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Rozdział 4 Męskość jako kategoria społeczno-kulturowa 
i jej przemiany  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  43
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Wielkie to nieszcze˛ście być kobietą,
ale jeszcze wie˛ksze –

być mężczyzną widzianym oczyma kobiety

H. Elzenberg

WPROWADZENIE

Silna, wyrazista i prawidłowo ukształtowana toz˙samos´ć płciowa
była w przeszłos´ci niezbędnym warunkiem rozwoju osobowos´ci.
Otoczenie jednostki poprzez stworzone przez siebie instytucje, wzor-
ce i działania kształtowało toz˙samos´ć płciową młodych ludzi oparta˛
na społecznym modelu me˛skości albo kobiecos´ci. Powszechnie uzna-
wane było istnienie jednej, spójnej, uwarunkowanej biologicznie wi-
zji płci. Wizja ta była stabilna i niezmienna, a jej realizacja gwaran-
towała prawidłowe funkcjonowanie w s´wiecie.

W związku z tym w przeszłos´ci dominował jeden sposób bycia
mężczyzną, którego korzenie tkwiły w tradycji. Me˛żczyzna miał byc´
ambitny, racjonalny, kompetentny, aktywny, sprawny, niezalez˙ny,
umiał radzić sobie w trudnych sytuacjach, dbał o materialny byt ro-
dziny. Inne sposoby realizowania me˛skości oceniane były jako cos´
nienaturalnego i dziwnego, wartos´ciowane były negatywnie. W ostat-
nich latach ten monolityczny sposób prezentowania toz˙samos´ci płcio-
wej, uległ rozpadowi. W procesie dokonuja˛cych się w naszym kraju
w ostatnich latach przemian gospodarczo-społeczno-obyczajowo-
kulturowych legł w gruzach tradycyjny model me˛skości, tak jak legło
w gruzach wiele innych tradycyjnych modeli: kobiecos´ci, rodziny,
spędzania wolnego czasu, rozrywki, etc.

Dziś, coraz cze˛ściej, mówi się o m ęs k o śc i  p o s z u k u j ąc e j1,
której konstruowanie jest trudne i złoz˙one, gdyz˙ – jak to okres´lił
T. Gmerek: nastąpiła znacząca relatywizacja kategorii me˛skości –
szczególnie w jej medialnych, popularnych reprezentacjach. „Me˛-

1 M. Dziekanowska, Męska płec´ kulturowa w perspektywie socjologicznej, w:
Męskość w kulturze współczesnej, red. A. Radomski, B. Truchlin´ska, Lublin
2008.



skość” staje się stylem, pastiszem, parodia;̨ niekiedy zdaje sie˛, że jest
zarówno „bez z´ródła” jak i „bez celu”2. Dziś niełatwo być mężczy-
zną. Społeczne oczekiwania wobec me˛żczyzny są niejednoznaczne
i często bardzo trudne w realizacji, poniewaz˙ nowa rzeczywistos´ć
społeczna stawia me˛żczyzn wobec wyzwan´, którym trudno sprostac´.
Mężczyźni, jak zauwaz˙ył T. Szlendak, sa ̨ lepiej przystosowani do
życia w starym systemie, w którym człowiek był tylko pionkiem na
szachownicy, władza zalez˙ała od okolicznos´ci zewnętrznych, a sy-
stem okazywał sie˛ ważniejszy od jednostki i o wszystkim decydował.
Ten system stracił aktualnos´ć, cechy przypisywane tradycyjnie me˛-
skiej płci przestały odpowiadac´ potrzebom dzisiejszych czasów3, no-
wy model męskości tworzy się, kształtuje, zmienia...

Komplikacje towarzysza˛ce procesowi formowania toz˙samos´ci
płciowej wynikają w dużej mierze z faktu, z˙e w procesie tym coraz
większą rolę odgrywają czynniki nowe, mniej obecne czy wre˛cz
nieobecne w dawniejszych czasach. Przed laty głównym „filarem”,
na którym opierał sie˛ proces formowania toz˙samos´ci był realny s´wiat
zewnętrzny; dziś obok niego istnieje i coraz wie˛cej znaczy filar drugi
– symboliczny. Przed laty kaz˙da jednostka juz˙ od wczesnego dziecin´-
stwa formowana była w taki sposób, by dobrze funkcjonowac´ w ra-
mach gotowej, ustalonej matrycy toz˙samos´ci. Trening tożsamos´ci był
zwykle rygorystyczny, a dzieci traktowano jak gline˛ – plastyczna˛
i łatwą do formowania. Jednak, gdy w glinie wyrzez´biono już każdy
detal i wypalono ją, jakakolwiek zmiana w toz˙samos´ci była niemoz˙li-
wa – chyba, z˙e poprzez rozbicie całej figurki, poprzez totalna ̨destru-
kcję tożsamos´ci4. Dzisiaj jest inaczej; pojawienie sie˛ drugiego filaru
sytuację komplikuje. Realny s´wiat zewnętrzny dostarcza jednostce
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2 T. Gmerek, Dyskurs me˛skości w reklamie współczesnej, w: Kultura popular-
na i (re)konstrukcje toz˙samożci, red. A. Gromkowska-Melosik, Poznan´–Le-
szno, 2007, s. 217.

3 Z. Melosik, Kryzys me˛skości w kulturze współczesnej, Poznan´ 2002.
4 A. Gromkowska-Melosik, Cyber-kobieta, czyli o wirtualnych symulacjach
istnienia, w: Kultura popularna i (re)konstrukcje toz˙samos´ci, red. A. Grom-
kowska-Melosik, Poznan´–Leszno, 2007, s. 268.



informacji o tym, jakie działania, decyzje czy pogla˛dy są potrzebne
na rynku pracy i w z˙yciu codziennym, zas´ materiał symboliczny,
którego źródłem jest dzis´ głównie kultura popularna, pełen jest wska-
zówek dotycza˛cych pożądanego wygla˛du, zachowania czy osobowo-
ści. Z ekranów telewizyjnych, z reklam, z kolorowych czasopism
docierają do odbiorców wizerunki idoli, wyobraz˙enia i instrukcje, jak
być mężczyzną. Te wyobraz˙enia kształtuja ̨ potrzeby, oczekiwania
i wymagania młodych ludzi – dziewczat̨ i chłopców. Moz˙na przyjąć,
że chłopcy podobni do tych, którzy wyste˛pują w serialach telewizyj-
nych czy o których moz˙na przeczytac´ w kolorowych pismach, be˛dą
najbardziej cenieni i atrakcyjni, a wie˛c także będą podobali sie˛ dziew-
czętom.

Dyskurs na temat me˛skości toczy się dziś na różnych poziomach
i na różne sposoby; w tej ksia˛żce poddany zostanie analizie dyskurs
na temat me˛skości w piśmie „13. Magazyn Szcze˛śliwej Nastolatki”,
adresowanym do dziewczat̨ stojących u progu dojrzałos´ci. W tym
okresie z˙ycia zaczyna sie˛ wyraźne zainteresowanie płcia ̨przeciwną,
krystalizują się podstawy relacji damsko-męskich, pojawia sie˛ cieka-
wość chłopca jako partnera z˙yciowego.

Na pierwszy rzut oka problem taki moz˙e wydawac´ się mało
ważny czy nawet marginalny. Tymczasem „13. Magazyn Szcze˛śliwej
Nastolatki” jest pismem mało znanym w s´wiecie dorosłych, ale przez
nastolatki czytanym che˛tnie, skoro ukazuje sie˛ w nakładzie blisko
100 000 egzemplarzy. Ponadto pismo adresowane jest do czytelni-
czek, które kon´czą właśnie szkołę podstawowa ̨ i przekraczaja ̨próg
gimnazjum, próg mie˛dzy dzieciństwem a młodzien´czością, wkraczają
w okres dojrzewania nie tylko biologicznego, ale – co stokroc´ waż-
niejsze – dojrzewania do ról, które niebawem be˛dą odgrywać – pra-
cownic, narzeczonych, z˙on, matek. Wkraczaja ̨w wiek, kiedy kształ-
tują się pragnienia, z˙yciowe cele i ideały, oczekiwania wobec innych
i wobec siebie – oczekiwania wobec z˙ycia. Konstruowany na łamach
pisma obraz s´wiata (szkoły, rodziny, s´rodowiska, dziewczyn, chłopa-
ków), podsuwane przez pismo rady i wzorce maja ̨z pewnos´cią wpływ
na postawy młodziez˙y.

WPROWADZENIE 9



I sprawa najwaz˙niejsza. W dyskursie na temat me˛skości na ła-
mach „13. Magazynu Szcze˛śliwej Nastolatki” skupiają się – jak w so-
czewce – główne idee współczesnych przemian cywilizacyjnych
i kulturowych. Włas´nie w piśmie dla trzynastolatek wyraz´nie
(wyraźniej niż w mediach adresowanych do dorosłych odbiorców)
widać, do jakich kran´cowości (karykaturalnych kran´cowości!) docho-
dzi zjawisko konsumpcjonizmu, jakimi strategiami posługuja ̨się me-
dia usiłujące (z powodzeniem!) oddziaływac´ na odbiorców.

W „13” – jak w pigułce – skupiły sie˛ aktualne procesy przemian
cywilizacyjnych i kulturowych, przemian niosa˛cych i wielkie szanse
i wielkie zagroz˙enia. Z tego wzgle˛du książka ta chce byc´ użyteczna
dla wszystkich, których interesuja ̨ problemy, jakimi z˙yje i wobec
jakich staje pokolenie trzynastolatek, a wie˛c przede wszystkim dla
rodziców, nauczycieli i wychowawców.

Analiza dyskursu me˛skości w „13. Magazynie Szcze˛śliwej Na-
stolatki” musi być poprzedzona kilkoma rozdziałami pos´więconymi
najważniejszymi przemianom cywilizacyjnym i kulturowym, które
na kształt tego dyskursu wpływaja.̨

Rozdział I, nosza˛cy tytuł Wobec nowych zjawisk i nowych wy-
zwań, poświęcony jest kwestiom z punktu widzenia tematyki tej
książki najbardziej podstawowym: zmieniaja˛cym się warunkom,
w jakich przebiega dojrzewanie młodego człowieka do udziału w z˙y-
ciu społecznym, komplikacjom towarzysza˛cym procesowi socjaliza-
cji – głównie w wyniku oddziaływania kultury popularnej.

Rozdział II, Przymus konsumpcji, charakteryzuje główne kierun-
ki przemian we współczesnym społeczen´stwie – ukształtowanie kul-
tury konsumpcyjnej – oraz wpływ tych przemian na postawy młodych
ludzi.

Rozdział III nosi tytuł mówia˛cy sam za siebie: Media jako współ-
twórca rzeczywistos´ci społecznej; wykorzystując bogatą literaturę
naukową autorka rozwaz˙a kwestię możliwości oddziaływania me-
diów na odbiorców, zwłaszcza na odbiorców młodych.

Rozdział IV Męskość jako kategoria społeczno-kulturowa i jej
przemiany, jest niejako przedsionkiem przed rozdziałem zasadni-
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czym, który dotyczy dyskursu na temat me˛skości w „13. Magazyn
Szczęśliwej Nastolatki”; tutaj mowa jest o funkcjonuja˛cym od bardzo
dawna, zmieniaja˛cym się, ale zachowuja˛cym przez dziesiat̨ki lat za-
sadnicze rysy, tradycyjnym modelu me˛skości i o jego nagłym załama-
niu w ostatnich latach.

Rozdział V Czasopismo „13. Magazyn Szcze˛śliwej Nastolatki”
na tle współczesnego rynku prasy dziecie˛co-młodziez˙owej, przynosi
kilka podstawowych informacji o współczesnym rynku prasy dziecie˛-
co-młodziez˙owej, a wypełnia go głównie charakterystyka analizowa-
nego w książce pisma: jego zawartos´ci treściowej, strategii i form
dziennikarskich, uz˙ywanego je˛zyka itd.

W rozdziale VI zatytułowanym: Metodologiczne podstawy badan´
własnych, autorka prezentuje przyje˛tą metodę analizy dyskursu, wy-
jaśnia pojęcia, jakimi się posługuje, odwołuje sie˛ do bogatej literatury
naukowej.

Rozdział VII – centralny i najobszerniejszy – zawiera analize˛
dyskursu na temat me˛skości na łamach „13. Magazynu Szcze˛śliwej
Nastolatki”, ukazuje równiez˙ jego związki z kulturą popularną.

Rozdział VIII Edukacja wobec medialnego dyskursu me˛skości,
jest swoistym postscriptum ksia˛żki. Zawiera kilka wniosków z obser-
wacji dokonanych we wczes´niejszych rozdziałach, wniosków, które
mogą być sugestiami czy nawet postulatami kierowanymi pod adre-
sem przede wszystkim szkoły.

Tak przedstawiaja ̨ się plany i zamierzenia. Na ile udało sie˛ je
zrealizowac´, oceni Czytelnik.

WPROWADZENIE 11



Rozdział 1

Wobec nowych zjawisk i nowych wyzwan´

Powstanie społeczen´stwa konsumpcyjnego oraz rozwój mediów
to dwa czynniki, które bardzo istotnie zmieniły warunki, w jakich
przebiega proces wychowania młodego pokolenia. Truizmem jest
stwierdzenie, z˙e w okresie dorastania kaz˙dy młody człowiek szuka
autorytetów i wskazówek, jak z˙yć. Kiedyś wskazówek tych dostarcza-
li rodzice, nauczyciele, sa˛siedzi, księża; w tradycyjnym, pewnym
i bezpiecznym s´wiecie wychowanie było procesem transmisji i dzie-
dziczenia stabilnej hierarchii wartos´ci, dzięki czemu młody człowiek
zdobywał kompetencje pozwalaja˛ce mu rozpoznawac´ to, co słuszne
i właściwe. Współczesny niestabilny i zróz˙nicowany s´wiat nie oferuje
młodemu człowiekowi jednoznacznych podpowiedzi, drogowskazów
prowadzących przez z˙ycie; zmusza do cia˛głego wybierania, decydo-
wania, eksperymentowania i kwestionowania. Dzis´ właśnie media sa˛
podstawowym instrumentem kształtowania systemu wartos´ci mło-
dych ludzi, a pedagodzy zwracaja ̨uwagę na tzw. p r z e s u n i e˛ c i e
s o c j a l i z a c y j n e1. Polega ono na tym, z˙e w procesach spontanicz-
nego wrastania jednostki w normy i wartos´ci społeczne nasta˛piło za-
sadnicze przesunie˛cie źródeł wpływów i czynników oddziaływania.
Rodzina, szkoła i Kos´ciół tracą na zakresie i sile swych wpływów –
głównie na rzecz mediów i grupy rówies´niczej. Mass media, pełnia˛ce
istotną rolę w socjalizacji jednostki, to zarówno telewizja, gry kom-
puterowe, muzyka popularna, jak i kolorowe czasopisma czy widowi-
ska muzyczne.

Charakterystyczna dla obecnych czasów rzeczywistos´ci nazywa-
na jest k u l t u r a˛  p r e f i g u r a t y w n ą2. Kultura prefiguratywna, to

1 Z. Kwieciński, Tropy – ślady – próby. Studia i szkice z pedagogii pogranicza,
Poznan´–Olsztyn 2000, s. 90.

2 M. Mead, Kultura i tożsamos´ć. Studium dystansu mie˛dzypokoleniowego,
Warszawa 2000.



kultura, w której dos´wiadczenia młodego pokolenia nie maja ̨odpo-
wiednika w dos´wiadczeniu rodziców i dziadków. Przodkowie nie do-
starczają młodzieży żadnych praktycznych wzorów zachowania, po-
nieważ cywilizacja w której z˙yją, jest dla nich zupełnie nowa. Przekaz
międzypokoleniowy, powszechny w tradycji i bardzo potrzebny,
w tej kulturze nie jest moz˙liwy. W miejsce przekazu mie˛dzypokole-
niowego wkracza oferta kultury popularnej, docieraja˛ca do nastolat-
ków za pos´rednictwem mediów. Podstawowe zagroz˙enia socjalizacji
młodego pokolenia we współczesnej kulturze prefiguratywnej, doty-
czą niepewnos´ci i rozchwiania systemu wartos´ci. Zagrożenia te pote˛-
guje fakt, że dziś nikt nie wie, co przyniesie przyszłos´ć, na co sie˛
przygotowac´, czego nauczyc´.

Jednym ze skutków przesunie˛cia socjalizacyjnego jest kryzys
norm życia społecznego i zagubienie moralne młodego pokolenia,
przejawiające się relatywizacją wartości i negowaniem dotychczaso-
wych autorytetów. Współczesny nastolatek stoi wobec nieznanej po-
przednim pokoleniom moz˙liwości dokonywania wyborów.

M. Melchior okres´la współczesnego człowieka jako jednostke˛
„kontekstualną” 3, która kształtuje swoja ̨tożsamos´ć w procesie odkry-
wania, autorefleksji i wyboru. Wspólnota, w której współczesny czło-
wiek żyje, oferuje mu szerokie spektrum postaw, przekonan´ i celów,
które są dla niego przedmiotem refleksji, oceny i wyborów, jakich
musi dokonac´ sam, bez niczyjej pomocy. Najistotniejsza ̨wartością
wyznaczającą przebieg wychowania, a jednoczes´nie wykluczającą
jego tradycyjny charakter, jest wolnos´ć jednostki i wynikające z niej
prawo do dowolnego kształtowania siebie i swojego z˙ycia. Ta swobo-
da w kształtowaniu siebie jest dzis´ wartością pożądaną i akceptowa-
ną, ale kryje tez˙ poważne niebezpieczen´stwa. K. J. Gergen zauwaz˙a,
że dziś nie istnieje juz˙ niezachwiane p o c z u c i e  J a4, a osobowos´ć
współczesnego człowieka okres´la jako osobowos´ć społecznego ka-
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3 M. Melchior, Kategoria tożsamos´ć jako wyzwanie badawcze, w: Kulturowy
wymiar przemian społecznych, red. A. Jawłowska, M. Kempny, E. Tarko-
wska, Warszawa, 1993.

4 K. J. Gergen, Nasycone Ja...



meleona. Jest to osobowos´ć pastiszowa, konstruowana z wszelkich
dostępnych źródeł, a jej główna ̨ właściwością jest użytecznos´ć
w aktualnej sytuacji. Inaczej mówia˛c to, jakim człowiek jest, co jest
dla niego waz˙ne, do czego da˛ży, a czego unika, jest zmienne i zalez˙y
wyłącznie od tego, co w danej chwili jest najbardziej opłacalne.
W tradycyjnej społecznos´ci takie zachowanie zasługiwałoby na pote˛-
pienie, ceniono bowiem ludzi o niezachwianym p o c z u c i u  J a,
szczerych, wiernych, stabilnych. Natomiast współczes´nie człowiek
musi umiec´ dostosowac´ się do zmiennych warunków z˙ycia, poradzic´
sobie z nowymi wyzwaniami. Sytuacje˛ człowieka we współczesnym
świecie K. J. Gergen tak charakteryzuje:

coraz trudniej dokładnie sobie przypomniec´, z jaką to zasadni-
czą esencją należy pozostawac´ zgodnym. Ideał autentycznos´ci
niczym tkanina strze˛pi się na brzegach, a sens szczeros´ci powoli
staje się nieokres´lony5.

W wyniku takich przemian wychowanie coraz cze˛ściej jawi się
jako swobodny proces róz˙norodnych oddziaływan´ nieoparty na god-
nych przekazania wartos´ciach i autorytetach. W niektórych nowych
koncepcjach wychowania za najwaz˙niejsze uznaje sie˛ ukształtowanie
w wychowankach niezalez˙ności i krytycyzmu wobec zastanych norm
moralnych; zakłada sie˛ jednoczes´nie, że młodzi ludzie sami, bez
żadnych wskazówek, be˛dą umieli odróżnić to, co dobre i poz˙yteczne,
od tego, co szkodliwe i złe. K. Maliszewski zauwaz˙a, że w piśmien-
nictwie pedagogicznym spotykamy dzis´ coraz cze˛ściej sądy o chara-
kterze antyhierarchicznym, to jest stwierdzenia,

które odmawiają wartości autorytetom, wzorcom, kanonom,
kwestionują zasadnos´ć formułowania i przekazywania ocen
z roszczeniem powszechnej waz˙ności, czyli zaprzeczaja ̨impli-
cite (lub czasem explicite) istnieniu obligujac̨ej hierarchii
w wyborze dóbr, w tym postaw z˙yciowych i wiedzy6.
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6 K. Maliszewski, Sąd antyhierarchiczny w pedagogice, w: Zeszyty Naukowe
Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, red.
J. Dobrołowicz, Kielce 2002, s. 57.



Tego rodzaju przemiany w pogla˛dach na wychowanie, zwłaszcza
w kontekście doniesien´ z praktyki edukacyjnej, budza ̨ niepokój.
Rygorystyczne wychowanie tradycyjne zasta˛pione zostało permisy-
wizmem, a w konsekwencji coraz cze˛ściej pajdokracją. Bezpos´red-
nim naste˛pstwem tego stanu rzeczy jest zagubienie moralne młodego
pokolenia, przejawiaja˛ce się relatywizacją wartości i negowaniem
dotychczasowych autorytetów. Młodzi ludzie sa ̨ zdezorientowani,
odczuwają trudności w określeniu siebie, w odpowiedzi na pytania:
kim jestem? jakim chce˛ być? co jest w z˙yciu ważne? co chce˛ w życiu
osiągnąć? Większa wolnos´ć jednostki to jednoczes´nie większa odpo-
wiedzialność za kształt swojej toz˙samos´ci, za swoje z˙ycie. Wolność
nie oparta na mocnych fundamentach, którymi sa ̨przyswojone uni-
wersalne wartos´ci podstawowe moz˙e prowadzic´ do frustracji, braku
poczucia bezpieczen´stwa, wyobcowania i anomii. Sytuacja taka wy-
wołuje dyskomfort i prowokuje do poszukiwania wskazówek jak z˙yć.
Poniewaz˙ wskazówek tych coraz cze˛ściej nie udziela ani rodzina, ani
szkoła, młodzi ludzie szukaja ̨ich między innymi w tekstach kultury
popularnej. Znalez´ć tam bowiem moz˙na całos´ciowe modele toz˙samo-
ści wraz z dokładnymi instrukcjami, w jaki sposób moz˙na je urzeczy-
wistnić. Atrybutami tych toz˙samos´ci są nie tylko konkretne przedmio-
ty, ale takz˙e okres´lone sposoby zachowania, gesty i upodobania, za
pomocą których tworzy sie˛ wizerunek medialny owego wzoru toz˙sa-
mości7. Modele toz˙samos´ci oferowane przez masowa ̨kulturę są oczy-
wiście znacznie łatwiejsze w realizacji i znacznie atrakcyjniej podane
od tych, które proponuje rodzina, szkoła czy Kos´ciół.

Wśród wielu tekstów kultury popularnej dostarczaja˛cych symboli
niezbędnych do kształtowania toz˙samos´ci istotną rolę odgrywają cza-
sopisma dla młodziez˙y. Stanowią one obszerna ̨część współczesnego
rynku prasowego. Kilkadziesiat̨ miesięczników i tygodników ukazu-
jących się każdego roku dostarcza młodym ludziom rozrywke˛ i infor-
mację, wywiera istotny wpływ na ich orientacje intelektualne i wra-
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7 A. Jawłowska, Tożsamos´ć na sprzedaz˙, w: Wokół problemów toz˙samos´ci, red.
A. Jawłowska, Warszawa, 2001.



żliwość, wyznacza sposoby realizowania ról społecznych, kształtuje
aspiracje z˙yciowe8. Popularnos´ć magazynów ws´ród młodziez˙y wska-
zuje na ich waz˙ną rolę w tworzeniu własnego wizerunku jednostki, jej
relacji z otoczeniem, wdraz˙aniu do z˙ycia w społeczen´stwie, w przy-
gotowaniu do pełnienia okres´lonych ról społecznych, wypełniania
odmiennych obowia˛zków. Interesuja˛ce w tym konteks´cie jest pytanie
o to, jaki wizerunek me˛żczyzny, jaki model me˛skości kreuje pismo
dla dorastaja˛cych dziewczat̨.

Dla scharakteryzowania procesu dorastania młodego pokolenia
we współczesnej kulturze prefiguratywnej, niezwykle przydatna jest
koncepcja toz˙samos´ci jednostki autorstwa A. Giddensa9. Zdaniem
tego autora, w dzisiejszej kulturze w sytuacji mnogos´ci wyborów
stojących przed jednostka,̨ jej tożsamos´ć nie jest czyms´ danym, lecz
zadanym. A. Giddens analizuje kulture˛ przez ukazanie nowych me-
chanizmów formowania toz˙samos´ci Ja ukształtowanych przez kulture˛
współczesna.̨ Dziś tradycyjne rytuały przejs´cia czy przekazywanie
doświadczenia z pokolenia na pokolenie utraciły swe znaczenie – sta˛d
tak istotna rola poradników, ekspertów czy psychoterapii. A. Giddens
uważa poszukiwanie toz˙samos´ci za problem nowoz˙ytny, pochodna˛
indywidualizmu kultury zachodniej. W s´redniowieczu status społecz-
ny osoby był ustalony w momencie urodzenia, zmianami toz˙samos´ci,
związanymi z kolejnymi fazami z˙ycia sterowały zinstytucjonalizowa-
ne procesy i rola jednostki była w znacznej mierze ograniczona. Ce-
chą kultury nowożytnej jest to, z˙e oferuje ona wiele moz˙liwości i nikłą
pomoc w dokonywaniu mie˛dzy nimi wyboru. Samorealizacja jest
więc poszukiwaniem równowagi mie˛dzy możliwościami a związa-
nym z ich wyborem ryzykiem. Z perspektywy jednostki póz´na nowo-
czesnos´ć jest k u l t u r ą r y z y k a.

Coraz cze˛ściej życie jednostki nie jest zdeterminowane ani przez
miejsce, w jakim sie˛ urodziła, ani przez tradycje˛ jej społecznos´ci.
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8 Charakterystyka współczesnego rynku prasy młodziez˙owej przedstawiona
jest w rozdziale V.

9 A. Giddens, Nowoczesnos´ć i tożsamos´ć. „Ja” i społeczeństwo w epoce póz´nej
nowoczesnos´ci, Warszawa 2001.



Przebieg z˙ycia staje sie˛ coraz bardziej niezalez˙ny od czynników
zewnętrznych, związanych z ustalonymi z góry wie˛ziami z innymi
jednostkami i grupami. Z˙ ycie jednostki, przy braku zewne˛trznych
odniesien´ dostarczanych przez innych, nabiera charakteru procesu
określonego przede wszystkim przez jej własne projekty i plany.
Jednostka nie kieruje sie˛ zewnętrznymi nakazami moralnymi, lecz
refleksyjnie i indywidualnie organizuje swoje Ja10.

Na tę cechę współczesnego s´wiata baczna ̨uwagę zwraca równiez˙
inny wybitny myśliciel, analityk współczesnej kultury Z. Bauman11.
Jego zdaniem jeszcze nie tak dawno, młody człowiek, dokonywał
wyboru „projektu z˙ycia” wraz z gotowa ̨„mapą drogową” i szczegó-
łowym opisem trasy, by swój projekt zrealizowac´. Dokonany wybór
determinował wszystkie jego poczynania i decyzje, wytyczał nie-
zmienną, stałą trasę życiowej wędrówki. Realizacja scenariusza włas-
nego życia, znanego człowiekowi od lat wczesnej młodos´ci, wyma-
gała stałych pogla˛dów, wytrwałości, niezmiennego systemu wartos´ci,
mówiąc inaczej wymagała człowieka o silnym moralnie kre˛gosłupie.
Dziś jest zupełnie inaczej. Zmienny, niestabilny, nieprzewidywalny
świat potrzebuje ludzi elastycznych. Nalez˙y nabyć

zdolność szybkiego zapominania i błyskawicznego pozbywania
się dawnych aktywów, które włas´nie zmieniły sie˛ w pasywa oraz
umiejętności natychmiastowej i beznamie˛tnej zmiany kursu lub
raz obranej drogi. Musimy tez˙ unikać składania deklaracji
dozgonnej lojalnos´ci....Podporządkowanie całego z˙ycia reali-
zacji jednego scenariusza oznacza rezygnacje˛ z realizacji in-
nych projektów (nikt nie wie, jak wielu...) – aktualniejszych,
lepiej współbrzmiac̨ych z panujac̨ą modą, a przez to bardziej
obiecujących12.

Wynika stąd, że najdonios´lejszą zmianą we współczesnym s´wie-
cie jest to, z˙e dziś człowiek, inaczej niz˙ dawniej, musi sam konstruo-
wać swoją tożsamos´ć. Jest to zadanie bardzo trudne, sta˛d poszukiwa-
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10K. Rosner, Narracja, tożsamos´ć, czas, Kraków 2003, s. 38–39.
11Z. Bauman, Sztuka zycia, Kraków 2009.
12Tamże, s. 119–120.



nie przez młodych ludzi pomocy w tej kwestii. Pomoca ̨ taką służy
kultura popularna, dostarczaja˛ca elementów niezbe˛dnych do kształto-
wania tożsamos´ci. Istotną rolę w tej ofercie kultury popularnej odgry-
wają czasopisma dla młodziez˙y.
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Rozdział 2

Przymus konsumpcji

Powszechna w literaturze naukowej, wyraz˙ana przez wielu bada-
czy, jest opinia, z˙e cechą charakterystyczna ̨ współczesnego społe-
czeństwa jest zjawisko nieograniczonej konsumpcji, be˛dącej we
współczesnym s´wiecie podstawowym kryterium poste˛pu i życiowych
sukcesów.

Niekiedy wydaje sie˛, że zarówno kobiety jak i me˛żczyźni żyją
tylko po to, aby biegac´ po supermarketach i napełniac´ koszyk
kolorowymi produktami – takz˙e tymi, o istnieniu których jeszcze
kilka tygodni wczes´niej nie mieli pojęcia1.

Teoretyk kultury A. Wernick, nazwał rzeczywistos´ć, w której
funkcjonuje współczesny człowiek, k u l t u r a˛  p r o m o c j i. Najwaz˙-
niejsze w k u l t u r z e  p r o m o c j i sa ̨wartości utylitarne i hedonisty-
czne. Zas´ sama konsumpcja urasta w niej do rangi hiperwartos´ci2.

Kultura konsumpcyjna nie jest zjawiskiem nowym. Istnieje ona
w zasadzie od poczat̨ku kapitalizmu, współczesna ̨od wczes´niejszej
kultury konsumpcji odróz˙niają, zdaniem T. Szlendaka3, cztery włas´ci-
wości.

1. Dziś wszystko, co robimy jest zorganizowane wokół konsumpcji
i z konsumpcji wynika.

2. Współczesna kultura konsumpcji podporza˛dkowana jest zasadom
komercjalizacji, inaczej mówia˛c: musi przynosic´ finansowy zysk.

3. Współczesna kultura jest impersonalna, to znaczy konsument jest
anonimowym obiektem zabiegów marketingowych.

1 Z. Melosik, Kryzys me˛skości w kulturze współczesnej, Poznan´ 2002, s. 13.
2 Cyt. za: A. Jawłowska, Reklama jako przekaz wartos´ci, w: Kultura w procesie
zmiany, red. A. Jawłowska i G. Woroniecka, Olsztyn 2003, s. 64–65.

3 T. Szlendak, Leniwe maskotki, rekiny na smyczy. W co kultura konsumpcyjna
przemienila mezczyzn i kobiety, Warszawa 2005, s. 83.



4. Celem współczesnego konsumowania jest wyła˛cznie osiągnięcie
przyjemnos´ci i komfortu, a nie np. budowanie lepszego społe-
czeństwa.
Konsumpcjonizm to po prostu nadmierna konsumpcja dóbr

i usług, nieusprawiedliwiona rzeczywistymi potrzebami człowieka,
a rozbudzone przez kulture˛ konsumpcyjna ̨potrzeby, trudno jest za-
spokoić; osiągnięcie pełnej satysfakcji jest włas´ciwie niemożliwe.

W ideologię konsumeryzmu wpisana jest bowiem nieodła˛cznie
kategoria „przestarzałos´ci” (wychodzenie z mody i zuz˙ycia),
kategoria nie-spełnienia lub raczej nie-dopełnienia. [...] Schi-
zofrenicznos´ć kultury konsumpcji polega przy tym na zwie˛ksze-
niu szybkos´ci całego cyklu „nowos´ć-przestarzałos´ć” 4.

Opinię tę potwierdza wszechobecnos´ć w naszym z˙yciu reklamy:
ulotki reklamowe prawie kaz˙dego dnia trafiaja ̨do naszych skrzynek
pocztowych i zawieszane sa ̨na drzwiach wejs´ciowych do mieszkan´;
reklama – zache˛cająca do kupowania – kaz˙dego dnia atakuje z tele-
wizji, Internetu, billboardów, czasopism i dzienników. Jakby to nie
wystarczało – niektóre teksty dziennikarskie bywaja ̨utajonymi rekla-
mami. Przykładem pisma drukuja˛cego takie kryptoreklamy jest ana-
lizowany w tej książce miesie˛cznik. Zamieszczone w nim artykuły
o modzie i rady, w co i w jaki sposób sie˛ ubierać, są w istocie teksta-
mi reklamowymi, bo jak inaczej nazwac´ sytuację, gdy pod takimi
artykułami-poradnikami pojawiaja ̨się fotografie polecanych produ-
któw, wraz z informacja,̨ gdzie moz˙na je kupić i ile kosztują. Także
czytając inne artykuły w tym pis´mie często odnosi sie˛ wrażenie, że są
tylko pretekstem do zareklamowania kilkunastu (a czasem kilkudzie-
sięciu) towarów5.
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4 Z. Melosik, Kryzys me˛skości w kulturze współczesnej, Poznan´  2002, s. 15–16.
5 „13. Magazyn Szcze˛śliwej Nastolatki” 2003, nr 9, s. 5. Redakcja przypomina
czytelniczkom, z˙e przed nowym rokiem szkolnym musza ̨dokonac´ odpowied-
nich zakupów: Każda z was be˛dzie potrzebowac´ nowych gadz˙etów do szkoły.
„Gadżety” to nie książki, atlasy, czy programy komputerowe, tylko woda
toaletowa, nawilz˙ający balsam, ubranko na telefon komórkowy, maskotka
z ramką na zdjęcie i portfelik na oszcze˛dności.



Media na róz˙ne sposoby tworza ̨i podsycają w odbiorcach cia˛gle
nowe potrzeby – skierowane na konsumpcje˛, na posiadanie, na zaku-
py. Potrzeby coraz to nowe i nowe, sa ̨ w istocie wyimaginowane,
sztuczne.

Niemożność zaspokojenia tych sztucznych potrzeb, rozbudzo-
nych, a cze˛sto wręcz wytworzonych przez kulture˛ konsumpcji rodzi
negatywne naste˛pstwa. Pożera nas s´wiat znaków bez znaczenia, nie
odróżniamy rzeczywistos´ci od wirtualności, bo różnica między nimi
już nie istnieje, toniemy w konsumpcji i stajemy sie˛ bezwolną, nie
angażującą się w politykę masą, a jedyny opór jaki stawiamy, polega
na nicnierobieniu i niereagowaniu6.

Wnikliwą charakterystyke˛ społeczen´stwa konsumpcyjnego, na-
zywanego s p o ł e c z e n´ s t w e m  k o n s u m e n t ó w, przedstawił
Z. Bauman; jest to – jego zdaniem –

takie społeczen´stwo, które promuje wybór konsumpcyjnego sty-
lu życia i strategii życiowych, zache˛ca do niego lub przymusza,
pogrążając w niełasce wszelkie jego kulturowe alternatywy.
Przystosowanie sie˛ do zalecen´ kultury konsumpcyjnej i s´cisłe jej
przestrzeganie jest praktycznie w tym społeczen´stwie jedynym
aprobowanym bez zastrzez˙eń wyborem. [...] Jest ten wybór
warunkiem przyznania społecznego członkostwa7.

Najbardziej znacza˛cą cechą społeczen´stwa konsumentów, jest
traktowanie konsumentów w taki sposób, w jaki traktuje sie˛ towary,
których jest wiele, sa ̨do siebie podobne, bezbarwne, nijakie.

W tej sytuacji ws´ród konsumentów rodzi sie˛ potrzeba, a nawet
przymus wzniesienia sie˛ ponad tą jednolicie szarą niewidzialnos´ć
i niematerialnos´ć, wyróżnienie siebie z masy nierozróz˙nialnych
przedmiotów8. Stąd olbrzymia presja wywierana na młodych ludzi
w kierunku odniesienia sukcesu, zdobycie sławy. Przy czym sława
rozumiana jest jako
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6 T. Szlendak, Leniwe maskotki, rekiny na smyczy. W co kultura konsumpcyjna
przemienila mezczyzn i kobiety, Warszawa 2005, s. 99.

7 Z. Bauman, Konsumowanie zycia, Kraków 2009, s. 62.
8 Tamże, s. 19.



pojawianie się na pierwszych stronach tysie˛cy kolorowych cza-
sopism i na milionach ekranów, bycie widzianym, zauwaz˙anym,
bycie osoba,̨ o której się mówi, zatem przypuszczalnie, kims´
pożądanym przez wielu. [...] Pod marzeniem o sławie czai sie˛
inne – marzenie o wynurzeniu sie˛ z roztworu tej szarej, pozba-
wionej oblicza i mdłej masy towarów9.

Takie upowszechnienie konsumpcjonizmu i kultury konsum-
pcyjnej byłoby niemoz˙liwe bez mediów. Media konstruuja ̨ pewien
obraz s´wiata i człowieka, popularyzuja˛c czy moz˙e nawet propaguja˛c
określony sposób mys´lenia, pewien styl z˙ycia, sposób zachowania,
mówienia, ubierania sie˛ itd. Potęga środków przekazu, polega na tym,
że wpływają one nie tylko na to, jak ludzie mys´lą ale takz˙e, co
ważniejsze, o czym mys´lą. Dla wielu jedyną rzeczywistos´cią jest to,
co środki przekazu uznaja ̨za waz˙ne; wszystko, czemu nie pos´więcają
uwagi, wydaje sie˛ pozbawione znaczenia10.

Upowszechnienie i rozwój przekazów medialnych sprawiły, z˙e
współczesny człowiek bombardowany jest ogromna ̨ilością informa-
cji, których nie jest w stanie ogarna˛ć i które trudno analizowac´.
Współczesne media „atakuja”̨ człowieka inwazyjnie milionem słów,
dźwięków, obrazów i wyobraz˙eń, symboli, kontekstów i interpretacji.
Coraz trudniej jest nam sie˛ w tym wszystkim rozeznac´11. Konsekwen-
cją tej sytuacji jest obronna strategia jednostek, polegaja˛ca na wyma-
zywaniu cze˛ści znaczen´, wskutek czego człowiek traci podstawy
szacowania i porza˛dkowania s´wiata, w którym z˙yje. Do niedawna
można było jasno i prosto oddzielic´ dobro od zła czy poste˛p od
regresu. Dzis´ jest to bardzo trudne, albo wre˛cz niemoz˙liwe. Brak
jednoznacznych układów odniesienia wywołuje trudnos´ci w ocenie
różnych zjawisk a w zwia˛zku z tym trudnos´ci w odpowiedzi na pod-
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stawowe egzystencjalne pytania. Funkcjonowanie w nieprzejrzy-
stym, niejednoznacznym i niepewnym s´wiecie jest bardzo trudne
i wywołuje reakcje obronne: jedna ̨z nich jest „ucieczka w ciało”.

Współczes´nie, rytm życia wielu ludzi wyznaczony jest przez rytm
ich stosunków z własnym ciałem. W sytuacji, gdy człowiek nie
jest w stanie panowac´ nad swoim s´rodowiskiem zewne˛trznym,
a w świecie panuje chaos znaczen´, „wycofywanie sie˛ w ciało”
stanowi jedną z możliwych racjonalnych odpowiedzi12.

Ludzie coraz cze˛ściej postrzegani sa ̨ wyłącznie przez pryzmat
wyglądu fizycznego. Kiedys´ o tożsamos´ci człowieka decydowały ce-
chy umysłu i serca, dzis´ natomiast tymi determinantami sa ̨głównie
cechy zewne˛trzne, cielesne. Jednostka tworzy swoja ̨ tożsamos´ć po-
przez konstruowanie wygla˛du czyli ciała, a jej marzenia, da˛żenia,
pragnienia koncentruja ̨się wokół tego ciała. We współczesnym s´wie-
cie podstawa ̨związków społecznych staje sie˛ coraz cze˛ściej odgrywa-
nie ról, zanika róz˙nica między J a  p r a w d z i w y m  i J a  p r e z e n -
t o w a n y m. Naturalna ̨konsekwencja ̨tego stanu rzeczy jest nadanie
szczególnego znaczenia powierzchownos´ci, czyli między innymi
ubiorowi.

Jak zauwaz˙ył K. J. Gergen, w przeszłos´ci troska o modne ubranie
dotyczyła wąskiej grupy zamoz˙nych ludzi. Wszyscy inni, wybieraja˛c
strój, kierowali sie˛ jego trwałos´cią, wygodą i ceną. Ubranie powinno
było być „normalne” i przetrwac´ wiele sezonów, nie miało ono nic
wspólnego z Ja, które istniało niezalez˙nie od stroju i miało byc´ trwałe,
mocne, niezmienne. Modny ubiór i wraz˙liwość na mode˛, utożsamiano
z zaste˛powaniem prawdziwego Ja, traktowano jako oszustwo, zakła-
dając modne stroje, człowiek mógł udawac´ kogoś innego, niz˙ napra-
wdę był. Mężczyźni z zasady nie powinni byli interesowac´ się modą,
gdyż nie licowało to z wizerunkiem osoby solidnej. Współczes´nie
sytuacja uległa drastycznej zmianie.

[Dziś] nie istnieje z˙adne Ja poza tym, które moz˙na konstruowac´
w danym społecznym konteks´cie. Tym samym ubiór staje sie˛
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głównym s´rodkiem tworzenia Ja. W odpowiednim ubraniu sta-
jemy się postacią. A jeśli ubranie jest włas´ciwie dobrane, moz˙e
to wpłynąć na samą definicję sytuacji jako takiej13.

Nadanie ciału tak olbrzymiego znaczenia jest widoczne w prze-
kazach medialnych – takz˙e, a moz˙e nawet zwłaszcza – w pismach dla
dziewcząt. Analiza tres´ci tych czasopism14 potwierdza sformułowana˛
przez feministki teze˛, że obecnie mamy do czynienia z pseudowyz-
woleniem kobiet polegaja˛cym na tym, z˙e w przeszłos´ci kobieta była
więźniem ogniska domowego, a dzis´ jest więźniem swojego ciała,
własnego wygla˛du. W czasopismach dla dziewczat̨ znaleźć można
wiele przykładów s´wiadczących, że autorzy redukuja ̨tożsamos´ć ko-
biety do jej ciała. Od wczesnego dziecin´stwa płec´ kobiety konstruo-
wana jest poprzez jej wygla˛d, a ciało staje sie˛ podstawą konstruowa-
nia tożsamos´ci. Potwierdzeniem – dobitnym – powyz˙szej tezy, moz˙e
być analiza innego czasopisma dla dziewczat̨, miesięcznika „Księżni-
czka”, adresowanego do kilkuletnich dziewczynek. Na jego łamach
ma miejsce swoisty trening, w wyniku, którego czytelniczki-przed-
szkolaki, powinny wyrosna˛ć na stuprocentowe kobiety, to znaczy
kobiety, dla których najwyz˙szą i najbardziej poz˙ądaną wartością bę-
dzie wygląd. W każdym numerze pisma na drugiej stronie, publiko-
wane jest zdje˛cie dziewczynki ubranej w strój ksie˛żniczki, uznanej
przez redakcje˛ za Księżniczkę Miesiąca; nagroda ̨dla niej są gratulacje
i atrakcyjna lalka. Ws´ród tekstów, zamieszczonych w pis´mie, prze-
ważają informacje i rady, co zrobic´, żeby wyglądać jak prawdziwa
księżniczka. W numerze kwietniowym z 2003 roku, Arielka15 podpo-
wiada dziewczynkom jak stac´ się prawdziwą syrenką. Oto porady
skierowane do dziewczynek w wieku przedszkolnym.
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1. Włóż kostium kąpielowy.
2. Rozpus´ć włosy.
3. Wez´ do ręki torebkę Arielki.
4. Z ozdobnej wstaż̨ki zrób naszyjnik.
5. Zarzuć delikatny szal.
6. Włóż kilka bransoletek i piers´cionków.
7. Do włosów przypnij ozdoby.
8. Z tiulu udrapuj sukienke˛.
9. Pomaluj paznokcie lakierem.

10. Błyszczyk rozjas´ni twój uśmiech.

Dziewczynka od najmłodszych lat dowiaduje sie˛, że kobieta
powinna byc´ przede wszystkim pie˛kna, powinna sie˛ podobac´, a naj-
ważniejszym obszarem jej aktywnos´ci powinno być dbanie o wygla˛d.

W reklamie masowej i kulturze popularnej [...] wyidealizowane
ciała tworzą hiperrealny s´wiat, gdzie ols´niewające wizerunki
ukazują ciało o doskonałych kształtach, nieskre˛powane niczym
i obdarzone nieograniczona energia.̨ Granicą nie jest niebo,
lecz moz˙liwości grafiki komputerowej16.

Przy pomocy komputerowych programów do obrabiania zdje˛ć
fotograf może dowolnie przekształcac´ ciało człowieka znajduja˛cego
się na zdjęciu np. wydłużać nogi, zmniejszac´ stopy, modelowac´ rysy
twarzy, wyszczuplac´ talię itp. W efekcie, prezentowane jest na zdje˛ciu
idealne ciało, które w realnym s´wiecie nie istnieje. Nawet jes´li czło-
wiek ma tego s´wiadomość, to jednak „bombardowanie” go wizerun-
kami idealnych sylwetek, powoduje, z˙e przyjmuje takie „idealne”
ciało za norme˛, a naste˛pnie przez pryzmat takiej normy ocenia siebie
i innych. W konsekwencji rodzi to, zwłaszcza u młodziez˙y, ciągły
niepokój o wygląd i wagę, co może prowadzic´ do anoreksji czy buli-
mii. Ludzie z anoreksja ̨nie tyle z´le postrzegaja ̨swoje ciało, co zbyt
dobrze ucza ̨się dominujących standardów kulturowych odnos´nie te-
go, jak je postrzegac´17. Wzbudzanie nieche˛ci do własnego ciała jest
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bardzo korzystne z punktu widzenia przemysłu, wiele jego gałe˛zi
funkcjonuje w duz˙ej mierze dzie˛ki tej niechęć (branża kosmetyczna,
moda, dietetyka, fitness).

Wzbudzaniu nieche˛ci do ciała towarzyszy dominuja˛ce we współ-
czesnym s´wiecie przekonanie, z˙e o jakos´ci życia człowieka decyduje
jego wygląd, i że dysponuja˛c pieniędzmi, uciec moz˙na od kaz˙dego
nieprzyjemnego dos´wiadczenia.

Chodzi o lepsza ̨pracę? Kup nowy ciuch i zmien´ fryzurę. O part-
nera? Pome˛cz się i zrzuć kilka kilogramów. Chcesz zatrzymac´
przy sobie me˛ża? Witamina E, duz˙o ćwiczeń, bielizna marki Vic-
toria’s Secret, a wystrój sypialni od Fredricka z Hollywood18.

Przekazywanie takich tres´ci rodzi silną potrzebe˛ posiadania pie-
niędzy, za które moz˙na kupić „szczęście”. Proces ten, okres´lany jest
w literaturze19 jako przekształcanie „wartos´ci użytkowej” towarów
w „wartość wymienną”. Ta wartość pozwala jednostce osia˛gnąć stan
idealny, to znaczy osia˛gnąć odpowiedni status i byc´ taką osobą jaką
chce. Zdobycie za wszelka ̨cenę pieniędzy staje sie˛ priorytetem takz˙e
dla młodych. Poniewaz˙ jednak w wieku kilkunastu lat legalne sposo-
by zarabiania duz˙ych pieniędzy w zasadzie nie istnieja,̨ pojawia sie˛
niebezpieczen´stwo zachowan´ patologicznych. Przykładem moz˙e być
opowiedziana w filmie „Galerianki” historia prostytuuja˛cych się gi-
mnazjalistek20. Bohaterki filmu, tytułowe galerianki to młodziutkie
dziewczyny, spe˛dzające czas w duz˙ych centrach handlowych, bo tam
mogą zdobyć środki na zakup modnych błyskotek i jednoczes´nie
podnieść swoją atrakcyjnos´ć w grupie rówies´niczej. Główna bohater-
ka Ala, właścicielka niemodnego telefonu komórkowego, przyste˛puje
do grupy dziewczyn, które w galeriach handlowych wyszukuja ̨„spon-
sorów”, aby „żyć na odpowiednim poziomie”.

Prostytucja nieletnich, zjawisko coraz powszechniejsze w okre-
sie dokonujących się w Polsce zmian społecznych, stała sie˛ również

28 ROZDZIAŁ 2

18M. F. Rogers, Barbie..., s. 194.
19D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2007, s. 340.
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przedmiotem badan´ naukowych21. Analiza prawie stu pie˛ćdziesięciu
przypadków pozwoliła ustalic´ kim są młodzi prostytuuja˛cy się ludzie,
z jakich pochodza ̨domów, co takiego działo sie˛ w tych domach, z˙e
wybrali taki właśnie sposób z˙ycia. Szczególnie interesuja˛cy wydaje
się przypadek siedemnastoletniej Joli. Dziewczyna opowiada, z˙e seks
zaczęła uprawiac´ w wieku 15 lat, poniewaz˙ sama tego chciała. Nikt
jej nie namawiał, no chyba z˙e brać „Popcorn” i „Brawo”, w których
wtedy się zaczytywałam. W pismach tych przeczytała, z˙e rzeczą cał-
kowicie naturalna ̨jest sytuacja, gdy 15-letnia dziewczyna ma chłopa-
ka, z którym współz˙yje. Jola pomys´lała wtedy, z˙e też tak zrobi, aby
nie być „inna”. To był początek. Teraz ma 17 lat. Puszczac´ się za
pieniądze zacze˛łam rok temu, gdy mój chłopak „Gigant” zginał̨ „po
pijaku” w wypadku samochodowym22. W najbliższym czasie, nie za-
mierza zmienic´ swego z˙ycia. Nie widzi w nim niczego nagannego
podobnie – jak inni badani. Prostytucja jest dla nich sposobem zaspa-
kajania rozbudzonych potrzeb konsumpcyjnych.

Inny rodzaj patologicznych zachowan´, popularny ws´ród młodzie-
ży z pogranicza polsko-niemieckiego, nazwany jest JUMA23. Proce-
der ten polega na kradziez˙ach dokonywanych przez młodych Polaków
w Niemczech. Ten naganny moralnie proceder pozwala młodym lu-
dziom osiągnąć wysoki poziom z˙ycia, w związku z tym jest akcepto-
wany i wypełnia rzeczywistos´ć mieszkan´ców pogranicza.

Historia opowiedziana przez siedemnastoletnia ̨Jolę dobitnie uka-
zuje, jak waz˙ną rolę w poznaniu rzeczywistos´ci spełniają kontakty
z mediami, jak bardzo wyznawane przez współczesnego człowieka
poglądy i opinie zalez˙ą od tego, co pokazuje telewizja, o czym sie˛
pisze w Internecie, co moz˙na przeczytac´ w gazetach. Na podstawie
zachowan´ bohaterów medialnych ludzie tworza ̨wyobrażenia o tym,
co dobre i włas´ciwe, a co niewłas´ciwe i złe.
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Skoro przekazywane w pismach – takz˙e w telewizji, billboardo-
wych reklamach, w Internecie – informacje, ich tres´ć oraz sposób
upowszechniania – maja ̨wpływ na mys´lenie i zachowanie czytelnika,
wręcz dostarczaja ̨wzory do nas´ladowania, koniecznie nalez˙y uwz-
ględnić je w procesie wychowania.
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Rozdział 3

Media jako współtwórca rzeczywistos´ci społecznej

Od kilkudziesięciu lat toczą się dyskusje na temat mass mediów
i ich wpływu na z˙ycie społeczne, dyskusje angaz˙ujące badaczy z wie-
lu dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych: socjologów, psy-
chologów, kulturoznawców, prasoznawców, pedagogów, je˛zyko-
znawców i przedstawicieli innych jeszcze dyscyplin. Powstały liczne
i ciągle powstają nowe prace na temat mechanizmów oddziaływania
mediów na odbiorców, zakresu i charakteru tego oddziaływania,
a także jego skutków.

Opinie badaczy w tych kwestiach sa ̨ odmienne. Moz˙na wśród
nich wyodrębnić trzy rodzaje czy tez˙ grupy stanowisk.

Pierwsza grupa wyrasta z przekonania o pote˛żnej sile mediów
i całkowitej bezbronnos´ci odbiorców wobec nich; przyjmuje sie˛ tutaj
bezpos´redni i niezróz˙nicowany wpływ mediów na jednostki, które nie
są zdolne do dokonywania samodzielnych interpretacji i nadawania
własnych znaczen´ odbieranym tres´ciom, dzięki czemu opiniami i po-
stawami ludzi moga ̨ dowolnie sterowac´. Do tej grupy stanowisk
można zaliczyc´ m.in. teorię „magicznego pocisku” zwana ̨też teorią
„zastrzyku podskórnego”. Według tej teorii całkowicie pasywny od-
biorca przyjmuje przekazy i reaguje na nie zgodnie z intencja ̨nadaw-
cy. Media moga ̨ więc kształtowac´ opinie i przekonania, zmieniac´
obyczaje i zachowania. Samo wyemitowanie przekazu jest równozna-
czne z osia˛gnięciem zamierzonych przez nadawce˛ zmian postaw czy
zachowan´ odbiorców. Przekazy medialne sa ̨jak symboliczne „poci-
ski” uderzające w jednostki i wywołuja˛ce w ich umysłach oraz zacho-
waniach podobny, jednakowy u wszystkich, efekt. Efekty te sa ̨bez-
pośrednie, natychmiastowe i silne.

Bliska tego stanowiska jest teoria kultywacji G. Gerbnera, zgod-
nie z którą istnieje zalez˙ność między intensywnos´cią kontaktów z tre-
ściami przekazów masowych a sposobem postrzegania rzeczywisto-



ści przez odbiorców. Media (zwłaszcza telewizja) kształtuja ̨stereoty-
powy obraz s´wiata tzn. narzucaja ̨określony stereotyp rodziny, dzie-
cka, kobiety, me˛żczyzny, są także współodpowiedzialne za tworzenie
uprzedzen´ religijnych i rasowych. Cze˛ste kontakty z mediami prowa-
dzą do kultywowania, czyli stopniowego kształtowania i umacniania
u odbiorców, przekonan´ i poglądów zgodnych ze stereotypowym,
zniekształconym i wybiórczym obrazem rzeczywistos´ci ukazanym
w mediach. Kultywowanie polega na kumulatywnie nawarstwiaja-̨
cym się oddziaływaniu odbieranych przekazów. Badania empiryczne
sprawdzaja˛ce słusznos´ć teorii kultywacji wykazały, z˙e im więcej
czasu odbiorcy pos´więcają telewizji, tym bardziej ich wyobraz˙enia
o społeczen´stwie i jego problemach odzwierciedlaja ̨świat przedsta-
wiony w telewizji, a nie otaczaja˛cą ich rzeczywistos´ć1.

Druga grupa stanowisk w sprawie oddziaływania mediów wyra-
sta z innych załoz˙eń; zwraca uwage˛ na pewna ̨aktywność odbiorcy,
zaś media traktuje jako jeden z wielu czynników wpływaja˛cych na
ludzkie zachowanie i sprowadza ich role˛ do słabego wpływu pos´red-
niego, wzmacniaja˛cego jedynie istnieja˛ce u człowieka skłonnos´ci. Do
grupy tej nalez˙y m.in. teoria dwuetapowego przepływu E. Katza i P.
Lazarsfelda i teoria wieloetapowego przepływu J. Klappera, nazywa-
na też teorią efektów minimalnych.

Badania E. Katza i P. Lazarsfelda, które stały sie˛ podstawą sfor-
mułowania teorii dwuetapowego przepływu informacji i opinii, do-
prowadziły do konstatacji, z˙e istnieją dwa typy uczestników komuni-
kowania społecznego: bardziej aktywni i wpływowi (przywódcy opi-
nii) oraz mniej aktywni, ulegaja˛cy wpływom (nas´ladowcy). Okazuje
się, że przywódcy opinii przyczyniaja ̨ się w znacznym stopniu do
osłabienia lub wzmocnienia oddziaływania na społeczen´stwo środ-
ków masowego komunikowania. Media wywołuja ̨jedynie zaintere-
sowanie produktem czy idea,̨ natomiast decyzje o przyje˛ciu lub od-
rzuceniu opinii na jakis´ temat ludzie podejmuja ̨po konsultacji z osoba˛
z najbliższego otoczenia pełnia˛cą rolę przywódcy opinii. E. Katz i P.
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Lazarsfeld wykazali, z˙e efekty oddziaływania mediów nie sa ̨ ani
natychmiastowe, ani bezpos´rednie.

Także teoria wieloetapowego przepływu J. Klappera zakłada, z˙e
media są jednym z wielu czynników wpływaja˛cych na ludzkie zacho-
wanie. To, jak ludzie odbieraja ̨przekazy medialne zalez˙y od szeregu
elementów: dos´wiadczenia z˙yciowego, wieku, płci, zamoz˙ności, sy-
stemu wartos´ci, religii. Oddziaływanie mediów nie jest zazwyczaj ani
konieczną, ani wystarczaja˛cą przyczyną występujących wśród od-
biorców opinii.

Teorie ograniczonego wpływu mediów, zakładaja˛ce słabos´ć me-
diów i niewielki ich wpływ na człowieka, traca ̨zwolenników.

W miarę upływu czasu badacze procesów komunikowania sa˛
coraz bardziej zgodni co do tego, z˙e wpływ mediów istnieje na pewno,
różnica zdan´ pojawia się natomiast w momencie, gdy próbuje sie˛ ten
wpływ dokładnie opisac´ i scharakteryzowac´. Ciągle nierozstrzygnie˛ta
pozostaje kwestia, w jakiej mierze media sa ̨ przekaz´nikami treści
symbolicznych juz˙ funkcjonujących w kulturze, utrwalaja˛cymi istnie-
jący porządek społeczno-kulturowy, a w jakiej maja ̨moc sprawcza,̨
są inicjatorami trendów kulturowych, modyfikuja ̨postawy, kształtuja˛
gusty. Inaczej mówia˛c różnica zdan´ wśród badaczy komunikowania
pojawia się przy próbie odpowiedzi na pytanie: na ile media kształtuja˛
rzeczywistos´ć, a na ile sa ̨tylko są jej odbiciem. Problemy te znalazły
się w kręgu zainteresowan´ twórców reprezentuja˛cych trzecią grupę
stanowisk. Wspólnym ich elementem jest załoz˙enie, że aktywni od-
biorcy różnie odczytują i interpretują przekazy medialne. Załoz˙enie
to leży u podstaw m.in. teorii uz˙ytkowania i korzys´ci J. Blumlera i E.
Katza oraz teorii przeciwstawnego dekodowania S. Halla.

Teoria „użytkowania i korzys´ci” przeciwstawia sie˛ paradygma-
towi Lasswellowskiemu i zakłada, z˙e aktywni i świadomi swych po-
trzeb odbiorcy korzystaja ̨z mediów w celu zaspokajania swoich po-
trzeb i że czerpią z tego okres´lone korzys´ci. Według tej teorii odbiorca
świadomie podejmuje decyzje˛ o korzystaniu z mediów i aktywnie
wybiera odpowiadaja˛cy mu środek przekazu. Ponadto jest w stanie
ocenić własne motywacje, którymi kieruje sie˛ korzystając z mediów.
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Te same media i te same przekazy róz˙ni odbiorcy wykorzystuja ̨do
zaspokojenia całkiem innych potrzeb. Badania prowadzone w oparciu
o teorię użytkowania i korzys´ci miały zwykle na celu ustalenie zesta-
wu potrzeb, jakie media moga ̨ zaspokoic´ i jakie zaspokajaja ̨ oraz
ustalenie zwia˛zku między skłonnos´cią do pewnych tres´ci środków
masowego przekazu a cechami osobowos´ci i położeniem społecznym
odbiorców. W wyniku badan´ wyróżniono naste˛pujące funkcje s´rod-
ków masowego przekazu:

1. Informacyjna, polegaja˛ca na dostarczaniu informacji o wydarze-
niach i sytuacjach w kraju i na s´wiecie; zaspokojenie ciekawos´ci
i ogólnych zainteresowan´; uczenie sie˛.

2. Identyfikacyjna, której zadaniem jest dostarczanie wzorów za-
chowań; wzmocnienie osobistych wartos´ci; identyfikacja z war-
tościami uznanymi przez innych.

3. Integracyjna, maja˛ca na celu umoz˙liwienie komunikacji społecz-
nej; podstawa konwersacji społecznych; substytut faktycznych
kontaktów towarzyskich; pomoc w wykonywaniu ról społecz-
nych.

4. Rozrywkowa, umoz˙liwiająca emocjonalne odpre˛żenie; przyje-
mność; pobudzenie seksualne.

5. Mobilizacyjna, pozwalaja˛ca prowadzic´ kampanie publiczne
w sferze polityki, wojny, rozwoju ekonomicznego, religii2.
Ostatnią z prezentowanych tutaj teorii, jest teoria przeciwstawne-

go dekodowania S. Halla, która stała sie˛ podstawą nowej formy kry-
tycznych badan´ nad mediami. Jest ona jednym z najwaz˙niejszych
teoretycznych osia˛gnięć brytyjskiej teorii krytycznej.

S. Hall zakwestionował wyniki amerykan´skich empirycznych
badań nad skutkami mediów, przedstawiaja˛cych publicznos´ć jak pa-
sywnych konsumentów kultury masowej. Jego zdaniem społeczen´-
stwo nie jest jednorodna ̨masą lecz składa sie˛ z wielu grup róz˙niących
się poglądami politycznymi i zajmowanym miejscem na drabinie
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społecznej. Oba te czynniki wpływaja ̨ na sposób, w jaki jednostki
interpretują docierające do nich przekazy medialne. Odbiorca moz˙e
odczytywać przekaz zgodnie z intencjami nadawcy (dekodowanie
dominujące lub preferowane); dzieje sie˛ tak wtedy, gdy ogla˛dając np.
program pos´więcony walce z narkotykami zwraca uwage˛ na informa-
cje o szkodliwos´ci narkotyków, o niebezpieczen´stwie uzalez˙nienia.
Postawa zwana dekodowaniem negocjowanym wyste˛puje u tych od-
biorców, którzy odbieraja˛c przekaz medialny wybieraja ̨ te treści,
które są zgodne z ich przekonaniem, a odrzucaja ̨inne, czyli niejako
dopasowuja ̨treści przekazu medialnego do własnych przekonan´. Wy-
stępują tu jednoczes´nie elementy opozycji i dostosowania. Dekodo-
wanie przeciwstawne (opozycyjne) polega zas´ na tym, z˙e odbiorca
interpretuje przekaz w sposób przeciwny do intencji nadawcy np.
oglądając program o kampanii antynarkotykowej zwraca uwage˛ na
informacje o nowych substancjach narkotycznych, o efektach ich
działania, czy o moz˙liwościach zakupu. Skutki (wpływy) mediów sa˛
więc uzalez˙nione zarówno od tego jak przygotuje (zakoduje) przekaz
nadawca, jak i od tego jak odczyta go i zrozumie odbiorca. Badacze
komunikowania zwracaja ̨uwagę, że wyróżnione przez S. Halla typy
dekodowania rzadko przybieraja ̨czystą postac´ i zwykle obserwuje sie˛
mniejsze lub wie˛ksze od nich odste˛pstwa. Poza tym nie bardzo wia-
domo, jak rozumiec´ dekodowanie opozycyjne: czy zachodzi ono tylko
wtedy, gdy odbiorca s´wiadomie odwraca sens przekazu, czy równiez˙
wówczas, gdy nies´wiadomie nie rozpoznaje preferowanych znaczen´3.

Omówione wczes´niej teorie i wyniki badan´ nad efektami komu-
nikowania masowego pokazuja,̨ że próby okres´lenia siły mediów
i ustalenia skutków ich oddziaływania nie prowadza ̨do jednoznacz-
nych wniosków i stanowia ̨poważny problem teoretyczny i praktycz-
ny dla przedstawicieli róz˙nych nauk, równiez˙ dla pedagogów. Nadal
nie wiadomo czy ogla˛danie przez dzieci scen przemocy w programie
telewizyjnym nasila zachowania agresywne, czy obecnos´ć pornogra-
fii w mediach prowadzi do patologicznych zachowan´ społecznych
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w tym zakresie, czy tez˙ może media moga ̨ pomagac´ likwidować
negatywne stereotypy i uprzedzenia. Na wszystkie te pytania moz˙na
odpowiedziec´: „czasem tak, czasem nie”. Od czego jednak zalez˙y to
kiedy „tak”, a kiedy „nie” – dokładnie nie wiadomo.

Z punktu widzenia przyje˛tej w niniejszej ksia˛żce perspektywy
badawczej, szczególnie przydatne jest podejs´cie do mediów, nazywa-
ne k o n s t r u k t y w i z m e m  s p o ł e c z n y m4. Zgodnie z tym podej-
ściem najwaz˙niejszym skutkiem oddziaływania mediów jest tworze-
nie definicji znaczen´ społecznych, które dzie˛ki systematycznemu
rozpowszechnianiu docieraja ̨do szerokich kre˛gów społecznych. Po-
dejście to oparte jest na dwóch załoz˙eniach.

1. Media „konstruuja”̨ społeczne sytuacje przez komponowanie ob-
razów rzeczywistos´ci w przewidywany i ustalony sposób. Pre-
zentowany przez media obraz społeczen´stwa jest konstruktem,
a nie tylko odtworzeniem rzeczywistos´ci.

2. W procesie symbolicznej interakcji z tres´ciami zawartymi w me-
diach, odbiorcy sami konstruuja ̨własny pogląd na rzeczywistos´ć
społeczna ̨i swoje w niej miejsce. Media dostarczaja ̨niejako bu-
dulca dla konstruowania rzeczywistos´ci.
Teoria konstruktywizmu społecznego otwiera szerokie horyzonty

do badan´ nad mediami, na jej gruncie moz˙na obserwowac´, jakiego to
budulca do tworzenia rzeczywistos´ci społecznej dostarczaja ̨konkret-
ne media.

Przedstawione wyz˙ej teorie i stanowiska badawcze odnosza ̨się
do kwestii oddziaływania mediów na odbiorców dorosłych, s´wiado-
mych, dysponuja˛cych pewnym dos´wiadczeniem, maja˛cych wyrobio-
ne gusta i ukształtowane pogla˛dy na wiele spraw. Inaczej rzecz sie˛
przedstawia, gdy idzie o oddziaływania mediów na odbiorce˛ niedoro-
słego, nie dysponuja˛cego dos´wiadczeniem, dopiero kształtuja˛cego
swoją wiedzę o otaczaja˛cym świecie.
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Oddziaływanie mediów na takiego odbiorce˛ musi być silniejsze
i bardziej bezpos´rednie, odgrywaja ̨one waz˙ną rolę w procesie socja-
lizacji. Przypomnijmy: socjalizacja to odbiór – poprzez nadawane
społeczne sygnały – okres´lonego obrazu s´wiata. Obraz s´wiata, który
podmiot społeczny traktuje jak s´wiat rzeczywisty nazywany jest wie-
dzą społeczna˛5. Owa wiedza społeczna okres´la tożsamos´ć młodzieży,
charakter jej wyborów (dokonywanych w takim s´wiecie, jakim mło-
dzież go postrzega), jej dylematy, problemy, da˛żenia.

Źródłem wiedzy o globalnym obrazie s´wiata nigdy nie był wyła-̨
cznie dom rodzinny, czy nawet znacza˛cy Inni. Zawsze dojrzewaja˛cy
młody człowiek sie˛gał po informacje ze wszystkich doste˛pnych
źródeł; dziś źródłami tymi są głównie media, które przekazuja ̨zestaw
wiadomości potrzebnych do zrozumienia s´wiata.

A. E. Beall porównuje te wiadomos´ci do „soczewek”6, przez
które obserwujemy s´wiat i dzięki którym ten s´wiat rozumiemy. Spo-
sób postrzegania s´wiata jest uwarunkowany tym, przez jakie „socze-
wki” na niego patrzymy. Celem socjalizacji jest sprawienie, by dzieci
patrzyły na s´wiat przez takie „soczewki”, jakich uz˙ywają inni człon-
kowie społeczen´stwa. Dzięki używaniu tych samych „soczewek”
ludzie w podobny sposób rozumieja ̨ świat, podobnie zachowuja ̨się
w określonych sytuacjach, podobnie interpretuja ̨informacje.

W przeszłos´ci, gdy wiedze˛ o świecie młody człowiek uzyskiwał
przede wszystkim w domu rodzinnym, jego „soczewki” były pod
wieloma względami podobne do „soczewek” rodziców; wiedza o rze-
czywistości społecznej – z wszelkimi tego konsekwencjami – przeka-
zywana była z pokolenia na pokolenie, w pewnym sensie dziedziczo-
na; istniała pewna cia˛głość wiedzy o życiu, postaw wobec z˙ycia,
wartości. Dziś najważniejszym i najbardziej autorytatywnym z´ródłem
wiedzy o rzeczywistos´ci społecznej sa ̨media, to one stanowia ̨„socze-
wkę” służącą oglądaniu świata – jednakowa ̨dla młodych ludzi z róz˙-
nych regionów i róz˙nych środowisk. Przez taka ̨ właśnie soczewke˛
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dokonuje sie˛ socjalizacja. Konsekwencja ̨tego stanu rzeczy jest odrzu-
cenie przez młodych ludzi wiedzy o s´wiecie rodziców (inne „socze-
wki”), a także unifikacja wyobraz˙eń o świecie kształtowanych przez
soczewke˛ mass mediów.

Media są dziś podstawowym obszarem konstruowania rzeczywi-
stości społecznej, polem na którym toczy sie˛ „walka o znaczenia”,
o kierunki i tempo zachodza˛cych zmian społecznych. Media ponosza˛
też odpowiedzialnos´ć za zmiane˛ podejścia do tego, co „realne”. Otóz˙
w świecie dominacji masowych mediów, realnos´ć nie wynika już
z bezpos´redniego kontaktu człowieka z rzeczywistos´cią, lecz z tego,
co percypuje on poprzez owe mass media. Prawda ̨jest dla ludzi nie
to, co widzą w pracy czy na ulicy, ale to co wynika z ostatniego
konsensu w mediach.

Dla współczesnego człowieka rzeczywistos´ć jest tożsama z prze-
kazem medialnym i w zwia˛zku z tym reaguje on na medialne przeka-
zy tak jakby były one naturalna,̨ obiektywną rzeczywistos´cią. Mylenie
przedstawianego przez media obrazu rzeczywistos´ci z rzeczywisto-
ścią istniejącą realnie wyste˛puje u ludzi w kaz˙dym wieku, niezalez˙nie
od tego, czym sie˛ zajmują. Zapewne wie˛c również czytelniczki ana-
lizowanego w tej ksia˛żce czasopisma traktuja ̨świat kreowany przez
twórców pisma jako s´wiat rzeczywisty.

Poznanie tej kreacji jest waz˙ne równiez˙ dlatego, z˙e:

najlepszym sposobem poznawania nowych trendów i s´ledzenia
zmian społecznych jest analiza tres´ci prasy, w której pewne
tematy zaczynaja ̨się pojawiać, są eksponowane, inne zas´ zni-
kają czy są pomijane. [...] Mamy podstawy przypuszczac´, że
nowe trendy i tendencje, które moz˙na dostrzec dzie˛ki analizie
przekazów medialnych, stana ̨się niebawem tendencjami istot-
nymi, a nawet dominujac̨ymi w naszej obyczajowos´ci7.

W literaturze naukowej dos´ć często zwraca sie˛ uwagę na rolę
mediów w konstruowaniu stylu z˙ycia jednostki. Zdaniem A. Jawło-
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wskiej styl życia rozumiany jako nadawanie okres´lonej formy różnym
rodzajom aktywnos´ci oraz utrwalania sie˛ względnie stałych relacji
między nimi przejawia sie˛ w trzech sferach rzeczywistos´ci:

– sfera s´wiatopoglądów, celów i dążeń życiowych, potrzeb i aspi-
racji;

– sfera obserwowalnych zachowan´ i czynności;
– sfera przedmiotów, które człowiek wybiera, tworzy lub przyjmuje8.

Problem stylu z˙ycia oraz roli, jaka ̨pełni w dzisiejszym s´wiecie
bardzo trafnie przedstawia A. Giddens. Definiuje on styl z˙ycia jako

mniej lub bardziej zintegrowany zespół praktyk, które podejmu-
je jednostka nie tylko dlatego, z˙e są użyteczne, ale takz˙e dlatego,
że nadają materialny kształt poszczególnym narracjom toz˙sa-
mościowym9.

Pojęcie stylu życia nabiera szczególnego znaczenia w naszych
czasach. Takz˙e w tym zakresie w społeczen´stwie tradycyjnym moz˙li-
wości wyboru były ograniczone i zwykle pokolenie dorastaja˛ce przej-
mowało od starszych wzory zachowan´, uznane za najlepsze. Dzis´ jest
zupełnie inaczej. Skoro znaki ustanowione przez tradycje˛ wyblakły,
działanie w s´wiecie wielorakich wyborów i wprowadzania ich w z˙ycie
to tyle, co wybór róz˙norodności10.

Styl życia jednostki okres´la jej nawyki żywieniowe, sposoby
ubierania sie˛, zachowania, zwyczaje, czyli mówia˛c ogólnie: co robic´
i kim być. Realizacja stylu z˙ycia zapewnia człowiekowi poczucie
bezpieczen´stwa i jednoczes´nie pozwala dostrzec, z˙e pewne zachowa-
nia czy wybory do niej nie pasuja.̨ Styl życia w społeczen´stwie kon-
sumpcji opiera sie˛ na zasadzie: „z˙adnych zasad, jedynie wybory;
każdy może być każdym”11. Dla powstania stylu z˙ycia duże znaczenie
ma nacisk grupy i powszechnos´ć wzorów oraz warunki socjoekono-
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miczne. Analizując rolę prasy w kształtowaniu stylu z˙ycia współczes-
nej młodziez˙y warto przytoczyc´ słowa M. Herzfelda, który pisza˛c
o filmie zauwaz˙ył

powinniśmy miec´ też świadomos´ć, że zwłaszcza medium filmo-
we – podobnie jak wczes´niej beletrystyka – jest z´ródłem cennych
informacji, w jaki sposób ludzie zbiorowo definiuja ̨swoje toz˙-
samos´ci12. 

Opinia ta jest bardzo przekonuja˛ca równiez˙ przy analizie oddzia-
ływania innych mediów. W społeczen´stwie konsumpcyjnym bowiem
olbrzymi wpływ na kształtowanie toz˙samos´ci człowieka maja ̨wszy-
stkie media, a ws´ród nich popularne czasopisma. Czytelnicy czaso-
pism poddani sa ̨naciskom przyje˛cia oferowanego na łamach pisma
stylu życia. Młody człowiek dowiaduje sie˛ z nich gotowych formuł,
przepisów na z˙ycie.

Współczes´ni badacze kultury, analizuja˛c kulturę popularną,
zwracają uwagę na fakt, z˙e media, w tym równiez˙ popularna prasa,
mają olbrzymi wkład w konstruowanie akceptowanego stylu z˙ycia.
W przypadku czasopisma przyje˛cie lansowanego przez nie stylu z˙ycia
jest równoznaczne z wsta˛pieniem do tworzonej przez czasopismo,
zbiorowości czytelników. W przypadku analizowanego czasopisma
zaakceptowanie przedstawionej na łamach pisma wizji s´wiata pozwa-
la znalez´ć się wśród tych wybranych, którzy poznali prawde˛. W cza-
sopiśmie tworzona jest z odbiorców wspólnota, składaja˛ca się z osób
należących do róz˙nych grup kulturowych, prezentuja˛cych różny po-
ziom materialny, róz˙ne dos´wiadczenia i pogla˛dy, ale praktykuja˛cych
ten sam styl z˙ycia.

Wzory zachowan´ i wartości upowszechniane przez czasopisma
dla dzieci i młodziez˙y coraz cze˛ściej stają się przedmiotem publicznej
debaty, w której dominuja ̨głosy krytykujące zarówno oferte˛ jak i po-
ziom pism adresowanych do tej grupy odbiorców. Krytyka ta dos´ć
często dotyczy czasopism dla dziewczat̨, będących nos´nikiem pewnej
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ideologii, która zajmuje sie˛ kształtowaniem kobiecos´ci nastolatek.
Mówią one nastolatkom co musza ̨ zrobić, aby osiągnąć poczucie
spełnionej kobiecos´ci: jaka jestem?, jak moge˛ spełnić swoje marze-
nia?, jak znalez´ć prawdziwych przyjaciół?13.
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Rozdział 4

Męskość jako kategoria społeczno-kulturowa 
i jej przemiany

Płeć biologiczna i płeć kulturowa
oraz zachowania z nimi związane

Na przestrzeni wieków me˛skość traktowana była jako kategoria
społeczna wynikaja˛ca z praw natury, a odre˛bność psychofizyczna
kobiet i mężczyzn powodowała okres´lony podział ról, obowia˛zków
i funkcji w życiu domowym i społecznym. Jeszcze 120 lat temu,
pisarz i dziennikarz tak s´wiatły jak Bolesław Prus pisał: Kobiety nie
będą miały ziemi, ale moga ̨ją pleć; nie będą kuły armat, lecz moga˛
je polerowac´; nie będą administrowac´ państwem, lecz moga ̨służyć
w biurach; nie stworza ̨teorii naukowej, lecz moga ̨ją wykładać i sto-
sować w praktyce1. Dopiero rozwój ruchów feministycznych spowo-
dował nowy sposób rozumienia terminu płec´ i wprowadził rozróz˙nie-
nie między p ł c i ą b i o l o g i c z n ą (sex), a p ł c i ą k u l t u r o w ą
(gender). W rozróżnieniu tym płec´ biologiczna jest kategoria ̨biologi-
czną i pozwala wyróz˙nić osobniki płci me˛skiej i żeńskiej. Płeć okre-
ślana jest jako zespół cech organizmu znamionuja˛cych i warunkują-
cych jego zdolnos´ć do wytwarzania komórek rozrodczych me˛skich
i żeńskich2. W sensie biologicznym istnienie róz˙nic między płciami
jest bezsporne. Róz˙nice te w przeszłos´ci były podstawa ̨organizacji
społeczen´stwa ludzkiego. W zwia˛zku z tym, z˙e w zasadzie nie istniała
antykoncepcja i nie były znane z˙adne preparaty zaste˛pujące mleko
matki, kobiety zwykle od momentu osia˛gnięcia dojrzałos´ci płciowej
albo były w ciąży, albo karmiły piersia ̨swoje potomstwo. To z kolei
było przyczyną nieomal wyłącznej opieki kobiet nad dziec´mi. Z kolei

1 Przedruk w: Kroniki, tom XIII, Warszawa 1962, s. 55.
2 E. Gontarczyk, Kobiecość i męskość jako kategorie społeczno-kulturowe
w studiach feministycznych, Poznan´ 1995, s. 32.



mężczyźni, byli więksi i silniejsi, to znaczy posiadali cechy, które
były niezbędne do pracy w społeczen´stwie dysponuja˛cym niewieloma
narzędziami wspomagaja˛cymi siły człowieka. Poza tym me˛żczyźni
nieograniczeni koniecznos´cią nieustannej opieki nad dziec´mi byli
mobilni i w związku z tym odpowiedzialni za obrone˛ rodziny i zdo-
bywanie poz˙ywienia.

Występowanie ws´ród ludzi jako gatunku biologicznego dwóch
płci: męskiej i żeńskiej, spowodowane jest odmiennym rozwojem,
trwającym od momentu pocze˛cia, aż do wieku dojrzewania. Efektem
tego rozwoju jest ukształtowanie me˛skiego lub z˙eńskiego osobnika
zdolnego do rozrodu.

Słusznie zauwaz˙a P. Bourdieu różnica między płciami wydaje sie˛
być wpisana w „porządek rzeczy” – jak sie˛ czasem mówi, chca˛c
określić to, co „normalne”, „naturalne”, a więc w jakiś sposób nie-
uniknione3. Cechy fizyczne odróz˙niające kobiete˛ i mężczyznę są de-
terminowane juz˙ w chwili poczęcia. Osobnik, który dziedziczy za-
równo po matce, jak i po ojcu chromosom X, otrzymuje materiał
genetyczny potrzebny do rozwoju według wzorca z˙eńskiego. Nato-
miast odziedziczenie po matce chromosomu X, a po ojcu Y, to infor-
macja genetyczna niezbe˛dna do rozwoju według wzorca me˛skiego.

Konfiguracja chromosomalna XY to podstawowy, ale nie jedyny,
warunek rozwoju me˛żczyzny. Kolejnym bardzo waz˙nym czynnikiem
jest produkcja hormonów prenatalnych, które kieruja ̨rozwój płodu na
wzorzec me˛ski lub żeński. Konsekwencja ̨tego rozwoju jest produko-
wanie hormonów płciowych oraz budowa i funkcje narza˛dów rozrod-
czych.

W okresie płodowym produkcja androgenów, zwłaszcza testoste-
ronu, prowadzi do rozwoju według me˛skiego wzorca. Do szóstego
tygodnia po zapłodnieniu nie ma jeszcze ukształtowanych narza˛dów
płciowych męskich lub żeńskich. Istniejące, identyczne u wszystkich
embrionów, struktury moga ̨rozwinąć się albo w męskie, albo w z˙eń-
skie genitalia.
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Hormony wywołujące dymorfizm płciowy w z˙yciu płodowym
oddziałują również na mózg. Sta˛d wiele wyników badan´ wskazuje na
zdecydowane róz˙nice pomiędzy mózgami kobiet i me˛żczyzn, róz˙nice
warunkujące odmienne moz˙liwości obu płci.

Dokładne omówienie tych róz˙nic przedstawili A. Moir i D. Jessel
w pracy zatytułowanej Płeć mózgu. Podstawowa teza pracy brzmi:

Płcie są od siebie odmienne, poniewaz˙ mózgi kobiet i me˛żczyzn
różnią się od siebie. Mózg, narza˛d najważniejszy tak dla ludz-
kich emocji, jak i działan´ , jest u nich skonstruowany odmiennie.
Przetwarza on informacje w róz˙ny sposób, co daje w efekcie
odmienne postrzez˙enia, preferencje i zachowania4.

A. Moir i D. Jessel kwestionuja ̨ przyjętą powszechnie teze˛, iż
dzieci rodzą się neutralne psychoseksualnie, a dopiero potem społe-
czeństwo, poprzez róz˙norodne praktyki, kształtuje w pewnym kierun-
ku ich umysłowos´ć. Wymieniają szereg róz˙nic między mózgiem prze-
ciętnej kobiety i mózgiem przecie˛tnego me˛żczyzny. Największe róz˙-
nice wykryto w zakresie wyobraz´ni przestrzennej, która jest wykorzy-
stywana w pracy z przedmiotami trójwymiarowymi lub rysunkami.
W takiej aktywnos´ci wyraźnie lepsze rezultaty osia˛gają mężczyźni.
Zdaniem autorów pracy Płeć mózgu, chłopcy mają też lepszą koordy-
nację wzrokowo-ruchowa,̨ osiągają lepsze efekty w nauce matematy-
ki oraz przewyz˙szają kobiety w ogólnym mys´leniu strategicznym. Z
kolei kobiety osiągają większą sprawnos´ć werbalną, wcześniej zaczy-
nają mówić, mają większą wrażliwość na dźwięki, szybciej i dotkli-
wiej reagują na ból, silniej odczuwaja ̨smaki i zapachy.

Twierdzenia te budza ̨liczne sprzeciwy. Wielu badaczy nie zga-
dza się z definiowaniem toz˙samos´ci człowieka wyłącznie na podsta-
wie cech biologicznych5. Wyniki wielu badan´ wyraźnie wskazują, że
nie ma uniwersalnego modelu me˛żczyzny, uznawanego w kaz˙dym
miejscu i w kaz˙dym czasie. Zwolennicy tej tezy powołuja ̨się zwykle
na badania, prowadzone w latach 1931–1933 przez M. Mead, których
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wyniki zostały opisane w pracy Trzy studia. Płec´ i charakter w trzech
społecznos´ciach pierwotnych. Autorka poddała analizie funkcjono-
wanie kobiet i me˛żczyzn w trzech pierwotnych plemionach, z˙yjących
na wyspach Nowej Gwinei: a) w górskim plemieniu Arapeshów,
b) wśród Mundugumorów, plemieniu mieszkaja˛cym nad rzeka˛
i c) wśród Tchambuli, mieszkan´ców jeziora. W wyniku przeprowa-
dzonych badan´ autorka ustaliła, z˙e w każdej społecznos´ci zupełnie
inaczej postrzegana jest rola kobiety i me˛żczyzny. Wśród Arapeshów
zarówno kobiety jak i me˛żczyźni są nieagresywni, „macierzyn´scy”,
otwarci na innych. Zupełnie inaczej funkcjonuja ̨Mundugumurowie,
wśród których zarówno kobiety jak i me˛żczyźni są bezwzględni,
agresywni, pobudliwi seksualnie. Z kolei u Tchambuli kobiety sa˛
dominujące, rządzące, a me˛żczyźni mniej odpowiedzialni i zalez˙ni
emocjonalnie. Zebrany materiał pozwolił autorce wycia˛gnąć szereg
interesujących wniosków. Najwaz˙niejszy z nich jest taki, z˙e wię-
kszość cech osobowos´ci nazywanych me˛skimi lub żeńskimi jest luźno
związana z płcia.̨ Wyniki badan´ wskazują wyraźnie na ich uwarunko-
wania społeczne. Zdaniem M. Mead nie ma podstaw by uznac´ pewne
zachowania za zalez˙ne od płci biologicznej.

Także pojęcie męskości jest uwarunkowane historycznie i społe-
cznie; zalez˙y od epoki, klasy społecznej, rasy i wieku. Najnowsze
prace pokazuja,̨ że pomimo szybkiego rozprzestrzeniania sie˛ wzor-
ców kultury Zachodu nadal w s´wiecie występuje olbrzymie zróz˙nico-
wanie typów me˛żczyzn. Można spotkac´ społecznos´ci, w których męż-
czyzna musi byc´ agresywny, „twardy”, a takz˙e takie, gdzie u me˛ż-
czyzn ceni sie˛ łagodnos´ć i delikatność, czyli cechy, które zgodnie
z tradycyjnymi kryteriami s´wiadczą o zniewies´ciałości. Badania nad
męskością próbują odkryć zasady, które sa ̨podstawą konstruowania
płci kulturowej, ustalic´ przesłanki antropologiczne, ekonomiczne,
socjalne i kulturowe, które prowadza ̨ do upowszechnienia takich,
a nie innych wzorów me˛skości.

Zwolennicy determinizmu biologicznego uwaz˙ają, że odmien-
ność płciowa spowodowana jest wyła˛cznie różnicami biologicznymi.
Konsekwencja ̨ takiego sposobu mys´lenia, zwanego esencjalizmem
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biologicznym jest uznanie nierównos´ci między płciami za rzecz natu-
ralną i nieuniknioną, której nie moz˙na zmienic´.

Nie ulega wątpliwości, że osobniki me˛skie i żeńskie różnią się
między sobą, ale różnicami tymi nie sposób tłumaczyc´ wszelkich
nierówności społecznych. Sprzeciw wobec tych nierównos´ci był jed-
ną z przyczyn, wyróz˙nienia obok poje˛cia płeć biologiczna, poje˛cia
płeć kulturowa (gender).

P ł e ć k u l t u r o w a  to inaczej mówia˛c płeć społecznie ukształ-
towana, zwana tez˙ rodzajem. Terminem tym okres´la się społeczne,
psychologiczne i kulturowe znaczenia narzucone biologicznej toz˙sa-
mości płciowej6. Płeć kulturowa to zespół zachowan´ i postaw, który
ma związek z płcią biologiczną, ale niezupełnie sie˛ z nią pokrywa.
Badania nad toz˙samos´cią płciową pokazują, że nieprawda ̨ jest, iż
biologiczny mężczyzna w sposób naturalny przyswaja normy zacho-
wań męskich danego społeczen´stwa, iż jego płciowos´ć zależy wyłą-
cznie od hormonów. Kaz˙de społeczen´stwo uznaje pewne zachowania,
aktywności i role za odpowiednie dla kobiet lub me˛żczyzn. Tak włas´-
nie tworzona jest płec´ kulturowa. Badacze skupieni wokół Gender
Studies wskazuja,̨ że często cechy genetycznie przypisane do płci nie
mają podłoża biologicznego, lecz wynikaja ̨z uwarunkowan´ kulturo-
wych lub presji społecznej.

Jednostka rodza˛c się w określonej kulturze i staja˛c się jej człon-
kiem, buduje swoja ̨tożsamos´ć za pomoca ̨kategorii (np. me˛żczy-
zna–kobieta) wypracowanych przez te˛ kulturę7.

Zgodnie z rozróz˙nieniem płci i rodzaju rodzimy sie˛ jako dziew-
czynki lub chłopcy, ale stajemy sie˛ kobietami lub me˛żczyznami.
Osobnik jest me˛żczyzną w sensie biologicznym, gdyz˙ decydują o tym
pierwszorze˛dowe i drugorze˛dowe cechy płciowe oraz wynikaja˛ce
z nich zachowania. Dopiero socjalizacja sprawia, z˙e mężczyzna staje
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się jednostką społeczna,̨ to znaczy jest konstruowany przez obowia-̨
zujące znaczenia me˛skości.

Sprowadzanie płci tylko do natury jest taka ̨samą naiwnością,
jaką byłoby traktowanie ich po prostu jako arbitralnej konstru-
kcji historycznej. Róz˙nica płci jest realna, wypływa z natural-
nych danych fizycznych, tyle z˙e sama jej naturalnos´ć jest bez
znaczenia. Ma ona sens tylko w konteks´cie kulturowym, jest
przeto już zinterpretowana, przebrana8.

Twórcą terminu p ł e c´  k u l t u r o w a  jest psycholog R. J. Stoller,
który po raz pierwszy uz˙ył go w 1968 roku, publikuja˛c wyniki badan´
nad kształtowaniem sie˛ i funkcjonowaniem psychoseksualnym czło-
wieka. Dzięki wyodrębnieniu płci kulturowej moz˙liwa była analiza
czynników społeczno-kulturowych, biora˛cych czynny udział w po-
wstawaniu kobiecos´ci i męskości.

Dzięki temu rozróz˙nieniu wyodrębniono więc te elementy skła-
dające się na tożsamos´ć człowieka, które postrzega sie˛ jako
stałe i niezmienne (płec´ biologiczna) oraz te, które sa ̨zmienne
i zależne od kontekstu społeczno-kulturowo-historycznego
(płeć kulturowa)9.

Rodzaj, nazywany płcia ̨ kulturową jest konstruowany włas´nie
przez kulture˛, oznacza to, z˙e kultura go definiuje, stwarza moz˙liwości
zarówno uczenia sie˛ go, jak i manifestowania. Do niedawna rzeczy-
wiście tak było. Na problemy w ujmowaniu i rozumieniu płci kultu-
rowej we współczesnym s´wiecie zwraca uwage˛ K. J. Gergen, który
zauwaz˙a, że bezsporny do niedawna fakt istnienia dwóch płci, me˛skiej
i żeńskiej, zaczyna byc´ kwestionowany. Trudno dzis´ podać jednozna-
czne i bezdyskusyjne kryterium pozwalaja˛ce odróz˙nić kobietę od
mężczyzny. Okazuje sie˛, że w różnych enklawach kulturowych sto-
sowane sa ̨ różne kryteria w celu odróz˙nienia kobiet od me˛żczyzn.
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W związku z tym, coraz cze˛ściej pojawiają się głosy, że wydzielanie
płci nie jest do niczego potrzebne.

Jeśli słowa męskość i kobiecos´ć nie odzwierciedlaja ̨„niezależ-
nej i namacalnej rzeczywistos´ci”, to różnica ta jest niepotrzeb-
na10.

Na poparcie tego wniosku przytacza sie˛ zwykle doniesienia me-
dycyny. Okazuje sie˛, że jeden na 500 noworodków to hemafrodyta,
tzn. dziecko urodzone z cechami obu płci. Jednak zgodnie ze s´wia-
dectwem urodzenia moz˙na być tylko kobietą albo mężczyzną. Oboj-
nactwo formalnie nie istnieje, chociaz˙ realnie lekarze spotykaja ̨ je
dość często. W związku z tym, dziecko zaraz po urodzeniu jest ope-
rowane. Lekarz, usuwaja˛c jedne narza˛dy płciowe, staje sie˛ wyrocznią,
decydującą czy dziecko be˛dzie chłopcem czy dziewczynka.̨ Oczywi-
ście nierzadko sie˛ myli. Pozostawia zewne˛trzne narza˛dy jednej płci,
a towarzysza ̨im gruczoły płciowe wewne˛trzne drugiej płci. W efekcie
tacy ludzie nie akceptuja ̨swojej cielesnos´ci. Czują się mężczyznami
w kobiecym ciele, albo kobietami w me˛skim. Liczna grupa takich
osób załoz˙yła w Stanach Zjednoczonych stowarzyszenie Intersex So-
ciety of North America, które działa na rzecz uznania tzw. trzeciej
płci, płci pośredniej. Dowodem jej istnienia jest załoz˙ycielka stowa-
rzyszenia Cheryl Chare, która urodziła sie˛ z męskimi i kobiecymi
narządami płciowymi. Być może uznanie istnienia trzeciej płci zapo-
biegłoby wielu dramatom, które w cia˛gu ostatniego czasu miały miej-
sce. W sierpniu 2009 roku, opinie˛ publiczną, poruszyła sprawa złotej
medalistki w biegu na 800 metrów, reprezentantki Republiki Połu-
dniowej Afryki11. Jej triumf wywołał skandal. Płec´ biegaczki została
publicznie zakwestionowana, gdyz˙ osiągnęła miażdżącą przewage˛
nad innymi zawodniczkami. Okazało sie˛, że posiadanie z˙eńskich
genitaliów oraz poczucie bycia kobieta,̨ to za mało by za kobiete˛
zostać uznaną. Rodzice 18-letniej biegaczki próbowali udowodnic´
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płeć córki, prezentuja˛c jej świadectwo urodzenia. To jednak równiez˙
okazało sie˛ argumentem nieprzekonuja˛cym. Wynika z tego, z˙e nie ma
sposobu, by jednoznacznie i bezdyskusyjnie okres´lić płeć człowieka.
Skoro tak włas´nie jest, a w sporcie zabroniony jest tylko doping,
należy albo zrezygnowac´ z podziału sportowców według płci, albo
zaakceptowac´ istniejące kryterium podziału, jakim sa ̨ zewnętrzne
narządy płciowe.

Pytania o istote˛ męskości, o to, kim jest me˛żczyzna, jakie ma
właściwości, jak myśli i działa, pozostaja ̨nadal otwarte. Mimo wielu
badań, prowadzonych w ramach interdyscyplinarnych studiów
maskulinistycznych, nie udało sie˛ na te pytania odpowiedziec´. Skoro
nie istnieje uniwersalna me˛ska „esencja”, której przejawy moz˙na
odnaleźć we wszystkich społeczen´stwach, a me˛skość jest konstrukcja˛
niejednorodna,̨ należy ją analizowac´ w kontekście uwarunkowan´ hi-
storyczno-kulturowych. Moz˙na wobec tego mówic´ o dwóch mode-
lach męskości: modelu tradycyjnym i modelu nowoczesnym.

Tradycyjny wzorzec me˛skości, powszechny w pierwszej połowie
XX wieku, opiera sie˛ na dualizmie ról płciowych, przy czym stawia
wyodrębnione dwie płci w opozycji do siebie. Me˛żczyzna jest silny,
dominujący, agresywny, podporza˛dkowujący sobie innych i w taki
sposób potwierdzaja˛cy swoją płeć. Jest on traktowany jako model
idealny, natomiast kobieta jest bytem bezwartos´ciowym, nieposia-
dającym własnej toz˙samos´ci. Takie ujęcie męskości i kobiecości pre-
zentowali znani psychologowie i filozofowie, jak: Z. Freud, J. Lacan,
O. Weininger.

Istota a n d r o c e n t r y z m u  jest przekonanie, z˙e mężczyźni są
nadrzędni wobec kobiet, zas´ męskie dos´wiadczenia stanowia ̨norma-
tywne standardy, w stosunku do których kobiety powinny byc´ ocenia-
ne12. Mężczyźni traktują siebie i swoje dos´wiadczenie jako punkt
odniesienia, czyli norme˛ kulturową, kobietę zaś sprowadza sie˛ do
funkcji reprodukcyjnych, pracy w gospodarstwie domowym oraz
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do zdolnos´ci stymulowania i zaspakajania me˛skich potrzeb seksual-
nych.

Olbrzymie znaczenie dla uformowania androcentryzmu ma reli-
gia i to w jaki sposób postrzega ona kobiete˛ i jej rolę w społeczen´-
stwie. Zgodnie z załoz˙eniami religii judeochrzes´cijańskiej, rolę pier-
wszoplanowa ̨zawsze przypisuje sie˛ mężczyźnie, a kobieta to istota
drugorzędna, gorsza, odległa od boskiego ideału, stworzona tylko po
to, by służyć mężczyźnie (Adamowi). Upadek ludzi i wszystkie ich
kłopoty są nierozerwalnie zwia˛zane z faktem skuszenia Ewy przez
węża, odstąpienia od boskich nakazów i namówienia do grzechu
mężczyzny. Karą za brak posłuszen´stwa są realizowane przez kobiete˛
funkcje reprodukcyjne i prace jakie wykonuje w gospodarstwie do-
mowym. Pomnożę nędze twoje i pocze˛cia twoje; z boles´cią rodzić
będziesz dziatki i pod moca ̨będziesz me˛żową, a on będzie panował
nad tobą13. Kościół współczesny sprzeciwia sie˛ dziś obarczaniu wina˛
za grzech pierworodny wyła˛cznie kobiete˛, ale dawne pojmowanie
grzechu pierworodnego jest nadal bardzo mocno zakorzenione
w świadomości ludzi. Prawdopodobnie sprzyjaja ̨temu takie fragmen-
ty Pisma S´więtego jak ten

Żony niechaj be˛dą poddane swym me˛żom, jak Panu, bo maż̨ jest
głową żony, jak i Chrystus – Głowa ̨ Kościoła: on – Zbawca
Ciała. Lecz jak Kos´ciół poddany jest Chrystusowi, tak i z˙ony
mężom – we wszystkim14.

Przejawem tradycyjnie pojmowanej roli me˛żczyzny w społe-
czeństwie jest patriarchat, rozumiany jako system struktur i praktyk
społecznych, za pomoca ̨których mężczyźni dominują w gospodarce,
polityce, życiu społecznym i religii. Dominacja me˛żczyzn jest obec-
nie zjawiskiem powszechnym, ale biora˛c pod uwage˛ dzieje ludzkos´ci
stosunkowo nowym. W społeczen´stwach pierwotnych główna ̨ siłę
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społeczna ̨ stanowiły kobiety, a stosunki społeczne oparte były na
zjawisku matriarchatu. Dopiero póz´niej doszło do dominacji me˛ż-
czyzn i pojawił sie˛ patriarchat15.

S. Walby16 wymienia szes´ć struktur, dzie˛ki którym ten model
stosunków mie˛dzy płciami jest cia˛gle powszechny.

1. Stosunki produkcji w gospodarstwie domowym, oparte sa ̨w du-
żej mierze na niepłatnej pracy kobiet.

2. Praca płatna. Na rynku pracy kobiety nie moga ̨ zwyczajowo
wykonywać pewnych zawodów, natomiast w zawodach sfemini-
zowanych praca kobiet jest na ogół gorzej opłacana. Kobiety,
mimo lepszego wykształcenia, sa ̨kierowane do prac wymagaja-̨
cych mniejszych kwalifikacji i jednoczes´nie gorzej płatnych.

3. Państwo patriarchalne, poprzez prowadzona ̨politykę w różnych
dziedzinach z˙ycia, utrwala patriarchalne stosunki społeczne.

4. Męska przemoc fizyczna jest cia˛gle obecna w wielu sferach z˙y-
cia. Oczywiście jaskrawe przejawy me˛skiej przemocy sa ̨karane,
niemniej jednak wiele przypadków spotyka sie˛ z pobłaz˙aniem ze
strony pan´stwa.

5. Patriarchalne relacje seksualne, których jaskrawym przejawem sa˛
odmienne normy poste˛powania dla kobiet i me˛żczyzn. W odnie-
sieniu do zachowan´ seksualnych nadal pie˛tnowane sa ̨te zacho-
wania kobiet, które u me˛żczyzn są akceptowane.

6. Patriarchalne instytucje kulturalne. Włas´ciwością współczesnej
kultury, również analizowanego w tej ksia˛żce czasopisma dla
dorastających dziewczat̨, jest przedstawianie kobiet z perspekty-
wy mężczyzn, czyli konstruowanie kobiecos´ci jako obiektu me˛-
skiego spojrzenia. W s´wiecie definiowanym przez to, co me˛skie
kobieta traktowana jest jako obiekt me˛skiej percepcji. To z kolei
kształtuje jej toz˙samos´ć i ustala odpowiednie normy poste˛powa-
nia.
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Badacze patriarchatu zwracaja ̨uwagę, że nasilenie tego zjawiska
niewątpliwie zmniejsza sie˛, ale nie ma na razie szans na całkowite
jego ustąpienie. W społeczen´stwie kapitalistycznym kulturowe rela-
cje płci wciąż opierają się na patriarchacie. Me˛żczyźni dominują nad
kobietami niemalz˙e we wszystkich dziedzinach z˙ycia. R. W. Connell
uważa, że istnieje kulturowy porza˛dek płci17, rozumiany jako obowia-̨
zujące w całym społeczen´stwie wzory relacji władzy mie˛dzy mężczy-
znami a kobietami. Najlepiej moz˙na go zaobserwowac´ poddając ana-
lizie trzy aspekty z˙ycia społecznego: prace˛, władzę i relacje osobiste
(seksualne), nazwane cathexis. Podstawa ̨patriarchatu jest tradycyjny
model mężczyzny18, zgodnie z którym powinien byc´ on agresywny,
lubić piłkę nożną, nie wolno mu płakac´ i zawsze musi sobie radzic´.
Taki obraz me˛żczyzny wyklucza jednoczes´nie jego wraz˙liwość, nie
daje moz˙liwości przeżywania rozterek czy cierpien´.

Patriarchat jako system społeczny (albo przynajmniej niektóre
jego aspekty) poddany został krytyce – prowadzonej z róz˙nych stano-
wisk. Szczególna ̨ rolę odegrał tutaj, rozwijaja˛cy się od XIX wieku,
ruch feministyczny. Uznał on, z˙e tradycyjny wzorzec me˛skości, reali-
zowany włas´nie w patriarchacie, nalez˙y odrzucić. Podstawowa ̨przy-
czyną są zmieniające się warunki życia. We współczesnym s´wiecie
próba sztywnego realizowania tradycyjnego wzorca me˛żczyzny pro-
wadzi do niedostosowania społecznego, którego efektem moz˙e być
obniżone poczucie własnej wartos´ci, nałogi, agresja, frustracja czy
nawet samobójstwo. Tak oto scharakteryzował sytuacje˛ współczesne-
go mężczyzny H. Goldberg.

Tragicznym elementem wychowania przygotowuja˛cego do roli
męskiej jest przes´wiadczenie, z˙e wołanie o pomoc uchodzi tylko
kobietom. Kiedy me˛żczyzna styka sie˛ z przytłaczajac̨ymi go pro-
blemami i bólem, bardzo trudno przyznac´ mu się do tego, z˙e nie
potrafi im sprostac´. Mężczyzna staje przed niemoz˙liwym do
rozwiązania dylematem. Jes´li poprosi o pomoc, narazi na
szwank swoja ̨ męskość. Jeśli nic nie zrobi, załamie sie˛ pod
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ciężarem problemów. W tej sytuacji cze˛sto wybiera samobój-
stwo19.

Zmiany społeczne w ostatnich latach: rosna˛ce bezrobocie, strach
przed utrata ̨pracy, a takz˙e zawodowa ekspansja kobiet, powoduja,̨ że
mężczyźni, tradycyjnie realizuja˛cy się w roli „żywiciela” rodziny,
odczuwają szereg negatywnych emocji. Funkcjonowanie zgodne ze
stereotypowo pojmowana ̨ rolą męską, a także zamknie˛cie na inne
sposoby konstruowania me˛skiej tożsamos´ci powodują szereg reakcji
patologicznych i destrukcyjnych. Poza tym charakter współczesnej
kultury decyduje o małej przydatnos´ci wielu tradycyjnych, me˛skich
cech. Nalez˙ą do nich: agresja, siła fizyczna, zamiłowanie do rywali-
zacji czy pragnienie władzy.

Opisane przemiany prowadza ̨do rozpraszania róz˙nicy płciowej,
a w dalszych konsekwencjach do kryzysu me˛skości, rozumianego
jako kryzys jedynego, słusznego modelu me˛skości tradycyjnej, pa-
triarchalnej, zwanego me˛skością hegemoniczna ̨(hegemonialna)̨. Jest
to model destruktywny dla relacji interpersonalnych, jego podstawo-
we cechy łączą się bowiem z zachowaniami agresywnymi i przemoca.̨
Trzy główne cechy tego modelu, których realizacja jest niezbe˛dna
w celu udowodnienia me˛skości, wskazuje R. W. Connell. Sa ̨nimi:

– koniecznos´ć władzy nad kobietami;
– koniecznos´ć posiadania „me˛skiej” pracy, związanej z wysokim

statusem społecznym, władza,̨ dobrymi zarobkami i kontroli nad
innymi;

– koniecznos´ć demonstrowania heteroseksualnej orientacji20.
Tak pojmowana me˛skość zakłada demonstracje˛ siły, niezłomnos´ć

ciała i absolutną możliwość samodzielnego poradzenia sobie ze
wszelkimi z˙yciowymi przeciwnos´ciami, a więc znieche˛ca raczej me˛ż-
czyzn do poszukiwania czyjejkolwiek pomocy, w tym pomocy lekar-
skiej21. Jej skutki sa ̨dla mężczyzny niekorzystne zarówno w sferze
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psychicznej, zdrowotnej, jak i interpersonalnej. Dobrze wie˛c, że mo-
del ten uległ rozpadowi. Jest on nieadekwatny do zmieniaja˛cej się
rzeczywistos´ci a także niekorzystny dla samego me˛żczyzny i jego
relacji z kobietami. W jego miejsce nie powstało jednak nic lepszego.

Jestes´my na ostrym zakre˛cie. Rozpada sie˛ stereotyp, który słuz˙ył
dotąd za fundament me˛skiego poczucia toz˙samos´ci. Przez ty-
siąclecia atrybuty toz˙samos´ci i roli mężczyzny okres´lane były
w konteks´cie pracowicie skonstruowanego przez nas [męż-
czyzn] negatywnego stereotypu kobiety. Swoje niewat̨pliwie
dobre samopoczucie zawdzie˛czaliśmy w duz˙ej mierze temu, z˙e
nauczyliśmy się myśleć o kobietach jako o istotach gorszego
gatunku22.

Odrzucenie załoz˙eń determinizmu biologicznego, zgodnie z któ-
rym różnice między płciami mają charakter naturalny i nie podlegaja˛
zmianie, prowadzi do uznania nierównos´ci między płciami za zjawi-
sko nienaturalne, z którym nalez˙y walczyć. Zwolennicy nowego pa-
radygmatu podkres´lają rolę socjalizacji w kształtowaniu płci kulturo-
wej, która decyduje o tym, jak zachowuja ̨się ludzie. Nowy paradyg-
mat męskości oparty jest na partnerstwie me˛żczyzn i kobiet oraz na
wynikającej z tego równos´ci płci. Istotą działania me˛żczyzny jest
współpraca z innymi, a nie da˛żenie do dominacji. Pewna ̨trudnością
nowej wizji mężczyzny jest funkcjonowanie w jej ramach wielu wzo-
rów męskich zachowan´. Tradycyjny paradygmat jednoznacznie okre-
ślał, co to znaczy: byc´ prawdziwym me˛żczyzną. Dziś kategoria ta jest
wieloznaczna. Współczesnos´ć proponuje wiele róz˙nych, czasem prze-
ciwstawnych, wzorów me˛skości. Sytuacja ta wywołuje poczucie nie-
pewności, zagubienia, zwłaszcza u młodych, buduja˛cych swą tożsa-
mość mężczyzn. Trudnos´ć ta jest tym wie˛ksza, z˙e w nowym paradyg-
macie, koncepcje me˛skości i kobiecości nie są traktowane jako prze-
ciwstawne. Wczes´niej bycie prawdziwym me˛żczyzną było równozna-
czne z odrzuceniem wszystkiego, co kobiece. Dzis´ kobiecos´ć i mę-
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skość krzyżują się i mieszają. Kobiety są aktywne zawodowo, zajmuja˛
eksponowane i prestiz˙owe stanowiska, co tradycyjnie zarezerwowane
było dla mężczyzn. Z kolei me˛żczyźni coraz cze˛ściej realizują się
w tradycyjnych kobiecych zaje˛ciach np. opiece nad dziec´mi czy pro-
wadzeniu domu.

Przemiany w obre˛bie męskiego wzorca, funkcjonuja˛cego w spo-
łeczeństwie, mają bardzo wolne tempo. Dowodem na to sa ̨wyniki
sondaz˙u przeprowadzonego przez IPSOS w sierpniu 2009 roku23 na
temat opinii współczesnych Polaków o podziale ról w rodzinie. Zda-
niem 84% me˛żczyzn zarówno kobiety jak i me˛żczyźni powinni zara-
biać na utrzymanie domu. Jednoczes´nie 87% przedstawicieli „płci
brzydkiej” uważa, że mężczyzna pozostaje głowa ̨ rodziny, a jego
głównym obowiązkiem jest zapewnienie jej s´rodków do z˙ycia. Ośmiu
na dziesie˛ciu mężczyzn jest przekonanych, z˙e kobiety lepiej potrafia˛
zająć się domem. Blisko siedmiu na dziesie˛ciu mężczyzn twierdzi, z˙e
prowadzenie domu moz˙e być dla kobiety tak samo satysfakcjonuja˛ce
jak praca zawodowa, ale w grupie pomie˛dzy 15 a 19 rokiem z˙ycia,
pogląd te wyraz˙a już tylko czterech na dziesie˛ciu.

Inaczej przedstawia sie˛ sytuacja, gdy pytano o satysfakcje˛ męż-
czyzn z prowadzenia domu. Tylko 40% twierdzi, z˙e prowadzenie
domu i wychowywanie dzieci mogłoby im przynies´ć tyle samo saty-
sfakcji co praca zawodowa. Zapytani, czy zaje˛liby się domem i dziec´-
mi w sytuacji, gdyby ich partnerka zarabiała lepiej istotnie cze˛ściej
odpowiadali przecza˛co.

Mężczyźni w Polsce nie biora ̨ dużego udziału w obowia˛zkach
domowych. Pranie i gotowanie pozostaje domena ̨kobiet. Obowiąz-
kiem domowym w takiej samej mierze wykonywanym przez kobiety
i mężczyzn jest opłacanie rachunków.

Biorąc pod uwage˛ różny stosunek me˛żczyzn do podziału obo-
wiązków w rodzinie wyodre˛bnić można cztery grupy.
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1. 30% mężczyzn okres´lono jako tradycyjnych. Uwaz˙ają oni, że
prowadzenie domu i wychowywanie dzieci to domena kobiet.

2. 30% mężczyzn okres´lono jako nowoczesnych, gdyz˙ nie rozróz˙-
niają oni ról damsko-me˛skich w rodzinie.

3. 10% mężczyzn okres´lono jako „młodych, ukierunkowanych na
partnerstwo”. Sa ̨to mężczyźni dla których załoz˙enie rodziny jest
dopiero kwestia ̨przyszłos´ci. Wierzą, że każdy mężczyzna powi-
nien brac´ udział w procesie wychowania, opieki i codziennej
pielęgnacji swojego dziecka od chwili jego narodzin. Sa ̨przeko-
nani, że prowadzenie domu nie moz˙e kobiecie zasta˛pić pracy
zawodowej. Ich pogla˛dy, pozwalają przypuszczac´, że w przy-
szłości, kiedy już założą własną rodzinę, będą świadomymi ojca-
mi i nowoczesnymi me˛żczyznami.

4. 30% mężczyzn okres´lono jako „świadomych ojców”. Uwaz˙ają
oni, że zarówno kobieta jak i me˛żczyzna powinni zarabiac´ na
utrzymanie domu. Praca zawodowa odgrywa w ich z˙yciu znaczą-
cą rolę. Nie wierzą, że prowadzenie domu mogłoby przynies´ć
porównywalną satysfakcje˛, ani im, ani kobietom. W razie konie-
czności ich zdaniem to kobieta powinna zrezygnowac´ z pracy
zawodowej na rzecz domu i dzieci, nawet gdyby zarabiała wie˛cej.
Również mało optymistycznie przedstawiaja ̨się wyniki analizy

badań przeprowadzonych przez dziennik „Rzeczpospolita”, opubli-
kowane 23 wrzes´nia 2009 roku. Pokazuja ̨one, że wśród 273 członków
zarządów 60 największych spółek giełdowych, w połowie wrzes´nia
2009 roku, było tylko 16 kobiet, o jedna ̨ mniej niż rok wczes´niej.
Natomiast fotele prezesów w tych firmach zajmuja ̨ wyłącznie
mężczyźni. Z danych tych wynika, z˙e zmiany w tej sferze z˙ycia
społecznego sa ̨bardzo wolne.

Na przedstawione powyz˙ej wyniki badan´, warto spojrzec´ w kon-
tekście oceny nowoczesnego modelu me˛skości. Okazuje sie˛, że bycie
„miękkim mężczyzną” nie zapewnia ani wolnos´ci, ani szcze˛ścia i wią-
że się z niewielką siłą witalną oraz małą ilością energii. Może więc
dobrze, z˙e mężczyźni nadal dominuja ̨w życiu zawodowym?
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Pojawia sie˛ w związku z tym pytanie: dlaczego model wraz˙liwe-
go i łagodnego me˛żczyzny upowszechnił sie˛ skoro nie słuz˙y samym
zainteresowanym? R. Bly wskazuje na waz˙ną rolę preferencji kobiet,
które mają wpływ na postawy me˛żczyzn.

Kobiety [...] dawały jednak wyraz´nie do zrozumienia, z˙e wolą
wrażliwszego, łagodniejszego me˛żczyzne˛. [...] Niewrażliwość
u mężczyzn została utoz˙samiona z przemoca,̨ a wrażliwość była
nagradzana24.

Zwrócenie uwagi na role˛ kobiet w kształtowaniu obowia˛zującego
modelu me˛skości jest istotne dla prowadzonych analiz. Czasopismo
skierowane do dorastaja˛cych dziewczat̨ ma niewątpliwie olbrzymi
wpływ na ich oczekiwania wobec me˛żczyzn.

Kształtowanie męskich cech u chłopców

Dzieci, ze wzgle˛du na swoja ̨ płeć biologiczną, otrzymują od
otoczenia konkretne sygnały o tym, jakie powinny byc´, jak mają się
zachowywac´, jak poste˛pować.

W procesie socjalizacji ucza ̨się społecznie akceptowanych spo-
sobów ukierunkowania swoich pope˛dów i zaspakajania potrzeb. Na-
bywają umiejętności posługiwania sie˛ przedmiotami i komunikowa-
nia z przedstawicielami własnego kre˛gu kulturowego.

W trakcie procesu socjalizacji, zarówno rodzice jak i nauczycie-
le, podejmowali działania maja˛ce na celu ukształtowanie dzieci wedle
obowiązujących wzorów kobiecos´ci i męskości. Tak jest i dzisiaj.
Problem polega jednak na tym, z˙e dziś nie bardzo wiadomo co znaczy
być prawdziwą kobietą i prawdziwym me˛żczyzną, jaka powinna byc´
dziewczynka, a jaki chłopiec.

W ostatnich dziesie˛cioleciach mamy do czynienia z przemiana-
mi zarówno w obre˛bie kobiecos´ci, jak i męskości. Stereotypowe
myślenie o płci zaczyna byc´ mniej popularne i rzadziej podzie-
lane przez społeczen´stwo, dopuszczalne sa ̨bardziej zróz˙nico-

58 ROZDZIAŁ 4
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wane warianty pełnienia ról, przyjmowania wzorów zachowan´,
wyboru zawodów25.

Zarówno teraz jak i kiedys´ dorośli przedstawiciele społeczen´stwa
podejmują świadome działania, w ramach których stosuja ̨kary i na-
grody za okres´lone zachowania, odpowiednie lub nieodpowiednie dla
płci. Jednoczes´nie dzieci ucza ̨się pełnić role płciowe przez obserwa-
cje świata zewne˛trznego. Płyna ̨stamtąd informacje o tym, jak powin-
ny ubierac´ się dziewczynki, a jak chłopcy, jakimi zabawkami bawic´,
jakie zachowania czy reakcje przejawiac´. Wydaje sie˛, że dziś, w dobie
ekspansji mediów, te nies´wiadome wpływy maja ̨olbrzymie znacze-
nie. Oglądając film, serial, czy reklame˛ telewizyjną, dziecko przyswa-
ja sobie informacje o tym, jak powinna zachowywac´ się kobieta, a jak
mężczyzna.

Poznanie mechanizmów odpowiadaja˛cych za uczenie sie˛ bycia
dziewczynką lub bycia chłopcem od dawna interesowało naukow-
ców26. Wskazac´ można trzy grupy teorii socjalizacji płciowej.

1. Teorie psychoanalityczne;
2. Teorie społecznego uczenia sie˛;
3. Teorie rozwoju poznawczego.

Głównymi przedstawicielami t e o r i i  p s y c h o a n a l i t y c z -
n y c h  są Z. Freud, K. Horney, E. Erikson, J. Lacan, N. Chodorow.
Największe uznanie ws´ród wielu teorii psychoanalitycznych zyskała
teoria rozwoju płci kulturowej autorstwa Z. Freuda, choc´ i ona spot-
kała się ze znacza˛cą krytyką.

Teorie psychoanalityczne skupiaja ̨uwagę na nies´wiadomych mo-
tywach i pope˛dach. Około 4 roku z˙ycia pojawia sie˛ u dzieci s´wiado-
mość własnych narza˛dów płciowych i odmiennos´ci między dziew-
czynkami i chłopcami. Jej efektem jest zjawisko identyfikacji – pole-
gające na tym, z˙e dzieci w swych zachowaniach, nies´wiadomie nas´la-
dują rodzica tej samej płci; w ten sposób ucza ̨się zachowan´ właści-
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wych dla danej płci kulturowej, internalizuja ̨ społeczne standardy
męskości i kobiecości. Te standardy sa ̨dla dziecka podstawa ̨postę-
powania oraz oceny siebie i innych.

Teoria rozwoju płci kulturowej, autorstwa Z. Freuda, krytykowa-
na jest głównie za to, z˙e zachowania zwia˛zane z płcia ̨kulturową, które
rozwinęły się we wczesnym dziecin´stwie, uznaje za stałe i niezmien-
ne. Poza tym przedstawiciele nurtu feministycznego wskazuja ̨ na
uprawomocnianie za pomoca ̨tej teorii nierównos´ci dotyczących płci.

T e o r i e  s p o ł e c z n e g o  u c z e n i a  s i e˛  opierają się na obser-
wacji, że zachowanie, które jest konsekwentnie nagradzane, z duz˙ym
prawdopodobien´stwem be˛dzie pojawiało sie˛ ponownie, natomiast
zachowanie karane ponownie pojawia sie˛ rzadko. Załoz˙enie to okre-
ślane jest takz˙e jako teoria wzmocnien´.

Przyjęcie tego załoz˙enia pozwala twierdzic´, że dzieci uzyskuja˛
odpowiednie toz˙samos´ci płciowe w wyniku nagradzania przejawia-
nych przez nie włas´ciwych dla danej płci zachowan´ – i karania za
zachowania sprzeczne z funkcjonuja˛cymi przekonaniami na temat
kobiecości bądź męskości. Zgodnie z teoria ̨społecznego uczenia sie˛,
dzieci nabywaja ̨określone zachowania poprzez obserwowanie i na-
śladowanie osób, ws´ród których przebywaja.̨ Szczególnie che˛tnie
naśladują osoby, które sa ̨do nich podobne, a wie˛c rodzica, rodzen´-
stwo, rówies´ników czy medialnych idoli tej samej płci. Maja˛ca wielu
zwolenników teoria społecznego uczenia sie˛ spotyka sie˛ również
z krytyką. Jej przeciwnicy zwrócili uwage˛ na fakt, z˙e niektóre dzieci
preferują jako wzór osoby płci odmiennej, jes´li tylko postrzegaja ̨je
jako posiadaja˛ce władze˛. Poza tym nie moz˙na, zdaniem krytyków,
traktować socjalizacji jako procesu jednostronnego, traktuja˛cego
dzieci jako istoty bierne, kształtowane i modelowane przez dorosłych.
Ich aktywnos´ć w procesie socjalizacji udowodniono w badaniach.

Zarzuty stawiane teorii społecznego uczenia sie˛ płci kulturowej
częściowo zostały usunie˛te w t e o r i i  r o z w o j u  p o z n a w c z e g o .
Jej główne załoz˙enia wyprowadzone zostały z teorii J. Piageta, który
twierdził, że dzieci ucza ̨się płci kulturowej poprzez próby uporza˛d-
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kowania swojego s´wiata społecznego. Podobna ̨opinię sformułował
L. Kohlberg, który napisał, z˙e

dzieci nie sa ̨ bezmys´lnymi pionkami manipulowanymi przez
społeczen´stwo, ale aktywnie poznaja ̨ i przetwarzają w swym
umyśle rzeczywistos´ć, starając się zrozumiec´ charakter otacza-
jącego je s´wiata fizycznego i społecznego oraz własne w nim
miejsce. Poszukuja ̨wzorów, usiłując odkryć kategorie i prawid-
łowości istniejące w otaczajac̨ym je s´wiecie; a odkrywszy je –
spontanicznie konstruuja ̨ własną tożsamos´ć oraz zbiór zgod-
nych z nią reguł społecznych27.

Kategorie, za pomoca ̨których dzieci porza˛dkują rzeczywistos´ć,
nazywa sie˛ schematami. Płec´ jest dla dzieci schematem niezwykle
użytecznym. Wynika to z poziomu ich dojrzałos´ci. We wczesnym
etapie rozwoju, mys´lenie dzieci ma charakter konkretny i opiera sie˛
na prostych i oczywistych przesłankach. Płec´ jest takim włas´nie pro-
stym i oczywistym schematem: wygla˛d kobiet i mężczyzn jest inny,
inaczej sie˛ ubierają, inaczej czesza,̨ wykonują inne zawody. Moz˙na
powiedzieć, że w skomplikowanym i niejednoznacznym s´wiecie płeć
stanowi kategorie˛ stabilną, łatwą do przewidzenia i dzieci wykorzy-
stują ją do okres´lenia samych siebie, a naste˛pnie stosuja ̨ten schemat
do innych osób.

W rodzinie socjalizacja płciowa rozpoczyna sie˛ już w momencie
przyjścia dziecka na s´wiat, a w przypadku rodziców znaja˛cych płeć
dziecka, jeszcze w okresie płodowym. Oczywis´cie oddziaływania
rodziców nie sa ̨celowe. Większość z nich twierdzi, z˙e traktuje swoje
dzieci tak samo, niezalez˙nie od tego jakiej sa ̨płci. Tymczasem bada-
nia naukowe pokazuja,̨ że jest inaczej. Noworodki, niezalez˙nie od tego
czy są chłopcami, czy dziewczynkami, zachowuja ̨ się i wyglądają
podobnie. Rodzice jednak odmiennie traktuja ̨swoje dzieci, odmiennie
na nie reaguja,̨ stosują inne kryteria oceny w zalez˙ności od tego, jakiej
są płci biologicznej28. Znaczącą rolę w socjalizacji płciowej odgrywa
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ubieranie. Rodzice zazwyczaj ubieraja ̨swoje dzieci w odmienny spo-
sób. Stroje dziewczynek maja ̨zwykle pastelowe barwy, zdobione sa˛
kokardkami, kwiatuszkami, serduszkami. Natomiast ubrania chło-
pców są najczęściej ciemnej barwy, a zdobia ̨ je symbole samocho-
dów, samolotów czy emblematy sportowe. Te róz˙nice dotyczą dzieci
w każdym wieku, równiez˙ niemowląt. Sposób ubierania ma znacza˛cy
wpływ na podejmowana ̨przez dzieci aktywnos´ć. Dziewczynki w jas-
nych, falbaniastych sukieneczkach i eleganckich pantofelkach, zwy-
kle znieche˛ca się do zabaw wymagaja˛cych aktywnos´ci ruchowej
i grożących ubrudzeniem czy zniszczeniem stroju. Strój chłopców
(wygodne, luz´ne spodenki, sportowe buty, ciemne kolory) sprzyja
aktywności fizycznej, podejmowaniu zabaw ruchowych, uprawianiu
sportu.

Badania wykazuja ̨ też różnice w zakresie interakcji rodziców
z dziećmi różnej płci oraz w sposobach komunikacji. Na skutek tych
różnic

córki uczą się od swoich rodziców wie˛kszej wraz˙liwości na
uczucia innych, jak równiez˙ udziału w relacjach interpersonal-
nych; z kolei, chłopcy ucza ̨się wyrażania postaw asertywnych,
a przy tym pozbawionych wie˛kszych emocji, z wyjat̨kiem sytu-
acji, kiedy wyraz˙ają złość29.

Również przekonanie rodziców o koniecznos´ci pomocy dziew-
czynkom w kaz˙dej niemalz˙e sytuacji, sprawia, z˙e chłopcy staja ̨ się
osobami niezalez˙nymi, w przeciwien´stwie do dziewczynek, które wy-
magają ciągłego wsparcia i nie wierza ̨w siebie.

Kolejnym bardzo znacza˛cym sposobem socjalizacji płciowej
w rodzinie jest dobór zabawek, który wzmacnia istnieja˛ce stereotypy
płciowe. Wszystkie badania i potoczne obserwacje potwierdzaja,̨ że
dziewczynki bawią się innymi zabawkami niz˙ chłopcy. Jest to istotne,
gdyż zabawki nie tylko pozwalaja ̨ miło spędzić czas, dzie˛ki zaba-
wkom dzieci zdobywaja ̨ rozmaite umieje˛tności oraz ucza ̨się pełnić
role społeczne, które przyjma ̨w dorosłym z˙yciu. W tym konteks´cie
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interesujący jest dobór zabawek przez dzieci róz˙nej płci. Dziewczynki
bawią się zwykle przedmiotami, które odzwierciedlaja ̨ tradycyjną
koncepcję kobiecos´ci, czyli lalkami, misiami, miniaturowymi sprze˛-
tami domowymi. Chłopcy natomiast otrzymuja ̨ do zabawy klocki,
ruchome pojazdy, miniaturowe militaria, sprze˛t sportowy. Trudno,
oczywiście, jednoznacznie stwierdzic´, czy taki dobór zabawek jest
dziecku narzucony, czy po prostu odpowiada jego potrzebom, zain-
teresowaniom, preferencjom. Róz˙ne zabawy wpływaja ̨ na rozwój
innych cech dzieci.

Zabawki dla chłopców zache˛cają do podboju, manipulowania,
wynalazczos´ci, konstruowania, współzawodnictwa i agresji.
Zabawki dla dziewczat̨, przeciwnie, choc´ równie cze˛sto odwo-
łują się do manipulowania przedmiotem, nawiaz̨ują zawsze do
twórczości, opiekowania sie˛ i atrakcyjności30.

Analizując proces socjalizacji w rodzinie trudno nie zauwaz˙yć
niezwykle waz˙nego zjawiska, jakim jest zdolnos´ć do identyfikacji
z modelem i jej skutków. Dzieci obserwuja ̨ swoich najbliz˙szych,
głównie rodziców, którzy pełnia ̨ rolę tychże modeli. W ten sposób
poznają zachowania włas´ciwe dla swojej płci, ucza ̨się patrząc na ojca,
co to znaczy byc´ mężczyzną, a patrząc na matke˛, jaka powinna byc´
kobieta. Identyfikacja z modelem to niezwykle waz˙ne źródło kształ-
towania toz˙samos´ci płciowej.

Na kształtowanie me˛skiej tożsamos´ci płciowej istotny wpływ ma
także szkoła. Szkoła ma realizowac´ zasade˛ równości obywateli, za-
pewnić wszystkim uczniom wszechstronny rozwój, udoste˛pnić im
identyczne tres´ci. Niestety praktyka jest inna niz˙ oficjalne załoz˙enia
instytucjonalne. Poza tres´ciami jawnymi, szkoła realizuje tez˙ program
ukryty. Obejmuje on tres´ci, które szkoła wpaja dzieciom niejawnie.
Treści te zawieraja ̨społeczne uprzedzenia i stereotypy, równiez˙ zwią-
zane z płcia˛31. Ważne informacje o tym aspekcie działania szkoły
podał R. Meighen, który napisał iz˙
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ukryty program to to, czego uczy przebywanie w szkole, a nie
nauczyciel. Niezalez˙nie od tego jak bardzo s´wiatła jest kadra
nauczycielska, jak poste˛powy jest program i jak bardzo zorien-
towana na społecznos´ć jest szkoła, do uczniów dociera cos´,
o czym nigdy nie mówi sie˛ na lekcjach je˛zyka ojczystego ani
w modlitwach na szkolnych apelach. Uczniowie podchwytuja˛
pewne podejs´cia do życia i pewną postawę w uczeniu sie˛32.

R. Meighan dokonał gruntownej analizy ukrytego programu
szkoły jako instytucji i wskazał kilka obszarów, w jakich obserwuje-
my jego działanie. Wydaje sie˛, że na szczególna ̨uwagę zasługują dwa
z nich: oddziaływania nauczyciela i przekazywane uczniom tres´ci
kształcenia33.

Osoba nauczyciela odgrywa ogromna ̨ rolę, gdyż zwykle dla
młodszych dzieci jest autorytetem, którego poste˛powanie che˛tnie
naśladują. Spośród wielu czynników socjalizacyjnych w szkole, oso-
ba nauczyciela jest najwaz˙niejsza. W związku z tym:

stosowanie odmiennych praktyk w stosunku do dziewczat̨
i chłopców jest o tyle niebezpieczne, z˙e dzieci nas´ladują na-
uczycieli, w nies´wiadomy sposób ucza ̨się i jednoczes´nie odtwa-
rzają stereotypy podkres´lające różnice pomiędzy dziewczynka-
mi a chłopcami34.

Zachowania nauczycieli moga ̨mieć znaczenie dla utrwalenia ról
płciowych w procesie socjalizacji uczniów. Wyniki badan´35 wskazują
na szczególna ̨rolę następujących działan´ nauczycieli.
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33D. Pankowska, Wychowanie a role płciowe, Gdańsk 2005.
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1. Stosowanie podziału uczniów na płec´ jako strategii dyscypli-
nującej. Zwłaszcza, gdy zache˛ca się uczniów do rywalizacji ba˛dź stara
się sprowokowac´ jedną grupę do nas´ladowania drugiej. Takie działa-
nia podkres´lają niepotrzebnie dychotomie˛ płciową i prowadzą do
powstawania antagonizmów mie˛dzy dziećmi. Praktyka sadzania ucz-
niów w parach chłopiec –dziewczynka, cze˛sto wbrew woli samych
dzieci, ma zwie˛kszyć efektywnos´ć ich uczenia sie˛ i ograniczyć nie-
właściwą aktywność np. rozmowy podczas lekcji.

2. Wypowiedzi nauczycieli cze˛sto zawieraja ̨utarte stereotypowe
treści na temat ról płciowych oraz róz˙nic między chłopcami a dziew-
czynkami. Cze˛ste są np. wypowiedzi nauczycieli znieche˛cające
dziewczynki do działan´ o charakterze technicznym i wyraz˙ające opi-
nie o szczególnym przygotowaniu dziewczat̨ do wykonywania zaje˛ć
domowych. Nauczyciele formułuja ̨też komentarze na temat wygla˛du
fizycznego, skierowane nieomal wyła˛cznie do dziewczat̨. Rodzi to
przkonanie, z˙e ta sfera jest w ich przypadku najistotniejsza. Wyraz´na
różnica dotyczy równiez˙ reakcji kadry pedagogicznej na zachowania
agresywne dzieci. U chłopców oceniane sa ̨one jako kłopotliwe, ale
uzasadnione, bo wynikaja˛ce z męskiej natury. To samo poste˛powanie
dziewczynki, uznane za nienaturalne, jest mocno represjonowane.

3. Sposób komunikowania sie˛ nauczyciela z uczniami jest od-
mienny ze wzgle˛du na płec´. Generalnie chłopcom nauczyciele po-
święcają więcej uwagi i znacznie cze˛ściej kierują w ich strone˛ komu-
nikaty krytyczne. Krytyka pracy chłopców dotyczy zwykle kryteriów
merytorycznych, czyli poziomu wykonania zadania. Tymczasem
dziewczynki są upominane za niska ̨zdaniem nauczyciela jakos´ć for-
my pracy, np. niestaranny charakter pisma. Jes´li zaś chodzi o pochwa-
ły, to chłopcy uzyskuja ̨ je zwykle za samodzielnos´ć oraz wysoka˛
merytoryczną wartość pracy. Natomiast dziewczynki chwali sie˛ za
urodę, ładne ubranie, grzeczne zachowanie, starannos´ć. Jak pisze
D. Pankowska w wypadku chłopców nacisk połoz˙ony jest na ich
osiągnięcia, a w wypadku dziewczynek na zachowanie i przystosowa-
nie społeczne36.
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4. Nauczyciele cze˛ściej wyznaczaja ̨do odpowiedzi chłopców. Sa˛
oni również częściej niż dziewczynki proszeni o wyraz˙enie swojej
opinii, ich odpowiedzi słuchane sa ̨z większą uwagą, a praca spotyka
się z większym zainteresowaniem.

5. Ciekawa obserwacja dotyczy przestrzennego funkcjonowania
uczniów w klasie. Okazuje sie˛, że nauczyciele oczekuja ̨od dziewczat̨
spontanicznego zajmowania pierwszych ławek stoja˛cych tuż obok
stolika nauczyciela. S´wiadczy to o prezentowaniu, włas´ciwej dla
dziewcząt, proszkolnej postawy.

6. Zarówno w z˙yciu rodzinnym, przedszkolnym i szkolnym,
dziewczynki cze˛ściej niż chłopcy są wyręczane w wykonywaniu za-
dań, a chłopców zwykle zache˛ca się do samodzielnego wykonywania
pracy. Taka sytuacja kształtuje u chłopców wiare˛ we własne siły
i poczucie niezalez˙ności, a u dziewczynek zalez˙ność.

Na kształtowanie toz˙samos´ci płciowej uczniów wpływ maja ̨tak-
że treści kształcenia. Badacze ruchu feministycznego zwracaja ̨uwagę
na to, że nauka szkolna ma charakter androcentryczny i koncentruje
się na męskiej perspektywie widzenia s´wiata; widoczne to jest na
przykład w nauczaniu historii. Przedmiot ten przekazuje wiedze˛
głównie z zakresu historii politycznej, której twórcami byli
mężczyźni, niewiele natomiast czasu pos´więca przekazywaniu wia-
domości z zakresu historii społecznej, obyczajowej czy kultury. Tym
samym, rezygnuje sie˛ z możliwości zaprezentowania roli kobiet w hi-
storii. Większość treści realizowanych w trakcie lekcji historii doty-
czy działalnos´ci mężczyzn skoncentrowanej na walce ba˛dź polityce.
Nigdy natomiast nie mówi sie˛ o działalnos´ci, którą w tym czasie
prowadziły kobiety: jakie potrawy gotowały, jak opiekowały sie˛
dziećmi czy jak urządzały domy. W tej sytuacji

uczniowie utwierdzili sie˛ w przekonaniu, z˙e świat i wszystko, co
godne w nim uwagi, nalez˙y do mężczyzn. Kobiety zas´ nie liczą
się w nim podwójnie: po pierwsze sa ̨prawie nieobecne w dzie-
jach ludzkos´ci, po drugie, to co robia,̨ pełniąc swe role z˙yciowe
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(żon, matek, gospodyn´ domowych, pracowników), jest bez zna-
czenia, skoro nie wspomina sie˛ o tym w materiale nauczania37.

Ważną i coraz waz˙niejszą rolę w kształtowaniu toz˙samos´ci płcio-
wej odgrywają media. Z jednej strony sa ̨one źródłem stereotypów,
zarazem jednak stanowia ̨mechanizm przekazywania nowych postaw
i wartości. Interesujące jest wobec tego, jakie wskazania dla kobiet
i mężczyzn płyną z mediów. Mężczyźni są zazwyczaj przedstawiani
jako odwaz˙ni, mądrzy, aktywni, odnosza˛cy sukcesy poza domem.
Wykonują zwykle ciekawe prace, maja ̨wysokie kompetencje i duz˙e
wpływy. Kobiety natomiast pełnia ̨zwykle podrze˛dne role, wykonuja˛
nieciekawe prace najcze˛ściej w obrębie gospodarstwa domowego,
a ich zainteresowania i ambicje koncentruja ̨ się na mężczyznach
i dzieciach.

Wnikliwą analizę obrazu me˛żczyzny w polskich mediach zapre-
zentował K. Arcimowicz. Poddał on analizie wizerunek me˛żczyzny
w reklamie telewizyjnej oraz polskim filmie38. Przeprowadzone ana-
lizy pozwoliły scharakteryzowac´ wzory męskości propagowane
w Polsce po roku 1989 w obre˛bie życia rodzinnego, sfery zawodowej,
relacji z kobietami i me˛żczyznami. Z przeprowadzonych analiz wy-
nika, że chociaz˙ w polskich mediach konkuruja ̨ dwa paradygmaty
męskości, tradycyjny i nowoczesny, to przewaga tradycyjnych wzo-
rów zachowan´ jest ogromna. Me˛żczyzna przedstawiany jest głównie
jako osoba dominuja˛ca w kaz˙dej sferze z˙ycia: w rodzinie, pracy i sfe-
rze publicznej. K. Arcimowicz ustalił, z˙e poza nielicznymi wyjat̨kami
polskie media podtrzymuja ̨tradycyjny wizerunek me˛skości.
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Rozdział 5

Czasopismo „13. Magazyn Szcze˛śliwej
Nastolatki” na tle współczesnego rynku prasy
dziecięco-młodzieżowej

Analizując współczesna ̨prasę dla dzieci i młodziez˙y należy sięg-
nąć do początków lat 90-tych ubiegłego wieku, kiedy to miały miejsce
procesy transformacji ustrojowej. Rozpadł sie˛ wówczas istnieja˛cy
rynek prasowy, a przemiany obje˛ły także prase˛ dziecięco-młodziez˙o-
wą.

Nastąpiło załamanie wypracowanego jeszcze w latach dwudzies-
tych ubiegłego wieku, czterostopniowego podziału czasopism, opar-
tego o fazy rozwoju psychofizycznego dzieci i zsynchronizowanego
z procesem dydaktycznym. Zasadnicza ̨ grupę stanowiły wówczas
czasopisma zwia˛zane z systemem edukacji, odgrywaja˛ce znacza˛cą
rolę w kształtowaniu postaw moralnych i etycznych, w kształtowaniu
świadomości narodowej, społecznej i kultury literackiej1. Oprócz tej
grupy czasopism istniały periodyki dla wszystkich grup wiekowych
o wyspecjalizowanej tematyce: technicznej, sportowej, harcerskiej,
przyrodniczej itp. Odre˛bną grupę stanowiły czasopisma dla młodzie-
ży, z których cze˛ść była przesycona tres´ciami polityczno-społeczny-
mi i ideologicznymi2.

W wyniku przebudowy rynku prasy dziecie˛co-młodziez˙owej,
tytuły znikały z rynku, zmieniały forme˛ własnos´ci, formułę. Czaso-
pisma dziecie˛co-młodziez˙owe zacze˛ły wydawać firmy prywatne,
spółki z ograniczona ̨odpowiedzialnos´cią. Uaktywniły się organizacje

1 J. Jarowiecki, Czasopisma dla dzieci i młodziez˙y. Część pierwsza: 1918–
1945, Kraków 1990; Z. Sokół, Transformacja prasy dziecie˛co-młodziez˙owej,
w: Transformacja mediów (1989–1995), red. A. Słomkowska, Warszawa
1996; T. Mielczarek, Między monopolem a pluralizmem, Kielce 1998.

2 T. Mielczarek, Między monopolem a pluralizmem, Kielce 1998.



i związki wyznaniowe, organizacje ruchu młodziez˙owego, harcer-
stwo, ruchy ekologiczne, poszerzyły swoja ̨ofertę związki i stowarzy-
szenia niepełnosprawnych3

Na polski rynek prasowy wkroczyły zagraniczne koncerny wy-
dawnicze m.in. Wydawnictwo Bauer, Axel Springer, Egmont i inne,
anektując znaczącą część rynku. Koncerny Bauer, Axel Springer
i Egmont w latach 2008–2009 były włas´cicielami prawie połowy wy-
dawanych czasopism dziecie˛co-młodziez˙owych.

Tabela 1 Wydawcy czasopism dziecie˛co-młodziez˙owych

Lp. Wydawca
Liczba wydawanych tytułów

dla dzieci dla młodziez˙y razem

1. Egmont Polska 32 1 33

2. Media Service Zawada 20 1 21

3. Technopol. Agencja Wydawnicza 8 - 8

4. Wydawnictwo Bauer - 5 5

5. Phoenix Press 3 2 5

6. Agencja Wydawnicza Aga Press 1 3 4

7. Axel Springer 1 3 4

8. Media Point Group 3 3

9. Twoje Media 3 - 3

10. BDB Media - 2 2

11. Święty Wojciech 1 1 2

12. XXL Media 2 - 2

13. Nowa Era sp. z o.o. 1 - 1

14. Akademickie Stowarzyszenie Verum - 1 1

15. Orange Media - 1 1

Źródło: „Almanach Mediów i Reklamy 2009/2010” 2009, wrzesien´
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Przez prawie dwadzies´cia lat budowy nowoczesnego rynku prasy
podlegał on nieustannej fluktuacji. Zmieniali sie˛ właściciele, formy
własności, tytuły. Obecnie rynek prasy dziecie˛cej i młodziez˙owej
zdominowały dwie firmy: Egmont Polska i Media Service Zawada.
Z innych wydawnictw licza˛cych się na rynku, ze wzgle˛du na wyda-
wane najpopularniejsze i najdłuz˙ej utrzymujące się na rynku tytuły,
wymienić należy wydawnictwo Bauer i Axel Springer. Na uwage˛
zasługuje tez˙ Agencja Wydawnicza Aga Press, która od 1994 roku,
wydaje popularne czasopisma, adresowane do uczniów wszystkich
poziomów edukacji, powia˛zane z procesem dydaktycznym: „Victor
Junior”, „Victor Gimnazjalista”, „Cogito”.

Liczba tytułów prasy dziecie˛co-młodziez˙owej również podlegała
i podlega nieustannej fluktuacji. W latach 90-tych ogólna liczba tytu-
łów wynosiła 1544. Na koniec roku 2000 odnotowuje sie˛ 111 tytułów5.
Analiza wydawnictwa „Almanach Mediów i Reklamy 2009/2010”6

pozwoliła ustalic´ tytuły 95 czasopism aktualnie tworza˛cych rynek
prasy dziecie˛co-młodziez˙owej: „10 Kolorowanek”, „20 Kolorowa-
nek”, „30 Kolorowanek”, „40 Kolorowanek”, „50 Kolorowanek”,
„Baby Born Mój Magazyn”, „Barbie”, „Ben 10”, „Bob Budowniczy”,
„Bravo”, „Bravo Girl”, „Bravo Quiz&Fun”, „Bravo Sport”, „Bravo
Love”, „Cartoon Network Magazyn”, „CBeebies”, „Ciuchcia”, „Clif-
ford”, „Cogito”, „Co to?”, „Czarodziejskie Opowies´ci”, „DD Max
Zabawa”, „DD Reporter”, „Disney i Ja”, „Dlaczego”, „Dlatego”,
„Dobranocka do Kolorowania”, „Dziewczyna”, „Dzwoneczek”, „Fun
Club”, „Fifi”, „Gazeta Studencka”, „H2O Wystarczy Kropla. Maga-
zyn”, „Hannah Montana”, „High School Musical”, „Hot Wheels”,
„Kaczor Donald”, „Kim Kolwiek”, „Kolorowanka Kleks”, „Kompu-
ter Świat Gry dla Dzieci”, „Komputerowa Gratka”, „Kraina Zwie-
rząt”, „Królik Bugs i Spółka”, „Króluj Nam Chryste”, „Ksie˛żniczka”,
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5 J. Kumięga, A. Leszczyn´ska, Czasopisma dla dzieci i młodziez˙y w latach
1990–2000, Wrocław 2001.

6 „Almanach Mediów i Reklamy 2009/2010”, 09/2009.



„Kubuś Puchatek”, „Kumpel”, „Lazy Town – Leniuchowo. Maga-
zyn”, „Littlest Petshop. Zakat̨ek Zwierzątek”, „Magazyn Jetix”, „Ma-
gazyn Świnka Peppa”, „Mały Przewodnik Katolicki”, „Maturzysta”,
„Miki Max”, „Mis´ Rupert”, „Mój Kucyk Pony”, „Nasze Dobranocki”,
„Noddy”, „Odlotowe Agentki w Akcji”, „Pixie”, „Playhouse Dis-
ney”, „Pluszaki Rozrabiaki”, „Popcorn”, „Power Rangers”, „Pszczół-
ka Maja”, „Puchatkowe Zabawy”, „Scooby-Doo”, „Scooby-Doo Za-
bawy na 4 Łapy”, „Semestr”, „Sezamkowy Zakat̨ek”, „Shrek i Przy-
jaciele”, „Smerfy”, „Spider-Man”, „Sporootym”, „Star Wars”, „Stra-
żak Sam”, „Styl Witch”, „Świat Małej Księżniczki. Magazyn”, „Świat
na Kółkach. Auta”, „S´wiat Przygód z Hugo”, „S´wierszczyk”, „Teraz
Rock”, „Teletubbies”, „Tina. Mis´ Pluszek”, „Tom & Jerry”, „Tomek
i Przyjaciele”, „Totaly Spies Odlotowe Agentki”, „Trzynastka”,
„Twist”, „Winx Club”, „Witch”, „Victor Gimnazjalista”, „Victor
Junior”, „Zabawy z Tygryskiem”.

Analizując wspomniane z´ródła, daje sie˛ uchwycić zachodza˛ce
procesy zmian; do 2006 roku przestały ukazywac´ się niemalże wszyst-
kie czasopisma, utworzone przed 1989 rokiem, a takz˙e wiele nowych,
powstałych w latach 90-tych. W 1991 roku przestało ukazywac´ się,
po 75 latach, pismo „Płomyk”, a w 2006 roku, po 50 latach, czasopis-
mo „Filipinka”. W ich miejsce pojawiły sie˛ nowe tytuły, np. w 2008
roku powstało, ciesza˛ce się olbrzymią popularnos´cią, czasopismo
„Hannah Montana”; a w roku 2009 – „H2O Wystarczy kropla. Maga-
zyn”.

Czasopisma dla dzieci i młodziez˙y przekształciły sie˛ w popularne
magazyny nastawione głównie na rozrywke˛. Nie realizując żadnych
z góry okres´lonych funkcji aktywizują odbiorcę, pozwalając mu na
swobodną interpretacje˛ i wykorzystanie tres´ci zgodnie z jego własny-
mi oczekiwaniami, potrzebami i moz˙liwościami7.

Zawartość czasopism dla dzieci to krótkie teksty o tres´ciach fan-
tastycznych, rymowanki, kolorowanki, komiksy, porady, gry, zaba-
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wy, konkursy. Czasem tres´ć tytułu w całos´ci skupia sie˛ wokół jednego
bohatera, znanego dziecku z audycji telewizyjnych. Przykładem mo-
gą być czasopisma „Shrek i Przyjaciele”, „Teletubbies” czy „ Pszczół-
ka Maja”. Do czasopism doła˛czone sa ̨ gadżety, mające rozwijać
aktywność, pomysłowos´ć, wspomagac´ zabawe˛.

Czasopisma adresowane do młodziez˙y zawierają treści dotyczące
najnowszych trendów w modzie, zabawie, rozrywce, a takz˙e porady
kosmetyczne, psychologiczne, seksuologiczne. Wiele miejsca zajmu-
ją historie, mniej lub bardziej prawdziwe, z z˙ycia gwiazd popkultury.

Formą komunikacji z czytelnikiem pism dziecie˛co-młodziez˙o-
wych jest ilustracja, opatrzona kilku czy kilkunastozdaniowym te-
kstem. Teksty te sa ̨proste, niewielkie obje˛tościowo, tak że trudno jest
w ich przypadku mówic´ o stosowanych gatunkach dziennikarskich.

Tabela 2 Tytuły czasopism dla uczniów i studentów

Lp.
Tytuł

czasopisma

Główna
grupa

czytelnicza

Rok
powstania
czasopisma

Wydawca

1. Cogito młodziez˙ 1994 Agencja Wydawnicza
Aga Press

2. Dlaczego studenci 1998 Media Point Group

3. Gazeta Studencka studenci 1996 BDB Media

4. Semestr studenci 1995 Akademickie
Stowarzyszenie Verum

5. Sporootym studenci 2007 Media Point Group

6. Victor
Gimnazjalista

młodzież 1998 Agencja Wydawnicza
Aga Press

7. Victor Junior młodziez˙ 2002 Agencja Wydawnicza
Aga Press

8. Maturzysta młodziez˙ 1998 BDB Media

Źródło: „Almanach Mediów i Reklamy 2009/2010” 2009, wrzesien´
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Tabela 3 Tytuły czasopism dla dziewczat̨

Lp. Tytuł czasopisma
Wiek

adresata
Wydawca

Rok
pow-
stania
czaso-
pisma

1. Baby Born Mój Magazyn 2–6 Media Service Zawada 2008

2. Barbie 6–9 Egmont Polska 1991

3. Bravo Girl 15–19 Bauer 1991

4. Dziewczyna 15–24 Axel Springer 1991

5. Dzwoneczek 6–8 Egmont Polska 2000

6. Fun Club 11–14 Bauer 2005

7. Hannah Montana 7–12 Egmont Polska 2008

8. High School Musical 7–12 Egmont Polska 2007

9. H2O Wystarczy kropla.
Magazyn

8–14 Media Service Zawada 2009

10. Księżniczka 3–6 Egmont Polska 2000

11. Mój Kucyk Ponny 3–6 Egmont Polska 2009

12. Odlotowe Agentki w Akcji 7–12 Media Service Zawada 2001

13. Pixie 5–8 Media Service Zawada 2008

14. Styl Witch 10–14 Egmont Polska 2006

15. Świat Małej Księżniczki 3–6 Media Service Zawada 2009

16. Totaly Spies Odlotowe
Agentki

7–12 Media Service Zawada 2006

17. Trzynastka 10–14 Egmont Polska 2001

18. Twist 15–24 Bauer 2000

19. Winx Club 7–12 Media Service Zawada 2006

20. Witch (Czarodziejki Witch) 7–12 Egmont Polska 2002

Źródło: „Almanach Mediów i Reklamy 2009/2010” 2009, wrzesien´
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Odbiorcy tytułów współczesnych czasopism dziecie˛co-młodzie-
żowych wyróżniani są wedle kryterium wieku. Respektuja˛c fazy
rozwoju psychofizycznego, ustalono kilka grup adresatów: m.in. dzie-
ci w wieku 3–6 lat czy młodziez˙ 15–19 lat.

Nie są to jedyne kryteria, jakie zastosowano, inne to: rola społe-
czna i płec´.

Ze względu na rolę społeczna ̨– mamy czasopisma dla uczniów
i studentów. W latach 2008–2009 było ich 8, w tym cztery tytuły dla
uczniów na róz˙nych poziomach edukacji, s´ciśle związane z procesem
dydaktycznym8 i cztery tytuły dla studentów9.

Kryterium płci, pozwala wyróz˙nić grupę 29 tytułów. Czasopisma
te mają ułatwiać i wspomagac´ proces formowania toz˙samos´ci płcio-
wej, kształtowania kobiecos´ci i męskości. W latach 2008–2009, dla
chłopców wydawano 9 tytułów, zas´ dla dziewczat̨ 20 tytułów10.

Czasopisma dla dziewczat̨, dostarczaja ̨rozrywki i porad dotycza-̨
cych mody, urody, miłos´ci, seksu. Zapełnione tez˙ są mniej lub bar-
dziej prawdziwymi informacjami z z˙ycia gwiazd popkultury czy z z˙y-
cia „zwykłych ludzi”. Świat przedstawiony w czasopismach jest
barwny i przyjemny, nastawiony na spełnianie sie˛ nastolatki w byciu
wspaniałą, atrakcyjną dziewczyną, odnosza˛ca sukcesy w z˙yciu towa-
rzyskim i uczuciowym.

Czasopisma dla dziewczat̨ młodszych (do 14 roku z˙ycia) wyda-
wane są przez wydawnictwa: Egmont Polska i Media Service Zawada,
a dla starszych (15–24 lata) przez Wydawnictwo Bauer i Axel Sprin-
ger. Większość tytułów, jakie ukazywały sie˛ w latach 2000–2009, to
tytuły nowe, z czego pie˛ć pojawiło się na rynku dopiero w latach
2008–2009. Jedynie trzy tytuły: „Barbie”, „Bravo Girl” i „Dziewczy-
na” istnieją od początku lat dziewięćdziesiątych. Potwierdza to
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wcześniejsze spostrzez˙enie o dynamice rynku czasopism dziecie˛co-
młodzieżowych.

Na tym tle czasopismo „13. Magazyn Szcze˛śliwej Nastolatki” –
stanowiące przedmiot dalszych zainteresowan´ – ukazujące się od
2001 roku, rysuje sie˛ jako tytuł stabilny, sprawdzony, maja˛cy wierne
grono czytelniczek, dziewczat̨ na progu kobiecos´ci. Jego wydawca˛
jest istniejąca od 132 lat Grupa Medialna Egmont – dzis´ międzynaro-
dowy koncern medialny i jeden z najwie˛kszych w Europie wydawca
książek oraz czasopism dla dzieci i młodziez˙y. Wydawnictwo Eg-
mont Polska, be˛dące pomysłodawca ̨ i twórcą magazynu, powstało
w 1990 r. zaczynaja˛c swą działalnos´ć od wydawania komiksu ze
słynnym Kaczorem Donaldem. Jest ono cze˛ścią duńskiego holdingu
medialnego maja˛cego swe poczat̨ki w 1878 roku. Egmont to stabilna,
doświadczona i dynamicznie rozwijaja˛ca się firma obecna w wielu
krajach na s´wiecie. Dziś jest ono liderem na naszym rynku czasopism
i książek dla dzieci. Egmont wydaje kilkanas´cie tytułów czasopism.

Tabela 4 Tytuły czasopism dla chłopców

Lp. Tytuł czasopisma
Wiek

adresata
Wydawca

Rok
powstania

czasopisma

1. Bravo Sport 15–19 Bauer 1997

2. Ben 10 6–10 Media Service Zawada 2008

3. Bob Budowniczy 3–6 Media Service Zawada 2007

4. Hot Wheels 7–12 Egmont Polska 2006

5. Magazyn Jetix 7–12 Media Service Zawada 2006

6. Power Rangers 6–9 Egmont Polska 2006

7. Spider-Man 7–12 Egmont Polska 2007

8. Świat Przygód z Hugo 7–12 Media Service Zawada 2003

9. Tomek i Przyjaciele 3–6 Egmont Polska 2008

Źródło: „Almanach Mediów i Reklamy 2009/2010„ 2009, wrzesien´

76 ROZDZIAŁ 5



Oprócz „13 Magazyn Szcze˛śliwej Nastolatki” są to m.in. „Kaczor
Donald”, „Kubuś Puchatek”, „Ksie˛żniczka”, „Barbie”, „Hannah
Montana”, „High School Musical”. Kaz˙dy tytuł ma okres´lony chara-
kter i skierowany jest do innego adresata.

W latach 2008–2009 „Magazynem Szcze˛śliwej Nastolatki” kie-
rowała Małgorzata Roman´ska; jego nakład utrzymuje sie˛ od lat na
niemal niezmienionym poziomie.

W reklamie umieszczonej przez wydawce˛ w Internecie moz˙na
przeczytac´:

Wdzięk, dowcip, specyficzny je˛zyk, kompozycja tekstów oraz
zdjęcia, plakaty gwiazd i rysunki – to wizytówka „13”. Na
zawartość każdego numeru składaja ̨ się teksty o problemach
nastolatek, moda i uroda, plotki o gwiazdach, humor, aktualno-
ści ze świata kultury. „13” ma ambicje byc´ jedynym w Polsce
magazynem dla dziewczat̨, które włas´nie wyrastają z wieku
dziecięcego i wchodza ̨w wiek młodzien´czy. „13” jest dla dziew-
cząt, które potrzebuja ̨ pisma wspieraja˛cego w kłopotach, ra-
dzącego, jak rozwia˛zywać problemy, a jednoczes´nie rozrywko-
wego, wesołego i bardzo aktualnego. Pozbawionego tres´ci nio-
sących przemoc, kreujac̨ego pozytywne wartos´ci To ją wyróżnia
od innych doste˛pnych na rynku młodziez˙owych magazynów11.

Chociaż tytuł pisma bardzo precyzyjnie okres´la, dla jakiej kate-
gorii wiekowej czytelniczek jest kierowane, czytane jest takz˙e przez
dziewczęta trochę młodsze i troche˛ starsze. Moz˙na tak sa˛dzić na
podstawie drukowanych w pis´mie (nie wiadomo: autentycznych czy
fingowanych) listów czytelniczek. Listy te podpisywane sa ̨ tylko
imieniem lub pseudonimem nadawczyn´, czasem jednak przy imieniu
pojawia się także informacja o wieku: Agi, lat 10; Klaudia, lat 11;
Zawiedziona, lat 11,5; S´mieszka, lat 12; Aneta, lat 14; Blackberry, lat
15. Każdy numer pisma liczy 52 strony; fotografie zajmuja ̨więcej
miejsca niz˙ teksty – z reguły anonimowe. Tylko nieliczne artykuły
podpisywane sa ̨ nazwiskami autorów; zdecydowana wie˛kszość nie
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Tabela 5 Nakład czasopisma „13. Magazyn Szcze˛śliwej Nastolatki”
w latach 2008–2009

Rok i miesiąc Nakład jednorazowy Sprzedaz˙ ogółem

2008 – styczen´ 95 000 77 930

2008 – luty 95 000 75 128

2008 – marzec 95 000 77 005

2008 – kwiecien´ 94 995 74 166

2008 – maj 95 000 75 287

2008 – czerwiec 95 000 86 512

2008 – lipiec 95 000 84 687

2008 – sierpien´ 100 000 73 016

2008 – wrzesien´ 99 992 82 890

2008 – paz´dziernik 99 903 68 937

2008 – listopad 100 000 78 010

2008 – grudzien´ 100 000 66 466

2009 – styczen´ 95 000 79 353

2009 – luty 94 990 65 221

2009 – marzec 95 000 67 319

2009 – kwiecien´ 95 000 62 596

2009 – maj 95 000 59 542

2009 – czerwiec 90 000 66 594

2009 – lipiec 90 000 65 873

2009 – sierpien´ 90 000 84 104

2009 – wrzesien´ 90 000 70 771

2009 – paz´dziernik 95 000 74 066

2009 – listopad 90 000 47 892

2009 – grudzien´ brak danych brak danych

Źródło: Związkiem Kontroli i Dystrybucji Prasy, www.zkdp.pl
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jest sygnowana ani nazwiskiem, ani pseudonimem, ani kryptonimem
dziennikarza; jedynie w stopce redakcyjnej na kon´cu każdego numeru
podane sa ̨– zawsze te same – nazwiska członkin´ zespołu pisza˛cego
teksty. Ta anonimowos´ć tekstu ma chyba stwarzac´ wrażenie, że do
czytelniczek „Szcze˛śliwej Nastolatki” przemawia nie jakis´ jeden
dziennikarz, ale jednym głosem przemawia cała redakcja, całe pismo.

Układ pisma – „13. Magazyn Szcze˛śliwej Nastolatki” – jest
klarowny i przejrzysty. Wizytówka ̨ każdego numeru jest okładka
przedstawiaja˛ca zwykle fotografie˛ ładnej nastolatki i zapowiadaja˛ca
temat miesia˛ca, czyli problem dominuja˛cy w tym właśnie numerze
(np. Białe szalen´stwo, czyli wielki szpan na stoku12; Nowy look na
święta – makijaż, fryzury13; Piękna i modna – s´wiąteczne metamorfo-
zy14) i podaje tytuły (ba˛dź tematy) najwaz˙niejszych artykułów, infor-
muje także o dołączonych do numeru superprezentach (np. bransolet-
ka + złota lub srebrna kredka do oczu; odlotowe przypinki i punkowa
agrafka; cienie do powiek w 5 kolorach). Wnętrze numeru zaczyna
się od parozdaniowej notatki (odpowiednika artykułu wste˛pnego
w dawnych gazetach), w której redakcja mówi czytelniczkom, co
teraz, gdy trafia do nich numer, jest dla nich najwaz˙niejsze.

Teksty i zdjęcia drukowane sa ̨w stałych działach.
1. Pechowa 13. Półczarny kot (dwie kolumny druku; s. 6–7) –

kilka zdjęć i kilkanaście krótkich notek o niemiłych („pechowych”)
zdarzeniach, które przytrafiły sie˛ bądź to gwiazdkom i gwiazdom (z
reguły amerykan´skim; zawsze z fotografia)̨, bądź też polskim nasto-
latkom (bez zdje˛ć).

2. Gwiazdozbiór (dwie kolumny; s. 8–9) – krótkie wywiady z po-
pularnymi gwiazdami, a raczej gwiazdkami show-biznesu; rozmów-
cami „13. Magazynu Szcze˛śliwej Nastolatki” są tutaj młodzi aktorzy
występujący głównie w serialach telewizyjnych (polskich i amery-
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kańskich), młode piosenkarki i młodzi piosenkarze, członkowie po-
pularnych młodziez˙owych zespołów muzycznych.

3. Temat miesiac̨a (cztery kolumny. s. 10–13) – teksty i zdje˛cia
traktujące o aktualnych sprawach szczególnie – zdaniem redakcji –
ważnych bądź interesujących; niekiedy mowa jest o waz˙nych proble-
mach społecznych, jak np. o potrzebie zaopiekowania sie˛ dręczonymi
przez ludzi zwierze˛tami (Pieskie z˙ycie; Ratunek nadchodzi), czasem
o problemach zwia˛zanych z przejs´ciem ze szkoły podstawowej do
gimnazjum, cze˛ściej o głośnych aktualnych zdarzeniach ze sfery
show-biznesu (np. o cyklu telewizyjnych widowisk Mam talent,
o hip-hopie, o jakims´ młodzieżowym zespole muzycznym), najcze˛-
ściej jednak „tematem miesia˛ca” są nowe tendencje w modzie (Wielki
szpan na stoku; Lekcja mody: spodnie), fryzurach (Metamorfozy fry-
zur) czy makijaz˙u (Magia Świąt... wigilijne metamorfozy; Dzien´ na
farmie piękności).

4. Strona zakre˛cona – jedna lub dwie kolumny z dowcipami
i quizami.

5. Moda – cztery kolumny (s. 16–19)
6. Sprawy sercowe – od sierpnia 2009 r. dział ten otrzymał nowy

tytuł Love i chłopaki – dwie kolumny (s. 20–21) – zwierzenia nasto-
latek nieszcze˛śliwie zakochanych w rówies´nikach z tej samej klasy
lub z klatki schodowej w bloku; cze˛sto także rady, jak poderwac´ fajny
obiekt.

7. Gwiazda na topie, Gwiazda w kuchni – dwie kolumny (s.
22–23) ploteczek o gwiazdkach estradowych i telewizyjnych.

8. Zabawy z gwiazdami – kolumna rozrywkowa; najcze˛ściej za-
bawa polega na tym, z˙e na podstawie fotografii nosa, ust, oczu, nóg
etc. trzeba odgadna˛ć, do kogo „nalez˙y” fragment wydrukowanego
wizerunku.

9. Piękna i modna – kolumna porad: jak sie˛ ubrać na impreze˛, co
zrobić z przetłuszczaja˛cymi się włosami albo z tra˛dzikiem, jak wy-
brać kostium kąpielowy.

10. Uroda – dwie kolumny porad (gruntowniejszych) na temat
makijażu, fryzur, kosmetyków, dodatków itd.
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11. Rada „13” – dwie kolumny (s. 34–35) z róz˙nymi radami dla
trzynastolatek: jak sie˛ odżywiać; Jak być lubianą?; Jak się wymikso-
wać ze świątecznych obowia˛zków?

12. Dylematy nastolaty – dwie kolumny (s. 38–39) tekstów o pro-
blemach trzynastolatek: o relacjach z rodzicami; o relacjach z ro-
dzeństwem; o przyjaz´ni i rywalizacji; kompleksach, samookalecze-
niach itp.

13. Zapytaj Gos´kę – kolumna (s. 40) odpowiedzi na pytania
czytelniczek.

14. Wyzwania dojrzewania – dwie kolumny (s. 42–43) tekstów
informujących o problemach i zagroz˙eniach towarzysza˛cych rozwo-
jowi fizycznemu i psychicznemu dziewczat̨: np. Babskie sprawy (o
miesiączkowaniu); Lepiej być piękną i grubszą; Wyrzucona z paczki;
Rafy Internetu; Mam to gdzies´ – wigilijny portret rodzinny.

15. Kulturalna „13”  – kolumna informacji i plotek o ludziach
i zdarzeniach ze sfery show-biznesu.

Od wrzes´nia 2009 r. ponadto – kosztem ograniczenia obje˛tości
działów wczes´niejszych – Fotostory: kilkukolumnowy komiks z fo-
tografiami zamiast rysunków.

Ponadto w kaz˙dym numerze znalez´ć można dwa testy (psychoza-
bawy), horoskop na dany miesia˛c, poczta – listy czytelniczek do
redakcji (ta rubryka przestała ukazywac´ się od sierpnia 2009 roku)
oraz duz˙o, bardzo duz˙o reklam. Do kaz˙dego numeru doła˛czonych jest
kilka plakatów z fotografiami gwiazd – znowu członków zespołów
muzycznych, młodych aktorów z seriali telewizyjnych i programów
reality show.

Z samego tylko przedstawionego tutaj „spisu tres´ci” kolejnych
numerów pisma widac´, że „13.Magazyn Szcze˛śliwej Nastolatki” mie-
ści się w formule kultury masowej. Az˙ pięć stałych rubryk (Pechowa
„13”, Gwiazdozbiór, Gwiazdy na topie, Zabawy z gwiazda,̨ Kultural-
na „13” ) poświęconych jest polskim i zagranicznym gwiazdom,
głównie „gwiazdom” znanym z mediów, głównie z telewizji i koloro-
wych pism „dorosłych”. Jes´li doliczyć plakaty z fotografiami gwiaz-
dorów i gwiazdek, okazuje sie˛, że blisko połowa obje˛tości każdego
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numeru pos´więcona jest młodym z reguły ludziom z show-biznesu
(piosenkarkom i piosenkarzom, aktorom i aktorkom, modelkom,
o których akurat z jakichs´ powodów jest głos´no). Zagranice˛ reprezen-
tuje przede wszystkim ikony amerykan´skiego przemysłu rozrywko-
wego i filmowego: Britney Spears, Nicole Kidman, September, Ro-
bert Patison, Jonas Brother, Enrigue Iglesias i im podobni. Polskie
gwiazdy to takz˙e piosenkarze i aktorzy; w ostatnich numerach szcze-
gólnie eksponowani sa ̨aktorzy z filmu Kochaj i tańcz oraz z seriali
telewizyjnych Tancerze i Brzydula.

Na stronach pos´więconych już nie gwiazdom, ale sprawom z˙y-
ciowym i przyziemnym szczególnie uprzywilejowana jest kwestia
wyglądu nastolatki. Modnym strojom, fryzurom, makijaz˙owi, kosme-
tykom poświęcone są w całości trzy rubryki (Moda, Uroda, Pie˛kna
i modna), najczęściej mowa jest o nich takz˙e w rubrykach Temat
miesiąca, Zapytaj Gos´kę, Rada „13” i właściwie we wszystkich in-
nych. Na uwage˛ zasługuje nie tylko mnogos´ć poświęconych tym
kwestiom zdje˛ć i tekścików, ale takz˙e sposób, w jaki sie˛ do trzynasto-
letnich czytelniczek mówi o wygla˛dzie, modzie, makijaz˙u itd. Pismo
na każdym kroku, a raczej na kaz˙dej stronie przypomina, z˙e dobry
wygląd, staranny makijaz˙, posiadanie modnych ubran´ to podstawowy
obowiązek trzynastolatki.

Każdy numer pisma otwiera miniaturowy „wste˛pniak”, skierowa-
ne do czytelniczek kilkuzdaniowe przesłanie, w którym redakcja mó-
wi, jaki problem jest teraz, w chwili wydawania numeru, najwaz˙niej-
szy dla trzynastolatek, i jakie temu problemowi pos´więca teksty. Sa˛
to z reguły przesłania typu:

 Siemka! Kiedy lato w pełni, kaz˙da z nas chce wygla˛dać super,
dlatego w tym numerze »13« mamy dla was az˙ dwa teksty
o urodzie. Koniecznie zajrzyjcie do tematu miesia˛ca i zobacz-
cie, jak dwie przyjaciółki, Olga i Wiola, spe˛dziły dzien´ w salo-
nie piękności. Przeczytajcie, jak wybrac´ perfumy i obejrzyjcie
strony pos´więcone modzie – specjalnie dla was wyszukałys´my
w sklepach najmodniejsze sukienki i spodenki w przeróz˙nych
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stylach, same zadecydujecie, co fajniejsze na wakacje. Miłej
lektury!15

Albo:

 Siemandero. Jak tam w szkółce? Mamy nadzieje˛, że nie przy-
słoniła wam całego s´wiata i macie troszke˛ czasu dla siebie. Jes´li
czujecie, ze bierze was juz˙ jesienna chandra lub szkolny stres,
wypróbujcie nasze trzynastkowe sposoby na kiepski humor:
cudowną, pachnącą kąpiel (32 str.), przegla˛d ciuchów z najno-
wszych kolekcji (44 str.), randke˛ z najprzystojniejszym ciachem
w okolicy – oczywis´cie bez narzucania sie˛ (20 str.) oraz wspólne
gotowanie z psiapsiółami. Tak, tak – wspólne gotowanie jest
cool i trendy, zwłaszcza jes´li w tajniki trudnej sztuki kulinarnej
wprowadza Pascal Brodnicki16

W ślad za takimi formułowanymi wprost radami i zaleceniami
podążają teksty i teks´ciki drukowane na dalszych stronach. Oto kilka
przykładów.

 Ubierz się jak dziewczyny z telewizji: Bohaterki popularnych
seriali albo ulubionych programów telewizyjnych. Miłe, sympa-
tyczne aktorki, tancerki. Nie nosza ̨ futer i drogiej biżuterii. A
jednak są wyroczniami mody (po angielsku: trendsetterkami).
Podpowiadają nam, co nalez˙y nosić w tym sezonie. Na nich
warto się wzorowac´. Mają świetny gust i styl. Wystarczy na nie
spojrzeć, aby się przekonac´17.

Pod tym tekstem na dwóch stronach fotografie aktorek: Taylor
Momsel, czyli Jenny Humphrey z Plotkary i Kasi Maciąg, czyli Basi
z serialu Teraz albo nigdy oraz reklamy dz˙insów, trampek, z˙akietu,
bluzki, paska do spodni, bransoletki – z cenami i nazwami sklepów,
gdzie te gustowne i stylowe cze˛ści stroju moz˙na kupić.

 Wykonanie makijaz˙u Alice, siostry Edwarda Cullena, wampira
ze Zmierzchu, trwało godzine˛. Nieziemska blados´ć cery, przy-
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dymione oko, a wszystko pełne gracji i wdzie˛ku. Efekt zaskoczył
samą aktorkę. – W rzeczywistos´ci nie jestem taka pie˛kna –
wyznała szczerze. Tak działa dobry makijaz˙ – potrafi zmienic´
zwykłą dziewczyne˛ w prawdziwą piękność18.

Pod tym tekstem szereg praktycznych porad:
1. Jak uwydatnic´ kości policzkowe?
2. Jak malowac´ powieki cieniami w naturalnych odcieniach bez˙u,

brązu i złota?
3. Jak malowac´ rzęsy, żeby były w rozmiarze XXL?
4. Jak nadac´ ładny kształt krzaczastym grubym brwiom?

A jeszcze dalej (z nazwami firm i cenami) reklamy musu i cieni
do powiek. Troska o wygla˛d czytelniczek nie ogranicza sie˛ do fryzur
i makijażu; „mieć styl” oznacza równiez˙ mieć modne stroje.

Widzisz ją w teledysku i mys´lisz: ale ta laska ma styl! Jakie
ciuchy! Chciałabym to miec´... Mówisz – masz. Ubrania i dodatki
w stylu waszych idolek prosto z polskich sklepów19. Pod tekstem za-
mieszczone sa ̨zdjęcia dwóch gwiazd: Natalii Kukulskiej oraz Avril
a także rzecz jasna reklamy (z nazwami firm i cenami) sukienek,
butów, bielizny, dodatków.

„Zwykła” dziewczyna może, powinna, musi wyglądać jak
gwiazdka z okładki czy afisza; umoz˙liwią jej to drukowane w pis´mie
rady i reklamy. Teksty i zdje˛cia poświęcone gwiazdom oraz zdje˛cia
i reklamy pos´więcone strojom, fryzurom czy kosmetykom uzupełnia-
ją się i składają w pewną całość. Ideałem i wzorem wartym nas´lado-
wania przez nastolatki – przynajmniej w kwestii wygla˛du – są idole
show-biznesu. Kariera „gwiazdy” jest najwspanialsza ̨z możliwych.
A jeśli nie można zrobić takiej kariery, trzeba przynajmniej starac´ się
o odpowiedni wygla˛d.

Modny wygląd jest takz˙e ważny w codziennym z˙yciu nastolatek,
a więc także w środowisku rówies´niczym i w szkole. W takich dzia-
łach pisma jak Temat miesiac̨a, Sprawy sercowe, Rada „13”, Dyle-
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maty nastolaty czy Wyzwania dojrzewania mowa jest takz˙e o modzie,
strojach i makijaz˙u, ale pojawiaja ̨ się też teksty dotycza˛ce relacji
koleżeńskich, domowych i szkolnych, przyjaz´ni, rywalizacji, sympa-
tii, sukcesu.

Największym sukcesem byłoby, rzecz jasna, osia˛gnięcie statusu
gwiazdy, gdy jednak trzeba zadowolic´ się czymś skromniejszym
i zwyczajnym (wszak nie wszyscy moga ̨być gwiazdami), miara ̨su-
kcesu jest z˙yczliwość koleżanek, sympatia grupy, ładny wygla˛d, po-
siadanie ładnych „ciuchów” i posiadanie chłopaka. Tej ostatniej spra-
wie – ze wzgle˛du na temat ksia˛żki – wypada pos´więcić nieco więcej
uwagi.

O chłopakach pisze sie˛ w „Magazynie Szcze˛śliwej Nastolatki”
niemal tak cze˛sto, jak o gwiazdach, modzie lub kosmetykach. Pisze
się przede wszystkim w rubryce nosza˛cej uprzednio20 tytuł Sprawy
sercowe, a ostatnio przemianowanej na Love i chłopaki. Jest to zro-
zumiałe: rubryka ta niejako ze swej natury, w całos´ci i niemal bez
reszty, pos´więcona jest relacjom mie˛dzy nastolatkami obojga płci.
Powtórzmy: to zrozumiałe. Ale tekstów o chłopakach pełno takz˙e
w prawie wszystkich innych rubrykach – moz˙e z wyjątkiem rubryk
poświęconych dziewcze˛cej modzie i kosmetykom. Rubryki pos´wię-
cone gwiazdom prezentuja ̨– w podobnych proporcjach – biografie
(wywiady, ploteczki) i fotografie aktorek, modelek i piosenkarek oraz
biografie aktorów i piosenkarzy – zawsze młodych i przystojnych, jak
Filip Bobek21, Kuba Molęda22, Piotr Kupicha23 czy Sebastian Fabian´-
ski24. Także – mniej więcej w tych samych ilos´ciach – dołączane sa˛
do kolejnych numerów „Szcze˛śliwej Nastolatki” plakaty z fotografia-
mi gwiazd i gwiazdorów.
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21„13. Magazyn Szcze˛śliwej Nastolatki” 2009, nr 2, s. 8–9.
22Tamże, 2008, nr 10, s. 9.
23Tamże, nr 05, 8–9.
24Tamże, 2009, nr 9, s. 8.



W rubryce Pechowa „13”, w której w żartobliwy sposób mówi
się o różnych pomyłkach, drobnych wpadkach czy błe˛dach popełnia-
nych bądź to przez znane postacie z show biznesu ba˛dź przez trzyna-
stoletnie „śmiertelniczki”, też aż roi się od chłopaków. Oto jedna
z czytelniczek pisze25, że w podróz˙y autobusem siedziała obok mega-
przystojnego i świetnie opalonego chłopaka. Zapytała go, gdzie sie˛
tak świetnie opalił, na co jej odpowiedział, z˙e w Neapolu. Biedaczka
źle usłyszała i poskarz˙yła się, że ona na polu nigdy nie moz˙e się tak
opalić. Chłopak sie˛ roześmiał, przestał rozmawiac´, a gdy wysiadał,
nie dał jej numeru swojej komórki; na tym włas´nie polegał pech tej
nastolatki. Pech Izuli26 natomiast polegał na tym, z˙e przed spotka-
niem, żeby ładniej wyglądać, położyła na twarz maseczke˛ z alg a po-
tem zasne˛ła. Kiedy się obudziła, do spotkania miała tylko 15 minut
i śpiesząc się, zapomniała zmyc´ maseczke˛. W takim stanie przyszła
w umówione miejsce, czym bardzo rozbawiła Marcina.

Chłopaki i problemy towarzysza˛ce kontaktom z chłopakami po-
jawiają się w rubryce Temat miesia˛ca27, w rubryce Rada „13”28,
rubryce Dylematy nastolaty29. Na chłopaków skarz˙ą się, o chłopaków
– jacy są, jak rozumiec´ niektóre ich zachowania, jak ich zdobyc´
a potem nie stracic´ – często pytają autorki listów drukowanych w ru-
brykach Zapytaj Gos´kę i Poczta „13”.

Bycie z chłopakiem, a mówia˛c ściślej, posiadanie chłopaka tra-
ktowane jest w tych tekstach jako elementarna potrzeba, niezbe˛dny
warunek z˙yciowego sukcesu nastolatki. Chłopak jest chyba nawet
ważniejszy niż modne stroje i dodatki czy kosmetyki. Nieszcze˛ściem
jest nie posiadac´ chłopaka, a supernieszcze˛ście czy nawet meganiesz-
częście zdarza sie˛ wówczas, gdy naszego chłopaka odbija nam nasza
jeszcze niedawno serdeczna przyjaciółka, a teraz „wredna laska”.
W analizowanych w tej ksia˛żce rocznikach „13. Magazynu Szcze˛śli-
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wej Nastolatki” takim dos´wiadczeniom nieszcze˛śliwych nastolatek
poświęconych jest kilka tekstów30.

Szczegółowa analiza tekstów odnosza˛cych się do chłopaków
i relacji z chłopakami znajdzie sie˛ w dalszej cze˛ści książki; tutaj,
w rozdziale pos´więconym ogólnej charakterystyce pisma, warto
zwrócić uwagę na kilka innych spraw.

Szczęśliwe nastolatki z˙yją tak, jak gdyby nie miały domów i ro-
dzin. Nad wyraz rzadko mówi sie˛ w piśmie o ich rodzicach i rodzen´-
stwie, a jes´li się mówi, to z reguły krytycznie. Bracia (przeciez˙ też
chłopcy)31 są do niczego, a rodzice baaardzo dziwni32. Jak sobie z tym
radzić, czyli jak żyć ze zwichrowanymi rodzicami, radzi pismo. Oto
te porady, skierowane do nastolatek.

1. Przede wszystkim uzbrój sie˛ w cierpliwość i spróbuj byc´ wyrozumia-
ła dla ich, nieszkodliwych przeciez˙, nawyków i odchyłów.

2. Uprzedz´ znajomych, z˙e twoi staruszkowie czasami lekko s´wirują,
żeby nie byli zaskoczeni, gdy przekrocza ̨próg twojego domu.

3. Gdy narobią ci obciachu w szkole czy przy paczce, obróc´ wszystko
w żart, mówiąc: To jeszcze nic, wyobraz´cie sobie, z˙e... –i tu zaserwuj
jakąś zabawną historię.

4. Powiedz plotkarzom, z˙e wszyscy geniusze tego s´wiata, byli lekko
zwariowani, a ile osia˛gnęli...

5. Kiedy już nie masz sił, bo rodzice wycie˛li jakiś kolejny numer,
zastanów sie˛ – może czas sie˛ dostosowac´ i też zdziwaczec´:)?33

W tekstach drukowanych na łamach pisma, nieomal zupełnie
nieobecni sa ̨ojcowie szcze˛śliwych nastolatek, a jes´li jakiś się pojawi,
to jest to z reguły ojciec nie akceptuja˛cy córki, krytyczny i nadmiernie
wymagający34.
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Częściej niż o domu rodzinnym pisze sie˛ w „Magazynie Szcze˛-
śliwej Nastolatki” o szkole – pokazywanej jednak nie jako instytucja,
która cos´ nastolatkom oferuje albo czegos´ od nich żąda, lecz przede
wszystkim (żeby nie powiedziec´: wyłącznie) jako miejsce, gdzie
spędza się kilka godzin dziennie. Jako arena, gdzie toczy sie˛ walka
o sympatie˛ koleżanek i kolegów, o miejsce w grupie rówies´niczej,
o chłopaków. Cze˛ściej niż o lekcjach mówi sie˛ w piśmie o przerwach,
bo to przeciez˙ w czasie przerw pary sie˛ spotykają, można kogos´
zobaczyc´ lub komuś się pokazac´, spojrzeniem wyrazic´ zainteresowa-
nie lub zachwyt, zacza˛ć rozmowę. Nauczycieli w „Magazynie” nie-
mal nie ma, jes´li się pojawią, to po to, by przeszkadzac´ uczniom
w czasie wysyłania do siebie esemesów w czasie lekcji. Wyjat̨kiem
jest tekst Nauczyciel ciacho35,w którym tak oto prezentowana jest
sylwetka nauczyciela geografii: Taki nauczyciel trafia sie˛ raz na
milion. Przystojny, sympatyczny, dowcipny i ma˛dry. Prawie ideał.
Prawie. „Wadą” nauczyciela jest fakt posiadania narzeczonej, z która˛
cudowny nauczyciel bierze s´lub. Całą historię tak komentuje uczen-
nica:

 Chyba już go nie kocham. Aha, przyszedł do nas nowy kateche-
ta. Jest B.O.S.K.I. I nie ma z˙ony ani narzeczonej. Gdy spojrze-
liśmy sobie w oczy, poczułam jak pra˛d przebiegł po moim ciele.
A wtedy on sie˛ zarumienił. To było takie słodkie...

Jak widac´, zakres poruszanych w pis´mie tematów, horyzont zain-
teresowan´ szczęśliwej nastolatki jest ograniczony i ciasny. Ubogie
i niewyrafinowane sa ̨również formy dziennikarskie.

W rubrykach pos´więconych gwiazdom, modzie i urodzie – jes´li
nie liczyć przeprowadzanych cia˛gle przez te˛ samą dziennikarke˛ wy-
wiadów z „gwiazdami” – dominuja ̨ kilkuzdaniowe notki. Podobnie
w rubrykach pos´więconych sprawom sercowym lub dylematom na-
stolatek takz˙e przewaz˙ają drobne notki, pojawiaja ̨ się jednak takz˙e
dwa rodzaje tekstów obszerniejszych, posiadaja˛cych większy ciężar
gatunkowy: sa ̨to – po pierwsze – artykuły o charakterze instruktaz˙o-
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wym, wypełnione pouczeniami i radami, jak sie˛ zachowac´ w jakiejś
konkretnej sytuacji czy tez˙ wobec jakiegos´ problemu, i – po drugie –
nafaszerowane dydaktyzmem fabularne historyjki, opowiastki o ja-
kimś zdarzeniu, z którego wypływa pouczenie, buduja˛cy morał. Ten
morał nie jest nawet formułowany explicite, ale fabuła jest tak jedno-
znaczna, a narracja tak prowadzona, iz˙ morał ten wyczyta kaz˙dy
nastolatek.

Pierwsza grupa tych tekstów („instruktaz˙owych”) dotyczy róz˙-
nych kwestii i róz˙nych tematów; s´wiadczą o nich już same tytuły:
Dwie na jednego...czyli jak z kumpela ̨poderwac´ fajny obiekt36, Od-
czaruj zły dzien´37, Jak się wymiksowac´ ze świątecznych obowia˛z-
ków?38, 6 wyczynów, które rzuca ̨szkołę na kolana)39, Jak byc´ lubia-
ną?40, Jaki facet nie jest dla ciebie?41, Gdy rodzice s´wirują42

Grupa opowies´ci z morałem jest ilos´ciowo bogatsza i z pewno-
ścią odgrywa istotniejsza ̨rolę w przekazywaniu czytelniczkom obra-
zu świata i poglądów na róz˙ne sprawy. Przykładem jest historia,
opowiedziana w tekstach: Obleśny chłopak43, Przyjaciółka odbiła mi
chłopaka44 czy Wkrętka45.

Warto przyjrzec´ się uważniej, jak te historie sa ̨skonstruowane.
1. Opowiadają je jakieś konkretne (choc´ zapewne fikcyjne) nasto-

latki, mówiące o sobie, o własnych smutkach i niepokojach; ar-
tykuł dziennikarski nas´laduje, a włas´ciwie udaje autentyczne
wyznanie jakiejs´ rówieśnicy czytelniczek pisma.

2. Przedstawione historie nalez˙ą do repertuaru podstawowych pro-
blemów, wobec jakich staja ̨kolejne roczniki wchodza˛cych w do-
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rosłe życie lub do takiego z˙ycia się zbliżające: bunt przeciwko
ograniczeniom swobody oraz potrzeba akceptacji prez s´rodowi-
sko rówies´nicze.

3. Historie takie zawsze maja ̨szczęśliwe zakończenie; ich bohaterki
na początku są nieszcze˛śliwe, zbunowane wobec sytuacji, w ja-
kiej się znajdują. Na końcu zas´, chociaz˙ w opowiedzianych zda-
rzeniach nie odegrały aktywnej rolki, sa ̨z sytuacji zadowolone.

4. Z historii wynika wyrazisty i jednoznaczny morał.
Analizowane czasopismo, podobnie jak inne magazyny dla mło-

dzieży, prowadzi propagande˛ społeczna ̨(socjologiczną), która reali-
zuje swe własne cele, zas´ czytelnika traktuje instrumentalnie. B. Do-
bek-Ostrowska46 charakteryzuja˛c ten typ propagandy zwraca uwage˛,
że jest ona spontaniczna, integruje maksymalna ̨liczbę osób, unifikuje
zachowania członków grupy według pewnego modelu, rozpowszech-
nia okres´lony styl życia wewnątrz grupy. Cele takiej propagandy,
prowadzonej na łamach czasopism dla młodziez˙y, zwięźle i trafnie
ujął W. Kajtoch pisząc:

Ma ta propaganda w gruncie rzeczy merkantylne cele, bo pro-
wadzi, po pierwsze do zwie˛kszenia własnych nakładów, a po
drugie – ukształtowania odpowiedniej podaz˙y na produkty prze-
mysłu muzycznego, odziez˙owego, kosmetycznego (spora cze˛ść
tekstów ma tu charakter kryptoreklamowy)47.

Takie działania o charakterze propagandowym zniekształcaja ̨ob-
raz rzeczywistos´ci, zawężają myślenie, wzbudzaja ̨ uprzedzenia
i utrudniają zdobywanie rzetelnej wiedzy. Podstawowym celem pro-
pagandy jest nakłonienie odbiorcy, by polubił nadawce˛ i zgodził się
z treścią jego komunikatu. Z tych to powodów propaganda bazuje
zwykle na emocjach, jest łatwa i przyjemna. Wprowadzaniu czytelni-
czek w radosny nastrój słuz˙y używanie głównie pozytywnych okre-
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śleń oraz wysoce ekspresywnych wyraz˙eń (ubierz się jak dziewczyny
z telewizji; korepetycje z całowania; autostrada wakacyjnej miłos´ci;
idealny chłopak; pożyczanki, czyli supermodne ciuchy, które moz˙esz
pożyczyć od swojej rodzinki).

Na uwage˛ zasługuje takz˙e język, jakim do swych czytelniczek
przemawia pismo.

Przede wszystkim rzuca sie˛ w oczy wprowadzanie na coraz szer-
szą skalę młodzieżowego slangu. Muzyke˛ w „13” nazywa sie˛ „muzą”,
redakcja wita sie˛ z czytelniczkami zwrotem Siema! lub Siemandero!,
zachęca do lektury pisma: luknijcie też na stronę 3048, dziewczynkę
zainteresowana ̨ prawidłowym odz˙ywianiem nazywa sie˛ wypasioną
specjalistką od diet49, a na okładce jednego z numerów50 umieszczo-
ny został taki tekst: 250 prezentów do wyje˛cia, w tym wypasiony
keyboard!!! Coraz szerzej wkraczaja ̨do tego je˛zyka anglicyzymy, juz˙
nie tylko tredny czy cool ale nawet plis. Poczciwe polskie Sprawy
sercowe zastąpione zostały przez Love i chłopaki, to jest przez słowo-
wytrych z piosenek, plakatów, błyszcza˛cej kultury masowej.

Czytając „13” odnosi sie˛ wrażenie, że stara sie˛ ono znieche˛cić
czytelniczki do racjonalnego mys´lenia, a jego podstawowym celem
jest wzbudzenie sympatii do czasopisma, co w konsekwencji ma
sprawić zaakceptowanie głoszonych na jego łamach pogla˛dów
i „przywiązanie” do tytułu. Zjednywaniu czytelniczek słuz˙ą na pewno
dołączane do kaz˙dego numeru pisma prezenty51. Również powszech-
na na łamach pisma technika komplementowania czytelniczek ma po
pierwsze utwierdzic´ je w przekonaniu o własnej doskonałos´ci, a po
drugie wywrzec´ na nich jak najlepsze wraz˙enie i wkras´ć się w ich
łaski. Was tez˙ to dotyczy, bo jestes´cie najcudowniejszymi kobietami
na świecie52. Nie ma znaczenia, ile macie lat i jak wygla˛dacie. W tym
karnawale wszystkie jestes´cie piękne53.
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Język, którym posługuje sie˛ pismo, moz˙na nazwac´ za M. Głowiń-
skim językiem totalitaryzmu54. Celem tekstów publikowanych na
łamach pisma nie jest bowiem przekonanie nastolatek do czegokol-
wiek, ale narzucenie im pewnych pogla˛dów i sposobów widzenia
świata, dostarczenie wytycznych, jak maja ̨myśleć i jak się zachowy-
wać. Czasopismo tak naprawde˛ niczego czytelniczkom nie proponuje,
jeśli pojęcie „proponowac´” implikuje istnienie pewnej swobody i mo-
żliwości wyboru; trudno bowiem uznac´ za wybór dylemat czy lepiej
być modelką czy piosenkarka.̨ Mówienie totalitarne to rozkaz. W „13”
nie ma elementów dyskusji, jest natomiast jednowymiarowy s´wiat,
w którym trzeba poste˛pować zgodnie z wytycznymi sformułowanymi
w czasopis´mie ( Paznokcie w wersji lajt55, Nie daj się zimie, postaw
na czerwien´!56, Pokaż nogi!57, Dżins najlepszy przyjaciel dziewczy-
ny58). Autorzy tekstów cze˛sto nie próbuja ̨nawet uzasadniac´ słusznos´ci
głoszonych przez siebie pogla˛dów, rzadko uz˙ywają argumentów słu-
żących przekonywaniu do swoich racji, nie staraja ̨ się pobudzić do
namysłu nad poruszanymi problemami. Bazuja ̨na stereotypach i che˛t-
nie posługują się trybem rozkazuja˛cym, który ma sprawic´, że nasto-
latki grzecznie i posłusznie przyjma ̨to, co im sie˛ poleca. Wartos´cio-
wanie w piśmie ma charakter jednowymiarowy, kształtowane jest tak,
aby nie budziło z˙adnych wątpliwości i z góry wykluczało jaka˛kolwiek
inną aksjologię.

Najważniejszym wyznacznikiem dyskursu totalitarnego jest na-
rzucanie odbiorcy pewnego systemu wartos´ci i konstruowanie wy-
godnej dla nadawcy wizji s´wiata. Zaakceptowanie przedstawionej na
łamach pisma wizji s´wita pozwala znalez´ć się wśród tych wybranych,
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którzy poznali prawde˛. W czasopis´mie wyraźnie tworzona jest wspól-
nota My, składaja˛ca się z osób nalez˙ących do róz˙nych grup kulturo-
wych, prezentuja˛cych różny poziom materialny, róz˙ne dos´wiadczenia
i poglądy, ale dzie˛ki czytaniu „13” będących częścią „fikcyjnej zbio-
rowości” nastolatek. „13” ujawnia czytelniczkom róz˙ne tajemnice,
pomysły, strategie; zdradza sekrety na temat chłopców (jacy sa,̨ czego
pragną, kiedy mogą być groźni), mody, makijaz˙u, nauczycieli. Oczy-
wiście te „prawdy” przekazywane sa ̨w sposób uniemoz˙liwiający ich
zakwestionowanie, a uznanie ich ma zapewnic´ nastolatkom upragnio-
ny sukces. Charakterystycznym jest uz˙ywanie czasowników w pier-
wszej osobie liczby mnogiej, pozwalaja˛ce budowac´ wspólną z czytel-
niczkami wizję świata, podkres´lające bliskos´ć doświadczenia, po
prostu utoz˙samiające nadawce˛ z odbiorcą. My, kobiety, mamy przy
sobie zawsze tyle niezbe˛dnych rzeczy...59. Ostatnio moda jest dla nas
bardzo łaskawa60. Tej wiosny sie˛gamy po z˙ywe kolory61. Kochamy
trampki wiązane sznurówka ̨w kostce62.

Ostatnią, wymienioną przez M. Głowińskiego, włas´ciwością dys-
kursu totalitarnego jest skrajnie niepodmiotowa koncepcja podmiotu.
Właściwość ta jest bardzo widoczna w je˛zyku analizowanego czaso-
pisma. Jego czytelniczki nie sa ̨ traktowane jak mys´lące, czujące,
krytyczne jednostki. Maja ̨być one jedynie depozytariuszkami słusz-
ności, bezkrytycznie przyjmuja˛cymi narzucone im wartos´ci i sposoby
zachowania. Planowanie kaz˙dej działalnos´ci (podawanie scenariuszy
zachowania) to w konsekwencji ograniczanie moz˙liwości autokreacji.
Czasopismo utrwala drugorze˛dny status kobiety, która musi dostoso-
wać się do obowiązujących kanonów mody, urody, inteligencji, aby
zostać zaakceptowana. Wbrew pozorom „13” – mimo kreowania wizji
wyzwolonej, pewnej siebie, aktywnej dziewczyny – utrwala stereoty-
pową wizję kobiecos´ci. Aktywność nastolatki ograniczona jest wła-
ściwie do sfery zdobywania chłopców i dbania o swój wygla˛d, dzięki
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czemu moz˙liwe jest zrobienie kariery. Analiza tres´ci czasopisma
ujawnia więc pewną sprzecznos´ć. Z jednej strony propaguje ono
wzorzec niezalez˙nej dziewczyny, odwaz˙nie realizującej własne am-
bicje, z drugiej zas´ ogranicza horyzont tych ambicji do fizycznej
atrakcyjnos´ci.
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Rozdział 6

Metodologiczne podstawy badan´ własnych

Skoro we współczesnym s´wiecie odpowiedz´ na pytanie: co zna-
czy być mężczyzną, nastręcza wiele trudnos´ci, męskość stała sie˛
kategorią nieprzejrzysta.̨ Młody człowiek poznaje wiele równopra-
wnych, choc´ bywa, że sprzecznych pomysłów na bycie me˛żczyzną.
Musi tylko wybrać, zdecydowac´ sam, jakim powinien byc´. Od ojca
nie dowiesz sie˛, co znaczy byc´ mężczyzną, ale MTV pokazuje faceta,
co łapie się za przyrodzenie i mie˛tosi partnerki w tan´cu. Idziesz na
dyskoteke˛ i odtwarzasz sekwencje z ekranu1.

Ta diagnoza – upraszcza, ale zwraca tez˙ uwagę na zjawisko, które
tak okres´lił Z. Melosik: teksty kultury popularnej odgrywaja ̨znaczącą
rolę w (re)prezentowaniu okres´lonych obowiązujących wersji me˛sko-
ści oraz w potwierdzaniu (lub negowaniu) ich uprawomocnienia2.

Dla chłopców istotne znaczenie ma wskazówka, jakie sa ̨w tej
kwestii wyobraz˙enia czy oczekiwania dziewczat̨, jakim powinno sie˛
być, by przedstawiac´ się w ich oczach jako jednostki atrakcyjne; jak
wyglądać i jak się zachowywac´, by uzyskac´ ich sympatie˛ i uznanie.

Takie oczekiwania kształtuje czasopismo „13. Magazyn Szcze˛-
śliwej Nastolatki”, czytane przez dziewcze˛ta w okresie dorastania,
w którym naturalna ̨rzeczą jest zainteresowanie płcia ̨przeciwną. Cza-
sopismo skierowane do czytelniczek w tym włas´nie okresie, mówi
wprost jaki powinien byc´ chłopak oraz pokazuje portrety me˛żczyzn,
którzy zdaniem twórców pisma sa ̨atrakcyjni. Fakt prezentowania ich
wizerunku w prasie jest dla czytelniczek sygnałem, z˙e są to osoby
uznane za wartos´ciowe i godne zainteresowania.

1 M. Jankowska, Zmiksowani, „Newsweek”, 26.08.2007 (wywiad z Jackiem
Kurzepa).

2 Z. Melosik, Tożsamos´ć..., s. 217.



Podstawa ̨prowadzonych analiz sa ̨poglądy twórcy nowoczesnego
ujęcia dyskursu3, T. A. van Dijka, który jest przekonany o silnych
powiązaniach je˛zyka, myślenia i działania. Uwaz˙a on, że język jako
forma działania społecznego, kształtuje rzeczywistos´ć pozajęzykową.

Na początku swej fundamentalnej pracy Badania nad dyskursem,
napisał:

 Byłoby idealnie, gdyby wszystko, co wiemy na temat dyskursu,
udało się zmies´cić w jednej pore˛cznej definicji. Niestety, podo-
bnie jak w przypadku takich pokrewnych poje˛ć, jak „język”,
„komunikacja”, „interakcja”, „społeczeństwo” i „kultura”,
również „dyskurs” jest nieuchronnie kategoria ̨rozmytą. Jak to
często bywa z poje˛ciami, które oznaczaja ̨ złożone zjawiska,
dopiero cała dyscyplina – w tym wypadku zas´ nowa dyscyplina,
leżąca na skrzyz˙owaniu tradycyjnych podziałów, zwana analiza˛
dyskursu, dostarcza pełnej definicji takich fundamentalnych
kategorii4.

Także w dalszej cze˛ści swojego studium T. A. van Dijk nie po-
dejmuje próby zbudowania s´ciślejszej i obszerniejszej definicji, po-
sługuje sie˛ ogólnymi okres´leniami, że dyskurs jest forma ̨ użycia
języka5, językiem w uz˙yciu6, czy też zdarzeniem komunikacyjnym7,
a jednak poje˛cie dyskursu wzbogaca i poszerza, pisza˛c, jak różną
może on miec´ postac´: wypowiedzi ustnych (rozmowy, debaty), te-
kstów pisanych (listy, wiadomos´ci i artykuły w gazetach i czasopis-
mach, podre˛czniki), a nawet przekazów pozawerbalnych (obrazy,
znaki, dźwięki), jak różne mogą być tematy dyskursu i jego rodzaje.

Znacznie wie˛cej uwagi T. A. van Dijk pos´więca analizie dyskur-
su – róz˙nym poziomom i róz˙nym aspektom tej analizy, a nade wszy-
stko jej celowi i moz˙liwym efektom. Podkres´la więc, że badanie

96 ROZDZIAŁ 6

3 Dyskurs jako struktura i proces, red. T. A. van Dijk, Warszawa 2001.
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red. T. A. van Dijk, Warszawa 2001, s. 9.

5 Tamże, s. 10.
6 Tamże, s. 9.
7 Tamże, s. 12.



dyskursu, czyli uz˙ycia języka powinno rozpocza˛ć się od odpowiedzi
na pytanie: kto uz˙ywa danej formy je˛zyka, jak, dlaczego i kiedy, z˙e
użycie języka służy przekazywaniu idei i przekonan´ bądź emocji, że
w jego trakcie uczestnicy komunikacji wchodza ̨w interakcje. Za trzy
główne wymiary dyskursu uznaje:

 – użycie języka,
 – przekazywanie idei,
 – interakcje w sytuacjach społecznych.

 Zadaniem analizy dyskursu jest dostarczenie zintegrowanego
opisu tych trzech wymiarów komunikacji: jak dane uz˙ycie języ-
ka wpływa na wyobraz˙enia człowieka o s´wiecie i na przebieg
interakcji, oraz vice versa – jak róz˙ne aspekty interakcji warun-
kują formę wypowiedzi, a takz˙e jak przekonania z˙ywione przez
uczestników komunikacji decyduja ̨ o wyborze okres´lonych
środków językowych i o dynamice sytuacji?8.

I dalej:

 Analiza dyskursu powinna brac´ pod uwage˛ zarówno włas´ciwo-
ści tekstu, jak i to, co zwykle okres´la się mianem kontekstu, a co
obejmuje cechy sytuacji społecznej, które moga ̨systematycznie
oddziaływac´ na strukturę komunikatu. Reasumuja˛c, przedmiot
analizy dyskursu to wypowiedz´ i tekst w konteks´cie9.

Ważną rolę w przedstawianej przez T. A. van Dijka koncepcji
dyskursu zajmuja ̨ jego aspekty poznawcze. Odczytywanie sensu
i znaczen´ wypowiedzi, ich interpretacja

należy nie tylko do dziedziny struktur dyskursu i społecznych
interakcji, ale tez˙ do domeny umysłu. [...] Ludzie są w stanie
zrozumiec´ zdanie, osia˛gnąć spójnos´ć między zdaniami albo
uchwycić sens tekstu pod warunkiem, z˙e podzielają pewien
wspólny repertuar społeczno-kulturowych przekonan´. Wybór
jednostek leksykalnych, alternacje stylistyczne, uz˙ycie środków
retorycznych – wszystko to implikuje, z˙e użytkownicy języka
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wyrażają swoje opinie lub ideologie, a takz˙e wnosza ̨swój wkład
w tworzenie nowych lub przekształcanie juz˙ istniejących10.

Ta obserwacja otwiera przed analiza ̨dyskursu szerokie horyzonty
poznawcze, wskazuje bowiem, z˙e w trakcie analizy dyskursu (a mó-
wiąc ściślej: niektórych dyskursów) moz˙na dostrzec próby oddziały-
wania jednych uczestników dyskursu na pogla˛dy, przekonania czy
postawy innych uczestników, wykryc´ strategie oddziaływania na ro-
zumienie opowiadanych zdarzen´, a przez to – na rozumienie i ocene˛
przedstawianej rzeczywistos´ci na wiedze˛ i opinię.

Rozumiejąc teksty, ludzie buduja ̨stopniowo nie tylko reprezen-
tację tekstu i kontekstu, ale tez˙ – w ramach tzw. modeli mental-
nych – reprezentacje˛ zdarzen´ albo działań o których dyskurs
opowiada. To, co zwykle zapamie˛tujemy z danego przekazu, nie
zawiera się w konkretnych słowach, ani nawet w ich znacze-
niach lub funkcjach, ale raczej w modelach, które stanowia˛
schematyczne reprezentacje naszych (subiektywnych) wyobra-
żeń o danym zdarzeniu lub sytuacji. Kiedy wie˛c opowiadamy
innym, co przeczytalis´my rano w gazecie – nie tyle odtwarzamy
sam tekst wiadomos´ci, co raczej przekazujemy nasze (cze˛sto
stronnicze) modele, skonstruowane na jej podstawie. I odwrot-
nie, kiedy chcemy cos´ powiedziec´, model stanowi punkt wyjs´cia
dla produkcji dyskursu. Niektóre wyobraz˙enia zostana ̨wybrane
jako istotne dla komunikacji w danym konteks´cie i posłużą jako
budulec do konstruowania (lokalnych i globalnych) znaczen´
wypowiedzi11.

Przedstawiona przez A. T. van Dijka kategoria dyskursu jest
zbiorem ogólnych zasad czy dyrektyw pozwalaja˛cych lepiej rozumiec´
zachowania uczestników społecznych „zdarzen´ komunikacyjnych”.
Zasad na tyle ogólnych, z˙e ich zastosowanie w szczegółowych bada-
niach empirycznych wymaga od prowadza˛cego takie badania doko-
nywania wyborów i us´ciśleń. W różnych dziedzinach nauk humani-
stycznych i społecznych akcentuje róz˙ne aspekty analizy dyskursu,
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fundamentalne obserwacje i propozycje van Dijka rozwijane sa˛
w różnych kierunkach.

M. Foucault, który interesował sie˛ głównie dyskursem na tematy
społeczne i polityczne, pisał, z˙e dyskurs to

nie tylko wymiana komunikacyjna, to złoz˙ona całos´ć, w której
obrębie język wiąże się z ideologią, wiedzą, strategiami społe-
cznymi i komunikacyjnymi i kształtowany jest przez skompliko-
wane relacje pomie˛dzy wiedza ̨i władzą12.

W coraz liczniejszych polskich pracach wykorzystuja˛cych prace
T. A. van Dijka i jego uczniów13 podkres´la się, że analiza dyskursu
nie powinna ograniczac´ się wyłącznie do włas´ciwości tekstu. Jej
celem jest równiez˙ analiza cech sytuacji społecznej, które moga˛
systematycznie oddziaływac´ na strukture˛ komunikatu. Dyskurs to nie
tylko odrębna struktura tekstowa czy dialogowa, to złoz˙one zjawisko
komunikacyjne, obejmuja˛ce cały kontekst społeczny. Ten kontekst
społeczny to charakterystyka uczestników komunikacji, a takz˙e pro-
cesy nadawania i odbierania (interpretacji) komunikatu14.

Podkres´la się, że dyskurs to nie tylko mówienie o rzeczywistos´ci,
ale też sposoby jej rozumienia, nadawania jej sensu, z˙e funkcjonujący
dyskurs nie wynika z logiki koniecznos´ci, lecz jest celowo konstruo-
wany, by realizowac´ czyjeś interesy15.

T. A. van Dijk pisze o dwóch typach społecznej analizy dyskursu:
o analizie zorientowanej na bezstronne, aspiruja˛ce do obiektywizmu
badania wypowiedzi oraz o analizie krytycznej, badaja˛cej występują-
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12Za: M. Lisowska-Magdziarz, Analiza tekstu w dyskursie medialnym, Kraków
2006, s. 23.

13Por. L. M. Nijakowski, Analiza dyskursu na temat mniejszosci narodowych
i etnicznych w polskich mediach, www.racjonalista.pl; D. Dominska-Werbel,
Psychologia dyskursywna – dyskurs i analiza dyskursu na podstawie analizy
narracji studentów wyjezdzajacych na zagraniczne uczelnie, w: Komunikacja
spoleczna w swiecie realnym, red. M. Baryluk i M. Wawrzak-Chodaczek,
Torun 2008, s. 48–59.

14M. Lisowska-Magdziarz, Analiza tekstu w dyskursie medialnym, Kraków
2006, s. 24.

15Za: D. Howarth, Dyskurs, Warszawa 2008, s. 207.



ce w dyskursach przypadki dominacji, czy nierównos´ci lub jakieś inne
nieprawidłowos´ci.

Zwolennicy metody krytycznej bezpos´rednio wyrażają swoje
stanowisko społeczne i polityczne; wybieraja ̨stronniczos´ć i po-
przez swoje analizy staraja ̨się odsłaniać, demistyfikowac´ lub
w jakikolwiek inny sposób podwaz˙ać struktury dominacji16.

Na podstawie powyz˙szych ustalen´, autorka przyje˛ła, że celem
prowadzonych analiz jest zbadanie sposobu uz˙ycia przez czasopismo
języka do pisania o chłopcach i me˛żczyznach oraz próba wyjas´nienia
relacji zachodza˛cych między takim językiem pisma a sposobami my-
ślenia i działania czytelniczek. Analizowane be˛dą wszystkie przypad-
ki ujawniania sie˛ dyskursu na temat me˛skości na łamach czasopisma
„13. Magazyn Szcze˛śliwej Nastolatki” w latach 2008–2009. Poznanie
tego dyskursu jest istotne, bowiem to, w jaki sposób czytelniczki
zachowują się, do czego da˛żą, jak działają, zależy od tego, jakie
znaczenia maja ̨dla nich róz˙ne elementy rzeczywistos´ci, a współtwór-
cą tych znaczen´ jest czasopismo. W pedagogice analiza tres´ci czaso-
pism dla młodziez˙y nie stała sie˛ przedmiotem wnikliwego zaintereso-
wania. Sytuacje˛ tę uznać można za niekorzystna,̨ gdyż bogactwo
tytułów prasowych, adresowanych do młodych ludzi oraz ich popu-
larność bezspornie s´wiadczą o tym, że przedstawiona w nich rzeczy-
wistość jest uznawana i akceptowana. W zwia˛zku z tym, dostrzegam
pilną potrzebe˛ prowadzenia badan´ w tym zakresie. Zrozumienie fun-
kcjonujących społecznie dyskursów jest niezbe˛dne do poznania spo-
sobów mys´lenia i działania społecznego, w tym przypadku mys´lenia
i działania współczesnych nastolatek. O potrzebie poznania tej gene-
racji świadczą docierające zarówno do rodziców jak i nauczycieli
informacje, z których wynika, z˙e współczesna młodziez˙ jest zupełnie
inna niż ich rodzice czy dziadkowie17.
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Poznawanie współczesnej młodziez˙y może mieć różną postac´.
Analiza tres´ci czasopism jest jednym z wielu, ale bardzo cennym
źródłem.

Środki masowego przekazu pełnia ̨współczes´nie funkcję podo-
bną do poradników dobrych manier czy kodeksów towarzyskich
używanych w minionych wiekach. [...] Dla części odbiorców
media są źródłem informacji o tym, co jest obyczajowa ̨normą,
jak należy się w określonych okolicznos´ciach zachowac´18.

Dokonując wyboru czasopisma, na łamach którego konstruowa-
ny jest dyskurs na temat me˛skości i które poddane zostało analizie,
kierowałam sie˛ specyfika odbiorców. „13. Magazyn Szcze˛śliwej Na-
stolatki” jest miesie˛cznikiem adresowanym do dziewczynek w okre-
sie dorastania czyli wkraczania w dorosłos´ć. W psychologii polskiej
termin dorastanie obejmuje wiek od około 11–12 roku z˙ycia do około
18–19 lat. Zwykle wyodre˛bnia się w nim dwie fazy, które rozdziela
16 rok życia. W tym okresie zaczyna sie˛ wyraźne zainteresowanie
płcią przeciwną, krystalizują podstawy relacji damsko-me˛skich, po-
jawia się ciekawos´ć chłopca jako partnera z˙yciowego. Sta˛d ustalenie
sposobu przedstawiania me˛skiej płci na łamach tytułu prasowego dla
dziewcząt w tym właśnie wieku, uznaje˛ za interesuja˛ce i ważne. Ana-
lizując dyskurs me˛skości, konstruowany w czasopis´mie dla trzynasto-
latek, autorka podje˛ła próbę odpowiedzi na naste˛pujące pytania.

1. Jakie tematy zwia˛zane z me˛skością są akcentowane, a jakie wy-
kluczane w czasopis´mie?

2. Jakie słownictwo i jaki materiał ikonograficzny dominuje w te-
kstach na temat chłopców i me˛żczyzn?

3. Jaki jest cel wytwarzania w czasopis´mie dla dorastaja˛cych dziew-
cząt takiego dyskursu na temat me˛skości?

4. Jakie efekty dla zachowania i sposobu mys´lenia nastolatek, moz˙e
przynieść lektura tekstów na temat me˛skości zamieszczonych na
łamach pisma?
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Realizacja procedury jakos´ciowej pozwoliła zrezygnowac´ z for-
mułowania hipotez badawczych. Nie przyjmuje sie˛ bowiem, żadnych
założeń odnośnie badanego zjawiska, co w konsekwencji poszerza
obszar widzenia i pozwala dostrzec te elementy, z których wczes´niej
nie zdawano sobie sprawy.

102 ROZDZIAŁ 6



Rozdział 7

Dyskurs męskości w piśmie „13. Magazyn
Szczęśliwej Nastolatki”

Analizę dyskursu na temat me˛skości w piśmie dla nastolatek
należy rozpocząć od przypomnienia społecznego kontekstu owego
dyskursu, to znaczy od przypomnienia, z˙e granice dyskursu wyznacza
i na jego charakter ma wpływ społeczna sytuacja, w jakiej sie˛ odbywa.
W rozdziale 4 tej ksia˛żki, zostały szeroko omówione przemiany, jakie
w ostatnich latach dokonały sie˛ w społecznych oczekiwaniach wobec
mężczyzny, w społecznych wyobraz˙eniach o tym, jaki powinien byc´
mężczyzna. Tutaj przypomina sie˛ kilka z tamtych informacji, przede
wszystkim te, które odnosza ̨ się nie do dorosłych me˛żczyzn, lecz
chłopców, u progu dorosłos´ci.

Jeszcze kilkadziesiat̨ lat temu, wyobraz˙enia na temat me˛żczyzny
były jednoznaczne i stabilne.

Prawdziwy me˛żczyzna powinien byc´ zdolny do walki, do długo-
trwałego wysiłku, powinien byc´ odporny na zme˛czenie i ból, powi-
nien być odważny i wytrwały, posiadac´ więc cechy, które umoz˙liwią
mu założenie i utrzymanie rodziny. Tacy me˛żczyźni byli akceptowa-
ni, podziwiani i cenieni.

Zdobycie przez chłopców takich cech było efektem, oddziaływa-
nia grupy społecznej, do której nalez˙eli, skutkiem pewnego „trenin-
gu”, który przechodzili. W dawnych społeczen´stwach istniał szereg
rytuałów inicjacyjnych pozwalaja˛cych kształtowac´ uznany przez spo-
łeczeństwo model me˛skości. Koncepcja rytuałów przejs´cia (r i t e s
d e  p a s s a g e1) podkres´la ich trójfazową strukturę. W pierwszej
fazie, nazwanej separacja,̨ następowało wyłączenie jednostki z doty-
chczasowej roli społecznej i utrata dotychczasowego statusu. Naste˛-
pnie w drugiej fazie rytuału, be˛dącej swoistym zawieszeniem, a na-

1 A. van Gennep, Obrzędy przejs´cia, Warszawa 2006.



zywanej izolacją, jednostka była na jakis´ czas usuwana z grupy,
przebywała „na tamtym s´wiecie”, jej status nie był okres´lony. Nie była
już dzieckiem, ale nie była tez˙ dorosła. Etap kon´cowy nazywany jest
fazą agregacji. Miał wtedy miejsce powrót jednostki do społecznos´ci,
ale już z nowym statusem – człowieka dojrzałego.

W literaturze znalez´ć można opis rytuałów przejs´cia, które fun-
kcjonują wśród ludów Samburu, w których wyraz´nie widać taką właś-
nie trójfazową strukturę. W społecznos´ci tej wszyscy me˛żczyźni
podzieleni sa ̨na trzy grupy: chłopców, młodzien´ców (tzw. moronów)
i dorosłych. Przejs´ciu z grupy do grupy towarzyszy szereg rytuałów.
Najpierw w wieku około 15 lat chłopcy przechodza ̨test odwagi i wy-
trzymałości. Polega on na publicznym obrzezaniu, podczas którego
nie można okazac´ ani bólu ani strachu. Chłopcy, którzy pomys´lnie
przejdą ten etap, staja ̨się moronami i zostaja ̨oddzieleni od wspólnoty.
Kilka lat żyją poza swoja ̨społecznos´cią i dopiero wtedy ma miejsce
trzecia faza rytuału, podczas której chłopiec juz˙ jako dojrzały me˛ż-
czyzna, maja˛cy prawo załoz˙yć własną rodzinę, zostaje do wspólnoty
włączony.

Powszechnos´ć rytuałów w dawnych społecznos´ciach jest po-
twierdzeniem waz˙nej roli, jaką pełniły; w analizowanej literaturze
naukowej wskazuje sie˛ ich różnorakie, ale zawsze waz˙ne funkcje.

– Rytuały dają jednostkom oparcie psychiczne i społeczne, za-
spokajając potrzebe˛ uczestnictwa w grupie.

– Za pomoca ̨rytuałów wprowadza sie˛ jednostke˛ w zastana ̨kultu-
rę; pełnią więc one istotna ̨rolę w socjalizacji jednostki. Obowia˛zkiem
ludzi dorosłych było zawsze przekazanie tych wartos´ci i zasad, które
służą podtrzymywaniu istnieja˛cego porza˛dku. Rytuały stanowiły wie˛c
dla ludzi dorosłych swoiste narze˛dzie wpajania młodym pokoleniom
odpowiednich postaw i zasad poste˛powania. Moc rytuału polegała na
tym, że młodzi stosowali sie˛ do jego tres´ci, wierząc w nadnaturalna˛
rzeczywistos´ć, która wzmacniała i sankcjonowała skutecznos´ć wszel-
kich działań rytualnych.

– Rytuały przejs´cia pełnią szczególnie waz˙ną funkcję porządku-
jącą: pomagają jednostce wchodzic´ w nowe role społeczne, realizo-
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wać nowe zadania. Z tymi nowymi zadaniami ła˛czyło się ryzyko
niepowodzen´, przeżywanie rozmaitych trudnos´ci, a rytuały pomagały
przetrwać ten czas i poradzic´ sobie w sytuacji niepowodzen´.

– Ważny element rytuału przejs´cia, jakim było stosowanie prze-
mocy, okaleczanie ciała, a nawet stosowanie tortur, miał na celu
sprawdzenie, czy jednostka przechodza˛ca rytuał jest godna wkrocze-
nia w kolejny etap z˙ycia i czy sprosta stawianym jej wymaganiom.

– Jak zauwaz˙ył F. Znaniecki, rytuał niejako „znosi”, a w kaz˙dym
razie zmniejsza, odpowiedzialnos´ć człowieka i w związku z tym uła-
twia każde nowe działanie.

Rytuał zrzuca z osobnika odpowiedzialnos´ć za ostateczne wyni-
ki jego poste˛powania i składa je na los lub na bogów, którzy,
sankcjonując rytuał, tym samym przyjmuja ̨niejako zobowiaz̨a-
nie, że wyniki poste˛powania zgodnego z rytuałem be˛dą pomys´l-
ne, poste˛powania sprzecznego – niepomys´lne2.

Relikty dawnych rytuałów przejs´cia przetrwały w róz˙nych posta-
ciach do naszych czasów. Według zakorzenionego w s´wiadomości
społecznej przekonania słuz˙ba w wojsku była takim włas´nie okresem
w życiu młodego chłopaka, w którym przekracza on próg dorosłos´ci
i staje się mężczyzną. Dopiero po odbyciu słuz˙by wojskowej chłopcy
mogli myśleć o ślubie i założeniu rodziny. Zdarzało sie˛, że o tych
chłopakach, którzy w wojsku nigdy nie byli, wyraz˙ano się pogardli-
wie jako o osobach nie do kon´ca ukształtowanych. Biora˛c to pod
uwagę, etnologowie mówia ̨ o służbie wojskowej jako o obrze˛dzie
przejścia, według którego w symboliczny sposób wyraz˙a się i podkre-
śla zmiana statusu społecznego, czyli przejs´cie z grupy chłopców do
grupy mężczyzn.

W ostatnich latach i to uległo zmianie – przynajmniej w naszym
kraju. Służba wojskowa straciła wiele z surowych rygorów, a od
stycznia 2010 roku zasadnicza słuz˙ba wojskowa została prawnie
zawieszona, a „wojsko” zmieniło sie˛ w armię zawodową.
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Zlikwidowany został ostatni obowia˛zujący rytuał, który ułatwiał
osiągnięcie statusu dorosłego me˛żczyzny. Istniejące współczes´nie
rytuały, nie są powszechne i nie maja ̨dużej mocy działania. Moz˙na
wskazac´ popularny, zwłaszcza w duz˙ych miastach rytuał wieczoru
kawalerskiego czy s´więtowanie z okazji narodzin dziecka tzw. „pe˛p-
kowe”. Obrzędy te dotycza ̨ jednak tylko cze˛ści mężczyzn (planują-
cych ślub i młodych ojców) i nie moz˙na ich uznac´ za pomocne w okre-
śleniu męskiej roli płciowej.

Dziś, kiedy kategoria „me˛skość” jest nieprzejrzysta i nie ma juz˙
jednej obowiązującej wizji, rola mężczyzny nie jest okres´lona. Z wie-
lu źródeł docieraja ̨do chłopca róz˙ne, często sprzeczne, informacje
o tym, jak być mężczyzną, jak do tej roli dorosna˛ć.

Ten społeczny kontekst ma wpływ na charakter dyskursu me˛sko-
ści w „13. Magazynie Szcze˛śliwej Nastolatki”. Gdy stawia sie˛ pyta-
nie, jaki jest chłopak przedstawiany w pis´mie, albo, po co, z jakich
powodów, chłopak jest dziewczynie potrzebny – moz˙liwe odpowiedzi
na takie pytania uwarunkowane sa ̨przez zarysowany wyz˙ej społeczny
kontekst dyskursu. W II i III rozdziale tej ksia˛żki była mowa o zjawi-
sku konsumpcjonizmu ogarniaja˛cym coraz szersze obszary z˙ycia spo-
łecznego, natre˛tnie propagowanym przez reklame˛, a mniej natre˛tnie
– przez większość mass mediów; mowa była takz˙e o tym, jak pote˛żny
jest wpływ owych mediów – takz˙e na młodych odbiorców.

„13. Magazyn Szcze˛śliwej Nastolatki” jest jednym z tych me-
diów, które ów konsumpcjonizm propaguja ̨ wprost ostentacyjnie,
a w wielu tekstach uprawiaja ̨zakamuflowana ̨reklamę. Ten kontekst
dyskursu takz˙e wyznacza jego granice i horyzonty, okres´la dobór
tematów, zdje˛ć, tekstów, języka.

Piękny chłopak, czyli dyskurs męskości sfeminizowanej

Czytając kolejne numery pisma „13” rzuca sie˛ w oczy, że gdy
mowa jest o chłopakach i młodych me˛żczyznach – zarówno, gdy
„mówi” fotos, jak i gdy „mówi” tekst – zwraca sie˛ uwagę przede
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wszystkim na wygla˛d: na wzrost, na sylwetke˛, na ubiór, jednym
słowem na ciało.

Na przestrzeni wieków stosunek do ciała i do sfery duchowej
ulegał zasadniczym zmianom. Ciało traktowano jako siedlisko grze-
chu, „coś” brudnego i znacznie gorszego od duszy, która ̨otaczano
szacunkiem i czcia.̨ W tej sytuacji zrozumiałe jest, z˙e ciało męskie nie
budziło zainteresowania, nie było waz˙ne, nie podlegało ocenie. To
kobieta była „oglądana”, wobec czego musiała podejmowac´ szereg
działań, aby swe ciało uczynic´ wartym zainteresowania. Sta˛d po-
wszechne było przekonanie, z˙e sformułowanie „piękny mężczyzna”
zawiera immanentnie kontekst zniewies´ciałości3.

Przez wieki w procesie socjalizacji kobiet, znacznie wie˛kszą
uwagę niż w przypadku me˛żczyzn, zwracano na urode˛ i jej rolę w spo-
łecznym funkcjonowaniu. U chłopców podkres´lano raczej cechy ko-
jarzone ze statusem i władza,̨ które do tej pory nie miały nic wspól-
nego z uroda.̨ Wartość mężczyzny była uzalez˙niona wyłącznie od
jego osiągnięć i działań w sferze ekonomicznej. Zmiany we współ-
czesnym s´wiecie, głównie te, w wyniku których zakon´czyła się eko-
nomiczna dominacja me˛skiej płci, spowodowały zwrócenie uwagi na
męską atrakcyjnos´ć fizyczną. Poza tym równouprawnienie kobiet
i mężczyzn we wszystkich dziedzinach z˙ycia, równiez˙ w sferze se-
ksualnej, doprowadziło do patrzenia na me˛skie ciało takz˙e w katego-
riach fizycznej atrakcyjnos´ci. Męskie ciało poddane zostało seksuali-
zacji i podobnie, jak wczes´niej kobiece, stało sie˛ źródłem fascynacji,
estetycznej przyjemnos´ci i pożądania.

Zmiany w postrzeganiu me˛skości powodowane sa ̨również upo-
wszechnieniem kultury konsumpcyjnej. W społeczen´stwie konsum-
pcyjnym – jak juz˙ była mowa wczes´niej – ciało stanowi najwaz˙niejszy
element konstruowania toz˙samos´ci. Obecnie równiez˙ mężczyźni two-
rzą swoją tożsamos´ć poprzez konstruowanie wygla˛du, który jest waz˙-
ny dla samego siebie, a nie, jak dota˛d, jako opakowanie dla cennego
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wnętrza. Ciało wyznacza wartos´ć zarówno kobiety jak i me˛żczyzny.
Coraz cze˛ściej tożsamos´ć człowieka jest postrzegana przez pryzmat
jego ciała.

Człowiek tworzy swoja ̨tożsamos´ć poprzez konstruowanie wizu-
alnego image swojego ciała (oczywis´cie zgodnie z normami
wynikającymi z obowiaz̨ującego kształtu wiedzy (władzy)4.

Mężczyzna, podobnie jak kobieta, dokłada wszelkich staran´, aby
swe ciało uczynic´ atrakcyjnym.

Wśród wielu mężczyzn z klasy s´redniej moz˙emy zaobserwowac´
„obsesję ciałem”, co prowadzi do podejmowania takich działan´
na rzecz zwie˛kszenia seksualnej atrakcyjnos´ci ciała, które kie-
dyś postrzegane były wyła˛cznie jako kobiece5.

Istota tych działan´ tkwi w szeroko rozumianej konsumpcji i spro-
wadza sie˛ do zabiegów kosmetycznych, chirurgii plastycznej czy
strojenia swego ciała, zgodnie z nakazami zmieniaja˛cej się nieustan-
nie mody.

Kolejnym powodem wzrostu znaczenia fizycznej atrakcyjnos´ci
męskiego ciała jest chaos panuja˛cy w świecie otaczaja˛cym człowieka.
W sytuacji, gdy człowiek nie moz˙e kontrolowac´ środowiska zewne˛-
trznego „ucieka w ciało”. Kontrolowanie ciała staje sie˛ antidotum,
przeciwwagą dla skomplikowanego, niejednoznacznego s´wiata. Ten
nowy świat jest szczególnie nieprzyjazny dla me˛żczyzn, którzy byli
przygotowywani do pełnienia roli władców panuja˛cych nad s´wiatem,
a teraz coraz cze˛ściej zmuszani sa ̨do rezygnacji z tego rodzaju aktyw-
ności.

Rezygnacja z aspiracji w sferze kontrolowania s´wiata i ludzi
powoduje, iz˙ to własne ciało pozostaje dla me˛żczyzny jedynym
terytorium, nad którym moz˙e panowac´6.
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Sytuacja ta wywołuje pewien dyskomfort dla me˛żczyzn, którzy
mają trudności w odnalezieniu sie˛ w kulturze zorientowanej na wy-
gląd fizyczny. Do tej pory domena ̨mężczyzn była sfera ekonomiczna,
a wygląd nie był waz˙ny. Mężczyźni niezalez˙nie od fizycznej atrakcyj-
ności dominowali i inni musieli im sie˛ podporządkować.

Koncentrowanie uwagi na ciele i fizycznej atrakcyjnos´ci od za-
wsze wywoływało krytyke˛ ze strony feminizmu. Uznawano bowiem,
że piękno jest instrumentem opresji kobiet. Pragnienie bycia atrakcyj-
ną zmusza kobiety do uległos´ci wobec narzucanych im standardów
piękna; to z kolei wywołuje społeczne podporza˛dkowanie kobiet,
które zostaja ̨ zniewolone koniecznos´cią sprawowania kontroli nad
własnym ciałem i dostosowania sie˛ do narzuconych kulturowo stand-
ardów atrakcyjnego wygla˛du. W rezultacie toz˙samos´ć kobiety jest
redukowana do jej ciała. Powyz˙sze krytyczne uwagi formułowane
przez feministki sa ̨dziś aktualne równiez˙ w odniesieniu do me˛żczyzn.

Zwracanie uwagi na urode˛ i fizyczną atrakcyjnos´ć mężczyzny,
powszechne w kulturze popularnej prowadzi do zjawiska a d o n i z a -
c j i7. Pojęcie to pochodzi od imienia greckiego młodzien´ca Adonisa,
będącego symbolem doskonałej me˛skiej urody. Dzis´ termin adoniza-
cja oznacza postawe˛ związaną z przekonaniem o waz˙nej roli urody,
wdzięku i seksapilu w wywieraniu wpływu na innych. To przekona-
nie odzwierciedla sie˛ oczywiście w działaniach, a adonizacja, jak
każda postawa, ma trzy komponenty.

1. Komponent poznawczy adonizacji to system przekonan´, o domi-
nującej roli urody, wdzie˛ku i seksapilu w społecznych inter-
akcjach.

2. Komponent afektywny adonizacji to system emocji i ustosunko-
wań do podejmowanych zachowan´ związanych z wywieraniem
wpływu społecznego poprzez wykorzystywanie urody.

3. Komponent behawioralny adonizacji to dyspozycja do zachowania
lub samo zachowanie podejmowane przy osiag̨aniu własnych celów.
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Podkres´lanie na łamach pisma odpowiedniej urody u chłopca
niewątpliwie kształtuje przekonanie czytelniczek postawe˛ adonizacji
czyli przekonanie, z˙e nie tylko dziewczyna powinna dbac´ o urodę, ale
również wygląd fizyczny chłopca stanowi wartos´ć. Chłopiec powi-
nien podejmowac´ szereg wysiłków, by zasłuz˙yć na „bycie ciachem”.
Czasopismo tworzy przekonanie, z˙e atrakcyjny fizycznie chłopiec,
skuteczniej zrealizuje własne cele, czyli z˙e uroda jest mu zwyczajnie
potrzebna. Taki sposób patrzenia na me˛skie ciało pozwala uznac´ za
słuszne stwierdzenie, z˙e powoli zanika asymetria w podejs´ciu do
atrakcyjnos´ci fizycznej kobiet i me˛żczyzn8. W tej dziedzinie, jak
w wielu innych, ma miejsce równouprawnienie. Prawdopodobnie,
gdy dzisiejsze nastolatki stana ̨się dojrzałymi kobietami patrzec´ będą
na mężczyzn przez pryzmat ich fizycznej atrakcyjnos´ci.

Zaczną wymagac´, by tradycyjny polski misiek, wział̨ się za
siebie, poszedł na siłownie˛, zrzucił brzuszek, zajrzał do sklepu
z kosmetykami9.

Konsekwencja ̨ budowania toz˙samos´ci w oparciu o fizycznos´ć
jest wspomniana wczes´niej koncentracja uwagi na ciele. Ciało me˛-
skie, tak samo jak kobiece, musi byc´ odpowiednio przystrojone.
Czasopismo formułuje porady na ten temat skierowane głównie do
dziewcząt, jednak nie tylko. Bohaterami tekstu zatytułowanego Pod-
wójna siła rażenia10 są Klaudia i Patryk, para młodych ludzi, których
charakterystyka potwierdza, formułowany w literaturze pogla˛d na
temat zaniku binaryzmu płci.

Klaudia i Patryk. Chodza ̨do tej samej szkoły. Słuchaja ̨tej samej
muzy. Obydwoje lubia ̨komiksy, cole˛ i judo. Uwielbiają podob-
ne kolory: czern´, khaki, szary i błe˛kit i podobnie sie˛ ubierają.
Dobrali się jak dwie połówki pomaran´czy, i dobrze na tym
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wychodzą, zwłaszcza w modzie. Oni sa ̨ po prostu podwójnie
trendy.

Jednakowe zainteresowania i upodobania, pozwalaja ̨ formuło-
wać „równoległe” porady odnos´nie mody: do szkoły, do kina, do
domu, na narty. Czasopismo radzi, jakie ubrania i dodatki, chłopiec
powinien zakładac´ w tych różnych sytuacjach i okolicznos´ciach.

Do tego tekstu moz˙na z powodzeniem odnies´ć opinie formułowa-
ne pod adresem wielu innych tekstów kultury popularnej:

Występuje tu [...] zmieszanie sie˛ cech i wyróz˙ników, które tra-
dycyjnie definiowały role i ciało (badania wykazuja,̨ że część
nastolatków preferuje chłopie˛co-androgyniczny wygla˛d u męż-
czyzn: pozbawiony owłosienia, bez tradycyjnych me˛skich atry-
butów fizycznych i seksualnie niezagraz˙ający – jego symbolem
może być Leonardo di Caprio)11.

Patryk, bohater tekstu, ma długie, pofalowane, zwia˛zane w kitkę
jasne włosy, których długos´ć jest podobna do długos´ci włosów Klau-
dii. Jego pozbawiona zarostu twarz wyraz˙a łagodny charakter. Syl-
wetka prezentowana na czterech zdje˛ciach pozbawiona jest me˛skich
atrybutów fizycznych. Włas´ciwie Patryk niewiele róz˙ni się od kole-
żanki. Ważnym dowodem „rozluz´nienia” różnic płciowych są prezen-
ty dla modeli. Patryk, tak jak Klaudia, otrzymał zestaw kosmetyków,
co oznacza, z˙e kosmetyki sa ̨ prezentem włas´ciwym zarówno dla
chłopców, jak i dla dziewczat̨.

Również ranking atrakcyjnych chłopców Trendy boys wzbogaco-
ny jest zdjęciem męskiego modela ubranego w ciuchy z najnowszej
kolekcji New Yorker Fishbone12.

„Rozluźnienie” różnic płciowych jest widoczne takz˙e w trzech
historiach, opowiedzianych w dziale „Fotostory”13. Przedstawionych
tutaj chłopców: Marka, Karola i Romeo, trudno odróz˙nić od dziew-
czyn. Mają dłuższe włosy, szczupłe, nieumie˛śnione sylwetki i bardzo
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delikatne rysy twarzy. Uwage˛ zwraca brak na twarzy 16-letniego
Marka, bohatera obrazkowej historyjki Idealny chłopak, nawet s´ladu
zarostu, który jest naturalnym atrybutem me˛żczyzny. Z kolei 15-letni
Karol, którego historia zatytułowana Wyjazd po miłos´ć, prezentowana
jest w numerze sierpniowym z 2009 roku, to włas´ciciel pięknych
włosów, których moz˙e mu pozazdros´cić niejedna dziewczyna. Włosy
ułożone są w modną fryzurę i okalają delikatną buzię młodego me˛ż-
czyzny.

Przejawem feminizacji me˛skiej tożsamos´ci jest sam sposób pisa-
nia o mężczyznach. W analizowanym pis´mie, utrzymującym teksty
w specyficznej poetyce je˛zyka popularnego, zwracaja ̨uwagę określe-
nia: „ciacho” i „słodziak”, opisuja˛ce atrakcyjnego fizycznie me˛żczy-
znę. Bycie „słodziakiem” czy „ciachem”, do niedawna dyskwalifiko-
wało mężczyznę, zaprzeczało jego me˛skości, świadczyło o zniewie-
ściałości, zwłaszcza, z˙e takie czy podobne okres´lenia rezerwowane
były dla kobiet.

Na łamach „13” uosobieniem „ciach” i „słodziaków” sa ̨ idole
nastolatek – me˛skie gwiazdy popkultury, takie jak np. szwedzki
piosenkarz Daniel Sancendo Grzechowski – Danny: Absolutny sło-
dziak! Chłopak, na którego chce sie˛ ciągle patrzec´, patrzeć i patrzeć14.

W tekście Letnie ciacho dla ciebie15 poznajemy, oprócz wymie-
nionego juz˙ Dannego, innych me˛żczyzn zasługuja˛cych na miano
„ciacha”: Alfonso16, Piotra Kupiche˛17 i Richiego18. Prezentuja ̨ oni
zestaw cech, obowia˛zujących w letnim sezonie ws´ród męskiej mło-
dzieży. Podobnie w numerze grudniowym tekst Ciacha pod choinke˛19

pozwala ustalic´ jakie cechy „ciacha” sa ̨pożądane w sezonie zimo-
wym. Tytułowe „ciacha pod choinke˛”, to czterej aktorzy: Alan An-
dersz, Jan Wieczorkowski, Mateusz Damie˛cki i Przemysław Cypry-
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ański. „Ciachem” bywa idol z pierwszych stron tabloidów, ale moz˙e
nim być również np. atrakcyjny fizycznie nauczyciel, ubrany zgodnie
z obowiązującymi kanonami mody20.

Ten charakterystyczny sposób pisania o me˛żczyznach jest prze-
jawem innego jeszcze zjawiska wyste˛pującego we współczesnym
świecie – jakim jest i n f a n t y l i z o w a n i e  d o r o s ł y c h21. Infan-
tylizacja dorosłych jest konsekwencja ̨szerszego zjawiska, jakim jest
i n f a n t y l i z a c j a  k u l t u r y  i polega ono na tym, z˙e cechy chara-
kterystyczne dota˛d dla dzieci powoli staja ̨się uniwersalnym zestawem
wartości dla dorosłych. Bycie nieodpowiedzialnym, kaprys´nym,
zmiennym, łamia˛cym uznane normy i zasady, skoncentrowanym na
własnych potrzebach, jest dzis´ nie tylko tolerowane, ale wre˛cz uznane
za atrakcyjne i powszechnie akceptowane.

Wszakz˙e młodos´ć przestała byc´ dzisiaj cecha ̨biologiczną, a sta-
ła się „wyznacznikiem kulturowym”. Ludzie sa ̨młodzi nie dla-
tego, że mają tyle a tyle lat, lecz dlatego, z˙e wpisują się w pe-
wien styl obcowania ze s´wiatem, że przywłaszczaja ̨sobie typo-
we dla młodziez˙y zasady poste˛powania, jej stroje, jej je˛zyk. To
rozmywa, albo wre˛cz usuwa, przedziały biologiczne i mnoz˙y
hybrydyczne postacie postarzałych młodzien´ców, niedojrzałych
dorosłych, wiecznych chłopców22.

A. Nalaskowski mówi wre˛cz o właściwej naszym czasom k u l -
t u r o w e j  e p i d e m i i  z a b a w o w e j  t o z˙ s a m o s´ c i23. Zabawowa
tożsamos´ć odpowiada wymaganiom z˙ycia w zinfantylizowanej kultu-
rze, stąd jej popularnos´ć, przybierająca postac´ epidemii.

Próbując określić czynniki sprzyjające zjawisku infantylizacji
dorosłych szczególna ̨uwagę należy zwrócić na dwa.
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Po pierwsze, we współczesnym s´wiecie brakuje wyrazistych mo-
mentów pozwalaja˛cych oddzielic´ poszczególne fazy z˙ycia człowieka,
w tym przypadku dziecin´stwo od dorosłos´ci. Sytuacja taka pozwala
odłożyć w czasie realizowanie ról społecznych, które wymagaja˛
odpowiedzialnos´ci, dojrzałości, wypełniania niełatwych zobowia˛zań.
W zasadzie nie ma dzis´ mechanizmów kontroli, za pomoca ̨których
wywiera się na jednostke˛ presję w kierunku realizacji skomplikowa-
nych i trudnych ról społecznych. W tradycyjnym s´wiecie moment
ukończenia szkoły, studiów czy podje˛cie pierwszej pracy był jedno-
znaczny z osia˛gnięciem dorosłos´ci. Dziś jest inaczej. Popularyzowa-
na szeroko, równiez˙ przez UNESCO, koncepcja permanentnego
kształcenia, podwaz˙a uznawane dota˛d podziały ludzkiego z˙ycia na
okres przygotowania do z˙ycia przez nauke˛ szkolną i okres pracy oraz
dojrzałego uczestnictwa w z˙yciu społecznym.

Brak zwrotnych momentów biografii jednostki powoduje, z˙e
czuje się ona wciąż niedojrzała i niegotowa do wejs´cia w okre-
ślone role społeczne, a takz˙e przyjęcia na siebie niełatwych
zobowiązań24.

Drugim powodem zacierania róz˙nic między dzieciństwem a do-
rosłością jest oferta kultury konsumpcyjnej docieraja˛ca do człowieka
za pos´rednictwem mediów masowych. Media pokazuja ̨ludzi, którzy
są wiecznie młodzi, zdrowi, sprawni. Te włas´nie cechy decyduja ̨o ich
wartości. Atrakcyjna osoba musi byc´ właśnie taka. Odpowiedzial-
ność, rozwaga, pows´ciągliwość nie są dziś zaletami, lecz wadami.

O zjawisku infantylizowania dorosłych s´wiadczy tekst zatytuło-
wany Nauczyciel ciacho25, który rozpoczyna takie stwierdzenie:

Taki nauczyciel trafia sie˛ raz na milion. Przystojny, sympatycz-
ny, dowcipny i ma˛dry. Prawie ideał. Prawie.
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Tym, co przeszkadza w byciu ideałem jest narzeczona, z która˛
nauczyciel bierze s´lub. Zanim jednak wiadomos´ć o ślubie dotrze do
uczennic uroda nauczyciela „robi” na nich piorunuja˛ce wrażenie.

Czarne włosy, niebieskie oczy. Ubrany w dz˙insy i flanelową
koszulę, przez ramie˛ niedbale przewiesił plecak kostke˛. Na jego
widok z dziewie˛tnastu żeńskich gardeł wydobyło sie˛ głębokie
westchnienie. Łał. Ale ciacho – szepne˛ła Iza.

Podkres´lane zalety nauczyciela tkwia ̨wyłącznie w jego wygla-̨
dzie i stroju. Sa ̨to atrybuty cenione dzis´ u mężczyzny, choc´ do nie-
dawna były walorem kobiet.

Podobnych przykładów moz˙na znalez´ć wiele. Oto niektóre
z nich: Richie Stringini z zespołu US5 to walentynkowy cukiere-
czek26; Filip Bobek to młody, megaprzystojny aktor, który ma tysia˛ce
wielbicielek27. Podobnie okres´lany jest Ben Bennes28 młody, piekiel-
nie przystojny aktor, czy Chris Pine29: młody, bardzo przystojny aktor.
W numerze majowym z 2008 roku przedstawiona jest sylwetka aktora
Przemka Cypryan´skiego wzbogacona informacjami na temat jego
wzrostu oraz koloru oczu i włosów.

Z numeru majowego30 czytelniczki dowiaduja ̨się, że jeśli chło-
pak nie jest przystojny, to powinien miec´ jakieś inne walory, które
zrekompensuja ̨ten istotny brak. James Morrison31

może nie jest superprzystojny, ale za to ma boski głos, w którym
można zakochac´ się bez pamie˛ci.

Także wtedy, gdy mówi sie˛ o upodobaniach i gustach nastolatek,
o tym, co w chłopcach im sie˛ podoba, a co nie, na plan pierwszy
wysuwa sie˛ wygląd.
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W tekście Projekt Mój Facet32, Ewelina i Kasia konstruuja ̨listę
cech, które powinien miec´ idealny chłopak. Z jej tres´ci wynika, że
idealny chłopak to wysoki brunet, dobrze zbudowany, który ma pod-
winięte rzęsy i mówi francuskie „r”. Podobne wnioski płyna ̨z analizy
tekstu Dwie na jednego... czyli jak z kumpela ̨poderwac´ fajny obiekt33,
podkreślony został w nim fakt, z˙e chłopaka warto poznac´ wtedy, gdy
jest przystojny. Czasopismo przedstawia tez˙ ranking Facetów, Któ-
rym po prostu Nie Moz˙emy Sie˛ Oprzeć34. Jednym z wymienionych
typów jest „bananowy”, czyli chłopak, który poza posiadaniem urody
i powodzenia moz˙e być spoko gos´ciem. Co oznacza bycie spoko
gościem czasopismo nie tłumaczy.

Banana boy, jak go okres´la czasopismo, wygrał ranking. Oto jego
charakterystyka: Patrzysz na niego i od razu widzisz: gos´ć jest ekstra.
Nie da się go nie zauwaz˙yć, przejść obok oboje˛tnie. Wie, z˙e zwraca na
siebie uwage˛ i wkłada sporo wysiłku w to, z˙eby tak było. Jedyną jego,
zdaniem redakcji, wada ̨jest to, z˙e ma za duz˙e powodzenie, ale prze-
cież to nie jego wina, czytamy w pis´mie. Na drugim miejscu znalazł
się fan metalu, a na trzecim zakre˛cony kibic.

Olbrzymią rolę wyglądu zewne˛trznego w z˙yciu współczesnego
chłopaka podkres´la się także w tekście zatytułowanym www.zakocha-
ny.pl35, a pos´więconym analizie zachowan´ i przemyśleń zakochanego
nastolatka. Bohater tekstu jada˛c na zielona ̨szkołę na Mazury razem
z koleżanką z klasy, której chciał sie˛ podobac´, zabrał ze soba ̨szes´ć
różnych dezodorantów i trzy z˙ele do włosów. Takie zachowanie
w tradycyjnym s´wiecie, w którym wygląd chłopaka nie odgrywał
znaczącej roli, uznane byłoby za, co najmniej, dziwne. Tymczasem
za dziwną nastolatek uznał reakcje˛ matki, która zaz˙ądała, żeby, za-
miast baterii kosmetyków zabrał na wycieczke˛ kalosze i kurtke˛ prze-
ciwdeszczowa.̨ Nawet jej nie tłumaczyłem, bo i tak nie zrozumie.
W końcu nigdy nie była facetem, nie? W tekście mówi to chłopak –
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prawdziwy facet. Jego zdaniem, zdaniem prawdziwego faceta, uz˙y-
wanie przez me˛żczyznę kosmetyków (i to tak licznych!) jest nie tylko
dopuszczalne, ale konieczne; wre˛cz świadczy o me˛skości.

Również listy do redakcji, których autorkami sa ̨ czytelniczki
pisma, pokazuja,̨ że uroda chłopaka jest dzis´ ważnym, choć bywa, że
kłopotliwym atrybutem. W numerze wrzes´niowym36, zamieszczony
jest list Moniki, która prosi o rade˛, gdyż jest zazdrosna o kolege˛,
którego podrywaja ̨wszystkie dziewczyny, bo jest słodki, ma zielone
oczy i ładnie sie˛ uśmiecha. Monika chciałaby, z˙eby on cze˛ściej z nią
rozmawiał i wysyłał do niej lis´ciki. Czy poza uroda ̨chłopiec ma jakies´
zalety z tres´ci listu nie wynika. Dla Moniki waz˙ny jest tylko wygląd
i to on decyduje o atrakcyjnos´ci kolegi.

Tekst zatytułowany Cała prawda o chłopakach37 zawiera obszer-
ny fragment pos´więcony kompleksom, jakie maja ̨chłopcy. Nastolatki
– czytelniczki, dowiaduja ̨się, jak sobie radzic´ z kompleksami chło-
paka, z˙eby poczuł sie˛ on, mimo wszystko, akceptowany. „13” omawia
trzy kompleksy, które dotycza ̨wyłącznie wyglądu fizycznego: fryzu-
ry, krzywych nóg, tra˛dziku młodzien´czego. Współczesny chłopiec,
tak samo jak dziewczyna, bywa niezadowolony ze swojego wygla˛du.
Martwią go zwłaszcza włosy (które maja ̨ niewłaściwy kolor albo
strukturę), wygląd nóg i niedoskonałos´ci cery. Czytelniczki poznaja˛
sposoby zdiagnozowania tych kompleksów u kolegów i sposoby „od-
stresowania” czyli poprawy nastroju chłopaków.

W przytłaczającej większości tekstów prezentowani chłopcy
określani są jako „megaprzystojni spoko gos´cie”; taka etykieta z re-
guły uwalnia autorki tekstów od dokładniejszego scharakteryzowania
takiego „megafaceta” czy „spokogos´cia”, od jakiegos´ uzasadnienia
owego „mega” czy „spoko”. Taka etykieta najcze˛ściej wystarcza do
określenia wszystkich pozytywnych cech chłopców.

Pojawiają się jednak w pis´mie także (choć znacznie rzadziej)
obszerniejsze teksty, w których wizerunek chłopców jest bogatszy
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i wielowymiarowy, czasem maja˛cych obok zalet jakies´ wady. W ta-
kich tekstach widac´ jakieś wyraziste kryteria ocen, jaka˛ś hierarchię
wartości. Jednym z takich tekstów jest historia pt. Obleśny chłopak38.
Warto zatrzymac´ się przy niej na chwile˛. Historię opowiada trzyna-
stoletnia Magda, której bardzo zalez˙y na akceptacji kolez˙anek z klasy.

Pewnego dnia – opowiada Magda – rodzice jechali do swoich
dawno niewidzianych znajomych ze studiów.[...] Ci znajomi
mieli syna Bartka. Miał szesnas´cie lat i był ode mnie starszy
o trzy lata. Chodził do ogólniaka. Miał tłuste włosy, obrzydliwie
wymiętą koszulę i dłubał w nosie, mys´ląc, że nikt tego nie widzi.
Ohyda! Obgryzał tez˙ paznokcie. Ale w kon´cu nie było to dla
mnie jakies´ superwaz˙ne. Ot, syn znajomych rodziców. Przeme˛-
czę się to jedno popołudnie.

Kłopoty zacze˛ły się po paru dniach. Bartek otrzymał adres mai-
lowy Magdy i numer jej telefonu komórkowego; nieustannie pisał do
niej esemesy i maile, proponował spotkania, wyjs´cia do kina; Magda
nie zgadzała sie˛. Słyszałam – pisze Magda – jak dziewczyny w szkole
wzdychały, z˙e nikt ich nie chce, z˙e umrą jak stare panny, z˙e nikt ich
nigdy nie poprosi o chodzenie. Jak bardzo chciałam miec´ ich proble-
my. Niestety, miałam wre˛cz przeciwne. Któregoś dnia Bartek przyje-
chał na rowerze pod szkołe˛ Magdy, przyjechał poprosic´, by zechciała
„z nim chodzić”. Gdy się z nim witała, w obecnos´ci koleżanek, poca-
łował ją.

Było to ohydne! Obrzydliwe! [...] Następnego dnia, juz˙ w szatni,
poczułam, z˙e coś się zmieniło, a raczej, z˙e wszystko sie˛ zmieniło.
Kaśka i Ula wymaglowały mnie, kto to jest, jak ma na imie˛, ile
ma lat, gdzie mieszka, jak długo sie˛ znamy. Były zachwycone,
a gdy weszły naste˛pne kolez˙anki, obie krzykne˛ły: – Wiecie, z˙e
Magda ma chłopaka z liceum?! [...] Na drugiej lekcji na moja˛
ławkę ktoś rzucił kartkę: „Magda! W piątek robię urodziny.
Zapraszam cie˛ z tym twoim chłopakiem. Be˛dą same pary, wie˛c
przyjdźcie, będzie fajnie. Zuza”. Na wuefie Kasia sama chciała
ze mną ćwiczyć. Wciąż miałyśmy o czym gadac´. Było tak fajnie!
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Po prostu cudownie! Chciałam juz˙ zawsze byc´ taka lubiana,
taka rozrywana!

Magda w jednej osobie narrator i bohaterka tej opowies´ci – zo-
staje postawiona w trudnej sytuacji. Spotkania z Bartkiem dowarto-
ściowują ją, dzięki nim zyskuje akceptacje˛, sympatię, uznanie kole-
żanek, a z drugiej strony – nie moz˙e zaakceptowac´ jego wyglądu
i zachowania. Ten wygla˛d ma większe znaczenie niz˙ pochwały kole-
żanek; Magda nie zgadza sie˛ z Bartkiem „chodzic´”. Z opowiedzianej
przez nastolatke˛ historii wynika, że pewne cechy wygla˛du fizycznego
dyskwalifikują chłopaka w oczach dziewczyny. Aby nie otrzymac´
etykietki obleśnego, chłopak nie moz˙e mieć tłustych włosów, wymie˛-
tej koszuli, żółtych, nieumytych ze˛bów, nie moz˙e dłubac´ w nosie,
obgryzać paznokci.

Analizując zamieszczone w czasopis´mie teksty pos´więcone uro-
dzie chłopców moz˙na wnioskowac´, że problem ten jest bardzo waz˙ny
dla czytelniczek czasopisma. Potwierdzeniem tego jest naste˛pujący
fragment tekstu:

Ty przykładasz ogromna ̨wagę do swojego wizerunku. Przed
każdym wyjs´ciem, nawet do kiosku po „13”, spe˛dzasz godzine˛
na układaniu włosów i kompletowaniu stroju. Nie tolerujesz
u siebie najmniejszych niedoskonałos´ci, a twój facet powinien
być dla ciebie godnym i bardzo eleganckim tłem39.

Jednoczes´nie kryteria oceny urody chłopaka nie sa ̨jasne. W nu-
merze marcowym z 2009 roku Roberta Pattisona przedstawiono jako
gwiazdę „Zmierzchu”, superprzystojnego angielskiego aktora, mode-
la i muzyka. Już po czterech miesia˛cach, bo w lipcu 2009 roku, ten
sam Robert Pattison, okres´lony został mianem abnegata, któremu
zwisa to jak wygla˛da i co o nim mys´lą. Taka zmiana w ocenie wygla˛du
aktora, która nasta˛piła w ciągu czterech miesie˛cy, nie jest spowodo-
wana czynnikami obiektywnymi. Robert nie zmienił sie˛ fizycznie,
w obu numerach pisma sa ̨jego zdjęcia.
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Współczesny, sfeminizowany me˛ski model, wyłaniaja˛cy się z ła-
mów „13” nie ogranicza sie˛ jedynie do walorów fizycznych – choc´
one niewątpliwie dominują. Pojawiają się wypowiedzi, w których
zwraca sie˛ uwagę na cechy psychiczne – znacznie odbiegaja˛ce od
tradycyjnych pogla˛dów na me˛skość – ujętych hasłowo: „chłopaki nie
płaczą”. Współczesny me˛żczyzna ma prawo do słabos´ci, wręcz sta-
nowi ona wartos´ć, jest przez nastolatki aprobowana. Współczesna
dziewczyna powinna ja ̨dostrzec, zrozumiec´, docenić i chronić. Eg-
zemplifikacją takiego sposobu mys´lenia o chłopaku jest, wspomniany
już, tekst Cała prawda o chłopakach40. Oto rada umieszczona na
łamach gazety:

„13” pomoże ci rozszyfrowac´ kilka chłopięcych kompleksów.
I podpowie, jak sobie z nimi poradzic´. Dzięki temu kaz˙dy chło-
pak będzie czuł sie˛ przy tobie bezpiecznie i miło.

Tradycyjny podział na „słabe kobiety” i „silnych me˛żczyzn” na
łamach pisma nie istnieje. To dziewczyny sa ̨te „mocne” i „silne” –
bo dysponuja ̨całym arsenałem s´rodków rozładowania napie˛ć i stre-
sów wśród których redakcja zamies´ciła także czasopismo „13”.

Ty masz uczucia obcykane, bo: jestes´ dziewczyna,̨ czytasz „13”
i gadasz z przyjaciółkami. [...] Chłopcy do około 30 lat to istne
przedszkolaki w kwestiach uczuc´! [...] On nie potrafi nazwac´
tego co czuje. Czasami nawet moz˙e nie kapna˛ć się, że jest zły,
choć przed chwilą wywalił pilota za okno, kopnał̨ kosz na s´mieci
i odburknął coś pod nosem na pytanie kumpla41.

Analiza tekstów na temat me˛skości pozwala wysnuc´ wniosek, z˙e
na łamach pisma to chłopcy sa ̨przedstawieni jako słabi, zagubieni,
bezbronni, wobec czego „mocne kobiety” musza ̨ swoich „słodzia-
ków” zrozumieć, wybaczyć, otoczyć opieką.

Rola mężczyzny ograniczona została do atrakcyjnego gadz˙etu,
mającego przydac´ prestiżu modnej, nowoczesnej dziewczynie. Twój
chłopak ma s´wiata poza toba ̨nie widziec´. Jest w kon´cu twoją własno-
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ścią42. Przedmiotowy sposób traktowania chłopaka wyłania sie˛ rów-
nież z tekstu Autostrada wakacyjnej miłos´ci43. Przebieg randki przed-
stawiony został tak jak podróz˙ autostrada.̨ Podróz˙ ta ma pie˛ć etapów,
tak nazwanych przez redakcje˛: poderwij furę, dolej paliwa, daj po
hamulcach, zmien´ bieg, i... dojedz´ do mety. Używane wyraz˙enia
wyraźnie wskazują na instrumentalizowanie z˙ycia uczuciowego. Na-
zwanie randki z chłopakiem, poderwaniem fury, jest tego dobitnym
dowodem. W teks´cie nie pisze sie˛ o uczuciach, emocjach, a cały
przebieg spotkania jest „wyrez˙yserowany”. Dziewczyny pociesza sie˛,
że jeśli wakacyjna miłos´ć nie przetrwa w roku szkolnym, nie powinny
się tym martwić. W końcu nowy rok szkolny to nowe moz˙liwości, nowe
miłości.... Tym, co powinno zaja˛ć uwagę nastolatki jest troska o zdo-
bytą podczas wakacji opalenizne˛. Postawienie znaku równos´ci mię-
dzy opalenizna ̨a uczuciami do chłopaka, s´wiadczy o instrumentalizo-
waniu i banalizowaniu jego osoby. Potwierdzeniem tej tezy jest rów-
nież tekst, pod wiele mówia˛cym tytułem, Dwie na jednego...czyli jak
z kumpelą poderwac´ fajny obiekt44. Redakcja zache˛ca młodziutkie
czytelniczki, do aktywnos´ci.

Mamy dla was kilka gotowych scenariuszy. Musicie je tylko
wyreżyserowac´. Wszystko w waszych re˛kach. Główny bohater
nigdy się nie dowie, z˙e całą akcję tak precyzyjnie ukartowały-
ście. Do dzieła!

Przedstawione wyz˙ej obserwacje s´wiadczą, że teksty drukowane
w „13. Magazynie Szcze˛śliwej Nastolatki” ilustrują zjawisko femini-
zacji męskiej tożsamos´ci. Obecne nastolatki – czytelniczki analizo-
wanego magazynu – zapewne uznaja,̨ że atrakcyjny wygla˛d fizyczny
nieodzowny jest zarówno kobiecie, jak i me˛żczyźnie. Do niedawna
ciało męskie nie budziło zainteresowania. Popularna była opinia, z˙e
„mężczyzna powinien byc´ tylko trochę ładniejszy od diabła, a panna
trochę brzydsza od anioła”, me˛skość zaś sprowadzała sie˛ do posiada-
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nia władzy. W s´wiecie definiowanym przez to, co me˛skie kobieta była
obiektem me˛skiej percepcji, wobec czego postrzegana była przez
pryzmat własnego ciała, poddanego nieustannemu ogla˛daniu i ocenia-
niu. Wyniki analizy tres´ci czasopisma, prowadza ̨ do wniosku, z˙e
problem uprzedmiotowienia dotyka dzis´ zarówno kobiety jak i me˛ż-
czyzn.

Współczesne standardy kulturowe, przykładajac̨ ogromną wagę
do wyglądu zewne˛trznego, do ciała, wpływaja ̨opresywnie za-
równo na kobiety, jak i na me˛żczyzn45.

Dyskurs męskości tradycyjnej

Od wczesnego dziecin´stwa socjalizacja róz˙nicująca wyposaz˙a
mężczyzn w społecznie skonstruowane uwielbienie dla władzy, a ko-
biety – w uwielbienie dla me˛żczyzn, którzy te gry prowadza.̨ Męska
atrakcyjność jest więc funkcją samej władzy46; przy czym władza
rozumiana jest jako działalnos´ć w sferze publicznej, przynosza˛ca
uznanie, popularnos´ć i prestiż.

Takie ujęcie męskości widoczne jest w „13. Magazynie Szcze˛śli-
wej Nastolatki” na przykład w dziale Gwiazdozbiór, w którym pre-
zentowane sa ̨zdjęcia i wywiady z osobami uznanymi przez redakcje˛
za gwiazdy. Oczywis´cie każda sylwetka przedstawiana jest w inny
sposób, bowiem ws´ród gwiazd sa ̨zarówno aktorzy jak i piosenkarze.
Tym co ich łączy, jest bycie człowiekiem sukcesu. Bohaterowie
„Gwiazdozbioru” przedstawieni sa ̨jako osoby niezwykle atrakcyjne,
realizujące swoje zainteresowania, pasje, uzdolnienia. Niewat̨pliwie
udało im się to, co we współczesnym s´wiecie uznane jest za bardzo
ważne, czyli zdobycie sławy.

Bycie sławnym oznacza nie wie˛cej (ale i nie mniej!) niz˙ poja-
wianie się na pierwszych stronach tysie˛cy kolorowych czaso-
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pism i na milionach ekranów, bycie widzianym, zauwaz˙onym,
bycie osoba,̨ o której się mówi, a zatem, przypuszczalnie, kims´
pożądanym przez wielu47.

Prezentowane w „Gwiazdozbiorze” me˛skie postacie to włas´nie
mężczyźni sukcesu, to oni kieruja ̨swoim życiem, a nie z˙ycie nimi; to
oni śmiało realizują marzenia, sa ̨aktywni, pewni siebie.

Osiągnięcie przez me˛żczyznę tak pojmowanego sukcesu jest dzis´
obowiązkiem. Z. Melosik pisze wre˛cz o przymusie sukcesu, który
stanowi podstawowy warunek atrakcyjnos´ci i adekwatnos´ci mężczy-
zny48. Na poparcie tej tezy, przytoczony jest fragment tekstu, zamie-
szczonego w magazynie „CKM”, który i w tym miejscu, warto zacy-
tować.

Musisz byc´ successful. Nie ma, zwłaszcza dzisiaj, pardonu dla
nieudaczników. Litos´ć dla gamoniów mine˛ła, jak kolejki po
masło, papier i piwo. W to miejsce wcisne˛ła się komercjalizacja
związków międzyludzkich, a takz˙e partnerskich [...]. Nie jest
dobrze, panowie. Aby utrzymac´ współczesna ̨kobietę przy sobie,
należy, niestety, zrobic´ karierę49.

Być może taki uznanie dla sukcesu, widoczne w pis´mie na stro-
nach z fotografiami i tekstami przedstawiaja˛cymi gwiazdorów, nie
pozostaje bez wpływu na sposób pisania o zwykłych chłopakach,
a więc nie-gwiazdorach. Wypadaja ̨oni blado, nie tylko na tle wielkich
postaci ze s´wiata show biznesu, ale nawet na tle zwyczajnych nasto-
latek.

Jaki jest bowiem przedstawiany w „Magazynie Szcze˛śliwej Na-
stolatki” zwyczajny, współczesny chłopak? Na tak postawione pyta-
nie odpowiedz´ można znalez´ć w kilkunastu numerach analizowanego
czasopisma. W teks´cie zatytułowanym Cała prawda o chłopakach50

tak oto charakteryzuje sie˛ męską płeć.
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Jeden normalny osobnik zawiera s´rednio:
– 3% rozumu
– 2% poczucia humoru
– 11% zarozumiałos´ci
– 18% uzalez˙nienia od kumpli + współzawodnictwa z nimi
– 35% zainteresowania sportem, kompem, zdobywaniem róz˙nych

sprawnos´ci, np. skokami ze schodów pod gabinetem dyrektorki
– 30% wygodnictwa
– 0,5% wrażliwości
– 0,5% intuicji

Ten opis chłopca jest punktem wyjs´cia do dokładnego omówienia
kilku podstawowych cech. Dominuja,̨ wydawałoby sie˛, wady. Chło-
pców cechuje bowiem wygodnictwo (zdaniem redakcji wygodnictwo
chłopaka wcale nie musi obniz˙ać jego atrakcyjnos´ci. Wygodny? Wy-
godny. No i co z tego), zarozumiałos´ć (chłopcy już tak mają, że zawsze
lubią być chwaleni i podziwiani. Czasami zdarza im sie˛ na to zasłu-
żyć...), uzalez˙nienie od kumpli i kompa (jest sposób na dotarcie do
nawet najmocniej uzalez˙nionych. Trzeba tylko włoz˙yć odrobinę wysił-
ku, aby poznac´ ten ich twardy, me˛ski świat). Zaletami chłopców sa˛
intuicja i wrażliwość. Jednak sa ̨one prawdziwa ̨rzadkos´cią. Wrażliwy
chłopak? Tacy tez˙ się zdarzają.

Mimo tej charakterystyki chłopak jest przedstawiany jako osoba
atrakcyjna i poz˙ądana. S´wiadczy o tym krótki tekst: Uwaga! Chronić
przed s´wiatem! Najlepiej trzymac´ z dala od innych wystrzałowych
dziewczyn!

W jednym z numerów pisma, wydrukowany został obszerny ar-
tykuł Dziewczyny do zadan´ specjalnych51, przedstawiaja˛cy pięć par,
których związek oparty jest na dominacji chłopców i zupełnym
podporządkowaniu dziewczyn – owych dziewczyn „do zadan´ specjal-
nych”.

Historia Anki i Pawła, pokazuje pare˛ młodych ludzi, którzy sa˛
razem tylko dlatego, z˙e Anka wykonuje za Pawła wszystkie zadane
do domu lekcje: pisze wypracowania, odrabia prace domowe, „poma-
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ga” na klasówkach. Dzie˛ki temu średnia ocen Pawła wzrosła o 1,5
stopnia i rodzice sa ̨z niego zadowoleni.

Anka? Ładna to ona nie jest, ale chodziłbym nawet z ta,̨ jak to
się mówi...eee...z encyklopedia,̨ gdyby encyklopedia mogła ro-
bić za mnie lekcje.

Eliza zas´ padła ofiarą Huberta, który traktuje ja ̨jak kartę kredy-
tową. Dziewczyna ma zamoz˙nych rodziców, a Hubert, skutecznie
manipulując jej uczuciami, korzysta z ich zasobów finansowych. Eli-
za opłaca mu rozmowy przez telefon komórkowy, kupuje bilety do
kina, a nawet modne ubrania. Basia natomiast została sprowadzona
do roli darmowego bufetu. Wojtek wmówił jej, z˙e przygotowywane
przez nią pyszne kanapki, sa ̨niezbędne dla jego sportowej kariery.
W efekcie, Basia,

codziennie rano biegnie do piekarni, z˙eby kupic´ jeszcze gora˛ce
bułki, a potem spe˛dza godzine˛ nad produkcją totalnie wypasio-
nych kanapek.

Para Kasia i Jarek jest razem dlatego, z˙e Jarek potrzebuje „lu-
stra”, w którym mógłby sie˛ przeglądać. To „lustro” musi okazywac´
Jarkowi podziw i uwielbienie.

Ona powinna sie˛ cieszyc´, że ze mna ̨chodzi. Chyba nie zdaje
sobie sprawy, jakie szcze˛ście ją spotkało.

Ostatnią, opisaną w gazecie, wykorzystywana,̨ dziewczyną jest
Karina. Krzysiek traktuje ja ̨jak przedmiot, który musi odpowiednio
wyglądać, aby warto było zasilic´ nim swoją kolekcję.

Jak znowu jej takie [pryszcze] na czole wyrosna,̨ to chyba
wymienię ją na jakiś lepszy model. Na przykład na Gos´kę.
Trzeba be˛dzie jej tylko kolorowe soczewki fundna˛ć, bo teraz na
topie są panny z niebieskimi oczami.

Zwróćmy uwagę na towarzysza˛ce tej opowies´ci oceny dziewczyn
i chłopaków. Ania, Kasia, Eliza, Basia i Karina sa ̨ofiarami wyzysku,
budzą przede wszystkim współczucie. Paweł, Jarek, Hubert, Wojtek
i Krzysiek są wygodnymi, sprytnymi, leniwymi egoistami, niemaja-̨
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cymi żadnych zasad ani skrupułów. To dziewczyny sa ̨ winne, że
pozwalają się wykorzystywac´, to one powinny sie˛ zbuntowac´ prze-
ciwko upokarzaja˛cemu traktowaniu. Chłopakom nie moz˙na się dzi-
wić. Tacy już są.

Gdy w piśmie przedstawiane sa ̨ ogólne opinie o tym, jacy sa˛
chłopcy, sięga się do stereotypów.

Statystycznie co drugi chłopak to egoistyczny dran´ żerujący na
naiwności swojej dziewczyny. Wykorzystuje ja ̨ cynicznie, by
zapewnic´ sobie wygodne z˙ycie52.Chłopcy w tym wieku tacy sa.̨
Miłość na odległos´ć jest trudna dla dorosłych, a co dopiero dla
nastolatków53.

Na podobnych zasadach dokonuje sie˛ swoistej typizacji chłopa-
ków.

Chłopaki są różne, ale postaralis´my się wybrać kilka typów,
z którymi stykacie sie˛ na co dzien´. Wystarczy sie˛ tylko rozej-
rzeć...54

Następnie, przedstawionych jest szes´ć typów chłopaka: kibic,
metal, casanowa gawe˛dziarz, pewniaczek, zagubiony, maniak gier
komputerowych. Dziewcze˛ta dowiadują się jaka dziewczyna podoba
się i ma szanse na bliz˙szą znajomos´ć, z każdym z tych szes´ciu typów.

W innym numerze pisma55, przeanalizowano odpowiedzi dziew-
czyny i chłopaka na te same pytania. Okazuje sie˛, że przedstawiciele
każdej płci trochę inaczej patrza ̨na życie. Z punktu widzenia prowa-
dzonych analiz, interesuja˛ca jest tres´ć odpowiedzi na pytanie: jacy
chłopcy podobaja ̨się dziewczynom? Ania uwaz˙a, że

chłopak powinien byc´ przystojny, pewny siebie, ale zarazem
opiekuńczy, mądry, dowcipny, dobry. Musze˛ przy nim czuc´ się
bezpiecznie i wiedziec´, że mogę na nim polegac´.
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Podobnie mys´li Rafał:

Panny przepadaja ̨ za dobrze zbudowanymi, pewnymi siebie
kolesiami z szeroka ̨klatą i mocnym spojrzeniem. Czuja ̨się przy
nich bezpiecznie. Jednoczes´nie Rafał podkres´la, że atrakcyjnos´ć
chłopca znacznie podnosi posiadanie modnych gadz˙etów. Do-
bra komóra tez˙ jest w cenie. Wszystkie kolez˙anki zazdroszcza˛
im takiego chłopaka.

W ciekawy sposób podsumowuje wypowiedzi młodych ludzi,
redakcja. Z tego podsumowania wyłania sie˛ dość stereotypowy obraz
zarówno kobiety, jak i me˛żczyzny.

Chłopcy do około 30 lat to istne przedszkolaki w kwestiach
uczuć! Nie znaczy to jednak, z˙e musisz szukac´ tego jedynego
w domu spokojnej staros´ci! Wystarczy, z˙e zrozumiesz pewne
rzeczy... Chłopcy nie wiedza ̨co czują. Koleś jest w stanie wzia˛ć
motylki w brzuszku za objaw głodu, a nerwowe pocenie sie˛ za
objaw globalnego ocieplenia.

Potwierdzeniem takiej stereotypowej wizji chłopca sa ̨teksty za-
mieszczone w trzech numerach pisma56. Tekst zatytułowany Zazdros-
ny o Johnny’ego Deppa opowiada o parze młodych ludzi, którzy
poróżnili się o to, że dziewczyna Monika interesuje sie˛ znanym akto-
rem i zbiera jego plakaty. Bartek potraktował to jako zdrade˛ i poczuł
się bardzo zraniony. Sytuacje˛ tę tak komentuje redakcja:

Chłopcy są okropni. Nic nie rozumieja ̨ z życia i niczego nie
dadzą sobie wytłumaczyc´. Czasem bywaja ̨bardziej obraz˙alscy
i humorzas´ci niż dziewczyny.

Sytuacja, w jakiej znalazła sie˛ czytelniczka, jest zdaniem psycho-
loga, bez wyjs´cia: jeśli wybierze Johny’ego, Bartek wpadnie w chan-
drę; jeśli zrezygnuje z miłos´ci do gwiazdy, Bartek moz˙e poczuc´ się
zbyt pewnie. Waz˙ne przesłanie niesie tekst Zakochana para57, w któ-
rym przestrzega sie˛ dziewczęta przed chłopcami narzucaja˛cymi swoje
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zdanie, kontroluja˛cymi, kłamiącymi, wyłudzającymi pieniądze lub
inne dobra materialne.

Fajnie mieć chłopca. Tym bardziej, kiedy inne dziewczyny cia-̨
gle są same. Ale kiedy koles´ zaczyna mówic´ ci, co masz robic´,
przestaje byc´ wesoło. Co wtedy robic´? Uciekać jak najszybciej!

Podobne wnioski płyna ̨z analizy tekstu Miły chłopak58. Przedsta-
wia on oszukuja˛cego i wykorzystuja˛cego dziewczyny Tomka, który
wykorzystując swój wdzięk i urodę manipulował na letnim obozie
kilkoma dziewczynami. Kaz˙da z nich wierza˛c, że jest dla Tomka
najważniejsza przynosiła mu smakołyki, nosiła jego rzeczy, smaro-
wała kremem do opalania, a nawet prała jego bielizne˛. Dopiero, gdy
obóz dobiegał kon´ca, przez przypadek wydało sie˛, że Tomek kłamał,
opowiadając każdej dziewczynie o planach wsta˛pienia do seminarium
duchownego, z˙e manipulował ich uczuciami i budował nieprawdziwy
wizerunek.

Podobne opinie o chłopakach kształtuje lektura listów do redakcji
czasopisma zamieszczonych w dziale Zapytaj Gos´kę. Częstym tema-
tem nadsyłanych listów sa ̨„uczuciowe” problemy z chłopcami. Klau-
dia na przykład błaga o pomoc, gdyz˙ Michał, z którym spe˛dziła wa-
kacje, mimo z˙e otrzymał numer jej telefonu, nie nawia˛zał z nią kon-
taktu59. Iwona na podstawie informacji od przyjaciółki uznała, z˙e
Sebastian podrywa inne dziewczyny i bez z˙adnej rozmowy z nim, bez
próby wyjaśnienia podejrzen´, zerwała znajomos´ć. Teraz ma wat̨pli-
wości czy dobrze zrobiła60. Angela zas´ żali się, że jej były „superchło-
pak”, po tym jak przyłapała go na pocałunkach z inna ̨dziewczyną
i zerwaniu znajomos´ci, jest agresywny, grozi, z˙e ją pobije i okaleczy.
Angela boi sie˛ o siebie i pyta co ma robic´61?
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W dwóch numerach pisma pojawiła sie˛ rubryka Telefon Zaufa-
nia62. Tylko w dwóch. Rubryka taka byłaby potrzebna, gdyz˙ mogłaby
pomóc rozwiązać problemy nastolatków, zgłaszane na Trzynastko-
wym forum, które działa na internetowej stronie czasopisma. Jednak
rubrykę szybko zlikwidowano. Być może nie spotkała sie˛ ona z zain-
teresowaniem czytelników, na pewno nie mies´ciła się w koncepcji
pisma, zorientowanego na zabawe˛, modę i rozrywkę, a nie na pisanie
o poważnych problemach

W rubryce opublikowane zostały dwa listy, których autorami sa˛
chłopcy: Paweł i Piotrek. Oba listy poruszaja ̨problemy istotne i nie-
stety dos´ć powszechne ws´ród młodziez˙y. Paweł pyta, jak długo moz˙na
zażywać narkotyki, aby sie˛ nie uzalez˙nić, natomiast Piotr dzieli sie˛
obawami przed agresja ̨ ze strony kolegów z gimnazjum, w którym
rozpoczyna nauke˛. Oba problemy sa ̨ naprawde˛ ważne, zastanawia
jednak fakt, dlaczego pisza ̨ o nich nie dziewczyny, lecz chłopcy.
Dziewczęta też zażywają narkotyki, a agresja ws´ród nich jest co
najmniej tak samo powszechna, jak ws´ród chłopców. Byc´ może za-
bieg redakcji polegaja˛cy na łączeniu problemu niedostosowania spo-
łecznego włas´nie z chłopcami s´wiadczy o utrwalaniu stereotypowej
wizji męskości.

Podobne wnioski płyna ̨z analizy zdje˛cia dołączonego do tekstu
Witaj szkoło! Czy masz do czego wracac´?63 Przedstawia ono dwóch
nastolatków, w trakcie bójki, której spokojnie przygla˛da się dziew-
czyna. Zdjęcie, utrwala stereotyp chłopaka-łobuza, który nie panuje
nad soba ̨i często przejawia fizyczna ̨agresje˛.

Jak więc widać, „13. Magazyn Szcze˛śliwej Nastolatki” przedsta-
wia także chłopaków, którzy bliscy sa ̨– przynajmniej pod niektórymi
względami – „tradycyjnego” wzorca me˛żczyzny: traktują dziewczyny
jak istoty gorszego gatunku, pragna ̨ je sobie podporza˛dkować, nie
troszczą się o swój wygląd, mają bardzo wąski krąg zainteresowan´,
ograniczający się do sportu, gier komputerowych i kumpli. Warto

DYSKURS MĘSKOŚCI NA ŁAMACH CZASOPISMA „13. MAGAZYN...” 129

62Tamże, nr 8, s. 41; nr 9, s. 41.
63Tamże, nr 9, s. 37.



zwrócić uwagę, że teksty, w których wyste˛pują tacy chłopcy, sa˛
znacznie mniej liczne niz˙ teksty opowiadaja˛ce o „megaprzystojnych
ciachach”, z którymi nie ma powaz˙niejszych problemów.

Na podkres´lenie zasługuje, z˙e o takich chłopakach, bliskich tra-
dycyjnemu wzorcowi me˛skości, pisze sie˛ w „13. Magazynie Szcze˛śli-
wej Nastolatki” bez aprobaty, krytycznie, z nieche˛cią. Są to bohate-
rowie negatywni, których nalez˙y unikać.

Analiza dyskursu me˛skości pozwala na jeszcze jeden wniosek.
Otóż czasopismo przedstawia chłopców jako se˛dziów, których opinia
decyduje o pozycji dziewczyny w grupie. Egzemplifikacja ̨tego wnio-
sku jest tekst Jak nas widza ̨kolesie?64, który rozpoczyna takie stwier-
dzenie

Dziewczyny Ile moz˙na zastanawiac´ się nad tym, co faceci w nas
lubią? Koniec siedzenia i drapania sie˛ po głowie w zadumie.
Trzeba działac´, dlatego czterech baaardzo interesuja˛cych gos´ci
wzięłyśmy na spytki na temat płci przeciwnej, zwanej tez˙ piękną.

W tej sytuacji oczywistym jest, z˙e nastolatki, cze˛sto za wszelka˛
cenę, chcą się podobac´ i zyskać akceptacje˛ płci przeciwnej. „Posiada-
nie” chłopaka potwierdza wartos´ć dziewczyny, zapewnia poczucie
sukcesu i podnosi prestiz˙. Analiza tekstów, prezentowanych na ła-
mach pisma, pozwala stwierdzic´, że powodzenie u płci przeciwnej
jest największym osiągnięciem nastolatki. Jak ma [dziewczyna] po-
wodzenie, z kims´ chodzi, to jest lepsza od tych samotnych. Ładniejsza,
bardziej sexy65. Poniewaz˙ tym, co decyduje o atrakcyjnos´ci dziewczy-
ny jest fizyczna uroda, porady pisma dotycza ̨wyłącznie tego jak o nia˛
dbać i jak ją eksponowac´.

Pora na wnioski

Jak już było powiedziane wczes´niej, w przeszłos´ci, jeszcze
w drugiej połowie ubiegłego wieku, gdy chłopiec dorastał czekała na
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niego jasno okres´lona rola dojrzałego me˛żczyzny. Dziś, gdy ta po-
wszechna, obowia˛zująca przez stulecia wizja me˛skości uległa rozpa-
dowi, trwają ożywione dyskusje nad tym co oznacza dzisiaj bycie
mężczyzną, pojawiają się w tej kwestii rozmaite opinie, a takz˙e roz-
maite wzorce, ws´ród których waz˙ne miejsce zajmuja ̨wzorce podsu-
wane przez kulture˛ popularną, a propagowane przez mass media,
także przez „13. Magazyn Szcze˛śliwej Nastolatki”. Wzorce chłopców
podsuwane przez analizowane pismo sa ̨o tyle interesuja˛ce, że prze-
cież jednym z wielu, ale bardzo istotnym elementem budowy toz˙sa-
mości płciowej chłopców, sa ̨oczekiwania dziewczat̨. Określają one,
jakie zachowania chłopców sa ̨dla dziewczat̨ szczególnie cenne, a ja-
kie naraz˙ają ich na pogarde˛ czy ośmieszenie. Wiedza na ten temat
uzyskana droga ̨analizy tres´ci czasopisma, wiedza umoz˙liwia pozna-
nie preferencji dziewczat̨ w zakresie tego jakie zachowania chłopców
spotkają się z ich akceptacja ̨ a jakie z dezaprobata.̨ Wiedza ta jest
ważna zarówno dla rodziców jak i nauczycieli. S´wiat, w którym oni
dorastali był zupełnie inny niz˙ dziś. Oczywiście, zmiany w s´wiecie
były zawsze obecne, ale dotychczas miały one charakter ewolucyjny.
Dziś natomiast dos´wiadczamy zmian bardzo szybkich, rewolucyjnych
i często nie jestes´my w stanie ich poja˛ć, zrozumiec´, zaakceptowac´.

W tej sytuacji warto w jednym miejscu zebrac´ i zinterpretowac´
wnioski, jaki płyną z analizy dyskursu na temat me˛skości na łamach
„13”.

Akcentowane w piśmie wątki tematyczne związane
z męskością – i wątki wykluczane

W analizowanych tekstach akcentowane sa ̨ wątki tematyczne
związane z wygla˛dem fizycznym me˛żczyzny. Podkres´lana jest ol-
brzymia wartos´ć urody: odpowiedniej fryzury, koloru oczu, modnego
ubioru chłopca. Dzie˛ki fizycznej atrakcyjnos´ci może bowiem skute-
czniej zrealizowac´ swoje cele. Poza tym dla dziewczyny waz˙ne jest,
by jej partner, czyli chłopak, był godnym i bardzo eleganckim tłem66.
Równouprawnienie sprawiło, z˙e współczesne, samodzielne i nieza-
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leżne kobiety, główna ̨wartość mężczyzny upatruja ̨właśnie w jego
fizycznych walorach. Jes´li do niedawna kobieta była „ozdoba”̨ męż-
czyzny, to z pisma wynika, z˙e dziś to chłopiec powinien „zdobic´”
dziewczynę, podnosic´ jej atrakcyjnos´ć w grupie, dodawac´ prestiżu.
Chłopakiem trzeba móc sie˛ pochwalić. To wydaje sie˛ być podstawo-
wym celem dziewczyny, która chłopaka juz˙ ma lub miec´ pragnie.
Wartość kobiety wyznaczona jest tym czy jest w zwiaz̨ku z mężczyzną.

Jak ma [dziewczyna] powodzenie, z kims´ chodzi, to jest lepsza
od tych samotnych. Ładniejsza, bardziej sexy67.

W związku z tym wygląd i ubiór chłopaka potwierdzaja ̨zarad-
ność dziewczyny, zas´ kwestia jego włas´ciwego wyglądu fizycznego
jest wyraźnie akcentowana w pis´mie dla trzynastolatek.

Wątki nieobecne, wykluczane, to teksty poruszaja˛ce kwestie
związane z miłos´cią fizyczną. W czasopis´mie nie pisze sie˛ prawie
wcale o seksie czy antykoncepcji. Wyjat̨kiem są dwa teksty, które
ukazały sie˛ w jesiennych numerach pisma w 2009 roku. Pierwszy
tekst zatytułowany Korepetycje z całowania rozpoczyna przestroga:

Każda z nas nieraz słyszała w z˙yciu, że do wszystkiego zawsze
dobrze jest sie˛ na spokojnie przygotowac´, poćwiczyć i zaczerp-
nąć informacji z wiarygodnego z´ródła. A jednak nie do wszy-
stkiego. Jednym z wyjat̨ków jest całowanie. O tym, z˙e wprawia-
nie się w całowaniu nie jest ani dobre, ani ma˛dre, Martyna
przekonała sie˛ bardzo dotkliwie68.

Tekst potwierdza ta ̨wstępną przestroge˛. Czytelniczki dowiaduja˛
się, że nie wolno pod presja ̨grupy rówies´niczej, podejmowac´ decyzji
o całowaniu. Posta˛piła tak Martyna – kierowana ciekawos´cią jak takie
całowanie wygląda, czy w czasie pocałunku oddycha sie˛ przez nos,
czy trzeba zamkna˛ć oczy, co robic´ z rękami. Koleżanki znajdują dla
niej „instruktora”. Na jakiejs´ „imprezie” Martyna całuje sie˛ z dopiero
co poznanym chłopakiem, inni uczestnicy zabawy fotografuja ̨ ją
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w trakcie „lekcji”; efekt jest taki, z˙e po tych korepetycjach Martyna
odczuwa niesmak i wstydzi sie˛, że zachowała sie˛ tak niemądrze.
Chciała „dorównac´ koleżankom” i później bardzo tego z˙ałowała. Dru-
gi tekst nosi tytuł Dużo starszy chłopak69 i przestrzega, przed bliska˛
znajomos´cią ze znacznie starszym, bo 18-letnim chłopakiem. Chociaz˙
randki z nim wydawały sie˛ trzynastolatce bardzo atrakcyjne, to jednak
zakończyły się w sposób, który zburzył jej spokój. Justyna poczuła
się zagrożona, gdy jej chłopak, a jednoczes´nie korepetytor, Daniel
zasugerował, z˙e ich znajomos´ć musi zmienic´ charakter. On jest prze-
cież „normalnym facetem” i nie wystarczaja ̨mu rozmowy, spacery,
trzymanie sie˛ za ręce czy nawet pocałunki. Taka wizja znajomos´ci
z ukochanym, bardzo zaniepokoiła 13-letnia ̨Justyne˛. Podobny pro-
blem, jedna z czytelniczek, zgłosiła na internetowym forum. I w tym
przypadku, specjalis´ci z Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodziez˙y,
doradzają rozsądną i przemyślaną decyzję. Decyzja o rozpocze˛ciu
współżycia seksualnego jest bardzo powaz˙na. Nie nalez˙y podejmowac´
jej pochopnie ani pod wpływem czy pod naciskiem chłopaka70. Trochę
zaskakuje nieobecnos´ć takich tematów na łamach analizowanego
pisma. Poniewaz˙ pierwsze teksty odnosza˛ce się do erotyzmu i seksu
pojawiły się pod koniec 2009 roku, byc´ może redakcja zamierza
uwzględniać szerzej te˛ tematykę w numerach naste˛pnych.

W dyskursie na temat me˛skości, zabrakło wskazania walorów
intelektualnych, moralnych i etycznych, które powinien posiadac´
mężczyzna. Chłopiec na łamach „13”, to istota pozbawiona zarówno
szerszych zainteresowan´ i pasji, jak równiez˙ planów życiowych.
Z pisma wynika, z˙e nastolatkom nie jest potrzebny chłopak ma˛dry,
inteligentny, odpowiedzialny, dojrzały. Dziewcze˛ta szukające w męż-
czyźnie czegos´ poza uroda ̨i najnowszym modelem telefonu komór-
kowego to przypadki jednostkowe. Potwierdza sie˛ teza, z˙e

wiek XX był takz˙e stuleciem, w którym tragiczne zwycie˛stwo
odniosła niedojrzałos´ć, był wiekiem Piotrusia Pana. Kult mło-
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dości przybrał odmienna,̨ bardziej radykalna ̨ postać: dorośli
nabrali ochoty na zachowanie młodos´ci, na „młodzieńcze my-
ślenie”, na postępowanie i ubieranie sie˛ jak młodziez˙. Za wzo-
rzec istoty idealnej obrano dziecko71.

W wieku XXI nic się nie zmieniło. Nadal dojrzałos´ć nie jest
uznawana za atrakcyjna.̨ Ludzie nie chca ̨dorosnąć, bo bycie dziec-
kiem oznacza moz˙liwość ciekawego, zmiennego, łatwego z˙ycia.

Analiza drukowanych w „13” testów ukazuja˛cych chłopców,
a zwłaszcza ich relacje z dziewcze˛tami, pozwala dostrzec jeszcze
jeden istotny brak. Otóz˙, przemiany współczesnego s´wiata spowodo-
wały upowszechnienie partnerskiego układu ról mie˛dzy płciami. Za-
nika patriarchalny model rodziny, w którym to me˛żczyzna zapewnia
materialny byt, a kobieta piele˛gnuje dom i dba o domowe ognisko.
Analizowane pismo, wbrew powszechnym tendencjom, podtrzymuje
stary układ ról mie˛dzy płciami. Dziewczynki uczone sa ̨tego jak byc´
piękne, jak sie˛ podobac´, jak zdobyc´ mężczyznę i jak go przy sobie
utrzymać. Powinny więc chłopcu wiele wybaczyc´, rozumieć go,
wspierać i pocieszac´, aby tylko zechciał z nimi byc´.

Chłopaki czasem wkurzaja ̨nas na maksa, ale to niewiele zmie-
nia – i tak się w ich kochamy72.

Żaden tekst nie formułuje wskazówek na temat rozwoju intele-
ktualnego dziewczyny, koniecznos´ci rozwoju zainteresowan´, pasji,
zdobycia ciekawego zawodu. Droga z˙yciowa dziewczyny jest całko-
wicie zależna od drogi z˙yciowej chłopca. Czasopismo utrwala drugo-
rzędny status kobiety, która powinna „słuz˙yć” mężczyźnie i być
szczęśliwa, że on zechce z nia ̨być. Brak zainteresowania ze strony
chłopców przedstawiony jest jak prawdziwy dramat. Nastolatka, która
14 lutego nie dostała z˙adnej walentynki, czuje sie˛ źle, jest jej z tego
powodu bardzo przykro.
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Jak czuje sie˛ dziewczyna, która jako jedyna w klasie nie dostała
walentynki? Czy chce z˙eby ją pocieszac´? Czy wolałaby udawac´,
że jej nie ma i cała sytuacja dotyczy kogos´ innego73.

Redakcja, doceniaja˛c ważność tego problemu analizuje go i for-
mułuje porady, które pozwola ̨ dziewczynie nie przejmowac´ się tą
sytuacją. Porady redakcji sa ̨bardzo słuszne, ale samo podje˛cie tego
tematu na łamach pisma, jest dowodem uznania go za istotny.

Dziewczyny a czy wam było kiedys´ przykro, że nie dostałys´cie
walentynki, albo stałys´cie na dyskotece pod s´cianą, bo nikt was
nie poprosił do tan´ca? Może wiecie, co robic´, żeby się tym nie
przejmowac´?

Język i materiał ikonograficzny

Konkurencja na rynku mediów sprawia, z˙e muszą one walczyc´
o odbiorcę. Jedną ze strategii tej walki jest uwzgle˛dnianie gustów
i upodoban´ odbiorcy i takie konstruowanie medialnych przekazów,
aby zyskały one ich akceptacje˛. W związku z tym do tekstów publi-
kowanych na łamach pisma wła˛cza się wyrazy i zwroty języka poto-
cznego. Dzie˛ki temu zabiegowi, teksty sa ̨łatwiejsze i bliższe czytel-
nikowi. Poza tym w celu nawia˛zania kontaktu z odbiorca,̨ którym są
nastolatki, redakcja próbuje „mówic´ jak one”, czyli uz˙ywa języka,
którym zdaniem redakcji młodzi ludzie posługuja ̨ się na co dzien´.
Wniosek ten potwierdzaja ̨następujące terminy i zwroty: „absolutny
słodziak”, „walentynkowy cukiereczek”, „dz˙iny”, „ciachowaty blon-
dyn”, „największy twardziel”, „uzalez˙nienie od kumpli i kompa”,
„dobra komóra”, „zaczepiste wakacje”, „superspecjalne podpowiada-
sy randkowe”, „lukanie w lewo i w prawo”, „jaka muza, be˛dzie fajnie
hulała w tym roku szkolnym”.

Kolejną właściwością używanego przez redakcje˛ języka jest po-
sługiwanie sie˛ wyrazami obcymi, głównie anglicyzmami: „trendy
boys”, „love i chłopaki”, „fotostory”, „plis”, „banana boys”.
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Język beznamie˛tny, spokojny, pozwalaja˛cy formułować wywa-
żone opinie na temat me˛żczyzn, w zasadzie nie wyste˛puje. Okres´lenia
używane w pis´mie mają często przedrostki: super- i mega-: „super-
chłopak”, „superboys”, „superkoles´”, „megaprzystojniak”, „mega-
przystojny kolo”. Dzięki używaniu głównie pozytywnych okres´leń
i wysoce ekspresywnych wyraz˙eń, nastolatki wprowadzone zostaja˛
w dobry nastrój: „ale podryw!”, „niekon´cząca się przygoda”, „symu-
lacja pierwszej randki”, „cała prawda o chłopakach”, „trendy chło-
pcy”, „ona i on – podwójna siła raz˙enia”, „wrzuć piąty bieg! żyj
szybko i kolorowo, bo...”. Redakcja formułuje pogla˛dy, z których
wynika, że używanie młodziez˙owego slangu jest zjawiskiem normal-
nym i właściwym, po prostu zajefajnym.

Warto przytoczyc´ dłuższy fragment tekstu: Złapmy to! Lajcik...
Wielki slangowy przekre˛t74, który pozwala postawic´ taką tezę.

– Siemka, mamusiu.
– Hmm, o której to sie˛ wraca do domu?
– Mummy, nie fosz sie˛ tak mocno. U Marioli był tak odpał, z˙e
nie zauwaz˙yłam tajmingu... Sorki...
– Jak ty sie˛ do mnie odzywasz! Nie dos´ć, że się spóźniasz, to
jeszcze bełkoczesz cos´ w niezrozumiałym je˛zyku. Idz´ wytłumacz
się ojcu. Ze mna ̨nie będziesz tak rozmawiała.
Hmmm, rozmowy z rodzicami zazwyczaj tak wygla˛dają. Wy do
nich jasno, rzeczowo, konkretnie, a oni nic nie rozumieja.̨ Albo
jeszcze gorzej: maja ̨pretensje za słówka, które, ich zdaniem,
ich obrażają, ośmieszają – czują się lekcewaz˙eni. A przeciez˙ to
tylko slang: język pełen zaskakuja˛cych zwrotów, ozdobników,
soczystych porównan´. Wystarczy rzucic´ jedno słówko do gostka,
który odbiera na tych samych falach, i wszystko gra. No niezu-
pełnie, dla sztywniaków nie tak do kon´ca. A szkoda, bo slang
jest po prostu zajefajny.

Oczywiście, analizując dyskurs na temat me˛skości, na łamach
prasy, nie moz˙na nie wspomniec´ o obrazach, czyli o fotografiach,
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ilustracjach i reklamach, umieszczonych nieomal na kaz˙dej stronie.
Pełnią one istotna ̨rolę w konstruowaniu obrazu me˛żczyzny.

Z jednego ze „wste˛pniaków” możemy dowiedziec´ się, że w tym
numerze na plakatach najprzystojniejsi z najprzystojniejszych: Zac
Efron, Daniel Radcliffe i Richie z US5! Taką informację można było-
by umieścić w każdym numerze pisma, zmieniaja˛c tylko imiona bo-
haterów plakatów. Zdje˛cia przedstawicieli popkultury – młodych
aktorów, muzyków, piosenkarzy i innych celebrytów – a takz˙e wybra-
ne, a raczej spreparowane informacje biograficzne zajmuja ̨ istotną
część każdego numeru pisma. Bohaterowie tych zdje˛ć to mężczyźni,
którzy są atrakcyjni, bowiem udało im sie˛ to, co we współczesnym
świecie jest bardzo waz˙ne – odnies´li sukces i sa ̨ sławni. Wizualne
przekazy przedstawiaja ̨tych mężczyzn jako silnych, pewnych siebie,
przekonanych o własnej wartos´ci. Ich dominującą pozycję podkres´la
zwykle ciemny strój, a zwłaszcza jeden jego element tj. ciemne oku-
lary. Bohaterowie zdje˛ć nie uśmiechają się, są poważni i wyzywająco
patrzą prosto w obiektyw aparatu fotograficznego. Egzemplifikacja˛
takich męskich wizerunków sa ̨plakaty przedstawiaja˛ce grupe˛ Pec-
tus75, wokalistę Mroza76 czy zespół Pin77. Informacje, które zakodo-
wane są na zdjęciach przedstawiaja˛cych młodych chłopców – kole-
gów czytelniczek – moz˙na sprowadzic´ do jednego słowa: zniewies´cia-
łość. Chłopcy są delikatni, ładni, pozbawieni muskulatury i innych
atrybutów me˛skości np. zarostu na twarzy. Takie sylwetki pokazane
są w wielu numerach pisma, w zasadzie w kaz˙dym tekście mówiącym
o chłopaku78.
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Cel dyskursu na temat męskości w „13”

Dominacja dyskursu sfeminizowanego na łamach analizowanego
pisma nie jest przypadkowa; dyskurs ten pozwala realizowac´ interesy
producentów róz˙nych towarów. Ukształtowanie w młodych ludziach
przekonania, z˙e chłopiec, a potem me˛żczyzna musi byc´ modnie ubra-
ny, używać wielu kosmetyków i oczywis´cie prezentowac´ „odpowied-
ni” wygląd, pozwala przygotowac´ potencjalnych konsumentów. Oso-
by takie w przyszłos´ci staną się zapewne czytelnikami magazynów
mody i urody oraz klientami salonów pie˛kności, salonów fryzjer-
skich, gabinetów odnowy biologicznej, klubów fitness czy chirurgów
plastycznych. Poza tym rynek współczesnych czasopism dla dzieci
i młodzieży, podporządkowany jest zasadom komercji. Do przełomu
ustrojowego, czyli do roku 1989, wydawanie prasy dla dzieci i mło-
dzieży finansowane było ze s´rodków różnych instytucji i organizacji,
w związku z tym pisma wypełniały jakies´ misje, ale jednoczes´nie nie
musiały martwic´ się, sprzedaz˙ą tytułu. Ich obowiązkiem było kreowa-
nie okres´lonego obrazu s´wiata i upowszechnianie uznawanych przez
redakcję wartości. Po roku 1989 rynek prasy został sprywatyzowany,
oznacza to, z˙e czasopisma musza ̨być na tyle atrakcyjne, by znalez´ć
czytelnika i utrzymac´ się na rynku. Tylko wtedy bowiem, producenci
różnych towarów, zamieszcza ̨na łamach pisma reklame˛, która jest
niezbędna do utrzymania pisma. Oczywista ̨zatem sprawa ̨jest dążenie
do tego, by czytelnicy pisma byli przekonani o koniecznos´ci konsu-
mowania wielu towarów. Oto wypowiedz´ zakochanego chłopaka:

Jutro będzie w szkole dyskoteka. Moz˙e pójdę do fryzjera i pode-
tnę sobie włosy? Chociaz˙ mama mówi, z˙e tak jak jest, jest dobrze
– mogę je trochę postawić na żel. Zerknąłem do lustra, ma racje˛.
Od ojca poz˙yczę dżiny. I tak przestał w nie wchodzic´ jakieś 15
kg temu. A, i T-shirt z jakaś̨ metalową kapelą. Muszę starusz-
ków naciągnąć na glany79.
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Takie tres´ci kształtują przekonania, z˙e przygotowujący się do
dyskoteki chłopak musi dbac´ o strój i fryzurę, a środki finansowe na
zakup modnych przedmiotów, sa ̨mu niezbe˛dne tak samo jak dziew-
czynie.

Dziewczęta, stawiając chłopcom wysokie wymagania, odnos´nie
wyglądu fizycznego, jednoczes´nie „napędzają” konsumentów róz˙-
nych towarów. Moz˙na wobec tego przyja˛ć, że czasopismo realizuje
interesy producentów i sta˛d taki, a nie inny sposób pisania o me˛żczy-
znach. Podtrzymywanie przez czasopismo stereotypowej, tradycyjnej
wizji mężczyzny, ograniczyłoby grupe˛ potencjalnych konsumentów
wyłącznie do kobiet. Sytuacja taka byłaby dla producentów bardzo
niekorzystna.

Efekty jakie dla zachowania i sposobu mys´lenia
nastolatek, może przynieść lektura tekstów na temat
męskości zamieszczonych na łamach pisma

Efekty mogą być rozmaite, ale jeden wniosek formułuja ̨wszyscy
badacze problemu. Mówia ̨o wygórowanych wyobraz˙eniach kobiet na
temat me˛żczyzn. Wyobraz˙eniach, które juz˙ od najmłodszych lat
kształtują media, takie jak analizowane czasopismo. Konsekwencje
tego stanu rzeczy sa ̨niekorzystne zarówno w aspekcie społecznym,
jak i indywidualnym. Efektem społecznym wygórowanych wyobra-
żeń i oczekiwań jest wzrost liczby osób, które nigdy nie załoz˙ą rodzi-
ny. Bardzo trudno be˛dzie bowiem dziewcze˛tom, znalez´ć partnera,
który sprosta ich oczekiwaniom. Te wyobraz˙enia zupełnie nie pasuja˛
do mężczyzn, którzy z˙yją w realnym s´wiecie i o których tak pisze
T. Szlendak:

Tymczasem me˛żczyźni to leniwe maskotki, którymi bezustannie
trzeba się opiekowac´, trzymać ich bez przerwy pod ciepła ̨koł-
derką, grać rolę mamusi80.
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Bezpośrednim naste˛pstwem be˛dzie pogłębianie niżu demogra-
ficznego, juz˙ dziś budzącego niepokój. Byc´ może czeka nas taka
sytuacja, o jakiej pisze sie˛ w artykule Niemęscy Japon´czycy81. Wyni-
ka z niego, z˙e w zamoz˙nej Japonii upowszechnia sie˛ nowy typ mło-
dego me˛żczyzny: człowieka inteligentnego, wygadanego, modnie
ubranego, jednoczes´nie nie zainteresowanego dziewcze˛tami, łóżko-
wymi podbojami, szybkimi samochodami, sukcesem zawodowym
i prestiżowymi markami. Nazywa sie˛ ich roślinożernymi samcami lub
dziewczęcymi mężczyznami i szacuje, z˙e stanowią około 2/3 me˛ż-
czyzn w wieku 20–34 lat.

Omawiane tutaj przemiany obyczajowe znajduja ̨swoje odbicie
w sferze konsumpcji.

Coraz większe przychody notuja ̨ producenci kosmetyków dla
mężczyzn oraz sklepy z me˛ską gustowną bielizną. Browary wy-
puściły na rynek słabsze piwo, poniewaz˙ sprzedaz˙ tradycyjnych
napojów alkoholowych spadła82.

Jednoczes´nie młode Japonki maja ̨olbrzymie oczekiwania finan-
sowe wobec me˛żczyzn. W konsekwencji wzrasta liczba osób, które
nigdy rodziny nie załoz˙ą. Już dziś około połowa Japon´czyków w wie-
ku 20–34 lata nie oz˙eniło się, tylko 20% ma dziewczyne˛, a 30% nigdy
jej nie miało. Ros´linożerni chłopcy to przyszłos´ć Japonii, przyszłos´ć,
która budzi zrozumiały niepokój.

Równie pesymistyczna ̨przyszłos´ć Europy, Stanów Zjednoczo-
nych i Kanady kres´li T. Szlendak. Z omówionych w jego pracy wyni-
ków badan´ wyłania się obraz młodych ludzi, którzy nie chca ̨ się
usamodzielniac´ i wolą mieszkac´ z rodzicami. W 1996 roku 44% Gre-
ków i Hiszpanów oraz 56% Kanadyjczyków, mieszkało pod dachem
rodziców. W grupie wiekowej 25–34 lata az˙ 2,2 miliona mieszkaja-̨
cych w Stanach Zjednoczonych me˛żczyzn, nie usamodzielniło sie˛
i żyło w rodzinnym domu83. Włoski minister Renato Brunetta apeluje
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o wprowadzenie przepisów, które zmusza ̨młodych Włochów do pod-
jęcia samodzielnego z˙ycia84. Obecnie około 70% Włochów mie˛dzy 20
a 30 rokiem z˙ycia mieszka u rodziców, a dom rodzinny opuszczaja˛
mając średnio 30 lat. Włosi nie maja ̨ pomysłu, jak zmobilizowac´
młodych do pójs´cia „na swoje”. Wyprowadzajcie sie˛, młodzi, od
rodziców! To ułatwi wam sukces z˙yciowy! – zache˛cała w styczniu
2010 roku włoska minister edukacji.

W aspekcie indywidualnym konsekwencje omawianych prze-
mian mogą przyjąć bardzo dramatyczny charakter. Zostały one przed-
stawione w filmie „Galerianki”. Zakochany w głównej bohaterce fil-
mu Ali, szkolny kolega Michał został os´mieszony w grupie rówies´ni-
czej, gdyz˙ nie sprostał wyobraz˙eniom o prawdziwym me˛żczyźnie.
Załamany tym faktem młody chłopak, popełnił samobójstwo. Filmo-
wa fikcja, zwraca uwage˛ na bardzo niepokoja˛cy wymiar zjawiska,
określanego jako wygórowane wyobraz˙enia na temat me˛skości. Dziś,
coraz trudniej realizowac´ wymagania stawiane człowiekowi przez
kulturę popularną. Rodzi to poczucie nieadekwatnos´ci i niskiej war-
tości, szczególnie niebezpieczne w okresie dorastania, gdy człowiek
dopiero buduje swoja ̨tożsamos´ć. Stąd upowszechnianie przez czaso-
pismo dla nastolatek wzoru me˛żczyzny, którego wie˛kszość chłopców
nie potrafi nas´ladować, musi przynies´ć negatywne naste˛pstwa.

Przekazywanie przez media „szkodliwych” dla jednostki i społe-
czeństwa tres´ci ma jeszcze inny aspekt. Otóz˙ badania naukowe do-
wiodły, że poglądy czy wzory poste˛powania, docieraja˛ce do ludzi za
pomocą mediów, mają bardzo istotny udział w kształtowaniu opinii
publicznej. Związek opinii publicznej z zachowaniem jednostek, opi-
sała autorka koncepcji, zwanej spirala ̨ milczenia85, E. Noelle-Neu-
mann. Wykazała ona, z˙e jeśli jakiś pogląd dominuje w społecznos´ci,
to jednostki, prezentuja˛ce w danej kwestii inne zdanie, rezygnuja˛
z jego wyraz˙ania. W efekcie dany pogla˛d zostaje utrwalony, po-
wszechnie podzielany i uznany za słuszny. Zjawisko spirali milczenia
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jest bardzo niebezpieczne w konteks´cie treści przekazywanych w me-
dialnym dyskursie na temat me˛skości. Uznanie tych tres´ci za słuszne
powoduje, z˙e jednostki maja˛ce odmienne zdanie, z obawy przed izo-
lacją, powstrzymują się od prezentowania go. Wynika sta˛d, że nawet
jeśli niektóre czytelniczki pism dla kobiet maja ̨zupełnie inne pogla˛dy
w kwestii męskości niż lansowane przez prase˛, to prawdopodobnie
nie ujawnią ich, bojąc się społecznej izolacji i innych negatywnych
reakcji ze strony rówies´ników. Interesuja˛ce w tym konteks´cie jest
pytanie o to jak obecne trzynastolatki ułoz˙ą sobie relacje z me˛żczy-
znami w dorosłym z˙yciu, gdy będą mieć czterdzies´ci czy pięćdziesiąt
lat. Kreowany na łamach pisma wizerunek me˛żczyzny jest atrakcyjny
dla sfery marzen´ nastolatki, nie zapewnia natomiast bezpieczen´stwa
czy stabilizacji dojrzałej kobiecie. Jes´li jedynym walorem dziewczy-
ny, cenionym przez chłopaka, jest jej fizyczny wygla˛d, to wraz z up-
ływem czasu ten walor znika. Czasopismo nie proponuje dziewczy-
nom żadnej alternatywy dla atrakcyjnego wygla˛du. W żadnym tek-
ście, nie pisze sie˛ o rozwoju zainteresowan´ czy pasji, o zdobyciu
wykształcenia czy ciekawej pracy. Nie wiadomo jak be˛dzie wyglądało
życie dzisiejszej nastolatki, kiedy juz˙ jej wygląd, będący podstawa˛
relacji damsko-me˛skich, przestanie byc´ atrakcyjny.

Opisane przemiany w kreowaniu wizji me˛żczyzny budza ̨niepo-
kój socjologów i psychologów. Ich zdaniem trudno dzis´ być mężczy-
zną, znacznie trudniej niz˙ w przeszłos´ci. Sytuację współczesnego
mężczyzny moz˙na okres´lić za pomoca ̨ następującej metafory: otóz˙
powinien on byc´ rycerzem w ls´niącej zbroi. Z jednej strony silnym,
bezwzględnym i skutecznym „macho”, z drugiej s´licznym i modnie
ubranym chłopcem, czyli prawdziwym „ciachem”.

Sytuacja taka, zdaniem współczesnych badaczy, wywołuje
u mężczyzn dyskomfort, spowodowany niemoz˙nością sprostania sta-
wianym wymaganiom.

Dla większos´ci mężczyzn ten ideał me˛skości jest w najwyz˙szym
stopniu niewygodny i stresuja˛cy, poniewaz˙ nie są oni najczę-
ściej w stanie spełnic´ mitycznej normy sukcesu, władzy, opano-
wania i siły. Dążenie do tego nieosia˛galnego ideału wywołuje
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w nich bolesna ̨świadomos´ć bycia mężczyzną niepełnym, niedo-
skonałym86.
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Rozdział 8

Postscriptum. Kilka wniosków dla szkoły

Doświadczanie bardzo szybkich zmian, których niejednokrotnie
nie jestes´my w stanie poja˛ć, zrozumiec´ ani zaakceptowac´, stwarza
zupełnie nowa ̨sytuację społeczna.̨ Analiza dyskursu me˛skości w kul-
turze popularnej, a konkretnie – w skierowanym do młodych dziew-
cząt czasopis´mie – moz˙e i powinna zainteresowac´ nauczycieli i peda-
gogów. Nie ulega wat̨pliwości, że pedagodzy nie moga ̨dłużej pozo-
stawać obojętni wobec oferty kultury popularnej. Dzis´ już wiemy na
pewno że

jakakolwiek forma krytyki kultury popularnej ze strony intele-
ktualistów i naukowców-humanistów jest z góry skazana na
niepowodzenie i nie ma wpływu na szybkos´ć rozprzestrzeniania
się kolejnych nowych zjawisk w kre˛gu „kultury niskiej”. Wobec
tego warto podjąć wysiłek zrozumienia tego fenomenu z perspe-
ktywy kulturoznawczej w szerokim sensie. Zrozumiec´ znaczy
także „oswoić”, przyjąć do świadomos´ci stan świata, bez obra-
żania się, że odbiega on od wyobraz˙eń i naszej wiedzy1.

Odrzucenie popularnej kultury, która stanowi główne z´ródło do-
świadczeń młodzieży, prowadzi do tego, z˙e

zmuszona jest [ona] żyć schizofrenicznie. To, czym naprawde˛
żyje, to, co popularne, otrzymuje bardzo cze˛sto status tego, co
nieadekwatne, a nawet dewiacyjne. Z kolei to, co stanowi istote˛
życia szkolnego, jest znaczac̨e tylko w murach szkolnych i nie
pozostaje w zwia˛zku z z˙yciem codziennym2.

1 W. Burszta, Edukacja popkulturowa?, w: Edukacja w czasach popkultury,
red. W. Burszta, A. de Tchorzewski, Bydgoszcz 2002, s. 7.

2 Z. Melosik, Postmodernistyczne kontrowersje wokół edukacji, Toruń–Poznan´
1995, s. 264.



Jest to jeden z wielkich błe˛dów pedagogiki. Kanonizowanie for-
malnej edukacji i umieszczanie popularnych form kultury młodziez˙o-
wej poza akceptowana ̨ rzeczywistos´cią edukacyjną prowadzi nie-
uchronnie do konfliktu, który narasta wraz z upowszechnianiem me-
diów. Większość pedagogów neguje a priori zjawiska zwia˛zane z kul-
turą popularną jako potencjalny teren działan´ edukacyjnych. Jez˙eli
już, to raczej jest ona traktowana jako obszar „antywzorów estetycz-
nych”, z którymi nalez˙y walczyć, gdyż kształtują zły gust wychowan-
ków i oddalają ich od kultury wysokiej.

Słusznie zauwaz˙a M. Dudzikowa, mimo z˙e dziś

kultura popularna staje sie˛ permanentna ̨pedagogią, niezwykle
skutecznym sposobem urzeczywistniania pope˛dów i pożądań,
a także samoidentyfikacji młodego pokolenia, to jednak nie jest
to na ogół dostrzegane przez teoretyków i praktyków edukacji,
którzy ciągle jeszcze uwaz˙ają ją za „wulgarną manifestacje˛
nielegalnych wartos´ci” . Szkoła nie moz˙e działac´ jak cenzor
i odźwierny, wybierając z całego wachlarza mozl̇iwych idei kul-
turowych, tylko te, które wydaja ̨się jej satysfakcjonujac̨e i ade-
kwatne3.

Aby możliwa była komunikacja z młodym pokoleniem, po pier-
wsze trzeba formy kultury popularnej poznac´. To, co istotne w kultu-
rze współczesnej młodziez˙y, powinno byc´ ważne dla pedagogów,
nawet gdy nie mies´ci się w tradycyjnie rozumianych kryteriach este-
tycznych. Przeciez˙ właśnie bohaterowie kultury popularnej stanowia˛
dla młodego pokolenia z´ródło sensu codziennego z˙ycia i wspólnoty.
W związku z tym, pedagogika powinna zaakceptowac´ kulturę popu-
larną jako płaszczyzne˛ swojego znacza˛cego działania. Jej ignorowa-
nie jest równoznaczne z ignorowaniem młodziez˙y przez pedagogike˛
i przynosi nieuchronnie ignorowanie pedagogiki przez młodziez˙4.
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Wprawdzie kultura determinuje zachowania człowieka, podobnie
jak instynkty determinuja ̨zachowanie zwierzat̨, jednak sposób dzia-
łania człowieka nie jest okres´lony tak ściśle i jednoznacznie, jak
zwierzęcia. Normy, wzorce i modele zachowan´ są wprawdzie, jak
pisze H. Griese5, elementem społecznego przymusu, ale nie zniewa-
lają tak jednoznacznie i absolutnie jak instynkty. W zwia˛zku z tym
można mieć nadzieję, że szkodliwe oddziaływania kultury popularnej
da się ograniczyc´.

Służyć temu zapewne be˛dzie zaakceptowanie przez pedagogów
kultury popularnej i wprowadzenie jej elementów do formalnej edu-
kacji. Pozwoli to zbudowac´ pomost łączący coraz bardziej odległe
światy młodzieży i dorosłych.

Przykładem tego dorosłego s´wiata jest szkoła, postrzegana coraz
częściej jako dziwna, wyalienowana instytucja, która ̨od doświadcze-
nia młodych ludzi oddziela prawdziwa przepas´ć. Uczniowie traktują
medialny s´wiat jako realna ̨rzeczywistos´ć, w której chętnie uczestni-
czą. Szkoła natomiast to pozór bytu6, rzeczywistos´ć fikcyjna i nieatra-
kcyjna, w której uczestnictwo jest wymuszone.

Niestety ws´ród nauczycieli nadal dominuja ̨ dwa podejs´cia do
kultury popularnej, utrudniaja˛ce, a nawet uniemoz˙liwiające jej pozna-
nie.

Pierwsze, polega na niedostrzeganiu, ignorowaniu jej oferty. Pe-
dagodzy prezentuja˛cy takie stanowisko nie interesuja ̨się kulturą po-
pularną, nie odczuwaja ̨potrzeby, z˙eby się z nią zapoznac´ ani włączyć
ją do praktyki wychowawczej Zachowuja ̨się tak jakby nie wiedzieli
o istnieniu Internetu, gier komputerowych, serialu „S´wiat według
Kiepskich”, czasopisma „Bravo Girl” czy „Hannah Montana”. Fun-
kcjonują w błogiej nies´wiadomości i przez to ich oddziaływania wy-
chowawcze maja ̨taki sam charakter jak kilkadziesiat̨ lat temu. Nie-
powodzenia w pracy wychowawczej tłumacza ̨ najczęściej „zepsu-
ciem” młodzieży.
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Druga grupa pedagogów to osoby, które znaja ̨(często pobiez˙nie)
ofertę kultury popularnej i zajmuja ̨wobec niej mocno krytyczne sta-
nowisko, zarzucaja˛c jej prostote˛, a nawet prostactwo, niz˙szość arty-
styczną, bezwartos´ciowość estetyczna,̨ wulgarnos´ć i miałkość. Wię-
kszość z nich uwaz˙a za swój obowia˛zek ochrone˛ młodych ludzi przed
negatywnymi wpływami takiej oferty, przez znieche˛canie do kultury
popularnej i zache˛canie do korzystania z kultury wysokiej.

Efektem jest pozostawienie młodych ludzi zupełnie samych
w nabywaniu umieje˛tności korzystania z kultury popularnej. Prowa-
dzi to do sytuacji, która ̨tak oto charakteryzuje L. Witkowski:

Kolonizacja umysłów przez spektakularny wpływ wyrafinowa-
nych technik, wymieniajac̨ych samodzielne mys´lenie na bierną
konsumpcje˛ wizualną, prowadzi do „nowego analfabetyzmu”
mierzonego elementarna ̨wręcz niezdolnos´cią jednostek do kry-
tycznego odnoszenia sie˛ do obrazów, tekstów i tres´ci doświad-
czenia społecznego7.

O tym, że tak być nie musi przekonuja ̨ współczes´ni badacze
kultury. Proponuja ̨ oni podjęcie działan´, które N. Postman nazywa
d e m i s t y f i k a c j ą ( d e m i t o l o g i z a c j ą)  m e d i ó w8, pedago-
dzy radykalni d e k o n s t r u k c j a˛ k u l t u r y  m a s o w e j9, a U. Eco
s e m i o l o g i c z n a˛  p a r t y z a n t k ą10. Istotą tych działan´ byłaby kry-
tyczna analiza i interpretacja tekstów medialnych, a takz˙e uświada-
mianie społeczen´stwu mechanizmów funkcjonowania mediów.

Nowe możliwości pedagogicznych działan´ otwierają poglądy
S. Halla i innych przedstawicieli brytyjskiej teorii krytycznej, wska-
zujące, że publicznos´ci mediów nie stanowia ̨pasywni konsumenci
kultury masowej, ale aktywne jednostki róz˙nie odbierające i interpre-
tujące przekazy medialne.
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7 L. Witkowski, Edukacja i humanistyka. Nowe konteksty humanistyczne dla
nowoczesnych nauczycieli, Warszawa 2000, s. 184.

8 N. Postman, Zabawić się na śmierć, Warszawa 2002.
9 Za: L. Witkowski, Edukacja i humanistyka. Nowe konteksty humanistyczne
dla nowoczesnych nauczycieli, Warszawa 2000, s. 168–184.

10U. Eco, Semiologia z˙ycia codziennego, Warszawa 1996.



Także zdaniem U. Eco moz˙liwość, a w zasadzie koniecznos´ć
interpretacji przekazu, jego otwartos´ć i polisemicznos´ć dają szanse˛,
aby przeciwstawic´ się totalitarnej propagandzie mass mediów.

Na ogół politycy, wychowawcy, badacze komunikacji uwaz˙ają,
że aby kontrolowac´ władzę mediów, trzeba kontrolowac´ dwa
elementy łan´cucha komunikacji: Z´ ródło i Kanał. W taki oto
sposób sa˛dzi się, że kontroluje sie˛ przekaz: kontroluje sie˛ nato-
miast przekaz jako pusta ̨ formę, którą dopiero kaz˙dy Adresat
wypełni znaczeniami podpowiedzianymi mu przez jego własna˛
sytuację antropologiczną, własny model kultury11.

Działania pozwalaja˛ce przeciwstawic´ się medialnej propagandzie
nazywane przez U. Eco p a r t y z a n t k a˛  s e m i o l o g i c z n a ̨polegają
na przeanalizowaniu i przedyskutowaniu docieraja˛cych do odbiorców
przekazów. Konsekwencja ̨ takich działan´ mogłaby byc´ zmiana (od-
wrócenie) znaczen´ przypisywanych przekazom przez nadawce˛ oraz
uświadomienie odbiorcom istnienia róz˙nych interpretacji danego
przekazu. Postulowana zas´ przez N. Postmana d e m i s t y f i k a c j a
m e d i ó w powinna byc´ prowadzona przez szkołe˛ – jedyny masowy
środek komunikacji moga˛cy stawić czoła pote˛dze systemu medialne-
go. Jej działania nalez˙y skoncentrowac´ na formowaniu u uczniów
umiejętności interpretowania symboli kultury i dystansowania sie˛ od
form informacji. Szkolna edukacja winna nauczyc´ młodych ludzi
rozpoznawania fikcji i manipulacji, której moga ̨być poddawani ko-
rzystając z mediów. Waz˙nym jest równiez˙ kształtowanie u dzieci
i młodzieży nawyku świadomych wyborów i umieje˛tności przewidy-
wania konsekwencji podejmowanych decyzji.

Również przedstawiciele współczesnej pedagogiki kultury for-
mułują wyzwania dla wychowania w s´wiecie dominacji oddziaływan´
kultury popularnej. Postuluja ̨oni realizacje˛ idei dialogu i zbliz˙ania
kultur, a nie wzajemnego ich osłabiania czy uniewaz˙niania. Celem
takiego wychowania jest ukształtowanie jednostki odpowiedzialnej,
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autonomicznej i wolnej, która potrafi samodzielnie budowac´ tożsa-
mość i przewidywać konsekwencje swoich wyborów.

Cenną inspiracją dla dzisiejszych pedagogów, płynac̨ą z peda-
gogiki kultury, powinno byc´ nie tyle samo analizowanie wpły-
wów kulturowych, ile poszukiwanie sposobów wzmacniania
osobowego uczestników kultury, które mogłyby zapewnic´ wy-
chowankom zachowanie wolnos´ci i prawdziwej autonomii, ob-
ronę godnos´ci własnej i innych, korzystanie w pełni z własnej
rozumnos´ci, umiejętne przyjmowanie odpowiedzialnos´ci, dąże-
nie do tego co absolutne, darzenie bezinteresowna ̨ miłością
i doświadczanie jej od innych, da˛żenie do wspólnego dobra we
wszystkich grupach, w których przyjdzie im z˙yć12.

Aby jednak opisane wyz˙ej działania były moz˙liwe, zmienić musi
się tradycyjne podejs´cie pedagogów do mediów. Istote˛ tych przemian
bardzo celnie uje˛ła A. Zeidler-Janiszewska, pisza˛c:

uznanie kultury popularnej za pełnoprawny, niezwykle dzis´
ważny obszar zabiegów pedagogicznych wymaga istotnych
przemian w systemie wartos´ci i kompetencji pedagogów zorien-
towanych dota˛d głównie na reprodukowanie kulturowego kano-
nu. Wymaga tez˙ umiejętności analitycznych, wraz˙liwości połą-
czonej z gotowos´cią włączania tego, co odmienne, a cze˛sto tra-
ktowane marginalnie czy gorsze, w obre˛b aktywnos´ci edukacyj-
nej, a z drugiej strony – krytycznego dystansu wyzwalaja˛cego
talenty demaskatorskie13.

Zmianie ulec musi równiez˙ model stosunków nauczyciel-uczen´.
Nauczyciel musi umiec´ i chcieć nawiązywać partnerskie stosunki
z uczniami, musi tez˙ posiadac´ wiedzę o tym, czym interesuje sie˛
młodzież.
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12K. Olbrycht, Pedagogika kultury dzis´ – powrót do sensów czy do słów, w:
Edukacja zorientowana na XXI wiek, red. J. Gajda, Lublin 2000, s. 44–45.

13A. Zeidler-Janiszewska, Szanse pedagogiki w ponowoczesnym s´wiecie, w:
Postmodernistyczne kontrowersje wokół edukacji, red. Z. Melosik, Poznan´
1995, s. 14.



Nie ulega wątpliwości, że dyskusja o obrazie s´wiata kreowane-
go przez media wymaga, z˙eby nauczyciel wszedł w role˛ prze-
wodnika i partnera, rezygnujac̨ z tradycyjnej roli wyroczni
i bezwzgle˛dnego eksperta. Bez nawiaz̨ania takiego stosunku nie
sposób prowadzic´ w sposób włas´ciwy edukacji w zakresie
współczesnych mediów14.

Obowiązkiem nauczyciela jest lektura czasopism młodziez˙o-
wych, oglądanie teledysków nadawanych przez MTV oraz popular-
nych programów, filmów i seriali; nauczyciel powinien równiez˙
orientować się w ofercie gier komputerowych oraz korzystac´ z Inter-
netu. Tylko wtedy bowiem be˛dzie w stanie nauczyc´ się od uczniów
ich rozumienia s´wiata, ich sposobu dos´wiadczania kultury popularnej
i wykorzystać tę wiedzę przy krytycznej analizie i interpretacji te-
kstów medialnych. Kultura popularna moz˙e stac´ się istotnym etapem
na drodze do uczestniczenia w kulturze wysokiej, pod warunkiem
jednak, z˙e szkoła nie zrazi do niej młodych ludzi. Coraz wie˛cej osób
jest zdania, z˙e nauczyc´ rozumienia mediów moz˙na tylko wtedy, gdy
działa się razem z mediami, a nie przeciw nim.

W kontekście opisanych problemów wyraz´nie rysuje sie˛ zadanie
współczesnej szkoły jakim jest kształtowanie w uczniach nowego
rodzaju kompetencji kulturowych, a to wymaga całos´ciowej zmiany
edukacji szkolnej. Spróbuje˛ w kilku zdaniach uja˛ć najważniejsze za-
dania szkoły w tym zakresie.

– Krytyczne przyglądanie sie˛ wszystkim aspektom kultury popu-
larnej z partnerskim udziałem ucznia.

– Uwrażliwianie na niebezpieczen´stwa płynące z korzystania
z mediów i stosowanych w mediach technik manipulacyjnych.

– Uczenie rozpoznawania fikcji i manipulacji, której człowiek mo-
że być poddawany za pos´rednictwem mediów.
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– Uświadamianie istnienia mechanizmów rynkowych steruja˛cych
kulturą popularną.

– Włączenie kultury popularnej do programu szkolnego.
Ekspansja kultury popularnej stawia przed nauczycielami, zwła-

szcza polonistami, powaz˙ne wyzwanie, polegaja˛ce na koniecznos´ci
łączenia kanonu tradycyjnych wartos´ci ze współczesna ̨popkulturą.
W związku z tym powinni oni cia˛gle szukac´ sposobów

integrowania w szkolnej praktyce róz˙nych obiegów kulturo-
wych (literackich/pozaliterackich), przy jednoczesnym zacho-
waniu kanonu tradycyjnych wartos´ci15.

Poznanie i przyswojenie przez młodych ludzi kanonu tradycyj-
nych wartos´ci jest niezbe˛dne. Tworzą one bowiem pole wspólnych
doświadczeń kulturowych, ułatwiają rozumienie współczesnos´ci
i umożliwiają skuteczne funkcjonowanie w przyszłos´ci.

Bez niego – jak twierdzi wielu znawców przedmiotu – trudno
wyobrazić sobie wychowawcza,̨ ładotwórczą misję szkoły,
a zwłaszcza budowanie poczucia wspólnoty wokół dziedziczo-
nych, sprawdzonych wartos´ci, norm, ideałów, zasad reguluja-̨
cych, ale tez˙ dyscyplinujących indywidualne i społeczne zacho-
wania16.

Interesujące propozycje praktycznych sposobów wła˛czania kul-
tury popularnej do formalnej edukacji szkolnej, umoz˙liwiających
ciekawe i skuteczne integrowanie tego, co popularne z tym, co kano-
niczne i dziedziczone, przedstawia I. Morawska17. Realizacja tych
postulatów pozwoliłaby wła˛czyć do szkolnego nauczania je˛zyka pol-
skiego, róz˙nych dos´wiadczeń kulturowych ucznia, zarówno z kre˛gu
kultury „wysokiej” jak i „popularnej”. Na uwage˛ zasługują pomysły
następujących zadan´ dla uczniów:
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15I. Morawska, Kultura popularna w dyskursie edukacyjnym, w: Kultura popu-
larna w szkole. Pobłaz˙liwe przyzwolenie czy autentyczny dialog, red. B. Myr-
dzik, M. Latoch-Zielińska, Lublin 2006, s. 44.

16Tamże, s. 45.
17Tamże, s. 45–48.



– napisz recenzje˛ filmu, koncertu, spektaklu, ksia˛żki lub płyty,
cieszących się uznaniem ws´ród młodziez˙y,

– wyobraź sobie, z˙e jestes´ redaktorem pisma młodziez˙owego i mu-
sisz napisac´ reportaz˙ o obyczajach młodziez˙y dawniej i dzis´,

– napisz scenariusz kolejnego odcinka popularnej telenoweli,
– przygotuj tekst reklamowy zachwalaja˛cy Twoją ulubioną książ-

kę, płytę lub grę komputerową,
– wskaż przyczyny popularnos´ci wybranej telenoweli.

Autorka nie czuje sie˛ ani uprawniona, ani kompetentna do poda-
wania nauczycielom-polonistom metodycznych wskazówek, jak do
praktyki szkolnej wprowadzac´ teksty kultury popularnej i jak z nimi
postępować. Ważne jest, by nauczyciele chcieli te teksty poznac´
i wykorzystywać w praktyce edukacyjnej. Wierze˛, że jeśli będą chęci,
znajdą się i sposoby.
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ANEKS

Wykaz gadz˙etów-prezentów dołac̨zonych do czasopisma
„13. Magazyn Szcze˛śliwej Nastolatki” w latach 2008–2009

ROK 2008

styczeń – opaska glamour i wsuwki
luty – czarna kredka do oczu, brylantowe dz˙ety, lakier french do paznokci
marzec – czarna i srebrna pieszczocha
kwiecień – woda perfumowana Blackberry
maj – tatuaz˙e, pisak i szablony do tatuaz˙y, błyszczyk
czerwiec – kryształowy wisior z czarna ̨perłą
lipiec – trzy bransoletki w neonowych kolorach
sierpień – supermodny pasek
wrzesień – odlotowe przypinki, punkowa agrafka
październik – cienie do powiek
listopad – biz˙uteryjne zawieszki
grudzień – bransoletka, kredka do oczu

ROK 2009

styczeń – opaska, brokatowe spinki, eye-liner
luty – błyszczyk, tatuaz˙, dżety do przyklejania
marzec – arafatkowy szaliczek
kwiecień – czarny naszyjnik
maj – lakier do paznokci, bransoletki
czerwiec – kolorowe, „niegrzeczne” pinsy, opaska
lipiec – łańcuchowy wisior New Trend 2009
sierpień – trzy bransoletki, piers´cionek
wrzesień – błyszczyk, naklejki-potworki
październik – tipsy, album i naklejki Hello Kitty
listopad – naprasowanki, zawieszki z paskudami
grudzień – dwie opaski, kolczyki
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Gromkowska A., Kobiecość w kulturze globalnej. Rekonstrukcje i repre-

zentacje, Poznan´ 2002
Hawrylik J., Chłopiec do bicia – krytyka mass mediów w świetle konce-
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Kurzępa J., Młodzież pogranicza – JUMA, Zielona Góra 1998
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Medinger A., Podróż ku pełni me˛skości, Poznan´ 2005
Melosik Z., Edukacja i przemiany kultury współczesnej (czyli czy teoria

ponowoczesna jest pedagogice potrzebna), w: Alternatywy mys´lenia
o/dla edukacji, red. Z. Kwieciński, Warszawa 2000
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Męskość w kulturze współczesnej, red. A. Radomski, B. Truchlin´ska, Lub-

lin 2008
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Mężczyźni na rzecz zmiany, red. A. Lipowska-Teutsch, Kraków 2006
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ska-Kwaśniewicz, I. Socha, Katowice 1996

Sokół Z., Transformacja prasy dziecie˛co-młodziez˙owej, w: Transformacja
mediów (1989–1995), red. A. Słomkowska, Warszawa 1996

Sosnowski T., Tożsamos´ć męska w wybranych utworach literackich Ed-
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pcyjna przemieniła me˛żczyzn i kobiety, Warszawa 2005

Szlendak T., Rozkoszna zaraza. O rza˛dach mody i kulturze konsumpcji,
Wrocław 2007
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