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Dwa sposoby mówienia o tym samym:
'dyskurs magiczny' na przykładzie ezoterycznej
'bulwarówki' i miesięcznika luksusowego

Obszar badań, definicje
Jedną z najobszerniejszych znanych mi definicji dyskursu medialnego sformułowała Małgorzata Lisowska – Magdziarz:
„Dyskursy mediów - zespoły zachowań językowych, zrealizowanych w mediach drukowanych lub
elektronicznych, tworzących wypowiedzi/ zespoły wypowiedzi o przeznaczeniu publicznym,
których treść i forma uwarunkowane są koncepcjami poznawczymi charakterystycznymi dla danej
epoki, określonym rodzajem aktywności ludzkiej (polityka, kultura, działalność społeczna itp.),
warunkami komunikacji za pośrednictwem mediów masowych, a także praktycznymi warunkami
formułowania wypowiedzi (kto się wypowiada, do kogo, w jakim celu i jakiej sytuacji)”1.

Jest to definicja szeroka, obejmująca właściwie wszelkie aspekty badania dyskursu z medioznawczego punktu widzenia. Ponieważ jednak, jak chce Wikipedia:
„W praktyce każdy badacz od nowa definiuje pojęcie dyskursu, zgodnie ze swoimi
celami badawczymi i wskazuje, do której z wielu szkół rozumienia pojęcia będzie się
odwoływał”2, dla potrzeb tej pracy postanowiłam posłużyć się także bardziej lapidarnymi sformułowaniami. Tomasz Piekot stwierdził, że: „dyskurs jest strumieniem
tekstów, które coś łączy (nadawca, gatunek, tematyka itp.")3, Wikipedia dyskurs
medialny pojmuje jako: „zbiór istniejących w sferze publicznej wypowiedzi według
4
zadanego kryterium tematycznego” , a M. Lisowska – Magdziarz w swojej pracy
o badaniu dyskursu medialnego podkreśla też, że jest to „sposób użycia języka
5
charakterystyczny dla określonych konwencji i gatunków medialnych” .

1

M. Lisowska – Magdziarz, Analiza tekstu w dyskursie medialnym, Kraków 2006, s. 16.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dyskurs (dostęp: 31.10.2012).
3
T. Piekot, Trzy sposoby rozumienia słowa dyskurs, [w:] Dyskurs w perspektywie akademickiej: materiały z międzynarodowego okrągłego stołu 3-5 kwietnia 2009 r., Mińsk, Białoruś, s. 16, pdf.
4
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dyskurs (dostęp: 31.10.2012).
5
M. Lisowska – Magdziarz, Analiza dyskursu…
2
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Treści, których badania się podjęłam, niewątpliwie spełniają wszystkie kryteria
dyskursu i ściślej – dyskursu medialnego, zarówno w szerokim, jak i ścisłym rozumieniu tych pojęć. Medialny dyskurs magiczny czy – szerzej – ezoteryczny należy więc
rozumieć jako teksty drukowane i wypowiedzi w mediach elektronicznych powiązane ze sobą przede wszystkim ezoteryczną tematyką, a co za tym idzie owym sposobem użycia języka, czyli słownictwem, poetyką itp.
Należy również przybliżyć obszar znaczeniowy terminu „ezoteryczny”. Ponieważ
w literaturze medioznawczej nie spotkałam się z żadnym opracowaniem dotyczącym
prasy ezoterycznej, pokusiłam się o samodzielne zdefiniowanie zjawiska. Jak podaje
Słownik języka polskiego, ezoteryczny to „tajemny, tajemniczy, dostępny tylko dla
wtajemniczonych lub wybranych, niedostępny dla ogółu”6. Stąd tematyka ezoteryczna dotyczy wszelkich umiejętności i zjawisk paranormalnych, do których zaliczyłam m. in.: wróżbiarstwo (karty klasyczne, Tarot, chiromancja i wszelkie inne systemy
wróżebne), medycynę niekonwencjonalną (wszelkie systemy leczenia energią, światłem, ziołolecznictwo i inne), UFO, medytację, jogę, astrologię, telekinezę, prekognicję, różdżkarstwo, bilokację, widzenie aury itp.
Zaistnieniu dyskursu ezoterycznego sprzyjały niewątpliwie przemiany gospodarcze przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych oraz następujące po nich
szybkie przemiany obyczajowe. Nie znaczy to oczywiście, że tematyka ezoteryczna
w ogóle nie istniała w mediach przed 1989 r. Wręcz przeciwnie, tematy te zawsze
budziły zainteresowanie, pisano o nich jednak niezwykle mało i zazwyczaj w tonie
pogardliwym lub żartobliwym. Wprawdzie od lat siedemdziesiątych XX w. zaobserwować można wzrastające zainteresowanie tematyką parapsychologiczną, ale
uznaniem władz cieszyło się jedynie ziołolecznictwo i – od lat siedemdziesiątych –
radiestezja. W 1976 r. powstało Stowarzyszenie Radiestetów, wydzielone z Sekcji
Psychotroniki Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego, zarejestrowane w 1980 r.
W 1983 r. zmieniło ono nazwę na Polskie Towarzystwo Psychotroniczne, pod którą
funkcjonuje do dzisiaj7. Działały także wróżki, ale zazwyczaj była to działalność nieoficjalna. Także Agnieszka Kowalczewska pierwsze symptomy inwazji szeroko pojętej
ezoteryki zauważa już w początku lat osiemdziesiątych i definiuje je jako uboczny
8
efekt działania „Solidarności” i osłabienia cenzury , ale naprawdę ten nurt popkultury i działalności gospodarczej mógł rozwinąć się dopiero w warunkach wolnego
rynku i całkowitej swobody wypowiedzi. Zniesienie dyktatu światopoglądu materialistycznego, a przede wszystkim pełna swoboda gospodarcza sprawiły, że nieoficjalny,
a co najwyżej półoficjalny w PRL rynek usług ezoterycznych mógł się nagle ujawnić
i stać pełnoprawnym typem działalności gospodarczej. Co więcej, okazał się dochodowy i rozwojowy. Obejmuje obecnie nie tylko małe prywatne gabinety wróżbiarskie, ale także duże centra rozwoju duchowego, przychodnie naturoterapeutyczne,
6

Słownik języka polskiego PWN, t. 1, Warszawa 1998.
http://www.psychotronicy.org/historia.htm, [18.07.2013].
8
A. Kowalczewska, Ezoteryka na sprzedaż, http://czytelnia.onet.pl/0,1091433,16,do_czytania.html, (dostęp:
14.11.2011).
7
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programy telewizyjne (EzoTV, Kosmica TV, cykl Nie do wiary w TVN), portale
internetowe i sporo różnorodnych tytułów prasowych. A rozporządzenie Ministra
9
Gospodarki z 2004 r. wymienia pokaźną liczbę różnorodnych zawodów z tej grupy .
Rozwojowi rynku usług ezoterycznych i ezoteryki jako nurtu popkultury sprzyjał
przełom wieków i tysiącleci i wynikająca z tego niepewność co do dalszych losów
świata, kryzysy gospodarcze implikujące niepewność jutra i strach przed przyszłością,
wreszcie ludzka ciekawość tego, co przyniesie los. Jak pisze A. Kowalczewska: „atrakcyjne bywa przede wszystkim to, co zapowiada wejście w „inną rzeczywistość”, „odkrycie Tajemnicy” albo wręcz „dostąpienie wtajemniczenia”. I te właśnie zapowiedzi,
aby uznano je za atrakcje, muszą w jakiś sposób łączyć rzeczoną przyjemność z obietnicą poznania, rozrywkę z duchowością, niepoważne z poważnym”10.
Tematyka i odbiorcy tego dyskursu są zróżnicowani tak bardzo jak sama ezoteryka
i prezentujące ją media. Badane w tej pracy czasopisma pochodzą z najbardziej popkulturowego nurtu ezoteryki, traktującego ją jako rozrywkę i dochodowy biznes.

Charakterystyka badanych tytułów: miesięcznika „Wróżka”
i tygodnika „Gwiazdy mówią”
Oba badane tytuły mieszczą się ściśle w kategorii prasy ezoterycznej. Miesięcznik
„Wróżka” jest pismem pod wieloma względami nietypowym na naszym rynku prasowym. Przede wszystkim, jak niewiele tytułów po 1989 r., powstała jako oryginalny
polski pomysł, wydawany przez polskiego wydawcę, wydawnictwo Te – Jot należące
do Teresy Jaskierny, która zresztą jest pomysłodawczynią miesięcznika. „Wróżka” Od
początku należy do jednej właścicielki. Mimo olbrzymiej konkurencji, przede wszystkim w segmencie tzw. prasy kobiecej oraz dość wysokiej ceny, od czasu powstania, tj.
od 1994 r. bez przerwy jest obecna na rynku. Ma też wierne grono czytelniczek, a jej
nakład, kontrolowany przez ZKDP, to obecnie około 118000 egzemplarzy. Sprzedaż
w ub. roku wynosiła ponad 67000 egzemplarzy, przy czym liczba czytelników jest
oczywiście większa. Sprzedaż tę osiąga pismo praktycznie bez żadnej reklamy. Jednak
to, co najbardziej wyróżnia „Wróżkę” spośród dziesiątek innych kolorowych magazynów dla kobiet, to tematyka. Miesięcznik bardzo szybko zagospodarował dużą lukę
tematyczną, jaką zostawił po sobie PRL: ezoterykę – magię, wróżby, horoskopy, wszelkie zjawiska paranormalne, traktowane nie jako część andrzejkowego folkloru, ale
jako integralny składnik codziennego życia. Jednocześnie jest to pismo skierowane
przede wszystkim do kobiet, więc zajmuje się też tematyką „kobiecą”: dbaniem
9

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 8 grudnia 2004 r. W sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności
dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, Dz. U. z dnia 16 grudnia 2004 r., 5144 Praktykujący niekonwencjonalne metody terapii: 514401 Bioenergoterapeuta, 514402 Biomasażysta, 514403 Refleksolog, 514490
Pozostali praktykujący niekonwencjonalne metody terapii; 5149 Pracownicy usług osobistych gdzie indziej niesklasyfikowani: 514901 Astrolog, 514902 Radiesteta, 514903 Wróżbita, 514990 Pozostali pracownicy usług osobistych
gdzie indziej niesklasyfikowani.
10 A. Kowalczewska, op.cit., http://czytelnia.onet.pl/0,1091433,16,do_czytania.html, data dostępu 14.11.2011.

90

Dwa sposoby mówienia o tym samym: 'dyskurs magiczny'...

o zdrowie, żywieniem, urodą, związkami międzyludzkimi itp. Od początku istnienia
miesięcznika wydawnictwo miało ambicje uczynić „Wróżkę” kobiecym magazynem
luksusowym i, szczególnie od momentu, kiedy w całości zaczęła być wydawana
w kolorze, jakością druku, papieru i atrakcyjnością wizualną nie różniła się od innych
pism tego segmentu prasy. Zdecydowanie natomiast różniła się zawartością. Z czasem jednak, w miarę rozwoju czasopisma, tematyka „kobieca” zaczęła dominować
nad ezoteryczną i o ile w początkach istnienia, tj. w 1994 r. ezoteryka zajmowała około
82% objętości, o tyle w 2011 r. już tylko około 34%11. Mimo wszystko jednak nadal jest
to pismo mocno nasycone magią i wszelkimi zjawiskami paranormalnymi, a próby
zerwania z wizerunkiem pisma ezoterycznego, dwukrotnie podejmowane przez
wydawnictwo, wywołały protesty odbiorczyń i, póki co, zostały zaniechane12.
„Gwiazdy Mówią” to z kolei tygodnik, również należący do wydawnictwa Te – Jot.
Jest kilka miesięcy starszy od „Wróżki”, podobnie jak ona, debiutował jako dodatek do
tygodnika „Wszystko o Miłości”, by po pewnym czasie stać się samodzielnym pismem.
Plasowany jest jako bulwarówka o tematyce ezoterycznej, na tej samej półce co np.
tygodnik „Z życia wzięte”, „Chwila dla Ciebie”, „Życie na gorąco” czy „Świat kobiety”.
Jak twierdzi wydawnictwo, jest jedynym na świecie tygodnikiem astrologicznym.
Prawie w całości poświęcony jest tematyce ezoterycznej, przy czym teksty stanowią
około 90% pisma, natomiast reszta to porady zdrowotne i reklamy, dopasowane do
profilu tygodnika, czyli oferty wróżek, wróżbitów i jasnowidzów. Nie mamy danych
dotyczących nakładu tygodnika, ponieważ ostatnia weryfikacja ZKDP pochodzi
z 2005 r. Wtedy pismo ukazywało się w nakładzie 93036 egz. przy sprzedaży 54076
13
egz. .
W skład badanej próby weszły, dobrane losowo, 4 numery miesięcznika (po
jednym z każdego kwartału 2012 r.) i 10 numerów tygodnika (po jednym z każdego
miesiąca, od stycznia do końca października 2012 r.). Dla „Wróżki” wylosowano
numery: 1 (styczeń), 6 (czerwiec), 7 (lipiec), 11 (listopad), natomiast dla „Gwiazdy
mówią”: nr 5 (styczeń), nr 7 (luty), nr 10 (marzec), nr 16 (kwiecień), nr 21 (maj), nr 25
(czerwiec), nr 29 (lipiec), nr 32 (sierpień), nr 38 (wrzesień), nr 43 (październik).
Spośród zamieszczanych tekstów analizie zostały poddane horoskopy, porady wróżek
i innych osób z branży ezoterycznej […] oraz artykuły traktujące o magicznych rytuałach. Jest to podstawowa część wspólna obu czasopism, stanowiąca niejako rdzeń
ich ezoterycznego charakteru. Badanie zostało dodatkowo poszerzone o elementy
przekazów niewerbalnych, przede wszystkim zaś stronę graficzną obu badanych
czasopism oraz zastosowane gatunki wypowiedzi dziennikarskich. Podyktowane jest
to faktem, że oba tytuły należą do tzw. prasy kolorowej, w której przekaz graficzny:
użyte kolory, ilustracje, fotografie i inne elementy graficzne pełnią równie ważną,
a niekiedy ważniejszą rolę niż przekaz słowny. Dodatkowo każdy z tytułów zaliczany
11
12
13

Obliczenia własne, na podstawie losowej próby badawczej z lat 1994 - 2011.
Wywiad z T. Jaskierny, 12.07.2011.
przypis 13, jest: http://www.zkdp.pl/upload/1164797610komunikat2005.pdf, (dostęp: 04.11.2012).
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jest do innego segmentu rynku prasy i w związku z tym stosuje inne sposoby oddziaływania na czytelników. Zadaniem niniejszej pracy jest nie tylko charakterystyka
dyskursu ezoterycznego jako jednej z odmian dyskursu w mediach, ale też wykazanie
jego wewnętrznych różnic w zależności od typu czasopisma.

Szata graficzna
Już rozpatrując zewnętrzny wygląd obu tytułów zauważyć można różnice w podejściu do tematyki ezoterycznej. Wprawdzie obydwa pisma są niezwykle kolorowe,
wydawane na bardzo dobrym papierze (każde w swojej klasie), ale wyraźnie widać,
że zdążają w przeciwnych kierunkach. W obydwu pismach dominującą rolę na
okładce pełni grafika, najczęściej przedstawiająca postacie kobiet. We „Wróżce”,
która na przełomie lat 2011/2012 eksperymentowała ze zmianą szaty graficznej,
w pierwszych dwóch numerach próby mamy na okładce aktorkę i piosenkarkę (Mał14
15
gorzata Foremniak , Majka Jeżowska ). W drugiej połowie bieżącego roku redakcja
postanowiła wrócić do poprzednich rozwiązań, czyli do okładek projektowanych
przez grafików, w tym właścicielkę pisma. Są to kolaże i fotomontaże, często o lekko
erotycznej wymowie, ale bardzo słabo (lub w ogóle) nasycone symbolami ezoterycznymi. Niezwykle rzadko (w badanej próbie tylko raz) pojawiają się symbole związane
z zodiakiem, wróżbiarstwem czy chociażby UFO. Większość okładek przywodzi na
myśl jakiś surrealistyczny czy też oniryczny świat, już to z powodu stosowania bajecznych kolorów, już to przez bajkowe i nierzeczywiste motywy (np. M. Foremniak przedstawiono na tle fragmentu obrazu Marca Chagalla, a na okładce numeru lipcowego
wyidealizowana naga kobieta otula się wielkim różowym kwiatem róży) i tę oniryczną
atmosferę można uznać za wstęp do spotkania z tekstami znajdującymi się we
wnętrzu. Widać jednak wyraźnie, że miesięcznik ewoluuje z niszowego pisma dla
miłośników magii w elegancki magazyn dla wykształconych i odważnych kobiet.
Odważnych na tyle, że nie wstydzą się przyznać do zainteresowania ezoteryką.
Tygodnik „Gwiazdy mówią” mniej więcej do połowy roku miał okładki nieróżniące się zbyt mocno od okładek popularnych tygodników: „Życia na gorąco” czy „Chwili
dla Ciebie”. W tym przypadku głównym elementem było duże, najczęściej całostronicowe zdjęcie modelki, bez jakichkolwiek odniesień magicznych czy ezoterycznych.
Uzupełniane ono było zwykle mniejszymi zdjęciami, ilustrującymi reklamowane
w nagłówkach teksty. Mniej więcej od połowy bieżącego roku zdjęcia te zaczęto bądź
zastępować grafikami o wymowie symbolicznej, bądź uzupełniać symbolami magicznymi i astrologicznymi. Przy porównaniu okładek z początku i końca roku widać wyraźnie zmianę stylu i teraz tygodnik zdecydowanie odróżnia się w warstwie graficznej
od innych pism tego segmentu. I zdecydowanie bardziej kojarzy się z tematyką, której
dotyczy.
14
15

„Wróżka” 2012, nr 1, s.1.
„Wróżka” 2012, nr 6, s. 1.
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Wygląd pierwszej strony obydwu pism uzupełniają winiety i nagłówki. Styl tytułu
„Wróżki” ewoluował przez lata istnienia pisma, upraszczał się i pozbywał magicznych
atrybutów. W ubiegłym roku z winiety zniknął kot, który przez wiele lat, zastępując
kreskę w „ó”, był czytelnym symbolem magii. Obecnie wygląd tytułu nie odbiega od
stylu innych tytułów segmentu luksusowych magazynów dla kobiet i w żaden sposób
nie nawiązuje graficznie do tematyki pisma. Styl i wygląd tytulatury tygodnika jest
niezmienny od początku istnienia pisma, a nawiązaniem do tematyki astrologicznej
jest gwiazdka, zastępująca kropkę nad „i”. Jest ona o tyle istotna, że tytuł tygodnika
jest nieco dwuznaczny, a w połączeniu z wyglądem okładki może nasuwać skojarzenia
z pismem plotkarskim traktującym o celebrytach.
Duże różnice widać natomiast w nagłówkach zapowiadających najciekawsze
artykuły poszczególnych numerów. We „Wróżce” tytuły w nagłówkach podawane są
w sposób uporządkowany, mają stonowane kolory i nierzucający się w oczy krój
czcionek. W badanej próbie wyjątkami są numery z pierwszej połowy roku, w których
nagłówek polecający esej o bohaterce okładki jest wyróżniony większą czcionką
i kursywą. Ogólnie jednak okładka robi wrażenie porządku i jest statyczna w warstwie
liternictwa. Dokładnie połowa nagłówków w badanej próbie (czyli 12 na 24) nawiązuje jednoznacznie do tematyki ezoterycznej. W tym do przeczytania artykułów
z dziedziny wróżbiarstwa zachęcają 2 (co stanowi około 16% nagłówków ezoterycznych i 8% wszystkich), do artykułów o treści magicznej – 3 (odpowiednio 25 i 12%),
astrologicznej – 4 (33 i 16%). Pozostałe nagłówki polecają inne tematy ezoteryczne:
sposoby kontaktowania się z aniołami, tajemnice Majów i uwalnianie mieszkań od
złych energii. Druga połowa nagłówków na okładkach „Wróżki” jest podobna do
innych magazynów kobiecych tego segmentu, chociaż niektóre są nieco odważniejsze (np. Czy kobiety lubią porno?16). Zupełnie odwrotnie wygląda sytuacja w przypadku Gwiazdy mówią. Jak przystało na styl bulwarówki, nagłówki są tutaj duże,
krzykliwe, o różnych krojach i kolorach czcionki, także w obrębie jednego tekstu.
Ponieważ jednak tygodnik przechodzi metamorfozę, już od połowy bieżącego roku
zaobserwować można tendencję do porządkowania okładki. Od czerwca ograniczono liczbę krojów czcionek (do trzech, podobnie jak we Wróżce), ich wielkość
i usytuowanie samych napisów. Teraz zajmują one dół, miejsce nad winietą i boki
okładki. Nadal u dołu umieszcza się rzucający się w oczy nagłówek o tematyce ezoterycznej, a nawet stricte magicznej, natomiast pozostałe napisy (także o tej tematyce)
są już uporządkowane, dzięki czemu okładka nie sprawia wrażenia „krzykliwej”
i mniej przypomina bulwarówkę. Zdecydowanie więcej niż w miesięczniku jest tu
nagłówków o treści ezoterycznej. Na ogólną liczbę 69 nagłówków w całej próbie,
szeroko pojętą ezoterykę poleca czytelnikom 57, czyli ponad 82%. W tym wróżbiarstwa dotyczy 10, czyli odpowiednio około 16 i 15%, magii – 23, czyli odpowiednio
około 39 i 33%, astrologii – 17, czyli 30 i 24%. Pozostałe nagłówki o treści ezoterycznej
17
polecają różne techniki medycyny niekonwencjonalnej, w tym ajurwedę , chiński
16
17

„Wróżka” 2012, nr 1, s. 1.
„Gwiazdy mówią”, 2012, nr 21, s. 1.
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masaż leczniczy , organic dance , ziołolecznictwo , jogę i inne. Warto też zauważyć, że, zgodnie z manierą bulwarówek, niektóre nagłówki są specjalnie sformułowane tak, by zwracały uwagę swoją rzekomą sensacyjnością. W ten np. sposób
artykuł o ćwiczeniach warg i policzków reklamowany jest na okładce jako „Magiczna
metoda na usta Angeliny22, „Sensacyjne odkrycie: Maria Magdalena była żoną
Jezusa!!!”23.
Również wnętrza obu pism są ilustrowane. Każdy materiał opatrzony jest przynajmniej jednym elementem graficznym. Trudno dokładnie obliczyć powierzchnię
materiału ilustracyjnego, ponieważ znajduje się on nie tylko obok tekstów, ale także
między częściami artykułów, stanowi też niekiedy ich tło. W miesięczniku mamy do
czynienia z niezwykle bogatą różnorodnością technik ilustracyjnych. Pierwsza z nich
to zdjęcia. Przede wszystkim są to portrety autorów felietonów i innych materiałów
(w badanej próbie to m. in. Paolo Coelho, Izabela Sowa, Dorota Sumińska, Piotr Piotrowski) oraz wróżów i wróżek udzielających porad czytelnikom. Fotografie ilustrują
też materiały popularnonaukowe, eseje o wróżkach czy uzdrowicielach oraz porady
kulinarne. Udział fotografii w materiale ilustracyjnym tygodnika jest nieco mniejszy.
Przede wszystkim dlatego, że nie występują prawie w ogóle materiały popularnonaukowe i felietony. Jednak wraz ze zmianą szaty graficznej, poprawą jakości papieru
i zmianami w zawartości, rola fotografii jako materiału ilustracyjnego w „Gwiazdy
mówią” wzrasta. Kolejny typ ilustracji to rysunki. W miesięczniku nie odgrywają większej roli, w całej badanej próbie znalazły się tylko dwa, jednokolumnowe materiały
ilustrowane wyłącznie rysunkami. Jeden z nich – psychozabawę – opatrzono rysun24
25
kami czarno - białymi , drugi zaś kolorowym i czarno - białym . We wszystkich numerach horoskop jest ozdobiony rysunkowymi impresjami na temat poszczególnych
znaków Zodiaku, niewielkie rysunki stanowią czasem ozdobnik różnych materiałów,
rzadziej tło, na którym wdrukowano tekst. Horoskop tygodnika również zawiera
rysunkowe symbole znaków Zodiaku o żartobliwym charakterze. Trzeci typ ilustracji
to fotomontaże i kolaże. Okładki obydwu pism są obecnie tworzone przede wszystkim w tej technice. We „Wróżce” ilustrują one prawie każdy materiał: eseje, opowiadania, porady zdrowotne , a nawet spis treści. Wykorzystuje się tutaj fragmenty fotografii ludzi, przedmiotów, zwierząt, pejzaży itp. oraz grafikę komputerową. Większość
tego typu ilustracji to prace duże i bardzo barwne. Nawet jeśli nie odnoszą się
bezpośrednio do tematyki ezoterycznej i nie wykorzystują magicznych symboli, ich
zadaniem jest wprowadzanie czytelnika w nastrój niesamowitości lub nostalgii.
Drugim zadaniem takich ilustracji jest żartobliwy komentarz do tekstu. W tygodniku
18
19
20
21
22
23
24
25

Tamże.
„Gwiazdy mówią”, 2012, nr 16, s. 1.
Tamże.
„Gwiazdy mówią”, 2012, nr 7, s.1.
Tamże.
„Gwiazdy mówią”, 2012, nr 43, s. 1.
K. Owczarek, Wróżby z bazgrołów, „Wróżka” 2012, nr 1, s. 61.
Talia osy? To proste!, „Wróżka” 2012, nr 7, s. 74.
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kolaże pełnią podobną rolę, choć, z wymienionych już wcześniej powodów, jest ich
mniej.
Liczba ilustracji jest jednak w przypadku analizy dyskursu mniej ważna niż ich
treść. Do najczęściej stosowanych motywów ilustracyjnych należą: znaki Zodiaku,
anioły, karty Tarota i inne, symbole runiczne. Ich przeciętną obecność w badanej
próbie pokazuje tab. 1.
Tab.1: Symbole ezoteryczne stosowane w ilustracjach „Wróżki” i „Gwiazdy mówią”
(średnia liczba zastosowań w każdym numerze próby)
SYMBOL

WRÓŻKA

GWIAZDY MÓWIĄ

ZNAKI ZODIAKU

21,5

13,3

ANIOŁY

2

1,7

KARTY TAROTA/INNE KARTY

1,5/1,2

1,2

RUNY

0,25

12,3

Źródło: obliczenia własne

Wśród innych symboli ilustrujących artykuły są kosmogramy, stylizowane wizerunki planet i ich astrologiczne symbole, zdjęcia narzędzi ezoterycznych (wahadełka
i inne) oraz osób medytujących lub uprawiających jogę. Prócz nich mamy do czynienia z fotografiami ilustrującymi materiały popularnonaukowe (szczególnie w miesięczniku, gdzie takich materiałów jest więcej) oraz z fotomontażami i kolażami. Ta
ostatnia kategoria to zazwyczaj prace o charakterze surrealistycznym, bardzo kolorowe, wprowadzające czytelnika w nastrój romantyczno – oniryczny. Mniejsza ich
część ma wymowę żartobliwą.

Gatunki dziennikarskie
W kwestii stosowanych gatunków prasowych oba analizowane tytuły różnią się
dość istotnie. Wynika to przede wszystkim z ich charakteru i objętości. „Wróżka” ma
średnio 144 strony (poprzednie numery 148, najnowszy – 132), „Gwiazdy mówią” –
ok. 32 (z czego najnowszy badany w próbie – 30, pozostałe – 32). W miesięczniku
dominującym gatunkiem jest esej. W zależności od działu, w którym się mieści, jest to
esej popularnonaukowy (np. cykl Historia jednego obrazu, Tajemnice Watykanu,
Tajemnice mózgu) lub ezoteryczny (np. charakterystyki poszczególnych znaków
Zodiaku czy niektóre teksty z działu Myślimy magicznie). Istotnym elementem są
sylwetki wróżek, wróżbitów, bioenergoterapeutów, ale także różnych interesujących
osobistości niezwiązanych bezpośrednio z ezoteryką (np. Anna Piaggi, Helena
Rubinstein, Majka Jeżowska, Małgorzata Foremniak i in.), horoskopy, porady zdrowotne i kulinarne. Publikuje się też reportaże. W każdym numerze pojawiają się dwa
opowiadania: humoreska z cyklu: Z pamiętnika córy Poltergeistów i drugie – zazwyczaj o tematyce ezoterycznej bądź magicznej, z cyklu Historie z życia wzięte.
W tygodniku dominującym elementem jest horoskop (przynajmniej 12 stron, a więc
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ponad 37% objętości pisma), sennik w odcinkach i prognozy numerologiczne,
artykuły na temat rytuałów magicznych, sylwetki osób profesjonalnie związanych
z wróżbiarstwem. Oprócz tego ważnym elementem są porady: kulinarne, zdrowotne, ale także te magiczne. Eseje traktują przede wszystkim o ezoteryce i nie są
gatunkiem dominującym, podobnie jak nieliczne felietony.

Treści: horoskop
Jest podstawowym elementem tego typu pism. W zależności od częstotliwości
tytułu obejmuje swym zasięgiem chronologicznym tydzień, dwa lub miesiąc.
W ostatnich numerach starego roku pojawiają się też zwykle (szczególnie w miesięcznikach) prognozy roczne. Oprócz klasycznego horoskopu opartego na znanym
wszystkim dwunastoznakowym Zodiaku, w którym każdy znak „króluje” na niebie
przez miesiąc, mamy też często do czynienia z innymi systemami prognostycznymi.
Z tych najpopularniejszy jest horoskop chiński, ale w badanej próbie obecne są także
prognozy lunarne, numerologiczne, cygańskie, feng shui czy indiański Zodiak. W każdym z analizowanych pism pełni ważną rolę, ale w tygodniku jest zasadniczą treścią,
podczas gdy w miesięczniku jest istotny, ale nie najważniejszy. Świadczy o tym
stosunek objętości horoskopu do całego pisma. Jak już wspomniano, zawartość
„Gwiazdy mówią” w ponad 37% stanowi właśnie klasyczny horoskop, podczas gdy we
Wróżce zajmuje on zaledwie niecałe 9% objętości. Uwzględniając wszystkie rodzaje
prognoz zawartych w próbie, otrzymujemy około 17% objętości miesięcznika. Jest to
podyktowane zmianą, a właściwie poszerzeniem grupy czytelniczej.
Klasyczny horoskop ma ustaloną, chociaż w każdym z pism nieco odmienną postać. „Wróżka” przedstawia prognozy na miesiąc, z natury rzeczy są więc one nieco
mniej dokładne niż te w „Gwiazdy mówią”, przedstawiające nie tylko prognozy
w wybranych dziedzinach życia, ale też charakteryzujące skrótowo każdy dzień tygodnia dla każdego ze znaków Zodiaku osobno. W miesięczniku prognoza na każdy
dzień przedstawiona jest dla wszystkich znaków razem. Horoskopy przewidują przyszłość czytelników w kilku najważniejszych aspektach życia: uczuciach, zdrowiu,
karierze, rodzinie i finansach. Większość tekstów pisana jest tonem dość kategorycznym, w czasie „przyszłym dokonanym”. Stosunkowo rzadko stwierdza się, że coś się
może zdarzyć, częściej, że się zdarzy. W miesięczniku opisowa część horoskopu pisana
jest językiem barwnym, niekiedy wręcz kolokwialnym, z użyciem licznych przenośni:
„Strzelec urodzony po 10 grudnia powinien trzymać nerwy na wodzy, inaczej awantura murowana”26. „Z wdzięczności będzie cię nosił na rękach i wychwalał pod
niebiosa”27. Horoskop sprawia tu wrażenie podbarwionej humorem opowieści,
rozmowy przy winie, jak ujęła to właścicielka pisma28. Tygodnik operuje bardziej
26
27
28

„Wróżka” 2012, nr 11, s. 108.
Tamże.
Wywiad z Teresą Jaskierny z dn. 12.07.2011 r.
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powściągliwym językiem, raczej unikającym kolokwializmów (chociaż i tu zdarzają się
odstępstwa). Prognozy przekazywane są jasno, ale bez ambicji literackich czy gawędziarskich. Prócz horoskopu solarnego mamy tu też lunarny dla każdego dnia tygodnia, krótkie prognozy dla każdej dekady znaku, „szczęśliwy” kolor i 3 „szczęśliwe”
liczby, a w końcu ochronną runę (inną dla każdego znaku), którą czytelnik może
wyciąć i nosić przy sobie jako talizman. Profesjonalnego wydźwięku dodają prognozom wstępy mówiące o położeniu planet w kosmogramie, najeżone hermetycznym
językiem astrologów:
„Słońce znajduje się w trygonie do Twojego znaku zodiaku i spowoduje, że będziesz podekscytowana i gotowa do nowych wyzwań. Wenus tworzy trygon a Uran opozycję, a to sprzyja podpisywaniu korzystnych umów. Do 23.05. Merkury znajduje się w kwinkunksie do Twojego znaku, nie
buntuj się więc przeciw przełożonym i dogaduj się z ludźmi.(…) półsekstyl Marsa nie pozwoli Ci
przybrać na wadze. Kwinkunks Jowisza sprzyja kwestiom uczuciowym i udanym randkom, a kwadratura Plutona umożliwi Ci pokonywanie wrogów”29.

Całość uzupełniona jest tabelą przedstawiającą aspekty planet (czyli ich położenie
względem urodzeniowego Słońca i względem siebie nawzajem) dla każdego z dni
znaku. Jest to informacja dla znawców, dlatego uzupełniono ją swego rodzaju
„legendą” na początku działu, a w każdej tabeli podano również zalecenia wynikające
z układu planet. We „Wróżce”, podobnie jak w tygodniku, horoskop dla każdego
znaku Zodiaku zajmuje całą kolumnę. Część opisowa ma podobny układ jak w tygodniku, ale nie jest tak szczegółowa. W postaci wykresu podano rozkład najlepszych
i najgorszych dni miesiąca w trzech dziedzinach: zdrowia, kariery i uczuć, zaś
w ramkach najlepsze i najgorsze wpływy planet w danym miesiącu. I tylko te najkrótsze fragmenty horoskopu pisane są profesjonalnym językiem. Prognoza w tygodniku
sprawia więc, dzięki użytym środkom językowym i graficznym (tabele, symbole
planet) wrażenie bardziej profesjonalnej od tej w miesięczniku, chociaż autorem
obydwu jest ten sam, współpracujący z wydawnictwem od lat, astrolog.
Horoskop solarny, czyli klasyczna prognoza uzupełniona jest, szczególnie w miesięczniku, innymi horoskopami, a także charakterystyką aktualnego znaku Zodiaku.
W badanej próbie ta ostatnia zamieszczana jest w cyklu autorstwa Weroniki Kowalkowskiej: Blaski i cienie i przedstawia w sposób humorystyczny najlepsze i najgorsze
strony każdego znaku. Ponieważ jest to żart, wręcz parodia horoskopu, język jest
dosadny, pełen obrazowych porównań i przenośni, a humor mocno rubaszny.
„Matki innych dzieci widząc małego Bliźniaka zielenieją z zazdrości. (…) Podczas kiedy ich pociechy
stać co najwyżej na „gugu gaga”, ten recytuje „Małpę w kąpieli” Fredry i odróżnia Brachiozaura od
Diplodoka. Uwielbia chodzić do przedszkola. Z miejsca rozkochuje w sobie opiekunki, a potem
przejmuje kontrolę nad grupą. (…) Jest tak bystry i nad wiek dojrzały, że rodzice konsultują z nim
każdy kredyt, zmianę pracy czy wystroju wnętrza. Wrodzone lenistwo wcale nie przeszkadza mu
ukończyć szkoły z wyróżnieniem”30.
29
30

„Gwiazdy mówią” 2012, nr 21, s. 16.
W. Kowalkowska, Bliźnięta, „Wróżka” 2012, nr 7, s. 98.
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Ideą tego cyklu jest przedstawienie każdego znaku z jednej strony w samych
superlatywach, z drugiej od możliwie najgorszej strony. Stąd liczne sformułowania
nacechowane przesadą, zarówno w kwestii zalet, jak i wad.
„Powiedzieć o nim „skomplikowana osobowość” to tak jakby nazwać huragan Katrina porannym
zefirkiem. Przebywanie w jego pobliżu to sport ekstremalny. (…) Ten socjopata, mizantrop i patologiczny pesymista jest całkowicie wyzbyty skrupułów i mimo całej swojej inteligencji nie ogarnia
pojęcia „empatia”. Uzależniony od adrenaliny, szuka guza dla samej rozrywki i wplątuje się
w najbardziej ryzykowne historie, narażając przy tym niewinne osoby postronne. Ma dość radykalne
poglądy, które głosi z cynicznym błyskiem w oku. Jeżeli ktoś ośmieli się z nim nie zgodzić, zmiażdży go
swoją elokwencją, skompromituje, poniży i wdepcze w ziemię uśmiechając się szeroko”31.

Horoskop lunarny również pisany jest językiem potocznym, ale tym razem
przeplatanym językiem fachowym:
„11 listopada zapowiada się doskonale. Koniunkcja Księżyca z Wenus w Wadze zapewni nam dobry
humor i udaną zabawę. Parady wojskowe będą mieć szerszą niż zazwyczaj widownię. Wieczór to
czas romantycznej miłości. Niestety, już nazajutrz czeka nas twarde lądowanie. W poniedziałek
12 listopada Księżyc w Skorpionie w koniunkcji z Saturnem może nas zaprowadzić do szefa na
dywanik”32.

Oprócz wymienionych, stałym elementem „Wróżki” jest w bieżącym roku horoskop numerologiczny. Jego język nie jest już jednak tak barwny jak wymienionych
wcześniej prognoz, a same prognozy są krótkie i ograniczają się do spraw najważniejszych.
Podsumowując: język i wygląd horoskopów w tygodniku „Gwiazdy mówią” sugerują, że jest to prognoza skierowana do osób rzeczywiście interesujących się wpływem planet na życie człowieka, co więcej, do osób posiadających przynajmniej
dostateczną fachową wiedzę na temat astrologii. Stąd więcej fachowych terminów,
tak w opisach, jak i w tabelach aspektów planet. Horoskopy we „Wróżce” przeznaczone są wprawdzie dla osób zainteresowanych tą tematyką, ale sposób przekazywania
niektórych informacji sugeruje, że ma to być raczej rozrywka niż poważna przepowiednia. Zresztą dział horoskopów i wróżb nosi znamienną nazwę Bawimy się
astralnie. Za to jest to dział niewątpliwie dużo bardziej urozmaicony niż w tygodniku,
zawiera nie tylko cykliczne prognozy, ale także zamieszczane okazjonalnie mniej
znane sposoby prognozowania.

31
32

W. Kowalkowska, Skorpion, „Wróżka” 2012, nr 11, s. 96.
Tamże, s. 114.
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Rytuały magiczne
O ile horoskop przekonuje nas, że poddani wpływom planet i gwiazd, mamy
ograniczony wpływ na naszą przyszłość, o tyle proponowane przez oba pisma rytuały
magiczne mają pomóc czytelnikom w pomyślnym kierowaniu swoim życiem, nawet
na przekór niesprzyjającym siłom tajemnym. Zdecydowanie więcej magicznych
działań, zaklęć i przedmiotów proponuje czytelnikom tygodnik. Średnio w badanej
próbie 1,5 artykułu poświęcone jest magii sensu stricto, przy czym są to teksty różnej
33
długości: od prostych porad kiedy i po co używać konkretnych kamieni czy zajmują34
cych ok. 1/3 szpalty sigilów ochronnych na konkretny tydzień , przez proste rytuały35
i porady, jak wykonać samodzielnie magiczne przedmioty36, aż po rozbudowane opisy
sezonowych sabatów37 czy skomplikowanego rytuału kontaktowania się z aniołami38.
W miesięczniku porad tego typu jest zdecydowanie mniej. Z czterech badanych
numerów tylko jeden zawierał dwie propozycje rytuałów: kontaktowania się z aniołami (był to tylko dodatek do obszernego artykułu przedstawiającego osobę prowa39
dzącą szkolenia w tej dziedzinie) oraz wywodzący się z ludowej magii białoruskiej
40
rytuał tworzenia żadanic – lalek spełniających życzenia .
Wymowa opisujących rytuały magiczne tekstów jest w obu przypadkach podobna: mimo że sterują nami tajemnicze i niepojęte siły, możemy starać się nad nimi
zapanować przez podejmowanie konkretnych działań oraz wykorzystywanie i tworzenie magicznych przedmiotów (kamienie, łapacze snów, sigile itp.). Znaczna część
tych rytuałów odwołuje się wprost do tradycji i wierzeń ludowych z różnych regionów, przy czym ludowa proweniencja nie jest traktowana jako wada, a – wręcz
przeciwnie – świadczy o tym, że jest to metoda sprawdzona i warta polecenia.
W przeciwieństwie do horoskopów, tutaj inicjatywa leży w naszych rękach, musimy
tylko wiedzieć, co należy zrobić. I prasa nam podpowiada. Jest to efekt „wtajemniczenia” opisywany przez cytowaną już A. Kowalczewską. Taki zabieg ma dać czytelnikom
poczucie bycia „magami” czy „szamanami”, podobnie jak czytanie plotek o celebrytach – poczucie uczestnictwa w życiu „wielkiego świata”.
Ponieważ wszystko, co magiczne i tajemnicze jest fascynujące, więc dla uatrakcyjnienia tekstów i przyciągnięcia uwagi czytelników przymiotnikami tymi oraz związanymi z nimi rzeczownikami szafuje się w obu pismach hojnie. Magiczne mogą być nie

33

Kunzyt, „Gwiazdy mówią” 2012, nr 7, s. 3.
Tamże, s. 2; „Gwiazdy mówią” 2012, nr 21, s. 3.
35 Daj się uwieść, ale nie okraść, „Gwiazdy mówią” 2012, nr 32, s. 1.
36 Łapacz snów, „Gwiazdy mówią” 2012, nr 7, s. 3.
37 Czas wypowiedzieć życzenia!!!. „Gwiazdy mówią” 2012, nr 38, s. 3 - 4; Sabat Imbolc spełnia marzenia, „Gwiazdy
mówią” 2012, nr 5, s. 3 - 4; Noce ognia i wody, „Gwiazdy mówią” 2012, nr 25, s. 3 - 4.
38 Jak przywołać swojego anioła, „Gwiazdy mówią” 2012, nr16, s. 3 -4.
39 A. Frankowska, Twój osobisty anioł jest obok „Wróżka” 2012, nr 7, s. 22 - 25.
40 S. Jelska, Lalki spełnionych marzeń, Tamże, s. 26 - 29.
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42

tylko wiosenne lub jesienne sabaty, ale np. operacje plastyczne , bursztyn ,
43
44
45
46
47
imiona , syrop sosnowy , gałązki rozmarynu , szparagi , walentynki , a nawet her48
49
baciane fusy i kichanie . Niekiedy taki intrygujący tytuł jest wstępem do artykułu
50
o wymowie psychologicznej .
Jeszcze innym sposobem na wprowadzenie czytelnika w nastrój magii i niesamowitości jest przydawanie niezwykłości codziennym, na pozór zwykłym czynnościom,
w tym fizjologicznym. Atrybuty niezwykłości przypisuje się explicite lub sugeruje
poetyckim tonem wypowiedzi. Do tej pierwszej kategorii należą, oprócz wymienionych wyżej, np. wychowywanie dzieci. Notkę o poradniku dla rodziców opatrzono
intrygującym tytułem: Bądź szamanem swojego dziecka. Dalej czytamy: „Można
51
i trzeba uczyć maluchy porządku w duszy, korzystając z wiedzy ezoterycznej” .
„Wróżka” natomiast, w jednym z najnowszych cykli tematycznych: Seks bez tabu
radzi, jak uniknąć kryzysów w związkach damsko – męskich. Należy mianowicie
„kochać w zgodzie z kosmografem”. We wstępie do artykułu czytamy: „Gdy poznamy
nasz układ planet, wskazówki od gwiazd, często udaje nam się naprawić związek –
mówi Piotr Pałagin, lekarz, astrolog, mag w siedemnastym pokoleniu”52. Oba pisma
obfitują również w opisy magicznych właściwości roślin, w tym przypraw, rady jak
odchudzać się w zgodzie z fazami księżyca53 czy też jaki układ planet jest najlepszy dla
wizyt u fryzjera. W wielu tekstach tę magiczną atmosferę sugeruje się raczej, niż
wyraża dosłownie. Jest to zabieg stosowany przede wszystkim we „Wróżce”, ze względu na większy zakres tematyczny i różnorodność gatunków prasowych. Do tworzenia
atmosfery bajkowości lub niezwykłości bez jarmarcznej otoczki skandalu, właściwej
bulwarówkom, nadają się raczej dłuższe teksty. I większość esejów i reportaży
zamieszczanych w miesięczniku ma taki właśnie charakter: traktuje o sprawach
codziennych, opisując je w sposób poetycki, ale bez trywialnego okraszania tekstów
przymiotnikami: magiczny i tajemniczy. Przykładem takiego sugerowania magii
w codziennym życiu jest m. in. artykuł o porodach w wodzie, pt.: „Przyszedł do mnie
bez krzyku”. Wstęp do artykułu wprowadza nas w nastrój: „Kobiety, które rodzą
w wodzie, zachowują się jak istoty z innej planety, mówi francuski położnik Michel
41

Uroda spod noża, „Wróżka” 2012, nr 7, s. 62 – 65. Na okładce artykuł anonsowany nagłówkiem: Magia operacji
plastycznych.
42 Moc zaklęta w bursztynie, Tamże, s. 96.
43 Prowadzony od wielu lat we „Wróżce” cykl artykułów nosi wspólny tytuł: Magia imion.
44 P. Malia, Wyciśnij magię z sosny, „Gwiazdy mówią” 2012, nr 16, s. 26.
45 Tamże, s. 3.
46 O. Misiak, Magiczne różdżki odchudzania, „Gwiazdy mówią” 2012, nr 21, s.27.
47 I. Podlaska, Walentynkowa magia, „Gwiazdy mówią” 2012, nr 7, s. 3 - 4.
48 P. Malia, Przyszłość w fusach ukryta, „Gwiazdy mówią” 2012, nr 10, s. 3 - 4.
49 Co wróży kichanie?, „Gwiazdy mówią” 2012, nr 25, s. 23.
50 K. Scudder, Kochane pieniążki, „Wróżka” 2012, nr 7, s. 36 - 38 ; artykuł anonsowany na okładce nagłówkiem:
Magiczne sposoby przyciągania pieniędzy.
51 A. Melek, Bądź szamanem swojego dziecka, „Gwiazdy mówią” 2012, nr 21, s. 7.
52 O. Miedziejko, Kochać w zgodzie z kosmogramem, „Wróżka” 2012, nr 11, s. 36 - 38.
53 Jak schudnąć w jedną noc, „Gwiazdy mówią” 2012, nr 43, s. 24.
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Odent. A noworodki nie płaczą i wyglądają jakby budziły się z cudownego snu” .
Materiały tego typu zawsze uzupełniane są pięknymi ilustracjami (kolażami lub fotomontażami), współgrającymi kolorystyką i tematyką z nastrojem artykułu.

Odpowiedzi na listy
Integralną częścią większości pism kobiecych są odpowiedzi na listy. W przypadku
miesięcznika mamy do czynienia z dwoma rodzajami korespondencji od czytelników.
Pierwszy z nich to listy opisujące niezwykłe i tajemnicze zdarzenia z życia oraz refleksje związane z materiałami zamieszczonymi w poprzednich numerach. Drugi typ
listów to prośby o poradę w ważnych sprawach życiowych czy o pomoc w rozwiązaniu
problemów. W dziale listy@wrozka.com.pl na pytania czytelników odpowiadają
profesjonale wróżki: w badanej próbie są to tarocistki Maja Bigoszewska i Katarzyna
Owczarek, ale w przeszłości byli to również numerolodzy, specjaliści od run i innych
systemów wróżebnych. Sprawy, z którymi zwracają się czytelnicy (a przede wszystkim
czytelniczki) to najczęściej bolesne problemy życiowe: dramatyczne konflikty rodzinne, niepowodzenia zawodowe, zdrady, uzależnienia, samotność, a więc sprawy,
z którymi zazwyczaj trudno sobie poradzić samodzielnie. Odpowiedzi są udzielane na
podstawie Tarota i innych systemów, których symbolika jest w tekście cały czas
obecna, dając poczucie, że porada jest inspirowana tajemniczą siłą wyższą.
„Trzy odwrócone karty, kolejno: Księżyc, Pustelnik i Mag wskazują, że masz w sobie wiele lęku,
kompleksów, zahamowań. (…) Karta Głupiec mówi, że jednak zdecydujesz się na urodzenie dziecka,
a Wisielec, że uzyskasz upragnione „odroczenie” swych planów. Czy je kiedyś zrealizujesz? Tak,
zapowiada to karta Gwiazda na końcu rozkładu. Twoje marzenia nie od razu, ale w końcu się spełnią,
dadzą ci radość i satysfakcję”55.

Chociaż wróżba jako podstawa do udzielenia porady w skomplikowanej sprawie,
wymagającej niekiedy interwencji specjalisty, może się wydać czymś niepoważnym,
to jednak zauważyć trzeba, że zazwyczaj wypowiedzi wróżek są wyważone. Starają się
one zanalizować podłoże problemu, rozważyć wszystkie aspekty i przybliżyć możliwe
konsekwencje obranych przez autorów listów dróg rozwiązania. Kiedy jest to
potrzebne, wróżki sugerują udanie się do specjalisty, np. lekarza czy psychologa. Co
ciekawe, potrafią też odradzić korzystanie z usług wróżek. Nie postawię ci kart.
Usłyszałaś już dość wróżb i, jak widać, żadna ci nie pomogła. Uważaj, bo od wróżek
i horoskopów także można się uzależnić. (…) nie płać już nigdy więcej nieuczciwym
wróżkom i uwierz, że nie ciąży nad tobą żadna klątwa. Tylko ty sama masz wpływ na
56
swój los – odpowiedziała K. Owczarek jednej z czytelniczek . Fakt, że ludzie z poważnymi często problemami emocjonalnymi czy zdrowotnymi nie zwracają się do
54
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odpowiednich specjalistów da się zapewne wytłumaczyć zaufaniem do sił „nadprzyrodzonych”, a więc mądrzejszych i możniejszych od psychologa oraz niechęcią do
korzystania z usług tego ostatniego. Odpowiedzi na listy czytelników to porady przypominające diagnozy psychoterapeuty i często mają odegrać rolę psychoterapeutyczną. Jednak fakt, że udzielane są na podstawie kart, run, astrologii czy numerologii
dodaje im powagi sił tajemnych.
Innym typem listów są te z prośbą o radę w sprawach ezoterycznych. Zamieszczane są w cyklu Wróżka od trudnych spraw. Wprawdzie i tutaj problemy są zazwyczaj
natury emocjonalno – psychologicznej, ale odpowiedzi już całkiem inne. Prowadząca
rubrykę Grażyna Rozmysłowicz podkreśla, że rozwiązuje problemy czytelników (gdy
poprzednie wróżki wskazywały tylko drogę) i robi to wyłącznie przy pomocy swoich
paranormalnych zdolności.
„Nawet tylko czytając o tym wymarzonym mieszkaniu, czuję jego negatywną energię. Ta energia od
razu zaczęła mnie osłabiać i wchodzić w mój splot słoneczny. (…) Rozpoczęłam modlitwę i przywołałam Archanioła Michała z Jego Aniołami. Pokazałam mu to co zobaczyłam i poprosiłam, by
wszystkie zbłąkane dusze zostały odprowadzone – po oczyszczeniu i błogosławieństwie – do ich
odpowiednich przestrzeni, by wzrastały w swej świadomości. (…) Doczyszczę to miejsce i powinno
być spokojne”57.

Język tych odpowiedzi jest zupełnie inny niż w przypadku omówionych wcześniej
porad. Najczęściej pełen tajemniczych zwrotów, niezbyt zrozumiałych dla „niewtajemniczonych”, ma zapewne podkreślać, że jasnowidząca i bioenergoterapeutka
potrafi zrobić to, co niedostępne dla zwykłych śmiertelników. Kreuje dramatyczny
scenariusz ezoteryczno – magicznych działań, które doprowadzają do szczęśliwego
finału.

Podsumowanie
Szczupłość miejsca nie pozwala na szersze omówienie problemu dyskursu ezoterycznego z jego zróżnicowaną tematyką, ciekawym językiem i różnymi sposobami
oddziaływania na odbiorców. Jednak analiza dwóch tytułów ezoterycznych z segmentu prasy kobiecej pozwala na wyróżnienie kilku cech takiego dyskursu.
1. Przekonanie czytelnika o tym, że jego życiem i działaniami sterują układy gwiezdno – planetarne, zarówno te z dnia i godziny urodzenia, jak i te bieżące. Nie jest to
wprawdzie zapis nienaruszalny, ale mocno determinujący charakter i wynik działań każdego człowieka. Wszelkie horoskopy i wróżby zamieszczane w pismach są
właśnie kwintesencją tego poglądu.
2. Tworzenie przy pomocy środków leksykalnych, stylistycznych i graficznych nastroju tajemniczości, czasem grozy, ale i romantyzmu. Środki te to m. in.:
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a) fachowe słownictwo astrologiczne i innych dziedzin ezoteryki;
b) nastrojowe ilustracje;
c) nadawanie magicznego znaczenia zwykłym zjawiskom przez nazywanie ich
magicznymi, tajemniczymi, niezwykłymi itp.;
d) opisywanie codzienności w tonie sugerującym jej niezwykłość;
e) opisywanie zjawisk „nadprzyrodzonych” – duchów, zjaw, bilokacji, uzdrowień i
innych.
3. Umożliwienie czytelnikom skorzystanie z pomocy osób „wtajemniczonych” przy
przekonaniu o ich niezwykłych umiejętnościach.
4. Oferta „wtajemniczenia” dla każdego czytelnika:
a) opisy rytuałów magicznych, wróżb i innych działań ezoterycznych;
b) oferty szkoleń z tej dziedziny;
c) propozycje zajęć pomagających w rozwoju duchowym.
Wymienione w tej pracy sposoby prowadzenia ezoterycznego dyskursu w mediach nie wyczerpują rzecz jasna całości zagadnienia. Jest ono wielowątkowe, urozmaicone i skomplikowane jak sama prasa ezoteryczna. Niewątpliwie jednak warte
jest dalszych badań, jako istotna część współczesnej kultury popularnej.
The two ways of talking about the same thing: 'the magic discourse'
on the example of an esoteric 'tabloid' and a luxury magazine
Summary
The article is devoted to the analysis of specific, very popular, but so far absent in the Polish media
sciences phenomenon - esoteric discourse, understood as a mixture of print and electronic media
statements related to each particular esoteric subject, and thus, at that way of using language, or
vocabulary, poetry, etc. Such magic topics cover a diverse area of esoteric phenomena: divination,
unconventional medicine, UFOs, meditation, yoga, astrology and more. On the basis of the two Polish
newspapers devoted to this subject (a weekly "Gwiazdy mówią”, and a monthly "Wróżka"), an attempt
has been made to characterize the occurrence and causes of the popularity of this type of discourse as
well as its easily-discerned elements: graphic design, applied journalistic genres, or content and manner
of presentation, so different for each type of writing.
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