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kom, co stało się początkiem kultu świadków-męczenników. Ich życie uważano 
za wzór i dowód prawdziwej wiary: opowiadano o ich dokonaniach, czczono 
miejsca ich pochówku i stawiano im świątynie, starając się w ten sposób ukazać 
ich postawę jako wzór do naśladowania13. Tak też w świadomości społecznej 
narodziło się pojęcie świętości stosowane w odniesieniu do człowieka, a grec-
kim sądowo-procesowym terminem „martyr”, który najpierw oznaczał świadka, 
zaczęto się posługiwać na określenie osób, które prezentowały odważną i auten-
tyczną postawę wiary aż do męczeńskiej śmierci. Ich postawę i śmierć wyznaw-
cy chrześcijaństwa zaczęli traktować jako dowód prawdziwości ich przekonań 
oraz wiarygodności swoich własnych wyborów religijnych i egzystencjalnych.

IDOLE POPKULTUROWI

W świecie ponowoczesnym święci nie są defi niowani ani przez pryzmat 
jakiegokolwiek dowodu, ani ze względu na ich świadectwo. Opowieści o ży-
ciu chrześcijańskich świętych nie stanowią aktualnie przedmiotu społecznego 
zainteresowania, a oni sami nie są postrzegani jako wzorce czy ikony właści-
wych postaw i sposobów życia. Jednak ze względu na uniwersalną potrzebę 
naśladownictwa, o której pisał Toynbee, we współczesnym społeczeństwie 
wyłaniają się inne wzory i ideały, niewywodzące się z religijnej wspólnoty 
i nieujęte w konfesyjne narracje. Potrzeba wzorca szczególnie uwidacznia się 
w przypadku ludzi młodych, którzy z jednej strony pozostają nieufni wobec 
zastanych autorytetów, instytucji czy przywódców, a z drugiej w wyjątkowy 
sposób pragną osobistego spełnienia oraz identyfi kacji ze wspólnotą. 

Źródła obecnej sytuacji niewątpliwie leżą w kulturze. Konsumpcyjny styl ży-
cia, który upowszechnia się od połowy dwudziestego wieku, wpływa na zmianę 
przekonań, symboli i przekazów religijnych. Sprawia on, że nawyki kulturowe 
oraz obraz świata kształtują się obecnie pod wpływem stymulowanej przez rynek 

13  Szerzej na ten temat zob. D.  N i c h o l l, Świętość, tłum. M. Borkowska, Biblioteka „Więzi”, 
Warszawa 1998; N.  L a s h, Pytanie o Boga: świętość, mowa i milczenie, tłum. J. Ruszkowski, Wy-
dawnictwo „W drodze”, Poznań 2009; P.  B r o w n, Kult świętych, Narodziny i rola w chrześcijań-
stwie łacińskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007; ks. F.  G r y g l e w i c z, 
Świętość wiernych w Nowym Testamencie, w: Drogi świętości, red. W. Słomka, Redakcja Wydaw-
nictw KUL, Lublin 1980, s. 9-29; E.  S t a n u l a, Chrześcijanie i ich ideały, w: św. Metody z Olimpu, 
Uczta. O r y g e n e s, Homilie o Pieśni nad Pieśniami. Zachęta do męczeństwa, tłum. S. Kalinowski, 
Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1980; D.  K a s p r z a k OFMCap, Koncepcje świętości 
w okresie patrystycznym, „Itinera Spiritualia” 3(2010), s. 45-69; „Święci, kult”, Encyklopedia Ko-
ścioła, tłum. zbiorowe, red. F.L. Cross, Warszawa 2004, t. 2, s. 928. Por. E.  W i p s z y c k a, Kościół 
w świecie późnego antyku, PIW, Warszawa 1994, s. 300-335.

14  Por. V.J.  M i l l e r, Religia w świecie konsumpcji. Chrześcijańska wiara i praktyka w kulturze 
konsumpcyjnej, tłum. T. Szafrański, Verbinum, Warszawa 2007, s. 133.
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cywilizacji informatycznej, która dzięki mediom i nieustannie rozwijającym się 
technologiom komunikacyjnym dostarcza treści oddziałujących na wszystkie 
pokolenia. W wysoko rozwiniętych krajach Zachodu konsumpcyjny sposób ży-
cia stał się kulturową normą, co zwięźle ujął Zygmunt Bauman: „Kultura składa 
się dziś z ofert, nie nakazów; z propozycji, a nie norm. [...] nie posiada «ludu» do 
oświecania i uszlachetniania; posiada natomiast klientów do uwodzenia”15.

Współcześni idole stanowią niemal zawsze zjawisko kulturowo efeme-
ryczne – postaci te często przemijają równie szybko, jak zostały wypromo-
wane. Wśród tych które wydają się dziś najsilniej oddziaływać na młodzież 
i dostarczać jej wzorców, są: Miley Cyrus16, Justin Bieber17 i Lady Ga-

15  Z.  B a u m a n, Kultura w płynnej nowoczesności, Agora, Warszawa 2011, s. 27-30.
16  Miley Cyrus, właściwie: Destiny Hope Cyrus (ur. 1992), to amerykańska aktorka, wokalistka 

i gwiazda popkultury. W popularnym sitcomie Hannah Montana, którego emisja trwała od 2006 do 
2011 roku, kreowała ważny dla milionów nastolatek wizerunek nastoletniej gwiazdy pop Hannah 
Montany. Serial był wtedy najchętniej oglądaną produkcją Disney Channel i bił rekordy popularno-
ści na świecie. Cyrus stała się wzorem dla milionów nastoletnich odbiorców na całym świecie. Jej 
postawy, relacje z ojcem i bratem, grupa przyjaciół, miłości i codzienno-szkolne kłopoty stanowiły 
swoistą matrycę zachowań dla fanów na wszystkich kontynentach. Zob. J.  M a g i d, Miley Cyrus/
Hannah Montana, Gareth Stevens Publishing, Pleasantville 2009; J.  R o b b, Miley Mania!: Behind 
the Scenes with Miley Cyrus, Scholastic, New York 2008; A.  L a u r e n, More Mad for Miley: An 
Unauthorized Biography, Price Stern Sloan, New York 2009. Dziś Cyrus jest nadal bardzo popular-
na, ale już jako skandalizująca, niestroniąca od wulgarności i kontrowersyjna wokalistka muzyki 
pop. Zob. http://tvp.info/magazyn/po-godzinach/skandalistka-miley-i-jej-circus/13059720.

17   Kanadyjski wokalista popowy Justin Bieber (ur. 1994) zajmował w roku 2011 drugie miej-
sce na liście najlepiej opłacanych postaci show-biznesu poniżej trzydziestego roku życia, będąc 
jednocześnie najmłodszą osobą w tym zestawieniu. Z kolei w roku 2012 znalazł się na trzeciej 
pozycji zestawienia najbardziej wpływowych postaci popkultury, z rocznym dochodem w wyso-
kości pięćdziesięciu pięciu milionów dolarów. W roku 2011 brytyjski „The Observer” opublikował 
raport mówiący, że w sferze sieci społecznej Justin Bieber jest postacią bardziej wpływową niż 
Barack Obama czy Dalajlama. Źródłem popularności wokalisty był Internet, a przyczynili się do 
niej nastoletni fani jego muzycznych klipów na kanale YouTube i jego wpisów na Twitterze, które 
pod koniec grudnia 2011 roku obserwowało prawie sześć milionów osób. Zob. D.  R u s h e, Justin 
Bieber is More Infl uential Online Than the Dalai Lama or US President, http://www.theguardian.
com/media/2011/jan/02/klout-social-media-networking; J.  V e n a  Justin Bieber Hits 6 Million 
Twitter Followers, http://www.mtv.com/news/articles/1651843/justin-bieber-hits-6-million-twitter-
followers.jhtml. W sierpniu 2010 klip Justina Biebera Baby został obejrzany na YouTube 246 milio-
nów razy. Wielkim wydarzeniem był występ gwiazdora w nowojorskiej Madison Square Garden, 
jednej z najważniejszych sal widowiskowych świata. Figury woskowe młodego Kanadyjczyka zo-
baczyć można w muzeach Madame Tussaud w Nowym Jorku, Londynie i Amsterdamie. Nastoletni 
wokalista otrzymał już szereg nominacji i nagród muzycznych (m.in. statuetkę dla Artysty Roku 
podczas gali 2010 American Music Awards, nominację do Nagrody Grammy w kategoriach: Best 
New Artist i Best Pop Vocal Album). Zob. R.  B l o o m, Justin Bieber: An Unauthorized biography, 
Price Stern Sloan–Penguin, New York 2010.

Warto przy tym podkreślić, że Bieber przez kilka lat miał jasno zdefi niowany profi l kulturo-
wy: prezentował się jako naturalny, słodki, niewinny i zwyczajny chłopak z sąsiedztwa. Ostatnio 
jednak jego wizerunek uległ radykalnej zmianie: zamiast miłego chłopaka fani i odbiorcy kultury 
zobaczyli wulgarnego, nieprzyzwoitego, mającego kłopoty z narkotykami i prawem nastolatka. 

Dlaczego Justin Bieber, a nie święty Justyn?
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ga18. Podobnie jak wizerunki tych artystów, budowane są dziś również opowie-
ści, narracje i legendy osnute wokół postaci różnorakich muzyków (ostatnio 
ośrodkiem zainteresowania społecznego jest na przykład Amy Winehouse), 
a nawet wokół całych zespołów muzycznych, jak The Beatles, Led Zeppelin, 
Nirvana, The Cure czy Deep Purple, a także postaci obecnych w świadomości 
społecznej, na przykład Dalajlamy czy Nelsona Mandeli. We współczesnej 
kulturze idolami stają się również postacie fi kcyjne. Przykładami mogą być 
herosi amerykańskiej popkultury: Kapitan Ameryka, Spider Man czy bohate-
rowie komiksu Avengers, wśród których wyróżnia się bohater komiksów i fi l-
mów Iron Man, stworzony przez rysowników Dona Hecka i Jacka Kirby’ego 
oraz scenarzystów Stana Lee i Larry’ego Liebera19.

Innym przykładem postaci wymyślonej, ale mającej przemożny wpływ na 
kulturowe postawy i wyobrażenia, jest lalka Barbie, która od ponad pół wieku 
funkcjonuje na rynku zabawek dla dzieci jako ikona stylu bycia i sposobu ży-
cia. Stanowi ona dla swoich odbiorców (głównie małych dziewczynek) źródło 
wyobrażenia kobiecości i pomaga kreować określony ideał nastolatki czy mło-
dej kobiety: szczupłej, pięknej, miłej, dobrze ułożonej, dla której jednak przede 
wszystkim liczy się zabawa i atrakcyjne spędzanie czasu wolnego. Mary F. 

Por. I.  N y c, Dzieciak, słodziak, idol, „Wprost” 2010, nr 33, s. 86n.; K.  K ł o p o t o w s k i, Bieber-
mania, „Tygodnik Solidarność” 2011, nr 9, s. 22n. Być może management piosenkarza przedefi niował 
jego medialny image, by dotrzeć do starszego już pokolenia nastoletnich wielbicieli gwiazdy pop. 
Zob. http://www.mtv.pl/newsy/44541-bieber-zostanie-deportowany; http://www.mtv.pl/newsy/44669
-justin-bieber-ma-klopoty-w-kanadzie.

18  Lady Gaga (właściwie: Stefani Joanne Angelina Germanotta, ur. 1986) to amerykańska pio-
senkarka pop, autorka tekstów piosenek, kompozytorka i aktorka, której nieodłącznym elementem 
scenicznego wizerunku są różnego rodzaju kontrowersyjne i dziwaczne kreacje, projektowane między 
innymi przez Giorgia Armaniego czy Aleksandra McQueena. W latach 2010-2013 Lady Gaga zdobyła 
wiele nagród muzycznych i kilkakrotnie znalazła się na liście „Timesa” i „Forbesa” wśród najbardziej 
wpływowych celebrytów świata. W lipcu 2010 roku jej profi l na Facebooku śledziło jedenaście milio-
nów ludzi, a teledysk do piosenki Bad Romance w jej wykonaniu w krótkim czasie na portalu YouTube 
obejrzało 250 milionów użytkowników. Zob. A.  M a l i n o w s k a, M.  M a r c e l a, The Queer of 
Pop. Chwast w ogrodzie popkultury, „Opcje” 2010, nr 2, s. 44; zob. też: Ł.  O r b i t o w s k i, Dziew-
czyna, która została popkulturą, „Gazeta Wyborcza” z 18 VI 2010, s. 18; M.  S t a n i s z e w s k i, 
Lady Gaga – produkt idealny, „Dziennik. Gazeta Prawna” z 11 V 2010, s. A10.

19  Jako bohater Stanów Zjednoczonych Ameryki Iron Man zadebiutował w magazynie „Tales of 
Suspense” (1963, seria 1, nr 39). Na podstawie komiksów Marvela powstały cztery fi lmy fabularne 
o ekscentrycznym, ale szlachetnym bohaterze: Iron Man (2008, reż. J. Favreau), Iron Man 2 (2010, reż. 
J. Favreau, K. Branagh ), The Avengers (2012, reż. J. Whedon) i Iron Man 3 (2013, reż. S. Black). Iron 
Man pojawił się również w serialach animowanych, np. Obrońca dobra (Iron Man: The Animated Se-
ries, 1994-1996), Iron Man: Armored Adventures (2008-2010) i Avengers: Potęga i moc (The Avengers: 
Earth’s Mightiest Heroes, 2010-2013). Por. B.J.  O r o p e z a, The Gospel According to Superheroes: 
Religion and Pop Culture, Peter Lang, New York 2005, s. 12-18; R.J.  G r a y, B.  K a k l a m a n i d o u, 
The 21st Century Superhero: Essays on Gender, Genre and Globalization in Film, McFarland, Jef-
ferson, North Carolina, 2011, s. 15-20; M.  D i P a o l o, War, Politics and Superheroes: Ethics and 
Propaganda in Comics and Film, McFarland, Jefferson, North Carolina, 2011, s. 28-30.
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Rogers nazywa Barbie heroiną świata konsumpcji: jest ona hiperkonsumentką 
z nieograniczonymi możliwościami posiadania rzeczy. W jej świecie niczego 
nie brakuje – jest pełny, jasny i szczęśliwy.

Obok tych najbardziej wymownych przykładów idoli dzisiejszego społeczeń-
stwa można by wymienić również znanych piłkarzy czy bohaterów gier kompu-
terowych. Chociaż są to ideały i ikony sezonowe, obecne w medialno-popowym 
mainstreamie jedynie przez kilka, może kilkanaście lat, to faktem pozostaje, że 
w kluczowym dla młodych ludzi okresie dorastania i budowania świata wartości, 
to właśnie te postacie stanowią wzorce zachowań, wyznaczające styl życia.

Co jednak powoduje, że tego rodzaju postacie stają się bohaterami dla 
milionów młodych ludzi? Co sprawia, że ich postawy, ubiór, styl czy spo-
sób bycia naśladowane są przez rzesze nastoletnich odbiorców popkultury? 
Wydaje się, że można wskazać trzy najważniejsze powody, dla których dziś 
– w społecznościach ponowoczesnych – muzycy, twórcy, tak zwani celebryci, 
sportowcy i komiksowi bohaterowie nabierają cech idoli.

KONSUMOWAĆ, ŻEBY BYĆ
I BYĆ BOGATYM, ŻEBY KONSUMOWAĆ

Globalne decyzje dotyczące ekonomii: produkcji i konsumpcji, popytu 
i podaży, mają wpływ na kształt kultury, a tym samym promują z góry zdefi -
niowane koncepcje życia. Popularność współczesnych idoli jest w tym sensie 
przede wszystkim wynikiem działań przemysłu tworzącego show-biznes. Kon-
sumizm (jak nazywają to zjawisko niektórzy badacze społecznych zachowań21) 
nakreśla horyzont życia, określa ludzkie potrzeby i ukazuje nowe sposoby ich 
zaspokajania. Odwołując się do emocji, pożądań i materialnej (cielesnej) idei 
człowieka, popularyzuje model wygodnej, pięknej, szczęśliwej – a zatem uda-
nej – egzystencji. Takie życie, skoro postrzega się je w kategoriach sukcesu, 
nabiera charakteru aksjologicznego – jest uznawane za dobre i wartościowe 
samo w sobie. Idole są piękni i bogaci, a przez to dobrzy (reprezentują dobre, 
ważne treści) – i są przy tym szczęśliwi. Ich życie jest w tym najważniejszym 
wymiarze spełnione, a więc stanowi wzór dla innych. Krokiem ku realizacji 
tego ideału jest naśladownictwo, a więc konsumpcja. Ideologię konsumeryzmu 
można więc postrzegać jako jedną ze strategii promowania nowych bohaterów 

20  Por. M.F.  R o g e r s, Barbie jako ikona kultury, tłum. E. Klekot, Muza, Warszawa 2003, 
s. 30-33; 96-99.

21  Zob. G.  R i t z e r, Magiczny świat konsumpcji, tłum. L. Stawowy, Muza, Warszawa 
2004; Z.  B a u m a n, Życie na przemiał, tłum. T. Kunz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005; 
ks. S.  G a w o r e k, Utracony blask: fi lozofi czne uwarunkowania współczesnego sporu o wartości, 
Duc in Altum, Ząbki 2011.
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