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Od redaktora

W

za³¹czniku do rozporz¹dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
z dnia 8 sierpnia 2011 r. (DzU 2011, nr 179, poz. 1065) w rubryce obszaru
i dziedziny nauk spo³ecznych, w kolumnie Dyscypliny naukowe/dyscypliny artystyczne jako jedna z dziewiêciu dyscyplin wymienione zosta³y miêdzy naukami
o obronnoœci a naukami o polityce nauki o mediach (zwracam uwagê na kolejnoœæ,
bo nasza dyscyplina wy³amuje siê z porz¹dku alfabetycznego), co w dziejach polskiej nauki o komunikacji spo³ecznej trzeba uznaæ za moment historyczny. Radoœci
i satysfakcji chyba wszystkich, a zw³aszcza m³odszych, prasoznawców, medioznawców i innych badaczy komunikacji spo³ecznej nie jest w stanie ostudziæ nawet
œwiadomoœæ niefortunnoœci nazwy nowo uznanej dyscypliny. Media bowiem to
wyraz wieloznaczny. S³owniki jêzyka polskiego informuj¹, ¿e media to m.in. zarówno „prasa, telewizja i radio rozpatrywane razem ze wzglêdu na ich rolê w przekazywaniu informacji [...]”, jak i „elektrycznoœæ, gaz, woda i inne zasoby dostêpne
w sieci [...]”. A badacze komunikacji spo³ecznej wiedz¹ ponadto, ¿e media w swoim medioznawczym sensie to nie tylko masowe œrodki transmisji informacji (jak
prasa drukowana, radio czy telewizja), ale tak¿e œrodki jej artykulacji (jak jêzyki etniczne i wszelkie systemy znakowe), jej rejestracji (jak o³ówek z kartk¹ czy maszyna do pisania), jej magazynowania, przetwarzania i wyszukiwania (jak komputery),
a tak¿e organizowania jej dyfuzji (jak ró¿ne instytucje medialne od redakcji po globalne koncerny). Przedmiotem zaœ zainteresowania badawczego medioznawców s¹
nie tyle same media, co ich u¿ywanie, a wiêc komunikacja.
Wszelkie obiekcje zwi¹zane z nazw¹ bledn¹ jednak wobec mo¿liwoœci normalnego rozwoju naukowego absolwentów kierunku Dziennikarstwo i komunikacja
spo³eczna w ramach tej samej dyscypliny, bez przebierania siê za politologów czy
prawników i korzystania z goœcinnoœci innych dyscyplin.
Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego zawdziêczamy te¿ postêpuj¹c¹ parametryzacjê indywidualnej i instytucjonalnej dzia³alnoœci naukowej, z uprzywilejowaniem publikacji anglojêzycznych i anglojêzycznych baz bibliograficznych
jako podstaw indeksacji. Problem ten jest ¿ywo dyskutowany w œrodowiskach badaczy z krêgów nauk humanistycznych i spo³ecznych. Za istotny przyczynek do
dyskusji na ten temat trzeba uznaæ otwieraj¹cy ten numer ZP artyku³ W³adys³awa
Marka Kolasy, który na przyk³adzie historii mediów polskich dowodzi potrzeby
stworzenia – przynajmniej dla niektórych dyscyplin – rodzimych baz dla celów parametryzacji.
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Zapewne wiêkszoœæ czytelników nie tylko naszej prasy nie zdaje sobie sprawy,
jak du¿y wp³yw na to, co znajduj¹ na ³amach gazet i czasopism ma wspó³praca
dziennikarstwa i public relations. Wzglêdy ekonomiczne ka¿¹ siê z tym pogodziæ.
Oba sektory zabiegaj¹ o zainteresowanie tej samej publicznoœci i nietrudno obliczyæ, „ile czasu zaoszczêdzi dziennikarz, któremu dostarczono profesjonalnie
opracowane materia³y Ÿród³owe” – pisze Marek Chyliñski. Wypada dodaæ, ¿e zaoszczêdza na takiej wspó³pracy i wydawca, czego poœrednio dowodzi dynamika
zatrudnienia dziennikarzy i specjalistów PR na rynku amerykañskim, gdzie interakcja obu sektorów jest znacznie zaawansowana.
W staraniach o pozyskanie zainteresowania potencjalnej publicznoœci, w zaintrygowaniu jej, mo¿e – zdaniem Jacka D¹ba³y – dziennikarstwu pomóc zbli¿enie
do literatury. W literaturze bowiem znajdzie dziennikarstwo gotowe schematy
i regu³y dramaturgiczne, gotowe, by je zastosowaæ w komunikowaniu masowym.
Konkretnymi przyk³adami przekonuje autor do s³usznoœci swojej opinii.
Odk¹d przed 40 laty McCombs i Shaw wyst¹pili z hipotez¹ porz¹dku dziennego, zd¹¿yliœmy siê przyzwyczaiæ do tego, ¿e g³ównym przedmiotem badañ nad rol¹
spo³eczn¹ mediów s¹ relacje miêdzy tym, czym siê zajmuj¹ media, a tym, o czym
myœli i mówi ich rzeczywista lub potencjalna publicznoœæ. Artyku³ Ewy Nowak
przesuwa zastosowanie koncepcji porz¹dku dziennego tak¿e na relacje miêdzy
tym, czym siê zajmuj¹ media, czyli agend¹ medialn¹, a tym, czym siê zajmuje rz¹d,
czyli agend¹ polityczn¹.
Aby wypowiedŸ medialna mog³a wywrzeæ jakikolwiek wp³yw, musi na tyle
wzbudziæ zainteresowanie odbiorcy (tak, tak, chodzi o to samo zainteresowanie,
o które siê troszcz¹ autorzy poprzednich trzech artyku³ów), ¿eby siê z ni¹ zapozna³.
Maj¹ jej w tym pomagaæ u¿yte w niej œrodki stylistyczne. I z tego wzglêdu, jak dowodzi Katarzyna Jarosz, autorka artyku³u o popularyzacji nauki, nie s¹ one s¹ tylko zwyk³ym ozdobnikiem, ale przejawem przyjêtej strategii komunikacyjnej.
A te mog¹ byæ ró¿ne. Jedn¹ z nich jest u¿ywanie m³odomowy w Internecie,
o której sugestywnie pisze Anna Wileczek: „Opanowanie specyficznego jêzyka,
pozwalaj¹cego w atmosferze anonimowoœci i zmian to¿samoœci na rozpoznanie
odbiorcy jako swojego, jest bardzo po¿¹dane, daje szansê bezpiecznie zakotwiczyæ
siê na chwilê wœród swoich, unikaj¹c doros³ego sformatowania. Szybko jednak
okazuje siê, ¿e [...] bezkolizyjny powrót z jêzykowych cyberœwiatów rzadko okazuje siê do koñca mo¿liwy”.
W dziale Media na œwiecie panuje problematyka amerykañska, ale nie ca³kiem
¿egnamy siê z krajem, bo jednym z dwóch tekstów tu zamieszczonych jest niezwyk³a pod wzglêdem teoretycznym, metodologicznym i merytorycznym rozprawa Paw³a P³anety, rekonstruuj¹ca wizerunek Polski w postpeerelowskim dwudziestoleciu w codziennej prasie USA. Autorka drugiej pozycji w tym dziale,
Julita Œlusarczyk, przekonywaj¹co dowodzi sw¹ analiz¹ dzia³añ sztabu wyborczego Baracka Obamy w wideoportalu YouTube i ich przejawów w sieci, ¿e siê ten
kana³ walnie przyczyni³ do jego zwyciêstwa w wyborach.
Dzia³ historyczny w tym numerze przeniesie czytelnika najpierw na Wo³yñ miêdzywojennego dwudziestolecia, a nastêpnie do Izraela lat piêædziesi¹tych i szeœædziesi¹tych. Prasoznawcz¹ podró¿ na Wo³yñ zawdziêczamy Agnieszce Cieœlikowej,
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która przedstawiaj¹c tamtejsze ówczesne inicjatywy prasowowydawnicze, odkrywa,
¿e stosunkowe ubóstwo miejscowej prasy codziennej by³o rekompensowane przez
ca³kiem przyzwoite czytelnictwo dzienników z Warszawy, Krakowa, Lwowa, £odzi
i przede wszystkim... Niepokalanowa. Natomiast przeciekaw¹ tak¿e ze wzglêdu na
szczegó³y biograficzne i faktograficzne, pe³n¹ smakowitych szczegó³ów opowieœci¹
o polskojêzycznym tygodniku Od Nowa, wydawanym w Izraelu w latach 1958–1965,
i o jego redaktorach z Ignacym Iserlesem na czele raczy swoich czytelników El¿bieta Kossewska.
Czêœæ Rozpraw i artyku³ów zamyka opracowanie Wojciecha Kajtocha i Rafa³a Kusia o jêzykach mniejszoœciowych i obcych w szko³ach i mediach wspó³czesnej Polski. Autorzy zwracaj¹ uwagê na rosn¹cy udzia³ wœród nowych wydawnictw
periodycznych czasopism drukowanych wy³¹cznie w jêzyku angielskim. W wielu
z nich wbrew apelom Rady Jêzyka Polskiego nie ma nawet polskojêzycznych
streszczeñ.
Rozprawy i artyku³y nie koñcz¹ tego numeru. Spoœród drukowanych w nim recenzji przynajmniej kilka omawia nowe ksi¹¿ki, których nie mo¿na nie znaæ.
wp

R

O

Z

P

R

A W

Y

I

A

R T

Y

K

U

£

Y

Zeszyty PRASOZNAWCZE
Kraków 2011

R. LIV, nr 3–4 (207–208)

W£ADYS£AW MAREK KOLASA

HISTORIA MEDIÓW POLSKICH W ŒWIETLE
WSKANIKÓW BIBLIOMETRYCZNYCH
1. Wprowadzenie

M

etoda empirycznej ewaluacji dorobku naukowego rozwinê³a siê
w kilku minionych dekadach w pe³noprawn¹ naukê (bibliometriê)
i zaowocowa³a licznymi osi¹gniêciami. Badania bazuj¹ce na analizach cytowañ sta³y siê inspiracj¹ dla wielu prac teoretycznych, rozbudowano z dobrym skutkiem narzêdzia i zaaplikowano jej osi¹gniêcia w praktyce.
W wielu dziedzinach wiedza zaczerpniêta z indeksów cytowañ jest pierwszym, niejako naturalnym krokiem procedury badawczej. Warto jednak zauwa¿yæ, ¿e uwagi te odnosz¹ siê niemal wy³¹cznie do nauk przyrodniczych
i technicznych. Nawet pobie¿na analiza dorobku bibliometrii (Górny, Nowak 1996, s. 16–20; Schubert 1999; ten¿e 2001) œwiadczy dobitnie, ¿e jedynie korpus science & technology stanowi osnowê dla przygniataj¹cej
wiêkszoœci powsta³ych prac teoretycznych i to one stanowi¹ punkt odniesienia dla nauki jako takiej. Stan ten dotyczy przede wszystkim indeksów
cytowañ (Science Citation Index [SCI] i Scopus), które uderzaj¹co nadreprezentuj¹ nauki przyrodnicze. Dysproporcje te przejawiaj¹ siê zarówno
w liczbie rejestrowanych prac, jak i obliczonych na ich bazie wskaŸnikach.
Plastycznie obrazuj¹ to dane zaczerpniête z serwisów Institute of Scientific Information (ISI). W latach 1981–2002 w SCI zarejestrowano nastêpuj¹ce liczby publikacji: nauki przyrodnicze [P] – 89,5%; nauki spo³eczne
[S] – 8%; nauki humanistyczne [H] – 2,5%. Istotnie ró¿ni³y siê tak¿e kluczowe wskaŸniki, np.: liczba cytowanych publikacji (P – 38,32–78,48%; S
– 32,7–59,1%; H – 7,2–20,5%); liczba cytowañ na jedn¹ publikacjê (P –
1,36–12,98; S – 0,92–3,83; H – 0,10–1,80) oraz liczba cytowañ na jedn¹
publikacjê cytowan¹ (P – 5,02–18,59; S – 2,80–6,48; H – 1,35–1,80)
(Maršakova-Šajkeviè 2009, s. 20, 194; ta¿ 2001, s. 157). W tym kontekœcie
nie dziwi, ¿e jedynie w zastosowaniu do nauk œcis³ych analiza cytowañ prowadzi do wiarygodnych rezultatów. W wypadku nauk spo³ecznych wszystkie wskaŸniki s¹ prawie o rz¹d wielkoœci ni¿sze, a w odniesieniu do humanistyki – jeszcze ni¿sze, by nie rzec symboliczne. W rezultacie wytworzy³a
siê nastêpuj¹ca sytuacja: 1 – brak reprezentatywnych indeksów cytowañ
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powoduje, ¿e ich zastosowanie do humanistyki daje wyniki nieadekwatne;
2 – istnieje wyraŸny niedorozwój prac teoretycznych w tym zakresie, co
sprawia, ¿e trudno jest zdiagnozowaæ rzeczywiste powody tej sytuacji; 3 –
w konsekwencji rodzi to nieukrywan¹ niechêæ œrodowiska humanistów wobec bibliometrii, ostatecznie prowadzi do skomplikowanej sytuacji, któr¹
mo¿na by metaforycznie okreœliæ jako wêze³ gordyjski, gdy¿ ani teoria, ani
praktyka nie stwarza impulsów do bli¿szej diagnozy problemu.
W niniejszym studium podjêto próbê prze³amania tego impasu. Skupiono siê w szczególnoœci na szukaniu odpowiedzi na dwa pytania: jakim specyficznym prawid³owoœciom bibliometrycznym podlega historiografia mediów (i czy ró¿ni¹ siê one od tych charakterystycznych dla nauk
przyrodniczych) oraz co sprawia, ¿e humanistyka (w szczególnoœci historia) jest s³abo reprezentowana w bazach miêdzynarodowych. G³ównym narzêdziem, które dostarczy³o danych empirycznych, by³a ad hoc wykonana
baza Indeks Cytowañ Historiografii Mediów Polskich [ICHMP], w którym
zarejestrowano komplet literatury naukowej na tytu³owy temat za lata
1945–2010 (oraz wybór prac z okresu 1812–1944). W wersji finalnej baza
liczy³a 24 627 dokumentów powi¹zanych siatk¹ 63 811 cytowañ, a g³ówny
trzon stanowi³y opisy dotycz¹ce historii mediów (15 920 dokumentów cytowanych 52 254 razy). Indeks by³ tworzony wed³ug autorskiej metody,
zbli¿onej do technik stosowanych w SCI (Garfield 1979), ukierunkowanej
tak, aby uzyskaæ mo¿liwie du¿e skupienie wyników, umo¿liwiaj¹cych
wyci¹ganie miarodajnych wniosków statystycznych. Ostatecznie osi¹gniêto wskaŸniki zbli¿one do indeksów filadelfijskich z grupy science (tabela 2).
Dostêpna literatura przedmiotu jest skromna (McCrank 2001,
s. 85–139), co jest w du¿ej mierze negatywnym skutkiem niskiej reprezentacji humanistyki w serwisach ISI. Pojedyncze prace powsta³e na podstawie
analiz Ÿróde³ innych ni¿ SCI s¹ z kolei zbyt w¹skie i nale¿y je odczytywaæ
raczej jako studia przypadku (Konieczna 2002). Œlady g³êbszego zainteresowania wskazan¹ tematyk¹ s¹ symboliczne (Archambault, Gagné 2004;
Finkenstaedt 1990; Boonstra, Breure, Doorn 2004; Nowak 2004). Nieliczni
autorzy z uwagi na brak odpowiednich danych albo operuj¹ statystyk¹ wydawnictw, np. w odniesieniu do mediów francuskich (Hérubel 2006; ten¿e
2007), albo wskaŸnikami innymi ni¿ cytowania, np. polscy uczeni (Nowak
2000; Skalska-Zlat 2002). Tytu³em ciekawostki warto dodaæ, ¿e na gruncie
polskim pionierskie eksperymenty w tym zakresie ju¿ u progu lat 80. wykona³ Pawe³ Dubiel (1981).
2. Historia prasy polskiej w obiegu miêdzynarodowym
Kluczow¹ kwesti¹ dla dalszych rozwa¿añ bêdzie okreœlenie i diagnoza
powodów s³abej reprezentacji historii prasy w Ÿród³ach miêdzynarodowych. Problem ów, który z ca³¹ ostroœci¹ wystêpuje w serwisach filadelfijskich, dotyczy tak¿e – co warto podkreœliæ – innych Ÿróde³ tego typu. Prze-
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konuje o tym analiza reprezentacji polskiego piœmiennictwa w kilku
czo³owych bazach o zasiêgu œwiatowym. W wyniku eksperymentu ustalono, ¿e spoœród 15 920 dokumentów zarejestrowanych w ICHMP (czyli
100% publikacji z zakresu historii mediów polskich) reprezentacja
kszta³towa³a siê nastêpuj¹co: Science Citation Index [SCI] jedynie 61 prac
(0,38%), baza Historical Abstract [HA] – 261 (1,60%), zaœ International Bibliography of Historical Sciences [IBHS] – 178 (1,11%). Stan ten mo¿na
jednak t³umaczyæ tym, ¿e bibliografie miêdzynarodowe stosuj¹ wysoki
próg selekcji, co musi siê niekorzystnie odbijaæ na wynikach. Praktyka potwierdza tê tezê. Wiêkszoœæ serwisów o zasiêgu miêdzynarodowym
wdro¿y³o zaawansowane procedury typowania i ewaluacji (np. listy czasopism)1, które maj¹ gwarantowaæ rejestracjê jedynie prac najwartoœciowszych. Jeœli zatem mechanizmy te dzia³aj¹ poprawnie, prace wybitne (tzn.
wysoko cytowane) powinny tam figurowaæ w komplecie lub co najmniej
w du¿ym zakresie. Tezê tê poddano empirycznej weryfikacji, badaj¹c relewancjê. Testowano j¹ dla czterech typów publikacji (A, B, C, D). Szereg
A obejmowa³ tzw. publikacje „s³awne”, czyli pierwsz¹ dziesi¹tkê prac najczêœciej cytowanych (150 i wiêcej cytowañ)2; B – publikacje „dobrze znane”, czyli kolejnych 90 pozycji z czo³a listy (po 52–149 cytowañ); C –
„znane”, czyli nastêpne 900 pozycji ze szczytu rankingu (po 11–51 cytowañ); D – pozosta³e 14 920 prac (cytowanych nie czêœciej ni¿ 10 razy lub
nie cytowanych wcale) – tabela 1.
Tabela 1. Reprezentacja historii mediów polskich
w wybranych Ÿród³ach miêdzynarodowych3
Indeks Cytowañ Historiografii
Mediów Polskich [ICHMP]

Science Citation
Index [SCI]

Szereg

N

A
B
C
D
B³êdne
Razem

N

Ranga

10
1–10
0
90
11–100
0
900
101–1000
0
14920 1001–15920 20
–
–
41*
15920
1–15920
61

HistoricalAbstract
[HA]

International Bibliography
of Historical Sciences
[IBHS]

Relewancja

N

Relewancja

N

Relewancja

0
0
0
0,13%
–
0,38%

0
0
14
207
40**
261

0
0
1,5%
1,3%
–
1,6%

6
18
47
97
10**
178

60%
20%
5,2%
0,6%
–
1,11%

* Recenzje ksi¹¿ek, ** Pozycje b³êdnie zaklasyfikowane
1 Np. wykazy: ISI Master Journal List – http://science.thomsonreuters.com/mjl/ (2010.09.24); Historical Abstract (January/Ferbuary 2011) – http://www.ebscohost.com/titleLists/hah-coverage.pdf
(2011.03.10).
2 A. P a c z k o w s k i: Prasa polska w latach 1918–1939, 1980 [415 cytowañ]; Prasa polska w latach
1864–1918, 1976 [374]; Prasa polska w latach 1661–1864, 1976 [308]; J. £ o j e k, J. M y œ l i ñ s k i,
W . W ³ a d y k a: Dzieje prasy polskiej, 1988 [204]; L. D o b r o s z y c k i: Centralny katalog polskiej
prasy konspiracyjnej 1939–1945, 1962 [199]; M. P i e t r z a k: Reglamentacja wolnoœci prasy w Polsce
1918–1939, 1962 [193]; A. N o t k o w s k i: Polska prasa prowincjonalna Drugiej Rzeczypospolitej,
1982 [163]; J. J a r o w i e c k i, J. M y œ l i ñ s k i: Prasa polska w latach 1939–1945, 1980 [153];
A . S ³ o m k o w s k a: Prasa w PRL, 1980 [150].
3 SCI: Web of Knowledge 1945–2010 [filtr: subject area history] – pomiar 24.10.2010; HA – Historical
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W œwietle uzyskanych wyników teza powy¿sza okaza³a siê jednak
fa³szywa. Najgorzej w ocenie wypada SCI, który nie zarejestrowa³ ¿adnej
pozycji z grup A, B, C i tylko 0,13% z szeregu D (ostatniego); zaœ HA – ani
jednej z A, B oraz jedynie 1,5% z szeregu C i 1,3% z D. Dodajmy, ¿e w eksperymencie pominiêto drugi co do wielkoœci miêdzynarodowy indeks –
Scopus, gdy¿ historiografia jest w nim reprezentowania œladowo4. Wyj¹tkiem okaza³a siê tylko IBHS, która poprawnie rejestrowa³a pozycje wysoko
cytowane: 60% – szeregu A; 20% – B; 5,2% C. Kluczem do zrozumienia
ró¿nic jest metodyka. Jedynie IBHS powstaje w wyniku wspó³pracy miêdzynarodowej, a opisy s¹ typowane drog¹ ¿mudnej selekcji manualnej, wykonywanej przez wspó³pracuj¹ce oœrodki regionalne (np. Polskê reprezentuje Instytut Historii PAN). Pozosta³e bazy powstaj¹ w formie
scentralizowanej i kieruj¹ siê wytycznymi o wysokim stopniu sformalizowania, najczêœciej podstaw¹ ich dzia³ania s¹ odpowiednie listy uwzglêdnianych czasopism (SCI, HA)5. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e wœród analizowanych Ÿróde³ jedynie SCI jest baz¹ z pe³nym mechanizmem cytowañ;
pozosta³e zaœ albo od niedawna rozpoczê³y dodawanie cytowañ (HA); albo
nie maj¹ ich wcale i trudno liczyæ, ¿e bêd¹ mia³y, gdy¿ s¹ na noœniku mechanicznym (IBHS).
Warto przeto zdiagnozowaæ powody, dla których SCI okaza³ siê dla historii mediów polskich tak ma³o relewantny. Pierwszy argument podano ju¿
na wstêpie: nauki humanistyczne s¹ w SCI wzglêdem pozosta³ych dziedzin
mocno upoœledzone iloœciowo (stanowi¹ tylko ok. 2,5% ogólnej liczny rekordów), co powoduje, ¿e selekcja jest tu silniejsza ni¿ w innych obszarach.
Istotniejszym problemem jest jednak – wielokrotnie podnoszona przez badaczy (Nowak 2000, s. 46–149) – niereprezentatywnoœæ geograficzna tego
indeksu. Uczeni kanadyjscy (Archambault, Gagné 2004, s. 19–21) obliczyli, ¿e w wypadku nauk spo³ecznych i humanistycznych wskaŸniki te dla
polskich publikacji to 87% pomijanych tytu³ów i a¿ 99% prac6 – i prawdopodobnie nale¿y przyznaæ im racjê. Przekonuj¹ o tym liczne eksperymenty,
które wskazuj¹, ¿e niezale¿nie od kwerendy z zakresu historii na czele listy
SCI znajduj¹ siê publikacje: amerykañskie (24,13%), brytyjskie (8,35), niemieckie (5,24), francuskie (3,43) i kanadyjskie (3,88)7. Z rozk³adu ³atwo
odczytaæ tezê, ¿e geograficzny ranking trafieñ jest wprost proporcjonalny
do liczby indeksowanych czasopism. Aktualnie ISI uwzglêdnia 260 tytu³ów
Abstracts on the Web [EbscoHost] – pomiar: 24.10.2010 i 10.03.2011; IBHS – Vol. 1–72 (Paris etc.
1926–2003) [Part 4. Press].
4 Nawet tworz¹ce czo³o listy w indeksie SCOPUS prace amerykañskie to jedynie – 11 441 dokumentów, brytyjskie – 7 250, francuskie – 1 990, zaœ na lokuj¹c¹ siê 35. miejscu Polskê przypada jedynie 95
prac cytowanych 256 razy. Dane na podstawie bazy SCIMago – http://www.scimagojr.com/index.php
(2011.03.10).
5 Wykazy tytu³ów – zob. przyp. 1.
6 Autorzy oszacowali niereprezentatywnoœæ, porównuj¹c dane z bazy Ulrich’s International Periodical
Directory i serwisów ISI w rozbiciu na: nauki przyrodnicze i techniczne [NSE] oraz spo³eczne i humanistyczne [SSH]. W œwietle tych danych liczba pominiêtych czasopism polskich (i w jêzyku polskim) wynosi: 58% [NSE] oraz 87% [SSH]; jeœli zaœ przyj¹æ ³¹czn¹ liczbê artyku³ów, wskaŸniki te wynios¹ 92%
[NSE] oraz 99% [SSH].
7 Web of Knowledge 1945–2010 [filtr: subject area history] – pomiar 24.10.2010.
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z zakresu historii, z czego na USA przypada 89 tytu³ów (34%), Wielk¹ Brytaniê – 57 (22%), Niemcy – 17 (7%), Francjê – 14 (5%); na pozosta³ych razem – 83 (32%)8. Dane te s¹ zdumiewaj¹co zbie¿ne z prezentowanymi wynikami. Oznacza to, ¿e jedynie publikacje z wymienionych pañstw maj¹
wzglêdnie wysok¹ reprezentacjê i szansê istnienia w obiegu. Nad wynikami
ISI w wypadku historii ci¹¿y tak¿e inna, powa¿na u³omnoœæ. Okazuje siê,
¿e dla historii absolutna wiêkszoœæ publikacji to recenzje ksi¹¿ek (œrednio
65,6%); czyli publikacje wa¿ne w aspekcie krytyki naukowej, ale bezu¿yteczne z informacyjnego punktu widzenia. Czytelnie obrazuj¹ to dane dotycz¹ce historii Polski: wœród 5 287 opisów na ten temat, tylko 21% jednostek to artyku³y, wiêkszoœæ pozosta³ych (73,6%) to recenzje obficie
drukowane na ³amach Acta Poloniae Historica (34%), Jahrbücher für Geschichte Osteuropas (8%) lub American Historical Review (6%). A zatem
szacunki Érica Archambaulta i Étienne Gagné (2004) wydaj¹ siê bliskie
prawdy. Fakty owe w po³¹czeniu z konstatacj¹, ¿e SCI nie rejestruje
ksi¹¿ek, które – przypomnijmy – s¹ w historiografii form¹ najwy¿ej cenion¹ (Dejnarowicz, 1980, s. 350)9, sprawiaj¹, ¿e serwisy filadelfijskie do
badañ historycznych s¹ zupe³nie nieprzydatne. Wniosek ów stawia pod znakiem zapytania zarówno zasadnoœæ wykorzystania SCI do analiz obszaru
humanistyki, jak i wykonane na jego bazie rankingi (np. Drabek 2010,
s. 34–38).
Bez odpowiedzi pozosta³o pytanie: co sprawia, ¿e serwisy ISI s¹ tak niereprezentatywne geograficznie? Bli¿sza analiza przekonuje, ¿e nie jest to
bynajmniej wy³¹cznie przejaw imperializmu kulturowego œwiata zachodniego. OdpowiedŸ kryje siê w specyfice nauk humanistycznych, które s¹
silnie spolaryzowane jêzykowo i pod wzglêdem form wydawniczych (np.
Nowak 2004). Pierwsz¹ tezê obrazuje rozk³ad jêzykowy reprezentatywnej
próby zaczerpniêty IBHS (wykres 1).
WskaŸniki udzia³u jêzyka narodowego wahaj¹ siê zwykle przedziale
95,6–98,8% (Francja – 98,8; USA – 98,8; W. Brytania – 98,7; W³ochy –
98,7; Niemcy – 96,1; Polska – 96,0; Hiszpania – 95,8; Rosja – 95,6), rzadko
przyjmuj¹c wartoœci nieco ni¿sze (Wêgry – 88,3; Szwecja – 76,3). Zbli¿ony
wskaŸnik dominacji wystêpuje nawet w krajach operuj¹cych kilkoma jêzykami (Szwajcaria – 90,2: 49,1 – niemiecki; 41,1 – francuski). Wyj¹tkiem s¹
jedynie kraje wydaj¹ce periodyki miêdzynarodowe: dla badanej dyscypliny
jedyne takie pismo Gazette, ukazuj¹ce siê w holenderskim Leiden, drukowa³o znaczn¹ liczbê prac w jêzyku angielskim (40,7%), choæ i udzia³ jêzyków narodowych by³ tu znaczny (niderlandzki – 40,6; francuski – 12,2; niemiecki – 6,1). Uzasadnienie tej tezy nale¿y wi¹zaæ z istot¹ nauk
8 ISI Master Journal List – http://science.thomsonreuters.com/mjl/ [2010.09.24]. W tym dwa polskie:
Acta Poloniae Historica (od lat 80.) i Kwartalnik Historii ¯ydów od 2009 (wœród 43 pism polskich indeksowanych w systemie Web of Science).
9 Wg badañ ankietowych jako g³ówn¹ formê publikacji na ksi¹¿ki wskaza³o: 95,7% historyków i filozofów (oraz wiêkszoœæ uczonych z zakresu dyscyplin humanistycznych i spo³ecznych – po 92–95%);
dla uczonych z zakresu nauk przyrodniczych odsetek ten oscylowa³ w przedziale (28–50%; np. 28,3% –
medycyna, 50,4% – górnictwo).
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Wykres 1. Jêzyk publikacji z zakresu historii mediów
w œwiatowym obiegu naukowym (N = 2511)10

historycznych, które wymagaj¹ od badacza szerokiej wiedzy kontekstowej
(kultura, polityka, jêzyk i in.), niemo¿liwej – jak siê wydaje – do przyswojenia na drodze innej ni¿ czynne uczestnictwo w danej kulturze i trudnej do
wyra¿enia w jêzyku innym ni¿ narodowy. A zatem historiografia jest z natury lokalna w sensie jêzykowym (odwrotnie ni¿ nauki œcis³e). Jest to zatem
g³ówny powód jej niskiej reprezentacji w indeksach cytowañ, które niemal
wy³¹cznie uwzglêdniaj¹ publikacje w jêzykach kongresowych.
Polaryzacja w zakresie preferowanych form wydawniczych jest w historii równie silna. Badanie reprezentatywnej próby 2 171 prac z IBHS wskazuje, ¿e w historiografii dominuj¹c¹ form¹ jest ksi¹¿ka (odwrotnie ni¿
w naukach œcis³ych). Ich udzia³ w IBHS by³ zawsze wysoki: w latach
1926–1965 (50–60%), w latach 60. i 70. (60–70%), a wspó³czeœnie ustabilizowa³ siê na poziomie 80–90%. Rozk³ad ów mo¿na wprawdzie t³umaczyæ
jako reakcjê na globalny wzrost liczby publikacji (ok. 25% rocznie) wobec
sta³ych limitów rocznych na liczbê opisów w IBHS; niew¹tpliwie tendencja
ta sprawia³a, ¿e redakcje stosowa³y coraz wy¿szy próg selekcji. Proces ów
pokazuje tym samym, ¿e w odczuciu redakcji narodowych to w³aœnie
w ksi¹¿kach zawarty by³ podstawowy strumieñ najwartoœciowszej wiedzy
historycznej. Wydaje siê, ¿e istotn¹ cech¹ wp³ywaj¹c¹ na wysok¹ pozycjê
ksi¹¿ek jest ich wiêksza objêtoœæ, a w œlad za tym pojemnoœæ informacyjna.
W IBHS ³¹czna objêtoœæ ksi¹¿ek by³a a¿ 13 razy wiêksza od artyku³ów
(ksi¹¿ki – 509 793 stron, czyli 92,7%; artyku³y – 38 533, czyli 7%). Tak¿e
ten wniosek t³umaczy nisk¹ reprezentacjê historii (szerzej: humanistyki)
w indeksach cytowañ.

10

Obliczenia w³asne na podstawie analizy International Bibliography of Historical Science, Vol. 1–72
(Paris–Berlin–New York 1926–2003). Part 4. Press.
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Powy¿sze konstatacje prowadz¹ do wniosku, ¿e historia jest s³abo reprezentowania w serwisach miêdzynarodowych i trudno oczekiwaæ, aby stan
ten kiedykolwiek siê zmieni³. Jedyn¹ zatem recept¹ w dziedzinie humanistyki jest tworzenie lokalnych indeksów cytowañ.
3. Cechy piœmiennictwa z zakresu historii mediów
Historiografia, jak przekona³y powy¿sze rozwa¿ania, cechuje siê kilkoma osobliwoœciami (polaryzacja jêzykowa i formalna), które stawiaj¹ j¹
w opozycji do nauk œcis³ych. Piotr Nowak (2004) dodaje jeszcze jedn¹ ró¿nicê: inny paradygmat nauk œcis³ych w opozycji do humanistyki. W œwietle
tego nie mo¿na wykluczyæ, ¿e teoria, która doskonale sprawdza siê w science & technology, nie sprawdzi siê w obszarze humanities. Obawa jest tym
silniejsza, ¿e umacniaj¹ takie przekonanie niskie wskaŸniki humanistyki
w SCI. Poniewa¿ odpowiedzi nie móg³ dostarczyæ SCI, dalsze badania wykonano na bazie dedykowanego indeksu cytowañ (Indeks Cytowañ Historiografii Mediów Polskich) [ICHMP].
Tabela 2. Indeks Cytowañ Historiografii Mediów Polskich a Science Citation Index11
ICHMP
Historia
N

%

SCI / A&HCI
Ca³oœæ
N

Materia³oznawstwo
%

N

%

Historia
N

%

Liczba pozycji

15041

5655186

191128

b.d.

Liczba cytowañ
(bez autocytowañ)

46152

40516820

575725

b.d.

Liczba poz. cytowanych

6924

46,0

3768822

66,6

97807

51,1

b.d.

19,6

Liczba poz.
niecytowanych

8117

53,9

1886364

33,3

93321

48,8

b.d.

80,4

Œr. liczba cytowañ 1 poz.

3,06

7,16

3,01

0,37

Œr. liczba cytowañ 1 poz.
cytowanej

6,66

10,75

5,89

1,91

Obawy okaza³y siê nies³uszne. Wykazane wy¿ej wskaŸniki daj¹ bowiem
przekonuj¹cy dowód na to, ¿e historia podlega takim samym prawom bibliometrycznym jak nauki przyrodnicze (tabela 2). Podobieñstwa i ró¿nice
najlepiej oddaje wskaŸnik citation impact’ (liczba cytowañ jednej pozycji
cytowanej). Jakkolwiek parametr ten dla historii w ICHMP [6,66] jest nieco
11

ICHMP – liczby dot. tylko piœmiennictwa historycznego z lat 1945–2009; SCI 1981–1992 – Ÿród³o:
K o z ³ o w s k i 1994, s. 14–15; historia w A&HCI (Maršakova-Šajkeviè 2001, s. 157).
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ni¿szy od œredniej SCI [10,75] (a w szczególnoœci dyscyplin wiod¹cych, np.
biologii molekularnej [18,61]), to jednoczenie pozostaje zbli¿ony do takich
dziedzin, jak nauki rolnicze [5,71] czy materia³oznawstwo [5,89]. Z drugiej
strony zaczerpniêty z ICHMP citation impact’ dla historii [6,66] jest prawie
dwukrotnie wy¿szy ni¿ dla nauk spo³ecznych w SSCI [2,80–4,36] oraz
czterokrotnie ni¿ dla humanistyki w A&HCI [1,35–1,80] (Maršakova-Šajkeviè 2001, s. 157). Ra¿¹ce dysproporcje ujawnia porównanie wskaŸników dla historii miêdzy ICHMP a SCI/A&HCI, które – jak przekonuje tabela – s¹ zani¿one co najmniej czterokrotnie (citation impact’ 6,66 wobec
1,99), a dla niektórych wskaŸników nawet oœmiokrotnie (np. liczba cytowañ jednej pozycji – 3,06 wobec 0,37). A zatem problem niskich wskaŸników nie wynika z istoty humanistyki, lecz jest bezpoœrednim wynikiem
b³êdnych za³o¿eñ metodologicznych SCI w stosunku do tych nauk.
Analiza lokalnego indeksu cytowañ (ICHMP) umo¿liwia precyzyjne
ustalenie tak¿e wielu innych cech piœmiennictwa z zakresu historii mediów.
Warto jednoczeœnie dodaæ, ¿e osobliwoœci te prawdopodobnie bêd¹ s³uszne
tak¿e w zastosowaniu do historii spo³eczno-politycznej i w historiach
szczegó³owych (kultury, nauki, sztuki itp.) oraz w innych dziedzinach humanistyki.
Wœród wielu osobliwoœci prac historycznych warto uœciœliæ informacjê
na temat dominuj¹cych form wydawniczych. Ju¿ analiza IBHS udowodni³a
istotn¹ rolê ksi¹¿ki w naukach historycznych (60–90%). Jednak wskaŸnik
ten by³ zdeformowany zbyt wysokim progiem selekcji w IBHS. Z analizy
ICHMP wynikaj¹ nieco inne wnioski: w korpusie historii mediów polskich
ksi¹¿ki stanowi¹ 14,5% zbioru, na artyku³y z czasopism przypada natomiast 59,7%, a rozprawy z ksi¹¿ek 18,5% (wykres 2A). Jeœli jednak wybraæ
pozycje najwy¿ej cytowane, to zgodnoœæ z IBHS potwierdza siê zdumiewaj¹co: wœród prac „s³awnych” i „dobrze znanych” (50 i wiêcej cytowañ)
a¿ 92,5% to wydawnictwa zwarte (wykres 2B).

Wykres 2. Dominuj¹ce formy piœmiennicze w historiografii
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Wspó³czynnik ten maleje proporcjonalnie wraz z liczb¹ cytowañ, przyjmuj¹c: 78,2% dla 30 cytowañ, 53,4% dla 10 cytowañ12. Niew¹tpliwie
cech¹, która wp³ywa na wysok¹ pozycjê ksi¹¿ek, jest ich wiêksza objêtoœæ,
a w œlad za tym pojemnoœæ informacyjna (co w naukach niepos³uguj¹cych
siê abstrakcjami wydaje siê bezdyskusyjne). Przy analizie objêtoœci g³ównego korpusu (801 410 stron tekstu) na ksi¹¿ki przypad³o 75,6% ³¹cznej objêtoœci, artyku³y z czasopism – 17,5%, a rozprawy z ksi¹¿ek tylko 5,4%.
Siln¹ polaryzacjê jêzykow¹ dla nauk historycznych wykazano ju¿ przy
analizie IBHS (wykres 1). ICHMP potwierdza te dane: w polskiej historiografii prasy absolutnie dominuj¹ pozycje w jêzyku polskim – 96,2%; niewielk¹ reprezentacjê maj¹: angielski – 1,3% i niemiecki – 1,0% oraz œladowo inne – po mniej ni¿ 0,3%. Uzasadnienie tego stanu rzeczy nale¿y wi¹zaæ
przede wszystkim z „lokalnoœci¹” przedmiotu badañ (Nowak 2008, s. 28).
Zasadnicze znaczenie ma tu podana wczeœniej teza, ¿e nauki historyczne ze
swej istoty wymagaj¹ szerokiego spektrum wiedzy kontekstowej, niemo¿liwej do przyswojenia na drodze innej ni¿ czynne uczestnictwo w danej kulturze i trudnej do wyra¿enia w jêzyku innym ni¿ narodowy. Wyj¹tkiem od
tej zasady s¹ jedynie prace poœwiêcone historiografii zagranicznej, dziejom
relacji miêdzynarodowych oraz prace popularyzatorskie i opracowania edukacyjne (razem 9,26%). Tezê tê potwierdza ICHMP, gdzie przypadki u¿ycia
jêzyka innego ni¿ polski dotyczy³y niemal wy³¹cznie historii zagranicznej,
komparatystyki miêdzykulturowej oraz zagadnieñ geograficznego pogranicza lub mniejszoœci narodowych – 19% tych prac opublikowano w jêzykach innych ni¿ polski (w tym: 4,67 – angielski, 7,61 niemiecki, 2,31 – rosyjski, 4,41 – inne)13. Rzadziej prace w jêzykach kongresowych zwi¹zane
by³y z popularyzacj¹ na arenie miêdzynarodowej – 2,13% (g³ównie Acta
Poloniae Historica). Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e g³ówny nurt historii to
historiografia narodowa (90,74% publikacji i 97,10% cytowañ), gdzie
udzia³ jêzyka polskiego wynosi 97,87%.
Kolejn¹ w³aœciwoœci¹ prac z zakresu historii jest wysoki udzia³ prac jednego autora. Jest to – warto podkreœliæ – tendencja sprzeczna z trendami dla
nauk œcis³ych, gdzie prace tego typu s¹ bardzo rzadkie (Price 1967, s. 85;
Dobrov 1969, s. 164–176). W ICHMP wœród 15 041 prac historycznych a¿
94,8% wysz³o spod pióra jednego autora, a jedynie 5,2% mia³o ich wielu
lub by³o anonimowe. Na ow¹ specyfikê wskazywa³y ju¿ liczne wczeœniejsze badania, np. brytyjscy badacze w odniesieniu do humanistyki ustalili
ów wskaŸnik na 69% (Bottle, Efthimiadis 1984), zaœ uczona polska, analizuj¹c dorobek bibliografów – na 89,2% (Skalska-Zlat 2002)14. Wykazana
dominacja prac jednoautorskich w historii wydaje siê mieæ zwi¹zek z indy12

Prawid³owoœæ tê potwierdzaj¹ inne badania z zakresu humanistyki. Danuta K o n i e c z n a (2002,
s. 139) obliczy³a, ¿e w literaturoznawstwie na ksi¹¿ki przypada 73,73% cytowañ, na artyku³y – 24,17%
oraz na inne formy 1,56%.
13 Dla tej grupy potwierdzaj¹ce dane przynosi publikacja Piotra N o w a k a (2000, s. 106–107) – gdzie
autor obliczy³ udzia³ jêzyków kongresowych na poziomie 23,2% (w tym 4,8% jêzyka angielskiego).
14 Przeliczenia w³asne na podstawie danych autorki z lat 1979–1996 (Skalska-Zlat 2002, s. 311–312).
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widualistyczn¹ metodologi¹ tradycyjnej historiografii, gdzie kluczow¹ rolê
odgrywa heurystyka. Wspomniany wy¿ej niewielki wspó³czynnik prac
wspólnego autorstwa w historii (5,2%) pozwala bez wiêkszej szkody ograniczyæ dalsze analizy tylko do pierwszego autora.
Wykres 3. Ranga autora a zdolnoœæ publikacyjna i cytowania
w historii mediów polskich

Interesuj¹cych informacji na temat historiografii dostarczaj¹ wyniki badania rozk³adów autorstwa, produktywnoœci i ich zwi¹zków z innymi parametrami (wykres 3A–B). Analiza tego aspektu wymaga zastosowania dwu
odrêbnych metodologii: osobnej dla autorów najp³odniejszych i najbardziej
cytowanych (czo³o rankingu) oraz odrêbnej dla autorów mniej p³odnych
(ogon listy). W pierwszym wypadku wygodn¹ form¹ prezentacji bêdzie
krzywa Lorenza, w drugim regu³a Alfreda J. Lotki. Niezale¿nie od metody
badania w korpusie autorów wyst¹pi³y charakterystyczne skupienia autorów na czele listy poœwiadczaj¹ce regu³ê V. Pareto, wed³ug której niewielka
liczba przyczyn generuje du¿y odsetek skutków. Zale¿noœæ ta w s³abszej
postaci ujawni³a siê dla autorów najp³odniejszych, gdzie czo³o listy tworzy³o 12% autorów, którzy opublikowali ³¹cznie 50% prac (wykres 3A), nastêpnie odpowiednio 32%:70% i 55%:80%. Warto zauwa¿yæ, ¿e w analizowanym rozk³adzie w punkcie 70% zale¿noœæ logistyczna zamienia siê
w liniow¹, na co wp³ywa du¿a grupa autorów jednej publikacji – 4 222 osób
(czyli 67,5% korpusu ogólnego); konstatacja ta jest zbie¿na z wnioskami
W.G. Pottera (1980), który wskazywa³, ¿e wspó³czynnik autorów 1 publikacji w zbiorze wynosi 2/3.
Znacznie silniejsz¹ polaryzacjê ujawnia zale¿noœæ liczby otrzymanych
cytowañ od rangi autora (wykres 3B). W tym wypadku regu³a Pareto
sprawdza siê z naddatkiem. Czo³ówka 9,8% autorów generuje a¿ 80% cytowañ, a do uzyskania 90% nale¿y uwzglêdniæ 17,3%. Zale¿noœæ ta ujawnia,
po pierwsze, istotn¹ si³ê pomiaru cytowañ w ewaluacji wiedzy naukowej,
po wtóre, istnienie tzw. autorskiej grupy podstawowej, czyli specjalistów
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ciesz¹cych siê autorytetem i czêsto cytowanych; po trzecie – pozwala na
oszacowanie liczby publikacji peryferyjnych, tj. niecytowanych. Ostatni
wskaŸnik dla historii wynosi 53,9% i jest nieco wy¿szy ni¿ œrednia SCI
(33,3%), ale zbli¿ony np. do materia³oznawstwa (48,8%) – tabela 2.
Analiza z zastosowaniem regu³y Lotki daje z kolei precyzyjny obraz
udzia³u w korpusie dyscypliny autorów mniej p³odnych. Wed³ug Lotki iloczyn liczby autorów y, którzy opublikowali po x publikacji jest wartoœci¹
sta³¹ c i wyra¿a siê zale¿noœci¹: xny = c (gdzie n i c to wspó³czynniki zale¿ne od dyscypliny) (Nowak 2008, s. 75–87). W wyniku aproksymacji ustalono, ¿e wskaŸniki te dla historii wynosz¹ n = 1,2 i c = 0,67 oraz ¿e rozk³ad
rzeczywisty jest z t¹ regu³¹ zdumiewaj¹co zgodny [+/–5%]. Ilustruje to
fragment danych dla autorów od 1 do 5 prac (1 publikacja – 4 222 autorów;
2 – 916; 3 – 404; 4 – 192; 5 – 120) oraz obliczone zale¿noœci, odpowiednio:
0,675; 0,672; 0,724; 0,648; 0,661. Warto podkreœliæ, ¿e wskaŸniki te silnie
wskazuj¹ na odrêbnoœæ historii wzglêdem nauk przyrodniczych; dla porównania wyk³adnik n dla chemii i fizyki jest prawie dwukrotnie wy¿szy, odpowiednio (1,88 i 2.02). Œwiadczy to, ¿e nauki historyczne skupiaj¹ znacznie
wiêksz¹ liczbê uczonych, którzy zajmuj¹ siê histori¹ okazjonalnie, oraz ¿e
korpus uczonych w historiografii jest ze swej natury liczniejszy ni¿ w naukach przyrodniczych.
Niezwykle istotn¹ rolê w badaniach historycznych odgrywa ¿ywotnoœæ
publikacji, czyli ich aktualnoœæ mierzona czêstoœci¹ cytowania (wykr. 4B).
W historii prasy najczêœciej cytowane s¹ prace, które opublikowano od 3 do
14 lat wczeœniej (3,0–4,0%), a najczêœciej 6-letnie (4,0%). Dodajmy jednoczeœnie, ¿e nie jest to regu³a odnosz¹ca siê wy³¹cznie do historii, gdy¿ podobnymi wartoœciami legitymuje siê ca³a humanistyka, m.in. psychologia
(Zafrunnisha, Reddy 2010). Niemniej w historii wystêpuje wyraŸna ró¿nica
dla prac starszych: du¿y wspó³czynnik cytowañ maj¹ nawet prace 30-letnie
(ponad 1,29%), 40-letnie (0,66%) i 50-letnie (0,27%). Wskazany parametr
– jakkolwiek istotny – jest trudny w u¿yciu, st¹d wyra¿a siê go innymi wielkoœciami. W praktyce u¿ywa siê standardowego wskaŸnika okresu pó³trwania half-life – czyli czasu, jaki jest niezbêdny do otrzymania 50% cytowañ –
dla historii prasy polskiej wynosi on 14 lat (wykres 4A). Równie¿ w tym
wypadku nie ró¿ni siê on szczególnie od innych nauk humanistycznych, np.
literaturoznawstwa (Konieczna 2002, s. 140), choæ pozostaje w wyraŸnej
opozycji do nauk œcis³ych i technicznych, gdzie przyjmuje wartoœci dwu-,
trzykrotnie ni¿sze (fizyka – 4,6; chemia techniczna – 4,6, fizjologia – 8,1)
(Nalimov, Mulèenko 1971).
Roli wspó³czynnika half-life nie nale¿y ograniczaæ li tylko do celów poznawczych lub komparatystycznych; ma on bowiem zasadniczy wp³yw na
obraz dyscypliny widzianej z perspektywy diachronicznej, czyli w sytuacji,
gdy analizujemy jej rozwój na osi czasu. Na poni¿szych histogramach (wykres 5A–D) zestawiono wybrane parametry ujête w perspektywie chronologicznej, aby ukazaæ deformacje, jakim podlega obraz dyscypliny na przestrzeni d³u¿szego okresu. Warto zauwa¿yæ, ¿e podstawowe parametry opisu
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Wykres 4. Wiek cytowañ i half-life w historii mediów polskich

Wykres 5. Wybrane zale¿noœci dynamiczne w historiografii prasy

korpusu historiografii silnie zale¿¹ od czasu, w szczególnoœci: liczba publikacji roœnie liniowo, zaœ liczba cytowañ jest zdecydowanie wiêksza dla publikacji starszych (wykres 5A); zmienia siê te¿ z czasem liczba pozycji cytowanych i niecytowanych (5D). S³owem proste zliczanie pe³nej liczby
cytowañ prowadzi do faworyzowania publikacji starszych. Aby wyelimino-
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waæ ów niekorzystny efekt, wystarczy do analiz diachronicznych uwzglêdniaæ cytowania m³odsze ni¿ pewna, okreœlona wartoœæ. Seria eksperymentów udowodni³a, ¿e mo¿na do tego celu u¿yæ czasu half-life. Plastycznie
obrazuje tê zale¿noœæ wykres 5C, na którym widaæ, ¿e citation impact’ przy
pe³nej liczbie cytowañ jest wyraŸnie wy¿szy dla publikacji starszych (9,0)
i maleje od po³owy osi; nie jest natomiast obarczony t¹ u³omnoœci¹ wskaŸnik obliczany dla cytowañ m³odszych od half-life [dalej HL14], który nie
zale¿y od czasu i oscyluje w granicy 4,0.
Innymi s³owy, operowanie skorygowan¹ liczb¹ cytowañ HL14 daje poprawny obraz rozwoju dyscypliny (wykres 5B), zaœ jego jedynym ograniczeniem jest niepe³na reprezentacja publikacji na koñcu osi (w przyk³adzie
granica ta przebiega w roku 1996). Oczywiœcie mo¿na tê granicê skróciæ,
u¿ywaj¹c cytowañ jeszcze m³odszych (wykres 5C – seria cytowañ 3-letnich), lecz w tym wypadku tracimy znacz¹ liczbê cytowañ (90,4%), co
sprawia, ¿e analiza mo¿e byæ niepe³na. Przyk³ad ten pokazuje jednak, ¿e do
badania ogólnego trendu (np. frontu) u¿ycie krótkich okresów jest mo¿liwe
i uzasadnione. Wykazane wy¿ej zale¿noœci maj¹ du¿¹ moc wyjaœniaj¹c¹.
Mo¿na za ich pomoc¹ wyraziæ rozwój dyscypliny na osi czasu.
Plastyczny przyk³ad zastosowania obrazowania za pomoc¹ cytowañ
HL14 ilustruje wykres 6, który przedstawia rozwój badañ nad pras¹ polsk¹
okresu Drugiej Rzeczypospolitej, podjêtych w latach 1945–2009.
Wykres 6. Dynamika badañ nad pras¹ polsk¹ II RP w latach 1945–2009
[cytowania HL14]

W tak okreœlonej perspektywie teoretycznej analiza dorobku historycznoprasowego nie jest zbyt skomplikowana. Pierwszy silniejszy impuls powsta³ w 1963 – co dok³adnie odpowiada dacie ukazania siê cennej monografii M. Pietrzaka „Reglamentacja wolnoœci prasy w Polsce 1918–1939”
[193, 44]15; w latach 1965–1969 – nastêpuje wyraŸna intensyfikacja badañ
15

Dla lepszego uchwycenia rangi poszczególnych prac podano w nawiasach ³¹czn¹ liczbê cytowañ
i HL14 (cytowania poni¿ej granicy half-life) – zatem [193, 44] oznacza [193 cytowania, w tym 44 poni¿ej half-life].
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i corocznie powstaje po kilka, kilkanaœcie publikacji, wywo³uj¹cych szerszy rezonans; rok 1970 przynosi dwie wa¿ne monografie: A. Paczkowskiego „Prasa polityczna ruchu ludowego 1918–1939” [90, 30] i E. Rudziñskiego „Informacyjne agencje prasowe w Polsce 1926–1939” [67, 31]; w 1971
powstaj¹ kolejne istotne dzie³a: makieta A. Paczkowskiego „Prasa Drugiej
Rzeczypospolitej 1918–1939” [70, 39] i monografia T. Kowalaka „Prasa
niemiecka w Polsce 1918–1939” [67, 19]; w 1973 roku – cenione tak¿e
przez prasoznawców – dzie³o S. ¯ó³kiewskiego „Kultura literacka
1918–1932” [76; 34]; z kolei nast¹pi³ przejœciowy okresie nasycenia,
w czasie którego opublikowano wiele dojrza³ych przyczynków i prac dokumentacyjnych; w roku 1980 zapanowa³y warunki do ukazania siê przetrzymywanej od 9 lat syntezy A. Paczkowskiego „Prasa polska w latach
1918–1939”, która niebawem zanotowa³a rekordow¹ liczbê cytowañ [415;
154]; rok 1982 to czas druku trzech wa¿nych prac, w tym dwu rozpraw
doktorskich: A. Notkowskiego „Polska prasa prowincjonalna Drugiej Rzeczypospolitej 1918–1939” [163; 52] i D. Na³êcz „Zawód dziennikarza
w Polsce 1918–1939” [64, 26] oraz monografii W. W³adyki „Krew na
pierwszej stronie” [75, 27]; w 1983 roku pojawia siê kolejna ksi¹¿ka
A. Paczkowskiego „Prasa codzienna Warszawy w latach 1918–1939” [77;
31]. Nastêpnie widaæ wyraŸny regres spowodowany sytuacj¹ po og³oszeniu
stanu wojennego, z minimum przypadaj¹cym na rok 1984 [16]; ostatnia
faza wzrostu w czasach PRL przypad³a na rok 1987, gdy ukaza³y siê dwie
rozprawy habilitacyjne: W. Pepliñskiego „Prasa pomorska w Drugiej Rzeczypospolitej 1920–1939” [64, 41] oraz A. Notkowskiego „Prasa w systemie propagandy rz¹dowej w Polsce” [53, 26]. W 1990 roku znaczny rezonans wzbudzi³y dwie syntezy: habilitacja Cz. Brzozy „Polityczna prasa
krakowska 1918–1939” [44, 27] i praca E. D³ugajczyka „Oblicze polityczne i w³asnoœciowe prasy polskiej w województwie œl¹skim 1922–1939”
[27, 19]; w 1994 – bibliografia J. Jarowieckiego i B. Góry „Prasa lwowska
w dwudziestoleciu miêdzywojennym” [23, 20] oraz studium historyczno-lingwistyczne I. Kamiñskiej-Szmaj „Judzi, zohydza, ze czci odziera” [20,
20]; w 1995 roku zaœ – J. Dzieniakowskiej „Prasa radomska w dwudziestoleciu miêdzywojennym” [13, 13]. Dane dla pozycji wydanych po roku 1995
s¹ niepe³ne, gdy¿ nie up³yn¹³ jeszcze odpowiedni czas od ich powstania;
analizê za ten okres nale¿y podbudowaæ heurystyk¹.
Warto podkreœliæ, ¿e wskaŸniki cytowalnoœci (np. liczba cytowañ na 1
pozycjê, czyli citation impact) nie s¹ sta³e w obrêbie ca³ej dyscypliny, lecz
polaryzuj¹ siê w obrêbie pól badawczych (np. dla prasy polskiej okresu
1918–1938 wskaŸnik ten wynosi 3,34 a okresu wojny okupacji 6,15). Parametr ten odzwierciedla pewien ogólny zwyczaj cytowalnoœci przyjêty w ramach okreœlonego pola (szczególnie liczby i rodzaju cytowañ). Z tego powodu poprawna analiza diachroniczna powinna siê odbywaæ
w jednorodnych, rzeczywistych polach badawczych; w wypadku historii
prasy polskiej tak¹ platformê pól stanowi uniwersalna chronologia historyczna stosowana w historii politycznej.
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Wykres 7. Syntezy i przyczynki na temat prasy Krakowa (1945–2009)

Historia prasy charakteryzuje siê jeszcze jedn¹ interesuj¹c¹ w³asnoœci¹.
Istnieje istotna ró¿nica rangi miêdzy publikacjami o przedmiotach jednostkowych (przyczynki) a opracowaniami ogólnymi (syntezy) – wykres 7. Publikacje syntetyczne, mimo ¿e mniej liczne, generuj¹ znacznie wiêcej cytowañ (w przyk³adzie 2,75 cytowañ na publikacjê), cytowalnoœæ zaœ
przyczynków jest dwu-, trzykrotnie ni¿sza (1,22) i roœnie wprost proporcjonalnie do liczby prac. Wydaje siê wiêc, ¿e w historiografii g³ównym wskaŸnikiem rozwoju dyscypliny jest liczba prac syntetycznych, które œwiadcz¹
o poziomie jej dojrza³oœci i stanie zaawansowania. Warto dodaæ, ¿e ró¿nice
pomiêdzy wspomnianymi rodzajami prac s¹ g³êbsze i dotykaj¹ metodologii; w przyczynkach czêœciej jako podstawowy budulec argumentacji wykorzystywane s¹ archiwalia, w syntezach zaœ opublikowane wyniki badañ
(st¹d wiêksza liczba referencji); inna jest te¿ ich recepcja, gdy¿ syntezy
z uwagi na szeroki zakres wzbudzaj¹ szerszy rezonans.
W dotychczasowym wywodzie operowano cytowaniami HL14, które –
jak wykazano – s¹ sprawiedliwym wskaŸnikiem do analiz d³ugookresowych. Nie znaczy to bynajmniej, by by³a to jedyna miara przydatna w iloœciowych analizach piœmiennictwa historycznego. W rozmaitych okolicznoœciach bardziej przydatne mog¹ byæ inne miary, np. ca³kowita liczba
publikacji, pe³ne cytowania czy H-index, czyli indeks Hirscha (Kuœ, Mankiewicz, ¯yczkowski 2009; Kierzak 2010), a nawet ³¹czna objêtoœæ. Bli¿sza
analiza przekonuje, ¿e w historiografii prasy wszystkie wyliczone wskaŸniki s¹ dla autorów czêsto cytowanych blisko skorelowane (wykres 8A).
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje korelacja miêdzy liczb¹ publikacji i uzyskanych cytowañ (wykres 8B). Zale¿noœæ ta staje siê ³atwo czytelna, gdy
rozpatrujemy j¹ na skali logarytmicznej. Mo¿na w szczególnoœci zaobserwowaæ, ¿e od pewnej wartoœci (ok. 30 cytowañ) wystêpuje pe³na korelacja
dodatnia (R = 0,78). Co oznacza, ¿e korpus autorów czêsto cytowanych
w znacznej mierze pokrywa siê z autorami najp³odniejszymi. Owa z pozoru
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kontrowersyjna zale¿noœæ koresponduje z wynikami badañ amerykañskich
socjologów Stephena i Jonathana Cole, którzy og³osili je ju¿ w 1967 roku.
Autorzy ci, analizuj¹c dorobek grupy 120 fizyków, ustalili m.in., ¿e autorzy
najczêœciej cytowani i jednoczeœnie najp³odniejsi (33% grupy) byli równoczeœnie czêsto nagradzani (90%), piastowali wysokie stanowiska (58%)
i cieszyli siê powszechnym uznaniem w œrodowisku naukowym (69%)
(Cole & Cole 1967; Nalimov, Mulèenko 1971, s. 102).
Wykres 8. Wybrane zale¿noœci i korelacje w historiografii prasy polskiej

Bli¿sza analiza czo³ówki autorów z analizowanej grupy (25 autorów najczêœciej cytowanych – tabela 3) przekonuje tak¿e o innych zale¿noœciach.
Istnieje m.in. silna korelacja pomiêdzy rang¹ autora a stopniem lub tytu³em
naukowym – 92% to uczeni samodzielni (doktorzy habilitowani, docenci),
najczêœciej z tytu³em profesorskim (76%).
Z drugiej strony pozycja w rankingu jest silnie skorelowana z aktywnoœci¹ publikacyjn¹, a zatem na autorytet w historii prasy trzeba pracowaæ
przez d³ugie lata. Œredni czas aktywnoœci badawczej dla badanego korpusu
nazwisk z czo³a listy wynosi nieco ponad 37 lat (czyli prawie ca³e aktywne
¿ycie zawodowe); jedynie w odosobnionych przypadkach kariera jest szybsza (19 lat). Wœród szeregu innych zale¿noœci warto – jako ciekawostkê –
nadmieniæ, ¿e cech¹ charakterystyczn¹ pisarstwa historycznego s¹ obszerne
publikacje. Œrednia objêtoœæ pracy wynosi tu 49 stron, a rekordziœci przekraczaj¹ nawet 100 stron. W tym kontekœcie nie dziwi obszerny w sensie
objêtoœci dorobek niektórych historyków prasy – dla analizowanych 25 nazwisk z czo³a listy œrednia wynios³a 2245 stron tekstu, a rekordzista mia³ na
swym koncie 6246. Nie wydaje siê natomiast, aby warsztat historyka pojêty
jako zdolnoœæ publikacyjna autora ró¿ni³ siê zasadniczo od innych nauk.
W analizowanym zbiorze œrednia liczba publikacji przypadaj¹ca na jednego
autora wynosi³a 52 prace, co oznacza, ¿e historycy na przestrzeni swojej
kariery publikowali œrednio po 1,3 publikacji rocznie (rekordzista 3 prace
rocznie). Jeœli jednak uwzglêdnimy uczonych œciœle zwi¹zanych z badan¹
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dyscyplin¹ i aktywnych przez ca³y analizowany okres, wskaŸnik ten oscyluje miêdzy 2,19 a 2,88. Przytoczone dane w pe³ni koresponduj¹ w ustaleniami socjologów nauki: wed³ug reprezentatywnej ankiety przes³anej przez
5306 uczonych rocznie mo¿na napisaæ miêdzy 2,1 a 3,4 artyku³u (Dejnarowicz 1980, s. 153).

Cytowania
HL14

Indeks
Hirscha

Publikacji
razem

Publikacji
cytowanych

Lat
aktywnoœci

Publikacji
na rok

Stron razem

1

Jarowiecki, Jerzy

704

458

14

121

75

47

2,57

6246

2

Paczkowski, Andrzej

1075

433

14

52

43

43

1,21

3281

3

S³omkowska, Alina

609

369

12

59

50

42

1,40

2228

4

Myœliñski, Jerzy

894

337

18

103

74

47

2,19

3229

5

£ojek, Jerzy

660

279

10

34

31

35

0,97

2214

6

Adamczyk, Mieczys³aw

310

240

9

53

38

36

1,47

2637

7

Dziki, Sylwester

298

214

9

150

63

52

2,88

2655

8

Bajka, Zbigniew

217

213

9

26

16

33

0,79

524

9

Kmiecik, Zenon

446

206

11

58

49

31

1,87

3241

10 Glensk, Joachim

353

204

10

96

55

42

2,29

4847

11 Notkowski, Andrzej

404

200

9

37

27

34

1,09

2274

12 Chojnacki, W³adys³aw

309

179

12

25

22

49

0,51

1925

13 Cieœlak, Tadeusz

564

176

12

34

34

23

1,48

887

14 Sokó³, Zofia

227

175

9

113

58

42

2,69

2494

15 Mielczarek, Tomasz

151

151

4

61

31

19

3,21

2722

16 Dobroszycki, Lucjan

424

146

8

16

16

37

0,43

969

17 Lewandowska, Stanis³awa

228

145

7

20

15

26

0,77

1676

18 Tyrowicz, Marian

313

140

10

44

28

36

1,22

1178

19 Ratajewski, Jerzy

262

138

10

25

24

37

0,68

700

20 Garlicka, Aleksandra

309

135

10

26

20

36

0,72

1007

21 Golka, Bart³omiej

299

135

8

30

20

52

0,58

2111

22 Zawadzki, Konrad

200

126

8

30

25

38

0,79

3228

23 Fuks, Marian

244

124

7

41

32

38

1,08

1222

24 Pepliñski, Wiktor

189

117

7

37

26

34

1,09

1494

25 W³adyka, Wies³aw

253

109

7

18

15

36

0,50

1151

Autor

Ranga

Cytowania
100%

Tabela 3. Najwy¿ej cytowani polscy historycy prasy – top 25 (wg bazy ICHMP)
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Dalsze rozwijanie tych wyliczonych zale¿noœci prowadzi nieuchronnie
do konstatacji, ¿e wiêkszoœæ omówionych wskaŸników stosowanych na
gruncie historii mediów (i zapewne te¿ innych dyscyplin humanistycznych)
jest w istocie emanacj¹ autorytetu, silnie skorelowanego z d³ugotrwa³¹
i pracowit¹ karier¹ naukow¹.
Wnioski
Badania dowiod³y, ¿e historiografia prasy polskiej jest s³abo reprezentowana w serwisach miêdzynarodowych. Wskazana u³omnoœæ nie dotyczy
jednak tylko historiografii polskiej, lecz wszystkich histografii narodowych, które – jak pokaza³y dalsze eksperymenty – s¹ z natury lokalne. Lokalnoœæ wyra¿a siê w dwóch wymiarach: jêzykowym i geograficznym.
Zdecydowana wiêkszoœæ prac z badanego zakresu drukowana jest w jêzyku
narodowym (95,6–98,8%), co w sposób oczywisty sprawia, ¿e pojawia siê
silna zale¿noœæ tematyki o charakterze narodowym z krajem publikacji.
W œlad za tym serwisy ISI okazuj¹ siê dla badañ historycznoprasowych
zupe³nie nieprzydatne, ze wzglêdu na ra¿¹c¹ niereprezentatywnoœæ geograficzn¹, a dodatkowym mankamentem jest z jednej strony zaniechanie rejestracji ksi¹¿ek, z drugiej zaœ nieproporcjonalnie du¿a reprezentacja recenzji, których przygniataj¹ca liczba (65,6%) wypacza obraz dyscypliny.
Istotnych wniosków dostarczy³y badania porównawcze. Zestawienie
g³ównych wskaŸników cytowalnoœci bazy wzorcowej ICHMP z SCI udowodni³o, ¿e historia pod wzglêdem bibliometrycznym nie ró¿ni siê zasadniczo od innych dziedzin, nawet dyscyplin z grupy science, np. materia³oznawstwa, i zdaje siê podlegaæ podobnym prawom. Jako swoistoœæ
historii wykazano istotn¹ rolê ksi¹¿ek; wydawnictwa te, choæ stanowi¹ niespe³na 15% zbioru ogólnego, grupuj¹ a¿ 92% prac o najwy¿szych cytowaniach. Potwierdzi³a siê te¿ silna polaryzacja jêzykowa: jêzyk polski –
96,2%; angielski – 1,3% i niemiecki – 1,0%; co w du¿ej mierze wynika
z istoty historiografii, wymagaj¹cej szerokiego spektrum wiedzy kontekstowej, niemo¿liwej do przyswojenia na drodze innej ni¿ czynne uczestnictwo
w danej kulturze i trudnej do wyra¿enia w jêzyku innym ni¿ narodowy.
Swoist¹ cech¹ prac historycznych jest wysoki udzia³ prac jednego autora
(94,8%) – co – jak siê wydaje – ma zwi¹zek z indywidualistyczn¹ metodologi¹ tradycyjnej historiografii, gdzie kluczow¹ rolê odgrywa heurystyka.
Badania rozk³adów autorstwa przekonuj¹ o silnej polaryzacji w grupie autorów p³odnych (50% prac nale¿y do 12% autorów) i jeszcze silniejszej
w grupie autorów czêsto cytowanych (80% prac nale¿y do 9,8% autorów).
Z drugiej strony badanie zale¿noœci Lotki (ustalono wskaŸniki n = 1,2 i c =
0,67) przekonuje, ¿e historiografia skupia znacznie wiêksz¹ liczbê uczonych, którzy zajmuj¹ siê histori¹ doraŸnie lub okazjonalnie, oraz ¿e korpus
uczonych w historiografii jest ze swej natury liczniejszy ni¿ w naukach
przyrodniczych. Publikacje z zakresu historii prasy (podobnie jak innych
dyscyplin humanistycznych) charakteryzuj¹ siê d³ugim okresem nowoœci
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mierzonej czêstoœci¹ cytowania (half-life wynosi 14 lat) i d³ugo zachowuj¹
sw¹ aktualnoœæ, nawet 50 lat (0,27%). Niezwykle przydatny do diachronicznych badañ dyscypliny okaza³ siê nowy wskaŸnik HL14 (tj. cytowania
m³odsze ni¿ half-life). Jego u¿ycie sprawia, ¿e w ci¹gu d³u¿szego okresu
obraz dyscypliny nie ulega deformacjom (nie s¹ faworyzowane publikacje
starsze). Stwierdzono te¿ znaczn¹ ró¿nicê cytowalnoœci przyczynków i syntez; ostatnia z grup jest cytowania œrednio trzykrotnie czêœciej. Wiele informacji mo¿na wysnuæ z porównania wskaŸników bibliometrycznych; wynika z nich m.in., ¿e dla autorów najczêœciej cytowanych wszystkie
zestawione wskaŸniki (pe³ne cytowania, HL14, liczba publikacji, H-Index,
a nawet objêtoœæ) s¹ silnie skorelowane (R=0,78).
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DZIENNIKARSTWO I PUBLIC RELATIONS
RÓWNOWAGA SI£ W EKONOMICE
ZAINTERESOWANIA PUBLICZNOŒCI

W

spó³zale¿noœci pomiêdzy dziennikarstwem i public relations w skupianiu uwagi odbiorców czêsto bywaj¹ sprowadzane do konkurencji,
rzadziej wspó³dzia³ania. Obydwie bran¿e nawi¹zuj¹ wspó³pracê i zbli¿aj¹
siê do siebie w³aœnie w tym (ekonomicznym) celu, a g³ównym powodem s¹
wymagania rynku. Transakcja wymiany, której przedmiotami s¹ zainteresowanie odbiorców i informacja, a podmiotami dziennikarze i mened¿erowie
PR, traktowana jest jako efekt zanikaj¹cej linii podzia³u pomiêdzy dziennikarstwem oraz PR, a zatem i dezaktualizacj¹ dylematu „¿ywiciela” i „paso¿yta”. Odk¹d w koñcu lat 1970. interakcje pomiêdzy dziennikarzami
i specjalistami PR sta³y siê wa¿nym obszarem badañ nad wspó³czesnymi
mediami i komunikacj¹ spo³eczn¹, model rynkowy, w którym zarówno
dziennikarze, jak i specjaliœci PR wystêpuj¹ jako racjonalne istoty, kieruj¹ce siê w swojej pracy ekonomiczn¹ zasad¹ najmniejszych nak³adów
przy najwy¿szych profitach, zyskuje coraz wiêcej zwolenników1. Konwergencja obu typów komunikowania staje siê faktem, a jej podmioty s¹ sobie
wzajemnie niezbêdne do prawid³owego funkcjonowania. Jak podkreœla
B. Dobek-Ostrowska, „wspó³czesne public relations nie mog¹ istnieæ bez
udzia³u mediów masowych i profesjonalnego personelu piarowskiego”,
a ka¿da organizacja d¹¿y do tego, aby przez media budowaæ relacje z odbiorcami swoich komunikatów2.
Na kanwie znanych z literatury przedmiotu modeli interakcji dziennikarzy i specjalistów PR, autor zajmie siê relacjami zachodz¹cymi pomiêdzy
obydwoma typami komunikowania, przeanalizuje, w jakim zakresie interesy jednostkowe bran¿y PR determinuj¹ zachowania i decyzje w mediach,
okreœli stanowisko wobec wa¿nego pytania: czy PR i dziennikarstwo skazane s¹ w dalszej perspektywie na nierównowagê, czy te¿ obowi¹zuj¹c¹ zasad¹ funkcjonowania mediów stanie siê racjonalna alokacja Ÿróde³ redakcyjnych, podyktowana ekonomik¹ pozyskiwania informacji? Do analizy
1
2

S. F e n g l e r, S. R u s s - M o h l: Der Journalist als „homo oeconomicus”, Konstanz 2005, s. 7–8.
B. D o b e k - O s t r o w s k a: Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2006, s. 180.

DZIENNIKARSTWO I PUBLIC RELATIONS...

29

ekonomicznych aspektów relacji dziennikarz – mened¿er PR pos³u¿y
w tym opracowaniu teoria Pana i S³ugi (Principal/Agent Theory). Artyku³
jest ponadto prób¹ opisu i analizy najczêœciej spotykanych naruszeñ norm
etycznych w komunikacji dziennikarskiej, aktywnoœci pracowników sektora public relations, a tak¿e w³aœcicieli mediów lub ich przedstawicieli.
W tej czêœci tekstu przedstawione zostan¹ tak¿e regulacje œrodowiskowe,
próbuj¹ce okreœliæ zasady stosunków miêdzy dziennikarstwem a PR.
W marcu 2006 r. w Lucernie odby³a siê konferencja pod has³em:
„Z³o¿ony antagonistyczny i symbiotyczny problem. Dziennikarstwo i public relations i ich zmagania o zainteresowanie publiczne” („A Complicated, Antagonistic and Symbiotic Affair. Journalism, public relations and
Their Struggle for Public Attention”), której wspó³organizatorami byli
MAZ (Szwajcarska Szko³a Dziennikarska) i EJO (Europejskie Obserwatorium Dziennikarstwa w Lugano). Opublikowane w 2007 roku wyst¹pienia
i referaty badaczy komunikacji spo³ecznej, g³ównie z niemieckiego obszaru
jêzykowego, sumuj¹ce znaczn¹ czeœæ zachodnioeuropejskiego dorobku naukowego w tej dziedzinie, pozwalaj¹ wysnuæ zasadniczy wniosek: relacje
miêdzy PR a dziennikarstwem cechuje coraz wiêksza nierównowaga na
rzecz public relations. Konkluzje tego typu pojawi³y siê równie¿ w czasie
pierwszego w Polsce Kongresu Public Relations w Rzeszowie w 2001
roku, kwestia zaœ trudnych relacji pomiêdzy dziennikarstwem i PR powraca³a po wielekroæ w czasie obrad tego gremium3. Z perspektywy czasu, jaki
up³yn¹³ od konferencji w Lucernie, bogatszej analizy badawczej i kontekstu
miêdzynarodowego opisywanego zjawiska, a tak¿e postêpu badañ i opisu
realiów polskich, wnioski autora zmierzaj¹ w kierunku zbudowania hipotezy o powstawaniu hybrydy informacyjnej, w której treœci PR przenikaj¹
dziennikarstwo, a dystrybucja tak zwanego „kontentu informacyjnego”,
przede wszystkim przez nowe media, odbywa siê coraz czêœciej z pominiêciem redakcji i dziennikarzy, trafiaj¹c wprost do opinii publicznej i to na
ogó³ bezp³atnie. Zmiany technologiczne zachodz¹ce na rynku informacyjnym, objawiaj¹ce siê m.in. zanikaniem przekazu na papier, wykorzystanie
cyfrowych technologii komunikacji mia³y swój efekt uboczny w postaci
konwergencji PR i dziennikarstwa. Jest ona zjawiskiem nowym i interesuj¹cym z badawczego punktu widzenia, a u¿ywanie do opisu tego fenomenu nowych i trudnych do przet³umaczenia terminów – takich jak journalicist (mediaworkerzy wykorzystuj¹cy typowe kwalifikacje dziennikarskie),
publicitage (treœci PR trafiaj¹ce do obiegu informacyjnego) – z ca³¹ pewnoœci¹ zas³uguje na odrêbn¹ analizê i opis, którego istotnym elementem jest
odpowiedŸ na pytanie, czy epoka cyfrowa u³atwi czy skomplikuje dzia³ania
PR. Istniej¹ argumenty, które wspieraj¹ obydwa pogl¹dy. Dla dziennikarza
to wielka pokusa, aby przekszta³ciæ znajduj¹cy siê na jego biurku gotowy
tekst PR w tekst stricte dziennikarski. Z kolei specjalistom PR Internet daje
nowe mo¿liwoœci bezpoœredniego komunikowania siê z wybranymi grupa3 Zob. S. G a w r o ñ s k i: Media relations. Wspó³praca dziennikarzy i specjalistów PR, Rzeszów 2006,
s. 8.
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mi odbiorców, z pominiêciem dziennikarzy wystêpuj¹cych w roli gatekeeperów. Zaskakuj¹ce jest to, ¿e sami dziennikarze zaobserwowali to zjawisko z kilkuletnim w stosunku do komunikologów opóŸnieniem, choæ tak¿e
sami badacze pocz¹tkowo nie uwzglêdniali konfliktów komunikacyjnych
zachodz¹cych pomiêdzy dziennikarstwem a PR4. Zdaniem autora, jednym
z wa¿niejszych symptomów zmiany w podejœciu œrodowiska dziennikarskiego do problemu, by³ artyku³ zatytu³owany: „Chwyty PR czy nowe
dziennikarstwo?” („PR stunt or the new journalism?”), opublikowany
w po³owie 2010 r. w The Independent. Tekst nie pozostawia³ w¹tpliwoœci,
¿e zjawisko dostrzegli tak¿e publicyœci, a ich wniosek brzmia³: sektor treœci
public relations sta³ siê jednym z najwa¿niejszych kana³ów informacyjnych, docieraj¹c bezpoœrednio do widzów i czytelników, z pominiêciem
mediów5. Zauwa¿ono przy tym, ¿e staraj¹c siê podnieœæ jakoœæ w³asnych
produktów, bran¿a zatrudnia najlepszych specjalistów, którzy przechodz¹
do niej z mediów. Richard Sambrook, by³y szef BBC News, zatrudniony
zosta³ na stanowisku o nowej dla PR nazwie Chief Content Officer, a Stefan
Stern, ikona dziennikarstwa Financial Times, obj¹³ stanowisko szefa strategii Edelmana, jednej z najwiêkszych amerykañskich i œwiatowych firm public relations. Bran¿a PR zdoby³a kolejny przyczó³ek dziennikarstwa – dostarczanie materia³ów zró¿nicowanych treœciowo, profesjonalnych
i spe³niaj¹cych wszelkie cechy jakoœciowego dziennikarstwa, które mog¹
byæ publikowane samodzielnie, czyli bez udzia³u tradycyjnych mediów.
Sambrook mówi wprost, ¿e „ka¿da firma (niezale¿nie od swojego profilu –
przyp. MC) ma prawo byæ firm¹ medialn¹”. I dodaje, ¿e jednym ze sposobów, aby to osi¹gn¹æ, jest tworzenie swego rodzaju bajpasów informacyjnych (z pominiêciem tradycyjnych mediów), kana³ów, dziêki którym informacja trafia wprost do konsumenta6. W tej sytuacji uprawniony mo¿e byæ
wniosek, ¿e PR powraca do swoich korzeni, walcz¹c o likwidacjê monopolu dziennikarzy i mediów na dostarczanie wiadomoœci i opinii, a tym samym kreowanie obrazu rzeczywistoœci, oraz ¿e zamierza odgrywaæ jeszcze
bardziej aktywn¹ rolê w zarz¹dzaniu zainteresowaniem publicznoœci, media
relations oraz innych zintegrowanych rozwi¹zaniach komunikacyjnych.
Obrót informacj¹ jest najwa¿niejszym czynnikiem ³¹cz¹cym oba zawody,
4 Polska literatura zwi¹zana z wiedz¹ o komunikowaniu, wyznaczona przede wszystkim przez publikacje T. Gobana-Klasa, B. Dobek-Ostrowskiej i J. Olêdzkiego, pocz¹tkowo akcentowa³a przede wszystkim komunikacyjny aspekt PR, analizuj¹c w tym kontekœcie zwi¹zki z innymi typami komunikowania.
Uwzglêdnienie szerszego spektrum wspó³pracy i konfliktów komunikacyjnych zachodz¹cych pomiêdzy
dziennikarzami i specjalistami PR nast¹pi³o w pracach m.in. S. Gawroñskiego i W. Furmana, badaj¹cych te relacje na tle specyficznych interesów zawodowych obydwu obszarów – ogólnym, reprezentowanym przez dziennikarstwo, i partykularnym, jaki jest udzia³em sektora PR. Szczególnie praca
W. Furmana: Dziennikarstwo i public relations jako dwa typy komunikowania (Rzeszów 2006)
uporz¹dkowa³a i wskaza³a modele interakcji dziennikarstwa i PR.
5 PR stunt or the new journalism?: The titans of public relations are going direct to viewers and readers,
h t t p : / / w w w. i n d e p e n d e n t . c o . u k / n e w s / m e d i a / p r e s s / p r- s t u n t - o r- t h e - n e w - j o u r n a l i s m-the-titans-of-public-relations-are-going-direct-to-viewers-and-readers-1989936.html.
6 C. W u r z e l b a c h e r: Could public relations be the future of journalism? Maybe, http://www.editorsweblog.org/newsrooms_and_journalism/2010/06/could_public_relations_be_the_future_of.php; June
3, 2010.
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a fakt, ¿e dziennikarz poszukuje informacji, któr¹ specjalista PR czêsto posiada (i chce siê ni¹ podzieliæ!), jest dodatkowym elementem stymuluj¹cym
wspó³pracê.
PR jako efekt reakcji zwrotnej na publikacje dziennikarskie –
perspektywa historyczna
Pocz¹tki zwi¹zków dziennikarstwa z PR przypadaj¹ na drug¹ po³owê
XIX wieku, a wiêc na dziesiêciolecia przed tym, kiedy Edward L. Bernays
u¿y³ w 1928 roku okreœlenia „doradca PR”. Bernays zosta³ zatrudniony
przez pionierów amerykañskich kolei ¿elaznych jako agent prasowy w latach dwudziestych XX wieku. Wykorzystuj¹c odkrycia psychologiczne
swojego wuja Zygmunta Freuda, rzuci³ has³o, ¿e jaja na bekonie s¹ prawdziwym i jedynym posi³kiem na amerykañskie œniadanie. Pracowa³ tak¿e
dla American Tobacco Company, z zadaniem spopularyzowania palenia papierosów wœród kobiet7, lecz jego najwiêkszym sukcesem medialnym by³o
przekonanie amerykañskiej opinii publicznej, ¿e fluoryzacja wody wodoci¹gowej jest zdrowa i bezpieczna dla ludzi. Jednym ze sponsorów tej kampanii by³a s³ynna Aluminum Company of America (Alcoa), dla której fluor
by³ toksycznym odpadem poprodukcyjnym. Amerykañscy dentyœci uznali
po latach, ¿e by³a to jedna z najbardziej skutecznych medialnych kampanii
na rzecz zdrowia, choæ nie zabrak³o tak¿e g³osów sceptycznych. Historyczne pierwszeñstwo nale¿y siê jednak wynalazcy przyprawy do zup, Szwajcarowi Juliusowi Michaelowi Johannesowi Maggi, który w 1886 roku za³o¿y³
Biuro Reklamowe i Prasowe (Reclame – und Pressebüro), maj¹ce odpieraæ
ataki dziennikarzy skierowane przeciwko produktom firmy i przedstawiaæ
je klientom w korzystnym œwietle. A zatem u Ÿróde³ PR tkwi³y zwi¹zki (antagonistyczne) z dziennikarstwem, co wiêcej, jego istot¹, i to ju¿ pod koniec
XIX wieku, by³a reakcja na negatywne publikacje prasowe i formu³owanie,
zgodnie z zasad¹ kontradyktoryjnoœci i udzielenia g³osu drugiej stronie
(Audiatur et altera pars), opinii pozytywnych. Prawid³owoœæ tê opisa³a
Philomen Schönhagen8, która rzucaj¹c œwiat³o na pocz¹tki PR w Europie,
wskazuje, ¿e niezadowolenie zainteresowanych ze zniekszta³conego przedstawiania niektórych tematów i pomijania innych, czyli niezadowolenie
z sytuacji, w której dziennikarstwo i media s¹ stronnicze, by³o genez¹ PR.
Siêgaj¹c jeszcze g³êbiej do przesz³oœci, mo¿na podj¹æ próbê wskazania
pierwszeñstwa dzia³alnoœci PR nad dziennikarstwem. Czym¿e innym, jeœli
nie czystym public relations, by³a rozleg³a, zrêczna, skuteczna, wykorzystuj¹ca sztukê, literaturê i umys³y najwybitniejszych twórców, choæ rzadko
7 Has³o reklamowe tej kampanii brzmia³o: „Reach for a Lucky instead of a sweet”, w nawi¹zaniu do
sztandarowego produktu ATC, papierosów Lucky Strike, i mia³o przekonywaæ nowoczesne kobiety, ¿e
palenie tytoniu jest modne, w odró¿nieniu od konsumpcji s³odyczy Zob. M. K u n c z i k, Public Relations. Konzepte und Theorien, Köln, Weimar, Wien 2002, s. 148.
8 Ph. S c h ö n h a g e n: Ko-Evolution von Public Relations und Journalismus: Ein erster Beitrag zu
ihrer systematischen Aufarbeitung, Publizistik, nr 1/2008, s. 9–24.
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etyczna, polityka florenckiego rodu Medicich, która stworzy³a podwaliny
europejskiego renesansu?
Mechanizm reakcji zwrotnej, powodowanej g³ównie wzglêdami marketingowymi, zak³ada³ ju¿ wówczas poniesienie przez konkretnego mecenasa okreœlonych nak³adów (op³acenie artyku³u), czyli subwencjonowanie
informacji. Tym samym dzia³ania te zmierza³y do naruszenia integralnoœci
redakcyjnej oraz zakwestionowania obiektywizmu i bezstronnoœci dziennikarzy i mediów. Do podobnych wniosków doszli badacze amerykañscy,
wœród nich Oscar H. Gandy, który w 1982 roku, analizuj¹c zale¿noœci pomiêdzy dziennikarstwem i PR, wyrazi³ przekonanie, ¿e œrodowisko public
relations, poprzez podwa¿anie istoty i wp³ywanie na oblicze „czystego
dziennikarstwa”, stanowi dla tego ostatniego powa¿ne zagro¿enie. Gandy
opisa³ PR jako „niebezpoœredni¹ informacjê subsydiuj¹c¹ dziennikarstwo”9.
Dziennikarstwo i PR – synergia, dominacja, symetryczny dialog
Dzia³alnoœæ public relations, przynale¿¹c do obszaru komunikacji
spo³ecznej, ³¹czy elementy dziennikarstwa jako sztuki przekazu oraz elementy komunikacji zewnêtrznej i wewnêtrznej. Jak ekonometria wykorzystuje metody statystyki do mierzenia zjawisk gospodarczych (³¹cz¹c elementy matematyki i ekonomii), podobnie public relations ³¹czy
i wykorzystuje ró¿ne typy komunikowania dla osi¹gniêcia zamierzonego
efektu skutecznego przekazu. Niezbêdne jest w tym miejscu uczynienie
pewnego zastrze¿enia: o ile bowiem obowi¹zkiem dziennikarzy jest „przekazywanie prawdy”10, to technicy PR uzupe³niaj¹ to twierdzenie przymiotnikami, mówi¹c: „przekazywanie prawdy dobrze sformu³owanej” (The
truth well told). Pytanie, które w zwi¹zku z tym czêsto pada w dyskusjach
na temat antagonizmów i zale¿noœci pomiêdzy PR i dziennikarstwem,
brzmi: czy obydwa te nakazy s¹ wewnêtrznie sprzeczne i czy nie wykluczaj¹ siê wzajemnie? Prawda, jak przekonuje Roger Koeppel, tworzona jest
wówczas, gdy wiele osób z wielu perspektyw buduje obraz tak zwanej rzeczywistoœci. Konkurencja pomiêdzy punktami widzenia i perspektywami
jest warunkiem sine qua non ka¿dego rzetelnego przekazu, w którym mog¹
uczestniczyæ zarówno dziennikarze, jak i specjaliœci public relations11. Dlatego specjaliœci PR chêtnie stosuj¹ tak zwan¹ „technikê trzeciego uczestnika” (Third party technique), która oznacza, mówi¹c wprost, wk³adanie
w usta kogoœ innego w³asnych s³ów lub pomys³ów – co odkry³ wspomniany
Edward L. Bernays. Do tego celu czêsto wykorzystywani s¹ eksperci, ucze9

O. G a n d y: Beyond Agenda Setting: Information Subsidies and Public Policy, Norwood N.J., 1982.
Tak stanowi¹ przepisy prawa prasowego oraz wszystkich kodeksów etycznych dziennikarzy (Art.12,
ustawa Prawo prasowe z 1984 r.).
11 R. K ö p p e: How Journalists Can Defend their Autonomy, [w]: B. M e r k e l, S. R u s s - M o h l,
G . Z a v a r i t t (red.): A Complicated, Antagonistic & Symbiotic Affair. Journalism, Public Relations
and their Struggle for Public Attention, Lugano 2007, s. 27.
10
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ni, analitycy przedstawiaj¹cy rzekomo niezale¿ny punkt widzenia. W tym
kontekœcie dzia³alnoœæ PR wykorzystuj¹c¹ œrodki masowego przekazu interpretowaæ nale¿y jako budowanie wiêzi z otoczeniem, zaufania i odzewu
spo³ecznego, polegaj¹ce na tworzeniu harmonijnego obrazu osoby, instytucji, zjawiska wpisanych w relacje ze œrodowiskiem, w których dzia³aj¹. Elementem niezbêdnym w tym dzia³aniu s¹ w³aœciwe stosunki z mediami. Interakcje okreœlane jako media relations charakteryzuj¹ siê dwukierunkow¹
funkcj¹ komunikacyjn¹ – organizacja informuje o swoich dzia³aniach
dziennikarzy, a za ich poœrednictwem odbiorców, a z drugiej strony zbiera
opinie dotycz¹ce samych odbiorców – o ich nastrojach i oczekiwaniach12.
W tym sensie dzia³alnoœæ PR wymaga obecnoœci mediów oraz dziennikarzy, i jest wrêcz niezbêdna, aby ten system komunikowania móg³ funkcjonowaæ. Obecnie pracownicy PR, oprócz poprawnych relacji z pras¹, dialogu i wspó³dzia³ania, których efektem jest synergia, wiêksz¹ uwagê zwracaæ
musz¹ na nowe formy komunikowania – blogi, fora, serwisy spo³ecznoœciowe, zw³aszcza ¿e wiêkszoœæ z nich i tak powi¹zana jest z tradycyjnymi
mediami. Je¿eli sytuacje konfliktowe, kryzysy maj¹ zostaæ zidentyfikowane na czas, niezbêdne jest zbudowanie relacji PR – dziennikarstwo na optymalnym poziomie.
Michael Kunczik wskaza³ trzy poziomy relacji pomiêdzy dziennikarstwem i PR: wspó³praca niezale¿nych partnerów, dominacja dzia³añ wobec
niewydolnego i s³abego sektora dziennikarskiego, dominacja mediów
i dziennikarzy w kszta³towaniu opinii i postaw spo³ecznych13. O ile pierwszy poziom odpowiada modelowi komunikacji symetrycznej, to poziomy
drugi i trzeci, w których wystêpuje przewaga jednej ze stron, odpowiadaj¹
modelowi asymetrycznemu. Budowanie konsensusu opartego na wspólnocie celów strategicznych, znane z modelu wypracowanego przez Jürgena
Habermasa, k³adzie nacisk na komunikacjê jako dzia³anie polegaj¹ce na
œwiadomym przekazywaniu myœli, idei czy wiedzy. W modelu tym wszyscy
uczestnicy maj¹ takie same szanse i mo¿liwoœci prezentowania w³asnych
i krytykowania lub aprobaty wzajemnych roszczeñ, a ró¿nice miêdzy
uczestnikami dyskursu powinny byæ neutralizowane przez porozumienie.
Model Habermasa, zak³adaj¹c symetriê pomiêdzy partnerami dyskursu,
wprowadzi³ kategoriê interesu powszechnego, który ³¹czy racjonalnych
i bezstronnych uczestników. Interakcje pomiêdzy dziennikarzami i specjalistami PR w modelu komunikacji symetrycznej sprowadzaj¹ siê do wymiany
komunikatów z zachowaniem równoprawnoœci partnerów. W sytuacji, gdy
treœci PR determinuj¹ dziennikarstwo, jak dzieje siê to na przyk³ad w wydawnictwach specjalistycznych poœwiêconych okreœlonym bran¿om (turystyka, us³ugi medyczne, przemys³ kosmetyczny, motoryzacja, moda),
dziennikarze zostaj¹ sprowadzeni do roli drugoplanowej – przedstawiania
osób, organizacji lub produktów w korzystnym œwietle. Odpowiada to
za³o¿eniu, ¿e PR nie jest niczym innym, tylko prezentowaniem partykular12
13

S. G a w r o ñ s k i: Media relations..., op. cit.
M. K u n c z i k: Public Relations. Konzepte und Theorien, Köln, Weimar, Wien 2002, s. 355–359.
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nych interesów za pomoc¹ sponsorowanych informacji, przy czym celem
tych dzia³añ jest systematyczne wp³ywanie na opiniê publiczn¹, tworzenie
i utrzymywanie pozytywnego wizerunku przedsiêbiorstwa, pañstwa, organizacji w opinii publicznej jako ca³oœci lub w jej okreœlonych segmentach.
Istotne jest, ¿e tak jak kreowanie pozytywnego wizerunku, tak i eliminowanie negatywnych aspektów w imiê partykularnych interesów sponsora przekazu jest nieodzownym elementem ka¿dej strategii public relations. Analizuj¹c relacje pomiêdzy PR i dziennikarstwem, Wojciech Furman umieszcza
obydwa typy komunikowania w kategorii „obiektywne informacje, wolne
interpretacje, oceny i pogl¹dy”, zaœ literaturê i reklamê w kategorii „fikcja
istotna lub dopuszczalna”. Zatem – dowodzi Furman – odpowiednikiem literatury w sferze interesów partykularnych jest wspó³czesna reklama,
w której „wolno koloryzowaæ, œniæ na jawie, obiecywaæ spe³nienie niemal
dowolnych ¿yczeñ”. Jednoczeœnie dziennikarstwo i PR s¹ kwalifikowane
przez tego autora jako typy komunikuj¹ce treœci „obiektywne, istotne i aktualne, udostêpniane w interesie wspólnym”14.
PR – sektor wschodz¹cy, dziennikarstwo – schy³kowy
Przedstawiona przez szwajcarskiego badacza Stephana Russ-Mohla,
w czasie kilku wyk³adów w Polsce15, graficzna wizja dziennikarstwa jako
bran¿y „zwijaj¹cej siê”, któr¹ ilustrowa³a zwijaj¹ca siê sprê¿yna, i ekspanduj¹cego sektora PR (rozwijaj¹ca siê sprê¿yna), obrazowa³a rezultaty blisko trzydziestoletniego okres obserwacji i analizy obu sektorów. Nie ulega
w¹tpliwoœci, ¿e w minionych dekadach obydwie bran¿e cechowa³y przeciwstawne tendencje rozwojowe. S. Russ-Mohl stawia hipotezê, ¿e dynamika, z jak¹ roœnie sektor PR, w istocie ogranicza rozwój dziennikarstwa,
w tym elitarnej specjalnoœci – dziennikarstwa œledczego, gdy¿ subwencjonowane materia³y PR wypieraj¹ kosztowne i ¿mudne w dokumentowaniu
materia³y œledcze. Trendy te uleg³y wzmocnieniu wskutek pogarszaj¹cej siê
sytuacji finansowej mediów, czego dowodz¹ zebrane na potrzeby tego artyku³u dane dotycz¹ce dochodów i zatrudnienia w opisywanych bran¿ach
w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii. W USA przeciêtny roczny
dochód konsultanta PR wynosi obecnie 49 800 dolarów, a najlepiej wynagradzani specjaliœci zarabiaj¹ 89 220 tys. dolarów16. W Wielkiej Brytanii
roczna pensja mened¿era PR wynosi 40 tysiêcy funtów i podobnie jak
w USA poziom wynagrodzeñ w tej bran¿y stale roœnie, gdy¿ ci¹gle przybywa nowych klientów, do których do³¹czaj¹ agendy rz¹dowe, instytucje edukacyjne, organizacje non profit, kluby i zwi¹zki sportowe. Dynamicznie
14

W. F u r m a n: Dominacja, czy porozumienie? Zwi¹zki pomiêdzy dziennikarstwem a public relations, Rzeszów 2009, s. 45.
15 W styczniu 2008 r. na Uniwersytetach Warszawskim, Jagielloñskim i Œl¹skim, a tak¿e w Collegium
Civitas w Warszawie odby³y siê wyk³ady i prezentacje S. Russ-Mohla pod tytu³em „Voodoo Magia. Relacje dziennikarstwa i PR”, których inicjatorem i gospodarzem by³ autor tego artyku³u.
16 Public Relations Specialist Careers: Employment & Salary Trends for Aspiring Public Relations
Specialists, http://www.collegedegreereport.com/articles/.
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rosn¹ca bran¿a specjalizuje siê, zatrudniaj¹c publicystów, analityków medialnych oraz specjalistów w dziedzinie komunikacji. Tak¿e perspektywy
zatrudnienia w amerykañskich newsroomach s¹ du¿o gorsze ni¿ w agencjach PR, a dziennikarstwo jest jedn¹ z bran¿ o najwy¿szym samozatrudnieniu (freelancerzy), co obni¿a koszty dzia³alnoœci w³aœcicieli mediów.
Dochody dziennikarzy na amerykañskim rynku medialnym s¹ du¿o ni¿sze
ni¿ specjalistów PR i wynosz¹ œrednio od 26 989 do 45 958 dolarów17.
Warto zwróciæ uwagê, ¿e œrednia najni¿sza pensja konsultanta PR wynosi
wiêcej ni¿ œrednia najwy¿sza pensja dziennikarza (49 800/45 958 dol. rocznie).

Wykres 1. PR – jeden z najbardziej dynamicznych sektorów zatrudnienia w USA

Kategoria: Specjaliœci PR. Zatrudnienie 2008 r. – 275 200. Prognoza 2018 r. – 341 300.
Zmiana: + 24%.
Kategoria: Reporterzy i korespondenci. Zatrudnienie 2008 r. – 61 600. Prognoza 2018 r. –
56 900. Zmiana: – 8%.
Opracowanie w³asne na podstawie danych: Projections data from the National Employment Matrix,
Occupational Outlook Handbook, 2010–2011 Edition18.

PR jako Ÿród³o informacji dla dziennikarstwa
Stosunki pomiêdzy dziennikarstwem a PR zmieniaj¹ siê, a katalizatorem
tych zmian jest pog³êbiaj¹ca siê profesjonalizacja bran¿y public relations
i wci¹¿ rosn¹ce nak³ady na subwencjonowanie informacji. Konkluzja z badañ Barbary Baerns, ¿e sektor PR determinuje tematy ukazuj¹ce siê w okreœlonym czasie w mediach i w konsekwencji jest czynnikiem wp³ywaj¹cym
17

Salary Snapshot for Journalist Job, PayScale, http://www.payscale.com/research/US/Job=Journalist/Salary.
18 Bureau of Labor Statistics, US Department of Labor, http://www.bls.gov/oco/ocos086.htm.
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na nierównowagê na rynku informacji19, oraz wnioski amerykañskich badaczy, i¿ 60 procent informacji pojawiaj¹cych siê w tamtejszej prasie pochodzi od pracowników PR20, potwierdzaj¹ tezê, ¿e sektor public relations rozwija siê znacznie szybciej ni¿ redakcje prasowe, radiowe, czy telewizyjne.
Analizuj¹c interakcje zachodz¹ce na rynku zainteresowania odbiorców,
warto zauwa¿yæ, ¿e w krajach rozwiniêtych dziennikarzom ³atwiej siê broniæ przed nadmiarem informacji, ni¿ zdobywaæ je samodzielnie. ród³a public relations utraci³y charakter pasywny, sta³y siê selekcjonerem, weryfikatorem, redaktorem i adiustatorem treœci dziennikarskich, wykorzystuj¹c
w tym celu badania medioznawcze i analizê jakoœciow¹ rynku odbiorców,
do których trafiæ ma przekaz. Sektor medialny, borykaj¹cy siê z powa¿nym
spadkiem przychodów reklamowych, a przede wszystkim z malej¹c¹ liczb¹
odbiorców, coraz czêœciej rezygnuje z samodzielnego zbierania informacji,
ograniczaj¹c siê do czynnoœci redakcyjnych, polegaj¹cych na opracowaniu,
zilustrowaniu i edycji treœci dostarczanych przez Ÿród³a zewnêtrzne.
Wprawdzie nadal, zgodnie z zasadami agenda settings sformu³owanymi
przez Maxwella McCombsa, w niemal wszystkich kwestiach agendy publicznej obywatele maj¹ do czynienia z rzeczywistoœci¹ z „drugiej rêki”,
rzeczywistoœci¹, która jest konstruowana przez doniesienia dziennikarzy na
temat wydarzeñ i sytuacji21, jednak to Ÿród³a PR, przez swoj¹ wszechobecnoœæ, wspó³uczestnicz¹ w budowaniu hierarchii zdarzeñ. Tym bardziej, ¿e
dziennikarze poœwiêcaj¹ coraz mniej czasu na samodzielny research. Ilustruj¹ to zjawisko badania poœwiêcone zbieraniu materia³ów dziennikarskich, wstêpnej fazie pracy dziennikarza, polegaj¹cej g³ównie na pracy ze
Ÿród³ami – gromadzeniu, selekcjonowaniu i weryfikacji wiadomoœci. Samodzielne przygotowywanie materia³ów do tekstów i programów zajmuje
dziennikarzom coraz mniej czasu. Co czwarty niemiecki dziennikarz poœwiêca na zbieranie materia³ów nie wiêcej ni¿ godzinê dziennie. Jak wynika
z badañ Weischenberga, Löffelholza i Scholla, poœwiêconych dziennikarstwu w Niemczech, czas poœwiêcony w niemieckich mediach na research
wynosi³ w 1993 roku 148 minut dziennie22. W 2005 r. czas ten wyniós³ ju¿
tylko 117 minut23.
Z danych ujêtych w powy¿szej tabeli widaæ wyraŸnie, ¿e media – prasa,
radio, telewizja, a tak¿e „gazety dla gazet”, czyli agencje prasowe, s¹ ca³kowicie uzale¿nione od Ÿróde³ PR. Nieuchronna jest przy tym konstatacja, ¿e
œrodowisko public relations, poprzez ingerencjê w istotê funkcjonowania
niezale¿nego dziennikarstwa, mo¿e stanowiæ dla niego powa¿ne zagro¿enie. Teza ta ma jednak tylu¿ zwolenników, co przeciwników, i to nie tylko
19

B. B a e r n s: Offentlichkeitsarbeit oder Journalismus? Köln 1985, s. 7.
L. S i g a l: Reporters and Officials, The Organization and Politics of Newsmaking, za: A. £ a s z y n:
Skazani na wspó³pracê, Marketing Serwis, maj 2000.
21 M. M c C o m b: Ustanawianie agendy. Media masowe i opinia publiczna, prze³. B. Radwan, Kraków
2008, s. 1.
22 S. W e i s c h e n b e r g, M. L ö f f e l h o l z, A. S c h o l l: Journalismus in Deutschland. Merkmale
und Einstellungen von Journalisten, Journalist 1994, 39, Heft 5, s. 55–69.
23 Presserwis, abonowane wyd. elektroniczne, 4 sierpnia 2006.
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Tabela 1. ród³a materia³ów dziennikarskich*
Agencje prasowe

Prasa

Radio

Telewizja

Public relations

59%

64%

61%

63%

Inne Ÿród³a

41%

36%

39%

37%

Liczba analizowanych materia³ów

826

1768

562

347

* Z badañ prasoznawczych rozpoczêtych przez Barbarê Baerns pod koniec lat 1970. i kontynuowanych w latach osiemdziesi¹tych, prowadzonych na reprezentatywnej próbie europejskich mediów niemieckojêzycznych, wynika³o, ¿e sektor PR kontroluje tematykê i czas publikacji materia³ów dziennikarskich. A¿ dla dwóch trzecich publikacji w niemieckich
tytu³ach prasowych (64 proc.) i programów telewizyjnych (63 proc.) PR by³ jedynym
Ÿród³em informacji. Zob. M. C h y l i ñ s k i, S. R u s s - M o h l: Dziennikarstwo, Warszawa
2008, s. 298; S. R u s s - M o h l, S. F e n g l e r: The Market Model: PR and Journalism in the
Attention Economy, [w]: B. M e r k e l, S. R u s s - M o h l, G. Z a v a r i t t (red.): A Complicated, Antagonistic & Symbiotic Affair. Journalism, Public Relations and their Struggle for
Public Attention, Lugano 2007, s. 79–80.

wœród zainteresowanych przedstawicieli obydwu typów komunikowania.
Wynika to z faktu, ¿e komunikacja medialna staje siê jednym z najwa¿niejszych obszarów komunikacji spo³ecznej, a zwi¹zany z tym zjawiskiem
przep³yw informacji to jedna z najbardziej specyficznych dla naszych czasów w³aœciwoœci, która w du¿ej mierze okreœla poziom rozwoju cywilizacyjnego. Poniewa¿ media pe³ni¹ w tym systemie funkcjê naturalnego
kana³u rozpowszechniania przekazów informacyjnych i opinii, nie jest obojêtne, przez kogo i w czyim interesie s¹ inspirowane. Warto w tym miejscu
jednak podkreœliæ, ¿e media nigdy nie tworz¹ jednorodnej struktury. Prasa,
radio, telewizja, nawet œwiatowa sieæ internetowa, to konkretne redakcje,
tytu³y, programy, audycje, portale internetowe, wreszcie konkretne osoby,
dziennikarze, którym departamenty komunikacji spo³ecznej dostarczaj¹
w formie drukowanej lub na innym noœniku (obecnie najczêœciej za poœrednictwem poczty elektronicznej) zró¿nicowanych i dostosowanych do ich
profili informacji wraz z bazami danych, tabelarycznymi zestawieniami,
ilustracjami i grafikami. Identyczna jest za to zawsze intencja nadawców –
rozpowszechnienie w formie dziennikarskich przekazów po¿¹danych treœci
i to mo¿liwie wœród jak najszerszej, masowej publicznoœci.
Interesuj¹ce rezultaty przynios³y dwa przeprowadzone w Polsce na zlecenie agencji RPR Group oraz Zwi¹zku Firm Public Relations badania
(2001, 2002 r.), maj¹ce okreœliæ stosunek dziennikarzy do dzia³alnoœci specjalistów i agencji public relations i opinie osób pracuj¹cych w sektorze PR
na temat dziennikarzy (badanie z 2002 roku).
Obydwie grupy zawodowe wskaza³y, ¿e ich wzajemne relacje mo¿na
okreœliæ w wiêkszoœci jako: „¿yczliw¹ wspó³pracê” (78 proc. dziennikarzy
o piarowcach) lub „zadowolenie ze wspó³pracy” (67 proc. piarowców
o dziennikarzach). Ankietowani wskazali te¿ sfery, w których pewne po-

38

MAREK CHYLINSKI

prawki doprowadzi³yby z pewnoœci¹ do wzrostu efektywnoœci dzia³añ obu
stron24.
Wykres 2. Zró¿nicowanie materia³ów dostarczanych dziennikarzom przez PR

ród³o: S. G a w r o ñ s k i: Media relations. Wspó³praca dziennikarzy i specjalistów PR,
Rzeszów 2006, s. 232. (N = 257). Wyniki nie sumuj¹ siê do 100 procent, poniewa¿ badani
mogli zaznaczyæ wiêcej ni¿ jedn¹ odpowiedŸ.

Inne œwiat³o na te relacje rzuci³y badania Instytutu ARC Rynek i Opinia,
wed³ug których a¿ 20 procent specjalistów public relations uwa¿a, ¿e media ogólnopolskie ulegaj¹ presji finansowej lub politycznej ze strony Ÿróde³
informacji25. Po³owa ankietowanych wyrazi³a przekonanie, ¿e media publikuj¹ materia³y o firmach lub produktach w zamian za p³atn¹ reklamê, czyli
oferuj¹ tak zwan¹ transakcjê wi¹zan¹ – w zamian za wykupienie pewnej
iloœci powierzchni reklamowej lub czasu antenowego przeznaczonego na
cele komercyjne, pojawiaj¹ siê materia³y redakcyjne przygotowywane
przez dziennikarzy. Wprawdzie specjaliœci bran¿y reklamowej, marketingowej i PR wskazali, ¿e dotyczy to g³ównie kolorowej prasy ilustrowanej,
od której siê samo œrodowisko dziennikarskie dystansuje, niemniej a¿ 91
procent ankietowanych specjalistów PR uwa¿a p³acenie za publikacje przez
Ÿród³a informacji za praktykê niedopuszczaln¹. Jednoczeœnie dziennikarstwo i public relations traktowane s¹ przez du¿¹ czêœæ œrodowiska bizneso24

A. Z d r o j e w s k a: Media – PR: Ma³y krok do przodu, Opoka Biznes, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/X/XB/mediapr.
25 Kampania „Czyste informacje” zosta³a zainicjowana we wrzeœniu 2004 roku przez Zwi¹zek Firm
Public Relations. Jej celem by³o przeciwdzia³anie kryptoreklamie, advertorialom, uzyskiwaniu publikacji dziennikarskich w zamian za ukryte op³aty, a tak¿e poznanie opinii liderów komunikacji na temat
problemu korupcji w mediach i public relations. Zob. Czyste informacje, http://www.zfpr.pl/onas/informacje.
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wego i politycznego jako bran¿e synergicznie, silnie ze sob¹ zwi¹zane i warunkuj¹ce siê nawzajem. Determinacjê wynikaj¹c¹ z symetrycznego
dialogu wspieraj¹ rzadko opisywane relacje towarzyskie i interpersonalne
zachodz¹ce w œrodowiskach dziennikarskim i PR.
Przedstawiony w dalszej czêœci artyku³u model „paso¿yta i ¿ywiciela”
autorstwa Klausa Kocksa i Joachima Westerbakeya zosta³ „odwrócony”
przez S. Russ-Mohla, a dziennikarstwo prawem paradoksu odgrywa w nim
rolê paso¿yta ¿eruj¹cego na organizmie PR26. Potwierdzaj¹ to wyniki badañ
Pameli Curtin na temat opinii i postaw dziennikarzy wobec subsydiowania
informacji przez sferê PR: dziennikarze nie maj¹ nic przeciwko wykorzystywaniu tych materia³ów, co James T. Hamilton zwiêŸle uj¹³, pisz¹c, ¿e
„news, to dobro informacyjne o konkretnej wartoœci”. Eksploatuj¹c to dobro w obszarze komunikacji, bran¿a PR skupia siê na dobrych wiadomoœciach, a dziennikarstwo pokazuje najchêtniej bad news. Ponadto dziennikarstwo poszukuje prawdy a PR efektu medialnego, u¿ytecznego dla
swojego klienta, co prowadzi do ekspansji Ÿróde³ PR i wypierania niezale¿nych przekazów. Zagro¿enie, jakie wywo³uje niekontrolowana lawina spamu i manipulacji informacyjnej, wymaga natychmiastowej obywatelskiej
i publicznej inicjatywy, aby przywróciæ dziennikarstwu tradycyjn¹ rolê27.
Wytwarzanie informacji i opinii w warunkach silnej ekonomicznej
i spo³ecznej zale¿noœci od elit by³o i jest cech¹ dziennikarstwa, która inicjowa³a dyskusje na temat wolnoœci i autonomii s¹dów, obiektywizmu, bezstronnoœci przekazu. Ponadto uznano, ¿e prawdziwie niezale¿ne media to
media niezale¿ne ekonomicznie i w tych warunkach nietrudno by³o uzasadniaæ potrzebê koncentracji kapita³u i budowania potê¿nych grup multimedialnych.
Dylemat ¿ywiciela i paso¿yta
Techniki marketingowe i PR, do których nale¿y monitorowanie otoczenia organizacji oraz jej sytuacji wewnêtrznej, analizowanie otrzymywanych
przekazów, tworzenie strategii dzia³ania, formu³owanie i wysy³anie przekazów na zewn¹trz i do wewn¹trz organizacji oraz ocena skutków podejmowanych dzia³añ, sprowadzaj¹ siê do zarz¹dzania komunikowaniem prowadzonym przez organizacjê28. Jak wynika z powy¿szego, dzia³alnoœæ PR
mylnie interpretuje siê wy³¹cznie jako stosunki organizacji z mediami, gdy¿
jest to domen¹ media relations. Rozró¿nienie to jest istotne, gdy¿ poprawnie rozumiane public relations nie ograniczaj¹ siê do interakcji z mediami
i dziennikarzami, a przez to dylemat paso¿yta i ¿ywiciela, który zostanie
26

S. R u s s - M o h l: Spoon feeding, Spinning, Whistle blowing. Beispiel USA: Wie sich die Machtbalance zwischen PR und Journalismus veschiebt, [w:] L. R o l k e, V. W o l f f (red.): Wie die Medien
Wirklichkeit steuern und selbst gesteuert werben, Opladen/Wiesbaden 1999, s. 164–172.
27 R.W. M c C h e s n e y: The Death and Life of American Journalism, http://www.fifth-estate-online.co.uk/comment/McChesney_comment_Oct09.pdf.
28 K. W o l n y - Z m o r z y ñ s k i, A. K a l i s z e w s k i, W. F u r m a n, K. P o k o r n a - I g n a t o w i c z:
Ìród³a informacji dla dziennikarzy, Warszawa 2008, s.146.
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omówiony poni¿ej, nabiera innego charakteru. Teoretycy i praktycy komunikacji publicznej, jak Joachim Westerbarkey i Klaus Kocks, wskazuj¹ na
rosn¹c¹ zale¿noœæ PR od sektora prasowego, a zw³aszcza zawodowych
dziennikarzy. Kocks, wybitny praktyk PR, by³y szef departamentu prasowego koncernu Volkswagena, twierdzi wprost, ¿e PR mo¿e funkcjonowaæ
sprawnie jedynie wówczas, gdy sprawnie funkcjonuj¹ media. Westerbarkey
mówi o paso¿ytnictwie, a Kocks pos³uguje siê obrazowym epitetem o bran¿y „¿eruj¹cej na dziennikarskim ciele w nietkniêtym krajobrazie publicystycznym”. Obydwaj autorzy zauwa¿aj¹, ¿e paradoksalnie w interesie „paso¿yta” le¿y jak najlepsze zdrowie „¿ywiciela”, tak wiêc jeœli PR przeroœnie
dziennikarstwo, mo¿e to przynieœæ niekorzystne skutki dla obydwu partnerów. Chodzi wiêc o to, by zachowaæ równowagê.
Spróbujmy jednak odwróciæ argumentacjê Kocksa i skierowaæ tok myœlenia w przeciwn¹ stronê. Czy paso¿ytami nie s¹ tak¿e redakcje i ich autorzy korzystaj¹cy z cudzej pracy przy zbieraniu i weryfikowaniu materia³ów? Mo¿emy wiêc mieæ do czynienia z faktyczn¹ dobrowoln¹
transakcj¹ wymiany na rynku informacyjnym, i to w³aœnie jest istot¹ modelu rynkowego, w którym agenci PR, dzia³aj¹cy na rzecz prywatnych podmiotów, wykorzystuj¹ media i dziennikarzy, maj¹c pe³n¹ œwiadomoœæ, ¿e ci
ostatni popadaj¹ w konflikt interesów. Zastosowanie regu³ rynkowych nie
mog³oby jednak mieæ miejsca, gdyby sami dziennikarze nie odnosili bezpoœrednich korzyœci, otrzymuj¹c (bezp³atnie) zebrane i zweryfikowane materia³y informacyjne i ilustracje. Artyku³ redakcyjny ma w tych warunkach
wyj¹tkow¹ wartoœæ, gdy¿ odbiorcy zdecydowanie czêœciej kupuj¹ pisma
z powodu zamieszczanych tam tekstów ni¿ publikowanych reklam. Ergo –
opublikowane materia³y, inspirowane i subwencjonowane przez Ÿród³a PR,
maj¹ wy¿sz¹ wartoœæ ni¿ zwyk³a reklama. Wojciech Andrzejewski, w tekœcie pod dramatycznym tytu³em „PR zabójca dziennikarstwa?”, rolê aktywnych uczestników gier zachodz¹cych pomiêdzy obydwoma bran¿ami przypisuje czytelnikom, którzy „odró¿ni¹ marketingowe spamy, omylnie
nazywane publikacjami redakcyjnymi, od prawdziwego, rzetelnego i obiektywnego dziennikarstwa”. Wolnoœæ polskich mediów jest zagro¿ona – konkluduje Andrzejewski29.
W 2006 roku niemiecki badacz Klaus Merten opublikowa³ pracê traktuj¹c¹ o k³amstwach PR, okreœlaj¹c je jako „nieodzown¹ stronê komunikacji miêdzyludzkiej”. W badaniu, którym Merten obj¹³ 650 specjalistów PR,
pojawi³y siê opinie typu „lojalnoœæ wobec firmy zobowi¹zuje niekiedy do
preparowania k³amstwa, które le¿y w interesie firmy”. Bardziej kategoryczni w s¹dach s¹ badacze traktuj¹cy PR jako konia trojañskiego, który rozsadzi dziennikarstwo od œrodka, jak wieœci³a ok³adka magazynu Message30.

29

W. A n d r z e j e w s k i: PR zabójca dziennikarstwa, http://media2.pl/media/28086-pr.-zabojca-dziennikarstwa, 11 wrzeœnia 2007.
30 Message, Internationale Fachzeitanschrift für Journalismus, 3/2005.
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PR i dziennikarstwo – perspektywa rynkowa i etyczna
W zale¿noœci od swoistoœci systemu medialnego stosunki pomiêdzy PR
i dziennikarstwem mog¹ siê uk³adaæ tak jak w typowym modelu rynkowym, gdzie zainteresowanie odbiorców, jako cenny, choæ niematerialny towar oferowany przez media, podlega zwyk³ej grze popytu i poda¿y, lub jak
w modelu mieszanym, gdzie konkurencja jest ograniczona. Interakcje
dziennikarstwo/media/PR, zachodz¹ce ka¿dego dnia na ka¿dym narodowym i miêdzynarodowym rynku zainteresowania, nie s¹ przy tym transakcjami, których partnerzy zawsze odnosz¹ wzajemne korzyœci, lecz zawsze
obie strony, w ostatecznym rozrachunku, poprawiaj¹ swoje pozycje.
W przeciwnym razie wymiana nie mia³aby sensu. Zatem obydwa sektory,
aby skutecznie wspó³dzia³aæ, musz¹ poddaæ siê zjawiskom, które Guenter
Bentele nazywa „adaptacj¹” i „indukcj¹”. Eksperci PR konkuruj¹ o uwagê
dziennikarzy i mediów, a w konsekwencji czas i reakcje odbiorców, z kolei
dziennikarze i media wspó³zawodnicz¹ w dostarczaniu przekazów silnie
przyci¹gaj¹cych zainteresowanie publicznoœci, najchêtniej ekskluzywnych,
które dot¹d nie pojawi³y siê na informacyjnym rynku. Zjawisko „nasycania” mediów atrakcyjnymi treœciami (message salience), dziêki którym zyskuj¹ one przewagê na konkurencyjnym rynku, treœciami, które wspierane
s¹ opiniami wiarygodnych (bezstronnych?) ekspertów oraz sugerowanym
sposobem interpretacji (message credibility), opisane m.in. przez Franka
Essera, Paula D’Angelo i Bernarda Spaniera, mieœci siê w kanonie gry rynkowej, w której obydwie strony transakcji k³ad¹ na szali wiarygodnoœæ31.
Wykres 3. Rynek zainteresowania odbiorców. Transakcja wymienna pomiêdzy
dziennikarzem i ekspertem PR

ród³o: Na podstawie: S. R u s s - M o h l, S. F e n g l e r: The Market Model: PR and Journalism in the
Attention Economy, [w]: B. M e r k e l, S. R u s s - M o h l, G. Z a v a r i t t (red.): A Complicated, Antagonistic & Symbiotic Affair. Journalism, Public Relations and their Struggle for Public Attention, Lugano 2007, s. 81.
31 F.K. E s s e r, P. D ’ A n g e l o: Framing the Press and Publicity Process in U.S., British, and German
General Election Campaigns. A Comparative Study of Metacoverage, The International Journal of
Press/Politics, Summer 2006, vol. 11, s. 344–366.
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W maju 2004 roku w Warszawie obradowa³ kongres Miêdzynarodowego
Instytutu Prasy (IPI). Obrady toczy³y siê w momencie bardzo trudnym dla
œwiatowego dziennikarstwa, kiedy w USA œwiat³o dzienne ujrza³y fabrykowane materia³y prasowe opublikowane w najwiêkszych i najsolidniejszych
dziennikach amerykañskich, japoñskie media boryka³y siê z fal¹ plagiatów,
a w Wielkiej Brytanii media siê oœmiesza³y i kompromitowa³y, publikuj¹c
informacje podawane przez fa³szywych informatorów. Z przytoczonych
wówczas danych International Public Relations Association wynika³o, ¿e
najtrudniej skorumpowaæ dziennikarzy w Finlandii, Danii, Nowej Zelandii
i Szwajcarii, a naj³atwiej w Arabii Saudyjskiej i Chinach. Spoœród 33 krajów sklasyfikowanych w raporcie Polska zajê³a 19 miejsce32. O przekupnych polskich mediach mówi³ w czasie warszawskiego Kongresu Andrzej
Krajewski, dyrektor Centrum Monitoringu Wolnoœci Prasy, informuj¹c, ¿e
w Polsce firmy farmaceutyczne, planuj¹c bud¿et akcji promocyjnych,
uwzglêdniaj¹ gratyfikacje dla redaktorów prowadz¹cych poranne talk-show33. Walery Pisarek, porównuj¹c rodzime dziennikarskie kodeksy obyczajowe z normami europejskim oraz Miêdzynarodowymi zasadami etyki
w dziennikarstwie, przyjêtymi w Pary¿u przez zwi¹zki i stowarzyszenia
dziennikarskie w 1983 roku, wskaza³, ¿e akceptuj¹c przyjête standardy, polscy dziennikarze bêd¹ siê musieli pogodziæ z ograniczeniami, na przyk³ad
nakazem uczciwych metod gromadzenia informacji34. Wprawdzie limity,
o których mowa, odnosz¹ siê do stosowania dziennikarskiej prowokacji,
dziennikarstwa wcieleniowego i temu podobnych metod zdobywania informacji, jednak mo¿na je szeroko zinterpretowaæ tak¿e jako nakaz wieloŸród³owego i nieopartego na interesach ¿adnego indywidualnego lub instytucjonalnego mecenasa researchu.
Magdalena Œroda, dostrzegaj¹c wagê problemu, a zw³aszcza zamazywanie granicy pomiêdzy informowaniem a perswazj¹ i manipulacj¹, sformu³owa³a w 2006 roku „Dekalog dziennikarski”, w którym wprowadzi³a
wyraŸny zakaz uprawiania dzia³alnoœci public relations przez dziennikarzy35. Mieszanie ról, gdy dziennikarz przed po³udniem prowadzi program
telewizyjny, a wieczorem konferencjê prasow¹ swojego klienta, podatnoœæ
œrodowiska dziennikarskiego na rynkowe zale¿noœci nie jest w polskich
mediach niczym wyj¹tkowym, co nie znaczy, ¿e jest powszechnie akceptowane. Stanis³aw Mocek, analizuj¹c dziennikarstwo jako kategoriê socjologiczn¹ i politologiczn¹ w okresie transformacji politycznej, zauwa¿a, ¿e
w tradycji anglosaskiej rozró¿nienie „dziennikarza” (journalist) i pracownika medialnego (media worker) jest stosowane z wyraŸn¹ intencj¹ przyporz¹dkowania odpowiednich pozycji zawodowych w mediach. „Media
worker dziœ jest prezenterem w dzienniku telewizyjnym, jutro mo¿e byæ
32

Zob. tak¿e: ipra.org/archivefrontlinedetail.asp?articleid=338.
Uczestnicy kongresu IPI o nieprzestrzeganiu standardów dziennikarskich, Presserwis 2004, 5/18, s. 3.
34 W. P i s a r e k: Kodeksy etyki dziennikarskiej, [w:] Z. B a u e r, E. C h u d z i ñ s k i (red.): Dziennikarstwo i œwiat mediów, Kraków 2004, s. 433.
35 M. Œ r o d a: Media a’ la Wassermann, Gazeta Wyborcza 2006, 1–2, 10, s. 18–19.
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rzecznikiem rz¹du, pojutrze maklerem gie³dowym, a popojutrze pracowaæ
jako dyrektor fabryki w jakiejœ wielkiej firmie naftowej. Dla niego ta praca
nie jest zwi¹zana z ¿adn¹ powinnoœci¹ spo³eczn¹ czy obowi¹zkiem etycznym. On jest od sprzedawania towarów, jak wszyscy pracownicy sektora
us³ug”36. Mocek, który przeprowadzi³ anonimowe wywiady z przedstawicielami dziennikarskiej elity, pisze o dziennikarzach jako przedstawicielach
czwartej w³adzy:
Innym spojrzeniem na czwart¹ w³adzê jest traktowanie jej jak ka¿dego innego
rodzaju w³adzy, a wiêc przez pryzmat korupcji, uk³adów, zwi¹zków z politykami, powi¹zañ z biznesem.[...] Jest to w³adza uwik³ana w rynkowe i pozarynkowe zale¿noœci, w³adza, której zadaniem jest preparowanie powierzchownego obrazu rzeczywistoœci, po¿¹danego dla okreœlonej grupy:
politycznej, gospodarczej, spo³ecznej. Win¹ za taki stan rzeczy obarcza siê
media; dziennikarzy postrzega siê jako manipulowanych komunikatorów,
w nik³ym stopniu winnych zale¿noœciom, w które s¹ wpl¹tani i za które ponosz¹ odpowiedzialnoœæ37.

W ocenie stosunków dziennikarstwa z public relations w perspektywie
etycznej nie sposób pomin¹æ tej jednoznacznej opinii.
Modele interakcji dziennikarzy i specjalistów PR
Wskazana w tytule tego tekstu równowaga pomiêdzy partnerami komunikowania w obszarze dziennikarstwa i PR odpowiada modelom teoretycznym przedstawionym przez Jamesa E. Gruniga i Todda Hunta, którzy badaj¹c proces powstawania przekazów, zwrócili uwagê na zmieniaj¹ce siê
wzglêdem siebie pozycje nadawcy i odbiorcy przekazów38. Model PressAgentry/Publicity oparty jest na zdobywaniu rozg³osu i skupianiu uwagi, co
mo¿e byæ zadaniem agenta PR. Model drugi, oparty na zasadzie przekazywania informacji, w za³o¿eniu ma s³u¿yæ przede wszystkim odbiorcy i zaspokojeniu jego prawa dostêpu do informacji (publicznej). Dostarczane treœci powinny byæ w tym modelu podporz¹dkowane g³ównemu celowi –
uczciwej i rzetelnej komunikacji z otoczeniem. Model trzeci – komunikacji
asymetrycznej – oprócz funkcji spe³nianych w dwóch pierwszych modelach, rozg³osu i informacji, ma za zadanie przekonaæ odbiorcê do racji prezentowanych przez nadawcê. Nierównowaga stron komunikacji jest typow¹
cech¹ tego modelu. Z kolei oparty na zasadzie sprzê¿enia zwrotnego model
czwarty (Two-Way Symmetric) zak³ada równoprawnoœæ pozycji nadawcy
i odbiorcy, a jako sposób komunikowania – typowy dialog lub dyskusjê.
Poznanie za³o¿eñ i analiza tych modeli pozwala na rozpoznanie i opis
mo¿liwych zasad gry pomiêdzy dziennikarzami i specjalistami PR. Dla potrzeb tego opracowania autor proponuje model mieszany, w którym media
relations traktowane s¹ jako interakcje PR i dziennikarstwa, których rezul36
37
38

S. M o c e k: Dziennikarze po komunizmie, Warszawa 2006, s. 21.
Tam¿e: s. 204.
J.E. G r u n i g, T. H u n t: Managing Public Relations, New York 1984, s. 21–22.
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tatem jest dostarczanie wysokiej jakoœci towaru. Rzetelne informacje to bowiem podstawowy, wspólny „towar” dla dziennikarza i PR-owca, st¹d budowanie skutecznych relacji z newsroomem mo¿e siê odbywaæ wy³¹cznie
pod warunkiem, ¿e dostarczane tam materia³y bêd¹ zebrane w sposób staranny i rzetelny. Przez analogiê z prawem prasowym, które w artykule 12
ust. 1 zawiera dyspozycjê: „Dziennikarz obowi¹zany jest zachowaæ szczególn¹ starannoœæ i rzetelnoœæ przy zbieraniu i wykorzystywaniu materia³ów
prasowych, zw³aszcza sprawdziæ zgodnoœæ z prawd¹ uzyskanych wiadomoœci lub podaæ ich Ÿród³o”, przyj¹æ mo¿na, ¿e identyczne s¹ obowi¹zki mened¿era PR w kontaktach z redakcjami. Kluczowym zagadnieniem dla powodzenia procesu komunikacji pomiêdzy dziennikarzem i specjalist¹ PR
jest przekonanie dziennikarza, ¿e okreœlony temat powinien siê znaleŸæ
w jego gazecie, programie lub audycji, zw³aszcza ¿e, jak przekonuje
W. Jab³oñski, „wspó³czesny dziennikarz nie tyle zbiera, ile – wybiera zdarzenia”(...) i w tej sytuacji „istotne staje siê kreowanie wydarzeñ medialnych, w tym tak¿e pseudowydarzeñ”39 i tak zwanych „faktów medialnych”,
sprowadzaj¹cych siê do przygotowywanych specjalnie na u¿ytek mediów
widowisk, takich jak konferencje prasowe, briefingi, oœwiadczenia, gwarantuj¹ce zamieszczenie publikacji.
Buduj¹c model relacji PR i dziennikarstwa oparty na regu³ach ekonomicznych rz¹dz¹cych wolnym rynkiem, nale¿y wywnioskowaæ, ¿e tak jak
39

W. J a b ³ o ñ s k i: Kreowanie informacji. Media relations, Warszawa 2006, s. 93.
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bez gospodarki rynkowej niemo¿liwe jest funkcjonowanie prawa popytu
i poda¿y, tak w spo³eczeñstwach niekorzystaj¹cych z przywilejów demokracji PR nie mo¿e dzia³aæ, a wiêc tak¿e nie bêd¹ funkcjonowaæ jego ekonomiczne i komunikacyjne aspekty. Wolnoœæ s³owa i nieskrêpowany obieg
informacji warunkuj¹ istnienie i funkcjonowanie rynku PR. Na rynku tym
towarom i us³ugom odpowiadaj¹ opinie i idee, zatem rola mediów i dziennikarzy jako uczestników procesu obiegu informacji jest pierwszoplanowa.
Warunkuj¹ oni osi¹gniecie stanu harmonii, symetrii i porozumienia
z otoczeniem, ustanowienie nowych kana³ów komunikowania, czyli realizacjê istoty dzia³añ PR.
Teoria s³ugi i pana a ekonomika zainteresowania publicznoœci
Jednym z najwa¿niejszych zasobów w gospodarce nowego typu, w której przedmiotem wymiany staj¹ siê g³ównie dobra niematerialne, jest ludzka uwaga. Jeden ze wspó³twórców ekonomiki uwagi, Michael Goldhaber
zasugerowa³, ¿e znaczenie naszego ¿ycia jest wyra¿ane zainteresowaniem,
jakie poœwiêcaj¹ nam inni. Tymczasem skupienie uwagi w po¿¹danym kierunku staje siê coraz trudniejsze, bowiem cyfrowa rewolucja sprawi³a, ¿e
zarówno czas, jak i koszt pozyskania istotnych wiadomoœci i danych
zmniejszy³y siê drastycznie, a wiêkszoœæ instytucji i firm stara siê za poœrednictwem sieci udostêpniæ bezp³atnie jak najwiêcej informacji. W tych
warunkach dobrem deficytowym staje siê nie informacja, lecz ludzkie zainteresowanie i percepcja, o których zdobycie i utrzymanie walcz¹ konkuruj¹ce podmioty. Wœród nich dziennikarze oraz rosn¹cy sektor PR odgrywaj¹ czo³ow¹ rolê. Konstruuj¹c model racjonalnych zachowañ
ekonomicznych zachodz¹cych pomiêdzy dziennikarzami i specjalistami
PR, zastosowano, znan¹ z nauk ekonomicznych, teoriê Pana i S³ugi (Principal Agent Theory). Maj¹c na uwadze projektowanie, zarz¹dzanie i obrót informacj¹ w zorganizowanym ludzkim przedsiêbiorstwie, a wiêc w modelu
rynkowym, w postaæ s³ugi wciela siê dziennikarz, zawieraj¹c umowê ze
swoim pryncypa³em i ustalaj¹c warunki wspó³pracy. Przedmiotem wymiany, czyli towarem, jest najbardziej po¿¹dana, a jednoczeœnie deficytowa
sfera dzia³ania przedsiêbiorstwa medialnego – uwaga widowni40. Wysi³ki
zmierzaj¹ do skupienia uwagi na ideach, produktach, ludziach, co w konsekwencji prowadziæ ma w kierunku po¿¹danym przez autorów przekazu.
Zarz¹dzanie sfer¹ uwagi masowego audytorium staje siê w tej sytuacji
istotne dla ka¿dego gospodaruj¹cego podmiotu. Zjawisko to jest tym bardziej wyraŸne, ¿e nasili³o siê w chwili, gdy media trac¹ (utraci³y?) zdolnoœæ
kierowania debat¹ publiczn¹, a nieautoryzowane i dezinformuj¹ce Ÿród³a
powoduj¹ chaos informacyjny (Attention Crash). Postawiona w tej pracy
hipoteza, wedle której ludzka uwaga i percepcja znalaz³y siê w nielimito40

T.H. D a v e n p o r t, J.C. B e c k: The Attention Economy, Harvard 2001; zob. tak¿e B. M i e r z e j e w s k a, M. A l u c h n a: Attention economy – koncepcja zarz¹dzania uwag¹ (czêœæ I),
http://www.ementor.edu.pl/artykul/index/numer/19/id/404.
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wanym obszarze komunikacji i gospodarki (sieæ internetowa, mobilne
urz¹dzenia komunikacyjne), relacje dziennikarz – specjalista PR rozpatrywaæ nale¿y nie tylko w aspektach: socjologicznym, profesjonalnym, etycznym, ale tak¿e lub przede wszystkim w perspektywie rynkowej, tu w klasycznym modelu teorii S³ugi i Pana. Zleceniobiorca (dziennikarz) poprzez
podejmowanie decyzji i wysi³ku twórczego wp³ywa na zaspokojenie swoich potrzeb i potrzeb pryncypa³a (mened¿era PR). W ujêciu ekonomicznym
s³uga (agent) otrzymuje wynagrodzenie uzale¿nione od wyników w³asnego
dzia³ania – pomys³owoœci, kreatywnoœci, dyscypliny, punktualnoœci, solidnoœci. Jednoczeœnie specyfika umowy Pan/S³uga polega na tym, ¿e
dzia³anie s³ugi nie jest bezpoœrednio obserwowane przez pryncypa³a, i na
tym, ¿e mimo i¿ wynik dzia³ania zale¿y w du¿ej mierze od s³ugi, nie jest on
bezpoœrednio przezeñ determinowany. Kluczowa jest odpowiedŸ na pytanie, w jaki sposób pryncypa³ mo¿e wp³ywaæ na zachowanie s³ugi, aby ten
zachowywa³ siê zgodnie z oczekiwaniami pryncypa³a. Agent kieruje siê podobnie jak pryncypa³ zasad¹ maksymalizacji efektu swojej dzia³alnoœci.
W czasie badañ dotycz¹cych wspó³pracy dziennikarzy i specjalistów PR,
przeprowadzonych przez S³awomira Gawroñskiego, odpowiedzi ankietowanych specjalistów PR i dziennikarzy potwierdzi³y trafnoœæ zastosowania
teorii Principal/Agent do analizy relacji dziennikarstwa i PR41. Na pytanie:
„Jak pana zdaniem powinny wygl¹daæ kontakty specjalisty PR z dziennikarzami?”, 59,9 procent piarowców odpowiedzia³o: „Specjalista PR powinien
kontaktowaæ siê regularnie z dziennikarzem i na bie¿¹co przekazywaæ
wszystkie informacje”, a zaledwie 0,8 proc stwierdzi³o, ¿e „Specjalista PR
powinien czekaæ na kontakt ze strony zainteresowanego dziennikarza”42.
To sektor PR jest inicjatorem wspó³pracy i zleceniodawc¹, a dziennikarz
odgrywa rolê zleceniobiorcy.
Wykres 5. Nierównowaga informacyjna pomiêdzy partnerami transakcji
w teorii Pana i S³ugi

Asymetria w relacjach rynkowych pomiêdzy partnerami transakcji mo¿e prowadziæ do ograniczenia zaufania. Na podstawie: S. R u s s - M o h l, S. F e n g l e r: The Market Model...,
s. 88.
41
42

S. G a w r o ñ s k i: Media Relations..., op. cit.
Tam¿e, s. 239
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Wykres 6. Teoria S³ugi i Pana a dziennikarstwo

Dziennikarz jako „pan” jest zale¿ny od informacji dostarczanych przez agenta PR („s³ugê”).
W ten sposób powstaje nierównowaga pomiêdzy partnerami transakcji. Jednoczeœnie dziennikarz odgrywa rolê „s³ugi” wobec swoich odbiorców. Opracowanie w³asne na podstawie
S . R u s s - M o h l, S. F e n g l e r: The Market Model..., s. 89.
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pozoru mo¿e siê wydawaæ, ¿e literatura nie jest dziennikarstwu do niczego potrzebna, ¿e nie sposób jej prze³o¿yæ na codzienne twórcze problemy dziennikarza. Jak bowiem pogodziæ ustawiczny poœpiech, rywalizacjê, d¹¿enie do sensacji, wyrazistej dramaturgii i skrajnych emocji
z artystyczn¹ fikcj¹, fantazjami, somnambulizmem, hermetycznym
piêknem opisu czy intelektualn¹ sublimacj¹ bohaterów? Co w estetycznych
opisach lub popularnych fabu³ach mo¿e s³u¿yæ warsztatowi dziennikarskiemu, a tym bardziej jego rozwojowi? Dodajmy, ¿e chodzi tu o warsztat bardzo specyficzny, nastawiony na praktyczn¹ i masow¹ komunikacjê, nawet
schematy, zarówno w preferencjach stylistycznych, dŸwiêkowych, jak te¿
kompozycyjnych i obrazowych. Potwierdzeniem zasadnoœci takiego spojrzenia na problem jest tak¿e stosunek do literatury samych dziennikarzy –
bardziej prywatny ni¿ zawodowy. W œrodowisku tym trudno spotkaæ opinie, i¿ czytanie ksi¹¿ek przek³ada siê na praktykê redaktorsk¹; literatura widziana jest g³ównie jako temat, np. artyku³u lub programu, bardzo ogólne
pod³o¿e inteligenckiej og³ady lub po prostu jako rozrywka.
Odmienne cele i wspólne Ÿród³o

Literaturê i dziennikarstwo ró¿ni¹ przede wszystkim cele. Ta pierwsza
chce intrygowaæ, wzbudzaæ emocje, ale tak¿e – mówi¹c najogólniej – uduchawiaæ, to drugie, czyli dziennikarstwo, d¹¿y przede wszystkim do budowania intrygi i napiêcia, co jest zrozumia³e, poniewa¿ zjawiska te s¹
naj³atwiej i naturalnie przyswajane przez odbiorców. Uduchowienie, prze¿ycie duchowe, jako cel literatury, nie mieszcz¹ siê w tej perspektywie, s¹
bowiem uwarunkowane okreœlonymi predyspozycjami, jak np. wykszta³cenie, inteligencja, zdolnoœci, wra¿liwoœæ czy pewien szczególny rodzaj sublimacji jednostki, zarówno w sensie egzystencjalnym, jak i metafizycznym,
ideowym czy estetycznym. Literatura, a przede wszystkim powieœæ1, mo¿e
1

M. G ³ o w i ñ s k i, T. K o s t k i e w i c z o w a, A. O k o p i e ñ - S ³ a w i ñ s k a, J. S ³ a w i ñ s k i: S³ownik terminów literackich, Wroc³aw 2000, s. 418. Tam m.in.: „Jej [powieœci – J.D.] osobliwoœæ stanowi
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zatem proponowaæ sensy i g³êbokie, i popularne, dziennikarstwo zaœ jest
w stanie realizowaæ takie aspiracje niezwykle rzadko. Odmiennoœæ celów
w wypadku literatury wi¹¿e siê równie¿ z jej osadzeniem gatunkowym –
z jednej strony teoretycznie egzemplifikuj¹cym z³o¿onoœæ tekstu, z drugiej
(mimo krytycznych analiz) nadal zbyt ogólnie traktuj¹cym istnienie regu³
tworzenia. Krzy¿owanie siê gatunków œciœle literackich, jak np. powieœæ
sensacyjna, obyczajowa, fantastyczna, poetycka, psychologiczna czy historyczna, oraz paraliterackich, jak np. powieœæ-dziennik, powieœæ-dokument
czy powieœæ reporta¿owa, tak¿e nie zbli¿a dziennikarstwa do literatury
w sposób jednoznaczny i przekonuj¹cy.
Z pewnoœci¹ okreœlone rozwi¹zania wypracowane w literaturze piêknej
rozwijaj¹ powieœæ np. reporta¿ow¹, ale zarazem nie proponuj¹ one odpowiedzi o pod³o¿u warsztatowym i przede wszystkim uniwersalnym, czyli
daj¹cym siê przeszczepiaæ w szeroko rozumianych gatunkach medialnych,
jak np. dokument telewizyjny, talk show, magazyn literacki czy nawet krótki news. Krytyka literacka przenosi tylko czêœæ doœwiadczenia pisarza, nie
porz¹dkuje jego sztuki pisania wed³ug oczekiwañ dziennikarzy; zdarza siê,
¿e rozmaite egzegezy jeszcze bardziej komplikuj¹ problem bliskoœci literatury i dziennikarstwa.
Kiedy jednak spojrzymy na literaturê z wyj¹tkowym nastawieniem na jej
proliferacjê medialn¹, wówczas wiele prac na jej temat mo¿e nie tylko zaproponowaæ i otworzyæ przestrzeñ dla ca³kowicie nowych badañ medioznawczych, ale równie¿ uœwiadomiæ wspólnoœæ Ÿród³a – poszukiwanie dramaturgii. Je¿eli np. zastanowimy siê, jakie konsekwencje warsztatowe dla
dziennikarstwa mo¿e mieæ refleksja o powieœci niefabularnej, analiza monologu wewnêtrznego, bezzdarzeniowoœci czy „niezakoñczonego i nieoznaczonego ci¹gu zdarzeniowego”2, ju¿ na wstêpie stan¹ przed nami, jakby w kontrapunkcie, pytania m.in. o istotê fabularnoœci medialnej,
mo¿liwoœci intryguj¹cego wykorzystania w radiu i telewizji monologu wewnêtrznego, emocjonuj¹cego kreowania braku zdarzeñ czy si³y oddzia³ywania chaosu np. ujêæ i monta¿u zdjêæ w programie publicystycznym. To tylko jeden przyk³ad sfery zachêcaj¹cej do znacznie g³êbszych
badañ. Szkocki pisarz Michel Faber uj¹³ ten problem nastêpuj¹co: „S¹dzê,
¿e dopóki spe³niony jest najwa¿niejszy warunek: ¿e w powieœci obecna jest
naprawdê mocna emocjonalnie historia, ¿e s¹ w niej postacie, których losy
naprawdê czytelnika obchodz¹ – zmierzy siê on tak¿e z intelektualnymi pytaniami, jakie niesie ksi¹¿ka. Ludzie nie s¹ g³upi i Ÿle reaguj¹ zarówno na
niedostatek, jak i prze³adowanie powieœci treœciami czysto intelektualnymi”3. WyraŸnie widaæ tutaj – w kontekœcie literatury – afirmacjê emocji,
to, ¿e rozwija siê wielokierunkowo, ¿e mo¿e spe³niaæ zarówno warunki sztuki stawiaj¹cej sobie najwy¿sze zadania artystyczne, jak i sztuki popularnej, wy³¹cznie rozrywkowej, pozbawionej ambicji artystycznych, przejmuj¹cej funkcjê dawnej – straganowej literatury”.
2 B. O w c z a r e k: Poetyka powieœci niefabularnej, Warszawa 1999, s. 28.
3 Literatura zawsze jest polityczna, rozmowê prowadzi S. Sierakowski, Tygodnik Idei – Dziennik Europa 2006, nr 25, s. 14.
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dramatycznej fabu³y, przejmuj¹cych postaci i potrzebê kontrolowania ambicji intelektualnych.
Tak sformu³owane wymagania literackie wyraŸnie zbli¿aj¹ sferê artystyczn¹ do dziennikarstwa, do praktyki medialnej, lecz nadal jest to wskazanie ogólne. Kwestiê tê mo¿emy jeszcze bardziej wyeksplikowaæ,
odwo³uj¹c siê do okreœlenia u¿ytego przez badacza i krytyka literackiego,
Przemys³awa Czapliñskiego: „drapie¿noœæ powieœci”4. W ujêciu krytycznoliterackim sformu³owanie to brzmi zrozumiale i pewnym sensie równie¿
emocjonalnie, jednak prze³o¿one na grunt dziennikarstwa – mimo pozorów
nawet swoistej „tabloidowoœci” – zaczyna funkcjonowaæ na zupe³nie innych prawach. Okazuje siê, ¿e w perspektywie literackiej efektowny zwrot
dotyczy przede wszystkim drapie¿noœci sensu, a wiêc mamy tu do czynienia z tzw. doœwiadczeniem myœli, natomiast z obrêbie dziennikarstwa, stylów pisania, warsztatu medialnego, chodzi g³ównie o drapie¿noœæ zdarzenia, fabu³y, akcji, bohatera czy dialogu. Wydaje siê, ¿e w³aœnie to zjawisko,
to rozró¿nienie interpretacyjne, stanowi najwa¿niejszy chyba fundament
nieporozumienia w literackiej edukacji dziennikarzy.
Preferencje i kryteria w doborze lektur
Problem nauczania literatury na kierunkach dziennikarsko-medialnych
nie mo¿e siê ograniczaæ do programu zajêæ czy ambitnych filologicznych
sylabusów; jest znacznie powa¿niejszy, poniewa¿ dotyczy koniecznoœci
œwiadomego rozpoznawania i zbli¿ania siê do potrzeb bardzo szczególnego, wyj¹tkowego zawodu. W istocie – na poziomie akademickim i specjalistycznym – chodzi o kszta³cenie ludzi, którzy w swojej pracy komunikuj¹
i edukuj¹, maj¹ realny i olbrzymi wp³yw na rozwój cz³owieka – przede
wszystkim osobowy, spo³eczny, polityczny i historyczny. B³êdem, jaki
³atwo pope³niæ w literackim edukowaniu dziennikarzy, jest dobór – w pewnym sensie naturalnie siê nasuwaj¹cy – lektur pod k¹tem filologicznym lub
kulturowym. Wówczas pojawia siê niebezpieczeñstwo przerysowania nawet najbardziej wartoœciowych treœci, uwra¿liwienia studentów na kwestie
wy³¹cznie intelektualne, a w konsekwencji pominiêcie najwa¿niejszego –
otwarcia przysz³ego dziennikarza, czy specjalisty w zakresie mediów na
dojrza³e myœlenie dramaturgiczne. Tê swoist¹ dysproporcjê zawodow¹ widaæ szczególnie w programach literackich, których sens jest intelektualnie
bardzo wysoki, ale œwiadomoœæ dramaturgii medialnej zaledwie podstawowa lub nawet œladowa5. WyraŸn¹ wskazówk¹ co do doboru lektur w edukacji dziennikarskiej mo¿e byæ wypowiedŸ psychologa, Zbigniewa Nêckiego:
„W rzeczywistoœci [odbiorcy mediów – J.D.] uwielbiaj¹ coœ przeciwnego.
Nie staraj¹ siê rozumieæ œwiata, bo to wymaga skupienia i wysi³ku, ale chc¹
4

P. C z a p l i ñ s k i: Historia k³amstwa, Tygodnik Idei – Dziennik Europa 2006, nr 20, s. 14.
Pisa³em na ten temat szerzej w artykule Literatura w telewizji, czyli wielkie wyzwanie, [w:] D. W a d o w s k i (red.): Kultura – media – spo³eczeñstwo, Lublin 2007, s. 399–405.
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prze¿ywaæ emocje, te negatywne tak¿e. Chc¹ siê dowiadywaæ o nieszczêœciach innych ludzi, bo swoich maj¹ ju¿ doœæ”6. Widaæ tu preferencje dramaturgiczne, które z jednej strony – wydawaæ by siê mog³o – zachêcaj¹
wyk³adowców literatury do eksponowania lektur g³ównie sensacyjnych,
z drugiej jednak strony nie wprost ostrzegaj¹ przed pokus¹ nadmiernego
upraszczania.
Lektury na studiach dziennikarskich powinny równie¿ uwzglêdniaæ
kontekst implementowanej sensacji, a zatem bardzo powa¿nie braæ pod
uwagê m.in. wra¿liwoœæ odbiorców, uwarunkowania spo³eczne i kwestie
etyczne. W tym momencie pojawia siê problem nudy, ma³o w istocie znany
i rzadko omawiany, a prawdopodobnie kluczowy dla kryteriów doboru lektur. To w tym kontekœcie zastêpca redaktora naczelnego Faktu mówi: „[...]
dobre wiadomoœci nie s¹ wyraziste. A takie byæ powinny, by przebiæ siê
przez z³e informacje”7. Zatem tak¿e przed literatur¹ jako medium fabularnym stoi zadanie uwra¿liwienia dziennikarzy na sprawdzone mechanizmy
tworzenia, pisania, których poznanie pozwoli intryguj¹co kreowaæ nawet
wydarzenia nudne. W ten sposób studiowanie literatury uzasadnia swoj¹
obecnoœæ w dziennikarstwie, w realizowaniu wszystkich gatunków dzie³
medialnych.
Kryteria doboru lektur, jak siê wydaje, musz¹ wiêc byæ bardzo rozleg³e,
ale tak¿e operowaæ konkretnymi preferencjami. Jakie powieœci mog¹ byæ
tutaj skutecznym narzêdziem budowania kreatywnoœci? Jakie maj¹ szansê
staæ siê – w skrajnych wypadkach – równie¿ podstaw¹ selekcji kandydatów
na dziennikarzy i samych dziennikarzy? Kryteria, które temu sprzyjaj¹,
mog³yby wyznaczaæ w ramach istotnych osi¹gniêæ literackich m.in.: dziennikarskie doœwiadczenia autora jako twórcy literatury (F. Forsyth, R. Kapuœciñski), niezwykle intensywna akcja i napiêcie (R. Ludlum), wartoœci
fabu³y jako mo¿liwoœæ tworzenia wybitnych dzie³ medialnych (M. Bu³hakow, G.G. Marquez), przekraczanie granic wyobraŸni twórczej (P. Suskind,
M. Folco), obyczajowoœæ (zwyczajnoœæ) jako potencja dramaturgiczna
(I. Shaw, P. Conroy, E. Segal), dramaturgia bez granic gatunkowych
(S. King, M. Puzo, K. Follett, T. Gerritsen, U. Eco, W. Groom) oraz ponadczasowy geniusz twórcy (A.C. Doyle, R. Chandler).
Kryteria te – przywo³ane tylko jako pewna propozycja – pozwalaj¹ na
zachowanie preferencji w doborze lektur i kontrolowanie podstawowego
celu wyk³adania literatury na kierunkach medialnych. Nie mo¿na zapominaæ, ¿e mamy tu do czynienia ze studiami zawodowymi, praktyczno-teoretycznymi, co w rzeczywistoœci oznacza kszta³cenie ludzi o konkretnych umiejêtnoœciach, jak np. w wypadku medycyny czy prawa.
Pragmatyka warsztatu dziennikarskiego wymusza niejako nowe spojrzenie
na tradycyjn¹ edukacjê w tym zakresie, aby ca³kowicie wyeliminowaæ rozdŸwiêk miêdzy teori¹ i praktyk¹ tam, gdzie go byæ nie powinno i nie musi
siê wcale pojawiaæ.
6
7

Zob. A. D r o ¿ d ¿ a k: Dobry, czyli z³y, Press 2008, nr 9, s. 65.
J.w.
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Bez rezygnacji z myœlenia artystycznego
W¹tpliwoœci mo¿e budziæ mo¿noœæ przenoszenia doœwiadczeñ czytelnika na doœwiadczenia dziennikarza. Do jakiego stopnia jest to weryfikowalne w praktyce? Jak oceniæ, ¿e pewne lektury rzeczywiœcie wnios³y pozytywny aspekt do warsztatu dziennikarza? Co jest miernikiem literackiej
wiedzy w dziennikarstwie? To tylko niektóre pytania towarzysz¹ce niepewnoœci rozmaitych kryteriów. Interesuj¹c¹ i ukierunkowuj¹c¹ tak¿e ku pragmatyce odpowiedŸ zaproponowa³ literaturoznawca, Tadeusz S³awek, komentuj¹c inwestycjê w czytanie ksi¹¿ek: „[...] ‘zwrot’ inwestycji jest
nieobliczalny. A je¿eli nawet nast¹pi, to najczêœciej cz³owiek o tym nie wie;
nie kojarzy, ¿e pewne wzbogacaj¹ce doœwiadczenie, dobre rozwi¹zanie
albo m¹dre s³owa, którymi siê podzieli³ z innymi, mia³y coœ wspólnego
ksi¹¿k¹ przeczytan¹ kilka lat wczeœniej”8. W obrêbie regu³ dziennikarskich
z literatury przenosi siê to, co ugruntowuje umiejêtnoœci praktyczne, np.
Forsythowsk¹ zdolnoœæ budowania intrygi i napiêcia w konwencji political
fiction, czyli zbierania faktów i nanizywania na nie emocji, strachu, poœwiêcenia, bólu i determinacji, albo, jak u Kinga, wydobywania ze œwiata koszmaru, przejmuj¹cej nienormalnoœci i przera¿enia, i z kolei u Puzo – zobrazowania fascynuj¹cej wiêzi mafijnej rodziny oraz stylu budowania
paradoksu wspó³wystêpowania zdolnoœci do mi³oœci i zabijania. Literatura
tworzy zaplecze dla tego typu wyobraŸni i kreatywnoœci, daje szanse, ale
zarazem wyklucza tych, którzy s¹ niezdolni, zwyczajni lub po prostu nijacy
w kontekœcie dziennikarskim. Czytanie, jak skomentowa³a problem dziennikarka Ewa Juñczyk-Ziomecka, studentka Ryszarda Kapuœciñskiego, by³o
dla reportera-pisarza wa¿niejsze ni¿ samo pisanie, tego w³aœnie uczy³ na
dziennikarstwie9.
Id¹c tropem rozumowania Umberto Eco, który pisa³, ¿e „piêkno jest
ograniczone kanonem, a brzydota jest nieograniczona”10, znajdujmy jeszcze jedno uzasadnienie dla doboru lektur fabularnych, czyli w przewadze
dojrza³ej literatury popularnej; trudnoœæ wyra¿ania piêkna i ³atwoœæ pokazywania z³a narzucaj¹ koniecznoœæ poznawania mechanizmów sztuki pisania, aby umieæ ocaliæ w dziennikarstwie ekscytuj¹c¹, ale g³êboko ukryt¹,
wartoœæ piêkna. Je¿eli dramaturgia literatury tego nie nauczy, to edukacja
sprowadzi siê do przypadkowoœci – talent twórczy sam siê rozwinie, niekreatywnoœæ pozostanie na tym samym poziomie, bez wzorów i odniesieñ.
Bez ekspozycji dojrza³oœci literatury popularnej, ugruntowania wiary
w dramaturgiczn¹ i fabularn¹ si³ê mitu, legendy czy bajki, trudno bêdzie
nauczyæ dziennikarzy g³êbokiego myœlenia o warsztacie dziennikarskim,
i nie bêdzie nawet, jak zarysowa³ to pisarz i dziennikarz Jerzy Pilch, „wy8

Czytanie bywa okrutne. Z prof. Tadeuszem S³awkiem, literaturoznawc¹, rozmawia Jaros³aw Makowski, Tygodnik Powszechny 2003, nr 12, s. 9.
9 Orientowali siê na niego. Ryszard Kapuœciñski w oczach dziennikarzy, z którymi pracowa³, Press
2007, nr 2, s. 9.
10 Brzydota dodaje skrzyde³, z Umberto Eco rozmawia Magdalena Miecznicka, Dziennik 2007, nr 258,
s. 24.
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bitnych osobowoœci szykuj¹cych wyraziste, mocne i dynamiczne programy”11. Okazuje siê, ¿e równie¿ osobowoœæ dziennikarza zwi¹zana jest z tak
charakterystycznymi dla literatury zjawiskami, jak np. wyrazistoœæ, si³a
i dynamika. Byæ mo¿e, parafrazuj¹c dziennikarza i krytyka literackiego
Piotra Bratkowskiego, ukierunkowane studiowanie literatury, pozornie tak
niepraktycznej, pozwoli dziennikarzom unikn¹æ „uprawiania hipokrytycznej bufonady, kreowania siê na mêdrców i moralistów z poczuciem misji”.
Mo¿e od tego w³aœnie zale¿y dziennikarska zdolnoœæ kszta³towania
przysz³ego odbiorcy mediów – odbiorcy pogr¹¿onego w emocjach budowanych przez ekscytuj¹cy chwyt retoryczny, ale zarazem rozumiej¹cego przekaz na poziomie wy¿szym ni¿ proponuje kultura tabloidów. Ca³kowicie
nowe podejœcie do informacji potwierdzaj¹ badania z 2009 roku wykonane
przez Press-Service Monitoring Mediów, w których w TVN-owskich „Faktach” stwierdzono czêst¹ obecnoœæ sarkazmu i ironii, a wiêc stylu typowego
dla kultury wysokiej12. Wysublimowane poczucie humoru nie mo¿e siê zatem opieraæ wy³¹cznie na samym sobie, poniewa¿ bêdzie po prostu niezrozumia³e i nu¿¹ce; mo¿na powiedzieæ, ¿e aby unikn¹æ zagro¿enia hermetycznoœci¹ m.in. sarkazmu, dziennikarz musi stale szukaæ regu³
dramaturgicznych, pozwalaj¹cych na popkulturow¹ transplantacjê typowo
intelektualnych gier i zwrotów. W ten sposób pragmatyka warsztatu dziennikarskiego splata siê zaskakuj¹co œciœle z rozwi¹zaniami spotykanymi
przede wszystkim w literaturze fabularnej, które potrafi¹ siê ³¹czyæ „z polem znaczeniowym pojêcia medium”, czyli z odniesieniami do „zagadki lub
rzeczy nieokreœlonej”13. Pomijanie tego historycznego zakotwiczenia – tak¿e epistemologicznego – czyni z dziennikarstwa jedynie prymitywny mechanizm epatuj¹cy g³ównie sensacj¹ lub martwy dramatycznie zapis obrazów i s³ów, co w konsekwencji mo¿e prowadziæ nawet do zawodowej
samozag³ady, do utraty swoistej kontroli nad komunikowaniem.

11

J. P i l c h: Nie ogl¹daæ, ale mieæ, Polityka 2005, nr 34, s. 85.
Zob. http://www.hotmoney.pl/artykl/media-8222-wydarzenia-8221-krolem-wpadek-12366
(14.03.2010 r.).
13 D. M e r s c h: Teorie mediów, prze³. E. Krauss, Warszawa 2010, s. 20.
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obrêbie studiów dotycz¹cych ustanawiania agendy (agenda setting) wci¹¿ jeszcze niewiele uwagi poœwiêca siê problemom dotycz¹cym przeniesienia wa¿noœci kwestii pomiêdzy agend¹ medialn¹
a polityczn¹. Spotkaæ mo¿na, co prawda, wiele opracowañ na temat wp³ywu mediów na rezultaty wyborów, zachowania i decyzje wyborcze obywateli, ale brakuje takich analiz, które by³yby poœwiêcone zagadnieniu,
czy i w jaki sposób relacje medialne wp³ywaj¹ na realizowanie poszczególnych polityk rz¹dowych oraz w ogólnoœci na podejmowanie decyzji
przez w³adzê wykonawcz¹1.
Rzeczywiœcie wp³yw mediów na politykê jest najbardziej widoczny
w trakcie kampanii wyborczych. Relacje medialne maj¹ zdolnoœæ formowania postaw i wp³ywania na zachowania polityczne obywateli. Chocia¿ ten
problem jest szeroko obecny w literaturze przedmiotu, szczególnie w pracach tych badaczy, którzy studiowali modele zachowañ wyborczych oraz
koncepcje dotycz¹ce tzw. media effect2, wci¹¿ wiele kwestii pozostaje nierozstrzygniêtych3. Polityczny wp³yw mediów wystêpuje tak¿e w okresie
miêdzywyborczym, przede wszystkim przez strukturyzowanie procesu ko1

S. W a l g r a v e, P. Va n A e l s t: The Contingency of the Mass Media’s Political Agenda Setting Power: Toward a Preliminary Theory, Journal of Communication 2006, nr 56, s. 88–109; P. Va n A e l s t,
S. W a l g r a v e: Minimal or Massive? The Political Agenda Setting Power of the Mass Media According to different Methods, The International Journal of Press/Politics 2011, nr 16 (3), s. 295–313; J.W.
W i l l i s: The Media Effect. How News Influences Politics and Government, Praeger, London 2007,
s. 1–14; W. W a n t a: The Public and the National Agenda. How people learn about important issues,
New Jersey 2007, s 15–18; H. B r a n d e n b u r g: Who follows whom? The Impact of Parties on Media
Agenda Formation in the 1997 British General Election Campaign, Harvard International Journal of
Press/Politics 2002, nr 7(3), s. 34–37; N. T r a v i s, T.N. R i d o u t, R. M e l l e n Jr: Does the media
agenda reflect the candidates’ agenda?, Harvard International Journal of Press/Politics 2007, nr 12,
s. 44–47; E. N o w a k, R. R i e d e l: Agenda setting, priming, news framing. Analiza porównawcza telewizyjnych audycji informacyjnych TVN i TVP1 w okresie kampanii przedwyborczych w Polsce
2005–2007, Zeszyty Prasoznawcze 2008, nr 1–2, s. 67–84; por. E. N o w a k, R. R i e d e l: Agenda setting, priming, framing – TV news in Poland during election campaigns 2005 and 2007. Comparative
analysis, Central European Journal of Communication 2010, nr 3 (2[5]), 2010, s. 237–252.
2 Zob. np. P. L a z a r s f e l d, B. B e r e l s o n, H. G a u d e t: The Peopple’s Choice, New York 1944,
s. 87 i in.; B. B e r e l s o n, P. L a z a r s f e l d, W. M c P h e e: Voting: a study of opinion formation in
a presidential campaign, Chicago 1954 (wydanie z 1986 r.), s. 277–322; A. C a m p b e l l, P.E.
C o n v e r s e, W.E. M i l l e r, D.E. S t o k e s: The American Voter, Chicago–London 1960, s. 24–38;
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munikacji politycznej, wyznaczanie, kto i co jest wa¿nym obiektem. Swoistoœæ przekazu medialnego, jako g³ównego i najczêœciej jedynego Ÿród³a
informacji na temat sytuacji na rynku politycznym (do najwa¿niejszych nale¿¹ dziœ telewizyjne programy informacyjne)4, wskazuje na media, jako naturalnych i pe³noprawnych uczestników procesów politycznych (media jako
nadawca pierwotny)5. Niektórzy badacze uwa¿aj¹, ¿e media maj¹ przewagê
nad innymi podmiotami komunikacji politycznej6, staj¹c siê rodzajem instytucji politycznej, która ma istotny wp³yw na sposób rz¹dzenia pañstwem7.
Celem opracowania jest ustalenie, do jakiego stopnia oraz w jaki sposób
agenda medialna wp³ywa na agendê polityczn¹, w analizowanym wypadku
agendê rz¹dow¹. Przedmiotem szczególnego zainteresowania jest przeniesienie wa¿noœci kwestii pomiêdzy agend¹ medialn¹ a polityczn¹/rz¹dow¹,
które to zagadnienie jest rozpatrywane w obrêbie pierwszego poziomu teorii agenda setting (tradycyjna agenda setting; basic agenda setting), a tak¿e
okreœlenie warunków, w których media informacyjne (agenda medialna)
wp³ywaj¹ bezpoœrednio lub poœrednio na przebieg wydarzeñ w œwiecie rzeczywistym oraz podejmowanie decyzji politycznych/rz¹dowych. Do analizy tych ostatnich zwi¹zków pomiêdzy agend¹ medialn¹ a polityczn¹ zastosowano narzêdzia w ramach koncepcji CNN effect. Co prawda koncepcja
CNN effect jest g³ównie wykorzystywana do analizy przypadków wp³ywu
mediów na decyzje w stosunkach miêdzynarodowych, jednak¿e ustalenia
przez ni¹ wypracowane maj¹ walor na tyle uniwersalny, ¿e podjêto próbê
ich wykorzystania w obrêbie polityki krajowej. Integracja wspomnianych
koncepcji zosta³a zrealizowana z wykorzystaniem metody analizy treœci
w odniesieniu do telewizyjnych programów informacyjnych oraz oficjalnych dokumentów – sprawozdañ z posiedzeñ rz¹du. Zastosowano równie¿
wtórn¹ analizê istniej¹cych danych statystycznych, jako czynnika reprezentuj¹cego agendê wydarzeñ œwiata rzeczywistego, kontroluj¹cego faktyczny
wp³yw agendy medialnej na polityczn¹ (rz¹dow¹).

M. M c C o m b s, D. S h a w: The Agenda Setting Function of Mass Media, The Public Opinion Quarterly 1972, nr 36 (2), s. 176–187; S. S o r o k a: Agenda setting Dynamics in Canada, Vancouver–Toronto 2002, s. 74–114; M. M c C o m b s: Setting the Agenda. The Mass Media and Public Opinion, Cambridge 2004, s. 32–52 i in. (polskie wydanie: Ustanawianie agendy. Media masowe i opinia publiczna,
prze³. B. Radwan, Kraków 2008).
3 L. T a y l o r, A. W i l l i s: Medioznawstwo. Teksty, instytucje i odbiorcy, prze³. M. Król, Kraków
2006, s. 174–175.
4 D.V. S h a h, D.M. M c L e o d, M.R. G o t l i e b, N.J. L e e: Framing and Agenda Setting, [w:] R.L.
N a b i, M.B. O l i v e r (red.): The SAGE Handbook of Media Processes and Effects, London 2009,
s. 72; V. P r i c e, L. F e l d m a n: News and Politics, [w:] R.L. N a b i, M.B. O l i v e r (red.): op. cit.,
s. 113 i n.
5 B. D o b e k - O s t r o w s k a: Media masowe i aktorzy polityczni w œwietle studiów nad komunikowaniem politycznym, Wroc³aw 2004, s. 68–70.
6 S. M i c h a l c z y k: Demokracja medialna. Teoretyczna analiza problemu, Toruñ 2010, s. 77,
100–106; W. S c h u l z: Komunikacja polityczna. Koncepcje teoretyczne i wyniki badañ empirycznych
na temat mediów masowych w polityce, prze³. A. Ko¿uch, Kraków 2006, s. 182–186.
7 T.E. C o o k: Governing with the News. The News Media as a Political Institution, Chicago & London
2005, s. 4 i in.
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Teoria agenda setting a koncepcja CNN effect
Teoria agenda setting, której twórcami w potwierdzonej empirycznie
wersji s¹ Maxwell McCombs oraz Donald Shaw (1972), sk³ada siê z dwóch
poziomów i kilku faz rozwoju, anga¿uj¹cych kolejne pokolenia badaczy na
ca³ym œwiecie8 (podejmowano tak¿e próby ‘powo³ania’ trzeciego poziomu
teorii zwi¹zanego z primingiem oraz konsekwencjami emocjonalnego klimatu przekazów medialnych dla postaw odbiorców9). Pierwszy poziom
skupia siê na przeniesieniu wa¿noœci kwestii miêdzy agendami, g³ównie
miêdzy agend¹ medialn¹ a publiczn¹, ale tak¿e miêdzy agend¹ medialn¹
i polityczn¹ oraz miêdzy agend¹ polityczn¹ i publiczn¹ (pierwszy poziom
teorii – basic agenda setting). Drugi poziom (atrybutów) zajmuje siê przeniesieniem wa¿noœci atrybutów – cech kwestii i kandydatów (polityków) –
miêdzy wspomnianymi agendami.
Teoria agenda setting wywodzi siê z socjopsychologicznej tradycji badañ nad perswazyjnym modelem komunikowania H. Lasswella, chocia¿ po
raz pierwszy w literaturze przedmiotu funkcja agendy zosta³a sformu³owana przez W. Lippmanna na pocz¹tku XX w. Od tego czasu przeprowadzono
na podstawie wspomnianej teorii kilkaset przedsiêwziêæ badawczych10.
Jednak¿e w obrêbie tego przedmiotu pojawi³o siê zdecydowanie mniej badañ dotycz¹cych roli mediów informacyjnych w kszta³towaniu polityk publicznych w porównaniu z licznymi pracami na temat roli tych samych mediów w zakresie kszta³towania opinii publicznej11.
Niew¹tpliwie mo¿emy wymieniæ na podstawie literatury i badañ wiele
dowodów na to, ¿e media wp³ywaj¹ na politykê12. Warto jednak¿e zauwa¿yæ, ¿e zarówno W. Lippmann, jak i ‘ojcowie za³o¿yciele’ teorii ustanawiania agendy M. McCombs i D. Shaw zaprezentowali nowe spojrzenie na
efekty mediów, poniewa¿ koncentrowali siê przede wszystkim na wp³ywie
poœrednim oraz kognitywnym (a nie perswazyjnym; o czym myœl¹, a nie
jak myœl¹ odbiorcy13). Problem ten jest m.in. eksplorowany przez tê czêœæ
teorii agenda setting, która koncentruje siê na relacjach pomiêdzy agend¹
8 M. M c C o m b s: op.cit, s. XXIII–XXVIII; Oprócz M. McCombsa i D. Shawa do pionierów tego nurtu badañ nale¿¹ m.in. W. Wanta, D. Shaw, D. Weaver, S. Iyenghar.
9 M. M c C o m b s: Ustanawianie agendy..., op. cit., s. 141; D. S h a w, J.J. Yu: Shaping feelings. Newspaper Agenda Setting, Level 3: An Hypothesis, 6th International Agenda Setting Conference, Lugano
2006, http://www.agendasetting.com/2005/case_studies/51_0715.pdf (20.09.2010).
10 B. D o b e k - O s t r o w s k a: Przedmowa do wydania polskiego, [w:] M. M c C o m b s, Ustanawianie agendy..., op. cit., s. XIII; por. J. B r y a n t, M.B. O l i v e r: Media Effects: Advances in Theory and
Research. Communication series, New York 2008, s. XIII–XV.
11 J. W. D e a r i n g, E. M. R o g e r s: Agenda Setting. Vol. 6. Communication Concepts, Thousand
Oaks 1996, s. 72 i n.; nowym nurtem w obrêbie studiów agenda setting, który zyskuje na popularnoœci
w USA i Europie Zachodniej, jest badanie wp³ywu mediów informacyjnych na reputacjê korporacji
i sferê biznesu, tym samym agenda setting ma nie tylko walor teoretyczny, ale wykorzystywany w praktyce, np. bada siê wp³yw relacji medialnych na ceny akcji na gie³dach C.E. C a r o l l: International Perspectives on Agenda Setting Theory Applied to Business News, [w:] C.E. C a r o l l: Corporate Reputation and the News Media. Agenda Setting within Business News Coverage in Developed, Emerging and
Frontier Markets, New York 2011, s. 3 i n.
12 M. M c C o m b s: Ustanawianie agendy..., op. cit., s. 119.
13 Tam¿e, s. 4.
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medialn¹ a polityczn¹ oraz konsekwencjach ustanawiania agendy (przez
media). W szczególnoœci interesuj¹ce s¹ konsekwencje, jakie poci¹ga za
sob¹ skupienie siê mediów na okreœlonych tematach (osobach). Przez przyci¹ganie uwagi do jednych spraw i aktorów a ignorowanie innych media
mog¹ narzucaæ hierarchiê wa¿noœci kwestii i osób politycznych, powoduj¹c
konsekwencje w obrêbie poszczególnych polityk oraz samej polityki
w ogólnoœci14.
Pole badañ w ramach komunikacji politycznej poœwiêcone politycznym
efektom funkcjonowania mediów obejmuje tak¿e koncepcjê CNN effect,
która jednak¿e zajmuje siê w swoich w badaniach g³ównie aspektem miêdzynarodowym. Nurt ten zaowocowa³, jak dot¹d, niewielk¹ liczb¹ studiów
i opracowañ. Tak¿e studia ³¹cz¹ce podejœcie agenda setting oraz CNN effect
pojawiaj¹ siê rzadko15.
Koncepcja CNN effect powsta³a, kiedy w 1991 r., podczas bombardowania Bagdadu 24-godzinna telewizja CNN (z programem nadawanym na
¿ywo) sta³a siê swego rodzaju kana³em dyplomatycznym pomiêdzy prezydentem G. Bushem a S. Husseinem16. Jednak¿e jedno z pierwszych studiów
przekonuj¹co dowodz¹ce, w jaki sposób wp³yw mediów mo¿e zmieniæ
przebieg wydarzeñ i decyzji politycznych, zosta³o przygotowane przez Gladys Lang i Kurta Langa i opublikowane w 1981 r. w opracowaniu zawieraj¹cym studium przypadku, a dotycz¹cym afery Watergate. Opracowanie
to uzasadnia tak¿e koniecznoœæ podjêcia studiów teoretycznych dotycz¹cych analiz na temat wp³ywu mediów na przebieg wydarzeñ17.
Koncepcja CNN effect jest obecnie uwa¿ana za maj¹c¹ jedynie status
tezy, która nie zosta³a jeszcze ostatecznie potwierdzona ani podbudowana
spójn¹ teori¹. Wyczerpuj¹ce, dog³êbne badania empiryczne na szerok¹ skalê nie zosta³y jeszcze przeprowadzone. Eric Louw twierdzi, ¿e koncepcja
CNN effect opiera siê na dwóch g³ównych za³o¿eniach: 1) media dysponuj¹
wp³ywem oraz w³adz¹ dotycz¹c¹ formowania polityki (polityk); 2) opinia
publiczna (informowana i stymulowana przez media) ma istotny wp³yw na
ustalanie politycznych celów18.
Ten sam autor wskazuje na trzy zmienne, które determinuj¹, do jakiego
stopnia media wp³ywaj¹ na politykê. Zgodnie z jego ustaleniami zale¿y to
od: 1) tego, czy elity polityczne s¹ zgodne co do sposobu rozwi¹zania danej
sprawy (‘patrz¹ w tym samym kierunku’); 2) jeœli elity nie s¹ zgodne, to
istotna jest skala kontrowersji wokó³ danej sprawy; 3) stopnia, w jakim
14

Tam¿e, s. 144.
Por. K.A. C o o p e r: The CNN effect and agenda setting dance: reconciling various approaches to
understanding public foreign policy agenda, Washington 2002, s. 1–2.
16 J. W i l l i s: op.cit, s. 7; por. P. R o b i n s o n: The CNN Effect: the Myth of News, Foreign Policy, and
Intervention, London 2002, s. 7 i n.
17 G. L a n g, K. L a n g: Watergate: an exploration of the agenda-building proces, [w:] G. W i l h o i t,
H. de B o c k (red.): Mass Communication Review Yearbook, Beverly Hills 1981, s. 447–468; por.
G . L a n g, K. L a n g: The Battle for Public Opinion: The President, the Press and the Polls during Watergate, New York 1983, s. 1–15.
18 E. L o u w: The media and Political Process, Los Angeles, London, New Delhi, Singapore 2007,
s. 254, 259.
15
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w³adza wykonawcza pewnie, zdecydowanie realizuje zaplanowan¹ politykê. W rezultacie, zgodnie z tez¹ Piersa Robbinsona, media z regu³y promuj¹
politykê zagraniczn¹ rz¹du/pañstwa, pod warunkiem, ¿e wœród elit politycznych oraz cz³onków samego rz¹du nie ma powa¿nych rozbie¿noœci
i kontrowersji co do jej kierunku19. O wiele wiêcej kontrowersji budzi polityka wewnêtrzna. Wieloœæ problemów, pogl¹dów i rozwi¹zañ powoduje, ze
tak¿e relacje pomiêdzy mediami a polityk¹ trudno podaj¹ siê analizie.
Ustalenia teoretyczne i metodologiczne poczynione w ramach koncepcji
CNN effect mog¹ byæ co prawda stosowane do badania wp³ywu mediów na
politykê wewnêtrzn¹ oraz proces podejmowania decyzji politycznych w tej
sferze, ale nie w sposób bezpoœredni, lecz po uwzglêdnieniu jej swoistoœci
(wiêcej decydentów, zmiennych, bardziej dynamiczne œrodowisko spo³eczne, zró¿nicowany wp³yw opinii publicznej). Po pierwsze, mamy do czynienia z bardziej zró¿nicowanymi opiniami (sprzecznymi interesami) na dany
temat, ni¿ to jest w wypadku problemów miêdzynarodowych (wiêksze zainteresowanie opinii publicznej, elit politycznych, wy¿sza œwiadomoœæ
spo³eczeñstwa dotycz¹ca problemu). Po drugie, nawet jeœli rz¹d prowadzi
zdecydowan¹ politykê w danej sprawie i jego cz³onkowie s¹ zjednoczeni
wokó³ wspólnych celów, mog¹ wyst¹piæ okolicznoœci, w których pojedynczy cz³onkowie rz¹du znajd¹ siê pod presj¹ mediów, np. kiedy chodzi o zagro¿enie dla ludzkiego ¿ycia lub zdrowia, w sytuacjach ostrych kryzysów,
a tak¿e kiedy media prezentuj¹ przebieg wydarzeñ w formie skandalu.
W takich sytuacjach proces decyzyjny mo¿e byæ w pewnym stopniu zorientowany na media lub ograniczony konsekwencjami nag³oœnienia medialnego i reakcj¹ opinii publicznej.
Zasadnicze znaczenie dla odpowiedzi na pytanie o warunki, w których
mamy do czynienia z efektem CNN, ma okreœlenie relacji, w które
wchodz¹ politycy i media w kontekœcie podejmowania decyzji politycznych. Kwestie te przedstawia tabela 1, prezentuj¹c model P. Robinsona
(policy-media interaction model), który stosuj¹c podejœcie krytyczne do
wczesnych za³o¿eñ w ramach koncepcji CNN effect, twierdzi, ¿e wp³yw
mediów jest bardziej prawdopodobny, gdy rz¹d lub elity polityczne nie s¹
zdecydowane i jednomyœlne co do kierunków aktualnej polityki, a relacje
mediów s¹ krytyczne wobec niej w zakresie danej kwestii (krytyczne ramy
interpretacyjne) oraz gdy prezentuje siê dramatyczne obrazy ofiar cierpi¹cych z powodu niepodejmowania okreœlonej decyzji (np. o interwencji).
Rozwa¿aj¹c problem politycznych efektów funkcjonowania mediów, nale¿y wzi¹æ pod uwagê inny, bardzo istotny problem, mianowicie w analizach nie mo¿na pomijaæ tzw. czynnika agendy œwiata rzeczywistego – real
world agenda, pe³ni¹cego rolê zmiennej kontrolnej. Pozwala ona unikn¹æ
fa³szywego wnioskowania na temat politycznego efektu oddzia³ywania mediów (political media effect). Poprzez jego uwzglêdnienie sprawdzamy, czy
decyzja polityczna lub zmiana przebiegu wydarzeñ by³a rezultatem wp³ywu
mediów, czy te¿ zwyk³¹ konsekwencj¹ naturalnych dzia³añ podmiotów. Na19

P. R o b i n s o n: op. cit., s. 31.
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Tabela 1. Typy relacji pomiêdzy aktorami politycznymi a mediami

Lp.

Konsensus
i zdecydowanie co do
kierunków dzia³añ
politycznych w obrêbie
elit politycznych

Relacje pomiêdzy sfer¹
pañstwa a sfer¹ mediów

Rola mediów w podejmowaniu
decyzji politycznych

Konsensus

Media operuj¹ w obrêbie
konsensusu elit co do kierunków polityk; proste relacjonowanie dzia³añ politycznych

Media wspieraj¹ w³adzê w budowaniu spo³ecznego poparcia
dla polityki(Executive manufacturing consent)

Brak konsensusu

Media operuj¹ w sferze legitymizowanego konfliktu; relacje medialne nie wspieraj¹
¿adnej strony politycznego
sporu

Media odzwierciedlaj¹ konflikt
polityczny, ale nie usi³uj¹
wp³ywaæ na decyzje polityczne

Brak konsensusu; zdecydowanie

Media operuj¹ w sferze legitymizowanego konfliktu;
koncentruj¹ siê na krytyce
polityki rz¹du

Media usi³uj¹ wywieraæ wp³yw
na decyzje polityczne; wp³yw
ten jest bezskuteczny ze wzglêdu na zdecydowanie elit (rz¹du)
co do decyzji politycznych

Brak konsensusu; brak
zdecydowania

Media staj¹ po stronie
uczestników konfliktu (jednej
ze tron); koncentruj¹ siê na
krytyce polityki rz¹du; media
s¹ aktywnym uczestnikiem
gry politycznej

Niepewnoœæ elit co do kierunków dzia³añ politycznych - krytyczne relacje mediów stanowi¹
argument przetargowy w procesie podejmowania decyzji politycznych; media wywieraj¹ presjê na decydentów - zagro¿enie
wycofaniem poparcia opinii publicznej (PR disaster); media
zyskuj¹ w³adzê wp³ywania na
decyzje polityczne (CNN effect)

Ìród³o: P. R o b i n s o n: The CNN effect. The Myth of News, Foreign Policy and Intervention, London–New York 2002, s. 31.

le¿y braæ pod uwagê ró¿nicê pomiêdzy relacj¹ (medialn¹) z wydarzeñ a samymi wydarzeniami oraz ich konsekwencje dla polityki (tzn. nale¿y podj¹æ
próbê ustalenia, czy gdyby nie by³o relacji medialnej, wydarzenia/decyzje
potoczy³yby siê prawdopodobnie w ten sam sposób). Jest to jednoczeœnie
bodaj najtrudniejszy, ze wzglêdu na ograniczone mo¿liwoœci weryfikacji,
problem badawczy, który napotyka siê, studiuj¹c CNN effect; na przyk³ad:
czy gdyby nie by³o relacji z zabójstwa policjanta A. Struja w lutym 2010 r.,
a podobne zabójstwa zdarzaj¹ siê kilka razy w roku, choæ nie wszystkie s¹
nag³aœniane szeroko w mediach, to czy zosta³yby wprowadzone zmiany
w Kodeksie karnym w marcu 2010 r.? Innymi s³owy, czy relacja mediów
by³a poœredni¹/bezpoœredni¹ przyczyn¹ zmian prawa karnego w Polsce
w 2010 r.? W zwi¹zku z powy¿szym konieczne jest, jak proponuje m.in.
W. Wanta, badanie politycznych efektów oddzia³ywania mediów
z uwzglêdnieniem wspomnianego czynnika real world agenda20.
20

W. W a n t a: The Public and the National Agenda..., op. cit., s. 15.
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Podsumowuj¹c rozwa¿ania teoretyczno-metodologiczne, nale¿y stwierdziæ, ¿e wydaje siê usprawiedliwione za³o¿enie, ¿e teoria agenda setting
jest szczególnie u¿yteczna dla badania politycznego efektu relacji medialnych w ujêciu d³ugoterminowym (badanie zgodnoœci agend). Natomiast
koncepcja CNN effect wydaje siê adekwatna, gdy podejmuje siê takie analizy w ujêciu krótkoterminowym, koncentruj¹cym siê w szczególnoœci na
studiach przypadków (badanie konkretnych przypadków zgodnoœci agend;
czy i w jaki sposób relacje mediów bezpoœrednio b¹dŸ poœrednio poci¹gaj¹
za sob¹ akcje polityczne). W konsekwencji teoretyczne i metodologiczne
zintegrowanie obydwu podejœæ pozwala budowaæ empirycznie weryfikowalny model politycznego efektu relacji medialnych.
Propozycja metodologii badañ
Podstawy teoretyczne oraz metody badawcze zaproponowane w opracowaniu ³¹cz¹ ustalenia w ramach teorii agenda setting oraz koncepcji CNN
effect. W ramach teorii agenda setting udaje siê wskazywaæ korelacje pomiêdzy agend¹ medialn¹ a polityczn¹, bior¹c tak¿e pod uwagê czynnik real
world agenda. W ni¿ej przedstawionych badaniach zastosowano iloœciow¹
i jakoœciow¹ analizê zawartoœci. Analiza iloœciowa (agenda setting) towarzyszy badaniom w ramach podejœcia d³ugoterminowego, zaœ analiza jakoœciowa i studium przypadku (koncepcja CNN effect) badaniom w ramach
podejœcia krótkoterminowego. Studium przypadku (case study) zosta³o zastosowane, poniewa¿ jest ono uwa¿ane za szczególnie u¿yteczne, gdy
mamy do czynienia z ró¿nymi Ÿród³ami danych, kiedy badane s¹ zjawiska
wspó³czesnego œwiata w ich autentycznych kontekstach oraz gdy zwi¹zki
pomiêdzy zjawiskiem a jego spo³ecznym otoczeniem s¹ skomplikowane
i niejasne21.
Proponowane opracowanie opiera siê na nastêpuj¹cym dwupoziomowym modelu badañ:
– poziom pierwszy – analiza iloœciowa:
– analiza zgodnoœci pomiêdzy agend¹ medialn¹ a polityczn¹/rz¹dow¹;
– poziom drugi – analiza jakoœciowa:
– analiza konkretnych przypadków zgodnoœci pomiêdzy agendami;
studia przypadków w zakresie poziomu i sposobu wp³ywu mediów
na decyzje polityczne – jak media wp³ywaj¹/modyfikuj¹ proces podejmowania decyzji politycznych oraz czy i w jaki sposób
wp³ywaj¹/modyfikuj¹ przebieg wydarzeñ; analiza prowadzona
z uwzglêdnieniem czynnika real world agenda.
W ramach studiów przypadków analiza jest prowadzona zgodnie z modelem:
– czas
– temat (sprawa, problem)
21

R.D. W i m m e r, J. R. D o m i n i c k: Mass media. Metody badañ, Kraków 2008, s. 191.
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– relacja/e mediów na dany temat
– reakcja partii/polityka/rz¹du/opinii publicznej na relacje mediów
– konsekwencje relacji medialnej dla decyzji i wydarzeñ politycznych
(real world events)22.
Uwzglêdniaj¹c zaproponowane metody badawcze, przyjêto nastêpuj¹ce
za³o¿enia:
– nastêpuje przeniesienie wa¿noœci kwestii pomiêdzy agend¹ medialn¹
a agend¹ polityk rz¹dowych (d³ugoterminowy wp³yw mediów; basic
agenda setting; analiza iloœciowa);
– w przypadkach zgodnoœci agend, kiedy te same kwestie s¹ podejmowane
przez media oraz rz¹d, media stymuluj¹ przebieg wydarzeñ w œwiecie
rzeczywistym oraz s¹ czynnikiem interweniuj¹cym (choæ niedominuj¹cym) w procesie podejmowania decyzji politycznych (dotycz¹cych
poszczególnych polityk rz¹dowych; krótkoterminowy wp³yw mediów;
koncepcja CNN effect; studium przypadku; weryfikacja poprzez czynnik
real world agenda).
Za³o¿enia te zosta³y zweryfikowane na podstawie materia³ów medialnych – telewizyjnych programów informacyjnych oraz prasy codziennej,
jak równie¿ dokumentów dotycz¹cych decyzji podejmowanych przez rz¹d
RP. Zgromadzone materia³y pochodz¹ z okresu: 1 lutego – 27 kwietnia
2010 r. Analiza zosta³a przeprowadzona na podstawie telewizyjnych programów informacyjnych nadawanych przez telewizjê publiczn¹: „Wiadomoœci” TVP1 oraz dwie stacje komercyjne: „Fakty” TVN i „Wydarzenia”
Polsatu, jak równie¿ na podstawie informacji zamieszczanych na wybranych stronach opiniotwórczych dzienników prasowych (wydania papierowe: Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Dziennik Gazeta Prawna) z tego samego okresu. Jeœli chodzi o dokumenty rz¹dowe, przeanalizowano
dwanaœcie Sprawozdañ z posiedzeñ Rz¹du RP, pochodz¹cych z tego samego okresu (pierwsze analizowane posiedzenie – 2 lutego, ostatnie –
23 kwietnia 2010 r.). Dokumenty pozwalaj¹ce ustaliæ real world agenda to
statystyki policyjne dotycz¹ce czynnych napaœci na funkcjonariuszy publicznych.
Bior¹c pod uwagê dane i zestawienia zawarte w tabelach 2 i 3 oraz stosuj¹c analizê iloœciow¹, mo¿na stwierdziæ, ¿e agenda medialna i rz¹dowa
wykaza³y istotn¹ zgodnoœæ w badanym okresie (01.02.–27.04.2010) w zakresie przedmiotu relacji oraz decyzji/dzia³añ rz¹du – odnotowano dziewiêæ takich przypadków, tym samym, jak wynika z zaprezentowanych danych, media informacyjne i rz¹d w istotnej czêœci zajmuj¹ siê tymi samymi
kwestiami. W wypadku agendy medialnej ponad po³owa (9/17) relacjonowanych kwestii by³a równie¿ przedmiotem decyzji rz¹dowych, w wypadku
zaœ agendy rz¹dowej, tylko 1/3 (11/30) poruszanych na posiedzeniach
rz¹du kwestii wzbudzi³a zainteresowanie mediów. Precyzyjn¹ analizê wzajemnego wp³ywu agend utrudnia ogólnoœæ kategorii kwestii, wynikaj¹ca
z charakteru uzyskanych danych. Jednak¿e materia³ ten pozwala na
22

J. W i l l i s: op. cit., s. 1–4; R.D. W i m m e r, J.R. D o m i n i c k, op. cit., s. 191 i n.
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Tabela 2. Agenda mediów – kwestie najczêœciej relacjonowane przez media
informacyjne – telewizja i prasa codzienna: luty – kwiecieñ 2010 r.
Kwestia

Liczba relacji

1.

Polityka polska

352

2.

Katastrofy, wypadki, tragedie ludzkie

230

3.

Przestêpczoœæ i dzia³alnoœæ s¹dów

168

4.

Problemy spo³eczne i moralne (w spo³ecznym kontekœcie)

92

5.

Œrodowisko naturalne, ekologia

90

6.

Historia

64

7.

Gospodarka

62

8.

Kultura i rozrywka

59

9.

Zdrowie i medycyna

58

10.

Religia, etyka, Koœció³

45

11.

Prawo i legislacja (w tym: afera hazardowa najbardziej intensywnie relacjonowana w okresie 9-29.03.2010)

43

12.

Wojna, obronnoœæ, armia

40

13.

Ciekawostki

40

14.

Media

30

15.

Nauka i Edukacja

14

16.

Policja (najbardziej intensywnie relacjonowane w okresie: 10.02.201008.03.2010)

13

17.

Drogi i transport

5

Ìród³o: Analiza w³asna na podstawie nagrañ telewizyjnych programów informacyjnych: „Wiadomoœci”
TVP1, „Fakty” TVN, „Wydarzenia” Polsat oraz dzienników prasowych: Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Dziennik Gazeta Prawna z okresu 1 lutego – 27 kwietnia 2010 r. oraz danych udostêpnionych
przez: Press-Service Monitoring Mediów sp. z o.o., Warszawa 2010.

wyci¹ganie wniosków dotycz¹cych stopnia zgodnoœci agend (jak wspomniano powy¿ej) oraz na wysuniêcie przypuszczenia, i¿ media w mniejszym stopniu interesuj¹ siê tym, co robi rz¹d, w porównaniu z tym, w jakim
stopniu rz¹d zajmuje siê tym, o czym siê mówi w mediach. Oczywiœcie
zweryfikowanie tego przypuszczenia oraz wszystkich zaprezentowanych
wypadków zgodnoœci agend wymaga³oby podjêcia szczegó³owych badañ,
przekraczaj¹cych ograniczone ramy artyku³u, jednak¿e dla potrzeb niniejszego opracowania podjêto próbê g³êbszej analizy wybranych przypadków.
Analiza ta mia³a na celu zweryfikowanie przypuszczenia, ¿e media
wp³ywaj¹ na rz¹d (zbadanie odwrotnego kierunku wp³ywu, tj. wp³ywu
agendy rz¹dowej na medialn¹, nie zosta³o uwzglêdnione ze wzglêdu na
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Tabela 3. Agenda polityczna – rz¹dowa – kwestie bêd¹ce przedmiotem decyzji,
dzia³añ rz¹du w okresie: luty – kwiecieñ 2010 r.

Przedmiot decyzji/dzia³ania rz¹du

Liczba
decyzji/dzia³añ
poœwiêconych
przedmiotowi

1.

Inwestycje - naukowe, sportowe, samorz¹dowe

5

2.

Rolnictwo/finansowanie rolnictwa

4

3.

Urzêdy i administracja

4

4.

Ochrona œrodowiska

4

5.

Umowy miêdzynarodowe

4

6.

Policja (decyzje i dzia³ania z okresu: 16.02.2010; 26.03.2010;
30.03.2010)

3

7.

Katastrofa smoleñska/pokrycie kosztów finansowych

3

8.

Prawo cywilne/nowelizacje

3

9.

Podatki

3

10.

Bezpieczeñstwo drogowe

2

11.

Polityka bezpieczeñstwa i obrony/Stosunki polsko-amerykañskie

2

12.

Specjalne strefy ekonomiczne

2

13.

Œwiadczenia z ubezpieczenia spo³ecznego w razie choroby i macierzyñstwa

2

14.

Publiczna s³u¿ba zdrowia

2

15.

Bankowoœæ I ubezpieczenia

2

16.

Komitet ds. Europejskich

2

17.

Nowelizacja Kodeksu karnego (decyzje z dnia 9.03.2010; 30.03.2010)

2

18.

Bezpieczeñstwo publiczne

2

19.

Prywatyzacja

2

20.

System wiêziennictwa

1

21.

Telekomunikacja

1

22.

Wydatki bud¿etu pañstwa

1

23.

Emigranci

1

24.

Armia zawodowa

1

25.

Rozwój regionalny

1

26.

Odpowiedzialnoœæ za zbrodnie wojenne

1

27.

Transport publiczny

1

28.

Polskie wojsko w Afganistanie

1

29.

Gry hazardowe (23.03.2010)

1

Ìród³o: analiza w³asna na podstawie: Decyzje Rady Ministrów RP z okresu: 02.02.2010–23.04.2010 (12
tygodniowych zestawieñ decyzji Rady Ministrów RP), http://www.kprm.gov.pl/rzad/decyzje_rzadu
(27.08.2010).
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Tabela 4. Porównanie agendy medialnej i politycznej – rz¹dowej – kwestie wspólne
(luty – kwiecieñ 2010 r.)
Lp.

Agenda mediów/kwestia

Liczba
relacji

Agenda rz¹du/przedmiot
decyzji, dzia³ania rz¹du

Liczba
decyzji/
dzia³añ

1.

Katastrofy, wypadki, tragedie
ludzkie

230

Katastrofa smoleñska (pokrycie
kosztów finansowych)

3

2.

Przestêpczoœæ i dzia³alnoœæ
s¹dów

168

Nowelizacja Kodeksu karnego
(decyzje z dnia 9.03.2010;
30.03.2010)

2

3.

Œrodowisko naturalne i ekologia

90

Ochrona œrodowiska

4

4.

Gospodarka

62

Specjalne strefy ekonomiczne/prywatyzacja

5.

Zdrowie i medycyna

58

Publiczna s³u¿ba zdrowia

6.

Prawo i legislacja (w tym: afera
hazardowa najbardziej intensywnie relacjonowana w okresie
9-29.03.2010)

43

Prawo cywilne (nowelizacje) /
Gry hazardowe (23.03.2010)

2/1

7.

Wojna, obronnoœæ, armia

40

Polskie wojsko w Afganistanie

1

8.

Policja (najbardziej intensywnie
relacjonowane w okresie:
10.02.2010-08.03.2010)

13

Policja (decyzje i dzia³ania
z okresu: 16.02.2010; 26.03.2010;
30.03.2010)/ Nowelizacja Kodeksu karnego (decyzje z dnia
9.03.2010; 30.03.2010)

3

9.

Drogi i transport

5

Transport publiczny

1

2/2
2

Ìród³o: opracowanie w³asne.

ograniczony zakres badañ oraz formê opracowania). W celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy relacje medialne wp³ywaj¹ na decyzje/dzia³ania
rz¹du, konieczne by³o przeprowadzenie analizy jakoœciowej w obrêbie
stwierdzonych zbie¿noœci kwestii i decyzji/dzia³añ rz¹dowych. Przeprowadzona analiza wykaza³a zwi¹zki przyczynowe w obrêbie dwóch kwestii
medialnych i towarzysz¹cych im decyzji/dzia³añ rz¹du: 1) ‘Policja’ (agenda
medialna) – ‘Policja’ w zwi¹zku z kwesti¹: ‘Nowelizacja Kodeksu karnego’ (agenda rz¹dowa); 2) ‘Prawo i legislacja’ w tym afera hazardowa
(agenda medialna) – ‘Prawo cywilne (nowelizacje)’/’Gry hazardowe’(agenda rz¹dowa; w wypadku agendy rz¹dowej wziêto pod uwagê jedynie te zagadnienia, które znalaz³y odzwierciedlenie w dokumentach rz¹dowych, ale tak¿e fakt, ¿e ka¿da oficjalna decyzja rz¹du jest w nich
umieszczana).
Wspomniane zwi¹zki przyczynowe, wskazuj¹ce na wp³yw agendy medialnej na rz¹dow¹, przede wszystkim uprawdopodabnia fakt, ¿e obydwa
wyodrêbnione tematy by³y najpierw intensywnie relacjonowane w mediach, a dopiero potem rozpatrywane przez rz¹d (nastêpstwo czasowe). Na-
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tomiast w wypadku tematu afery/gier hazardowych uznano, ¿e koincydencja agendy medialnej i rz¹dowej jest konsekwencj¹ i nastêpstwem
wydarzeñ rzeczywistych, które zrodzi³y koniecznoœæ ‘zajmowania’ siê grami hazardowymi przez rz¹d, choæ okaza³y siê tak¿e interesuj¹ce dla mediów, ze wzglêdu na obecnoœæ aktorów politycznych (relacje z posiedzeñ
Komisji Œledczej do spraw tzw. afery hazardowej)23 oraz elementów politycznego skandalu. Innymi s³owy, stwierdzono, ¿e zarówno relacjonowanie
afery hazardowej, jak i decyzje rz¹dowe, które mia³y miejsce w tym samym
czasie, by³y skutkiem wydarzeñ w œwiecie rzeczywistym, a nie rezultatem
wzajemnego oddzia³ywania mediów na politykê i vice versa – nie znaleziono w tym wypadku dowodów na istnienie takiego zwi¹zku przyczynowego
pomiêdzy relacjami mediów a decyzjami rz¹du. Choæ oczywiœcie nie mo¿na wykluczyæ wp³ywu relacji medialnych na zajmowanie siê t¹ spraw¹
przez rz¹d, to jednak w tym wypadku wydaje siê, ¿e pierwszeñstwo nale¿y
daæ wydarzeniom œwiata rzeczywistego, które wywo³a³y zainteresowanie
obu stron, natomiast nie istniej¹ podstawy, aby przypuszczaæ, ¿e relacje
medialne, poza ewentualnym daniem impulsu do zajmowania siê t¹ spraw¹,
wp³ywa³y potem na rozwój wydarzeñ i sposób decydowania o ustawie
o grach hazardowych.
Odmienn¹ specyfikê zbie¿noœci agend daje siê zaobserwowaæ w obrêbie
medialnego tematu ‘Policja’, w zwi¹zku z rz¹dowym tematem ‘Policja’, ale
tak¿e ‘Nowelizacja Kodeksu karnego’. W tym wypadku mo¿emy obserwowaæ nie tylko zbie¿noœæ agend w czasie – przeniesienie wa¿noœci pomiêdzy
agend¹ medialn¹ a polityczn¹ – ale tak¿e, u¿ywaj¹c metody analizy jakoœciowej i studium przypadku, w wysokim stopniu uprawdopodobniæ
zwi¹zek przyczynowy pomiêdzy intensywnym nag³oœnieniem medialnym
a dzia³aniami/decyzjami rz¹du. Symptomy takiego zwi¹zku przyczynowego zaobserwowano, opracowuj¹c studium przypadku jak poni¿ej, które, jak
wykazano, przemawia za mo¿liwoœci¹ istnienia bezpoœredniego, krótkoterminowego wp³ywu mediów na dzia³ania w³adzy w obrêbie konkretnej polityki (policy-making) i pozwala na zidentyfikowanie ‘relacji medialnej’ jako
czynnika interweniuj¹cego (the factor of intervention) w obrêbie procesu
podejmowania decyzji politycznych. Analizowany przypadek wp³ywu mediów zosta³ zweryfikowany za pomoc¹ czynnika real world agenda (statystyki policyjne), aby wyodrêbniæ wp³yw samych relacji medialnych na
przebieg wydarzeñ i podejmowanie decyzji legislacyjnych.

23

Komisja Œledcza do zbadania sprawy przebiegu procesu legislacyjnego ustaw nowelizuj¹cych ustawê z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zak³adach wzajemnych i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych w zakresie dotycz¹cym gier na automatach o niskich wygranych i wideoloterii oraz do zbadania legalnoœci dzia³ania organów administracji rz¹dowej badaj¹cych ten proces (SKGZ),
http://www.sejm.gov.pl/komisje/komsled6.htm (24.09.2010).
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Studium przypadku: legislacyjne konsekwencje medialnego nag³oœnienia
morderstwa policjanta Andrzeja Struja
Czas: 10 lutego 2010 r.
Kwestia/temat/przedmiot: zabójstwo policjanta – napad w centrum Warszawy na 42-letniego Andrzeja Struja, policjanta po s³u¿bie, który podj¹³
interwencjê w reakcji na akt wandalizmu, tj. u¿ycie no¿a przez 18-letniego
sprawcê ze skutkiem œmiertelnym.
Relacja mediów:
– intensywne nag³oœnienie tematu zabójstwa w okresie 10 lutego – 8 marca 2010 r.24;
– debata medialna (prasa codzienna, fora internetowe, telewizyjne programy informacyjne i publicystyczne) dotycz¹ca przepisów o odpowiedzialnoœci karnej za napady na policjantów z u¿yciem broni i niebezpiecznych narzêdzi oraz przepisów co do u¿ycia broni przez
policjantów25;
– relacje (telewizyjne programy informacyjne) z pogrzebu policjanta
A. Struja z udzia³em prezydenta Lecha Kaczyñskiego; podczas uroczystoœci prezydent poœmiertnie odznaczy³ policjanta;
– relacje medialne na temat wydania nowego zarz¹dzenia Komendy
G³ównej Policji, dotycz¹cego dysponowania broni¹ przez policjantów
po s³u¿bie (telewizja, prasa, internet);
– relacje na temat projektów nowelizacji Kodeksu karnego przewiduj¹cych zaostrzenia kar za napady na funkcjonariuszy publicznych (telewizja, prasa, internet);
– relacje na temat kolejnych przypadków ataków na policjantów, w szczególnoœci dokonywanych przez nieletnich;
– relacje na temat projektu nowelizacji Kodeksu karnego przygotowanego
przez Prawo i Sprawiedliwoœæ, przewiduj¹cej zakaz noszenia/posiadania
no¿y przez obywateli w miejscach publicznych.
Reakcja rz¹du i innych instytucji oraz opinii publicznej:
– prezydent Lech Kaczyñski bierze udzia³ w pogrzebie policjanta A. Struja, wyg³asza przemówienie oraz nadaje mu odznaczenie;
– rz¹d aprobuje projekt nowelizacji ustawy Kodeks karny oraz ustawy
o Policji;
– zainteresowanie/poruszenie opinii publicznej – masowy udzia³ w pogrzebie policjanta; kontrowersyjne dyskusje na forach internetowych26.

24

Por. tabela 2.
Zob.
Co
roku
ponad
pó³
tysi¹ca
napadów
na
policjantów
(£Os/sk/k),
http://www.tvn24.pl/12690,1642866,0,4,co-roku-ponad-pol-tysiaca-napadow-na-policjantow,wiadomosc.html (12.02.2010); por. tabela 5.
26 http://www.tvn24.pl/12690,1644052,0,1,byl-prawdziwym-policjantem—zginal-bohatersko,wiadomosc.html (01.09.2010).
25
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Konsekwencje dla wydarzeñ i dzia³añ w œwiecie rzeczywistym:
– rz¹d na posiedzeniu w dniu 30 marca 2010 r. zatwierdza projekt nowelizacji ustawy Kodeks karny oraz ustawy o Policji, dotycz¹cy zaostrzenia
kar za czynn¹ napaœæ na funkcjonariuszy publicznych27;
– Zarz¹dzenie Komendanta G³ównego Policji nr 248 z dnia 3 marca
2010 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie w sprawie szczegó³owych zasad przyznawania i u¿ytkowania broni palnej przez policjantów; Zarz¹dzenie nr
251 z dnia 10 marca 2010 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie w sprawie szczegó³owych zasad przyznawania i u¿ytkowania broni palnej przez policjantów28.
Ìród³o: Analiza w³asna na podstawie: Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna; telewizyjne programy informacyjne: „Wiadomoœci” TVP1, „Fakty” TVN, „Wydarzenia” Polsat z okresu
01.03. 2010 –27.04.10; telewizyjne programy informacyjne: „Wiadomoœci”, „Wydarzenia”, „Panorama”, „Fakty” z okresu 1– 28 lutego 2010 – raporty z analiz zawartoœci uzyskane z: Press-Service Monitoring Mediów sp. z o.o., Warszawa 2010; Decyzje Rz¹du z okresu: 02.02.2010–23.04.2010 (12 raportów), http://www.kprm.gov.pl/rzad/decyzje_rzadu/id:4404/ (01.09.2010); portal internetowy oraz forum
dyskusyjne TVN-24: www.tvn24.pl; Dziennik Urzêdowy Komendy G³ównej Policji, Nr 3 z dnia 17
marca 2010 r.; poz., 9 i 10, http://bip.kgp.policja.gov.pl/portal/kgp/981/7748/2010.html (01.09.2010);
statystki dotycz¹ce przestêpczoœci, strona internetowa: http://www.policja.pl/ (01.09.2010), oraz dane
statystyczne uzyskane z Komendy G³ównej Policji – materia³y z archiwum autorki.

Tabela 5. Przestêpstwa przeciwko funkcjonariuszom publicznym w latach 2003–2009
(czynna napaœæ z u¿yciem broni lub innego niebezpiecznego narzêdzia pope³nione
przez nieletnich i doros³ych sprawców)
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Doroœli sprawcy

417

430

523

614

464

341

363

Nieletni sprawcy

9

7

20

22

17

7

7

Ìród³o: Raporty Komendy G³ównej Policji dotycz¹ce przestêpstw z art. 222 § 1 Kodeksu karnego, Warszawa, kwiecieñ 2010 r., materia³y znajduj¹ce siê w archiwum autorki.

Tabela 6. Newsy dotycz¹ce Policji w telewizyjnych programach informacyjnych
w latach 2008–2010
09.08

10.08

11.08

12.08

01.09

02.09

03.09

04.09

05.09.

1

5

5

7

3

16

13

6

9

06.09.

07.09.

08.09.

09.09

10.09

11.09

12.09

01.10

02.10

6

12

7

3

7

7

5

3

24

ród³o; Analiza w³asna na podstawie: Raporty z analiz zawartoœci telewizyjnych programów informacyjnych: „Wiadomoœci” TVP1, „Wydarzenia” Polsat, „Panorama” TVP2, „Fakty” TVN, Press-Service
Monitoring Mediów sp. z o.o., Warszawa, kwiecieñ 2010 r., materia³y znajduj¹ce siê w archiwum
autorki.

27

Decyzje rz¹du, 30.03.2010, Warszawa, Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy
o Policji, przed³o¿ony przez Ministra Sprawiedliwoœci, http://www.kprm.gov.pl/rzad/decyzje_rzadu/id:4404/ (10.09.2010).
28 Dziennik Urzêdowy Komendy G³ównej Policji, nr 3 z dnia 17 marca 2010 r.; poz., 9 i 10,
http://bip.kgp.policja.gov.pl/portal/kgp/981/7748/2010.html (01.09.2010).
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Zaprezentowane wy¿ej studium przypadku daje mo¿liwoœæ zaobserwowania sekwencji zdarzeñ, relacji medialnych oraz decyzji, jakie nastêpowa³y po sobie, oraz prawdopodobnych zwi¹zków przyczynowych pomiêdzy tymi elementami. Bior¹c pod uwagê dane tworz¹ce w analizowanej
sytuacji tzw. agendê œwiata rzeczywistego (czynnik real world agenda), nale¿y zauwa¿yæ, ¿e statystyki policyjne ujmuj¹ce czynne napaœci na funkcjonariuszy publicznych w okresie poprzedzaj¹cym analizowany przypadek
pozostawa³y na podobnym, sta³ym poziomie w latach 2003–2009, a w 2010
roku poziom ten nawet nieco siê obni¿y³ – bior¹c tak¿e pod uwagê przestêpstwa pope³niane przez m³odocianych (zob. tabela 5). Natomiast z drugiej strony, œledz¹c tak¿e intensywne nag³oœnienie medialne analizowanego
tematu (telewizja, prasa i internet), jak równie¿ nastêpstwo czasowe (por.
dane w tabelach 2, 3, 4) oraz okresy, w których temat policji oraz zabójstwa
policjanta by³ szczególnie intensywnie prezentowany w mediach i podejmowany przez rz¹d i Komendê G³ówn¹ Policji, wydaje siê uzasadnione
przypuszczenie, ¿e projekty nowelizacji Kodeksu karnego oraz ustawy
o Policji nie by³y w analizowanym czasie wynikiem analizy frekwencji
przypadków napaœci na policjantów. Natomiast prawdopodobne wydaje siê
wyjaœnienie, zgodnie z którym na decyzje rz¹du i KGP w istotny sposób
mog³y wp³yn¹æ intensywne relacje mediów, stymulowane jednak¿e przez
silne zainteresowanie opinii publicznej.
Choæ relacji medialnych na temat zabójstwa Andrzeja Struja nie mo¿na
uznaæ za bezpoœredni¹ przyczynê zmian w prawie dotycz¹cych funkcjonariuszy publicznych, to jednak nale¿y je uznaæ za istotny element sytuacji
decyzyjnej, nadaj¹c status czynnika interweniuj¹cego w przebieg procesu
podejmowania takiej decyzji. Istotn¹ rolê w omawianym przypadku nale¿y
tak¿e przypisywaæ specyficznym ramom interpretacyjnym, które stosowano, prezentuj¹c sprawê zabójstwa policjanta A. Struja, tj. ramie koncentracji na cz³owieku oraz ramie empatii (human interest framing, emphathy framing)29, przedstawiaj¹c Andrzeja Struja jako bohatera, ale tak¿e bezsiln¹
ofiarê zbyt liberalnych przepisów, które faworyzuj¹ ochronê prawn¹ sprawców przestêpstw kosztem ochrony funkcjonariuszy publicznych, poddanych restrykcyjnym przepisom dotycz¹cym warunków u¿ycia broni.
Na podstawie przedstawionej analizy oraz odnosz¹c siê do zaproponowanych za³o¿eñ, nale¿y uznaæ za zweryfikowane w istotnym stopniu pozytywnie twierdzenie, i¿ nastêpuje przeniesienie wa¿noœci pomiêdzy agend¹
medialn¹ a agend¹ polityk rz¹dowych – stwierdzono dziewiêæ przypadków
zgodnoœci agend. Charakter zgromadzonych danych nie pozwala na ostateczne zweryfikowanie za³o¿enia, ¿e agenda medialna wp³ywa na agendê
polityczn¹/rz¹dow¹, natomiast przeprowadzone analizy wskazuj¹, ¿e
wp³yw ten mo¿e byæ bardziej istotny, ni¿ zachodzi to w odwrotnym kierunku (w mniejszym stopniu obserwuje siê wp³yw agendy politycznej na me29

H.A. S e m e t k o, P.M. Va l k e n b u r g: Framing European Politics: A content analysis of press and
television news, Journal of Communication 2000, nr 50 (2), s. 93–109; P. R o b i n s o n: op. cit.,
s. 119 i in.

USTANAWIANIE AGENDY MEDIALNEJ I POLITYCZNEJ...

69

dialn¹; tylko nieliczne decyzje rz¹du s¹ przedmiotem relacji w mediach informacyjnych).
Analiza jakoœciowa i szukanie zwi¹zków przyczynowych w ramach
kwestii wspólnych dla obydwu agend wykaza³y prawdopodobieñstwo
wyst¹pienia takiego zwi¹zku w jednym wypadku: agenda medialna (kwestia ‘Policja’) by³a istotnym czynnikiem interweniuj¹cym w procesie ustanawiania agendy rz¹dowej (decyzja/dzia³anie ‘Policja’). Studium przypadku wskazuje, ¿e wp³yw taki jest mo¿liwy w warunkach widocznego
zainteresowania i poruszenia opinii publicznej. Mamy tu zatem do czynienia z rodzajem skandalu, kryzysu, czy afery, kiedy przebieg zdarzeñ i procesów decydowania nastêpuje w sposób odmienny ni¿ w rutynowych sytuacjach30. Ostatecznie jednak¿e wydaje siê wysoce prawdopodobne
przypuszczenie, i¿ gdyby opisywany przypadek zabójstwa policjanta nie
by³ intensywnie i konsekwentnie (w szczególnoœci z u¿yciem ramy empatii) nag³aœniany w mediach informacyjnych (wywo³uj¹c zainteresowanie
opinii publicznej), nie zosta³yby zatwierdzone i wprowadzone w marcu
2010 r. nowelizacje Kodeksu karnego i ustawy o Policji.
Warto tak¿e zaznaczyæ, ¿e mamy tu do czynienia z mo¿liwoœci¹ wp³ywu
nie tylko na agendê rz¹dow¹, ale tak¿e na wydarzenia – konsekwencje dla
œwiata rzeczywistego w postaci skutków prawnych wynikaj¹cych z wprowadzonych zmian w prawie karnym i administracyjnym. Ostateczne zweryfikowanie zaproponowanych twierdzeñ i przypuszczeñ wymaga³oby jednak¿e podjêcia dodatkowych przedsiêwziêæ badawczych. W szczególnoœci
u¿yteczne by³yby tu badania terenowe w formie wywiadów bezpoœrednich
z osobami, które podejmuj¹ decyzjê w analizowanych sprawach. Jednak¿e,
jak wynika z doœwiadczeñ badaczy31, uzyskanie dostêpu do odpowiednich
osób mo¿e byæ utrudnione ze wzglêdu na charakter informacji, niechêæ do
udzielania szczerych odpowiedzi lub zwyk³e zapominanie przebiegu zdarzeñ, co bardzo utrudnia lub nawet uniemo¿liwia weryfikacjê danych.
Podsumowanie
Jak ju¿ wczeœniej wspomniano, opracowania dotycz¹ce politycznych
efektów oddzia³ywania mediów informacyjnych, oparte na teorii agenda
setting (relacji pomiêdzy agend¹ medialn¹ a polityczn¹), s¹ na œwiecie nieliczne, w latach 1977–2004 powsta³o zaledwie ok. 20 takich studiów. Dostêpne studia s¹ ubogie w badania empirycznie, a co wiêcej, prowadz¹ do
sprzecznych konkluzji, ze wzglêdu na ró¿nice i problemy metodologiczne32. Problemy polegaj¹ miêdzy innymi na tym, ¿e trudno jest wyodrêbniæ
agendê polityczn¹ (np. czy jest to agenda parlamentu, rz¹du czy partii politycznych; czy w³aœciwy jest symboliczny, czy raczej instytucjonalny, kon30
31
32

H.M. K e p p l i n g e r: Mechanizmy skandalizacji w mediach, Kraków 2005, s. 90–91.
P. R o b i n s o n: op. cit., s. 18–19.
Por. S. W a l g r a v e, M. N u y t e m a n s, L. D e W i n t e r, op. cit., s. 6.
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kretny wymiar agendy). Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e agenda polityczna
jest wewnêtrznie zró¿nicowana i trudna do zdefiniowania. W badanym
przypadku pos³u¿ono siê agend¹ rz¹dow¹ o charakterze instytucjonalnym
i konkretnym, w celu podjêcia próby wyodrêbnienia rzeczywistego, konkretnego wp³ywu mediów na politykê.
Niniejsze opracowanie wpisuje siê w nurt teoretyczny obejmuj¹cy studia
agenda setting, a tak¿e CNN effect (z uwzglêdnieniem specyfiki polityk wewnêtrznych), podejmuj¹c próbê empirycznej obserwacji politycznych efektów odzia³ywania mediów informacyjnych. Poczynione w wyniku analiz
ustalenia, dotycz¹ce zakresu i sposobu wzajemnych powi¹zañ pomiêdzy
agend¹ medialn¹ a polityczn¹, wskazuj¹, ¿e agenda medialna, przy spe³nieniu okreœlonych warunków, mo¿e wywieraæ istotny wp³yw na agendê
rz¹dow¹, jak równie¿ na proces podejmowania decyzji politycznych w obrêbie poszczególnych polityk. Zdaj¹c sobie sprawê z niedostatków przedstawionego opracowania, s¹dzê, ¿e mo¿e siê ono staæ podstaw¹ do dyskusji
dotycz¹cej problemów badawczych w obrêbie political media effect.
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KOMERCJALIZACJA NAUKI
I MECHANIZMY PODNOSZENIA
ATRAKCYJNOŒCI ARTYKU£ÓW
POPULARNONAUKOWYCH

C

elem tego artyku³u jest analiza mechanizmu komercjalizacji artyku³ów
popularnonaukowych. Popularyzacja nauki jest zadaniem specyficznym i bardzo trudnym. Maciej I³owiecki (1987) pisa³, ¿e dobry tekst popularnonaukowy to taki, który:
– nie jest zbyt trudny,
– referuje ciekawe rzeczy, które mog¹ wzbudziæ zainteresowanie czytelnika,
– nie opowiada o rzeczach oczywistych,
– nie zawiera b³êdów merytorycznych,
– nie zawiera zbyt du¿ej iloœci s³ownictwa specjalistycznego i terminów
technicznych,
– nie prezentuje w³asnych hipotez, których nie potwierdzaj¹ badania naukowe.
O sposobie i o obrazie popularyzacji nauki decyduj¹ ró¿ne, niekoniecznie naukowe czynniki. Mo¿e to byæ polityka pañstwowa, szczególnie
w krajach totalitarnych, lub polityka wydawnicza poszczególnych czasopism, niejednokrotnie ulegaj¹ca wp³ywom wzorców zagranicznych, a tak¿e
czynniki merkantylne, komercyjne. Przy takim za³o¿eniu i nastawieniu bardzo czêsto artyku³y wartoœciowe, lecz trudniejsze w odbiorze, ustêpuj¹
miejsca publikacjom mniej ambitnym, lecz gwarantuj¹cym wiêksze zainteresowanie czytelnika, a co za tym idzie, wiêksz¹ sprzeda¿ czasopisma.
Artyku³y w prasie musz¹ spe³niaæ wymagania komercyjnej atrakcyjnoœci. Innymi s³owy, tematy omawiane w artykule musz¹ stanowiæ jak¹œ wartoœæ na medialnym rynku. Konieczne w tym momencie wydaje siê odniesienie do teorii korzyœci i gratyfikacji Blumlera i Katza (1974). By³ to
schemat stworzony w latach siedemdziesi¹tych XX wieku do zbadania, co
kieruje ludŸmi korzystaj¹cymi z mediów. Jak wynika z przeprowadzonych
badañ, odbiorca wybiera nastêpuj¹ce motywy:
Chce siê czegoœ dowiedzieæ.
Chce przyjemnie spêdziæ wolny czas.
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Szuka towarzystwa.
Szuka lekkiego posmaku sensacji.
Chce siê zrelaksowaæ.
Chêæ dowiedzenia siê czegoœ jest tylko jednym z powodów, dla których
czytelnik siêgnie po artyku³. Inne powody, takie jak chêæ przyjemnego spêdzania czasu czy doœwiadczenia czegoœ niezwyk³ego, s¹ powodami nie
mniej istotnymi.
Do analizy mechanizmu komercjalizacji wybra³am archeologiê, która
bêd¹c na pograniczu nauk œcis³ych i humanistycznych, jak chyba ¿adna
inna nauka, fascynuje przeciêtnego cz³owieka. Kazimierz Micha³owski
(1960, s. 374) pisa³:
Z zespo³u nauk historycznych archeologia ma najwiêcej elementów atrakcyjnych, które j¹ w pewnym sensie predestynuj¹ jako tê ga³¹Ÿ nauki, która mo¿e
i powinna odegraæ kluczow¹ rolê w upowszechnianiu wiedzy. Nic bowiem nie
przyczynia siê bardziej do wzbudzenia zainteresowania problematyk¹ naukow¹ ni¿ lekki posmak sensacji, który towarzyszy ka¿demu odkryciu archeologicznemu.

Czasopisma popularnonaukowe s¹ wyj¹tkowym Ÿród³em informacji.
Docieraj¹ do szerokiej publicznoœci i maj¹ ogromny wp³yw na kszta³towanie okreœlonej wizji œwiata, czy te¿ tego wycinka rzeczywistoœci, który analizuj¹. Materia³y Ÿród³owe do tego artyku³u zosta³y zaczerpniête z piêciu
periodyków: Wiedza i ¯ycie, Problemy, Wszechœwiat, Œwiat Nauki, oraz National Geographic. W analizie nie uwzglêdni³am czasopism dla najm³odszych czytelników i m³odzie¿y. Spraw¹ umown¹ jest ³¹czenie wieku odbiorcy za³o¿onego przez czasopismo z rzeczywistym wiekiem odbiorcy,
poniewa¿ Wiedza i ¯ycie czy National Geographic s¹ czasopismami czytanymi chêtnie równie¿ przez m³odszego odbiorcê. Zatem okreœlaj¹c odbiorcê tekstu, nale¿y zaznaczyæ, ¿e chodzi nie o odbiorcê rzeczywistego, lecz
wpisanego w jêzykow¹ i treœciow¹ warstwê tekstu. W analizie nie zosta³y
uwzglêdnione równie¿ czasopisma archeologiczne i stricte historyczne,
zgodnie z za³o¿eniami, które sobie postawi³am.
Tabela 1. Analizowane czasopisma
Tytu³ periodyku

Analizowane roczniki

Iloœæ artyku³ów

Problemy

1945–1993

251

Wiedza i ¯ycie

1945–2000

344

Wszechœwiat

1945–2000

74

Œwiat Nauki

1991–2000

51

National Geographic

1999–2000

42
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Wszechœwiat jest periodykiem Polskiego Towarzystwa Przyrodników
im. M Kopernika. Ukazuj¹ siê tam artyku³y dotycz¹ce geologii, biologii,
klimatologii, astronomii, antropologii, choæ równie¿ doœæ czêsto publikowane s¹ artyku³y z zakresu archeologii. G³ówn¹ czêœæ czasopisma stanowi¹ d³u¿sze artyku³y popularnonaukowe – najczêœciej s¹ to oryginalne
opracowania na podstawie prowadzonej w³asnej dzia³alnoœci naukowo-badawczej, choæ zdarzaj¹ siê równie¿, szczególnie w ostatnich latach, artyku³y syntetyczne, bêd¹ce kompilacj¹ cudzych pogl¹dów i obowi¹zuj¹cych aktualnie teorii.
Problemy, wydawane w latach 1945–1993, by³y g³ównym miesiêcznikiem popularnonaukowym w Polsce. Nak³ad tego pisma wynosi³ w pewnym okresie 130 tysiêcy egzemplarzy, czyli wiêcej, ni¿ pokrewne mu czasopismo rosyjskie ¯yzn’ i Nauka czy amerykañski Scientific American.
Warto przytoczyæ s³owa ówczesnego redaktora naczelnego, które pokazuj¹,
jak¹ rolê odgrywa³y Problemy w popularyzacji nauki w Polsce. „Zasady naszej polityki redakcyjnej by³y nastêpuj¹ce: mówiæ o rzeczach trudnych
w sposób prosty, zrozumia³y, zachowuj¹c przy tym œcis³oœæ naukow¹; traktowaæ czytelnika powa¿nie, nie zbywaj¹c go frazesem; nie obawialiœmy siê
sensacyjnoœci w dobrym tego s³owa znaczeniu; nie stroniliœmy od humoru,
który nauce bynajmniej nie ubli¿a” (Hurwic 1996:75). Hurwic wychodzi³
z za³o¿enia, ¿e popularyzacja nauki polega na t³umaczeniu hermetycznego
¿argonu, specyficznego jêzyka nauki na jêzyk ¿ycia codziennego. Uwa¿a³
równie¿, ¿e dobry popularyzator powinien przede wszystkim doskonale
znaæ dziedzinê, któr¹ popularyzuje, a ponadto umieæ komunikatywnie i ciekawie wiedzê o tej dziedzinie przekazaæ. Czytaj¹c Problemy, czytelnik mia³
dostêp do najnowszych osi¹gniêæ wiedzy, zatem ciê¿ar gatunkowy tego
czasopisma by³ wyj¹tkowo du¿y, jeœli chodzi o popularyzacjê nauki. Sam
miesiêcznik w tytule mia³ opis „Naukowy miesiêcznik popularny”. Jest to
opis charakterystyczny, podkreœla bowiem naukowy charakter czasopisma,
którego ambicj¹ nie by³o zdobywanie szerokiej publicznoœci przez publikowanie spektakularnych ciekawostek i nowoœci, lecz solidne informowanie
zainteresowanych nauk¹ czytelników.
Wydawcy starali siê w miarê mo¿liwoœci dostarczaæ czytelnikowi informacji z pierwszej rêki. Obok uznanych s³aw naukowych, takich jak Kazimierz Micha³owski, Konrad Ja¿d¿ewski, Wanda Stêœlicka-Mydlarska,
W³odzimierz Antoniewicz, pojawia³y siê w Problemach równie¿ artyku³y
pisane przez bardzo m³odych pracowników nauki. Trzonem tematycznym
Problemów by³y artyku³y przyrodniczo-matematyczne, jednak równie¿ tematyka humanistyczna nie by³a eliminowana. Najwiêcej miejsca zajmowa³y w problemach d³u¿sze artyku³y popularnonaukowe. Ponadto by³y tam
publikowane felietony naukowe, reporta¿e.
Wiedza i ¯ycie jest miesiêcznikiem popularnonaukowym z ogromnymi
tradycjami, ukazuj¹cym siê od 1926 r., z przerw¹ na lata 1939–1945. Pierwszy numer powojenny ukaza³ siê w maju 1946 r. W czasopismie ukazuj¹ siê
liczne materia³y na tematy archeologiczne. S¹ to wiêksze artyku³y pisane
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przez archeologów prowadz¹cych badania, reporta¿e, artyku³y i krótkie
wzmianki pisane przez zawodowych dziennikarzy. Nie brak te¿ artyku³ów
syntetycznych, wspomnieniowych czy anegdotycznych.
National Geographic to miesiêcznik wydawany od 1888 r. w Stanach
Zjednoczonych. W Polsce pierwszy numer ukaza³ siê w paŸdzierniku
1999 r. Redaktorem naczelnym polskiej edycji periodyku w badanym okresie by³ Dariusz Raczko, sam okreœlaj¹cy siê jako podró¿nik i autor zajmuj¹cy siê tematyk¹ turystyczno-podró¿nicz¹. National Geographic jest
magazynem podró¿niczo-geograficznym, w którym publikowane s¹ równie¿ artyku³y z innych dziedzin, jednak maj¹ce zwi¹zek z profilem czasopisma. Drukowane s¹ w nim artyku³y dotycz¹ce paleontologii, geologii czy
archeologii. Celem National Geographic jest nie tyle popularyzacja nauki,
ile raczej pokazanie przygody zwi¹zanej z nauk¹. Jest to z za³o¿enia miesiêcznik przygodowo-podró¿niczy i to nak³ada na redaktorów i autorów
pewne ograniczenia. Tematy czy badania uznane za nie doœæ spektakularne,
barwne czy egzotyczne a priori s¹ odrzucane. Czytelnik National Geographic nie musi byæ cz³owiekiem wyrobionym naukowo i ma zupe³nie inne
oczekiwania ni¿ czytelnik czasopism popularnonaukowych. Ponadto miesiêcznik ten jest uwa¿any za jedno z najlepszych czasopism i zarazem za
prekursora w dziedzinie fotografii dziennikarskiej. S³ynie równie¿ z doskona³ej jakoœci map. Wszystko to sprawia, ¿e czytelnik siêgaj¹cy po National
Geographic niekoniecznie bêdzie w nim szuka³ solidnych informacji naukowych, ale raczej dobrej jakoœci zdjêæ czy map ró¿nych rejonów. Tekst
w National Geographic mo¿e mieæ tak¹ sam¹ lub mniejsz¹ rangê ni¿ fotografia. Mo¿e byæ tylko pretekstem, by pokazaæ zdjêcia. Autorami artyku³ów s¹ przede wszystkim dziennikarze zajmuj¹cy siê zawodowo popularyzacj¹ nauki.
Œwiat Nauki jest polsk¹ edycj¹ znanego i cenionego na ca³ym œwiecie
czasopisma popularnonaukowego Scientific American, którego pierwszy
numer ukaza³ siê w Stanach Zjednoczonych w 1845 r. W Polsce pierwszy
numer Œwiata Nauki ukaza³ siê w lipcu 1991 r. Zakres zagadnieñ poruszanych w Œwiecie Nauki jest bardzo szeroki. Du¿¹ czêœæ stanowi¹ artyku³y
dotycz¹ce nauk przyrodniczych, choæ publikowane s¹ tak¿e felietony i artyku³y z zakresu nauk spo³ecznych, politycznych i filozofii. Ukazuj¹ siê tak¿e
teksty omawiaj¹ce najnowsze odkrycia naukowe, technikê i technologiê.
Autorami s¹ najczêœciej ludzie bêd¹cy niekwestionowanymi autorytetami
naukowymi w swojej dziedzinie. Celem czasopisma jest pisanie w atrakcyjny i przystêpny sposób o osi¹gniêciach i tajnikach warsztatu badawczego,
a tak¿e pokazanie, jakie znaczenie ma nauka w postêpie cywilizacyjnym
i jakie s¹ jej zwi¹zki z ¿yciem codziennym. G³ówn¹ form¹ publikacji s¹
d³u¿sze artyku³y. W Œwiecie Nauki ukazuj¹ siê g³ówne artyku³y bêd¹ce
przedrukami orygina³u amerykañskiego, opóŸnione o dwa miesi¹ce, ponadto w ka¿dym numerze znajduje siê artyku³ polskiego autora. Oprócz tego
w periodyku publikuj¹ dziennikarze zawodowo zajmuj¹cy siê popularyzacj¹ nauki.
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W ca³ym badanym materiale widoczne s¹ próby sprostania konkurencji
na rynku mediów. Rozmaite s¹ metody podnoszenia atrakcyjnoœci czasopisma. Mo¿e to byæ utrzymywanie bardzo wysokiego poziomu naukowego
artyku³ów i zatrudnianie jako autorów najwy¿szej klasy specjalistów
w swoich dziedzinach. Jest tak w wypadku miesiêcznika Œwiat Nauki,
w którym, jak pisa³am, autorami s¹ wybitni specjaliœci, a poziom merytoryczny czasopisma jest bardzo wysoki. Mo¿e to byæ wprowadzanie elementów paratekstowych, które uatrakcyjniaj¹ przekaz, takich jak kolorowe
zdjêcia, rysunki, schematy. Celem tego artyku³u jest analiza innego zjawiska. Mowa o specyficznej manipulacji, potêgowaniu oddzia³ywania jêzyka
za pomoc¹ ró¿nych strategii i technik, w³¹czaniu do informacji rozrywki
i nieustannym zaskakiwaniu czytelnika; stosowaniu okreœlonych technik
pisarskich i strategii leksykalno-stylistycznych, które polegaj¹ na sp³ycaniu
zagadnienia i dostarczaniu czytelnikowi tylko takiej wiedzy, jakiej szuka
przeciêtny u¿ytkownik kultury masowej. Celem tych zabiegów nie jest lepsze przedstawienie okreœlonego zjawiska czy procesu, lecz pokazanie archeologii jako nauki sensacyjnej, wstrz¹saj¹cej, dziwnej, tajemniczej czy
czasami wrêcz przera¿aj¹cej. Tego rodzaju zabiegi okreœla siê jako kiczotwórcz¹ interpretacjê kultury (Janion 1996, s. 17). Jest to swego rodzaju tabloidyzacja nauki.
Ró¿ne s¹ techniki i sposoby kiczotwórczej interpretacji archeologii.
Mo¿e to byæ celowe zniekszta³canie rzeczywistoœci po to, by przedstawiæ
nieprawdziwe teorie, maj¹ce na celu jedynie przyci¹gniêcie czytelnika. Innym sposobem jest stosowanie ró¿norakich zabiegów stylistycznych,
maj¹cych na celu podkreœlenie sensacyjnoœci i niesamowitoœci opowiadanej historii. Mo¿na zaobserwowaæ wyraŸn¹ dwubiegunowoœæ. Z jednej
strony widaæ trzymanie siê wysokich standardów intelektualnych, przestrzeganie zasad rzetelnego popularnonaukowego dziennikarstwa. Z drugiej
natomiast ujawnia siê tendencja do upraszczania archeologii, koncentrowania siê na awanturniczo-przygodowym aspekcie pracy archeologa, spektakularnych odkryciach i poszukiwaniu skarbów. Zdarzaj¹ siê b³êdy w datowaniu, mylenie nazw stanowisk, uproszczenia i przek³amania. U¿ywa siê
okreœlonych s³ów i sformu³owañ, pozwalaj¹cych autorom omin¹æ sytuacjê,
w której nale¿a³oby dok³adnie nazwaæ kulturê, wydatowaæ okreœlony zabytek lub podaæ epokê. I tak bardzo czêstymi epitetami stosowanymi przez
autorów s¹ okreœlenia: prehistoryczny, pradawny. S³owo pradawny jest bardzo pojemne i mieœci w sobie wszystko – od pocz¹tku antropogenezy do
póŸnego œredniowiecza.
Daje siê zauwa¿yæ specyficzny schemat pisania. Konieczne s¹ pewne
sta³e elementy, które sprawiaj¹, ¿e artyku³ dotycz¹cy archeologii przestaje
pe³niæ funkcjê tekstu popularnonaukowego, staje siê natomiast rodzajem
wspó³czesnej baœni. Mo¿na mówiæ de facto nie tyle o archeologii, ile o archeologii ludowej, baœniowej, fantastycznej. Elementami takimi s¹: pokazany w odpowiedni sposób archeolog, przyroda, odleg³e, egzotyczne lub tajemnicze miejsce, element niebezpieczeñstwa, skarb, mity, tajemnicze
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obrzêdy. Archeolog przedstawiany jest jako detektyw, poszukiwacz przygód lub niezwykle dzielny i odwa¿ny odkrywca, na miarê XIX-wiecznych
podró¿ników. Autorki artyku³u „Izotopem i ³opat¹” (Guzowska, Ulanowska 1992, s. 49) twierdz¹, ¿e „kogoœ, kto lubi krymina³y, powinny równie¿
zainteresowaæ artyku³y i ksi¹¿ki archeologiczne”. Pisz¹, ¿e archeologiê
i kryminologiê wiele ³¹czy, sposób myœlenia, wyci¹gania wniosków i dedukcji jest taki sam, podobne s¹ badania prowadzone w laboratoriach,
w obydwu naukach potrzebna jest cierpliwoœæ. Porównuj¹ archeologa do
inteligentnego detektywa, który bêdzie umia³ wyci¹gn¹æ wnioski z wielu
informacji, na pozór sprzecznych.
Czêstym zabiegiem podkreœlaj¹cym przygodowo-kryminalny charakter
archeologii jest odpowiedni tytu³ artyku³u, wskazuj¹cy, ¿e w istocie badania archeologiczne polegaj¹ na œledzeniu dawnych zbrodni, przestêpstw
i intryg. Oto przyk³ady tytu³ów: „Modlitwa czy zbrodnia. Tajemnica sprzed
20000 lat” (Kowalski 1988), „Sensacja Nowego Œwiata – grobowiec w Sipan” (Wróblewski 1989), „Niezwyk³e obrzêdy pogrzebowe Gotów” (Waliszewski 1999), „Na 7600 metrach Inkowie z³o¿yli ofiary z dzieci zaklête
w lodzie” (Reinhard 1999), „Krzy¿e morderców” (Anonim 2000). „Krwawe ofiary Majów” (£ukasiewicz 1969). Tytu³y nie odwo³uj¹ siê do prowadzonych badañ, lecz do emocji czytelnika i przypominaj¹ tytu³y powieœci
sensacyjnych lub przygodowych. Zainteresowanie czytelnika maj¹ wzmóc
odpowiednie okreœlenia ludów, miejsc, jêzyków, prowadzonych badañ, np:
tajemniczy, niesamowity, niezwyk³y. Oto kilka przyk³adów: w artykule o Inkach czytamy, ¿e to tajemniczy lud. (Lerche 2000). Dla porównania przywo³ajmy fragment artyku³u Jadwigi Lipiñskiej „Zagadki nie znanych pism
i jêzyków” (1974, s. 20); pisze tam o Etruskach, ¿e by³ to lud „o niepewnym
dotychczas pochodzeniu, przynale¿noœci etnicznej i jêzykowej”. W tym
wypadku nie ma odwo³ania do tajemnicy czy zagadek przesz³oœci. Autorka
stwierdza fakty, brak jakichkolwiek ozdobników, metafor czy gier s³ownych. W artykule dotycz¹cym grabados na p³askowy¿u Nazca czytamy: „te
tajemnicze naziemne rysunki na ja³owym, pustynnym p³askowy¿u Nazca,
tak samo jak i inne skarby przesz³oœci, takie jak piramidy, tarasy w Baalbeku, czy megalityczne konstrukcje w Carnac i Stonehenge, fascynuj¹ i pobudzaj¹ wyobraŸniê kolejnych pokoleñ” (Rouze 1984, s. 49). Dla autora jedynym elementem ³¹cz¹cym wspomniane miejsca jest fakt, ¿e s¹ one
tajemnicze. Wystarczy to, by umieœciæ je w jednym ci¹gu i omawiaæ razem.
W kolejnym artykule czytamy „Najbardziej zagadkowym z bogów jest Jezus Chrystus [...]. Dowiód³ tego [...] T. Zajcew, który opublikowa³ teoriê, ¿e
Chrystus przyby³ na Ziemiê z Kosmosu” (£ukasiewicz 1971).
Czêsto nie jest podawany dok³adny znany wiek zabytku czy stanowiska,
pisze siê jedynie, ¿e coœ jest staro¿ytne, bardzo stare, z otch³ani dziejów czy
te¿ sprzed tysiêcy lat. Stwarza to iluzjê baœni, w której historia rozgrywa siê
dawno, dawno temu. Rick Gore (2000), pisz¹c o tak zwanej Damie znad
Mungo, czyli kobiecym szkielecie znalezionym nad jeziorem Mungo w Australii, podaje, ¿e odkryta zosta³a w 1968 r. (tymczasem odkrycie to mia³o
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miejsce w 1969 r), a datowana jest na „dziesi¹tki tysiêcy lat temu”. Jest to
powszechnie stosowana praktyka dziennikarzy. Nie sposób okreœliæ, czy
wynika ona z dezynwoltury autorów, czy te¿ raczej z ich niewiedzy. Byæ
mo¿e jest jeszcze jedna przyczyna. Archeologia przedstawiana w klimacie
piêknej baœni o dzielnym poszukiwaczu przygód nie powinna byæ obarczana niszcz¹cymi przyjazn¹ atmosferê datami. Mog³yby wprowadziæ dysonans do piêknej opowieœci o zabytkach i przygodach.
W takim ujêciu archeologia staje siê nie tyle zawodem, ile wielk¹ przygod¹. Reinhard (1999) pisze o wykopaliskach prowadzonych w Andach.
Bardzo wa¿nym elementem jego opowieœci jest w³aœnie aspekt przygody.
Autor opisuje dok³adnie okolice, warunki klimatyczne, pogodê, problemy
z za³o¿eniem obozu, z wod¹, wreszcie problemy zdrowotne zwi¹zane z wysokoœci¹. Przedstawia stosunki towarzyskie, jakie panowa³y na wykopaliskach, i sposoby spêdzania wolnego czasu. Pisze, ¿e zimno utrudnia³o im
prowadzanie prac, wspomina o emocjach towarzysz¹cych archeologom,
o tym, jak reagowali na ka¿dy nowo znaleziony artefakt. Opisuje, jak siê
czu³, stoj¹c twarz¹ w twarz¹ z odnalezion¹ mumi¹ dziecka. Nie podaje natomiast datowania, nie ma opisu stanowiska ani znalezionych artefaktów.
Brak kontekstu archeologicznego. W artykule „Œwi¹tynie Angkor Wat
wci¹¿ pod ostrza³em” (Preston 2000) najistotniejszym elementem staj¹ siê
nie prowadzone badania i œwi¹tynie Khmerów, lecz przygoda z tym
zwi¹zana. Autor podkreœla niejednokrotnie, na jakie niebezpieczeñstwo nara¿a siê, jad¹c motocyklem do d¿ungli, by znaleŸæ nieznane œwiatu œwi¹tynie. Wa¿ne jest, by wykopaliska odbywa³y siê w odpowiedniej scenerii.
Istotnym elementem jest przyroda – koniecznie niedostêpna i groŸna: d¿ungle s¹ wybuja³e, a zabytki ukryte wœród dzikiej, nieokie³znanej roœlinnoœci.
Angkor Wat jest czêsto przywo³ywane i opisywane – jako tajemnicze, zaginione, zagubione w d¿ungli miasto. Szczególne zainteresowanie Kambod¿¹
wynikaæ mo¿e z kilku przyczyn. Jest to miejsce wyj¹tkowo odleg³e, do którego nie je¿d¿¹ t³umnie wycieczki czarterowe. Poszukiwanie œwi¹tyñ
w Kambod¿y nie kojarzy siê ze ¿mudn¹ prac¹, nieod³¹cznym elementem
prac terenowych, lecz z przygod¹.
Po¿ywk¹ dla „uprzygodowienia” archeologii i pokazania, jak tajemnicza
i romantyczna jest to nauka, s¹ zapomniane pisma i jêzyki. Przy czym nie
chodzi tu o pochodzenie jêzykowe œwiata. Chodzi o podejœcie do tematu:
nieodczytane do dzisiaj pisma i jêzyki kryj¹ w sobie przede wszystkim tajemne przekazy od dawnych pokoleñ. I tak czytamy (Romañska 1963, Romañska 1973) o „tajemniczym piœmie rongo-rongo”. Pismo rongo-rongo
spe³nia wszelkie warunki niezbêdne, by zainteresowaæ czytelnika. Po
pierwsze, jest do dzisiaj nierozszyfrowane i daje czytelnikowi poczucie
wielkiej tajemnicy. Jest wielk¹ zagadk¹ od ponad stulecia, czyli od momentu zetkniêcia siê z nim bia³ego cz³owieka. Niejednokrotnie podejmowano
próby jego deszyfracji – wszystkie okaza³y siê bezskuteczne; sprawia to, ¿e
historie zwi¹zane z tym pismem staj¹ siê dla czytelnika jeszcze bardziej fascynuj¹ce. Tabliczki z pismem rongo-rongo znaleziono na Wyspie Wielka-
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nocnej na Pacyfiku. Dla przeciêtnego czytelnika Wyspa Wielkanocna
brzmi egzotycznie i le¿y na tyle daleko, ¿e niewiele osób mo¿e j¹ odwiedziæ. Wyspa Wielkanocna budzi skojarzenia. Wszyscy s³yszeli o pos¹gach
z Wyspy Wielkanocnej, wyprawie Thora Heyerdahla. To wystarczy, by
sta³a siê dziwnym, magicznym, tajemniczym miejscem, kojarz¹cym siê
z przygod¹. Dodatkowym elementem, który sprawia, ¿e pismo rongo-rongo
jest tak atrakcyjne dla czytelnika, jest jego nazwa. Brzmi zupe³nie odmiennie ni¿ dŸwiêki i s³owa wypowiadane w jêzyku polskim czy jakimkolwiek
indoeuropejskim. Wszystko to sprawia, ¿e czytelnik na myœl o piœmie
rongo-rongo czuje dreszcz emocji i ma poczucie, ¿e zbli¿a siê do tajemnicy.
Kolejnym zabiegiem jest podkreœlanie materialnej wartoœci znalezionego skarbu. Nie chodzi tu zabiegu o negowanie historycznej wartoœci przedmiotów, jednak ich wartoœæ materialna wysuwa siê zdecydowanie na pierwszy plan. W artykule „Œwi¹tynie Angkor wci¹¿ pod ostrza³em” (Preston
2000) podkreœla siê niejednokrotnie, jak¹ wartoœæ maj¹ zabytki skradzione
ze œwi¹tyñ kambod¿añskich, brak natomiast informacji o ich wartoœci historycznej. I tak zabytek skradziony z Angkor Wat, sprzedawany w Tajlandii,
wart jest 50 tysiêcy dolarów. Caroline Alexander (2000) pisze o skarbie
z Myken. Wymienia wartoœæ materialn¹ skarbu, opisuje dok³adnie maski
poœmiertne wykonane z drogocennego metalu, naczynia na wino
w kszta³cie lwiej g³owy i ca³un ze z³ota dla dziecka znalezione przez
Schliemana. Wymienia inne drogocenne przedmioty wykonane ze srebra,
z³ota i koœci s³oniowej. Tomasz Waliszewski (2000), opisuj¹c tak zwany
skarb ze Œrody Œl¹skiej, koncentruje siê przede wszystkim na jego wartoœci
materialnej. Opisuje kolejne elementy skarbu: koronê kobiec¹ zwieñczon¹
or³ami, zdobion¹ szafirami, szmaragdami, granatami, i per³ami. Kiedy archeolog nie chce okreœliæ wartoœci materialnej, pisze o tym, ¿e skarby s¹
drogocenne (Alexander 2000), cenne (Waliszewski 2000) czy niezwykle
piêkne (Reinhard 1999, s. 60).
Innym zabiegiem jest podkreœlanie spektakularnoœci odkrycia i wyj¹tkowoœci stanowiska, zabytku czy procesu. Zabytki, stanowiska i artefakty s¹
wa¿ne i warto o nich pisaæ g³ównie wtedy, gdy s¹ najstarsze, najwiêksze
czy najcenniejsze. Szczególnie autorzy National Geographic maj¹ sk³onnoœæ do podkreœlania wyj¹tkowoœci, choæ i w innych periodykach mo¿na
zaobserwowaæ to zjawisko. Kompleks œwi¹tyñ Baalbek opisany jest jako
„najbardziej interesuj¹cy zabytek Azji Zachodniej” (£ukasiewicz 1978,
s. 78), w którym uderza nas „pora¿aj¹ca skala monumentów piêtrz¹cych siê
na tle Masywu Libanu” (tam¿e, s. 81). W artykule dotycz¹cym jêzyka etruskiego i nieudanych prób jego odczytania znajdujemy stwierdzenie, ¿e jest
to „zdumiewaj¹ca klêska wspó³czesnej nauki” (£ukasiewicz 1974a, s. 32).
Wiele artyku³ów nosi w sobie wszystkie omawiane wy¿ej cechy.
Przyk³adem mo¿e byæ tekst z National Geographic „Sensacja Nowego
Œwiata – grobowiec z Sipan” (Wróblewski 1989). Ju¿ sam tytu³ wpisuje siê
w opisywany schemat. W artykule czytamy, ¿e historia odkrycia grobu mo¿now³adcy Moche w Sipan jest wyj¹tkowa, wrêcz wyjêta z filmu
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przygodowo-sensacyjnego. Autor opisuje okolicznoœci, które towarzyszy³y
temu odkryciu: strzelaninê miêdzy policj¹ a rabusiami pl¹druj¹cymi groby,
wspomina o wyj¹tkowej wartoœci skarbu, podkreœla spektakularnoœæ odkrycia. Kultura Moche opisana jest jako tajemnicza i nieodgadniona.
Charakterystyczne zjawisko to wyci¹ganie pojedynczych faktów, wyjêtych z archeologicznego kontekstu, i przedstawienie ich w anegdotycznej
formie. Nie podaje siê dok³adnych faktów, liczb, poniewa¿ nie s¹ one czytelnikowi potrzebne, a prawdopodobnie i dlatego, ¿e autorowi artyku³u brakuje wiedzy na temat danej kultury. Zamiast nazwisk stosowane s¹ ogólne
okreœlenia: uczeni, archeolodzy, badacze – bez wymieniania konkretnych
nazwisk czy instytucji badawczych. Zdarza siê, ¿e nazwiska s¹ zmieniane
lub wrêcz pewne postaci s¹ wymyœlane przez autora.
Kolejnym b³êdem jest zniekszta³canie nazw stanowisk lub nazwisk archeologów. Na przyk³ad £ukasiewicz (1971) pisze o odkryciu przez „francuskiego archeologa Anati, w jaskiniach Alp Szwajcarskich, rysunków,
przedstawiaj¹cych dziwacznie ubrane postaci, pochodz¹ce sprzed 4 tys.
lat”. Niewiele w tym zdaniu jest prawdy. Autor ma prawdopodobnie na myœli badania, które by³y prowadzone przez Emanuela Anatiego. Jest on
W³ochem, a nie Francuzem. W roku 1956 prowadzi³ badania w Val Camonica, w dolinie rzeki Oglio w Alpach Lombardzkich we W³oszech. Zbada³
oko³o 600 rysunków naskalnych. Anati chcia³ porównaæ rysunki z Val Camonica ze sztuk¹ naskaln¹ znan¹ mu z Alp Francuskich. W roku 1971 jego
prace by³y najwiêkszymi badaniami sztuki naskalnej do tej pory przeprowadzonymi. Anati przeprowadzi³ dok³adne badania rysunków. Ka¿dy z rysunków zosta³ przeanalizowany zgodnie z nastêpuj¹cymi kategoriami: figury ludzkie, zwierzêta, budynki i chaty, pojazdy, uprawa ziemi, zagro¿enia,
broñ i narzêdzia, sieci i pu³apki, labirynty, d³onie i stopy, wyobra¿enia geometryczne i figury abstrakcyjne, inskrypcje i pismo (Anati 1960:31). £ukasiewicz nie przedstawi³ czytelnikowi ¿adnych danych poza tymi, ¿e bli¿ej
nieznany archeolog w bli¿ej nieznanym miejscu odkry³ tajemnicze rysunki,
prawdopodobnie kosmitów.
W 1972 r. Thor Heyerdahl odby³ swoj¹ kolejn¹ wyprawê na statku Ra
z Maroka do Barbadosu, co by³o wielkim wydarzeniem medialnym.
W 1974 r. ukaza³o siê pierwsze polskie wydanie jego ksi¹¿ki „Ekspedycja
Ra” (Heyerdahl 1974), co wzbudzi³o w czasopismach popularnonaukowych zainteresowanie teoriami dyfuzjonistycznymi. £ukasiewicz (1974b)
w³¹czy³ siê równie¿ w dyskusjê na temat pochodzenia ludnoœci Ameryki.
Pisze o Eduardo Ameghino, który uwa¿a³ Indian za autochtoniczn¹ ludnoœæ
Ameryki a Nowy Kontynent za kolebkê ludzkoœci. Twierdzenie to jest niekompletne i nie oddaje ca³ej prawdy. Florentino Ameghino, a nie jak chcia³
£ukasiewicz, Eduardo, by³ argentyñskim paleontologiem. ¯y³ w XIX wieku. Wniós³ ogromny wk³ad w rozwój nauki argentyñskiej, a w swoim dziele „Filogenia” opisa³ ogromn¹ liczbê wymar³ych gatunków, ¿yj¹cych w Argentynie, opisa³ prawa dotycz¹ce migracji zwierz¹t miêdzy kontynentami.
Bez w¹tpienia jego teoria, wed³ug której ojczyzn¹ cz³owieka by³ kontynent
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amerykañski, by³a zupe³nie b³êdna i zdyskredytowa³a go na d³ugie lata
w œrodowisku naukowym, poniewa¿ jego za³o¿enia by³y stricte teoretyczne
i by potwierdziæ sw¹ teoriê, usi³owa³ naginaæ i zmieniaæ dowody w taki
sposób, by do niej pasowa³y. By³a to jednak teoria XIX-wieczna, odrzucona
ju¿ w 1884, i nie widaæ oczywistej potrzeby, by przywo³ywaæ j¹ w tym tekœcie. £ukasiewicz nie pisa³ artyku³u o historii paleontologii, a czytelnik,
któremu autor nie wyt³umaczy³, ¿e teoria Ameghino jest od prawie stu lat
nieaktualna, ma prawo myœleæ, ¿e jest to jedna z teorii aktualnych. £ukasiewicz (1974b) pisze równie¿ o archeologach Cliffordzie i Betty Evans, którzy odkryli pozosta³oœci kultury Valdivia. Autor po raz kolejny pomyli³ nazwiska. Byli to bowiem Clifford Evans i Betty Meggers.
£ukasiewicz, dla poparcia swojej tezy o dyfuzjonizmie, pisze o profesorze uniwersytetu w Mexico City, który w 1970 r. opublikowa³ pracê „Ceramika epoki prekolumbijskiej”. Profesor Alejandro Butenau stwierdza tam
podobno, ¿e wœród postaci ludzkich przedstawionych na naczyniach glinianych mo¿na rozró¿niæ cztery rasy ludzkie: ¿ó³t¹, czerwon¹, czarn¹ i bia³¹.
£ukasiewicz nie tylko przeinacza fakty, lecz równie¿ tworzy nieistniej¹c¹
rzeczywistoœæ. Profesor Aleksander Butenau nie istnia³ i nie móg³
w zwi¹zku z tym opublikowaæ ¿adnej pracy dotycz¹cej ceramiki. W innym
miejscu (£ukasiewicz 1974b) czytamy o ekspedycji archeologicznej i odkryciu przez Gene’a Savoya inkaskich miast w Peru. Gene Savoy by³ bez
w¹tpienia bardzo ciekaw¹ postaci¹ i odkry³ w 1962 r. Gran Pajaten w Peru,
jednak nie by³ archeologiem. W latach szeœædziesi¹tych zas³yn¹³ jako podró¿nik i poszukiwacz przygód, ale jego dzia³alnoœæ nie mia³a nic wspólnego z archeologi¹.
W kontekœcie poszukiwania w archeologii romantycznoœci, wart odnotowania jest artyku³ Doroty Stabrowskiej „Czy archeologia jest romantyczna?” (1990). Autorka pisze, ¿e w powszechnej opinii to wyj¹tkowo romantyczny zawód czy wrêcz przygoda. Jak zauwa¿a, obraz archeologii kojarzy
siê przede wszystkim z XIX-wiecznymi ekspedycjami badawczymi, a tymczasem rzeczywistoœæ jest zupe³nie odmienna. Stabrowska podejmuje próbê
wyt³umaczenia, na czym naprawdê polega archeologia i jak wygl¹da warsztat pracy archeologa. Omawia w skrótowy sposób historiê archeologii, techniki pracy, sposób prowadzenia wykopalisk, t³umaczy, jakie s¹ etapy pracy
i czemu s³u¿¹. Do³¹cza diagram ilustruj¹cy schemat pracy archeologa. Ponadto artyku³ ilustrowany jest zdjêciami przedstawiaj¹cymi rysowanie planu, karty opisu warstw, pracê na wykopie. Nie neguj¹c faktu, ¿e praca archeologa jest pasjonuj¹ca, opisuje, jak naprawdê wygl¹da, i niczego jej nie
ujmuj¹c, odziera j¹ z powierzchownej warstwy romantycznoœci.
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O JÊZYKU M£ODEGO INTERNETU
Cokolwiek robimy z pismem, ono te¿ coœ robi
z nami, nie pozostawiaj¹c nas obojêtnymi wobec
niego i samego aktu pisania1.
A. GwóŸdŸ

O

d kiedy Homo creator stworzy³ dzie³o niezwyk³e, skuteczne, proste,
demokratyczne, likwiduj¹ce barierê czasu i przestrzeni, w dodatku interaktywne i interakcyjne – s³owem opus uniwersalis, ludzkoœæ nie mo¿e
siê bez niego obejœæ2. Dziœ prawo dostêpu do Internetu okreœla siê w kategorii praw cz³owieka3. I nawet dyskurs medialny zmienia kierunek: od ekspozycji zagro¿eñ do pedagogiki medialnej4. Nie mo¿na jednak aspektu jêzyka jako „abstraktu” wygenerowanego z nieskoñczonej iloœci aktów
komunikacji, dokonuj¹cej siê przez Internet5, interpretowaæ w izolacji od
wspó³czesnych praktyk jêzykowych, a nade wszystko praktyk kulturowych,
gdy¿ to one rewolucyjnie przeobra¿aj¹ przestrzeñ kulturowo-komunikacyjn¹ wspó³czesnoœci. Mediatyzacja wspó³czesnego œwiata, której ulegaj¹
przede wszystkim ludzie m³odzi6, przynosi wiele przewartoœciowañ, i to za-

1 A. G w ó Ÿ d Ÿ: Pos³owie, [w:] t e n ¿ e (red.): Ekrany piœmiennoœci. O przyjemnoœci tekstu w epoce
nowych mediów, Warszawa 2008, s. 340.
2 Szacuje siê, ¿e liczba u¿ytkowników Internetu na œwiecie w 2010 r. przekroczy³a 2 mld. Dane ITU za:
http://forsal.pl/artykuly/459643,liczba_uzytkownikow_internetu_przekroczy_2_mld_w_tym_roku.html
(dostêp: 09.01.2010).
3 A¿ 4/5 zapytanych przez BBC ludzi z ca³ego œwiata jest zdania, ¿e dostêp do Sieci to prawo ka¿dego
cz³owieka, a nie towar lub us³uga, która mo¿e byæ dostarczana przez dane przedsiêbiorstwo. Badanie
zosta³o przeprowadzone na 27 tysi¹cach osób z 26 krajów na ca³ym œwiecie. Za: M. G a j e w s k i: Dostêp do Internetu podstawowym prawem ka¿dego cz³owieka, „Chip online pl”,
http://www.chip.pl/news/internet-i-sieci/dostep-do-internetu/2010/03 (dostêp: 06.06.2010).
4 Zob. M. S o k o ³ o w s k i (red.): Wyzwania pedagogiki medialnej, Olsztyn 2001.
5 W niniejszym opracowaniu w mniejszym stopniu interesujê siê pojêciem Internetu jako zbioru (sieci)
ustrukturyzowanych zasobów wiedzy, a w wiêkszym – jako spo³ecznoœci¹ ludzi u¿ytkuj¹cych i rozwijaj¹cych ow¹ sieæ, szczególnie dziêki tzw. feedbackowi komunikacyjnemu.
6 Badania Gemius.pl wskazuj¹, ¿e na prze³omie 2008/2009 roku liczba u¿ytkowników Internetu w Polsce siêgnê³a 15,8 miliona, co stanowi 44,4% wszystkich Polaków w grupie wiekowej 7+. Internet nadal
jest najpopularniejszy wœród ludzi m³odych – z sieci korzysta a¿ 87% osób w wieku 16–24 lata,
najs³abiej zaœ reprezentowana jest grupa osób w wieku 55 lat i wiêcej – jedynie 11,5% z nich to u¿ytkownicy Internetu. Tak¿e na przestrzeni ostatnich kilku lat czas spêdzany w sieci systematycznie wzrasta³ w ka¿dej grupie wiekowej u¿ytkowników. Niemniej jednak obecnie zdecydowanie najwiêcej czasu
na przebywanie w Internecie poœwiêcaj¹ osoby m³ode, w wieku 15–24 lata – oko³o dwóch godzin dziennie. Jest to blisko 30 minut wiêcej ni¿ czas, który na surfowanie po sieci przeznacza przeciêtny polski
internauta. Za: http://pliki.gemius.pl/Raporty/2009/02_2009_Polski_internet_2008_2009.pdf.
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równo w zakresie interakcji miêdzyludzkich, to¿samoœci „ja” jako podmiotu mówi¹cego, istoty komunikacji, jak i statusu jêzyka w ogóle7. Ów status
jest konsekwencj¹ faktu, ¿e – jak wskazuje Lev Malanowich – sposób,
w jaki komputer modeluje œwiat, przedstawia dane, udostêpnia je w celu
przetwarzania, wp³ywa na warstwê kulturow¹; warstwa komputerowa i kulturowa oddzia³uj¹ na siebie, mo¿na powiedzieæ, ¿e s¹ one „kompozytowane8”. Z tego powstaje nowa kultura komputerowa – mieszanka znaczeñ
ludzkich i komputerowych, tradycyjnych sposobów modelowania œwiata
przez humanistyczn¹ kulturê i w³aœciwych komputerom œrodków przedstawiania tego œwiata. Interfejs, w tym wypadku komputer pod³¹czony do Internetu, otwiera przestrzeñ o wielkiej fluktuacji, gdzie siê gromadzi i przetwarza symbole, obrazy i teksty, s³owem – wytwory ludzkiej psyche9.
Interfejsy i „kulturowa rekonceptualizacja”10
Komputeryzacja kultury wprowadza transkodowanie w odniesieniu do
wszystkich kulturowych kategorii i koncepcji, co oznacza, ¿e s¹ one zmieniane na poziomie jêzyka i znaczeñ, które ze sob¹ nios¹, na nowe – „kompatybilne” z wirtualn¹ ontologi¹, epistemologi¹ czy pragmatyk¹. Jêzyk,
sam bêd¹cy medium referencji wzglêdem rzeczywistoœci i ekspresji mówi¹cego podmiotu, zyskuje nowy wymiar w obrêbie cyberprzestrzeni, zwanej przestrzeni¹ wirtualn¹, przy czym owa „wirtualnoœæ – pisze N. Katherine Hayles – stanowi kulturow¹ percepcjê faktu, ¿e obiekty materialne s¹
przenikniête uk³adami informacji”11. Dlatego samo pojêcie wirtualnoœci
ulega „rekonceptualizacji”, szczególnie w œwiadomoœci m³odych, nastoletnich internautów. WyraŸnie rysuje siê demarkacja stanu wirtualnoœci i realnoœci, jeœli idzie o jej potoczne rozumienie w kontekœcie interakcji spo³ecznych: „Maniak komputerowy ma dwa œwiaty – realny i wirtualny, i tak
naprawdê uwielbia i jeden i drugi, wiêc nie da rady wybraæ” – pisze Fantazja na forum Nastolatek.pl.
Jednak komunikacja m³odych przez interfejs modeluje znaczenie wirtualnoœci do potencji czy dope³nienia, rozci¹gniêcia czy po prostu postaci rzeczywistoœci, gdy¿ „wirtualnoœæ nale¿y uznaæ za zaprzeczenie nie rzeczywistoœci, ale aktualnoœci; wirtualnoœæ i aktualnoœæ s¹ jedynie dwiema ró¿nymi
postaciami rzeczywistoœci”12. Klamr¹ spinaj¹c¹ te dwie p³aszczyzny jest jê7

A. P a j d z i ñ s k a stwierdza: „Podmiot mówi¹cy dokonuje wyboru z jêzyka ojczystego takich elementów i konstrukcji, które pozwalaj¹ mu najwierniej wyraziæ okreœlon¹ racjonalnoœæ, wiedzê o œwiecie, punkt widzenia, uznawany system wartoœci”. J. P a j d z i ñ s k a: Sposoby uobecniania siê podmiotu
w tekœcie, [w:] J. B a r t m i ñ s k i, A. P a j d z i ñ s k a (red.): Podmiot w jêzyku i kulturze, Lublin 2008,
s. 220.
8 L. M a n o v i c h: Jêzyk nowych mediów, prze³. P. Cypryañski, Warszawa 2006, s. 115.
9 Tam¿e, s. 116.
10 Termin L. M a n o v i c h a: jw., s. 116.
11 N.K. H a y l e s: Stan wirtualnoœci, [w:] Ekrany piœmiennoœci..., op. cit., prze³. J. Mach, s. 237.
12 P. Lévy: Drugi potop, [w:] M. H o p f i n g e r (red.): Nowe media w komunikacji spo³ecznej w XX
wieku. Antologia, Warszawa 2002, s. 378.
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zyk, którego szybka akomodacja jest najlepszym znakiem przemian kulturowych, czego przejaw znajdujemy w jednej z wypowiedzi m³odych forumowiczów:
W³aœnie teraz widaæ, ¿e wirtualny œwiat [...] przenosi siê do normalnego ¿ycia.
Widaæ to np. w szkole na przerwie. Gdy przechadzam siê korytarzem, s³yszê:
„Dobra to idziemy do cb (czytaæ: ciebie)” lub „o boszzzee”. To jest okropne!13.

Rysuje siê wiêc znamienna inkluzja: podstaw „materialnej” egzystencji
dostarcza aktywnoœæ prowadzona w rzeczywistoœci wirtualnej, która – choæ
fizycznie nie istnieje – wywiera jednak „realny wp³yw na rzeczywistoœæ”14,
tak¿e jêzykow¹. Linia demarkacyjna dzieli najwyraŸniej przestrzeñ na sferê
virtualis (‘teoretycznie mo¿liwy, mog¹cy zaistnieæ’15) i realis (‘rzeczywisty, prawdziwy’) na p³aszczyŸnie doœwiadczeñ interpersonalnych, a wiêc
umiejêtnoœci spo³ecznych, co nastoletni u¿ytkownik tak interpretuje:
gg, nk (Gadu-Gadu, Nasza Klasa – A.W.) sms itp. niepotrzebnie tworzy wirtualny œwiat, który czêsto nijak ma siê do rzeczywistoœci [...]. ¯eby skutecznie
poruszaæ siê w œwiecie interakcji, musisz uwierzyæ w swoj¹ w³asn¹ elastycznoœæ i umiejêtnoœæ tego, ¿e poradzisz sobie doskonale w ka¿dej nowej sytuacji. Za du¿y kontakt wirtualny i za du¿o oczekiwañ wobec drugiej osoby.
W g³owie powsta³ halun, który nie pokrywa³ siê z rzeczywistoœci¹ i tyle
(Shox)16.

Ow¹ „dwupostaciowoœæ” w znamienny sposób ewokuj¹ nominacje,
okreœlaj¹ce wejœcie do „cyberii”17 jako przejaw bycia: byæ on-line, byæ na
czacie, byæ na liœcie, byæ dostêpnym. Jednak stan okreœlony przez internautów jako afk (‘away from keybord’) nie zawiesza jêzyka, bo ten – jak dowodz¹ kognitywiœci – nie mo¿e byæ ograniczany do sfery komunikacji. Pobrzmiewa w nim znak konceptualizacji rzeczywistoœci, która dokona³a siê
w sposób prosty, jako skutek percepcji, lub z³o¿ony, jako efekt kulturowych
racjonalizacji, a wiêc przekszta³ceñ, poraboli czy metaforyzacji. Interfejs
oddziela wprawdzie œwiat myœli od ich realnych skutków, ale zachowuje
i miksuje œlady operacji myœlowych w jêzyku, zw³aszcza ¿e w wypadku jêzyka m³odzie¿y p³aszczyzn¹ odniesienia staje siê nobilitowana i intensywnie eksplorowana potocznoœæ. W kategoriach przestrzennych Sieæ daje mo¿liwoœæ ³¹czenia konkretnego „tu” – miejsca doœwiadczanego przez „ja”
(„my”) w danej chwili, i reszty przestrzeni, której istnienie, „uobecniane”
choæby jednym klikniêciem, kojarzy siê z rozleg³oœci¹, wolnoœci¹, otwarto13

WypowiedŸ u¿ytkownika o nicku Prawdziwa z: http://www.forum.nastolatek.pl/search.php? (dostêp:
15.06.2010).
14 E. B e n d y k: Antymatrix, Warszawa 2004, s. 17.
15 Za. W. K o p a l i ñ s k i: S³ownik wyrazów obcych i zwrotów obcojêzycznych, Warszawa 1990,
s. 548.
1 6 h t t p : / / w w w. f o r u m . n a s t o l a t e k . p l / s e a r c h . p h p ? k e y w o r d s = w i r t u a l n y & t e r m s = a l l & a uthor=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Szukaj.
17 Termin za: B. P r z y w a r a: Cz³owiek w Sieci. Socjologiczne studium przypadku, http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:koLPPsltEWsJ:cyberbadacz.republika.pl/basia_czat.rtf+przestrze%C5%84+wirtualna&cd=7&hl=pl&ct=clnk&gl=pl (dostêp: 10. 06. 2010).
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œci¹, ruchem18, okreœlanym metaforyzouj¹co czasownikiem surfowaæ.
W tym kontekœcie spe³nia siê McLuhanowska wizja przed³u¿enia zmys³ów
cz³owieka dziêki nowym technologiom19. W sferze przeobra¿eñ lingwistycznych dotyka to zarówno sfery leksyki, jak i fonetyki, morfologii
(szczególnie jeœli rozpatrujemy s³owotwórstwo), jak i sk³adni oraz etykiety
jêzykowej. Warto to przeœledziæ na podstawie bazy materia³owej internetowej odmiany socjolektu m³odzie¿owego20, który jako œrodowiskowa czy
biolektalna odmiana jêzyka ogólnego, wydzielona ze wzglêdu na wiek,
wspólnotê œwiatopogl¹dow¹ i emocjonaln¹ m³odych ludzi i ich specyficzne
waloryzowanie rzeczywistoœci, wyrasta obecnie na najbardziej samodzieln¹
odmianê polszczyzny potocznej w jej rejestrze nieoficjalnym21. Jêzyk
„m³odego” Internetu nie s³u¿y bowiem prostemu komunikowaniu siê, czyli
porozumiewaniu. Sta³ siê rejestrem, który sygnalizuje wirtualne obycie,
znakiem presti¿owej przynale¿noœci do „naszych”; wytwarza specyficzne
wiêzi, podtrzymuje quasi-grupy, okreœla ludyczn¹ i elektroniczn¹ zarazem
fatycznoœæ, jak przysta³o na subkod e-generacji, pokolenia Y czy pokolenia
SMS-ów. Tu jednoœæ pokoleniowa podtrzymywana jest m.in. przez lingwistyczn¹ oscylacjê miêdzy kreacj¹ m³odomowy, a negacj¹ jako wyrazem
buntu przeciw ogólnemu, sztywnemu jêzykowi doros³ych. Za przyk³ad
mo¿e pos³u¿yæ wypowiedŸ Ma³olaty (pisownia oryginalna):
O lol . Przeciez slangi powstaja po to, zeby sie odroznic, zeby inni nie
skminili o co kaman. A Wy co? Chcecie odebrac mlodziezy te namiastke wolnosci, tak? Tylko, ze i tak niewiele zakminicie, bo kazdy wyraz moze znaczyc
co innego w roznych kontekstach. Tu zapodam przyk³ad – Dobry bit = dobry
pomysl badz dobry podklad muzyczny . [...] Skminiliscie aluzejszyn? Slang
jest bardzo dizajnerska czescia jezyka, a nazwa mlodziezowy wskazuje ze zarezerwoana dla mlodziezy . No, to czolgiem 22.

18

Yi-Fu T u a n pisa³: „Miejsce to bezpieczeñstwo, przestrzeñ to wolnoœæ: przywi¹zani jesteœmy do
miejsca i têsknimy za drog¹” – Przestrzeñ i miejsce, prze³. A. Morawiñska, Warszawa 1987, s. 13, cyt.
za. K. H a n d k e: Socjologia jêzyka, Warszawa 2008, s. 14.
19 Por. K. L o s k a: Dziedzictwo McLuhana – miêdzy nowoczesnoœci¹ a ponowoczesnoœci¹, Kraków
2001.
20 Leksyka z krêgu socjolektu m³odzie¿owego jest dostêpna w wielu internetowych s³ownikach slangu
i mowy potocznej, np. Polski s³ownik slangu i mowy potocznej na www.Define.pl., Miejski s³ownik
slangu i mowy potocznej, www.miejski.pl, Slang, neologizmy, mowa potoczna, www.vasisdas.webpage.pl, S³ownik polskiego slangu on-line, red. M. Widawski, www.univ.gda.pl/slang, WWW. kurnik.pl/s³ownik.
W niniejszym artykule pojawiaj¹ siê tak¿e przyk³ady z: B. C h a c i ñ s k i: Wypasiony s³ownik najm³odszej polszczyzny, Kraków 2003; t e n ¿ e: Wyczesany s³ownik najm³odszej polszczyzny, Kraków 2005;
t e n ¿ e: Totalny s³ownik najm³odszej polszczyzny, Kraków 2007; H. Z g ó ³ k o w a (red.): Nowy s³ownik gwary uczniowskiej, Warszawa 2006; K. C z a r n e c k a, H. Z g ó ³ k o w a: S³ownik gwary uczniowskiej, Poznañ 1991; M. C z e s z e w s k i: S³ownik slangu m³odzie¿owego, Pi³a 2001, oraz ze zbiorów
w³asnych (wpisy i komentarze na forach i stronach internetowych, blogi i czaty m³odzie¿owe, teksty
z archiwum Gadu-Gadu, ankiety przeprowadzone wœród m³odzie¿y gimnazjalnej, licealnej i studenckiej, rozmowy).
21 Zob. Wywiad z profesorem J. M i o d k i e m przeprowadzony przez A. Sztanderê, Polski Portal Edukacyjny edu.info.pl, http://www.edu.info.pl/strona.php?3446 (dostêp: 27.03.2007).
22 http://forum.o2.pl/temat.php?id_p=4747593&start=60.
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Przejrzystoœæ utracona?
Rekonceptualizacji musi podlegaæ te¿ sama komunikacja. Interaktywnoœæ nowego medium zmusza do mieszania ról nadawczo-odbiorczych
w ramach feedbacku, a wiêc nieustannej wymiany. Odbiorca przechodzi od
biernej eksploracji na rzecz aktywnego odbioru, czyli wspó³kreacji. Zatem
komunikacja staje siê „dynamicznym uk³adem produkcji”23. Jej istot¹
i Ÿród³em potencji, jest „wtórna oralnoœæ”24 – „telepiœmiennoœæ”25,
zak³adaj¹ca pos³ugiwanie siê rejestrem mówionym za pomoc¹ pisma,
bêd¹ca konsekwencj¹ zmiany statusu interakcji w komunikowaniu siê
z face to face na interface to interface. Stwarza to nowe strategie komunikacyjne, wp³ywaj¹ce oczywiœcie na charakter jêzyka. W ich obrêbie mo¿na
wskazaæ istotne aspekty: po pierwsze, depersonalizacjê interlokutorów,
sprowadzonych do rangi u¿ytkowników zmuszonych do ka¿dorazowego
instalowania siê; po drugie, „desocjologizacjê”, zaburzenie ról spo³ecznych
i zwi¹zanych z nimi stereotypowych zachowañ jêzykowych przez anonimowoœæ, zrównanie statusu, niestabiln¹ to¿samoœæ; po trzecie: d¹¿enie do
maksymalnego uproszczenia i ekonomizacji wypowiedzi. Internet zapewnia wiêc nieustann¹ zmianê, w któr¹ niejako programowo wpisana jest kreacyjnoœæ.
Owa kreacyjnoœæ oparta na „naszym” jêzyku ma wyraŸny rys pragmatyczny (szybkoœæ) i humorystyczny (ludycznoœæ). Cechuje j¹ jednoœæ waloryzacji, gustów, komizmu i idei, tendencja do swoistoœci s³ownictwa, bo
w ka¿dym socjolekcie o charakterze ekspresywnym, a taki charakter ma
slang, stanowi ono warstwê silnie uto¿samiaj¹c¹. M³odzi do nominacji
urz¹dzeñ lub elementów rzeczywistoœci zwi¹zanych z nowymi mediami
powszechnie stosuj¹ derywacjê wsteczn¹, która przyczynia siê zarówno do
skrótowoœci, jak i ludycznoœci wypowiedzi, np. komp, dŸoj (‘joystick’), gad
wystêpuj¹cy zreszt¹ w rodzinie s³owotwórczej: gadacz, gadzina, gadulec;
wzmak ‘wzmacniacz’, wgad w wideoblogach, es, czyli SMS. Ciekawym zabiegiem jest wykorzystanie apelatywizacji, gdy antroponimy zaczynaj¹
okreœlaæ przedmioty, przez co poniek¹d staj¹ siê bli¿sze, upotocznione,
oswojone, np. emil – jako e-mail, a mikrofon jako majk.

23 P. S i t a r s k i: Rozmowy z cyfrowym cieniem. Model komunikacji w rzeczywistoœci wirtualnej,
Kraków 2002, s. 103.
24 Termin W. Onga za: D. S u s k a: Z zagadnieñ internetowej antroponimii. Nick – forma i funkcje
pragmatyczne, [w:] M. S o k o ³ o w s k i (red.): Oblicza Internetu: Internet a globalne spo³eczeñstwo informacyjne, Elbl¹g 2005, s. 225. Jêzyk sieci sta³ siê zapisem jêzyka mówionego, otwartego na wszelkie dowolnoœci, zawieraj¹cego sta³y dop³yw s³ownictwa potocznego, którego spontanicznoœæ przejawia
siê w równoczesnym formu³owaniu myœli i ich przekazywaniu. Na pytanie o podobieñstwo jêzyka
w Sieci do jêzyka mówionego m³odzi ludzie odpowiadaj¹ w wiêkszoœci, ¿e: „w Sieci rozmawia siê tak,
jak w realu, jêzykiem zbli¿onym, tylko z wiêksz¹ iloœci¹ skrótów” (80% badanych). Za: T. R z e p n i e w s k a: Komunikowanie siê w sieci, http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=3921 (dostêp: 16. 06. 2010).
25 Owa „telepiœmiennoœæ” jako „status” uczestników komunikuj¹cych siê przez „nowe media” wymaga, jak s³usznie zauwa¿a J. G r z e n i a, „kompetencji elektronicznej”. Zob. t e n ¿ e: Komunikacja jêzykowa w Internecie, Warszawa 2008, s. 33.
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Przenoszenie s³ownictwa jako nominacji zdarzeñ, zjawisk, ludzi, a tak¿e
waloryzacji ich zachowañ ze sfery „elektronicznej” do realnej jest równie
czêste. Rysuje siê na przyk³ad wyraŸny podzia³ wœród zarówno userów, jak
i spo³ecznoœci w realu na: „swoich” oraz botów, lamy, lamerów, noobów.
Waloryzacja i jednoznaczne kategoryzowanie wystêpuje wraz z atrybucjami zapo¿yczonymi zreszt¹ tak¿e z subkultury hip-hopu, typu: ziom, ziomek
oraz lepak. Ten, kto nie przestrzega zasad, mo¿e dostaæ bana (‘zakaz, kara,
wykluczenie’) w necie i w domu. Równie pojemne semantycznie s¹ inne
leksemy, z produktywnym sufiksem czasownikowym za-, z-, ze-. Mo¿na
powiedzieæ zawiesi³ siê lub zresetowa³ o komputerze, ale równie¿
o cz³owieku w stanie tzw. zawieszki. Stan braku odpowiedzi na komendê
wydan¹ przez klawiaturê lub stan chwilowego „odlotu” m³odzi nazywaj¹
muleniem, zamuleniem, a oczekiwanie na coœ wyra¿a zwrot byæ na stanbaju26 (od ang. in stand-by ‘w gotowoœci’). Natomiast byæ niehalo to albo
dzia³aæ wadliwie, mieæ defekt uniemo¿liwiaj¹cy poprawn¹ pracê, albo zachowywaæ siê dziwnie, nienaturalnie. Stan aktywnoœci i zwi¹zany z nim
dynamizm okreœla siê czasownikiem hulaæ lub fraz¹ wszystko hula. Skanowaæ mo¿na dysk, ale te¿ umys³ ludzki, intensywnie sobie coœ przypominaj¹c, np. podczas odpowiedzi przy tablicy, lub bezmyœlnie coœ naœladowaæ, co w d¹¿eniu m³odych do autentycznoœci i niepowtarzalnoœci jest
odbierane negatywnie (por. skaner ‘cz³owiek bezmyœlnie kopiuj¹cy cudze,
ciê¿ko wypracowane formy zachowañ, wygl¹du, zainteresowañ’). Leksem
butowaæ wystêpuje w u¿yciach ‘postawiæ system komputerowy’ oraz ‘wymierzaæ ciosy; kopaæ’. Ta znamienna homonimicznoœæ i polisemicznoœæ
obrazuje, ¿e wiele leksemów m³odomowy obs³uguje dwie „p³aszczyzny”
rzeczywistoœci, jakby by³y one paralelne. Jednoznakowoœæ ma tu uzasadnienie zarówno w tendencji do ekonomizacji, jak i w potrzebie lingwistycznej zabawy. Wskazane przyk³ady podkreœlaj¹ te¿ widoczne w „najm³odszej
polszczyŸnie”27 d¹¿enie do ekspresywnej konkretnoœci i ekstremalnoœci
waloryzacji (du¿a frekwencja elementów jêzykowych mega-, ekstra-, prze-,
mocne), opartej na wspólnocie doœwiadczeniowej i aksjologicznej28. Podobn¹ drogê przesz³o wyra¿enie ¿al.pl, naœladuj¹ce graficznie adres internetowy, oraz derywat demot, wywodz¹cy siê od nazwy portalu Demotywatory.pl. Przyk³ady te okreœlaj¹ zdecydowanie negatywn¹ waloryzacjê tak
okreœlanego zjawiska, zachowania lub zbiegu okolicznoœci.
Inny kierunek produkcji semantycznej stanowi internacjonalizacja leksykalna, o czym œwiadcz¹ przyk³ady: czatowaæ, fludowaæ, bekapowaæ, mejlowaæ, netowaæ, resetowaæ, dilejtowaæ równie¿ z alternatywnymi anglojêzycznymi wariantami. W obszarze „miêdzykulturowym” funkcjonuj¹

26

Zob. S³ownik http://www.vasisdas.webpages.pl/b.html.
B. C h a c i ñ s k i: Totalny s³ownik najm³odszej polszczyzny, op. cit., s. 7.
28 Wiêcej na ten temat w moim artykule: Po¿ytecznoœæ „patologii”. Socjolekt m³odzie¿owy w kontekœcie kognitywnym i edukacyjnym, [w]: P. Z b r ó g (red.): Wspó³czesna polszczyzna w badaniach jêzykoznawczych, Kielce 2010.
27
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po¿yczki ze slangu komputerowego29 typu trollowaæ, guglaæ (‘wyszukiwaæ’ nie tylko w Internecie), zapchaæ ³¹cze, postawiæ system, lub w aspekcie dokonanym pad³ system, oraz te powszechne, przenikaj¹ce nie tylko do
socjolektu, ale te¿ do jêzyka ogólnego, np. has³owaæ, skickowaæ ‘wyrzuciæ
kogoœ, np. z serwera’, i pochodne, jak kick ‘wykop’. Wzrost pojemnoœci semantycznej zapewniaj¹ neosemantyzmy, których przep³yw miêdzy p³aszczyznami rzeczywistoœci jest dwukierunkowy, np. instalowaæ (zainstalowaæ) program i instalowaæ siê w trudnej sytuacji, mieæ k³opoty na ³¹czach,
mieæ zwarcie w centrali. Z kolei kolokwializm cioraæ oznacza „sponiewieraæ siê, odurzaæ siê amfetamin¹, ale te¿ graæ w gry komputerowe”30, co,
bior¹c pod uwagê czas i energiê poœwiêcon¹ tym czynnoœciom, jest równie
wyczerpuj¹ce.
Jêzyk „m³odego” Internetu wykorzystuje tak¿e tendencjê do tworzenia
zwi¹zków frazeologicznych, np. frazê: A potem ci siê komputer wy³¹czy³
„Miejski s³ownik slangu i mowy potocznej” t³umaczy jako „okreœlenie stosowane na kogoœ, gdy mówi nam nieprawdziwe rzeczy”31, a ironiczne powiedzenie: masz lagi oznacza opóŸnienia w przep³ywie informacji.
Mo¿na siê te¿ pokusiæ o przyk³ady realizacji bardziej „nowoczesnych”,
bo wybitnie „cybernetycznych”, np. czekn¹æ – ‘sprawdziæ, zweryfikowaæ’
(od. checking – ‘sprawdzanie’), browsowaæ – ‘wyszukiwaæ przez wyszukiwarkê i po prostu szukaæ’ (ang. browse – ‘przegl¹daæ’), czy te¿ wydzieliæ
kategoriê nominacji profesjonalnych, od których pochodz¹ „czasowniki
wirtualne” typu snifowaæ32 ‘skanowaæ’, fingowaæ ‘ustawiaæ’, ‘symulowaæ’
lub lagowaæ ‘opóŸniaæ’, wymagaj¹ce wy¿szego wtajemniczenia komputerowego. Wzrost enigmatycznoœci nasila siê w grach online typu MUD, a¿
po znamienn¹ ¿argonowoœæ33. Etymologiê niektórych nominacji mo¿na
wprawdzie œledziæ przez wp³yw jêzyka angielskiego, bez którego Sieæ
obejœæ siê nie mo¿e, np. exp i pochodne expiæ (ang. experience – ‘doœwiadczyæ’), ale ju¿ na przyk³ad atrybutywny leksem eZ, oznaczaj¹cy ‘³atwy’ lub
‘³atwo’, mo¿e te¿ zastêpowaæ ca³¹ frazê, co bez internetowego translatora
jest nie do wykrycia. Jak czytam w Miejskim.pl „eZ jest równie¿ czêsto
u¿ywanym zwrotem w grze Diablo 2/(Lord of destruction), kiedy nasz
przeciwnik zostanie pokonany bez wiêkszego problemu34”. Jak œcis³e s¹
zwi¹zki œwiata Sieci z makroœwiatem ludzi m³odych, uœwiadamia przenoszenie nominacji z cyberprzestrzeni na sprawy towarzyskie, osobiste, a nawet intymne. Powstaj¹ zaskakuj¹ce metafory jêzykowe, pozwalaj¹ce
29 Zob. N. O g r o d n i k o w a: Czasowniki wirtualne, [w:] J. P o d r a c k i i E. W o l a ñ s k a (red.): Jêzyk w mediach elektronicznych, Warszawa 2008, s. 135.
30 Tam¿e.
3 1 h t t p : / / w w w . m i e j s k i . p l / s l o w o - A + p o t e m + c i + s i % C 4 % 9 9 + k o m p uter+wy%C5%82%C4%85czy%C5%82.
32 Ciekawe, ¿e SJP notuje tylko jedno, „niekomputerowe” znaczenie: ‘wci¹gaæ narkotyki nosem’.
http://www.sjp.pl/co/snifowa%E6 (dostêp: 12.09.2010).
33 Dla ¿argonowej odmiany socjolektu cech¹ dystynktywn¹ jest tajnoœæ, podczas gdy slang wyró¿nia
ekspresywnoœæ. Zob. S. G r a b i a s: Jêzyk w zachowaniach spo³ecznych, Lublin 2003.
34 Player1: was slain by Player2. Player1: Lol, lucker. Player2: Don’t cry eZ., w: http://www.miejski.pl/slowo-ez.
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„oswoiæ” realn¹ rzeczywistoœæ, nieco j¹ „odkoturnowiæ”, nasyciæ humorem, zapodaj¹c fajny wstrzyk35.
Kreatywna negacja
Negacja jest potencj¹ Nowego, jest kreatywna36.
Roch Sulima

Internetowa m³odomowa, bêd¹ca slangow¹ odmian¹ jêzyka, funkcjonuje
poza tradycyjnie rozumian¹ konwencjonalnoœci¹ jako przejawem strukturyzacji. Si³ê daje jej zakorzenienie w „przestrzeni kreacji”, uaktualnianej nieustannie neologizmami, neosemantyzmami, ekstremaln¹ ocen¹: co ci styka,
a co zdeka nie pasi, za³apywaniem wczuwki i doœwiadczeniem walniêcia
karpia37. Transfer emocji, ekspresji, nie mo¿e byæ utrudniany przez medium jêzyka, chyba ¿e sam jêzyk jest ich przedmiotem. St¹d prostota
sk³adni wypowiedzi, zdania anakolutyczne, eliptyczne, pismo bez znaków
diakrytycznych, swoboda a nawet pogarda w stosowaniu norm i regu³ gramatycznych i ortograficznych, inwazja narzucaj¹cych siê, bo powszechnych, anglicyzmów, swoboda w operowaniu minusku³ami (pismem tekstowym). W. Godzic tê tendencjê kojarzy z anarchistyczn¹ wolnoœci¹
internetow¹, gdy¿ fundamentem komunikacji jest tu demonstracja sprzeciwu wobec wszelkich norm38. Dowodem tego jest zjawisko wulgaryzacji jêzyka Sieci. Co ciekawe, grubianizmy i wulgaryzmy s¹ u¿ywane w Sieci zarówno w funkcji fatycznej: siema locha, ty pasztecie, witka paszczurze, cze
bicz, jak i w celu podkreœlenia natê¿enia cechy tudzie¿ intensywnoœci stanu:
zajebisty (w wersji eufemistycznej zajedwabisty), zarypiœcie, zajebioza, jebucko, jebucho, zakurwiœcie, z wykurwem, kurwastycznie itd. Wulgaryzmy
i towarzysz¹ca im deprecjacja innych czêsto rodzi siê na fundamencie chêci
„zab³yœniêcia” przez szokowanie i nagromadzenie agresji jêzykowej, bo
tylko taka jest dostêpna u¿ytkownikom forów, grup dyskusyjnych czy komunikatorów. W internetowej m³odomowie wystêpuje te¿ niepokoj¹ce zjawisko „dewulgaryzacji wulgaryzmów”, czyli „ob³askawiania” i nobilitacji
wyra¿eñ obscenicznych. Czasem zyskuj¹ wprawdzie eufemistyczn¹ formê,
ale zwykle nie jest ona mniej grubiañska. Wyra¿enia: fuj ci do tego, zajefakenbiœcie lub WTF (what the fuck) wnikaj¹ do jêzyka – jak deklaruj¹
35

Nawet inicjacja seksualna zyska³a metonimiê „medialn¹” jako zdjêcie (œci¹gniêcie sim-locka). Zob.
http://forum.o2.pl/temat.php?id_p=4747593&start=60 (dostêp: 12.09.2010).
36 R. S u l i m a: Antropologia codziennoœci, Kraków 2000, s. 62.
37 „Skandalicznie gor¹co prosimy o zapodawanie godnych, grubych, rzeŸnickich wstrzyków na temat
Vasisdas. Napisz, co ci styka, a co zdeka nie pasi. Zmia¿d¿ nas swoj¹ zawalist¹ elokwencj¹! Poka¿, na
co staæ Twoj¹ pacynê! Za³ap wczuwkê i podziel siê masakrycznymi wstawkami. Dostarcz nam powodów do walniêcia karpia. Nie bój nerwa, nie b¹dŸ wapniak! Leszczysz? Chyba nie chcesz wtopiæ? Zamiast toczyæ zwa³ê i ³apaæ do³a, dostañ zajawkê na Vasisdas! Pamiêtaj, ¿e na farmazony b¹dŸ badziew
i tak bêdziemy mieli wylane”. Za: http://www.vasisdas.webpages.pl/.
38 W. G o d z i c: Jêzyk w Internecie: Czy piszemy to, co myœlimy?, [w:] Jêzyk w mediach masowych,
Warszawa 2000, s. 176.
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m³odzi – aby nie tylko spotêgowaæ przekaz, roz³adowaæ emocje, ale te¿
podkreœliæ indywidualizm:
Aby spotêgowaæ emocje lub podkreœliæ mój punkt widzenia, u¿ywam wulgaryzmów albo mocnych wyra¿eñ. Pomaga mi to przekazaæ pewne treœci. Lubiê
brzydkie wyrazy i nie widzê powodu, by ich u¿ywanie ³¹czyæ z propagowaniem przemocy39

– mówi Joka z zespo³u Kaliber 44.
Estetyka szoku i skrajnoœci podtrzymuje slangowoœæ jêzyka, zbli¿aj¹c
siê do lingwistycznego „marginesu”, a oddalaj¹c od modelu starannej (poprawnej) polszczyzny ogólnej. Wa¿niejsza jest bowiem samorealizacja
i medialne doraŸne katharsis ni¿ koturnowa stylizacja. Przez to wydarzenia,
zdaniem m³odych internautów, ujmowane s¹ w sposób konkretny, wyrazisty i jednoznaczny. Nale¿y jednak zauwa¿yæ du¿¹ nieporadnoœæ w wyra¿aniu uczuæ, stanów wewnêtrznych, trudnoœci w operowaniu s³ownictwem
abstrakcyjnym. Dlatego niektórzy badacze m³odomowê okreœlaj¹ mianem
„kodu ograniczonego”40, ale m³odzi t³umacz¹ siê szybkoœci¹ komunikacji,
potrzeb¹ „luzu” jêzykowego i nazywaniem rzeczy po imieniu.
„Wyzwolenie” s³ów dotyczy nie tylko pogardy dla tabu, ale te¿ igrania
z grafi¹. O ile stosowanie „fonetycznej” polskiej transkrypcji w wyrazach
angielskich mo¿na oceniaæ w kategoriach innowacji rozszerzaj¹cych pojemnoœæ znaczeniow¹, motywuj¹c¹ póŸniejsz¹ produkcjê w stylu krejzi,
krejzolka, zakrejzowany, okej, okejka, oki, lajt, lajcik, lajtowy, lajcior, to zapis polskich leksemów za pomoc¹ wzorów angielskiej pisowni trzeba uznaæ
wy³¹cznie za wyraz slangowej zabawy: Dariush, ile mash latekkk?!, wreszcie mowish po lucku, nie qmam cie koles, ona nas loffcia, koffam cie41.
Nadrzêdn¹ ide¹ do spe³nienia jest sam kontakt interpersonalny o niewyobra¿alnym dla uczestnika tradycyjnej komunikacji zasiêgu, st¹d wynikaj¹
przeobra¿enia kulturowe i z³o¿enie dotychczasowego systemu wartoœci
i norm jêzykowym na stosie komunikacyjnego „postêpu”. Tworzenie wiêzi
wspólnotowych na fundamencie emocji scala communitas, która jest spontaniczna, kreatywna, konkretna i pozostawiaj¹ca du¿y margines wolnoœci,
inaczej ni¿ societas, kojarzona ze struktur¹, a wiêc porz¹dkiem, hierarchicznoœci¹, nazw¹42.
Transfer emocji przy braku niewerbalnej mowy cia³a wspiera grafizacja
wypowiedzi, od akronimów, zapisywanych zwykle wielkimi literami, które
– jak wiadomo – w Internecie sugeruj¹ krzyk (por. LOL – Lots of Laughs
‘du¿o œmiechu’; ROTFL – Rolling on the Floor Laughing ‘ekstremalnie
œmiesznie’), po zaznaczanie ekspresji przez reduplikacjê liter w zapisach
o charakterze onomatopeicznym i wykrzyknieniach: hahaha xD, aaaa, eee,
dziii, chrrr, o boszzzz, w znacznikach ironicznoœci: taaa, lub w hiperboliza39

K. R a p p: M³odomowa, Wprost 2001, nr 37, s. 23.
K. O ¿ ó g: Kod ograniczony wœród wspó³czesnej polskiej m³odzie¿y, Polonistyka 2002, nr 2,
s. 521–524.
41 Cytaty z komunikatora Gadu-Gadu.
42 Zob. s³owa J.S. W a s i l e w s k i e g o: „Cz³owiek ¿yje w strukturze, ale têskni do alternatywnej communitas”, [w:] t e n ¿ e: Tabu a paradygmaty etnologii, Warszawa 1989, s. 119.
40
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cjach okreœlonej waloryzacji: na maxxxa, superrr, odjazzzzd, exxxxstra!
Jest to wyrazem slangowej tendencji do mocnego prze¿ywania œwiata i dostarczenia odbiorcy namiastki autentycznoœci doznania.
Jêzykowe sprzymierzenie emocjonalnoœci z powszechn¹ tendencj¹ do
skrótowoœci widaæ w stosowaniu emotikonów43. Emotki za pomoc¹ znaków
diakrytycznych próbuj¹ naœladowaæ grymasy ludzkiej twarzy, wyra¿aj¹c
nastrój internauty: radoœæ, smutek, podziw, negacjê, reakcjê emocjonaln¹,
lub podkreœlaj¹c ekspresywnoœæ wypowiedzi44. Wspó³czeœnie emotikony s¹
te¿ reprezentacj¹ przedmiotów (np. znicz), zjawisk (stan pogody), a nawet
potrzeb (muszê iœæ do toalety). Wystêpuj¹ te¿ w wersji smiles lub e-gifów
tudzie¿ „wrzaskunów”, czyli ró¿norakich ikon dŸwiêkowych. Zakres ich
stosowania jest chyba najwiêkszy w tekstach elektronicznych: s¹ wykorzystywane podczas dyskusji na forach oraz czatach, w komentarzach do artyku³ów i wpisów na blogach, a tak¿e w korespondencji mejlowej, czêsto tak¿e przenikaj¹ do tej tradycyjnej, „papierowej”45. Znaki graficzne staj¹ siê
równie wa¿ne jak jêzykowe, tworz¹ rozbudowane szeregi synonimiczne,
znamionuj¹ce intensywnoœæ i odcienie semantyczne, mo¿na z nich u³o¿yæ
ca³e ci¹gi znaczeniowe, czego dowodem ikony uœmiechu: :) uœmiech z wyrazem sympatii, ;) uœmiech sarkastyczny, z przymru¿eniem oka, :)) du¿y
uœmiech, :))) bardzo du¿y uœmiech, :D szeroki uœmiech, :> bardzo szeroki
uœmiech itd.
Tak wiêc widaæ, ¿e motywacj¹ owej powszechnej internetowej akronimicznoœci nie zawsze jest szybkoœæ przekazu. Akronimy – równie czêsto
jak emotikony – s¹ znacznikami komunikacji przez Internet, stanowi¹ istotny sygna³ fatyczny i rozpoznawczy: „jestem st¹d, wiem o co chodzi”46.
Wszechobecna w „m³odym” Internecie tendencja do skrótowoœci jest wiêc
tak¿e elementem kreacji wywodz¹cej siê z jednej strony z otwartoœci na doœwiadczenie, a z drugiej – jak by powiedzia³ J. Huizinga – wyrazem strategii zabawy, zapocz¹tkowanej specyficzn¹ koncyliacj¹47. Widaæ to ju¿ po internetowych aktach powitania i po¿egnania, które z powodzeniem
funkcjonuj¹ w ka¿dym wymiarze kontaktu48, np. siems49, siema, cze, elo50,
43

Za: http://www.textcube.pl/ (dostêp: 06.01.2010).
Za twórcê wspó³czesnych internetowych emotikonów uwa¿a siê profesora Scotta Fahlmana, który
u¿y³ symbolicznego uœmieszku:-) po raz pierwszy 19 wrzeœnia 1982 roku o 11.44. Historia pierwszych
emotikonów siêga jednak ju¿ koñca XIX w., kiedy to w magazynie Puck pojawi³y siê pierwsze symboliczne reprezentacje emocji, wyra¿one za pomoc¹ znaków drukarskich, za: http://www.textcube.pl/ (dostêp: 06.01.2010).
45 Emotikony wyra¿aj¹ce stan wewnêtrzny pisz¹cego mo¿na znaleŸæ w formie marginaliów np.
w uczniowskich sprawdzianach. Zob. www.wyciagamykarteczki.pl.
46 Zob. B. C h a c i ñ s k i: Zalani przez skrótowce, [w:] M. M a r c j a n i k (red.): Retoryka codziennoœci. Zwyczaje jêzykowe wspó³czesnych Polaków, Warszawa 2006, s. 365.
47 Zob. J. G r ê b o w i e c: Gry strategiczne forów, komunikatorów i portali spo³ecznoœciowych, [w:]
W. M u s z y ñ s k i, M. S o k o ³ o w s k i (red.): Homo Creator czy homo ludens? Twórcy – internauci –
podró¿nicy, Warszawa 2008, s. 168.
48 Z minisondy przeprowadzonej przeze mnie wœród m³odzie¿y gimnazjalnej i licealnej wynika, ¿e najpopularniejsz¹ form¹ powitania jest siema, a po¿egnania nara.
49 Przyk³ad powitania: siems!, yo£, Ello, witam:D, z: http://postownia.pl (dostêp: 10.06. 2010).
50 Wskazane przyk³ady s¹ modyfikacj¹ angielskich form hello (elo) oraz yo (jo³), które do socjolektu
i jêzyka internetowego wesz³y z subkultury hip-hopu.
44
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jo³, yo, nara, narka, pozdro, do zoba, notopa. Nie nale¿y te¿ zapominaæ
o tych wyznacznikach fatycznoœci, które przyczyniaj¹ siê do powstawania
swoistej „interlingwy”, np.: CU L8R51 (see you later ‘do zobaczenia’), B4N
(be for now ‘do zobaczenia’), BRB (be right back ‘zaraz wracam’, realizowane jest tak¿e w wersji polskiej ZW), CU/ CUA (see you ‘do zobaczenia’),
SUP (what’s up ‘co s³ychaæ’) oraz w wersji polskojêzycznej: NTNR (‘no to
na razie’), JCTK (‘jak coœ to kom’), ATSD (‘a tak swoj¹ drog¹’). Dowodów
na jêzykow¹ „twórczoœæ” dostarczaj¹ te¿ przyk³ady typu: CZG (‘co za
goœæ!’), DGCC (‘de gustibus coœ tam coœ tam’), MSPANC (‘mog³em siê powstrzymaæ, ale nie chcia³em’), MSZ (‘moim skromnym zdaniem’). Akronimy spe³niaj¹ wa¿n¹ rolê w komunikacji na granicy kultur, na przyk³ad
w grach komputerowych, ale równie¿ w miêdzynarodowych komunikatorach. Ich uniwersalny charakter nie ulega w¹tpliwoœci, korzystaj¹ z nich
u¿ytkownicy czatów, forów, list dyskusyjnych, ICQ, IRC, Gadu-Gadu,
a tak¿e telefonów komórkowych. S³u¿¹ zwiêkszeniu przejrzystoœci tekstu
(wielkie litery wyró¿niaj¹ siê na tle ma³ych), czasem jego zaszyfrowaniu,
np. RWP (‘rodzice w pokoju’), zawieraj¹ zwroty grzecznoœciowe i rytualne,
niekiedy wyra¿aj¹ te¿ emocje, tak jak RWD (‘ratuj w³asn¹ d...’).
Faktem jest, ¿e w wielu socjalnych subkodach jêzykowych, znaki nie
maj¹ œciœle arbitralnego charakteru. Arbitralnoœæ, kojarzona z konwencj¹
i nakazem, konotowa³aby sta³oœæ, z czym nie mog¹ siê pogodziæ m³odzi,
¿yj¹cy w rzeczywistoœci permanentnej zmiany. Mo¿na wskazaæ przyk³ady
kreatywnego „negocjowania” znaczeñ, co widaæ choæby w akcji, zainicjowanej na Joemonster.org, a polegaj¹cej na „odangielszczaniu” semantyki
najczêstszych internetowych akronimów. I tak: popularne IMO – In My
Opinion – zyska³o znaczenie ‘Intensywnie Myœl¹c, Oœwiadczam’ oraz ‘Inteligentna Moja OdpowiedŸ’, a ROTFL – Rolling On The Floor Laughing –
zdaniem nastolatków mo¿na rozumieæ jako ‘Radosny Okrzyk Totalnego
Fantastycznego Luzu’, ‘Radoœæ Ociekaj¹ca Trwa³ym Fantastycznym Libido’ lub ‘Rechocz¹c, Okrêcaj¹c Tu³ów, Faluj¹c LêdŸwiami’.
Warto w tym kontekœcie wskazaæ tak¿e na „akronimicznoœæ” pojêciow¹
m³odomowy. W jêzyku m³odzie¿y skomplikowana struktura pojêciowa,
waloryzacja wielu aspektów rzeczywistoœci mo¿e byæ sprowadzona do metonimii lub synekdochy, któr¹ mo¿na zast¹piæ ca³e zdania, a nawet teksty.
Konieczny jest jednak wspólny horyzont odniesieñ kulturowych. Okreœla
go znajomoœæ w³aœciwego kontekstu, wspólnota humoru i podobnego postrzegania œwiata. I tak na przyk³ad ramy Internetu przekroczy³o okreœlanie
osoby akronimem AGK – Angry German Kid. Znaczenie ukonkretnia siê
jednak dopiero wówczas, gdy poznamy filmik ze strony YouTube, przedstawiajacy k³opoty niemieckiego dziecka z komputerem. Zachowanie m³odego internauty – jak komentuj¹ u¿ytkownicy – da³o pretekst do stworzenia
metonimii: „takim mianem mo¿na okreœliæ wnerwionego pajaca, który jest
51

Przyk³ady skrótów za: K r z y W i s h: S³ownik skrótów, http://krzywish.republika.pl/skroty.htm (dostêp: 04.06.2010).
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w stanie zrobiæ z nerwów wszystko52”. Podobnie jest z wyra¿eniami: ale
urwa³, daj kamienia lub jestem hardcorem! Ich wartoœæ semantyczna zale¿y
od znajomoœci odpowiednich obrazów, kojarzonych z linkami kr¹¿¹cymi
w Sieci, od popularnego JoeMonster.org, Demotywatorów.pl, Youtube.com do Wrzuta.pl. Odnoœniki do filmów, obrazów, zdjêæ, cytatów
sk³adaj¹ siê na hipertekstow¹ strukturê komunikatów m³odych u¿ytkowników, uczestnicz¹ w nieustannej produkcji znaczeñ53, budz¹c radoœæ, emocje, komentarze.
W podobnych kategoriach mo¿na okreœlaæ kreacjê za pomoc¹ tzw.
„hackmowy”, a wiêc wypowiedzi z³o¿one ze skrótów wykorzystuj¹cych cyfry (dawniej g³ównie oparte na kombinacji: 2 – to oraz 4 – for54. Dziœ ju¿
poczciwe F2F (face to face), 3maj siê, L8R (later) ustêpuj¹ miejsca wyrafinowanym strukturom, których niewtajemniczony u¿ytkownik bez translatora nie jest w stanie zrozumieæ55, np. 4L3Z@b4@ ‘ale zabawa’56. Ten sposób internetowego kodowania bliski jest ¿argonowi, którego elementem
„ontologicznym” jest tajnoœæ. I ten – podobnie zreszt¹ jak socjolekt
m³odzie¿owy – bywa obiektem stylizacji. Dowodem jest publikacja firmy
Dot Mobile, która w slangu internetowym oferuje skrócone wersje arcydzie³ literatury. S³ynna szekspirowska kwestia: „To be or not to be, that is
a question” przybiera zapis 2b?Nt2b=??? lub 2b//2b (‘byæ albo nie byæ”)57.
Wizualizacja mowy jako formy zaznaczenia swojej kreatywnoœci widoczna jest w tzw. „jêzyku pokemoñskim”, który, jak ³atwo zaobserwowaæ,
fascynuje internautów w m³odszym wieku, czyli tzw. „pokemoñskim”. Tak
charakteryzuj¹ go m³odzi internauci:
Przemierzaj¹c bezkresny Internet, mo¿na napotkaæ specyficzne osoby: Pokemony! Wiemy, jak Pisz¹. Pisz¹ FaL¹, skracaj¹ wyrazy, zapo¿yczaj¹ sylaby
z jêzyka angielskiego (rzadko który Pokemon umie porz¹dnie angielski). Na
twarzy kilkucentymetrowa warstwa tapety b¹dŸ kilo ¿elu na w³osach (u facetów). Ale nikt nie zastanawia³ siê, sk¹d wziê³o siê ich pismo. Co sprawi³o, ¿e
wyewoluowa³ nowy jêzyk? Czy stoi za tym jakiœ radziecki agent specjalny?
A mo¿e to po prostu wybryk „szalonej nastolaty”?58 (pisownia oryginalna).
52

Zob. http://www.youtube.com/watch?v=Lc7T2KdpjGoo.
Zob. http://www.forum.nastolatek.pl/viewtopic.php?f=42&t=12301&p=788012&hilit=wirtualnyp788012.
54 Moda na hackmowê rozpoczê³a siê w kulturze amerykañskiej ponad dwadzieœcia lat temu. Zob.
B . C h a c i ñ s k i: Totalny s³ownik najm³odszej polszczyzny, Kraków 2007, s. 114.
55 Warto zwróciæ uwagê, ¿e poszczególne elementy akronimu: RUM/F – ang. Are You Male/Female
‘czy jesteœ mê¿czyn¹/kobiet¹’ s¹ u¿ywane powszechnie jako zastêpniki angielskich s³ów (R – Are, U –
You, M – Male, F – Female) w innych wypowiedziach, na przyk³ad: R U from? – ang. (Where) Are You
From ‘sk¹d jesteœ’, za: A. M i c k i e w i c z: Jêzyk Internetu, http://swiat-artura.republika.pl/aspekty.html (dotêp:15.03.2010).
56 W wyra¿eniu 4L3Z@b4@ (‘ale zabawa’) wykorzystano podobieñstwo graficzne 4 do A, L = l, 3 to
lustrzane odbicie du¿ego E, Z = z, zaœ @ zastêpuje „a”.
57 Zob. Klasyka w SMS-sach, http://ksiazki.wp.pl/tytul,Klasyka-w-sms-ach,wid,6441,wiadomosc.html?ticaid=1a5b4i (dostêp: 16.06.2010). Jeden z pomys³odawców nowego przek³adu Szekspira,
profesor literatury angielskiej na University College London John Sutherland, oceni³, ¿e inicjatywa ta
daje ogromne mo¿liwoœci edukacyjne. Mo¿e na przyk³ad pomagaæ w zapamiêtaniu fragmentów dzie³
klasyków.
58 RavSite w swoim blogu. Zob. http://ravsite.net/o-pismie-pokemonow/.
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Oto przyk³ad realizacji „pokemoñskiej” w eMoO MartYnkA^^, jednym
z najpopularniejszych blogów „m³odego” Internetu:
DziŒœ ranOo jA niE gOo (sz£aM) dOo sQL.! xdd. bOo o 9 ranOo wyJeCha£aM witCh MatCheR dOo GranDMatCheR.! xdd. (kRzySztOof niE pOojecha£ bOo oN pOojeCha£ dOo swoOicH paRenTesÓów(rOodziCóÓw)).
i wZie£aM D¿OonaSka. xdd. aLe DoOniE mUsia£aM zOoStaWiÆ u AntOoŒœKi, beCaoUsE jaK BaBci pOowieDzia£aM ¿E jaDe dOo niEj z PapugOom tOo pOowieDzia£A zE jesT uCzuLoOna... x//. sZaL.. x//. sOonSna...
x//. aLe cOo¯... trUdNiastOo. xdd^^59.

Ten slang znakowy obrazuje wiêc tendencjê odwrotn¹ do ekonomicznoœci i uproszczeñ jêzykowych. Ornamentacja graficzna powoduje dominacjê
formy przekazu nad treœci¹. A wybór formy zdaje siê drog¹ do sieciowego
zaistnienia, co w oceanie tekstów nie jest ³atwe. Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e
w „kodzie” pokemoñskim spotykaj¹ siê w ekstremalnej formie maniery jêzykowe „m³odego” Internetu, a zapis dla przeciêtnego u¿ytkownika i bynajmniej nie lamusa jest nieczytelny. Powsta³ nawet internetowy translator,
np. http://www.pokemon.dexter007.net, t³umacz¹cy skomplikowane graficznie teksty.
Czy istnieje wiêc granica lingwistycznej (auto)kreacji? Owszem, zrozumienie komunikatu jest niejako naturaln¹ granic¹ wariacji jêzykowych.
Najlepszym tego dowodem s¹ liczne „metakrytyczne” g³osy na forach, negatywnie waloryzuj¹ce ten sposób jêzykowej autokreacji:
Jeœli chodzi o pokemoniaste pismo i inne dewiacje jêzykowe, to jest to raczej
chêæ zwrócenia na siebie uwagi (Jeferson).
O boshe... <to juz przegiecie paly!!!!>moshesz....wy3mam (Ulala).
Taka pisownia wnerwia mnie maksymalnie, poza tym to wszystko po to, ¿eby
omin¹æ trudne litery w wyrazach...(Agee).

Eksperymentom z jêzykiem towarzyszy gra z to¿samoœci¹. Ponowoczesna mediatyzacja sprzyja okreœlaniu to¿samoœci nie w perspektywie tradycyjnych ról spo³ecznych, ale raczej strategii przyjemnoœci (Sta³y rozk³ad
dnia: najpierw przyjemnoœci a potem siê zobaczy60), opartej na miksofilii
i intensywnoœci doœwiadczania, daje nieograniczone mo¿liwoœci „bycia
wieloœci¹61. Kultura symulacji – jak wskazuje S. Turkle – kwestionuje wiêc
tradycyjn¹ ideê to¿samoœci, a samo pojêcie to¿samoœci jako poczucia jednoœci, zwi¹zane z wewnêtrznym, prawdziwym „ja”62, staje pod znakiem zapytania. Nic wiêc dziwnego, ¿e socjolektalne okreœlenie dzieci Neostrady
œwietnie oddaje tê tendencjê do wirtualnej „bezp³ciowoœci”.

59

http://emo-martynka.blog.onet.pl.
Wpis jednego z u¿ytkowników na Facebook, http://pl-pl.facebook.com/.
61 P. M a z u r e k: To¿samoœæ internauty. P³ynnoœæ, zwielokrotnienie czy integracja, [w:]
M . S o k o ³ o w s k i (red.): Oblicza Internetu..., op. cit., s. 187.
62 S. T u r k l e: Construktion and Reconstruction of Self i Virtual Reality...., cyt. za: P. M a z u r e k: To¿samoœæ internauty, op. cit., s. 188.
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Jêzyk „to¿samoœci up³ynnionej”
Nieskoñczona jest iloœæ postaci, które mo¿na wydobyæ z cz³owieka63.
R. Kapuœciñski

Budowanie to¿samoœci odbywa siê w dwóch wymiarach: JA i „bycie samemu ze sob¹” lub MY i „bycie z innymi”. Internet zaspokaja te dwie potrzeby budowania to¿samoœci; ma³o tego, sprowadza je do wykorzystywania interfejsu do celów zarówno hipertekstowych, gdzie dominuje
autoprezentacja (tworzenie prywatnych stron z autoprezentacj¹ i blogów),
jak i konwersacyjnych: komunikatory, np. GG, czat, fora, grupy dyskusyjne, i korespondencyjnych – e-mail, skype64.
Autokreacja65 jest w cyberprzestrzeni zwielokrotniona, co owocuje to¿samoœci¹ na chwilê. Zreszt¹ ka¿da strona prywatna WWW czy blog
m³odzie¿owy staj¹ siê ucieleœnieniem strategii autokreacji w myœl s³ów
R. Kapuœciñskiego: „Jest tyle mo¿liwych wersji œwiata. Ka¿dy mo¿e zaproponowaæ swoj¹”66.
Pomocna okazuje siê powszechna praktyka internetowa do pos³ugiwania
siê nickiem. Daje to mo¿liwoœæ stworzenia to¿samoœci wirtualnej i ochrony
realnej, a wiêc utworzenia œcis³ej demarkacji pomiêdzy sfer¹ publiczn¹
i prywatn¹. Oczywiœcie forma graficzna nicków jest tak¿e elementem kreacji jêzykowej. Jedyn¹ jej granicê stanowi¹ mo¿liwoœci klawiatury komputerowej. Nicki nie tylko nie podlegaj¹ regu³om ortografii, ale wrêcz manifestacyjnie siê od nich uwalniaj¹. Poprawnoœæ ortograficzna w pisowni nazw
(wielka litera na pocz¹tku) wystêpuje w nielicznych nickach pokolenia GG,
np.: Piotrek, Alicja, Grucha, Korba, Przemsley. Odstrasza przydomkowoœæ
i banalnoœæ sformu³owañ tego typu, st¹d próby ich humorystycznej modernizacji w stylu: Anu$.?, KaŒœ, nawet za pomoc¹ cz³onów odimiennych
Ivanpotulny, Neferete, xxFranekxxd, Eweeeliiinaaa07.
Z kolei u¿ywanie wersalików jest czêstym sposobem antroponimicznej
ekspresji na czacie (KRIS_33, DORA*) wbrew wewnêtrznym zaleceniom
netykiety, bo w bardziej elitarnych œrodowiskach internetowych (np. grupach dyskusyjnych) u¿ycie wielkich liter – jak ju¿ wspomina³am – oznacza
krzyk. Zdecydowanie przewa¿aj¹ wiêc nicki z ³aciñskimi symbolami, stanowi¹ce integralny znak zwykle o charakterze niesemantycznym: misia,
gnilno, frito, silicontower, fizimizi, barlosiepszcz.
Nicki w formie wyra¿eñ i wypowiedzeñ obrazuj¹ zwykle „luzackoœæ”
u¿ytkownika i jego poczucie humoru, a niekiedy nios¹ informacjê dla po63

R. K a p u œ c i ñ s k i: Lapidarium VI, Warszawa 2007, s. 80.
Zob. J. G r z e n i a: Komunikacja jêzykowa w Internecie, op. cit., s. 99 i n.
65 Przejawami autokreacji i autoprezentacji s¹ dzienniki internetowe. Przez m³odych ludzi s¹ traktowane jako narzêdzia umo¿liwiaj¹ce zarówno prezentacjê siebie, jak i poznanie innych, zapewniaj¹c „codzienn¹ porcjê doœwiadczeñ”. Najwa¿niejsza cech¹ wed³ug m³odych blogerów jest autentycznoœæ,
wszelkie zapisy maj¹ byæ „prawdziwe, nieudawane” (por. Polski Internet 2008/2009, http://gemius.pl/pl/raporty/2009-02/019). St¹d ogromna rola jêzyka, który w tym wypadku staje siê swoistym
„amalgamatem” idiolektu i m³odomowy uto¿samianej z jêzykiem pokolenia.
66 R. K a p u œ c i ñ s k i: Lapidarium VII, Warszawa 2007, s. 131.
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tencjalnych interlokutorów: kamiltoja; on_szybki; kurdewcycek; lubie_chodzic_nago_On_; back to Bristol; gimnazjalistka_bi; szalona_czasami;
blue_witch. W internetowych indeksach to¿samoœci pojawiaj¹ siê te¿ inne
znaki nieliterowe, g³ównie cyfry, które przewa¿nie sygnalizuj¹ wiek lub
datê urodzenia b¹dŸ te¿ s¹ rodzajem kodu osobistego np. Kuba_15, Kagec030391, 90kudlacz, Ash1997, smerfetka18, marek_26.
Znaki nieliterowe, takie jak *, <, @ czy $, pe³ni¹ g³ównie funkcjê ornamentacyjn¹ i dodaj¹ nickom oryginalnoœci, np. KáÿóRájè ! <3, *wariaaat_,
P@ula, ka$$$ka22. Rzadko natomiast wystêpuj¹ przypadkowe zestawienia
liter, np. kjkjkj, eeee. Tego rodzaju nicki sygnalizuj¹, ¿e ich posiadacze nie
chcieli zadawaæ sobie trudu wymyœlania pseudonimu i poprzestali na przypadkowym naciskaniu klawiszy. Oznaczaj¹ wiêc postawê silnego dystansu,
a jednoczeœnie sygnalizuj¹ zamiar dokonania chwilowej obserwacji i unikanie jakichkolwiek zobowi¹zañ wobec grupy67.
P³ytkie doœwiadczenie to¿samoœci idzie w parze z postmodernistycznym
kwestionowaniem osobowoœci podmiotu i sprowadzaniem go do funkcji pisania. Wed³ug badañ tylko oko³o 19% blogerów jest sk³onna odkryæ swoje
imiê i nazwisko, ale 57% – swój adres mejlowy68, bo ten nale¿y ju¿ do cyberprzestrzeni. Z jednej strony ujawnia siê wiêc uczucia i emocje, z drugiej
– stawia nieprzekraczaln¹ granicê za pomoc¹ anonimowoœci. Wa¿na jest
sama œwiadomoœæ kontaktu z rówieœnikami. To aktywnoœæ ³¹czy indywidualnoœæ podmiotu z to¿samoœci¹ wspólnoty.
Jej wyrazem jest tak¿e „aran¿acja” przestrzeni w Internecie. Wed³ug raportu Gemius.pl m³odzi ludzie „okupuj¹” portale „medialne”, umo¿liwiaj¹ce zamieszczanie swoich plików lub ich komentowanie, np. Youtube.com, Wrzuta.pl, Demotywatory.pl. Wydaje siê, ¿e podobna motywacja
towarzyszy popularnoœci serwisów spo³ecznoœciowych, na których kreuje
profile, koresponduje i kontaktuje siê ze znajomymi oko³o 83% u¿ytkowników w wieku od 15–24 lat. Przyci¹ga tu osobowoœæ, a nie fizycznoœæ69, dostarczanie codziennej porcji rozrywki i zabawnych, zaskakuj¹cych, œmiesznych treœci: „zawsze jest na nich coœ nowego”; „[wchodzê] mo¿e z nudów,
a mo¿e z ciekawoœci”; „poza tym to odprê¿enie”70.
Okreœlanie to¿samoœci w stosunku do swojego cia³a, wieku czy rasy jest
te¿ niemo¿liwe. W cyberprzestrzeni interakcje s¹ skazane na s³owa, które
wyœwietlaj¹ siê na ekranach, cia³o ulega „mediatyzacji”, a wiêc swoistej sygnifikacji przez tekst (nick, login, opis na czacie) lub grafikê (awatar lub
zdjêcie). Pos³ugiwanie siê nimi jest wiêc stanem swoistego zawieszenia
miêdzy kreacj¹ a negacj¹. Takie „zawieszenie” to¿samoœci jest o tyle niebezpieczne, ¿e wi¹¿e siê z kontestacj¹ siebie, wieloœci¹ ról, porz¹dków, relacji, a na blogach i stronach WWW – z podwójn¹ mediatyzacj¹, z jednej
67
68
69
70

J. G r z e n i a: Komunikacja jêzykowa w Internecie, op. cit., s. 133–137.
Web 2,0 w oczach m³odych ludzi, Gemius 2006.
Tam¿e.
http://pliki.gemius.pl/Raporty/2006/Gemius_SA_gemiusFGI_Case_study_web_2 0.pd.
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strony przez œrodowisko komunikacyjne interfejsu, z drugiej przez sam
jêzyk.
Oczywiœcie sygna³y te wpisuj¹ siê w globalny charakter epoki postmodernizmu, z dominacj¹ przewartoœciowanych i „nietrwa³ych zwi¹zków”71,
p³ynnoœci¹ i paradoksalnoœci¹ zjawisk, dyskursywnoœci¹ i hybrydalnoœci¹
form, niejako programow¹ transgresywnoœci¹, mieszaniem porz¹dków
i dyskursów, wieloœci¹ i swobod¹. W tym aspekcie ekspresja jako wyra¿anie siebie zdecydowanie dominuje, przekraczaj¹c granice logosfery
w stronê transkodowania. Przekaz werbalny, pozbawiony mo¿liwoœci niewerbalnego wsparcia gestem, mimik¹, wspiera wizualizacja: obraz, emotikon lub awatar. Taki jêzyk, pozbawiony oparcia w socjalnej hierarchicznoœci, staje siê ostoj¹ indywidualizmu wed³ug zasady: „Ka¿dy mówi, co chce,
jedynie nie we wszystkich sytuacjach wszystkiego da siê u¿ywaæ” (Andel_45)72.
***
Pokonwencjonalnoœæ jêzykowa nie jest jednak anarchiczna, okazuje siê
tak¿e „konwencjonalna”, jeœli wska¿e siê na istnienie netykiety, czyli zasad
konwersacji elektronicznej. Trzeba te¿ stwierdziæ, ¿e na ka¿dym poziomie
wiekowym u¿ytkowników ³amanie elementarnych regu³ poprawnoœciowych, „udziwnianie” przykrywaj¹ce ignorancjê, jeœli nie jest specyfik¹ kreacji, podlega „metajêzykowemu” os¹dowi innych u¿ytkowników. ¯yczliwie m³odzi przyjmuj¹ to, co wi¹¿e siê z u¿ytecznoœci¹ i pragmatyzmem, np.
rezygnacjê ze znaków diakrytycznych. To ich zdaniem skutek „wygody”73,
unikania zak³óceñ, spowodowanych ró¿nym sposobem kodowania tekstu
przez inny komputer, a tak¿e przejaw globalizacji.
Twórczoœæ jêzykowa œwiadczy o potencji jêzyka. Wspiera j¹ w wypadku
socjolektu m³odzie¿owego specyficzna „ontologia” liminalna74, a wiêc
swoiste egzystowanie w sferze przejœcia „pomiêdzy”, czyli – pos³uguj¹c siê
terminem nastoletniego autora K.H. Skoczka – w InterŒwiatach”75. Jêzyk
zyskuje wymiar transgresywny, przenika barierê œwiatów, staje siê medium
ekspresji. To z kolei potêguje status interfejsu, sprzyjaj¹cego w wypadku
71

Por. T. M i c z k a: Rzeczywistoœæ wirtualna jako postmodernistyczna gra. O niektórych aspektach teleobecnoœci, [w:] I. J ê d r z e j k o, U. ¯ y d e k - B e d n a r c z u k (red.): Nowe media, nowe w mediach,
Warszawa 1997, s. 19.
72 Angel_45 napisa³a na: http://znajomi.biz/topics17/jezyk-mlodziezy-vt7726.htm.
73 Wygodne jest te¿ sugerowanie wartoœciuj¹cych szablonów, np. dobreee lub kicha. Zob. szablony
oceny zamieszczanych treœci na m³odzie¿owych portalach rozrywkowych, np. www.wyci¹gamykarteczki.pl. lub www.joemonster.org.
74 Mechanizm to¿samoœci oparty na kontestacji, tak¿e o charakterze jêzykowym, jest skutkiem specyfiki kultury m³odzie¿owej, któr¹ R. Sulima interpretuje w kategoriach liminalnoœci. Dzia³ania liminalne
obrazuj¹ stan „permanentnego przejœcia, p³ynnoœci, zmiany”, co nie obywa siê bez doœwiadczania si³y
niskich statusów, tak¿e jêzykowych i marginalnych zachowañ w strukturze, odrzucanych jako negatywne. Potrzebie wysokich idea³ów, o których czêsto mówi¹ m³odzi i których po¿¹daj¹ (myœlê tu choæby
o autentycznoœci, wspólnotowoœci, prawdzie, wolnoœci doœwiadczenia), towarzyszy „niszczycielska forma wypowiadania siê o nich”, co w internetowej interakcji zyskuje wymiar to¿samoœci liminalnej. Zob.
R. S u l i m a: Antropologia codziennoœci, op. cit., s. 68.
75 K. H o p e r S k o c z e k: InterŒwiaty, W³oszczowa 2008.
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m³odych u¿ytkowników nastawionych ludycznie intensyfikacji dzia³añ kreacyjnych, opartych na wspólnocie dowcipu i humoru. Zabawa trwa, gdy jej
uczestnicy okreœlili strategie i w nich funkcjonuj¹. Opanowanie specyficznego jêzyka, pozwalaj¹cego w atmosferze anonimowoœci i zmian to¿samoœci na rozpoznanie odbiorcy jako „swojego”, jest bardzo po¿¹dane, daje
szansê bezpiecznie „zakotwiczyæ” na chwilê wœród „swoich”, unikaj¹c doros³ego sformatowania. Szybko jednak okazuje siê, ¿e „cokolwiek robimy
z pismem, ono te¿ robi coœ z nami”, a bezkolizyjny powrót z jêzykowych
cyberœwiatów rzadko okazuje siê do koñca mo¿liwy.

Bibliografia
E. B e n d y k: Antymatrix, Warszawa 2004.
B. C h a c i ñ s k i: Totalny s³ownik najm³odszej polszczyzny, Kraków 2007.
B. C h a c i ñ s k i: Zalani przez skrótowce, [w:] M. M a r c j a n i k (red.): Retoryka codziennoœci. Zwyczaje jêzykowe wspó³czesnych Polaków, Warszawa 2006.
J. G r ê b o w i e c: Gry strategiczne forów, komunikatorów i portali spo³ecznoœciowych, [w:]
W. M u s z y ñ s k i, M. S o k o ³ o w s k i (red.): Homo Creator czy homo ludens? Twórcy
– internauci – podró¿nicy, Warszawa 2008.
J. G r z e n i a: Komunikacja jêzykowa w Internecie, Warszawa 2008.
A. G w ó Ÿ d Ÿ: Pos³owie, [w:] t e n ¿ e (red.): Ekrany piœmiennoœci. O przyjemnoœci tekstu
w epoce nowych mediów, Warszawa 2008.
K. H a n d k e: Socjologia jêzyka, Warszawa 2008.
N.K. H a y l e s: Stan wirtualnoœci, [w:] Ekrany piœmiennoœci. O przyjemnoœci tekstu w epoce nowych mediów, prze³. J. Mach, Warszawa 2008.
R. K a p u œ c i ñ s k i: Lapidarium VI, Warszawa 2007.
W. K o p a l i ñ s k i: S³ownik wyrazów obcych i zwrotów obcojêzycznych, Warszawa 1990.
P. L é v y: Drugi potop, [w:] M. H o p f i n g e r (red.): Nowe media w komunikacji spo³ecznej w XX wieku. Antologia, Warszawa 2002.
K. L o s k a: Dziedzictwo McLuhana – miêdzy nowoczesnoœci¹ a ponowoczesnoœci¹, Kraków 2001.
L. M a n o v i c h: Jêzyk nowych mediów, prze³. P. Cypryañski, Warszawa 2006.
P. M a z u r e k: To¿samoœæ internauty. P³ynnoœæ, zwielokrotnienie czy integracja, [w:]
M . S o k o ³ o w s k i (red.): Oblicza Internetu: Internet a globalne spo³eczeñstwo informacyjne, Elbl¹g 2005.
T. M i c z k a: Rzeczywistosæ wirtualna jako postmodernistyczna gra. O niektórych aspektach teleobecnoœci, [w:] I. J ê d r z e j k o, U. ¯ y d e k - B e d n a r c z u k (red.): Nowe
media, nowe w mediach, Warszawa 1997.
N. O g r o d n i k o w a: Czasowniki wirtualne, [w:] J. P o d r a c k i i E. W o l a ñ s k a (red.):
Jêzyk w mediach elektronicznych, Warszawa 2008.
K. R a p p: M³odomowa, Wprost 200, nr 37.
T. R z e p n i e w s k a: Komunikowanie siê w sieci, http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=3921 (dostêp: 16.06.2010).
P. S i t a r s k i: Rozmowy z cyfrowym cieniem. Model komunikacji w rzeczywistoœci wirtualnej, Kraków 2002.
K. Hoper S k o c z e k: InterŒwiaty, W³oszczowa 2008.
Miejski. Pl. S³ownik slangu i mowy potocznej, http://www.miejski.pl.
S³ownik wasisdas, http://www.vasisdas.webpages.pl/b.html.
R. S u l i m a: Antropologia codziennoœci, Kraków 2000.

O JÊZYKU M£ODEGO INTERNETU

99

D. S u s k a: Z zagadnieñ internetowej antroponimii. Nick – forma i funkcje pragmatyczne,
[w:] M. S o k o ³ o w s k i (red.): Oblicza Internetu: Internet a globalne spo³eczeñstwo informacyjne, Elbl¹g 2005.
Yi-Fu T u a n: Przestrzeñ i miejsce, prze³. A. Morawiñska, Warszawa 1987.
A. W i l e c z e k: Figury autentycznoœci w socjolekcie m³odzie¿owym, [w:] B. N i e s p o r e k - S z a m b u r s k a, M. W ó j c i k - D u d e k (red.): Dziecko – Jêzyk – Tekst, Katowice 2010.
A.W i l e c z e k: Po¿ytecznoœæ „patologii”. Socjolekt m³odzie¿owy w kontekœcie kognitywnym i edukacyjnym, Kielce 2010.

M

E

D

I

A

N

A

Œ

W

I

E

C

I

E

Zeszyty PRASOZNAWCZE
Kraków 2011

R. LIV, nr 3–4 (207–208)

PAWE£ P£ANETA

DWIE DEKADY WOLNOŒCI
Obraz Polski na ³amach amerykañskich dzienników
w latach 1989–2009

W

olnoœæ prasy drukowanej w USA ma rangê wolnoœci konstytucyjnej,
co stanowi wyraz wdziêcznoœci ze strony m³odego pañstwa wobec
prasy, która odegra³a wielk¹ rolê w walce o jego niepodleg³oœæ. Niezwykle
wysoki stopieñ wolnoœci stanowi warunek konieczny, ale – jak pokaza³a historia1 – niewystarczaj¹cy dla funkcjonowania „dobrych” mediów. S³aboœci
amerykañskich mediów s¹ szczególnie widoczne, jeœli wzi¹æ pod uwagê
sposób, w jaki relacjonuj¹ one wydarzenia miêdzynarodowe. Stany Zjednoczone nale¿¹ do œwiatowych liderów pod wzglêdem liczby ukazuj¹cych siê
tytu³ów gazet codziennych. Obecnie rynek dzienników p³atnych w USA
obejmuje ok. 1,5 tys. tytu³ów o ³¹cznym nak³adzie ponad 50 mln egzemplarzy. System prasy jest w USA niezwykle ró¿norodny i zdecentralizowany,
a w jego ramach funkcjonuj¹ wp³ywowe gazety, które maj¹ charakter nie
tylko ogólnokrajowy, ale miêdzynarodowy. Globalne oddzia³ywanie amerykañskich mediów jest jednym z powodów, dla którego warto dokonaæ rekonstrukcji dyskursu2 o Polsce w latach 1989–2009, obecnego na ³amach
prasy codziennej w USA.
Defekty gatekeepingu, czyli œwiat wed³ug amerykañskich mediów
Nie od dziœ wiadomo, ¿e media amerykañskie interesuj¹ siê przede
wszystkim Ameryk¹. W USA funkcjonuje bowiem powszechna opinia, ¿e
uwagê zwyk³ego Amerykanina przyci¹gaj¹ g³ównie sprawy krajowe
(w tym bardzo lokalne)3. Dlatego te¿ sprawy miêdzynarodowe stanowi¹
1 Dlatego w³aœnie w USA postulowano modyfikacjê tradycyjnej normatywnej liberalnej doktryny prasy
na rzecz doktryny spo³ecznej odpowiedzialnoœci mediów.
2 Przez ‘dyskurs’ rozumiem zarówno interaktywny proces, jak i rezultat myœlenia i komunikowania.
Dyskurs jest spo³ecznym procesem tworzenia, utrwalania i rozpowszechniania systemu (struktury) znaczeñ, którego poznawanie odbywa siê g³ównie dziêki analizie jego elementów, czyli tekstów oraz ich
spo³ecznego otoczenia, czyli uczestników (partnerów) komunikowania.
3 B. Golka pisze, ¿e w badaniach nad amerykañskimi mediami z 1973 roku, które mia³y na celu sprawdzenie, jakie tematy s¹ najciekawsze dla odbiorców, wyniki by³y jednoznaczne: „Jako najatrakcyjniej-
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zdecydowanie mniejsz¹ czêœæ zawartoœci mediów4, a stopieñ zainteresowania danym tematem zagranicznym (ze strony mediów i odbiorców) zale¿y
od tego, jak bardzo w dan¹ sprawê zaanga¿uj¹ siê Stany Zjednoczone. Na
sposób, w jaki amerykañskie media opowiadaj¹ o œwiecie, istotny wp³yw
ma szereg czynników, które stanowi¹ swoiste „bramki” modyfikuj¹ce treœæ
i formê przekazów. Presja ekonomiczna nie sprzyja publikowaniu informacji o œwiecie, poniewa¿ treœci takie s¹ najczêœciej z³o¿one, trudno przyswajalne dla przeciêtnego odbiorcy, co mo¿e odstraszaæ reklamodawców.
Wiêksze prawdopodobieñstwo publikacji maj¹ takie treœci ze œwiata, które
wp³ywaj¹ na gospodarkê, kulturê lub politykê Stanów Zjednoczonych
w wiêkszym stopniu ni¿ aktualne wiadomoœci krajowe. D. Graber nazywa
ten mechanizm selekcji presj¹ kulturow¹5 – sprawia ona, ¿e wiadomoœci
zagraniczne s¹ prezentowane w optyce amerykañskiej wizji œwiata i w ramach amerykañskiego systemu wartoœci, skutkiem czego media potwierdzaj¹ zwykle status quo, wzmacniaj¹c funkcjonuj¹ce w USA stereotypy ludzi i narodów.
Mocno oddzia³uje na pracê amerykañskich korespondentów zagranicznych tak¿e presja polityczna – jawne b¹dŸ ukryte naciski – aby pewne
kwestie rozpowszechniaæ albo pomijaæ. ród³em tych nacisków jest, z jednej strony, dyplomacja USA, a z drugiej, czynniki polityczne w kraju,
w którym pracuje korespondent. Szczególnie mocno mechanizm ten dzia³a
w krajach autorytarnych i niestabilnych politycznie. Amerykañski dziennikarz z obawy przed wydaleniem z takiego kraju, a nawet z obawy o w³asne
bezpieczeñstwo dokonuje swoistej autocenzury, co prowadzi do zaskakuj¹cego zjawiska: niektóre niedemokratyczne re¿imy s¹ mniej krytykowane na ³amach amerykañskiej prasy ni¿ otwarte spo³eczeñstwa, gdzie krytyka prasowa nie jest t³umiona.
Nie bez znaczenie jest tak¿e dyplomacja medialna, czyli wszechobecne
przekonanie, ¿e media i zaanga¿owane dziennikarstwo (advocacy journalism) mog¹ istotnie wp³ywaæ na politykê zagraniczn¹: wywo³ywaæ interwencje zbrojne, nak³aniaæ do akcji humanitarnych czy obalaæ rz¹dy. Zjawisko to zosta³o nazwane wiele lat temu efektem CNN. Dziœ dyplomacja
medialna przybiera tak¿e postaæ efektu Al Jazeera: obecnie wa¿ni aktorzy
œwiatowej sceny politycznej, w tym przywódcy pañstw, zamiast wysy³aæ
pos³ów, komunikuj¹ sobie nawzajem (i obywatelom œwiata) wa¿ne przes³ania za pomoc¹ globalnych mediów. I jest to zrozumia³e. Skoro bowiem
dyplomacja – w szerokim sensie – to proces komunikowania, to w dzisiejszym, zmediatyzowanym œwiecie tradycyjne kana³y dyplomacji s¹ zastêposze uznano informacje o wypadkach i klêskach, a nastêpnie listy od czytelników, doniesienia kryminalne, sprawy ogólnoludzkie, porady. Sprawy publiczne, ³¹cznie z miêdzynarodowymi, budzi³y ma³e
zainteresowanie. [...] liczni w³aœciciele prasy dostosowali swoj¹ politykê wydawnicz¹ do wyników [badañ], czyli obni¿yli poziom prasy” [B. G o l k a: System medialny Stanów Zjednoczonych, Warszawa
2004, s. 124].
4 Œwiadczy o tym chocia¿by gwa³townie zmniejszaj¹ca siê liczba biur i korespondentów zagranicznych
utrzymywanych przez amerykañskie mass media w œwiecie.
5 D. A. G r a b e r: Mass Media and American Politics, Washington DC 2010, s. 289.
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wane przez kana³y medialne. Dyplomacja medialna ma niew¹tpliwie swoje
zalety, sprzyja otwartoœci polityki œwiatowej i – w pewnym sensie – stanowi praktyczn¹ realizacjê Wilsonowskiego paradygmatu idealistycznego. To
w³aœnie jednym z postulatów amerykañskiego idealizmu by³o odwo³ywanie
siê do opinii publicznej, zerwanie z tradycj¹ tajnej dyplomacji, typowej dla
99-letniego okresu „koncertu mocarstw”, która doprowadzi³a do za³amania
siê belle époque i niewyobra¿alnej katastrofy wojny œwiatowej. Ale z drugiej strony, trzeba pamiêtaæ o zagro¿eniach, jakie przynosi dyplomacja medialna. Presja czasu, tak charakterystyczna dla mediów, zostaje przeniesiona w dziedzinê polityki: proces decyzyjny dramatycznie przyspiesza,
a niedysponuj¹cy wiedz¹ dziennikarze, próbuj¹c zastêpowaæ profesjonalnych dyplomatów, mog¹ wywo³aæ fatalne skutki na arenie politycznej.
Potê¿ne, nierzadko oddzia³uj¹ce globalnie, amerykañskie media relacjonuj¹ wa¿ne wydarzenia œwiatowe w sposób daleko u³omny. Wœród najwa¿niejszych „defektów gatekeepingu” w procesie foreign news coverage
warto wskazaæ wybrane problemy.
Po pierwsze, „fa³szywy patriotyzm zamiast kontrolnej funkcji mediów”:
nadmierne wspieranie polityki zagranicznej USA przez media, czyli tendencja do pozytywnego przedstawiania krajów i narodów, które najczêœciej
wed³ug oficjalnych Ÿróde³ amerykañskich (np. departamentu stanu) s¹ postrzegane jako przyjazne Stanom Zjednoczonym, i odwrotnie, negatywny
wizerunek tych podmiotów, które s¹ oceniane jako wrogowie Ameryki. Po
drugie, „migawkowoœæ” przekazów: koncentracja na jednostkowych
(gwa³townych) wydarzeniach, nieprzedstawianie kontekstu, sekwencji
przyczynowo-skutkowej spraw œwiatowych; innymi s³owy, sytuacja, w której przekazy medialne odpowiadaj¹ na podstawowe pytania dziennikarskiej
relacji: kto?, co?, kiedy?, gdzie?, natomiast ignoruj¹ odpowiedzi na pytania
jak? i dlaczego?; dlatego odbiorca, pozbawiony wa¿nego kontekstu, najczêœciej nie rozumie ani przyczyn, ani skutków tego, co siê w³aœnie dzieje i co
relacjonuj¹ media, zw³aszcza wtedy, kiedy wa¿ne – tak¿e dla USA – wydarzenia œwiatowe s¹ przez media ignorowane, a¿ do momentu wysokiej intensyfikacji problemu: klêski kryzysu czy wojny. Po trzecie, wszechobecny
negatywizm przekazu i „imperializm medialny”6: zagraniczni korespondenci najczêœciej ignoruj¹ takie problemy spo³eczne, gospodarcze i kulturalne, które maj¹ z³o¿ony charakter, przebiegaj¹ d³ugofalowo i nie mo¿na
ich szybko relacjonowaæ (np. w wiadomoœciach telewizyjnych czy krótkich
sprawozdaniach); jednym ze Ÿróde³ tego stanu rzeczy jest niekompetencja
dziennikarzy7. A kiedy do serwisów zagranicznych w amerykañskich me6 Sytuacjê pogarsza „medialny imperializm”, o czym od wielu dekad przekonuje wielu medioznawców
krytycznych wobec zachodnich mediów. Przekaz informacji w wielu krajach rozwijaj¹cych siê jest coraz bardziej uzale¿niony od miêdzynarodowych korporacji medialnych, zw³aszcza Associated Press
i CNN. Kraje te skar¿¹ siê na „imperializm mediów”, a krytycy mediów potêpiaj¹ szkodliwe skutki zachodnich przekazów, zarówno informacyjnych, jak i rozrywkowych, w których wystêpuj¹ liczne akty
przemocy i zbyt wiele erotyki, co szkodzi – jak przekonuj¹ medioznawcy spoza USA – to¿samoœci kulturowej krajów rozwijaj¹cych siê.
7 A nierzadko ich „lenistwo”, które, jak przekonywa³ wiele lat temu Kingsley Amis, zast¹pi³o „niekompetencjê”: „laziness has become the chief characteristic of journalism, displacing incompetence”.

DWIE DEKADY WOLNOŒCI.

103

diach trafiaj¹ wiadomoœci np. ze sfery gospodarczej, dziennikarze skupiaj¹
siê na negatywnych aspektach (g³ód, kryzys gospodarczy, choroby)8. Media
w Stanach Zjednoczonych k³ad¹ wiêkszy nacisk na tematy zwi¹zane z przemoc¹ i konfliktem ni¿ media innych zachodnich spo³eczeñstw9.
Te i inne s³aboœci mediów amerykañskich wywo³uj¹ – w d³ugofalowej
perspektywie – szkodliwe skutki spo³eczne. O ile bowiem szumy i zak³ócenia w medialnym ogl¹dzie spraw krajowych – jak przekonuje D. Graber –
w mniejszym stopniu mog¹ wprowadzaæ w b³¹d opiniê publiczn¹, poniewa¿ obywatele dysponuj¹ alternatywnymi Ÿród³ami wiedzy (w³asne doœwiadczenie, procesy socjalizacji), które dzia³aj¹ jak szk³a korekcyjne,
o tyle trudniej skorygowaæ zniekszta³cony obraz spraw miêdzynarodowych.
A to dlatego, ¿e nawet jeœli amerykañscy odbiorcy mediów s¹ sceptyczni co
do wizji zagranicy, jak¹ siê im oferuje w prasie, radiu i telewizji, to najczêœciej brak im narzêdzi, aby ten obraz oceniæ i skorygowaæ rodzaj i stopieñ
zniekszta³cenia10.
W œwietle powy¿szych rozwa¿añ, warto siê zastanowiæ, w jaki sposób
korespondenci zagraniczni amerykañskich dzienników – „elita mediów” –
pisali o naszym kraju w ci¹gu ostatnich dwóch dekad. Celem tego artyku³u
jest wiêc przybli¿enie wyników badañ nad rekonstrukcj¹ struktury prasowego dyskursu, czyli konfiguracji bohaterów, wydarzeñ, tematów i wartoœci11 obecnych w wypowiedziach dziennikarskich o Polsce w latach
1989–2009.
Metodologia badañ
ród³em wypowiedzi dziennikarskich zgromadzonych na potrzeby opisywanych badañ jest baza danych America’s Newspapers, która zawiera miliony tekstów prasowych od lat 70. do chwili obecnej. Do badañ zakwalifikowano próbê tekstów licz¹c¹ 1050 artyku³ów, w których pojawiaj¹ siê
wyrazy Poland / Polish12, 50 wypowiedzi dziennikarskich z ka¿dego badanego roku (1989–2009). Celowo dobrane wypowiedzi dziennikarskie13
8 Zwróci³ na to uwagê chocia¿by Rafael Caldera, by³y prezydent Wenezueli (na konferencji National
Press Club w Waszyngtonie): „the phrase ‘no news is good news’ has become ‘good news is no news’.
[...] Little or nothing is mentioned in American media about literary or scientific achievements [...] about social achievements and the defense against the dangers which threaten our peace and development.
Zamiast tego only the most deplorable incidents, be they caused by nature”. Cyt. za. D. Graber: op. cit.,
s. 304.
9 Graber przytacza przyk³ad Kanady, gdzie wskaŸnik przemocy w wiadomoœciach telewizyjnych jest
o po³owê mniejszy ni¿ w USA. D. A G r a b e r: op. cit., s. 305.
10 Tam¿e.
11 Inspiracj¹ metodologiczn¹ do badañ and aksjologicznym wymiarem dyskursu publicznego jest technika – opracowana przez Walerego Pisarka – polegaj¹ca na badaniu s³ów i wyra¿eñ sztandarowych jako
noœników okreœlonych wartoœci i antywartoœci w dyskursie publicznym. Por. W. P i s a r e k: Polskie
s³owa sztandarowe i ich publicznoœæ: lata dziewiêædziesi¹te, Zeszyty Prasoznawcze 2000, nr 3–4, s. 19.
12 Z analizy wy³¹czono teksty prasowe poœwiêcone sprawom amerykañskiego miasta Poland Springs
oraz materia³y o ludziach nosz¹cych nazwisko w tym brzmieniu.
13 Najczêœciej materia³ prasowy na temat Polski jest depesz¹ agencyjn¹ AP. Autork¹ najwiêkszej liczby
tekstów w zebranej próbie jest Monika Œcis³owska – 42 materia³y, a w dalszej kolejnoœci: Vanessa Gera
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uporz¹dkowano w korpus tekstów licz¹cy blisko 5 mln znaków, ponad 800
tys. form wyrazowych14 w 23,5 tys. akapitów15.
Pierwszym poziomem badañ by³a analiza leksykalna korpusów tekstowych, w której jednostk¹ pomiaru ustanowiono wyraz, dlatego intensywnoœæ okreœlonych cech tekstu mierzono liczb¹ i zasiêgiem procentowym
wystêpowania poszczególnych wyrazów w badanym zbiorze. W drugiej
fazie badañ wykonano analizê s³ów kluczowych tekstów w poszczególnych
latach. Trzeci poziom to komputerowa analiza zawartoœci16. Wyniki pomiarów statystycznych ujêto w listy frekwencyjne, które s³u¿y³y nastêpnie
do badañ konkordancji17 poszczególnych – istotnych ze statystycznego
punktu widzenia – wyrazów, a tak¿e ich kolokacji18, co by³o podstaw¹ rekonstrukcji wzajemnych zwi¹zków, wzorów wspó³wystêpowania wyrazów
odnosz¹cych siê do osób, przedmiotów, cech, czynnoœci, stanów itd. Pos³u¿ono siê do tego – w koñcowym etapie badañ – analiz¹ czynnikow¹.
W pewnym uproszczeniu mo¿na stwierdziæ, ¿e:
– listy frekwencyjne wyrazów oraz zasiêgi procentowe poszczególnych
kategorii komputerowej analizy zawartoœci s³u¿¹ rekonstrukcji „intensywnoœci” obecnoœci okreœlonych treœci;
– listy s³ów kluczowych (oraz konteksty s³ów kluczowych) w poszczególnych latach oddaj¹ ich wyrazistoœæ (swoistoœæ, specyficznoœæ) w tych¿e
latach;
– wskaŸniki korelacji poszczególnych kategorii, analizy skupieñ oraz rezultaty analizy czynnikowej s¹ instrumentem badania spójnoœci (inaczej:
porz¹dku strukturalnego) dyskursu o Polsce na ³amach dzienników amerykañskich w badanym czasie19.
– 40, Tom Hundley – 38, Jane Perlez – 36, Andrzej Styliñski – 32, Ryan Lucas – 24, Christine Spolar –
17, Stephen Engelberg – 16, Drusilla Menaker – 13, Nicholas Kulish – 13, Richard Bernstein – 12, Ian
Fisher – 12, John Tagliabue – 12, Peter Finn – 11, Victor L. Simpson – 11, Neely Tucker – 10, Colleen
Barry – 9, Peter S. Green – 9, Beata Pasek – 8, Lori Montgomery – 8.
14 Forma wyrazowa (s³owoforma) jest odpowiednikiem tradycyjnego terminu wyraz. S³owoformy s¹ to
jednostki wyodrêbnione w tekœcie na podstawie segmentacji graficznej za pomoc¹ spacji. Inaczej
mówi¹c, podstaw¹ wyodrêbnienia danej s³owoformy jest wy³¹cznie jej postaæ graficzna, za jedn¹
s³owoformê w tym sensie uwa¿a siê wiêc wszelkie wyst¹pienia jednostek o tej samej postaci zewnêtrznej, np. cz³owieka i cz³owiekowi to dwie ró¿ne s³owoformy jednego wyrazu cz³owiek.
15 W ca³ym tekœcie zasadniczym artyku³u przyk³ady wyrazów oznaczono kursyw¹, natomiast kategorie
oznaczono wersalikami. Z kolei w przypisach, kursyw¹ wyró¿niam tytu³y prasowe, natomiast wersalikami nag³ówki artyku³ów.
16 Podstaw¹ zastosowanej w tych badaniach techniki komputerowej analizy zawartoœci s¹ zbiory wyrazów. Najwa¿niejsz¹ inspiracj¹ w konstruowaniu tych¿e zbiorów jest koncepcja pola wyrazowego, któr¹
na gruncie polskim spopularyzowa³ wiele lat temu W. Pisarek. A zatem, w moich badaniach ka¿da kategoria (zbiór wyrazów) to „uporz¹dkowany blok s³ownika odpowiadaj¹cy okreœlonemu wycinkowi rzeczywistoœci percypowanej i analizowanej przez dan¹ spo³ecznoœæ jêzykow¹” [W. P i s a r e k: O mediach
i jêzyku, Kraków 2007, s. 278].
17 Polegaj¹cej na zestawieniu (wraz z ich kontekstami) wszystkich elementów danego typu – np. wyrazów lub grup wyrazów – wystêpuj¹cych w badanym zbiorze tekstów.
18 Inaczej: ³¹czliwoœci wyrazów, co mia³o s³u¿yæ rekonstrukcji wzorów wspó³wystêpowania okreœlonych s³owoform.
19 Pe³ny raport z badañ (wraz z materia³ami Ÿród³owymi) jest dostêpny w archiwum Oœrodka Badañ
Prasoznawczych UJ w Krakowie.

DWIE DEKADY WOLNOŒCI.

105

Za³o¿eniem wyjœciowym omawianych badañ jest przekonanie, ¿e dyskurs o Polsce na ³amach amerykañskiej prasy jest w wysokim stopniu
kszta³towany przez sygnalizowane ju¿ ogólne „defekty gatekeepingu”, natomiast hipotezy szczegó³owe omawianych badañ podam ni¿ej.
Polska w nag³ówkach prasowych
Jak wiadomo, nag³ówki pojawiaj¹ce siê w prasie informacyjnej tworz¹
czytelne uk³ady treœci. Nag³ówki prasowe s¹ 1) hierarchicznie zorganizowane: od materia³ów czo³ówkowych do materia³ów mniej istotnych (w opinii redakcji), 2) sekwencyjne: od materia³ów wiod¹cych (np. z pierwszej
kolumny) do materia³ów uzpe³niaj¹cych, a tak¿e 3) narracyjne: poprzez
swoj¹ wielowierszowoœæ tworz¹ pewn¹ strukturê opowieœci dziennikarskiej, a przynajmniej sprawiaj¹ takie wra¿enie, tzn. czytelnik prasy po lekturze wy³¹cznie nag³ówków prasowych mo¿e mieæ wra¿enie obrazu
ca³oœci. Najkrócej mówi¹c, nag³ówki prasowe, dziêki organizacji, lapidarnoœci i atrakcyjnoœci, skutecznie przyci¹gaj¹ uwagê odbiorcy i – w myœl zasady „odwróconej piramidy” – skutecznie oddzia³uj¹ nawet na tych czytelników, którzy maj¹ najmniej czasu na lekturê gazety. Warto siê zatem
przyjrzeæ wybranym nag³ówkom wypowiedzi dziennikarskich o Polsce
opublikowanych na ³amach amerykañskich dzienników w latach
1989–2009. Do analizy wylosowano 1055 nag³ówków, w których mo¿na
zauwa¿yæ okreœlone skupienia struktur tekstowych.
Jan Pawe³ II odwiedza Polskê: pope – JPII – visit (100) oraz return –
native (38).
Najbardziej wyraziste przyk³ady:
Papie¿ zwraca siê do wielkich t³umów, a zmieniaj¹ca siê Polska nadal ogl¹da
i s³ucha Jana Paw³a II, zw³aszcza, ¿e to mo¿e byæ jego ostatnia wizyta20. Jan Pawe³ II odwiedza ojczyst¹ Polskê – papie¿ chwali ruch antykomunistyczny21. Papie¿ wzywa do stawienia oporu sekularyzmowi podczas wizyty w ojczyŸnie22.

W nag³ówkach czytamy, ¿e
papie¿ powraca do Polski z przes³aniem nadziei”23, Papie¿ w Polsce i na Wêgrzech promuje wartoœci katolickie w krajach by³ego bloku24, papie¿ przemawia delikatne i stanowczo zarazem: przeciwko aborcji i nak³ania katolików do
„obrony krzy¿a”25.
20

RAIL POPE DRAWS ROBUST CROWD A CHANGING POLAND STILL FLOCKS TO SEE AND
HEAR JOHN PAUL II ON WHAT COULD BE HIS FINAL VISIT, Rocky Mountain News (CO) 1997.
21 JOHN PAUL II VISITS NATIVE POLAND – POPE PRAISES ANTI-COMMUNIST MOVEMENT, The Seattle Times 1999.
22 POPE URGES RESISTANCE OF SECULARISM – POLAND: JOHN PAUL II VISITS HOMELAND, GIVES MASS AFTER MORNING FALL IN EMBASSY, Ventura County Star (CA) 1999.
23 POPE RETURNING TO POLAND WITH A MESSAGE OF HOPE, Seattle Post-Intelligencer 1991.
24 POPE IN POLAND, HUNGARY – PUSHES CATHOLIC VALUES IN EX-BLOC, The Cincinnati
Post 1991.
25 POPE SPEAKS SOFTLY, SHARPLY IN POLAND – HE RAILS AGAINST ABORTION, URGES
CATHOLICS TO ‘DEFEND THE CROSS’, The Dallas Morning News 1997.
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Wykres 1. Struktury wyrazowe 1055 nag³ówków wypowiedzi dziennikarskich
o Polsce w latach 1989–2009 na ³amach prasy USA

A zatem wymiar papieski badanych nag³ówków prasowych to powrót
JPII do ojczyzny26, odwo³ywanie siê do korzeni (tradycji), nadzieja dla rodaków27 (tak¿e w kontekœcie wk³adu polskiego papie¿a w obalenie komunizmu28), a tak¿e tak¿e ¿al z powodu rozstania z ojczyzn¹29.
Dziedzictwo „Solidarnoœci”: lead – Solidarity (92).
W Polsce nastêpuj¹ rz¹dy „Solidarnoœci” i zostaj¹ powo³ane pierwsze niekomunistyczne w³adze od 40 lat30. Wa³êsa zaprzysiê¿ony jako prezydent Polski.
Z³a era komunizmu siê koñczy – og³asza lider „Solidarnoœci”31. W 1990 r.
Wa³êsa ponownie wybrany szefem zwi¹zku i jako jego przywódca deklaruje

26

A PAPAL HOMECOMING. POPE RETURNS TO HIS ROOTS IN HIS NATIVE POLAND, Sun-Sentinel 1997.
27 POPE RETURNS TO NATIVE POLAND – HOPES TO INSPIRE STRUGGLING COUNTRY,
Pittsburgh Post-Gazette (PA) 2002.
28 POLES RECALL HIS FIGHT ON COMMUNISM. HE RETURNED TO HIS NATIVE POLAND
THE YEAR AFTER BECOMING POPE. THE EFFECTS WERE STRIKING, The Philadelphia Inquirer (PA) 2005.
29 ASKING FOR PRAYERS, TEARFUL POPE LEAVES POLAND – ENDING A FOUR-DAY VISIT
TO HIS NATIVE COUNTRY, THE PONTIFF SAID HE HOPED TO RETURN AGAIN, The Philadelphia Inquirer (PA) 2002
30 POLAND ACCEPTS SOLIDARITY RULE FIRST NON-COMMUNIST LEADERSHIP IN 40
YEARS, San Jose Mercury News (CA) 1989.
31 WALESA SWORN IN AS PRESIDENT POLAND S EVIL ERA OF COMMUNISM IS OVER,
SOLIDARITY LEADER PROCLAIMS, The Orlando Sentinel 1990.
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chêæ objêcia urzêdu prezydenta RP32. Od³am „Solidarnoœci” rz¹dzi w Polsce33.

„Solidarnoœæ” ma szansê ponownie przej¹æ w³adzê w 1997 r., o czym
donosi amerykañska prasa, analizuj¹c pierwsze wyniki badañ wyborczych
(exit polls)34. Wa¿ny w¹tek to spór historyczny o rok 1981.
Wa³êsa i Jaruzelski wzajemnie siê obwiniaj¹ o przesilenie w Polsce. By³y
komunistyczny przywódca stwierdza, ¿e lider „Solidarnoœci” nie pozostawi³
mu wyboru w 1981 r.35 Dziedzictwo „Solidarnoœci” w 25-lecie istnienia
zwi¹zku. Z okazji historycznych porozumieñ przypomina siê – metaforycznie – o strajkach zwi¹zku zawodowego, któremu przewodzi³ Wa³êsa, i które
zasia³y ziarno rewolucji36.
Œcie¿ka „Solidarnoœci” zosta³a uhonorowana jako powszechny wzorzec demokratyzacji, poniewa¿ zapocz¹tkowany w Polsce ruch zawodowy doprowadzi³ do fundamentalnych zmian w Europie37. Przywódcy œwiatowi przywo³uj¹
pocz¹tki polskiego zwi¹zku zawodowego, a œwiêto z okazji XXV rocznicy
przypomina o koñcu europejskiego komunizmu38.

Prezydent Wa³êsa: Wa³êsa – president (78).
W 1990 r. Wa³êsa zostaje prezydentem co – jak wspomniano – symbolicznie koñczy erê komunizmu w Polsce, ale ju¿ w 1995 r. przywódca „Solidarnoœci” ma olbrzymie k³opoty, a przewidywania wyborcze wskazuj¹ na
to, ¿e eks-komunista Kwaœniewski przejmie najwy¿szy urz¹d w pañstwie39.
Pokonanie Wa³êsy przez Kwaœniewskiego wprawdzie oznacza now¹ erê
w Polsce, ale by³y prezydent nie rezygnuje z walki40. Przyczyny niepowodzenia Wa³êsy s¹ tematem doniesieñ prasowych. Otó¿ lider „Solidarnoœci”
¿yje przesz³oœci¹, nie czuje pulsu Polski, jest kombatantem, który przegrywa, poniewa¿ nie potrafi budowaæ porozumienia41.
32

WALESA REELECTED AS SOLIDARITY CHIEF – TRADE UNION LEADER DECLARES
DESIRE TO BE PRESIDENT OF POLAND, Washington Post 1990.
33 SOLIDARITY FACTION LEADING IN POLAND, The Plain Dealer (Cleveland, OH) 1991.
34 SOLIDARITY TAKES LEAD IN EARLY EXIT POLLS IN POLAND, Telegraph Herald (Dubuque, IA) 1997.
35 JARUZELSKI, WALESA STILL TRADE BLAME IN POLAND CRACKDOWN – EX-COMMUNIST BOSS SAYS SOLIDARITY LEADER LEFT HIM NO CHOICE IN 1981, Akron Beacon Journal
(OH) 2001.
36 POLAND TO MARK HISTORIC PACT – SOLIDARITY STRIKE LABOR MOVEMENT LED
BY WALESA PLANTED SEEDS OF REVOLUTION, The Seattle Times (WA) 2005.
37 SOLIDARITY SALUTED AS ROAD FOR EVERYONE – IN POLAND, LABOR MOVEMENT
THAT LED TO BIG CHANGES IN EUROPE IS LAUDED AS IT TURNS 25, Houston Chronicle
(TX) 2005.
38 WORLD LEADERS RECALL BEGINNING OF POLISH UNION – CELEBRATION MARKS
25TH ANNIVERSARY OF FOUNDING OF SOLIDARITY, SPELLING END OF EUROPEAN
COMMUNISM, Akron Beacon Journal (OH) 2005.
39 POLAND’S WALESA TRAILING IN PRESIDENTIAL ELECTION – PROJECTIONS PUT
EX-COMMUNIST IN LEAD, Washington Post 1995.
40 WALESA’S DEFEAT BRINGS NEW ERA – HE VOWS TO FIGHT ON AS – EX-COMMUNIST’S
VICTORY IN POLAND IS CONFIRMED, The Dallas Morning News 1995.
41 LIVING IN THE PAST? WALESA COULD NOT FEEL POLAND’S PULSE – THE COMBATANT LOST TO A CONSENSUS BUILDER, The Seattle Times 1995.
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W 2000 r. nast¹pi³ prawdziwy upadek Wa³êsy, który – zgodnie z pierwszymi wynikami wyborów – otrzymuje mniej ni¿ 1 proc. g³osów, natomiast
urzêduj¹cy prezydent zdecydowanie wygrywa „wyœcig prezydencki”, dystansuj¹c pozosta³ych 11 kandydatów42. Lech Wa³êsa w 2006 r. to ju¿ osoba, dla której nie ma miejsca w dzia³alnoœci publicznej w Polsce: legendarny za³o¿yciel nielegalnego zwi¹zku zawodowego w Stoczni Gdañskiej
zajmuje siê niemal wy³¹cznie zagranicznymi wyk³adami43. W tym samym
roku nastêpuje ostateczne zerwanie zwi¹zków ³¹cz¹cych by³ego prezydenta
z „Solidarnoœci¹”, poniewa¿ Wa³êsa, „ikona demokracji” stwierdza, ¿e
zwi¹zek nie ma ju¿ nic wspólnego z wolnoœci¹44.
Trudne reformy: economy – reform (tak¿e industry, mines) (71).
W 1989 r. Polska podejmuje ryzyko, poniewa¿ reformy polityczne kwestionuj¹ model komunistycznej gospodarki, a dodatkowo nie jest jasne stanowisko ZSRR45. Mimo wszystko Polska idzie drog¹ kapitalizmu. Jak obrazowo pisze dziennikarz, w 1990 r. wyrzucaj¹c na œmietnik komunizm, rz¹d
‘Solidarnoœci’ buduje gospodarkê wolnorynkow¹46. Trudno nie dostrzegaæ
problemów, ale poniewa¿ sytuacja jest krytyczna, Polska wprowadza radykaln¹, chirurgiczn¹ wrêcz terapiê dla uleczenia gospodarki47. A wiêc reformy s¹ wprowadzane i w 1991 r. Polska nadal zmierza w stronê wolnego
rynku, choæ z trudem, poniewa¿ chwiejnoœæ gospodarki utrudnia reformy48.
Rok póŸniej – ze wzglêdu na ogromne koszty spo³eczne „terapii szokowej”,
Polska ³agodzi ciê¿kie reformy ekonomiczne49.
Na trudnej œcie¿ce reform liczy siê pomoc USA, dlatego prasa amerykañska wielokrotnie wspomina o amerykañskiej pomocy dla naszego kraju
(o czym wiêcej w dalszej czêœci tekstu). Na przyk³ad w 1994 r. Clinton,
nawo³uj¹c do wspierania polskiej niepodleg³oœci, obiecuje Polsce 200 milionów USA, a pieni¹dze te maj¹ wspieraæ nie tylko reformy ekonomiczne,
ale tak¿e integracjê z NATO50. Bolesne skutki reform s¹ tematem wielu doniesieñ prasowych. Amerykañski dziennik zauwa¿a, ¿e ju¿ w 1997 r.
42

EARLY RETURNS SHOW KWASNIEWSKI WINNING POLAND PRESIDENTIAL RACE –
THE FORMER COMMUNIST LEADS 11 CHALLENGERS LECH WALESA GETS LESS THAN 1
PERCENT OF THE VOTE, Contra Costa Times (Walnut Creek, CA) 2000.
43 WALESA NO LONGER HAS PLACE IN PUBLIC SERVICE IN POLAND – FOUNDER OF
GDANSK SHIPYARD’S ILLEGAL LABOR UNION WHO BECAME PRESIDENT NOW MOSTLY
LECTURES ABROAD, Akron Beacon Journal (OH) 2005.
44 FORMER PRESIDENT OF POLAND LEAVES SOLIDARITY BEHIND – WALESA, AN ICON
OF DEMOCRACY, SAYS UNION IS NO LONGER ABOUT FREEDOM, Houston Chronicle (TX)
2006.
45 POLAND TAKES A RISK – POLITICAL REFORMS RAISE QUESTIONS ON FUTURE OF
COMMUNISM, ECONOMY AND SOVIET RESPONSE, Houston Chronicle 1989.
46 POLAND IS GOING WITH CAPITALISM – JUNKING COMMUNISM, SOLIDARITY REGIME
PLANS A FREE-MARKET ECONOMY, SeattlePost-Intelligencer 1989.
47 CRITICAL CONDITION – POLAND EMPLOYS RADICAL SURGERY TO TREAT ECONOMY,
The Dallas Morning News 1990.
48 POLAND REINING IN FREE-MARKET EFFORTS. FALTERING ECONOMY HINDERS REFORMS, The Dallas Morning News 1991.
49 POLAND SOFTENS TOUGH ECONOMIC REFORMS, St. Paul Pioneer Press (MN), 1992.
50 CLINTON PROMISES POLAND $210 MILLION. THE FUNDS WOULD BE FOR ECONOMIC
REFORMS AND ITS NATO ROLE. HE ALSO VOWED SUPPORT FOR POLISH INDEPENDENCE, The Philadelphia Inquirer (PA) 1994.
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wspania³e czasy polskiego górnictwa nale¿¹ do przesz³oœci. Tysi¹ce górników
czekaj¹ zwolnienia, co jest dzia³aniem niezbêdnym, poniewa¿ zdrowie ekonomiczne kraju jest uzale¿nione od reform w przemyœle ciê¿kim51.

Amerykañska pomoc: Bush – aid – offer (67), a tak¿e help – million –
Clinton (54).
Bush oferuje 6-czêœciowy pakiet pomocowy dla Polski, aby wspomóc
reformy52. Warto zauwa¿yæ, ¿e w tym czasie – w 1989 r. – stosunek Polaków do USA i samego prezydenta Busha by³ entuzjastyczny. W relacji z wizyty Busha nad Wis³¹ czytamy, ¿e wiele tysiêcy Polaków ciep³o przyjmuje
prezydenta.
Wsparcie ekonomiczne dla Polski obiecywa³ tak¿e prezydent Clinton.
W 1994 r. amerykañskie dzienniki szeroko informowa³y o obietnicy ze strony Clintona przeznaczenia 200 milionów USA na pomoc dla polskiej demokracji53. Na ogó³ gest ten by³ oceniany bardzo pozytywnie, choæ pojawi³y
siê tak¿e g³osy – absolutnie s³uszne – ¿e kwota obiecana przez Clintona jest
raczej symboliczna i nie stanowi realnego wsparcia Polski.
Wybory polityczne: elect – win – party (55) oraz vote – first (54).
Tematyka wyborcza pojawia siê w nag³ówkach amerykañskiej prasy niezwykle czêsto. Bez w¹tpienia rok 1989 by³ prze³omowy, poniewa¿ – jak
donosi ówczesna prasa w USA – dzia³acz „Solidarnoœci” przejmuje ster
rz¹dów w Polsce. A zatem Tadeusz Mazowiecki jako pierwszy niekomunistyczny premier w powojennej Polsce to wydarzenie ogromnej wagi
z punktu widzenia dziennikarzy w USA54. W wyborach w 1991 r. ¿adna
spoœród partii politycznych nie zdoby³a wyraŸnej wiêkszoœci55. Podobnie
w 2007 r. ¿adna z czo³owych partii politycznych nie zdoby³a wiêkszoœci, ale
interesuj¹cym aspektem tych wyborów – z punktu widzenia amerykañskich
dziennikarzy – jest fakt, ¿e po raz pierwszy g³osowali m³odzi Polacy, którzy
znaj¹ ju¿ wy³¹cznie demokratyczn¹ Polskê, nie pamiêtaj¹ czasów komunizmu56. Uwagê dzienników przyci¹gaj¹ w badanym okresie wyniki – czasem
bardzo zaskakuj¹ce z punktu widzenia Amerykanów – wyborów prezydenckich

51

MINERS GLORY DAYS IN POLAND OVER AS THOUSANDS FACE LAYOFFS. NATION’S
ECONOMIC HEALTH DEPENDS ON INDUSTRY’S REFORM, The Dallas Morning News 1997.
52 BUSH WILL OFFER AID PLAN TO HELP POLAND’S REFORM, THE ORLANDO SENTINEL
1989. BUSH OFFERS AID PACKAGE FOR POLAND – BUT DISAPPOINTED POLES, TOLD TO
HELP THEMSELVES, WANT MORE, Seattle Post-Intelligencer 1989, BUSH OFFERS POLAND
6-PART AID PROGRAM, Daily News of LosAngeles (CA) 1989.
53 CLINTON PLEDGES $200 MILLION TO HELP POLAND’S DEMOCRACY, San Jose Mercury
News (CA) 1994.
54 SOLIDARITY ACTIVIST TAKES HELM IN POLAND – MAZOWIECKI ELECTED PREMIER
OF POLAND, The Dallas Morning News 1989.
55 POLAND ADRIFT AFTER VOTE FOR PARLIAMENT FAILS TO PRODUCE A CLEAR WINNER, The Deseret News (Salt Lake City, UT) 1991.
56 NEITHER OF TOP POLISH PARTIES LIKELY TO WIN MAJORITY – YOUNG POLES WHO
HAVE KNOWN ONLY DEMOCRACY WILL VOTE IN THEIR FIRST ELECTION TODAY, Houston Chronicle (TX) 2007.
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Tarcza antyrakietowa i trudne relacje z Rosj¹: missile – defend – deal
– Russia (53).
Polska w nag³ówkach amerykañskich dzienników pojawia siê po raz kolejny w czasie kryzysu na Kaukazie w 2008 r.. Dziennikarze akcentuj¹ fakt,
¿e Polska deklaruje gotowoœæ w³¹czenia siê do budowy tarczy antyrakietowej maj¹cej powstrzymywaæ rogue states, a fakt ten mocno irytuje Rosjê57.
Finalizacja porozumieñ w sprawie tarczy, która – wed³ug Polski – mia³a
byæ tak¿e wzmocnieniem jej zdolnoœci obronnych równie¿ w razie ewentualnego zagro¿enia ze strony Rosji58, spotyka siê ze zdecydowanym sprzeciwem Rosji59. Wa¿nym aspektem opisywanej inicjatywy obronnej jest tak¿e
fakt, ¿e wprawdzie polscy liderzy polityczni wspieraj¹ plan budowy tarczy
antyrakietowej, ale zwykli Polacy – o czym pisze prasa w nag³ówkach –
obawiaj¹ siê, ¿e ta inicjatywa stanowi zaproszenie do rosyjskiego lub terrorystycznego uderzenia na Polskê60.
Pamiêæ o Holokauœcie: Jewish – holocaust (46).
Znaczna liczba nag³ówków prasowych zawiera odniesienia do Holokaustu. Nale¿y podkreœliæ, ¿e pamiêæ o tragedii narodu ¿ydowskiego ma swój
wymiar kulturowy. Dzienniki informuj¹ o wystawach portretuj¹cych ¿ycie
¯ydów w Polsce przed wybuchem II wojny œwiatowej61. Nag³ówki informuj¹ o tym, ¿e ocalali z Holokaustu powracaj¹ i próbuj¹ odbudowaæ ¿ycie
wspólnoty ¿ydowskiej w nowej Polsce, koncentruj¹c siê na dzia³alnoœci dobroczynnej62. Odrodzenie siê kultury ¿ydowskiej w Polsce odbywa siê powoli, ale systematycznie, po upadku komunizmu w Polsce, ¯ydzi odkryli
swoje dziedzictwo i kultywuj¹ swój jêzyk oraz tradycje63. Pisze siê tak¿e
o tym, ¿e m³odzi ¯ydzi pielêgnuj¹ pamiêæ o Holokauœcie, ale odwiedzaj¹c
Polskê, nawi¹zuj¹ kontakty i przyjaŸnie z polskimi rówieœnikami64. Pamiêæ
57

CRISIS IN THE CAUCASUS – U.S., POLAND JOIN FORCES WITH MISSILE DEFENSE DEAL
– PLAN TO KEEP ROGUE STATES AT BAY ANGERS RUSSIA, Houston Chronicle (TX) 2008.
58 US, POLAND FINALIZE DEAL TO INSTALL MISSILE SHIELD – WARSAW HOPES PACT
WILL COUNTER RUSSIA THREAT, The Boston Globe (MA) 2008.
59 U.S., POLAND OK MISSILE DEFENSE – DEAL FOR BASE BRINGS WARNING FROM
RUSSIA, Lexington Herald-Leader (KY) 2008. RUSSIA RILED AFTER U.S., POLAND SIGN
MISSILE DEAL, The Orlando Sentinel (FL) 2008. POLAND ACCEPTS MISSILE DEFENSE –
KREMLIN SEES MOVE AS THREAT, The JournalGazette (Fort Wayne, IN) 2008. U.S., POLAND
FORMALIZE MISSILE-DEFENSE TREATY – AGREEMENTS TO UPGRADE AIR DEFENSES,
MODERNIZE MILITARY WILL LIKELY RAISE TENSIONS WITH RUSSIA, The CharlotteObserver (NC) 2008.
60 POLAND: POLES SEE DANGER IN HOSTING U.S. MISSILE SHIELD – WHILE TOP LEADERS STILL SUPPORT THE PLAN, MANY POLES SAY HOSTING NEW U.S. WEAPONS
COULD INVITE RUSSIAN OR TERRORIST ATTACKS. The Miami Herald (FL) 2007.
61 EXHIBITION IN POLISH CITY PORTRAYS JEWISH LIFE BEFORE THE HOLOCAUST, The
New York Times (NY) 2004.
62 HOLOCAUST SURVIVORS REBUILD JEWISH LIFE IN POLAND – PHILANTHROPISTS –
PROGRESSIVE COMMUNITY, Cape Cod Times (Hyannis, MA) 2007. HOLOCAUST SURVIVORS
RETURN TO POLAND WITH FORTUNES TO HELP REBUILD JEWISH LIFE, Post-Tribune (IN)
2007.
63 A JEWISH REVIVAL QUIETLY TAKES ROOT IN POLAND – SINCE COMMUNISM’S FALL,
JEWS HAVE REDISCOVERED THEIR HERITAGE – RESTORING LANDMARKS, STUDYING
HEBREW, Christian Science Monitor, 1995.
64 MUSIC AND AUSCHWITZ – JEWISH TEENS REMEMBER THE HOLOCAUST IN POLAND
AND DISCOVER NEW FRIENDS, The JournalGazette (FortWayne, IN) 2007.
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o Holokauœcie na ³amach amerykañskiej prasy polega tak¿e na prezentowaniu wspania³ych i heroicznych postaw wobec zbrodni ludobójstwa. Pisze
siê zatem o Irenie Sendlerowej, która z nara¿eniem w³asnego ¿ycia uratowa³a przed zag³ad¹ 2,5 tys. ¿ydowskich dzieci, wyprowadzaj¹c je z warszawskiego getta65.
Trudno jednak nie dostrzegaæ du¿ej liczby skrajnie negatywnych odniesieñ do polskiego antysemityzmu, np. nag³ówki donosz¹, ¿e
Nowa „Pasja” w re¿yserii Mela Gibsona gra na starej nienawiœci, a antysemickie w¹tki filmu s¹ g³êboko odczuwane przez katolickie spo³eczeñstwo nadal
nawiedzane przez upiory Holokaustu66. Problem winy Polaków nadal obecny.
Polscy katolicy przepraszaj¹ ¯ydów.

Zbrodnia i wybaczenie: Jew(s) – apology (37).
Stosunkowo du¿a liczba analizowanych nag³ówków podnosi problem
polskiej winy wobec ¯ydów w czasie II wojny œwiatowej. Oczywiœcie najmocniej ten w¹tek wystêpuje w latach 2000–2001, co ma zwi¹zek ze zbrodni¹ w Jedwabnem. Polska przeprasza za masakrê 1 600 ¿ydowskich mieszkañców Jedwabnego, których ¿ywcem spalili ich s¹siedzi podczas II wojny
œwiatowej – czytamy w 2001 r.67 W zwi¹zku z opisywanym wydarzeniem
przepraszaj¹ ¯ydów (którzy byli bezbronnymi ofiarami), a tak¿e szerzej,
przepraszaj¹ za antysemityzm polscy katolicy, Koœció³ katolicki, biskupi,
a tak¿e prezydent Kwaœniewski, który przyznaje, ¿e to Polacy a nie naziœci
zamordowali ¯ydów z Jedwabnego68.
II wojna œwiatowa i pojednanie polsko-niemieckie: world – war (43)
(tak¿e German/Germany).
Kolejna grupa analizowanych tekstów prasowych podnosi problematykê
II wojny œwiatowej i historycznej zmiany w relacjach polsko-niemieckich,
co dokona³o siê po 1989 r. O pojednaniu dwóch narodów pisze siê szczególnie du¿o z okazji 60. rocznicy wybuchu wojny69, tak¿e dekadê póŸniej.
65

HOLOCAUST’S GREAT HERO RECOGNIZED – POLAND HONORS WOMAN FOR HELPING
SAVE ALMOST 2,500 JEWISH CHILDREN, The Houston Chronicle (TX) 2007
66 IN POLAND, NEW ‘PASSION’ PLAYS ON OLD HATREDS – HINTS OF ANTI-SEMITISM IN
FILM ARE FELT DEEPLY IN CATHOLIC NATION STILL HAUNTED BY HOLOCAUST, The Boston Globe (MA) 2004.
67 POLAND APOLOGIZES FOR WARTIME MASSACRE JEWISH RESIDENTS OF TOWN BURNED ALIVE BY NEIGHBORS DURING WORLD WAR II, Akron Beacon Journal (OH) 2001.
68 CATHOLICS OF POLAND APOLOGIZE TO JEWS, The NewYorkTimes (NY) 2000. POLAND’S
CATHOLICS APOLOGIZE TO JEWS, The Philadelphia Inquirer, (PA) 2001. BISHOPS APOLOGIZE
TO JEWS, Tulsa World 2001. THE VICTIMS WERE HELPLESS AND DEFENSELESS. POLISH
LEADER OFFERS APOLOGY IN JEWS DEATHS, Houston Chronicle 2001. POLAND FACES
FACTS, APOLOGIZES FOR SLAUGHTER OF VILLAGE S JEWS. PRESIDENT ADMITS POLES,
NOT NAZIS, KILLED TOWN’S JEWS, The Deseret News (Salt Lake City, UT) 2001. POLAND
APOLOGIZES FOR MASSACRE. VILLAGERS KILLED 1,600 JEWS, Sun-Sentinel 2001. POLISH
LEADER OFFERS APOLOGY FOR WWII MASSACRE OF JEWS, The Philadelphia Inquirer (PA)
2001. POLAND’S CATHOLIC CHURCH APOLOGIZES FOR ANTI-SEMITISM, The Florida Times-Union 2000. POLAND APOLOGIZES TO JEWS, PRESIDENT SAYS POGROM COMMITTED BY
POLES, Watertown Daily Times (NY) 2001. POLAND’S CATHOLIC BISHOPS APOLOGIZE FOR
ANTI-SEMITISM, Lexington Herald-Leader (KY) 2001.
69 MARKING THE START OF WORLD WAR II. THE PRESIDENTS OF GERMANY AND
POLAND PROMOTED RECONCILIATION AT A CEREMONY ON THE BORDER THEY SHARE.
The Philadelphia Inquirer (PA) 1999.
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Wezwaniom do pojednania towarzysz¹ wezwania – ze strony przywódców
Polski i Niemiec – do pokoju, ale te¿ pamiêci o wojnie70.
Polska w kontekœcie europejskim: Europe – East (41) a tak¿e nation –
EU (41) oraz join – European (29).
Historyczna wizyta amerykañskiego prezydenta w Europie Wschodniej
rozpoczyna siê od Polski71. W latach 90. kontekst (wschodnio-)europejski
Polski to kontekst zmian ekonomicznych, które stawiaj¹ nasz kraj na czele
Europy Wschodniej: reformy finansowe, pierwsza w tej czêœci prywatyzacja banku, debiut na gie³dzie itp72. W tym czasie pisze siê te¿ o pomocy
ekonomicznej ze strony USA dla naszej czêœci Europy, w tym Polski73.
Na pocz¹tku nastêpnej dekady aspekt europejski doniesieñ na temat Polski dotyczy jej cz³onkostwa w UE. Pisze siê chocia¿by o niepewnym losie
nieefektywnego rolnictwa polskiego74, a tak¿e o upadaj¹cym przemyœle, co
pozostaje w sprzecznoœci z wizj¹ integracji europejskiej75. Kolejn¹ przeszkod¹ w integracji Polski z UE jest – zdaniem amerykañskiej prasy –
wszechobecna korupcja76. W 2003 r. wiele tekstów prasowych to relacje na
temat prognoz (a póŸniej wyników) polskiego referendum w sprawie cz³onkostwa w UE. Pisze siê np. o przekonywaniu amerykañskiej Polonii do
g³osowania za cz³onkostwem, a tak¿e o tym, ¿e polskie TAK dla UE oznacza – w opiniach polskich liderów politycznych – modernizacjê Polski77.
Upadek komunizmu: communism – fall (29).
Wydarzeniem o kolosalnym znaczeniu dla Polski i œwiata jest – z punktu
widzenia prasy amerykañskiej – upadek komunizmu. Oprócz relacjonowa70

POLISH, GERMAN LEADERS SEEK WORLD WAR II RECONCILIATION 60 YEARS AFTER
START OF WAR, PRESIDENTS MEET, SHAKE HANDS AT BORDER, Akron Beacon Journal (OH)
1999. GERMANY SEEKS TO HEAL RELATIONS WITH POLAND 60 YEARS AFTER NAZI
INVASION. LEADERS CALL FOR PEACE IN 21ST CENTURY AT CEREMONY MARKING BEGINNING OF WORLD WAR II, The Dallas Morning News 1999. EUROPE VOWS NEVER TO FORGET. CEREMONY IN POLAND RECALLS DAY GERMAN BATTLESHIP FIRED ON POLISH
OUTPOST, IGNITING THE WAR, St. Louis Post-Dispatch (MO) 2009.
71 BUSH S WORDS WOO POLAND – PRESIDENT OPENS HISTORIC VISIT TO EASTERN
EUROPE, Houston Chronicle 1989.
72 BANK PRIVATIZATION TO PUT POLAND IN FOREFRONT OF FINANCIAL REFORM – IN
A FIRST FOR EASTERN EUROPE, INSTITUTION WILL BE SOLD TO STOCKHOLDERS,Washington Post 1993.
73 CLINTON PLEDGES AID TO EAST EUROPE – $25 MILLION IS DESIGNATED FOR POLAND, WALESA TOLD, The Seattle Times 1994.
74 POLAND’S AGRICULTURAL VILLAGES PLOW TOWARD EXTINCTION. INEFFICIENT
FARMS NEAR EASTERN BORDER FALL BY WAYSIDE AS NATION EYES EU STANDARDS,
The Dallas Morning News 2000. Problematyka polskiego rolnictwa powraca tak¿e w póŸniejszych tekstach prasowych: POLAND’S FARMERS DREAD EU OVERSIGHT. DISASTER PREDICTED AS
NATION SIGNS ON, The Atlanta Journal-Constitution (GA) 2004. A NIGHTMARE FOR POLAND,
BUT ITS FARMERS DREAM COME TRUE. TRADE HAS SENT FOOD PRICES SURGING SINCE
THE COUNTRY JOINED THE EUROPEAN UNION, The Philadelphia Inquirer (PA) 2004.
75 PAST AND FUTURE COLLIDE IN POST-COMMUNIST POLAND. THE COUNTRY’S FAILING INDUSTRY CLASHES WITH VISIONS OF JOINING THE EUROPEAN UNION BY 2004,
Christian Science Monitor 2002.
76 BRIBERY SCANDAL THREATENS POLAND’S BID TO JOIN EUROPEAN UNION, The New
York Times, (NY) 2003.
77 POLAND ASKS CHICAGO POLES TO VOTE TO JOIN EU. NATION EAGER FOR CLUB
STATUS, BUT ECONOMIC, POLICE OBSTACLES EXIST, Chicago Sun-Times, 2003. POLAND
VOTES YES TO JOIN EUROPEAN UNION. LEADERS HOPEFUL CHANGE WILL BOOST
EFFORTS TO MAKE COUNTRY MODERN, The Herald-Sun (Durham, NC) 2003.
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nia wa¿nych wydarzeñ politycznych (sformowanie niekomunistycznego
rz¹du itp.) pisze siê o nieprzewidywalnoœci Polski, np. 5 lat po upadku komunizmu Polska szuka swego miejsca78. Interesuj¹cym amerykañskich korespondentów aspektem koñca komunizmu w Polsce jest odradzanie siê
wspólnoty ¿ydowskiej nad Wis³¹: since communism’s fall, Jews have rediscovered their heritage: restoring landmarks, studying Hebrew – czytamy
w po³owie lat 90. na ³amach Christian Science Monitor79.
Kolejnym interesuj¹cym (i niepolitycznym) aspektem upadku komunizmu w Polsce s¹ relacje o zwiêkszaj¹cych siê mo¿liwoœciach naszego kraju
w dziedzinie turystyki: od czasu upadku komunizmu turyœci nap³ywaj¹ [do
Polski] szerokim strumieniem z krajów s¹siednich80. Nale¿y wspomnieæ
o jeszcze jednym aspekcie „koñca komunizmu” w Polsce. Korespondenci
z USA zauwa¿aj¹ – np. obserwuj¹c nasz kraj w czasie ¿a³oby po œmierci
Jana Paw³a II – ¿e wp³ywy katolików w Polsce nadal s¹ niezwykle mocne:
pomimo nowej wolnoœci po upadku komunizmu ludnoœæ nadal jest religijna81
Sukcesy postkomunistów: communist – form/former (40).
Sytuacja by³ych komunistów w Polsce anga¿uje uwagê amerykañskich
korespondentów, którzy obszernie informuj¹ o za³o¿eniu nowej partii lewicowej w Polsce w 1990 r.82 Byli komuniœci (former communists) bardzo
czêsto trafiaj¹ na ³amy amerykañskich gazet, kiedy zak³adaj¹ now¹ partiê,
wygrywaj¹ wybory, honoruj¹ papie¿a83 lub wprowadzaj¹ Polskê do UE.
Szczególnie mocno akcentuje siê fakt, ¿e
leftist party wins majority in Poland [...] A group with links to the former
communist regime looks like the victor a Solidarnoœæ jest martwa („Solidarity
appears to be dead”).

Oczywiœcie najwa¿niejszym by³ym komunist¹ jest Aleksander Kwaœniewski, który nie tylko pokonuje Wa³êsê (1995 r.)84 a póŸniej (w 2000 r.)
Wa³êsê i 10 innych kadydatów85, ale przede wszystkim prowadzi lewicê do
78

FIVE YEARS AFTER COMMUNISM FALLS, POLAND SEEKS PLACE, Houston Chronicle
1994.
79 A JEWISH REVIVAL QUIETLY TAKES ROOT IN POLAND. SINCE COMMUNISM’S FALL,
JEWS HAVE REDISCOVERED THEIR HERITAGE – RESTORING LANDMARKS, STUDYING
HEBREW, Christian Science Monitor 1995.
80 POLAND MOVING UP AS TOURIST DESTINATION. VISITORS ARE STREAMING IN FROM
NEIGHBORING COUNTRIES SINCE THE FALL OF COMMUNISM, Milwaukee Journal Sentinel
1999. Wœród najczêœciej opisywanych polskich miast, zw³aszcza w kontekœcie turystycznym, jest Kraków.
81 CATHOLIC INFLUENCE REMAINS STRONG IN POLAND. DESPITE NEW FREEDOMS
AFTER FALL OF COMMUNISM, POPULATION STILL DEVOUT. A WORLD IN MOURNING
THE DEATH OF POPE JOHN PAUL II, The Sun (Baltimore, MD) 2005.
82 POLAND’S COMMUNISTS VOTE TO FORM NEW PARTY, The Dallas Morning News 1990.
83 POLAND’S FORMER COMMUNIST LEADERS, ACTIVISTS TOGETHER HONOR THE
POPE, St.LouisPost-Dispatch 1999.
84 FORMER COMMUNIST DEFEATS POLAND INCUMBENT, Telegraph Herald (Dubuque, IA)
1995.
85 EARLY RETURNS SHOW KWASNIEWSKI WINNING POLAND PRESIDENTIAL RACE –
THE FORMER COMMUNIST LEADS 11 CHALLENGERS LECH WALESA GETS LESS THAN 1
PERCENT OF THE VOTE, Contra Costa Times (Walnut Creek, CA) 2000. FORMER COMMUNIST
RE-ELECTED IN POLAND, The Columbian (Vancouver,WA) 2000.
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zwyciêstwa (2001 r.)86. Najwiêkszym zwyciêstwem lewicy jest integracja
Polski by³ego komunistycznego kraju z UE, co zostaje okreœlone jako zwyciêska ostatnia bitwa87.
Nadzieja na zmiany: country – hope – change (37).
Kolejna grupa wyrazów licznie wystêpuj¹ca w nag³ówkach odzwierciedla dyskurs o zmianie i nadziei. Wœród konstrukcji z tej grupy mo¿na wskazaæ nadziejê Polski na zmianê swojego wizerunku wœród ¯ydów, co ze
wzglêdu na pogmatwan¹ historiê najnowsz¹ jest jednak trudne88. Nadzieja
pojawia siê tak¿e w innym kontekœcie. Doœæ czêsto wartoœæ ta funkcjonuje
w konstrukcjach nag³ówkowych zwi¹zanych z papie¿em, który np. odwiedzaj¹c sw¹ ojczyznê, daje nadziejê i inspiracjê krajowi89. Nadzieja wi¹¿e
siê tak¿e z akcesj¹ Polski do UE90.
Œmieræ: kill – death (37). Œmieræ pojawia siê wielokrotnie w nag³ówkach tekstów poœwiêconych Polsce. Najczêœciej w kontekœcie by³ych nazistowskich obozów œmierci91. Nag³ówki amerykañskich gazet donosz¹ tak¿e
o zabójstwie szefa policji w Polsce, o œmierci, która na nowo wzbudza
strach przed przemoc¹ ze strony przestêpczoœci zorganizowanej w Polsce92.
Kolejnym wa¿nym kontekstem wystêpowania œmierci w nag³ówkach jest
sprawa Jaruzelskiego, który – o czym donosz¹ amerykañskie dzienniki –
zaprzecza przed s¹dem, ¿e wyda³ rozkaz zabijania robotników w 1970 r.,
kiedy to œmieræ ponios³y co najmniej 44 osoby93.
Cz³onkostwo w NATO: NATO (33).
Wystêpuje w nag³ówkach wyraŸne nagromadzenie odniesieñ do NATO.
W po³owie lat 90. pisze siê o wspólnych æwiczeniach naszego kraju z si³ami
NATO94, wa¿ne s¹ rozmaite gesty ze strony Sojuszu w stronê Polski, choæ –
w tym czasie – niekoniecznie oferuje siê Polsce perspektywê cz³onkostwa95.
W nastêpnym roku sytuacja siê zmienia. Po pierwsze dlatego, ¿e zwyciêstwo postkomunisty Kwaœniewskiego w wyborach prezydenckich mo¿e –
86

FORMER COMMUNIST WHO LED LEFT TO VICTORY IN POLAND, The New York Times,
(NY) 2001.
87 WITH EMPHATIC YES, POLAND SET TO JOIN EUROPE. FORMER COMMUNIST COUNTRY CHEERS VICTORIOUS ‘LAST BATTLE’, Houston Chronicle 2003.
88 POLAND HOPES TO CHANGE ITS IMAGE WITH JEWS. LACK OF JEWISH POPULATION,
HISTORY OF NAZI TERROR MAKE COUNTRY’S MISSION DIFFICULT, Milwaukee Journal Sentinel 1998.
89 POPE RETURNS TO NATIVE POLAND HOPES TO INSPIRE STRUGGLING COUNTRY, Pittsburgh Post-Gazette (PA) 2002.
90 POLAND VOTES YES TO JOIN EUROPEAN UNION. LEADERS HOPEFUL CHANGE WILL
BOOST EFFORTS TO MAKE COUNTRY MODERN, The Herald-Sun (Durham, NC) 2003.
91 TAKING ROOT AGAIN IN POLAND. JUDAISM COMES ALIVE AMID THE FORMER NAZI
KILLING FIELDS AND DEATH CAMPS, South Florida Sun-Sentinel (Fort Lauderdale, FL) 2005.
92 EX-POLICE CHIEF SHOT, KILLED OUTSIDE HOME. DEATH RENEWS FEARS OF GANG
VIOLENCE IN POLAND, The Dallas Morning News 1998.
93 IN POLAND, A DENIAL OF ORDERING DEATHS. WOJCIECH JARUZELSKI TOLD A COURT THAT HE WAS NOT RESPONSIBLE FOR THE 1970 KILLINGS OF AT LEAST 44, The Philadelphia Inquirer (PA) 2001.
94 POLAND IS OFFERED JOINT NATO MILITARY EXERCISES, Seattle Post-Intelligencer 1994.
95 NATO DOESN T WANT POLAND, USA Today (Arlington,VA) 1994.
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jak pisze prasa – zmieniæ obraz Polski jako ewentualnego cz³onka NATO (i
UE)96, a po drugie, uaktywniaj¹ siê Niemcy, wyraŸnie wspieraj¹c starania
Polski o cz³onkostwo97. W po³owie lat 90. amerykañska prasa wiele pisze
o zagro¿eniach dla polskiej integracji z NATO (chodzi³o np. o niski poziom
polskiej armii98, a tak¿e aferê szpiegowsk¹99). Na korzyœæ Warszawy przemawia³ jednak fakt, ¿e – jak to metaforycznie ujmuje autor nag³ówka
w Chicago Tribune – dla Polski s³oñce wschodzi na Zachodzie [...], a wielu
Polaków postrzega wy³¹cznie piêkn¹ stronê USA100.
W 1997 r. prezydent Clinton jednoznacznie opowiedzia³ siê za przyjêciem Polski do Sojuszu Pó³nocnoatlantyckiego101 a rok póŸniej przychylna
Polsce Chicago Tribune publikuje materia³ pt. „Dlaczego Polska zas³uguje
na cz³onkostwo w NATO”102. Przyjêcie krajów naszego regionu nastêpuje
w trakcie szczytu jubileuszowego w 1999 r., o czym donosz¹ nag³ówki wielu amerykañskich gazet103.
Ponowne nasilenie tematyki polskiego uczestnictwa w NATO wi¹¿e siê
z prowadzeniem wojny z terroryzmem, np. w 2006 r. prasa pisze o tym, ¿e
Polska wysy³a 1000 ¿o³nierzy do Afganistanu104. Z kolei w 2008 r. wa¿ne
okazuj¹ siê dwa tematy: budowa tarczy antyrakietowej105, której to inicjatywie bardzo niechêtna jest Rosja, a sposobem uzyskania jej zgody na to
przedsiêwziêcie mia³o byæ zacieœnienie wspó³pracy NATO–Rosja. Drugim
wydarzeniem – w kontekœcie NATO – jest agresja Rosji na Gruzjê106, która
bardzo niepokoi³a jej s¹siadów (m.in. Polskê) i stanowi³a powa¿ne wyzwanie dla poszerzaj¹cej siê UE oraz NATO.

96

WALESA TRAILS IN POLLS BEFORE ELECTIONS TODAY – VICTORY BY EX-COMMUNIST COULD ALTER POLAND’S IMAGE AS IT CONSIDERS JOINING NATO, EU, The Dallas
Morning News 1995.
97 KOHL’S OUTREACH TO POLAND MAY AID ITS NATO DREAMS. GERMAN CHANCELLOR WANTS TO SECURE NEW FRIENDSHIP, The Washington Times 1995.
98 QUALITY OF ARMY QUESTIONED AS POLAND SEEKS NATO ENTRY, The Seattle Times
1996.
99 AMID SPY SCANDAL, POLAND TRIES TO SALVAGE NATO MEMBERSHIP BID, Chicago
Tribune 1996.
100 FOR POLAND, SUN RISES IN WEST – FROM TINA TURNER TO NATO, MANY POLES SEE
ONLY AMERICA THE BEAUTIFUL, Christian Science Monitor 1996.
101 CLINTON HAILS POLAND IN NATO – AMID ENTHUSIASM, THERE ARE DOUBTS,
ChicagoSun-Times 1997. CLINTON WELCOMES POLAND TO NATO AMID SYMBOLISM, The
Commercial Appeal (Memphis, TN) 1997.
102 ROOM AT THE TABLE? WHY POLAND DESERVES TO BE A MEMBER OF NATO, Chicago
Tribune 1998.
103 EXPANDING ALLIANCE: THE OVERVIEW POLAND, HUNGARY AND THE CZECHS JOIN
NATO, The New York Times (NY) 1999.
104 POLAND TO SEND 1,000 TROOPS TO AID NATO IN AFGHANISTAN, The New York Times
(NY) 2006.
105 U.S., POLAND SIGN MISSILE DEAL – IN TURN, RUSSIANS SUSPEND NATO TIES, Chicago
Tribune (IL) 2008.
106 RUSSIA’S ACTIONS IN GEORGIA GIVE POLAND, NEIGHBORS JITTERS. FEARS OF
A RETURN TO DIVIDED EUROPE. CHALLENGE FOR GROWING EUROPEAN UNION, NATO,
The SeattleTimes (WA) 2008.
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Katolicyzm i aborcja: Catholic – abortion (33).
Nastêpn¹ grupê wyrazów tworz¹cych wyraŸne skupienie w nag³ówkach
prasowych jest katolicyzm i aborcja. W 1991 r. parlament odrzuci³ propozycjê ca³kowitego zakazu aborcji, co amerykañska gazeta nazywa pierwszym
niepowodzeniem Koœcio³a rzymskokatolickiego w Polsce od czasu upadku
komunizmu107. Temat powraca wielokrotnie, np. w 1996 r., kiedy pisze siê
o tym, ¿e katolicyzm w Polsce staje w obliczu nowego wyznania, jakim jest
liberalizacja prawa do aborcji108. Problematyka katolicka na ³amach amerykañskich dzienników pojawia siê te¿ w innym kontekœcie. Chodzi o trudne
relacje katolików i ¯ydów109.
Wojna z terroryzmem i polskie wojsko w Iraku: Iraq – troop (31).
Udzia³ polskich wojsk w wojnie z terroryzmem jest tematem wielu materia³ów prasowych (zw³aszcza w 2004 r.), co mo¿na zrekonstruowaæ na
podstawie analizy nag³ówków prasowych z tego okresu. Najczêœciej pisze
siê o tym, ¿e Polska zosta³a wprowadzona w b³¹d przez ówczesn¹ administracjê prezydenck¹, jeœli chodzi o broñ masowego ra¿enia. W efekcie, zapada decyzja o wycofaniu polskich oddzia³ów z Iraku110.
Wyrazy buduj¹ce nag³ówki amerykañskich dzienników pisz¹cych
o Polsce w latach 1989–2009 tworz¹ okreœlone struktury. W pierwszym
skupieniu znajduj¹ siê wyrazy takie, jak NATO razem ze s³owami join +
European oraz Iraq + troops. Kolejn¹ grupê tworz¹ silnie nacechowane negatywnie wyrazy, takie jak Jewish + holocaust oraz Jew(s) + apology, które
wchodz¹ w relacjê z par¹ kill + death. Nastêpn¹ istotn¹ wi¹zk¹ wyrazów
nag³ówkowych jest para Catholic + abortion ³¹cz¹ca siê z par¹ communism
+ fall. Skupienie czwarte ³¹czy pary Europe + East oraz nation + EU. Kolejna grupa to triada Bush + aid + offer ³¹cz¹ca siê z par¹ economy + reform.
Na uwagê zas³uguj¹ wyrazy, które pojawiaj¹ siê w licznych nag³ówkach,
jednak nie wchodz¹ w silne relacje z konkretnymi grupami wyrazów, pozostaj¹c w pewnym oddaleniu od pozosta³ych. Pope + JPII + visit to triada,
która nie wchodzi w mocne relacje z konkretnymi wyrazami ze wzglêdu na
wieloaspektowoœæ swych wyst¹pieñ. Innymi s³owy, „tematyka papieska”
107 ABORTION BAN REJECTED BY POLAND. VOTE DEALS SETBACK TO CATHOLIC
CHURCH, Daily News of Los Angeles (CA) 1991.
108 CATHOLICISM FACING NEW CHALLENGE. IGNORING CHURCH, POLAND ON VERGE
OF RELAXING ABORTION RESTRICTIONS, Chicago Tribune 1996.
109 I FORGIVE THE SINS OF CATHOLICS IN POLAND DURING WORLD WAR II, The Hartford
Courant (CT) 2001. W tym niezwykle osobistym i emocjonalnym tekœcie autor deklaruje, ¿e wybacza
Polakom wydawanie ¯ydów w czasie okupacji, wspó³pracê z Niemcami, pogromy (jak ten w Jedwabnem), ale tekst swój koñczy zdaniem: for all the sins committed against Jews in 1946, in what was then
a free and independent Poland, I shall never forgive them.
110 POLAND WAS MISLED ABOUT WEAPONS – OF MASS DESTRUCTION, PRESIDENT
SAYS HE CONSIDERS PULLING POLISH TROOPS OUT EARLY FROM IRAQ, St. Louis Post-Dispatch (MO) 2004. POLAND MISLED ON IRAQ – U.S. ALLY COULD WITHDRAW TROOPS
EARLY, The Record (Hackensack, NJ) 2004. POLAND MISLED ON ARMS, MAY REMOVE IRAQ
TROOPS MONTHS EARLY, LEADER SAYS, Milwaukee Journal Sentinel (WI) 2004. POLAND
PONDERS REMOVING TROOPS FROM COALITION. NATION MISLED ABOUT IRAQ THREAT, The Seattle Times (WA) 2004. POLISH LEADER SAYS HE WAS MISLED ON IRAQ, WEIGHS
EARLY TROOP WITHDRAWAL, Sun-Sentinel 2004.
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pojawia siê w wielu nag³ówkach i w rozmaitych wariantach i po³¹czeniach;
mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e wspomniana triada jest najbardziej dyskursywna. Z kolei wyraz missile + defend + deal + Russia nie wchodzi w bliskie
relacje z innymi ze wzglêdu na sw¹ konkretnoœæ.
A zatem diagram pokazuje te wyrazy w nag³ówkach, które – ze wzglêdu
na liczebnoœæ wystêpowania oraz tendencje do ³¹czenia siê z wieloma innymi wyrazami s¹ – wielowymiarowe, tzn. pojawiaj¹ siê w ró¿norodnych
kontekstach. Chodzi tu o papie¿a (JPII), „Solidarnoœæ”. Z drugiej strony
mamy wi¹zkê wyrazów, która pozostaje w pewnym oddaleniu od pozosta³ych s³ów wystêpuj¹cych w nag³ówkach, ze wzglêdu na sw¹ specyficznoœæ.
Leksykalna analiza zbioru ogólnego: frekwencja wyrazów, zasiêgi
kategorii w badanych tekstach
Najwy¿ej notowanym s³owem pe³noznaczeniowym (nie licz¹c wyrazów Polska, polski, Warszawa’111) na liœcie frekwencyjnej112 badanego
zbioru tekstów jest wyraz communist, który pojawia siê w badanym korpusie 1794 razy, co daje zasiêg 0,2 proc.113 Innymi charakterystycznymi wyrazami pojawiaj¹cymi siê na szczycie listy frekwencyjnej s¹ Solidarity
(0,14)114, war (0,14), pope (0,13) oraz Jewish (0,12) i Jews (0,1). Ponadprzeciêtne zasiêgi procentowe osi¹gaj¹ tak¿e takie wyrazy, jak soviet (0,11),
111

Poland (1,3), Polish (0,5), Warsaw (0,2).
Czo³owe miejsca list frekwencyjnych z poszczególnych lat przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co: 1989 r.:
Solidarity (0,59), Bush (0,49), government (0,49), communist (0,44), economic (0,38), president (0,35),
Wa³êsa (0,30), soviet (0,23). 1990 r.: Wa³êsa (0,45), government (0,37), Solidarity (0,31), economic
(0,26), Mazowiecki (0,26), Germany (0,22), communist (0,22), German (0,21), Soviet (0,19). 1991 r.:
soviet (0,37), government (0,34), economic (0,27), economy (0,25), communist (0,21), Wa³êsa (0,19),
debt (0,19), market (0,18). 1992 r.: government (0,27), communist (0,22), Wa³êsa (0,19), economic
(0,18). 1993 r.: government (0,38), market (0,23), Wa³êsa (0,23), economic (0,20), communist (0,20),
parliament (0,19). 1994 r.: Clinton (0,43), NATO (0,40), president (0,32), German (0,22), Europe (0,22),
communist (0,19), economic (0,19). 1995 r.: Wa³êsa (0,39), Kwaœniewski (0,34), communist (0,29).
1996 r.: communist (0,26), Kwaœniewski (0,24), Oleksy (0,23), NATO (0,23), abortion (0,19). 1997 r.:
pope (0,49), Solidarity (0,25), church (0,24), John Paul II (0,21), communist (0,17). 1998 r.: Jewish
(0,26), communist (0,21), government (0,20), Europe (0,18), Jews (0,18), Russia (0,17). 1999 r.: pope
(0,52), John Paul II (0,35), communist (0,25), communism (0,22), Solidarity (0,21), Wa³êsa (0,21),
church (0,20), war (0,20). 2000 r.: communist (0,27), European (0,26), Jewish (0,22), Solidarity (0,22),
Wa³êsa (0,20), Europe (0,17), government (016), war (0,16), Kwaœniewski (0,15). 2001 r.: Jews (0,49),
Jedwabne (0,37), Poles (0,37), Jewish (0,28), Solidarity (0,24), communist (0,23), nazi (0,19), massacre
(0,18), ceremony (0,16). 2002 r.: pope (0,33), John Paul II (0,26), European (0,21), visit (0,18). 2003 r.:
Iraq (0,37), European (0,33), Europe (0,30), war (0,23), Bush (0,23), France (0,23), Germany (0,20),
EU (0,20). 2004: Iraq (0,27), European (0,26), war (0,18). 2005: pope (0,32), communist (0,24), Auschwitz (0,23), Solidarity (0,23), church (0,21). 2006 r.: Europe (0,24), government (0,19), European
(0,18), Kaczyñski (0,15). 2007 r.: communist (0,29), Jewish (0,29), Kaczyñski (0,27), party (0,26), secret
(0,24), law (0,21), church (0,20), police (0,19), war (0,18). 2008 r.: missile (0,48 + missiles – 0,17), defense (0,37), Russia (0,36), deal (0,31), Europe (0,24), European (0,21), Russian (0,20), military (0,18),
Georgia (0,18), war (0,17). 2009 r.: war (0,34), Europe (0,20), missile (0,20), German (0,16). UWAGA:
W zestawieniu wziêto pod uwagê wy³¹cznie s³owoformy pe³noznaczeniowe, nie uwzglêdniono ponadto
takich wyrazów, jak Poland, Warsaw, USA.
113 People, government (ka¿dy wraz o zasiêgu ok. 1,19), nastêpnie Europe (1,16), president, European
(ka¿dy 1,15), a nastêpnie world (0,14).
114 S³owo o identycznym zasiêgu to union.
112
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church (0,1) oraz German (0,08) i Germany (0,8)115. Najwy¿ej notowanym
nazwiskiem jest Wa³êsa (1210 wyst¹pieñ, co daje 0,14 proc. zasiêg), a na
drugim miejscu jest Jan Pawe³ II (³¹cznie, w ró¿nych formach wyrazowych116: 766 wyst¹pieñ)117.
Zasiêgi poszczególnych kategorii analizy zawartoœci wykonanej na
materiale badawczym, który sk³ada³ siê z ponad 20 tys. akapitów (jednostek
analizy) tworz¹cych zbiór wypowiedzi dzienikarskich o Polsce, opublikowanych w latach 1989–2009 na ³amach amerykañskich dzienników, przedstawia poni¿sza tabela.
Tabela 1. Wyniki komputerowej analizy zawartoœci: ranking 10 kategorii o najwy¿szych zasiêgach w grupach WARTOŒCI/ANTYWARTOŒCI, TEMATKA,
BOHATER118
WARTOŒCI

%%

TEMATYKA

%%

BOHATEROWIE

%%

SOLIDARNOŒÆ

22,0 WSPÓ£PRACA

24,6 RZ¥D/PREZYDENT /
W£. WYK.

26,1

WOJNA/ŒMIERÆ

14,2 HANDEL/FINANSE/RYNEK

22,7 NARÓD/LUD

24,5

SUKCES

13,0 DYPLOMACJA

18,4 ARMIA/¯O£NIERZE

10,6

NAUKA

12,7 SPÓR

10,5 KOŒCIÓ£

SPRAWIEDLIWOŒÆ

12,3 SZTUKA/KULTURA

9,2

8,0 ¯YDZI

9,1

PRZEDSIÊBIORCZOŒÆ 11,2 PRAWA CZ£OWIEKA

6,1 KOBIETY

8,3

REFORMY

10,4 JÊZYK / MOWA

5,7 KAPITALIŒCI/FINANSIŒCI

8,0

LEWICA

10,2 MEDIA

5,6 KOMUNIŒCI

7,0

RODZINA

10,1 PROTEST

5,1 DZIENNIKARZE

6,4

4,9 OPOZYCJA

6,3

CHRZEŒCIJAÑSTWO
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9,8 PRZEMYS£

Oczywiœcie w tej grupie znajduj¹ siê tak¿e wyrazy o znaczeniu ogólnym, elementy charakterystyczne dla dziennikarskiego dyskursu o sprawach miêdzynarodowych, czyli country (0,12), economic
(0,11), foreign (0,11), minister (0,11) oraz Eastern (0,08).
116 W formie John Paul II – 523 + John Paul – 157 + Wojty³a – 86.
117 A w dalszej kolejnoœci: Kwaœniewski (653), Bush (³¹cznie) (582), Clinton (280), Kaczyñski (³¹cznie)
(261 + Kaczyñscy – 66), Jaruzelski (230), Mazowiecki (211), Tusk (138), Miller (137), Oleksy (128), Hitler (108), Gross (108), Geremek (103), Balcerowicz (101), Putin (98), Obama (79), Buzek (71), Suchocka (69), Stalin (69), Pawlak (67), Tymiñski (67), Rice (64), Kukliñski (56), Michnik (55), Kohl (54), Sikorski (54), Paderewski (54), Glemp (53), Lenin (53), Olszewski (49), Jelcyn (48), Wielgus (46),
Gorbaczow (46), Jackson (45), Olechowski (41), Krzaklewski (40), Schudrich (40), Mazur (38), Chopin
(38), Reagan (37), Baker (36), Rakowski (35), Bielecki (35), Lepper (34), Chirac (34), Olisadebe (34),
Albright (34), Urban (33), Cimoszewicz (33), Bartoszewski (31), Kamiñski (30), Liroy (28), Belka (27),
Paetz (27), Navarro-Valls (24), Gore (24), Niezabitowska (24), Hussein (24), Dubynin (22), Merkel (22),
Engel (22), Rywin (20), Isakowicz-Zaleski (16).
118 Wysok¹ pozycjê w rankingu tematów kategorii FINANSE/HANDEL potwierdzaj¹ zasiêgi innych –
bardziej ogólnych kategorii, których s³owniki definiuj¹ wa¿ne instytucje. Spoœród wszystkich jednostek
analizy, czyli akapitów, 69 proc. zawiera co najmniej jeden wyraz ze s³ownika kategorii odnosz¹cej siê
do szerokiej kategorii instytucji EKONOMICZNYCH. Na drugim miejscu znajduj¹ siê instytucje POLITYCZNE (61% jednostek analizy), a nastêpnie: instytucje PRAWNICZE (30%), AKADEMICKIE
(25%), WOJSKOWE (21%) i RELIGIJNE (20%). To s¹ wyniki œrednie z ca³ego badanego okresu. Na
uwagê zas³uguj¹ pewne odstêpstwa od œredniej w poszczególnych latach. Instytucje EKONOMICZNE
uzyska³y najwiêkszy zasiêg (+6%powy¿ej œredniej) w 1991 r., natomiast najs³abszy (-9%) w 2006 r. Instytucje POLITYCZNE by³y ponadprzeciêtnie reprezentowane w tekstach z 1989 r. (+13%), natomiast
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Wœród kategorii aksjologicznych, odnosz¹cych siê do s³ów sztandarowych najwy¿sze zasiêgi uzyska³y SOLIDARNOŒÆ i SUKCES, ale z drugiej strony WOJNA/ŒMIERÆ. W rankingu kategorii aksjologicznych przewa¿aj¹ kategoriie pozytywne. Wœród kategorii tematycznych najwy¿szy
zasiêg uzyska³a kategoria odnosz¹ca siê do WSPÓ£PRACY/NEGOCJACJI (itp.), ale warto zauwa¿yæ, ¿e na drugim miejscu znalaz³a siê kategoria
ze sfery ekonomicznej: HANDEL / FINANSE / RYNEK. Najwy¿szy zasiêg w grupie kategorii odnosz¹cych siê do bohaterów wydarzeñ uzyska³a
W£ADZA WYKONAWCZA (RZ¥D/PREZYDENT). Warto jednak zauwa¿yæ niezwykle wysoki zasiêg kategorii, której s³ownik skupia wyrazy
denotuj¹ce ludnoœæ ¯YDOWSK¥ (4. pozycja na liœcie). Wœród konkretnych aktorów wydarzeñ najwiêksza liczba akapitów spe³nia³a warunki kategorii JAN PAWE£ II119.
Kluczowe s³owa i kategorie jako wskaŸniki najwa¿niejszych tematów
w latach 1989–2009
W kolejnej fazie badañ sporz¹dzono listy s³ów kluczowych120 dla tekstów z poszczególnych lat, które uporz¹dkowano wedle okresów wyznaczonych przez kolejne kadencje prezydentów USA. Sprawdzono ponadto
zasiêgi kategorii klucza badawczego w poszczególnych latach. Aby zrekonstruowaæ dynamikê konfiguracji wartoœci, tematów i bohaterów, sprawdzono, które kategorie osi¹gaj¹ w latach 1989–2009 zasiêgi wyraŸnie powy¿ej œredniej (liczonej z ca³ego okresu).
najs³abszy zasiêg (–10%) uzyska³y w 2004 r.. Analogiczne ró¿nice w przypadku instytucji PRAWNICZYCH wynosz¹: +8 w 2007 r., –6% w 2004 r., AKADEMICKICH: +7 w 1998 r., –6% w 1990 r.,
WOJSKOWYCH: +15% w 2008 r., –7% w 1995 r. oraz RELIGIJNYCH: +21% w 1999 r., -7% (w 2004
i 2008 r.).
119 JPII – 1351 akapitów. S³ownik tej kategorii obejmowa³ m.in. formy wyrazowe John Paul, Wojty³a
oraz s³owo pope.
120 Na wstêpie wykonano analizê s³ów kluczowych korpusu 400 tekstów na temat Polski wydrukowanych na pierwszych kolumnach amerykañskich dzienników. Listê frekwencyjn¹ wyrazów z pierwszych kolumn dzienników zestawiono z list¹ frekwencyjn¹ ca³ego korpusu, w wyniku czego otrzymano
listê s³ów kluczowych amerykañskich „jedynek” w latach 1989–2009. Najczêœciej – bior¹c pod uwagê
wylosowan¹ próbê tekstów – materia³y o Polsce publikowa³a na swej pierwszej kolumnie gazeta Chicago Tribune. G³ównymi aktorami byli Bush, Mazowiecki, ale tak¿e Jaruzelski, Gorbaczow, w dalszej
kolejnoœci tak¿e np. Kiszczak. Bohaterem kolektywnym by³a „Solidarnoœæ”, chodzi³o o pomoc [aid]
ekonomiczn¹ [economic(s)], zw³aszcza w kontekœcie zad³u¿enia [debt, bank, banks]. Krajem, który –
oprócz Polski – najczêœciej pojawia³ siê w tych relacjach, by³y Wêgry. Wa¿ne s¹ zwi¹zki poszczególnych s³ów kluczowych z innymi wyrazami (linked keywords) z pierwszych kolumn amerykañskich
dzienników. W otoczeniu wyrazu Bush pojawia³y siê takie wyrazy pe³noznaczeniowe, jak assistance,
Jaruzelski, package, Solidarity, Hungary, meeting, summit, aid, economic, Wa³êsa. Pozosta³e (wybrane)
zwi¹zki s³ów kluczowych wygl¹daj¹ nastêpuj¹co: Mazowiecki – Tymiñski, Wa³êsa, government, Solidarity | aid – Hungary, economic, Bush | Solidarity – democrats, billion, agreement, talks, American, Bush,
opposition, Jaruzelski | Mazowiecki, government, Wa³êsa | Hungary – aid, western, Bush, economic | Jaruzelski – Bush, government, solidarity | East – Kohl, West, Western | debt – billion | government – agreement, Western, talks, west, Jaruzelski, program, Mazowiecki, Wa³êsa, solidarity, economic | bank(s) –
loans, billion | West – government, economic, East | summit – Paris, Western, Bush | Tyminski – Mazowiecki, Wa³êsa | economic – companies, West, aid, Paris, Bush | opposition – Wa³êsa, Solidarity | food –
prices | Kohl – East | billion – Solidarity, inflation, banks, debt | loans – bank | companies – economic,
ventures | inflation – billion | Wa³êsa – opposition, Mazowiecki, Tyminski, Bush, government, Solidarity.
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W latach 1989–1992, podczas kadencji George’a Herberta Walkera
Busha na pierwszym miejscu listy s³ów kluczowych znalaz³ siê Mazowiecki. Nazwisko premiera ³¹czy siê (linked keywords)121 z innymi s³owami kluczowymi wypowiedzi dziennikarskiech z tego okresu: Wa³ês¹ i rz¹dem.
Grupê tê uzupe³nia nazwisko prezydenta Busha, wystêpuj¹cego w aspekcie
politycznym i ekonomicznym, o czym œwiadcz¹ relacje z takimi wyrazami
kluczowymi, jak debt, political, Wa³êsa, economic, program. Wymiar ekonomiczny dyskursu w latach 1989–1992 znajduje potwierdzenie w du¿ym
nagromadzeniu terminów z tej dziedziny, które zyskuj¹ status kluczowoœci:
economic [® economy (® foreign, companies), market, plan], Bush, Wa³êsa, government, a tak¿e debt, inflation, billion (® investment, banks, West,
credits, aid). Kluczowa jest zatem gospodarka. Na liœcie s³ów kluczowych
pojawiaj¹ siê te¿ wyrazy industrial i market. Wymiar polityczny potwierdzaj¹ takie wyrazy kluczowe, jak elections, parliament oraz sejm, ale tak¿e
opposition i talks. Wa¿ne w tym kontekœcie s¹ te¿ wymienione nazwiska,
z których nazwisko Wa³êsy wchodzi w ciekawe konfiguracje: Wa³êsa ®
communist, Wachowski, opposition, economic, Bush, Mazowiecki, Tymiñski, parliament, Solidarity, government. Solidarnoœæ pojawia siê w s¹siedztwie takich wyrazów, jak elections, political, workers, communist, leader,
government, Wa³êsa.
Pojawia siê zatem kontekst komunizmu i komunistów. Wyrazy te ³¹cz¹
siê z kluczowymi s³owoformami, takimi jak gen. (Jaruzelski), Wa³êsa, first,
Solidarity, government, East. Wymiar miêdzynarodowy jest reprezentowany przez wyrazy: East [w relacji ® z wrazami soviet [® Dubynin, Germany (® Kohl)], i (non) communist], West (i Western), wchodz¹cy w relacje
z wyrazami Germany i billion, oraz foreign (® political, economy). Kluczowy status uzyskuje w badanym okresie wyraz free (® Poland).
Rekonstrukcja tematyki dyskursu o Polsce na podstawie analizy szczegó³owych list s³ów kluczowych w kolejnych latach (1989–1993) prowadzi
do nastêpuj¹cych wniosków. W 1989 r. Polska by³a prezentowana jako pañstwo w prze³omowym momencie historycznym. S³owa kluczowe ‘89 r. odnosz¹ siê do k³opotów ekonomicznych, pomocy Zachodu, pieriestrojki
w ZSRR i zwyciêstwa „Solidarnoœci” w Polsce. Rok 1990 jest rokiem
rz¹dów „Solidarnoœci”, kluczowe s¹ te¿ trudne wybory prezydenckie, zmiana w relacjach Polski z jednocz¹cymi siê Niemcami. Na liœcie s³ów kluczowych pojawiaj¹ siê liczni aktorzy sceny politycznej. W 1991 r. istotna staje
siê ekonomiczna przebudowa kraju oraz wycofywanie wojsk sowieckich.
S³owa kluczowe tekstów z 1992 r. œwiadcz¹ o nadejœciu nowych czasów
i nowych problemów. Chodzi o turbulencje polityczne, zanieczyszczenie
œrodowiska, a tak¿e nietolerancjê wobec chorych na AIDS (na przyk³adzie
zak³adu w Laskach).
121 W oznaczeniach „powi¹zanych s³ów kluczowych” (linked keywords) korzystam z nawiasów klamrowych, kwadratowych i zwyk³ych. A zatem np. zapis A {® B, D [® E, F (® G)]} nale¿y odczytaæ:
wyraz F ³¹czy siê z G, i razem z E wchodz¹ w relacjê z D. Ca³a wymieniona grupa – uzupe³niona o B –
stanowi grupê s³ów kluczowych powi¹zanych z kluczowym s³owem A.
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Przedstawione wyniki analizy s³ów kluczowych znajduj¹ potwierdzenie
w zasiêgach kategorii analizy zawartoœci. W latach 1989–1992 obserwujemy ponadprzeciêtnie wysokie zasiêgi okreœlonych kategorii klucza. Wœród
kategorii ze sfery aksjologicznej liczy³y siê REFORMY (+3,6 i + 5,7 proc.
odpowiednio w latach ‘89 i ‘91), PRZEDSIÊBIORCZOŒÆ (+16,5 proc.
w ‘91) i KAPITALIZM (+4,5 proc. w ‘91)122, w grupie kategorii tematycznych – HANDEL/FINANSE oraz D£UGI (odpowiednio: +6,3 i +3,2 proc.
w ‘89, +18,6 i + 5,4 w ‘91), PRZEMYS£ (+4,2 i +4,6 proc. w ‘91 i ‘92),
a tak¿e INFLACJA (+2,3 proc. w ‘89), natomiast wœród kategorii odnosz¹cych siê do bohaterów – KAPITALIŒCI/FINANSIŒCI (+1,7,6, +8,6
i + 2,1 proc. odpowiednio w ‘90, ‘91 i ‘92), BIZNESMENI (+8,6 w ‘91)
oraz ROBOTNICY (+4,8 i +2,4 proc. w ‘91 i ‘92). Dyskurs polityczny
(wolnoœciowy) w latach 1989–1992 potwierdzaj¹ z kolei wysokie zasiêgi
takich kategorii, jak SOLIDARNOŒÆ, OPOZYCJA i KOMUNIŒCI, które
np. w ‘89 r. uzyka³y odpowiednio +12,0, +13,6 i +7,4 proc.
Wyrazem, który uzyska³ najwy¿szy wskaŸnik kluczowoœci w wypowiedziach dziennikarskich w czasie pierwszej kadencji Williama Jeffersona
Clintona (1993–1996) jest nazwisko nowego prezydenta USA. Wyraz Clinton wchodzi w relacje (®) z takimi s³owami kluczowymi, jak: reforms, polite, Wa³êsa, security i NATO. Na uwagê zas³uguje wysoki kluczowy status
nazwiska Oleksy w relacji z Kwaœniewskim (® Oleksy, Wa³êsa, social, democratic). Wa¿ne jest te¿ partnerstwo (dla Pokoju) z NATO (® peace,
partnership, Clinton). A zatem kwestie zwi¹zane z bezpieczeñstwem s¹
istotnym elementem dyskursu prasowego o Polsce w omawianym czasie:
security ® Clinton. Kluczowy status uzyskuje te¿ parlament (parliament),
który ³¹czy siê z grup¹ wyrazów z tej dziedziny (® coalition, vote), ale tak¿e z wyrazem abortion.
Dyskurs o Polsce w tym czasie – w œwietle s³ów kluczowych z kolejnych
lat – przedstawia siê nastêpuj¹co: w 1993 r. mamy do czynienia z zainteresowaniem prasy wotum nieufnoœci dla rz¹du Suchockiej, rozwi¹zaniem
parlamentu, a nade wszystko wyborczym zwyciêstwem postkomunistów.
W 1994 r. wa¿ne by³o zaproszenie Polski do NATO oraz polsko-niemieckie
pojednanie w 50. rocznicê wybuchu powstania warszawskiego. W nastêpnym roku (1995) kluczowy wymiar mia³y nastepujace sprawy: przegrana
Wa³êsy w wyborach prezydenckich, kolejna wizyta JPII w ojczyŸnie, kontynuacja procesu pojednania z Niemcami, kontynuacja reform oraz odrodzenie ¿ydowskiej kultury i tradycji w Polsce. W 1996 r. dominowa³y takie
tematy, jak afera szpiegowska i ust¹pienie Oleksego, wizyty Hillary Clinton
w Polsce i Aleksandra Kwaœniewskiego w USA. Uwagê prasy przyci¹gnê³a
ponadto kolejna debata o aborcji. W tym samym roku przypominano najnowsz¹ historiê Polski, zw³aszcza dzia³ania Reagana i JPII przeciwko komunizmowi. Pisano te¿ o sukcesie naszego kraju, czyli wejœciu Polski do
OECD. Liczy³ siê tak¿e dyskurs o Polakach, którzy kochaj¹ USA.
122 Interesuj¹ce kategorie, które w omawianym okresie uzyska³y wyraŸnie wy¿szy (od œredniej) zasiêg
to SUKCES (+3,1 w ‘91), ale te¿ KRYZYS (+5,9 proc. w ‘91)
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W œwietle wyników AZ mo¿na stwierdziæ, ¿e problematyka transformacji polityczno-ekonomicznej zajmowa³a wa¿ne miejsce w strukturze dyskursu prasowego o Polsce tak¿e w czasie pierwszej kadencji Clintona.
Œwiadcz¹ o tym ponadprzeciêtnie wysokie zasiêgi – w 1993 r. – takich kategorii, jak np. PRZEDSIÊBIORCZOŒÆ, REFORMY, HANDEL/FINANSE
(odpowiednio +7,6, +11,9), a wœród kategorii bohaterów KAPITALIŒCI/FINAN. (+3,7) i ROBOTNICY (+2,8). W kolejnych latach kluczowy charakter uzyskuj¹ jednak inne kategorie ze sfery aksjologicznej.
W 1994 r. by³y to BEZPIECZEÑSTWO (+6,8) oraz GODNOŒÆ/HONOR
(+5), natomiast w 1995 r. – CHRZEŒCIJAÑSTWO (+4,8), MI£OŒÆ (+2,3)
oraz ABORCJA, która w omawianym roku uzyska³a zasiêg o 2,2 proc. wy¿szy od œredniej, a w kolejnym a¿ +6,5 proc. W okresie 1993–1996 r. kluczowy status zyskuj¹ te¿ inni – ni¿ w poprzednim okresie – bohaterowie,
tacy jak np. KOŒCIÓ£ (+4,2), DZIECI/M£ODZIE¯ (+3) i PAPIE¯ (+2,7)
(w ‘94 r.).
W wypowiedziach dziennikarskich opublikowanych podczas drugiej kadencji Clintona (1997–2000) listê wyrazów kluczowych otwiera wyraz papie¿ (pope), w którego s¹siedztwie wystêpuj¹ nastêpuj¹ce kluczowe wyrazy: reconciliation, pilgrimage, canopy, trip, visit, democracy, Solidarity. Na
liœcie kluczowych pozycji pojawiaj¹ siê te¿ komunizm [communism ® democracy, Solidarity (® freedom, pilgrimage)] oraz pojednanie [polsko-niemieckie] (reconciliation ® Rau, pope).
Porz¹dek s³ów kluczowych w kolejnych latach omawianego okresu pozwala przyjrzeæ siê bardziej wnikliwie wyrazistej tematyce dyskursu o Polsce w latach 1997–2000. W wypowiedziach prasowych z 1997 r. dominowa³y: kolejna wizyta Jana Paw³a II w ojczyŸnie, relacjonowanie „powodzi
stulecia”, historie o sukcesie polskich przedsiêbiorców (np. Gudzowatego).
Pisano te¿ o Michaelu Jacksonie, który z wizyt¹ biznesow¹ odwiedzi³ Warszawê. Kluczowy charakter dla tego roku mia³o te¿ opisywanie nowej sytuacji politycznej w Polsce, pojawienie siê nowego przywództwa, nadejœcie
AWS, jak równie¿ doniesienia skrajnie negatywne, zw³aszcza o wzroœcie
przestêpczoœci; szczególnym zainteresowaniem prasy cieszy³a siê sprawa
brutalnego zabójstwa dokonanego przez nastoletnie morderczynie we
Wroc³awiu.
W 1998 r. wa¿na by³a historia PRL: sprawa p³k. Kukuliñskiego, spotkanie Kukliñski–Buzek. W tym samym okresie pisano o „kulturze oszustwa”
w polskiej edukacji, amerykañskich inwestycjach w Polsce. Warto dodaæ,
¿e polska transformacja by³a u¿yteczn¹ ram¹ interpretacyjn¹ dla politycznej
sytuacji na Kubie. Dzienikarze porównywali obydwa kraje, pos³ugiwali siê
analogi¹ historyczn¹, polityczn¹ i religijn¹, a to w zwi¹zku z wizyt¹ JPII na
Kubie. W 1998 r. pojawi³a siê te¿ tematyka religijno-spo³eczna: pisano
o amiszach w Polsce oraz o relacjach polsko-¿ydowskich w nawi¹zaniu do
„Marszu ¿ywych”, w którym bra³ udzia³ premier Netanjahu. Kluczowy charakter uzyska³ tak¿e dyskurs o przemocy na ulicach polskich miast, którego
egzemplifikacj¹ by³a sprawa Przemka Czai. Strukturê kluczowych tematów
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1998 r. zamyka problematyka sportowa, a zw³aszcza kariera Andrzeja
Go³oty.
W 1999 r. na ³amach amerykañskich dzienników dominowa³a wizyta
Jana Paw³a II w Polsce i tematy pokrewne (np. prezentacja sylwetki biskupa Chrapka, g³ównego organizatora wizyty Ojca Œwiêtego). W omawianym
roku równie wa¿na by³a rocznica wybuchu II wojny œwiatowej i zwi¹zana
z tym wizyta prezydenta Niemiec w Polsce. Wiele pisano o relacjach
polsko-¿ydowskich, a wœród tematów szczegó³owych w tym nurcie warto
wspomnieæ o prezentacji sylwetki Romualda Jakuba Weksler-Waszkinela
oraz sprawie Œwitonia i krzy¿a na terenie Auschwitz. Kluczowy charakter
w 1999 r. uzyska³y te¿ tematy kulturalne, zarówno ze sfery popularnej (polski Woodstock), jak i wysokiej kultury (o czym œwiadcz¹ liczne relacje, recenzje i doniesienia o amerykañskim sukcesie polskiej wystawy pt. „Land
of the Winged Horsemen”). Sukces Polski to ponadto osi¹gniêcia na szczeblu lokalnym, czego przyk³adem by³y Niepo³omice i ich przedsiêbiorczy
burmistrz Kracik.
W 2000 r. kluczowy status uzyska³y wyrazy, które œwiadcz¹ o zainteresowaniu prasy amerykañskimi inwestycjami w Polsce. Wa¿ne by³y ponadto
human interest stories, np. teksty o Amerykanach odkrywaj¹cych swoje
polskie korzenie i odwiedzaj¹cych ziemiê przodków. Nie brakowa³o jednak
relacjonowania problemów: pisano o strukturalnym zacofaniu obszarów
rolniczych wschodniej Polski. Wœród tematów ze œwiata polityki w 2000 r.
kluczowy charakter mia³y wybory prezydenckie: reelekcja Kwaœniewskiego, przegrana Krzaklewskiego i klêska Wa³êsy. W dziedzinie kultury najwa¿niejszy okaza³ siê œwiatowy sukces Andrzeja Wajdy. W kolejnym roku
kluczowy charakter osi¹gnê³a kwestia relacji polsko-¿ydowskich: g³oœnym
echem odbi³ siê w mediach amerykañskich list hierarchów Koœcio³a katolickiego w Polsce, w którym zawarto potêpienie antysemityzmu i proœbê
o wybaczenie. Listê tematów kluczowych 2000 r. zamyka œmieræ Jana Karskiego.
Powy¿sze ustalenia potwierdzaj¹ zasiêgi kategorii AZ. W¹tek religijny
w dyskursie o Polsce jest wyraŸnie obecny w tych latach, w których Jan
Pawe³ II odwiedza³ ojczyznê. Dlatego kluczowy status uzyska³y w omawianym okresie – oprócz takich kategorii jak KOŒCIÓ£ czy PAPIE¯123 – tak¿e
miranda: MI£OŒÆ oraz GODNOŒÆ/HONOR (odpwiednio +3,6 i +2, 3
w ‘97 r.). W omawianym okresie ponadprzeciêtnie wysokie zasiêgi uzyska³y tak¿e inne, mocno nacechowane aksjologicznie kategorie, np.
PRAWA CZ£OWIEKA (+4,6 – ‘97 r.), WOJNA/ŒMIERÆ (+4,3 – ‘00 r.),
TERRORYZM (+2,4 – ‘98 r.), KOMUNIZM (+5,5 – ‘99 r.). Warto zauwa¿yæ, ¿e wœród kategorii odnosz¹cych siê do bohaterów wydarzeñ, ponadprzeciêtny status uzyskuj¹ ¯YDZI (+4,3 w ‘98 i w ‘00 r.).
Na liœcie s³owoform kluczowych skonstruowanych na podstawie zbioru
tekstów opublikowanych z czasie pierwszej kadencji George’a Walkera
123 W 1997 r.: CHRZEŒCIJAÑSTWO (+15,7), KOŒCIÓ£ (+15), PAPIE¯ (+12,6), natomiast
w 1999 r.: CHRZEŒCIJAÑSTWO (+19,3), KOŒCIÓ£ (+20), PAPIE¯ (+16).
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Busha (2001–2004) znajduj¹ siê wyrazy wskazuj¹ce na wojnê w Iraku i zaanga¿owanie w tê wojnê Polski oraz innych si³ miêdzynarodowych (Iraq ®
Polish, troops, Spain, mission, American). Istotny jest wymiar miêdzynarodowy (EU ® American, Polish oraz France ® European, America) oraz
wojskowy: zakup amerykañskich myœliwców przez polsk¹ armiê (Lockheed Martin ® contract, American, F16)124. Kolejnym kluczowym obszarem
dyskursu by³ mord w Jedwabnem {® alive, killed, victims [® Jedwabne,
barn], Jews [® barn, Jedwabne, burned, Polish (® neighbors, Gross)],
Germans}. Na liœcie s³ów kluczowych pojawia siê te¿ wyraz massacre (®
burned, villagers). Warto zauwa¿yæ, ¿e Polacy (Poles) – w strukturze
po³¹czonych s³ów kluczowych – pojawiaj¹ siê w dwóch kontekstach: jako
sojusznik USA (Poles ® American, ally) oraz w zwi¹zku z wydarzeniami
w Jedwabnem (Poles ® village).
Sprawa Jedwabnego zdominowa³a dyskurs o Polsce w 2001 r. Publikacja
„S¹siadów” Jana Tomasza Grossa, który opisuje mord na ludnoœci ¿ydowskiej rêkami Polaków oraz uroczystoœci upamiêtniaj¹ce te tragiczne wydarzenia125, a nade wszystko polskie przeprosiny okaza³y siê najwa¿niejszym
polskim tematem pierwszego roku XXI wieku. Ale wa¿na by³a tak¿e rocznica stanu wojennego. Przy tej okazji amerykañscy dzienikarze chêtnie
udzielali g³osu gen. Jaruzelskiemu, który przy ka¿dej okazji wyznawa³, ¿e
„«Solidarnoœæ» i Wa³êsa nie dali wyboru”.
W kolejnym roku (2002) kluczowy charakter mia³a sprawa arcybiskupa
Paetza oraz jej szerszy kontekst, czyli stanowisko Watykanu wobec skandali obyczajowych w Koœciele. Wœród tematów religijnych istotnym newsem
by³a konsekracja bazyliki w £agiewnikach dokonana przez Jana Paw³a II.
Kluczowymi zagadnieniami ze sfery gospodarczej okaza³y siê prywatyzacja Polskich Hut Stali, wejœcie amerykañskich deweloperów na polski rynek budownictwa oraz inwestycje Public Service Electric & Gas w polski
sektor energetyczny. Jednak tematem najwa¿niejszym – jak mo¿na s¹dziæ
w œwietle pó¿niejszych wydarzeñ – by³a sprzeda¿ Polsce amerykañskich
myœliwców F-16.
Warto dodaæ, ¿e pisano te¿ o miêdzynarodowych sukcesach polskiej
przedsiêbiorczoœci (na przyk³adzie firmy Solaris). W 2002 r. kluczowe by³y
ponadto nastêpuj¹ce dziedziny: zdrowie (np. walka z na³ogiem palenia papierosów w Polsce – Witold Zatoñski i jego antynikotynowa krucjata), kultura (np. Pollywood, czyli sytuacja w polskim przemyœle filmowym) i sport
(zw³aszcza mundial, mecz USA–Polska oraz sylwetka Emmanuela Olisadebe, pierwszego czarnoskórego pi³karza w polskiej dru¿ynie narodowej). Listê tekstów kluczowych dla 2002 r. uzupe³niæ nale¿y o publikacje na temat
124

Wyniki analizy s³ów kluczowych badanego okresu potwierdzaj¹ wy¿sze od przeciêtnej zasiêgi takich kategorii, jak 2002 r, OFFSET/F16 (+2,3, +4, +1,2, odpowiednio w ‘02, ‘03 i ‘04 r.), a tak¿e
ARMIA (np. +8,5 w ‘03 r.). W okresie pierwszej prezydentury Busha juniora istotnym tematem by³y
tak¿e WIZY. Ta szczegó³owa kategoria tematyczna uzyska³a w 2004 r. zasiêg nieco wy¿szy od œredniej
(+1,6 proc.).
125 Nie tylko w Jedwabnem, ale tak¿e w Radzi³owie.
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tragicznej sytuacji na wsi we wschodniej Polsce, czego dowodem jest exodus tamtejszych mieszkañców do miast).
Integracja Polski z UE i ogólnonarodowe referendum w tej kwestii by³o
najistotniejszym tematem 2003 r. Ale pisano tak¿e o polskim wojsku w Iraku, w kontekœcie pierwszych ofiar wœród naszych ¿o³nierzy. Przypominano
przy tej okazji o tym, ¿e Polska jest kluczowym partnerem USA, i bezlitosnej krytyce polskiego zaanga¿owania w wojnê z terroryzmem ze strony
pañstw „starej Europy”126. Podkreœlano znaczenie wspó³pracy wojskowej
z naszym krajem, ale – co warte podkreœlenia – krytykowano postawê
USA. Przypominano kontrakt na sprzeda¿ F-16 i zawiedzione nadzieje Polaków – jak siê okaza³o z czasem – na offset jako rozwojow¹ szansê dla polskiego przemys³u realizuj¹cego lukratywne zamówienia ze strony amerykañskich firm (np. Lockheed-Martin Corp.).
Kolejnym dowodem na hipokryzjê amerykañskich elit by³ przypominany przez amerykañskich dziennikarzy fakt, ¿e firmy polskie nie otrzymuj¹ –
wbrew obietnicom – kontraktów na odbudowê Iraku. Kolejnym kluczowym
tematem 2003 r. by³a afera Rywingate, czyli skandal korupcyjny w Polsce
i upadek polskiej lewicy. Istotnym w¹tkiem dyskursu o Polsce by³a aborcja
(np. doniesienia na temat statku „Langenort”, holenderskiej p³ywaj¹cej kliniki aborcyjnej, która zawinê³a do polskiego portu. Kluczowy status uzyska³y te¿ wyrazy z dziedziny kultury i sztuki (ze wzglêdu na zainteresowanie mediów wystaw¹ „Leonardo da Vinci and the Splendor of Poland”
w USA).
Debata na temat polskiego zaanga¿owania w wojnê z terroryzmem
w œwietle fa³szywych informacji na temat broni masowego ra¿enia w Iraku
by³a kluczowym w¹tkiem 2004 r. Pisano o deklaracji premiera Belki, który
og³osi³ plan wycofania polskich si³ zbrojnych z Iraku. Wa¿na by³a tematyka
gospodarcza: pisano o amerykañskich korporacjach w Polsce w sektorze
lotniczym (np. Skytruck, Airbus) oraz o zwiêkszaj¹cej siê liczbie niemieckich pracowników w Polsce, co mia³o byæ jednym z dowodów ekonomicznego sukcesu naszego kraju. Swoist¹ ram¹ interpretacyjn¹ dyskursu ekonomicznego tego okresu jest zatem Polska jako „kraj mo¿liwoœci” dla
pracowników, ale te¿ przedsiêbiorców zagranicznych.
Czêœæ wyrazów kluczowych z 2004 r. denotuje problematykê spo³eczn¹
jako istotny nurt w dyskursie o Polsce w tym czasie. Warto tu wymieniæ
teksty prasowe o Polonii w USA, o amerykañskich fundacjach pomagaj¹cym chorym dzieciom w Polsce, o dynamicznym rozwoju. chirurgii
plastycznej. W sferze kulturalnej kluczowe znaczenie mia³ dyskurs o odradzaniu siê kultury ¿ydowskiej w Polsce (na przyk³adzie krakowskiego Kazimierza). Wielce symbolicznym zakoñczeniem konfiguracji s³ów kluczowych ostatniego roku pierwszej kadencji Busha juniora jest zauwa¿alny
dyskurs o pogarszaj¹cych siê relacjach USA–Polska. Przy okazji prezenta126 A zatem kluczowym zagadnieniem w tym czasie by³o miejsce Polski (i krajów „nowej Europy”)
w sporze USA – UE, pozytywne dzia³ania polskich elit politycznych na tle europejskich „wrogów
USA”: Chiraka, Schroedera. Pisano wprost o polskim wsparciu dla USA jako „lekarstwie na europejski
(œwiatowy) antyamerykanizm”.
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cji nowych kadr dyplomatycznych127 wiele pisano o rozczarowaniu postaw¹ USA w kwestii u³atwieñ wizowych dla obywateli polskich. Polacy
przestaj¹ byæ Bushmenami – alarmowa³a amerykañska prasa – a polskie poparcie dla prezydenta i polityki zagranicznej USA systematycznie spada.
Wœród kluczowych kategorii AZ w omawianym okresie dominuje grupa
kondemnandów, czyli katgeorii odnosz¹cych siê do tego, co najgorsze
i godne potêpienia. Szczególnie widoczne by³o to w roku 2001, w którym
wyrazy z kategorii kondemnadów – ³¹cznie – pojawi³y siê w 2/3 jednostek
analizy (zasiêg 75,4 proc. przy œredniej dla ca³ego okresu – 66,1 proc.). Ponadprzeciêtnie wysokie zasiêgi uzyska³y w 2001 r. kategorie odnosz¹ce siê
do wojny z terroryzmem: WOJNA/ŒMIERÆ (+9,9), TERRORYZM
(+10,7). Równie istotne by³y wydarzenia w Jedwabnem: LUDOBÓJSTWO
(+5,7) oraz – w grupie bohaterów – ¯YDZI (+15,5), OFIARY (+3), S¥SIEDZI/WSPÓLN. (+2,8), NAZIŒCI/FASZYŒCI (+2,8). Z kolei œwiat mirandów, reprezentuje – w 2002 r. – KOŒCIÓ£ (+11,9), PAPIE¯ (+7,9) oraz
CHRZEŒCIJAÑSTWO (+9,9), SUKCES (+1,8) i PIÊKNO (+1,4).
Jednym z kluczowych elementów dyskursu o Polsce w czasie drugiej kadencji Busha juniora, w latach 2005–2008 by³a walka polityczna w Polsce.
Kluczowy status uzyska³y w zbiorze tekstów z tego okresu nazwiska liderów politycznych oraz nazwy partii politycznych – PiS, PO: Kaczyñski ®
foes, party, twin, Law and Justice (® brothers), Tusk (® Kaczyñski, Civic
Platform). Nastêpnym kluczowym w¹tkiem omawianego okresu jest umowa polsko-amerykañska w sprawie budowy elementów tarczy antyrakietowej na terenie Polski, której powstaniu sprzeciwia³a siê Rosja: missile ®
deal (® missile, military), radar, Russia. Kluczowy status uzyskuj¹ zatem
te¿ takie wyrazy, jak defense ® Russia oraz base. Rosja – jako jeden z kluczowych elementów dyskursu o Polsce w omawianym okresie – wystêpuje
tak¿e w kontekœcie wojny z Gruzj¹: Russia ® defense, missile, Georgia,
base. Warto dodaæ, ¿e status s³owofrom kluczowych uzyskuj¹ tak¿e wyrazy
police (® collaborators), co ma zwi¹zek z lustracj¹ w Polsce, oraz troops
(® Taliban, Afghanistan), co wynika z kontynuacji wojny z terroryzmem.
Trzeba nadmieniæ, ¿e kluczowy status uzyska³y tak¿e takie wyrazy, jak death, pope128 (oraz John, Paul, Wadowice, Wojtyla, candles, pray), co ma
oczywisty zwi¹zek ze œmierci¹ Jana Paw³a II, która nast¹pi³a 2 kwietnia
2005 r.
Bez w¹tpienia w 2005 r. wydarzeniem przyci¹gaj¹cym uwagê mediów
na ca³ym œwiecie by³a œmieræ papie¿a Jana Paw³a II. Prasa w USA prezentowa³a obszerne materia³y z Polski pogr¹¿onej w ¿a³obie. Wiele z tych relacji akcentowa³o ludzki, osobisty wymiar tragedii po œmierci JPII, jak¹ prze¿ywa³o wielu Polaków, ale tak¿e Amerykanów odwiedzaj¹cych w tym
czasie nasz kraj. Publikowano obrazy uroczystoœci ¿a³obnych, przypomina127

Na przyk³ad w zwi¹zku z prezentacj¹ sylwetek konsula honorowego Polski na Alasce i nowego ambasadora USA w Polsce.
128 Obydwa te wyrazy uzyska³y jednak ni¿sze wskaŸniki kluczowoœci poniewa¿ s¹ one mocno reprezentowane (tj. maj¹ wysokie frekwencje) tak¿e w innych latach.
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no dorobek papie¿¹, relacjonowano wspomnienia o JPII ró¿nych ludzi i œrodowisk (np. np. Krzysztofa Koz³owskiego z Tygodnika Powszechnego).
W tym samym roku wiele pisano o Auschwitz, ale g³ównie jako obowi¹zkowym punkcie w podró¿y amerykañskich turystów do Polski. Publikowano np. relacje ocalala³ych z Holokaustu odwiedzaj¹cych obóz. W artyku³ach podejmuj¹cych tematykê gospodarcz¹ pojawia siê z kolei obraz
Polski sukcesu, pisano np. o amerykañskich przedsiêbiorcach, którzy szukaj¹c szans w Europie Wschodniej zaczynaj¹ od Polski. Kolejnym przejawem ekonomicznego sukcesu Polski – w opiniii prasy USA – by³a polepszaj¹ca siê sytuacja w rolnictwie, ze wzglêdu na fundusze pomocowe z UE,
które okaza³y siê szans¹ na poprawê sytuacji na polskiej wsi. Kluczow¹
spraw¹ w 2005 r. by³a tak¿e – w sferze politycznej – sprawa przesz³oœci
agenturalnej by³ej dzia³aczki opozycji (Niezabitowskiej). Ale tematyka polityczna to g³ównie – jak ju¿ wspomnia³em – nowa si³a na polskiej scenie
politycznej, czyli bracia Kaczyñscy. Wiele pisano o zwyciêstwie (w wyborach prezydenckich) Lecha Kaczyñskiego, „odwo³uj¹cego siê do wartoœci
katolickich i silnego pañstwa opiekuñczego”. Wa¿ny by³ te¿ ogólny konflikt polityczny PiS – PO i Kaczyñscy – Tusk. Interesuj¹cym w¹tkiem dyskursu – zrekonstruowanym na podstawie anlizy s³ów kluczowych tekstów
z 2005 r. – by³ w¹tek przemiany duchowej, kulturowej, generacyjnej dokonuj¹cej siê w Polsce w ostatnich latach. Symboliczn¹ reprezentacj¹ owej
przemiany mia³y byæ losy (i wspo³czesna sytuacja) dwóch miast: Nowej
Huty i Krakowa.
Na zakoñczenie omówienia kluczowych elementów dyskursu o Polsce
w 2005 r. warto wspomnieæ o dwóch tematach. W grupie l¿ejszych tematów na plan pierwszy wysunê³a siê problematyka polskiej przyrody: pisano
np. o zmniejszaj¹cej siê populacji bocianów w Polsce, które „wyemigrowa³y na Bia³oruœ”. Ale nale¿y wspomnieæ tak¿e o bardzo nieprzychylnych
Polsce materia³ach o powa¿nym charakterze, czyli tajnych wiêzieniach CIA
na terenie Polski, gdzie – jak utrzymuje Human Rights Watch – przetrzymywano (i torturowano) podejrzanych o terroryzm.
W 2006 r. najwiêksze amerykañskie dzienniki informowa³y o katastrofie
w Katowicach, gdzie w wyniku zawalenia siê dachu hali zginê³o 60 osób
zgromadzonych na wystawie go³êbi pocztowych. W tym samym roku, przy
okazji 4-dniowej wizyty papie¿a Benedykta XVI nad Wis³¹, pisano o projekcie „nowej ewangelizacji” Europy, w którym wielk¹ rolê ma odegraæ
Opus Dei129 i Polska jako wiod¹cy „czerwony stan”130 kontynentu. Sprzyjaæ temu mia³a sytuacja polityczna – przejêcie w³adzy w Polsce przez „po129

Podkreœlano, ¿e niektórzy ministrowie rz¹du Kazimierza Marcinkiewicza (i jego doradcy) s¹ cz³onkami Opus Dei, np. Roman Giertych, lider LPR-u i minster edukacji.
130 Nawi¹zanie do zwyczajowego podzia³u stanów USA: „niebieskich”, gdzie dominuj¹ demokraci
i „czerwonych”, w których zwykle zwyciê¿aj¹ republikanie. Warto te¿ pamiêtaæ o symbolice flagi USA,
gdzie biel oznaczaæ ma takie wartoœci, jak czystoœæ i niewinnoœæ, czerwieñ – niez³omnoœæ i mêstwo, kolor zaœ niebieski – czujnoœæ, wytrwa³oœæ i sprawiedliwoœæ. Por. rezolucja o fladze przyjêta przez Drugi
Kongres Kontynentalny, 14 czerwca 1777 r.
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pulistyczne” partie, w otwarty sposób wyra¿aj¹ce swój patriotyzm, katolicyzm i przywi¹zanie do tradycji131. Kolejne s³owa kluczowe zbioru tekstów
z 2006 r. dowodz¹, ¿e wa¿ny element przekazów o Polsce w tym czasie stanowi³y polskie starania o ekstradycjê biznesmena z Chicago, Edwarda Mazura, podejrzewanego o zlecenie zabójstwa komendanta policji Marka
Papa³y. Publikowano ponadto teksty o trudnych relacjach polsko-¿ydowskich132. Po 2001 r. – co mo¿na uznaæ za pok³osie publikacji Jana Tomasza
Grossa – prasa opowiada³a historie kolejnych ¿ydowskich ofiar mordowanych przez swych polskich s¹siadów133. Informowano te¿ o aktach antysemityzmu w Polsce, np. o ataku na rabina Schudricha na ulicy w Warszawie134. Prasa alarmowa³a, ¿e w Polsce mo¿na zaobserwowaæ wzrost poziomu nietolerancji, która wynika z obecnoœci w koalicji rzadz¹cej LPR (rzekomo odwo³uj¹cej siê do przedwojennego antysemityzmu), fatalnej roli Radia Maryja135 oraz coraz wiêkszej aktywnoœci radykalnej m³odzie¿y.
Z drugiej strony, podkreœlano jednoznaczne potêpienie antysemityzmu ze
strony prezydenta Kaczyñskiego i polskiej elity politycznej, a tak¿e wiêkszoœci Polaków. W grupie tekstów na temat relacji polsko-¿ydowskich, zredagowanych w pozytywnym tonie, warto wymieniæ materia³ o sukcesach
Normana Weinberga i jego projektu renowacji cmentarzy ¿ydowskich, który nie by³by mo¿liwy bez pomocy Polaków136.
W 2007 r. odby³y siê w Polsce wybory parlamentarne, co sprawi³o, ¿e
kluczowe elementy dyskursu o Polsce na ³amach amerykañskiej prasy by³y
zwi¹zane ze œwiatem polityki. Najwa¿niejszy by³ konflikt, jak pisano, konserwatywnego, prawicowego, antykomunistycznego, prolustracyjnego
(itp.) PiS z prorynkow¹, miejsk¹, kosmopolityczn¹ (itd.) PO. Walkê polityczn¹ przedstawiano w kategoriach zmagañ miêdzy braæmi Kaczyñskimi
a Donaldem Tuskiem. Z punktu widzenia Amerykanów, najwa¿niejsze jednak by³o to, ¿e wynik wyborów mo¿e zmieniæ polsk¹ politykê zagraniczn¹,
zw³aszcza w relacjach Polski z USA. Du¿e zainteresowanie dziennikarzy
w 2007 r. wzbudzi³a te¿ sprawa biskupa Wielgusa i – szerzej – zwi¹zków
duchownych katolickich z SB. Cytowano przy tej okazji ksiêdza Isakowicza-Zaleskiego, a kluczowym problemem by³ lustracja duchownych, tajnych wspó³pracowników SB.

131

Kluczowym aktorem politycznym w tym dziele mia³ byæ Jaros³aw Kaczyñski.
Polski historyk z Princeton University pojawia siê w tych publikacjach jako ekspert, który przekonuje, ¿e wprawdzie Polacy nie byli bezpoœrednio zaanga¿owani w nazistowsk¹ machinê œmierci, ale
„the cases of murders of Jews by their Polish neighbors was quite widespread”.
133 Na przyk³ad wstrz¹saj¹ca historia Icchaka Lernera i jego rodziny zamordowanej w czasie wojny we
wsi Przegaliny.
134 Prasa w Polsce o tym nie pisa³a.
135 Prasa pisa³a o rosn¹cym wp³ywie Radia Maryja, ultrakatolickiej rozg³oœni radiowej, która prezentuje bezkompromisowy i antysemicki obraz œwiata.
136 Wœród tematów materia³ów sportowych kluczowe znaczenie w 2006 r. mia³ mundial (zw³aszcza pora¿ka Polski z Ekwadorem). W tekstach o tematyce turystycznej pisano m.in. o Tatrach i Zakopanem –
np. jako o miejscach „czaruj¹cych” i „b³ogos³awionych”, poniewa¿ ukocha³ je Jan Pawe³ II.
132
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Kluczowym spektem relacji polsko-¿ydowskich w omawianym roku
by³a, z jednej strony, dzia³alnoœæ filantropijna organizacji zydowskich na terenie Polski, a z drugiej – t³o kulturowe – czyli historia i kultura ¯ydów aszkenazyjskich. W sprawach miêdzynarodowych – oprócz Iraku, i mo¿liwej
po wyborach zmiany polityki RP w tej czêœci œwiata, liczy³ siê Afganistan.
G³oœny w œwiecie by³ zarzut pope³nienia zbrodni wojennej postawiony polskim zo³nierzom s³u¿¹cym w Afganistanie. Prasa kontynuowa³a ponadto
niewygodny dla elity w³adzy, zarówno w Warszawie, jak i Waszyngtonie,
w¹tek tajnych (nielegalnych) lotów CIA do naszego kraju. Dziennikarze
amerykañscy docenili ponadto fakt, ¿e prezydent Polski przyzna³ poœmiertnie prezydentowi USA Ronaldowi Reaganowi najwy¿sze odznaczenie: Order Or³a Bia³ego. Wœród publikacji dotycz¹cych „ludzkich historii” warto
zwróciæ uwagê na przypomnienie postaci „czerwonego barona”, asa lotnictwa niemieckiego z czasów I wojny œwiatowej, Manfreda von Richthofena,
którego pamiêæ postawnowiono uczciæ w rodzinnej Œwidnicy.
W 2008 r. wa¿ne by³o by³o pog³êbienie wiêzi militarnych miêdzy Polsk¹
i USA – na podstawie porozumienia z sierpnia 2008 r.. Decyzja o budowie
elementów tarczy antyrakietowej na terenie Polski zirytowa³a Rosjan i – jak
pisano – zapocz¹tkowa³a nowy wyœcig zbrojeñ w Europie. G³ównym celem
porozumienia by³a obietnica istotnej pomocy ze strony USA w procesie
modernizacji polskiej armii oraz rozmieszczenie na terenie Polski baterii
rakiet Patriot i kontyngentu amerykañskich si³ zbrojnych jako instrumentu
obrony przed ewentualn¹ agresj¹ ze strony Rosji. Istotny by³ kontekst porozumienia, czyli agresja zbrojna Rosji na Gruzjê. Kluczowymi aktorami
wspomnianych decyzji byli Condoleezza Rice i Rados³aw Sikorski. Nastêpnym kluczowym w¹tkiem dyskursu o Polsce w 2008 r. by³a skomplikowana
prawnie sprawa Woliñskiej-Brus, której ekstradycji Polska domaga³a siê od
rz¹du brytyjskiego. Cytowano wypowiedzi znanych Polaków, m.in. W³adys³awa Bartoszewskiego, który przekonywa³, ¿e stalinowska prokurator powinna stan¹æ przed polskim s¹dem. Pisano ponadto o rozwoju w USA programów naukowych i edukacyjnych w zakresie studiów nad Holokaustem.
Kluczowym elementem tych programów maj¹ byæ wizyty w miejscach
zbrodni, zw³aszcza na terenie Polski i Niemiec.
Prasa amerykañska pisa³a te¿ – co potwierdza lista s³ów kluczowych –
o tragicznej œmierci Bronis³awa Geremka (w lipcu) i œmierci Mieczys³awa
Rakowskiego (w listopadzie). Wœród wypowiedzi dzienikarskich z dziedziny kultury pojawi³o siê szereg odniesieñ do Ignacego Paderewskiego. Omówienie konfiguracji kluczowych tematów 2008 r. nale¿y uzupe³niæ o w¹tek
nielegalnych wyœcigów samochodowych, które – jak pisano – sta³y siê powszechn¹ plag¹ na ulicach wielkich polskich miast.
Lista s³ów kluczowych zbioru tekstów z lat 2005–2008 znajduje potwierdzenie w rezultatach analizy zawartoœci. Status kluczowych kategorii
uzyska³y bowiem w badanym czasie te pozycje klucza kategoryzayjnego,
które odnosz¹ siê do kontynuacji walki z terroryzmem: TERRORYZM (+3
– ‘05 r., +2,3 – ‘06), WROGOWIE (+5,5 – ‘07, +3,5 – ‘08). Bez w¹tpienia

130

PAWE£ P£ANETA

uwagê prasy przykuwa³y ponadto zmiany polityczne w Polsce. Zainteresowanie mediów przejêciem (a nastêpnie sprawowaniem) w³adzy przez now¹
formacjê polityczn¹ znalaz³o potwierdzenie w wy¿szych ni¿ przeciêtne zasiêgach takich kategori, jak SPRAWIEDLIWOŒÆ (+3 i +4,9 proc. odpowiednio w ‘05 i ‘07 r.) i RODZINA (+4,3 i +5,2 proc – ‘06 i ‘07 r.). Kluczowymi kategoriami (ze sfery aksjologicznej) omawianego okresu s¹:
BEZPIECZEÑSTWO (+12,9 w ‘08 r.), WOJNA/ŒMIERÆ (+4,1 i +6,1
w ‘07 i ‘08 r.). Najwa¿niejsza kategoria tematyczna to TARCZA ANTYRAKIETOWA (+15,4 w ‘08 r.). Wœród kategorii odnosz¹cych siê do bohaterów wydarzeñ to – poza wskazanymi WROGAMI (w ‘07) wato wymieniæ
takie kategorie klucza, jak KOŒCIÓ£ (+9,0 w ‘08 r.), PAPIE¯ (+7,1
w ‘05 r.), PRAWNICY (+11,6 w ‘08), OFIARY (+2,2 W ‘06) oraz ¯YDZI
(+3,2, +2,7, +3,5 odpowiednio w ‘05, ‘06 i ‘07 r.).
W 2009 r. rozpoczê³a siê pierwsza kadencja prezydenta Baracka Husseina Obamy. Najwy¿szy wskaŸnik kluczowoœci osi¹gnê³o w zbiorze tekstów
z tego roku nazwisko nowego prezydenta USA. S³owo Obama wchodzi
w relacje z innymi wyrazami kluczowymi – plan, missile – co wi¹¿e siê
z porzuceniem przez USA koncepcji budowy tarczy antyrakietowej. Wysoko na liœcie s³ów kluczowych jest tak¿e wyraz war, co wynika m.in. z relacji
dziennikarskich na temat obchodów rocznicy wybuchu II wojny œwiatowej,
dlatego kluczowy status uzyska³y te¿ takie wyrazy, jak Westerplatte, battleship. Wyraz wojna wchodzi w relacjê ze s³owami Tusk, Merkel i German.
W dyskursie o polskiej ekonomii dominuje sukces: w dobie kryzysu polskie
miasta kwitn¹ – czytamy – czego dowodem s¹ inwestycje globalnych korporacji (Procter & Gamble, Dell i ABB) w £odzi, która ponownie staje siê
„ziemi¹ obiecan¹” dla przemys³u. W dziedzinie kultury kluczowym wyrazem by³o nazwisko Chopin.
Kluczowymi kategoriami 2009 r. by³y BEZPIECZEÑSTWO (+6,5),
RODZINA (+5,8), ale tak¿e WOJNA/ŒMIERÆ (+3,2) i LUDOBÓJSTWO
(+1,7). Zasiêg o 6,1 proc. ponad œredni¹ uzyska³a kategoria szczegó³owa
TARCZA ANTYRAKIETOWA. Warto podkreœliæ, ¿e to w³aœnie w pierwszym roku prezydentury Obamy ponadprzeciêtnie wysoki zasiêg uzyska³a
kategoria GLOBALIZACJA (+1,5), co ma zwi¹zek ze œwiatowym KRYZYSEM (+1,5). Wœród kategorii obejmuj¹cych s³ownictwo wskazuj¹ce na
bohaterów wydarzeñ, zasiêgi ponadprzeciêtne uzyska³y takie kategorie, jak
KOBIETY (+9,9), ¯YDZI (+4,4), RODZINA (+4,1), PRAWNICY (+2,6),
OBCY (+2,6), EMIGRACJA/IMIGRACJA (+2,2).
W kolejnej fazie badañ postanowiono sprawdziæ, jakie s¹ najsilniejsze
zwi¹zki s³ów sztandarowych z innymi kategoriami analizy zawartoœci.
W badaniu takich w³aœnie wskaŸników korelacji chodzi o to, aby sprawdziæ
aksjologiczne kierunki dyskursu o Polsce. S³owa sztandarowe, które
w przestrzeni publicznej funkcjonuj¹ jako miranda lub kondemnanda, stanowi¹ fundament (lub punkt wyjœcia) dyskursu, natomiast inne kategorie
ukazuj¹ kontekst tematyczno-podmiotowy i stanowi¹ uszczegó³owienie
sfery aksjologicznej, np. sekwencjê WOLNOŒÆ (wartoœæ) – KRYZYS (te-
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mat) – WROGOWIE (bohater) mo¿na odczytywaæ w ten sposób, ¿e dyskurs o polskiej wolnoœci po 1989 r. w du¿ym stopniu zosta³ zdominowany
przez dyskurs o zagro¿eniach wolnoœci, które wynikaj¹ z kryzysu ekonomicznego. Tabela 3. ukazuje najwa¿niejsze zwi¹zki kategorii aksjologicznych z innymi kategoriami klucza.

Tabela 2. Zwi¹zki wybranych MIRANDÓW/KONDEMNANDÓW z kategoriami
TEMAT i BOHATER (obok nazwy kategorii podano rok, w którym, dana kategoria
uzyska³a ponadprzeciêtnie wysoki zasiêg)
AKSJOLOGIA

TEMAT

BOHATER

ABORCJA '96

PRAWA CZ£OWIEKA '89

KOBIETY '04 – KOŒCIÓ£ '97,
'02

ANARCHIA '93

PROTEST '98

WROGOWIE '96, '08

BEZPIECZEÑSTWO '08 TARCZA ANTYRAKIETOWA '08 PRAWNICY '09 – ARMIA/WOJSKO '03
CENZURA '89

PRAWA CZ£OWIEKA '89 – ME- KOMUNIŒCI '89 – OPOZYCJA
DIA '89
'89

DOBRO/HUMANITARYZM

PRAWA CZ£OWIEKA '89

ROBOTNICY '91 – PRZODKOWIE/SPADKOBIERCY '00, '04

DYKTATURA '95

TERROR '01 – PRAWA
CZ£OWIEKA '89

TERRORYŒCI '04 – NAZIŒCI/FASZYŒCI '01

ELITA '00

SPORT '02

ZWYCIÊZCY '95, '01

EROTYKA '02

NIETOLERANCJA/KSENOFOBIA '08

KOŒCIÓ£ '97, '02

GLOBALIZACJA '09

KRYZYS '09

TERRORYŒCI '04

GODNOŒÆ/HONOR '03

PRAWA CZ£OWIEKA '89

KOŒCIÓ£ '97, '02 – PAPIE¯ '97,
'99, '02, '05

KAPITALIZM '91

HANDEL/RYNEK '91 – PRZEMYS£ '91, '92 – KRYZYS '09

BIZNESMENI '91 – FINANSIŒCI
'91 – ROBOTNICY '91

KOMUNIZM '99

SPÓR '03

OPOZYCJA '89

KORUPCJA '05

PRZESTÊPSTWO '01

RZ¥D '89 – POLICJA '07

LEWICA '89

WSPÓ£PRACA '08

KOMUNIŒCI '89

LUSTRACJA '07

TERROR '01

POLICJA '07 – KOMUNIŒCI '89
– WROGOWIE '96, '08

MI£OŒÆ '97

SZTUKA/KULTURA '89, '09

WSPÓLNOTA '01

NIENAWIŒÆ '01, '09

NIETOLERANCJA/KSENOFOBIA '08

¯YDZI '01

OJCZYZNA '99

DYPLOMACJA '89, '08

PAPIE¯ '97, '99, '02, '05 –
KOŒCIÓ£ '97, '02
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OPIEKA '93, '04

HANDEL/RYNEK '91 – D£UGI
'89 – INFLACJA '89, '91

BIZNESMENI '91 – RODZINA
'07, '09

PATRIOTYZM

TARCZA ANTYRAKIETOWA '08 ARMIA '03 – KOMUNIŒCI '89
– WIZY '04 – F16 '02, '03

PIÊKNO '04

SZTUKA/KULTURA '89, '09

ARTYŒCI '03

PRAWDA '07

SPÓR '03 – PRAWA CZ£OWIEKA '89

KOŒCIÓ£ '97, '02

REFORMY '93

HANDEL/RYNEK '91

BIZNESMENI '91

RODZINA '09

LUDOBÓJSTWO '01, '08

DZIECI '95, '96 – PRZODKOWIE/SPADKOBIERCY '00, '04

RÓWNOŒÆ '05

PRAWA CZ£OWIEKA '89 – PAMIÊÆ/TO¯SAMOŒÆ '03

NARÓD '00, '05

SOLIDARNOŒÆ '89

WSPÓ£PRACA '08 – DYPLOMACJA '89, '08

OPOZYCJA '89

SPRAWIEDLIWOŒÆ '07 PRAWA CZ£OWIEKA '89

KOMUNIŒCI '89

SUKCES '91

PRZEMYS£ '91, '92

ROBOTNICY '91

TOLERANCJA '89, '05

PRAWA CZ£OWIEKA '89

KOŒCIÓ£ '97, '02

TRADYCJA '07

SZTUKA '89, '09 – PA¯YDZI '01 – RODZINA '07, '09
MIÊÆ/TO¯SAMOŒÆ '03 – ETNIA
'03

TYRANIA '05

TERROR '01

UCZCIWOŒÆ '01, '09

JÊZYK/MOWA/KOMUNIKACJA PARLAMENT '89
'89

WALKA '89, '94, '02

HANDEL/RYNEK '91 – BEZRO- ROBOTNICY '91
BOCIE '91 – PROTEST '98 –
PRZEMYS£ '91, '92

WART. CHRZEŒÆ. '97,
'99

PRAWA CZ£OWIEKA '89 – PAMIÊÆ/TO¯SAMOŒÆ '03

WOJNA/ŒMIERÆ '01

TERROR '01 – LUDOBÓJSTWO POLICJA '07 – WROGOWIE '96,
'01, '08 – PROTEST '98
'08 – ¯YDZI '01 – NAZIŒCI/FASZYŒCI '01

WOLNOŒÆ '89

PRAWA CZ£OWIEKA '89

NARÓD '00, '05

ZAK£AMANIE '07

MEDIA '89 – LUDOBÓJSTWO
'01, '08 – PRZESTÊPSTWO '01

S£U¯BY WYWIAD. – ¯YDZI '01
– KOMUNIŒCI '89

ZDROWIE '96

ZANIECZYSZCZENIE ŒROD. –
PRZEMYS£ '91, '92

PAPIE¯ '97, '99, '02, '05 – ROBOTNICY '91

ZGODA '08

DYPLOMACJA '89, '08

PRZYJACIELE '94

TERRORYŒCI '04 – NAZIŒCI/FASZYŒCI '01 – WROGOWIE '96,
'08

KOŒCIÓ£ '97, '02
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G³ówne nurty dyskursu o Polsce na ³amach amerykañskiej
prasy codziennej
W ostatnim etapie badañ wykonano pomiary statystyczne, pos³uguj¹c siê
technik¹ wnioskowania wielowymiarowego: analiz¹ czynnikow¹. Aby dotrzeæ do bardziej wyrazistych wyników na temat struktury przekazów, zredukowano obraz ca³oœci do 16 czynników137, które decyduj¹ o tym, ¿e poszczególne, szczegó³owe kategorie analizy s¹ ze sob¹ mocno zwi¹zane,
maj¹ tendencjê do wspó³wystêpowania i tworz¹ tym samym ³atwo rozpoznawaln¹ w badanych tekstach konfiguracjê wartoœci (antywartoœci), tematów, bohaterów i politycznych aktorów138.
Ogólna mapa dyskursu
Przedstawiona mapa ukazuje dwa ogólne wymiary porz¹dkuj¹ce uk³ad
poszczególnych kategorii analizy na mapie globalnego dyskursu o Polsce.
S¹ nimi wymiar czasu (akualnoœæ wydarzeñ vs ich historycznoœæ) oraz wymiar zasiêgu (lokalnoœæ vs globalnoœæ tematyki).

137 O tym, czy dana kategoria znalaz³a siê w zestawie okreœlonym przez czynnik X, decyduje
wy³¹cznie jej nasycenie danym czynnikiem (³adunek czynnikowy). W efekcie, pewne kategorie mog¹
wyst¹piæ w kilku zestawach jednoczeœnie, co wprawdzie zmniejsza dystynktywnoœæ czynników, lecz
z drugiej strony pokazuje wielostronnoœæ, wielowymiarowoœæ okreœlonych kategorii. Innymi s³owy,
o kategoriach mocno nasyconych ³adunkami ró¿nych czynników jednoczeœnie mo¿na powiedzieæ, ¿e s¹
bardziej dyskursywne od innych, czyli wyraŸniej obecne w przestrzeni badanych przekazów.
138 Omówione powy¿ej czynniki ³¹cz¹ kategorie wedle kryterium tematycznego. W wyniku analizy
czynnikowej wyodrêbniono jednak dwa kolejne czynniki, które maj¹ charakter aksjologiczny.
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1. Polska aktualna, czyli dyskurs o bie¿¹cej debacie publicznej
W pierwszym nurcie dyskursu znajduj¹ siê kategorie, które wskazuj¹ na
zainteresowanie prasy amerykañskiej bie¿¹c¹ debat¹ publiczn¹ w Polsce.
Czynnik 1. grupuje kategorie odnosz¹ce siê do bohaterów kolektywnych,
np. RZ¥D, PAÑSTWO, NARÓD, ale te¿ PROPAGANDYSTÓW; kategorie wskazuj¹ce na dziedziny: POLITYKÊ, EKONOMIÊ, HANDEL, DOKTRYNY; kategorie tematyczne: DYPLOMACJÊ I SPRAWY MIÊDZYNARODOWE oraz kategorie ze sfery aksjologicznej: ZGODÊ,
SPRAWIEDLIWOŒÆ i REFORMY. Suma akapitów, w których pojawia siê
choæby jeden wyraz ze s³ownika którejkolwiek spoœród kategorii wchodz¹cych w sk³ad omawianego czynnika wynosi 103 158.
2. Polska kapitalistyczna, czyli dyskurs o wprowadzaniu wolnego rynku
Drugi obszar analizowanego dyskursu skupia siê na trudnej drodze reform w kierunku modernizacji, co mo¿na zwiêŸle okreœliæ dyskursem
o wprowadzaniu kapitalizmu w Polsce. Materia³y prasowe z tej grupy
spe³niaj¹ warunki takich kategorii, jak PRZEDSIÊBIORCZOŒÆ, KAPITALIZM, BIZNESMENI, KAPITALIŒCI, FINANSIŒCI, KAPITALIZM,
HANDEL, EKONOMIA, DOKTRYNA, PRAWO, REFORMY, MODERNIZACJA, ale te¿ kategorie szczegó³owe, np. D£UGI. £¹cznie: 63 315
akapitów.
3. Polska zwyk³ych ludzi
Wa¿n¹ czêœci¹ dyskursu prasowego o Polsce w USA jest komunikowanie o ludziach. Materia³y dziennikarskie z zakresu tzw. human interest stories tworz¹ odrêbny czynnik, grupuj¹cy takie kategorie jak RODZINA,
MÊ¯CZYZNI, KOBIETY, DZIECI I M£ODZIE¯, ale tak¿e PRZODKOWIE i SPADKOBIERCY. W tej interesuj¹cej grupie znalaz³y siê tak¿e kategorie ze sfery wartoœci, czyli OPIEKA i LUSTRACJA oraz nazwisko KACZYÑSKI. £¹cznie 31 907 akapitów.
4. Polska walcz¹ca, czyli dyskurs o zmaganiach z dyktatur¹
i terroryzmem
Dyskurs o walce z dyktatur¹ i terroryzmem to kolejny obszar badanego strumienia przekazów. Wœród kategorii konstytuuj¹cych omawiany
czynnik znajdziemy takie kategorie, jak DYKTATURA, TYRANIA, TERDyskurs o tym, co najpiêkniejsze (A) grupuje miranda: PRZYJEMNOŒÆ, UCZCIWOŒÆ,
GODNOŒÆ/HONOR, MI£OŒÆ, ZWYCIÊZCY, SUKCES, PIÊKNO, PRAWDA, PATRIOTYZM,
DOBROBYT, ARTYŒCI. Wœród osób: JPII, artyœci (np. CHOPIN i PADEREWSKI), ale te¿ SPORT.
Suma akapitów: 16 200.
Dyskurs o tym, co z³e i najgorsze (B) Przekazy prasowe z tego nurtu zawieraj¹ wyrazy ze s³owników
mocno nacechowanych negatywnie, OGÓLNYCH kategorii takich jak NIENAWIŒÆ, BÓL, WALKA,
NIETOLERANCJA, WOJNA, ŒMIERÆ, ZAZDROŒÆ jak równie¿ szczegó³owych kategorii tematycznych, np. LUDOBÓJSTWO, TERRORYZM, PRZESTÊPCZOŒÆ, KATASTROFY, WYPADKI. Bez
w¹tpienia kluczowymi kategoriami opisywanego czynnika s¹ bohaterowie: ¯YDZI, OFIARY,
MNIEJSZOŒCI. Suma akapitów: 28 892.
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RORYŒCI i TERRORYZM, NAZIŒCI, FASZYŒCI, PRZESTÊPCZOŒÆ,
NIESPRAWIEDLIWOŒÆ, BÓL, CIERPIENIE, ale tak¿e – co godne uwagi
– tak¿e BUSH oraz MUZU£MANIE, a z drugiej strony mirandum DOBRA, HUMANIZMU. £¹cznie 9 310 akapitów.
5. Polska przyjacielska, czyli dyskurs o wspólnocie
Nastêpny wymiar globalnego dyskursu o Polsce po 1989 r. mo¿na okreœliæ mianem dyskursu o przyjacielskiej Polsce: w relacji do USA (i w ranach wspólnoty transatlantyckiej), z Europ¹, z s¹siadami (zw³aszcza
Rosj¹ i Niemcami). W tej grupie znajduj¹ siê bowiem kategorie takie, jak
SOJUSZNICY, WSPÓLNOTA, S¥SIEDZI, PRZYJACIELE, jak równie¿
grupa mirandów takich, jak ZGODA, MI£OŒÆ, SOLIDARNOŒÆ. Spoœród
aktorów wydarzeñ, którzy znaleŸli siê w tym nurcie dyskursu, nale¿y wymieniæ M. ALBRIGHT i T. GROSSA. £¹cznie 10 193 akapitów.
6. Polska piêkna, czyli dyskurs o naszej kulturze, nauce i przyrodzie
Piêkno Polski: sztuka, nauka i przyroda by³y bez w¹tpienia przedmiotem zainteresowania amerykañskich dziennikarzy w badanym okresie.
Œwiadczy o tym wyraŸna tendencja do wspó³wystêpowania takich kategorii, jak NAUKA, KULTURA, INSTYTUCJE AKADEMICKIE, TRADYCJA, NAUCZYCIELE, PIÊKNO, REFORMY, NOWOCZESNOŒÆ, HUMANIZM, DOBRO. W tej grupie odnajdziemy tak¿e – co warto
zaakcentowaæ – kategoriê KOBIETY. £¹czna suma akapitów: 22 139.
7. Polska na rozdro¿u, czyli dyskurs o niejednoznacznych skutkach
modernizacji
Dyskurs o niejednoznacznych skutkach modernizacji przemys³u
i rolnictwa jest kolejnym nurtem dyskursu o polskiej transformacji po
1989 r. Œwiadczy o tym grupa elementów skupiona w kolejnym spoœród
wyodrêbnionych czynników, który obejmuje takie kategorie, jak PRZEMYS£, SUKCES (ale z drugiej strony PORA¯KA), PROTEST, ZANIECZYSZCZENIE ŒRODOWISKA, BIZNESMENI, ANARCHIA, CENZURA, ROLNICTWO, ZDROWIE, MIESZKAÑCY WSI. Liczba akapitów:
9 489.
8. Polska aferalna, czyli dyskurs o nadu¿yciach polityków i biznesmenów
Zauwa¿aln¹ czêœæ publikacji o Polsce na kolumnach amerykañskiej prasy stanowi dyskurs o nadu¿yciach w Polsce. Czynnik ten tworzy zestaw
nastêpuj¹cych kategorii: KORUPCJA, PRZESTÊPSTWO, NIESPRAWIEDLIWOŒÆ, BEZPIECZEÑSTWO, a tak¿e kategorie wskazuj¹ce na osoby
takie, jak MILLER, BELKA, MAZUR, RYWIN, MICHNIK. Liczba akapitów: 3 667.
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9. Polska skrzywdzona, czyli dyskurs o ofiarach transformacji
Dyskurs o ludziach – ofiarach transformacji jest kolejnym obszarem
dyskursu prasowego o naszym kraju wyodrêbnionym w toku analizy czynnikowej. W grupie kategorii skupionych w tym nurcie znalaz³y siê KRYZYS, BEZROBOCIE, ROBOTNICY, PRZEGRANI, INFLACJA, a z drugiej strony BIZNESMENI i BALCEROWICZ. Suma akapitów: 4 085.
10. Polska po komunizmie, czyli dyskurs o rozliczeniu PRL
i transformacji polskiej lewicy
Dyskurs o rozliczeniu, ale tak¿e transformacji polskiej lewicy skupia
takie kategorie, jak KOMUNIŒCI, LEWICA, UK£AD/STRUKTURA,
OPOZYCJA, KOMUNIZM, JARUZELSKI, OLEKSY, RAKOWSKI,
WA£ÊSA, PAWLAK, URBAN oraz ZWYCIÊZCA. £¹czna suma akapitów: 15 307.
11. Polska fundamentalnych wyborów: dekomunizacja – aborcja –
lustracja
Dyskurs o dylematach politycznych transformacji: od dekomunizacji przez aborcjê do lustracji: SPRAWIEDLIWOŒÆ, PRAWO, RÓWNOŒÆ, ABORCJA, PRAWA CZ£OWIEKA, UK£AD/STRUKTURA/PORZ¥DEK,
PORA¯KA,
PARLAMENT,
JARUZELSKI,
LUSTRACJA, PRZESTÊPCY, MAZUR, NIETOLERANCJA, WARTOŒCI CHRZEŒCIJAÑSKIE. £¹czna suma akapitów: 35 208.
12. Polska medialna, czyli o tabloidyzacji przestrzeni publicznej
Dyskurs medialny (sensacje skandale, tabloidyzacja) skupia takie kategorie jak DZIENNIKARZE (MEDIA), ARTYŒCI, REKLAMA, MICHNIK, JÊZYK (MOWA), GEREMEK, PAETZ, URBAN, WIELGUS, OPIEKA, GLEMP. £¹czna suma akapitów: 5 717.
13. Polska tragiczna: Holokaust, Jedwabne i pogromy, Katyñ,
wypêdzenie Niemców
Pamiêæ o holokauœcie, pogromach i zbrodniach komunistycznych
jest kolejnym wa¿nym nurtem dyskursu wyodrêbnionym w toku analizy
czynnikowej. W tej grupie znalaz³y siê takie kategorie, jak NAZIŒCI/FASZYŒCI, HITLER, STALIN, LUDOBÓJSTWO, TERROR, a z drugiej
strony OFIARY, ¯YDZI, ETNICZNOŒÆ. Kategorie, które wzmacniaj¹
spójnoœæ opisywanego nurtu dyskursu, to PAMIÊÆ, TO¯SAMOŒÆ139. Wa¿ne s¹ te¿ nazwiska obecne w omawianej czêœci dyskursu: GROSS, SCHUDRICH. Suma akapitów: 5 984.
139 Nale¿y podkreœliæ, ¿e w zebranym korpusie ponad 1000 tekstów z lat 1989–2009 nie znalaz³o siê
ani jedno odniesienie do ludobójstwa Polaków na Wo³yniu dokonanego w latach 1942–1943 przez
ukraiñskich nacjonalistów z OUN i UPA.
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14. Polska wyborcza, czyli dyskurs o zmianach na scenie politycznej
Nastêpnym obszarem dyskursu, który grupuje kategorie odnosz¹ce siê
do bohaterów wydarzeñ (OPOZYCJA, WRÓG, ZWYCIÊZCA, PRZEGRANY, OBYWATEL) wraz ze wskazanymi z imienia i nazwiska ich aktorami (WA£ÊSA, KRZAKLEWSKI, KACZYÑSKI, TUSK, MICHNIK,
TYMIÑSKI, GEREMEK, OLECHOWSKI, BUZEK140) jest polityczny
dyskurs wyborczy. Warto dodaæ, ¿e w omawianym czynniku znalaz³y siê
te¿ takie kategorie, jak PROPAGANDA, ANARCHIA i RELIGIA. Suma
akapitów: 13 306.
15. Polska amerykañska aksjologicznie, czyli promocja amerykañskich
wartoœci
Kolejny czynnik to idealistyczne wartoœci amerykañskie w dyskursie
o Polsce – skupia takie kategorie, jak WOLNOŒÆ, PRAWA CZ£OWIEKA,
TOLERANCJA, UCZCIWOŒÆ, HUMANIZM/DOBRO, PRZYJEMNOŒÆ, PRAWO (i PRAWNICY). Wœród nazwisk bohaterów – CLINTON
(ale te¿ BALCEROWICZ), a wœród bohaterów kolektywnych – PRZODKOWIE / SPADKOBIERCY i MNIEJSZOŒÆ. Suma akapitów: 15 466.
16. Polska amerykañska aktualnie, czyli dyskurs o kluczowych kwestiach
w relacjach wzajemnych: USA–Polska
Kluczowe kwestie w relacjach polsko-amerykañskich stanowi¹ kolejny nurt dyskursu o Polsce. W tej grupie znalaz³y siê kategorie wskazuj¹ce
na aktywny/si³owy aspekt opisywanych zdarzeñ: kategorie ASPEKT
MILITARNY, WOJNA, ARMIA, POLICJA, WRÓG, SPÓR. Wœród bohaterów w tym czynniku wyró¿niamy kategorie takie, jak OBCY,
EMIGRACJA/IMIGRACJA,
STARSI,
ale
te¿
S£U¯BY
WYWIADOWCZE. W opisywanym nurcie dyskursu pojawiaj¹ siê miranda
(UCZCIWOŒÆ) i kondemnada (ZAK£AMANIE) oraz – co swoiste dla
omawianego czynnika – grupa tematycznych kategorii szczegó³owych, takich jak OFFSET, F-16, TARCZA ANTYRAKIETOWA, WIZY. Wyrazistoœæ omawianego nurtu dyskursu zwiêkszaj¹ nazwiska wystêpuj¹ce w opisywanym skupieniu: REAGAN, DUBYNIN, KUKLIÑSKI. Liczba
akapitów: 18 553.
Wnioski
Wyniki analizy zawartoœci oraz rezultaty iloœciowej analizy leksykalnej
zbiorów tekstowych wypowiedzi dziennikarskich na temat Polski opublikowanych na ³amach amerykañskich dzienników w latach 1989–2009 prowadz¹ do wniosków ogólnych.
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Po pierwsze, obraz naszego kraju w prasie USA jest bardziej zró¿nicowany, ni¿ zak³adano, a równoczeœnie – co godne podkreœlenia – nie jest
jednoznaczny w wymiarze aksjologicznym. Obserwujemy przewagê
³¹cznych zasiêgów wystêpowania kondemnandów (66,1 proc. akapitów)
nad mirandami (42,4 proc.). Po drugie, mo¿na te¿ wskazaæ dwa ogólne wymiary porz¹dkuj¹ce uk³ad poszczególnych kategorii analizy na mapie globalnego dyskursu o Polsce: wymiar czasu (akualnoœæ vs historycznoœæ)
oraz zasiêgu (lokalnoœæ vs globalnoœæ).
Rezultaty przeprowadzonych badañ sk³aniaj¹ tak¿e do sformu³owania
kilku wniosków szczegó³owych.
Kategorie bie¿¹cej debaty publicznej141 wchodz¹ce w sk³ad czynnika
[1] Polski aktualnej by³y najsilniej obecne w 1990 r. (zasiêg +3,7 proc. powy¿ej œredniej). Wœród wielu tematów stanowi¹cych w swoim czasie g³ówne punkty publicznej debaty w Polsce (i obecnego w zagranicznych mediach dyskursu o Polsce142) mo¿na bez w¹tpienia wymieniæ 3 najbardziej
wyraziste, polaryzuj¹ce scenê polityczn¹ i opiniê publiczn¹: dekomunizacjê
– aborcjê – lustracjê. W³aœnie te kategorie, nawet jeœli (osobno) nie uzyska³y najwy¿szych zasiêgów (ze wzglêdu na sw¹ s³ownikow¹ ‘konkretnoœæ’), to razem, skupione w czynniku [11] (Polska fundamentalnych wyborów) tworz¹ wyraŸny nurt dyskursu. Istotna jest te¿ dynamika zmian.
Kategorie czynnika [11] uzyska³y zasiêgi wyraŸnie wy¿sze od œredniej
w 1991 r. (+3,4), w 1996–1997 r. (+4,1 i +3,8), w 1999 r. (+4,6), w 2001 r.
(+4,2), w 2002 r. (+3,6) oraz w 2005 r. (+2,8). W pewnym sensie, wymienione lata by³y okresem, kiedy w Polsce toczy³y siê gor¹ce spory publiczne
w kwestiach fundamentalnych, co odnotowa³a prasa amerykañska.
Globalny ton wypowiedzi prasowych o polskiej transformacji jest pozytywny. Potwierdza to np. trzecie miejsce w rankingu kategorii aksjologicznych, kategorii szczegó³owej – SUKCES (œredni zasiêg – 13,0 proc.). Sukces Polski to przede wszystkim powodzenie we wprowadzaniu reform
rynkowych. W prasowym obrazie dwóch dekad polskiej transformacji zasadniczym nurtem wypowiedzi s¹ wa¿ne kwestie ekonomiczne, co znajduje
swoje potwierdzenie w kilku wyodrêbnionych w badaniach czynnikach143.
Polska kapitalistyczna (czynnik [2]), czyli dyskurs o wprowadzaniu wolnego rynku, by³ mocno reprezentowany w latach 1989, 1990, 1992, 1993,
1994 oraz 2002 (zasiêgi odpowiednio: +1,3, +1,9, +1,7, +1,1, +2,3, +1,4),
jednak najwiêksze odchylenie od œredniej zanotowano w 2001 r. (+3,2).
Ale amerykañscy dziennikarze zajmowali siê tak¿e niejednoznacznymi
skutkami modernizacji (czynnik [7] – Polska na rozdro¿u). WyraŸnie wy141 Dyskurs o aktualnej sytuacji charakteryzowa³ siê te¿ wysokim stopniem konkretnoœci: relacje opiera³y siê na faktach, tj. nazwach, nazwiskach, tytu³ach, liczbach, wskaŸnikach, kwotach, datach, terminach, etc.
142 Si³a czynnika [12] (Polska medialna), odzwierciedlaj¹cego wy¿sz¹ aktywnoœæ mediów w ¿yciu publicznym (w tym sensie, ¿e np. dziennikarze staj¹ siê aktorami procesów politycznych), jest wyraŸnie
wiêksza na samym poczatku transformacji (w 1989 r., +5,1) oraz w 2007 r. (+5,0).
143 A tak¿e w zasiêgach ogólnych kategorii odnosz¹cych siê do instytucji (w ujêciu T. Parsonsa). Na
pierwszym miejscu s¹ EKONOMICZNE (zasiêg 68,7 proc.), nastêpnie instytucje POLITYCZNE
(60,7), PRAWNE (29,9), AKADEMICKIE (25,2), WOJSKOWE (20,6) i RELIGIJNE (20,4).
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¿sze zasiêgi osi¹ga³y kategorie czynnika [7] w latach 1991 r. i 1992 r. (+6,2
i +7,2), co sk³ania do wniosku, ¿e by³ to krytyczny moment polskiej transformacji. W prasowym wizerunku polskich przemian by³ te¿ wyraŸnie
obecny dyskurs o problemach, co znajduje odzwierciedlenie w dynamice
zmian zasiêgów kategorii skupionych w czynniku [9], tj. Polska skrzywdzona (dyskurs o ofiarach transformacji). Najmocniej czynnik ten jest
obecny na pocz¹tku lat 90., zw³aszcza w 1991 r. (+11,8).
Obraz dylematów transformacji nale¿y uzupe³niæ o czynnik [8], zbudowany z kategorii denotuj¹cych Polskê aferaln¹, czyli doniesienia prasowe
na temat nadu¿yæ polityków i biznesmenów. Najwy¿szy wzrost zasiêgów
kategorii tego czynnika obserwujemy oczywiœcie w 2001 r. (+4,5), ale tak¿e – co nale¿y uznaæ za fakt niesprzyjaj¹cy wizerunkowi Polski za granic¹
– w ostatnich dwóch latach analizy (2008–2009) (+12,3, +4,3).
Historyczny wymiar dyskursu w du¿ym stopniu dotyczy³ historii PRL,
co znalaz³o wyraz w du¿ej liczbie odniesieñ do opresywnych dzia³añ komunistów, np. ³amania praw cz³owieka wobec opozycjonistów. Ten nurt odzwierciedla czynnik [10], umownie nazwany Polsk¹ po komunizmie, reprezentuj¹cy nurt rozliczeñ PRL-u, ale obejmuj¹cy tak¿e dyskurs
o (politycznie skutecznej) transformacji polskiej lewicy. Czynnik ten jest
najmocniej obecny w 1989 r. (+11,0), nastêpnie w 1990 r. (+7,3), a tak¿e
w 1993 r. (+6,4) i w 1996 r. (+8,8), oraz w 1999–2000 (+5,2, +4,5). Ta dynamika wzrostu jest w du¿ym stopniu zbie¿na z wyborami w Polsce, w których wa¿n¹ rolê odgrywali postkomuniœci.
St¹d wniosek, ¿e w amerykañskim dyskursie o naszym kraju Polska –
bardziej ni¿ nam samym siê wydaje – pozostaje krajem „ska¿onym komunizmem”144. W tym kontekœcie wielce symptomatyczny jest wzrost zasiêgu
omawianych kategorii ponad œredni¹ w 2005 r. (+5,8), co wynika z faktu, ¿e
jednym z kluczowym punktów politycznej agendy PiS – jak wiadomo – by³
s³uszny postulat, symbolicznego i moralnego chocia¿by, rozliczenia epoki
komunizmu145.
Kontekst miêdzynarodowy przekazów o Polsce najczêœciej dotyczy³
tych spraw, w których kluczow¹ rolê odgrywaj¹ Stany Zjednoczone i ich
polityka zagraniczna (np. zimna wojna, obalenie komunizmu, wojna z terroryzmem, œwiatowy kryzys ekonomiczny itp.).
Równorzêdnym kontekstem wypowiedzi o Polsce na arenie miêdzynarodowej jest kontekst europejski. W mniejszym – choæ istotnym stopniu –
kontekst miêdzynarodowy wypowiedzi o Polsce wi¹¿e siê z relacjami
polsko-niemieckimi i polsko-rosyjskimi. Jednak wypowiedzi dziennikarskie zawiera³y najwiêksz¹ liczbê odniesieñ do amerykañskich czynników
oficjalnych wchodz¹cych w relacjê z Polsk¹ (np. kolejnych prezydentów
USA sk³adaj¹cych wizytê w naszym kraju). Œwiadcz¹ o tym m.in. zasiêgi
144 Potwierdzaj¹ to listy frekwencyjne wyrazów sporz¹dzone w kolejnych latach analizy, gdzie s³owa
(post)komuniœci i/lub komunizm, zajmuj¹ najwy¿sze pozycje niemal w ka¿dym roku okresu 1989–2009.
145 Co nie oznacza³o automatycznie przychylnego tonu wypowiedzi o tej partii i braciach Kaczyñskich.
Wprost przeciwnie, prasa amerykañska – najczêœciej ustami prominentnych postaci polskiego ¿ycia publicznego – powielala niejednokrotnie bardzo krytyczne opinie na temat PiS.
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kategorii skupionych w czynnikach nazwanych umownie Polsk¹ amerykañsk¹ – czyli dyskursem o promocji amerykañskich wartoœci (czynnik
[15]) oraz dyskursem o kluczowych kwestiach w relacjach wzajemnych
USA–Polska (czynnik [16]).
Treœci o Polsce rozpowszechniane w amerykañskich dziennikach by³y
w du¿ym stopniu skoncentrowane na elitach. Najczêœciej dotyczy³y osób
znanych, zaliczanych do elity lub pochodz¹cych z pañstw wa¿nych: poza
USA liczy³y siê Niemcy, Rosja, Francja oraz Watykan. Wœród najwa¿niejszych polskich aktorów wydarzeñ znaleŸli siê Jan Pawe³ II i Lech Wa³êsa,
którzy – co warto zauwa¿yæ – nie tylko pojawiali siê najczêœciej w badanym zbiorze tekstów, ale wystêpowali w bardzo ró¿nych kontekstach,
o czym œwiadczy ich wystêpowanie w wielu ró¿nych czynnikach.
U¿ytecznym instrumentem wskazania najwa¿niejszych kontekstów wystêpowania obydwu g³ównych aktorów dyskursu o Polsce na ³amach amerykañskiej prasy by³o obliczenie wspó³czynników korelacji Jana Paw³a II
i Wa³êsy z kategoriami ze sfery aksjologicznej. Okazuje siê, ¿e Jan Pawe³ II
jest najmocniej zwi¹zany z wartoœciami takimi, jak CHRZEŒCIJAÑSTWO, OJCZYZNA i MI£OŒÆ, natomiast nazwisko Wa³êsy wchodzi
w mocne relacje z disputandami: SOLIDARNOŒÆ, LEWICA, ANARCHIA, WOLNOŒÆ. Mo¿na zatem uznaæ, ¿e JPII jest jednoznacznie wyrazistym reprezentantem œwiata tradycyjnych wartoœci, natomiast legendarny
lider „Solidarnoœci” jest reprezentantem dyskursywnego œwiata wolnoœciowej rewolucji.
Konfiguracjê g³ównych aktorów zdarzeñ nale¿y uzupe³niæ o Aleksandra
Kwaœniewskiego (3. miejsce w rankingu), którego nazwisko ³¹czy siê z takimi wartoœciami, jak LEWICA, SOLIDARNOŒÆ, ZGODA, i którego nale¿y uznaæ – w œwietle analizowanych materia³ów – za reprezentanta konsensualnej rzeczywistoœci ewolucyjnej transformacji.
Wizerunek Polski na ³amach amerykañskich dzienników – jeœli przyj¹æ
kryterium Osgoodowskiego oceniaj¹cego wymiaru semantycznego – by³
niejednoznaczny. Zdecydowanie pozytywnym wypowiedziom o Polsce
(jako kraju najbardziej przyjaznego USA, pañstwa sukcesu reform rynkowych itp.) towarzyszy³y wypowiedzi jednoznacznie krytyczne. Niektóre
zdarzenia by³y relacjonowane jako takie, które naruszaj¹ ustalony porz¹dek
rzeczy, wi¹¿¹ siê z ‘agresj¹’, ‘konfliktem’, ‘zagro¿eniem’ oraz ‘ofiarami’.
Szczególnie pojemn¹ (i fa³szyw¹) ram¹ interpretacyjn¹ by³a w tym wymiarze kategoria antysemityzmu, ale te¿ konserwatywnego katolicyzmu, ksenofobii itp. Aksjologiczny wymiar dyskursu o Polsce reprezentuj¹ m.in.
czynniki [17] i [19].
Polska mirandów [17], czyli dyskurs o tym, co najlepsze, najpiêkniejsze, godne obrony i poœwiêcenia, by³ s³abiej widoczny na pocz¹tku lat 90.
W prasowych relacjach dominowa³ wówczas dyskurs nowego pocz¹tku,
w którym wa¿ne by³o komunikowanie nie tylko o mo¿liwoœciach i sukcesach, ale te¿ o problemach i dylematach polskiej transformacji. Zmiana nastêpuje mniej wiêcej od po³owy lat 90., kiedy obserwujemy zwiêkszaj¹ce
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siê zasiêgi mirandów, np. w 1997 (+13,7)146, w 1999 r. (+15,4), w 2002 r.
(+10,6) oraz w 2005 r. (+4,9). Ten wzrost obecnoœci œwiata wartoœci w tekstach o Polsce wi¹¿e siê z osob¹ Jana Paw³a II, zw³aszcza w czasie jego
pielgrzymek do ojczyzny147.
Polska kondemnandów czyli dyskurs o tym, co najgorsze – czynnik
[18] – stawa³ siê bardziej intensywny w 1994 r. (+2,6) oraz w 2008 r.
(+6,7). Jednak szczególnie mocne nasycenie negatywnego tonu wypowiedzi o Polsce nast¹pi³o w 2001 r. (+9,3). Mo¿na stwierdziæ, ¿e œwiat kondemnandów jest w analizowanym dyskursie medialnym reprezentowany
g³ównie przez polski antysemityzm. Po lekturze niektórych amerykañskich
materia³ów prasowych mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e nawet jeœli Polacy nie
byli narodem sprawców, to jednak ponosz¹ odpowiedzialnoœæ za
wspó³uczestnictwo w zbrodni Holokaustu.
Dyskurs o ciemnych kartach naszej historii reprezentuj¹ równie¿ wypowiedzi dziennikarskie spe³niaj¹ce warunki kategorii skupionych w czynniku [13] (Polska tragiczna: Holokaust, Jedwabne i pogromy, Katyñ, wypêdzenie Niemców itp.). Kategorie tego czynnika uzyska³y ponadprzeciêtnie
wysoki zasiêg w 1998 r. (+4,1), nastêpnie w latach 2005–2009 (odpowiednio: +5,7, +6,9, +4,3 +2,9, +5,0) oraz rekordowo wysoki zasiêg w 2001 r.
(+19,7).148
Zauwa¿alna grupa tekstów by³a mocno spersonalizowana. Zdarzenia
relacjonowano z punktu widzenia zwyk³ych ludzi, jako podmiotów i obiektów dzia³añ, a tak¿e indywidualnych bohaterów jako metonimicznych ilustracji wa¿nych kwestii. Polskê zwyk³ych ludzi (czynnik [3]) reprezentowa³y wypowiedzi dziennikarskie z rodzaju human interest stories – s¹ one
wyraŸniej obecne w drugiej dekadzie analizy, w latach 2004–2009 (odpowiednio: +3,5, +5,2, +4,3, +14,2, +6,1, +10,3).
A wiêc, na pocz¹tku XXI w. nast¹pi³a wyraŸna zmiana dyskursu o Polsce: od „dyskursu idei”, czyli komunikowania o ekonomicznych, politycznych, spo³ecznych abstrakcjach i procesach, dziennikarze przeszli do „dyskursu konkretu”, tj. zaczêli intensywniej wykorzystywaæ powszechn¹
formu³ê dziennikarsk¹, typow¹ dla mediów zajmuj¹cych siê „konceptualnie
oswojonym” œwiatem. Mo¿na uznaæ, ¿e wiêkszoœæ amerykañskich dziennikarzy prawdopodobnie powie dziœ o Polsce, ¿e stanowi ona czêœæ „ich
œwiata”.
Liczna grupa przekazów dotyczy³a zmian na wysokich stanowiskach politycznych w Polsce postrzeganej jako kraj przyjazny USA. Oczywiœcie
wiele spoœród tych relacji mia³o charakter rutynowy (podobnie jak siê to
dzieje w wypadku innych pañstw europejskich, ich rz¹dów, rodzin królew146 Dla przypomnienia: wartoœæ ‘+’ oznacza wzrost %% (w danym roku) w stosunku do œredniego zasiêgu %% obliczonego dla ca³ego okresu analizy, tj. 1989–2009.
147 Wy¿sza, ni¿ zwykle obecnoœæ mirandów w dyskursie o Polsce w zwi¹zku z osob¹ JPII by³a zauwa¿alna tak¿e w 2005 r., czyli roku œmierci papie¿a.
148 Zauwa¿alna czêœæ dyskursu o Polsce by³a naznaczona wysokim stopniem negatywizmu i dotyczy³a
wydarzeñ ekstremalnych. Dyskurs ten charakteryzowa³ siê zauwa¿alnym poziomem aktualnoœci. Wiele
relacji dotyczy wspó³czesnych klêsk ¿ywio³owych i katastrof (powódŸ w 1997 r., katastrofa w hali
w Katowicach itd.), których skutkiem by³y du¿e zniszczenia i liczne ofiary œmiertelne.
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skich itp.), ale niektóre zmiany polityczne w Polsce by³y opisywane
z wyj¹tkow¹ wnikliwoœci¹, a autorzy relacji przekonywali o ich wyj¹tkowym znaczeniu. By³y to np. wybory kontraktowe z 1989 r. oraz przegrana
Wa³êsy z Kwaœniewskim w wyborach prezydenckich w 1995 r. Polskê wyborcz¹, czyli dyskurs o zmianach na scenie politycznej (czynnik [14]) mo¿na zrekonstruowaæ w ujêciu dynamicznym: wyborami, które przyci¹ga³y
najwiêksz¹ uwagê amerykañskich dzienników, by³y wybory parlamentarne
w 1989 r. (+3,9), w 1997 r. (+9,5) i w 2007 r. (8,9) oraz prezydenckie –
w 1995 r. (+9,0) i w 2005 r. (+11,5)149.
Dziennikarskie interpretacje najnowszej polskiej problematyki nie zawsze odpowiada³y wyobra¿eniom i stereotypowym przekonaniom amerykañskich odbiorców na temat tego, co, jak i komu mo¿e siê przydarzyæ w naszym kraju. Wprost przeciwnie, prezentacja aktualnej sytuacji w Polsce –
zw³aszcza w przypadku relacji typu soft news (kultura, sztuka, turystyka,
sport) – by³a raczej udan¹ prób¹ odkrywania przed amerykañskim czytelnikiem nowego oblicza Polski w nowych czasach. Kategorie Polski piêknej
(czynnik [6]), czyli prasowe wypowiedzi na temat naszej kultury, nauki
i przyrody, osi¹ga³y wy¿sze zasiêgi w latach 1993-1996 oraz w 1998 r. (odpowiednio: +4,7, +2,5, +3,7, +2,5 oraz +4,1), nastêpnie w 2007 r. (+2,4)
oraz w 2008 r. (+6,1).
Dyskurs o Polsce by³ w istotny sposób filtrowany przez konfiguracjê sojuszy i – w jeszcze wiêkszym stopniu – relacjê niechêci miêdzy USA a innymi, pañstwowymi i niepañstwowymi uczestnikami sfery stosunków miêdzynarodowych (np. wspólnota transatlantycka, „oœ z³a”, Al. Kaida, Rosja).
Istotna czêœæ materia³ów o naszym kraju w tekstach publikowanych w prasie amerykañskiej to wypowiedzi tematycznie zwi¹zane z obszarami, gdzie
obecnie b¹dŸ w przesz³oœci toczy³a siê wojna150. Wojna aktualna to oczywiœcie wojna z terroryzmem pod przywództwem USA (Irak, Afganistan)151.
W tym aspekcie najwa¿niejszy by³ wizerunek Polski jako „najwierniejszego sojusznika USA” w œwiecie. Warto zinterpretowaæ symptomatyczn¹
dynamikê wzrostu zasiêgu czynnika [4] – Polski walcz¹cej ze z³em. Obserwujemy wzrost si³y oddzia³ywania tego czynnika w 1989 r. (+7,5 proc.)
oraz w 2008 r. (równie¿ +7,5). Mo¿na stwierdziæ, ¿e Polska jako sojusznik
USA na pocz¹tku transformacji walczy³a ze ‘z³em komunizmu’, a dziœ lojalnie wspiera Waszyngton w wojnie ze ‘z³em terroryzmu’. Problem jest
jednak bardziej z³o¿ony. Polska przyjacielska (czynnik [5]), czyli dyskurs
o wspólnocie jest wyraŸniej obecna na ³amach amerykañskiej prasy
w 1989 r. (+9,8), co oznacza, ¿e z punktu widzenia USA Polska wkracza do
„naszego œwiata”. Ponownie wyniki ponad œredni¹ uzyskuje wspomniany
149 Czynnik [14], który grupuje kategorie odnosz¹ce siê do politycznej zmiany, by³ najsilniej obecny
w roku1999 r. (+15,2), w którym wprawdzie wyborów nie by³o, ale uroczyste obchody 60. rocznicy wybuchu II œwiatowej zgromadzi³y wielu zagranicznych goœci ze œwiata polityki, co mia³o wp³yw na zasiêg kategorii czynnika [14].
150 Kategoria WOJNA osi¹gnê³a œredni zasiêg 14,2 proc., co daje 2. miejsce na liœcie rankingowej najwy¿ej notowanych kategorii aksjologicznych.
151 Ale wojenny kontekst publikacji o Polsce – w du¿ym stopniu – wi¹¿e siê z II wojn¹ œwiatow¹.
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czynnik w 1997 r. (+4,6), w 2000 r. (+4,8), w 2001 (+5,7), ale tak¿e
w 2008 r. (+3,8). Wniosek jest taki, ¿e Polska by³a przedstawiana jako stabilny kraj d¹¿¹cy do dobrych relacji zw³aszcza z USA, ale tak¿e z niegdysiejszymi wrogami. Jeœli siê bli¿ej przyjrzeæ obrazowi polsko-amerykañskich relacji na ³amach badanych dzienników, to okazuje siê, ¿e czynnik
[15] – promocja amerykañskich wartoœci – jest silniej obecny w 1989 r.
(+3,0), 1994 r. (+8,1), 1997 r. (+7,8), ale tak¿e w ostatnich dwóch latach
analizy: 2008–2009 (+4,3, +5,0). Inny czynnik – dyskurs o kluczowych
kwestiach w relacjach wzajemnych USA–Polska [16] – dominuje za kolei w latach 2007–2008 (+9,2 i +12,0).
***
Amerykañskie media zwykle przedstawiaj¹ obraz œwiata zgodny z wizj¹
departamentu stanu. Ten swoisty izomorfizm dwóch œwiatów, amerykañskiej polityki i mediów, by³ szczególnie widoczny w latach zimnej wojny152. Jednak w pewnych sytuacjach media w USA koryguj¹ sw¹ postawê
wobec œwiata, komunikuj¹c nieco inne treœci, ni¿ chcia³by tego rz¹d. Zjawisko to wyjaœnia hipoteza indeksuj¹cej roli mediów (indexing hypothesis)
spopularyzowana przez Lance’a Benetta. Zgodnie z t¹ hipotez¹, w sytuacji,
gdy wiele wp³ywowych Ÿróde³ politycznych wyra¿a silny g³os sprzeciwu
wobec polityki zagranicznej USA, media masowe przyjmuj¹ równie¿ bardziej krytyczn¹ postawê wobec prezydenckiej wizji œwiata. A zatem media
w USA nieustannie sprawdzaj¹ (indeksuj¹), a nastêpnie dopasowuj¹ swoje
relacje zagraniczne do stopnia niezadowolenia, wyra¿anego przez wp³ywowe grupy nacisków i liderów politycznych153.
Mo¿na zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e – co najmniej w dwóch kwestiach
– mieliœmy do czynienia z indeksuj¹cym dzia³aniem mediów, tj. wyraŸnym
odstêpstwem prasy od oficjalnego stanowiska USA wobec Polski, co dokona³o siê pod naciskiem silnych grup wp³ywu.
W pierwszym wypadku, amerykañskie dzienniki s¹ bardziej ¿yczliwe
Polsce ni¿ amerykañskie w³adze i przekonuj¹, ¿e Polska nie jest odpowiednio doceniana, wynagradzana (etc.) za sw¹ przyjacielsk¹ postawê wobec
USA. W drugim wypadku, prasa w USA przyjmuje wobec Polski postawê
bardziej krytyczn¹ ni¿ oficjalne stanowisko rz¹du – chodzi o rozliczenie
ciemnych kart polskiej historii, a zw³aszcza zbrodni wobec ludnoœci ¿ydowskiej.
Zakoñczenie zimnej wojny doprowadzi³o – zdaniem Roberta Entmana –
do wytworzenia kaskadowego modelu relacjonowania wydarzeñ zagranicz152 Ale, jak twierdz¹ najzagorzalsi krytycy amerykañskiego systemu (np. N. Chomsky), tak¿e dzisiaj,
kiedy to mamy do czynienia z ‘fabrykowaniem zgody’ (manufacturing consent) w kwestiach fundamentalnych, co dokonuje siê wœród amerykañskich elit œwiata polityki, biznesu i mediów.
153 Generalnie chodzi o to, ¿e mediom w USA nie zale¿y na tym, aby staæ siê liderami opozycji,
zw³aszcza na niepewnym polu spraw zagranicznych. Media obawiaj¹ siê, ¿e mog³yby zirytowaæ swych
odbiorców, którzy mogliby je oskar¿yæ o brak patriotyzmu. A zatem, tylko wtedy, gdy powa¿ne grupy
opozycji wobec rz¹du publicznie wyra¿aj¹ swe niezadowolenie z sytuacji, media s¹ sk³onne przyj¹æ
bardziej krytyczn¹ postawê wobec rz¹du, rozpowszechniaj¹c w wiêkszym stopniu g³osy opozycji. Zjawisko to mo¿na by³o zaobserwowac np. w czasie wojny wietnamskiej.
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nych przez amerykañskie media. Dzisiaj – przekonuje Entman – consensus
wœród elit w sferze polityki zagranicznej USA jest raczej odstêpstwem od
regu³y ni¿ norm¹. To sprawia, ¿e media mog¹ wybieraæ miêdzy konkurencyjnymi ramami interpretacji wydarzeñ, które maj¹ miejsce. Co prawda,
wersja oficjalna, pochodz¹ca z Bia³ego Domu, ma nadal najwiêksz¹ si³ê
przebicia w mediach informacyjnych, ale inne wizje œwiata mog¹ z wizj¹
prezydenck¹ w pewnych warunkach wygraæ, w zale¿noœci od tego, w jaki
sposób owe konkurencyjne wizje przep³ywaj¹ ze Ÿróde³ informacji do mediów masowych. Nadal dziennikarskie kryteria atrakcyjnoœci wiadomoœci
s¹ jednym z g³ównych czynników procesu selekcji154.
Skoro amerykañscy dziennikarze wybieraj¹ do publikacji przede wszystkim takie treœci, które mog¹ zainteresowaæ amerykañskiego odbiorcê, to
odbiorca ten – czytaj¹c prasowe wypowiedzi o Polsce – niejednokrotnie dowiadywa³ siê wa¿nych rzeczy o w³asnym kraju. Najwa¿niejsz¹ prawdê,
któr¹ amerykañski czytelnik musia³ odkryæ, symbolicznie ilustruj¹ pierwsze i ostatnie zdania losowo dobranych do analizy tekstów. W 1989 r. pisano o tysi¹cach Polaków entuzjastycznie witaj¹cych prezydenta USA i skanduj¹cych „Niech ¿yje Bush!”, w 2009 r. zaœ – jak czytamy na ³amach
Washington Times – „Polacy s¹ dumni z w³asnych osiagniêæ i nie idealizuj¹
ju¿ USA”: America is not a hero for us anymore – stanowczo deklaruje
25-letnia polska studentka.
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WYKORZYSTANIE YOUTUBE’A
JAKO NARZÊDZIA PERSWAZJI
POLITYCZNEJ W KAMPANII
BARACKA OBAMY

Z

wyciêstwo w wyborach jest uwarunkowane wieloma czynnikami. Nie
ulega jednak w¹tpliwoœci, ¿e ogromny wp³yw na jego osi¹gniêcie maj¹
zawsze dzia³ania perswazyjne prowadzone w mediach przez sztaby wyborcze polityków. Doris A. Graber w ksi¹¿ce pt. „Mass Media and American
Politics” zwraca uwagê na to, ¿e kandydaci na stanowiska polityczne s¹
nierozerwalnie zwi¹zani z mediami. Chc¹c odnieœæ sukces wyborczy, musz¹ graæ w grê mediów, która opiera siê na ci¹gle ewoluuj¹cych zasadach1.
Zale¿noœæ tê mo¿na by³o doskonale zaobserwowaæ w kampanii prezydenckiej Baracka Obamy w 2008 r.
Graber twierdzi, ¿e sukces Obamy to rezultat wykorzystania, w celu prowadzenia oddolnej kampanii (amerykañski grass-rooting)2, ogromnego arsena³u nowych, b³yskawicznie szybkich i tanich narzêdzi internetowych,
wœród których wymieniæ mo¿na m.in. e-mail, portale spo³ecznoœciowe czy
te¿ serwis Twitter.
Jednym z mediów spo³ecznoœciowych stanowi¹cych niezwykle istotny
element strategii sztabu Baracka Obamy by³ YouTube – serwis internetowy
umo¿liwiaj¹cy prezentacjê filmów, wideoklipów lub w³asnych miniprodukcji w sieci. Jessica Ramirez nazywa go wrêcz najwa¿niejsz¹ polityczn¹
platform¹ w 2008 r.3 Wykorzystanie wypracowanych przez lata zasad skutecznej perswazji, w po³¹czeniu z mo¿liwoœciami, jakie daje YouTube, doprowadzi³o do powstania nowych standardów zarówno w sposobie konstruowania, jak i prowadzenia kampanii wyborczej.

1

D.A. G r a b e r: Mass Media and American Politics, Washington, D.C. 2010, s. 220–221.
Tam¿e, s. 193–221.
3 J. R a m i r e z: The Big Picture, Newsweek, http://www.newsweek.com/2008/11/09/the-big-picture.html (10.06.2010).
2
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Sztab wyborczy Baracka Obamy
Za to, jaki kszta³t przybierze kampania wyborcza polityka, odpowiada
jego sztab. W wypadku Obamy byli to ludzie nale¿¹cy do pokolenia YouTube4, a tym samym znaj¹cy siê bardzo dobrze na mediach spo³ecznoœciowych i ich mocy, idei oraz technologii Web 2.0. Dziêki profesjonalnemu
podejœciu do mo¿liwoœci ich wykorzystania, sztabowi Obamy uda³o siê
prowadziæ dzia³ania perswazyjne w sposób niezwykle spójny, dynamiczny
i entuzjastyczny.
Zespó³ do spraw nowych mediów pracuj¹cy dla kandydata Demokratów
liczy³ 100 osób. Kierowa³ nim Joe Rospars, a wœród cz³onków znaleŸli siê
m.in.: wspó³za³o¿yciel Facebooka – Chris Hughes (odpowiada³ za kampaniê online, a w tym w portalach spo³ecznoœciowych), a tak¿e dziennikarka
CNN oraz producentka filmów dokumentarnych (nagrodzona Emmy) Kate
Albright-Hanna, odpowiadaj¹ca za „amatorskie” nagrania wideo, które
by³y umieszczane w YouTubie.
M³odzi wyborcy grup¹ docelow¹
Chc¹c odnieœæ sukces perswazyjny w wyborach, trzeba, zgodnie z za³o¿eniami marketingu politycznego, wyjœæ od precyzyjnego okreœlenia celu.
Kolejnym krokiem jest dokonanie analizy rynku politycznego, a nastêpnie,
na jej podstawie, stworzenie strategii, która bêdzie konsekwentnie realizowana5.
Oczywiste jest, ¿e we wszystkich kampaniach prezydenckich g³ównym
celem jest zwyciêstwo. Tak te¿ by³o w wypadku kampanii Obamy. Sztandarowe has³o kandydata: „Yes We Can”6 stanowi zobrazowanie tego, jak
istotne dla sztabu kandydata by³o, by g³ówny cel dzia³añ zosta³ jasno, precyzyjnie okreœlony i by³ postrzegany jako mo¿liwy do osi¹gniêcia, tak
z punktu widzenia polityka, jak i elektoratu.
Omawiaj¹c kampaniê Obamy, warto zwróciæ uwagê na kwestiê analizy
rynku politycznego. Sztab Demokraty za grupê docelow¹ uzna³ m³odych
wyborców. Z punktu widzenia zasad marketingu politycznego by³o to bardzo dobre posuniêcie, dziedzina ta bowiem za skuteczny targeting uwa¿a
4 Pokolenie YouTube tworz¹ ludzie wyposa¿eni w tani sprzêt do nagrañ wideo (kamery w telefonach
komórkowych). Zamieszczaj¹c w Internecie tak nakrêcone materia³y, w³¹czaj¹ siê w ¿ycie publiczne.
Sieæ stanowi dla nich narzêdzie zdobywania informacji, poznawania œwiata, a tak¿e rozrywki. Zob.
B . J o h n s o n: The rise and rise of the YouTube generation, and how adults can help, The Guardian,
http://www.guardian.co.uk/technology/2008/oct/06/youtube.youngpeople (30.05.2010); K. £ ¹ c z k o w s k a: Pokolenie YouTube, Wprost 50/2008 (1355), http://www.wprost.pl/ar/146708/Pokolenie-YouTube/ (24.05.2010).
5 Zob. M. M a z u r: Marketing Polityczny. Studium porównawcze prezydenckich kampanii wyborczych w USA i w Polsce, Warszawa 2007, s. 48–49.
6 Has³o to mo¿na by³o odnaleŸæ tak¿e w YouTubie, m.in. w postaci hitu, którym sta³ siê wirusowy klip
wideo stworzony przez cz³onka zespo³u Black Eyed Peas – will.i.ama. Materia³ ten otrzyma³ w 2008 r.
nagrodê Emmy.
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skupienie uwagi i dzia³añ na segmemncie audytorium, który jest niezdecydowany b¹dŸ te¿ nastawiony krytycznie.
Postêpuj¹c w ten sposób, czyli w³¹czaj¹c do gry nowy elektorat i namawiaj¹c do udzia³u w wyborach ten zniechêcony, d¹¿ono do powiêkszenia
przestrzeni dzia³añ. Kaihan Krippendorf zwraca uwagê, ¿e takie skoncentrowanie siê na wymienionych grupach pozwoli³o Obamie na zdobycie poparcia w tych stanach, w których zwykle wygrywali Republikanie7. Trafne
odczytanie oraz zastosowanie kodu komunikacyjnego u¿ywanego przez
m³odzie¿ bardzo dobrze wpisa³o siê w strategiê nastawion¹ na przekonanie
do siebie m³odych Amerykanów. W zwi¹zku z tym, ¿e liczba osób poszukuj¹cych w sieci newsów i informacji dotycz¹cych kampanii od 2000 r.
stale wzrasta³a8, wykorzystanie nowych mediów by³o bardzo dobrym posuniêciem.
Po raz pierwszy w historii dzia³añ kampanijnych na tak szerok¹ skalê
wykorzystano Internet9. Decyduj¹c siê na tak¹ strategiê, nie mo¿na by³o pomin¹æ wideoportalu YouTube, który w dynamicznym tempie zdobywa³ coraz to wiêksz¹ popularnoœæ10, bêd¹c dla m³odego pokolenia miejscem zdobywania informacji o œwiecie oraz rozrywki. Wybranie serwisu opartego na
multimedialnoœci, bêd¹cej najatrakcyjniejsz¹ dla m³odych form¹ przekazu
(jednoczeœnie maj¹cego bardzo du¿¹ moc perswazyjn¹), mia³o pomóc Demokracie w zwyciêstwie.
Wykorzystano równie¿ zjawisko poczucia jednoœci pokolenia YouTube,
dla którego charakterystyczne jest posiadanie podobnych zainteresowaniami i doœwiadczeñ w zatomizowanym, zindywidualizowanym spo³eczeñstwie. YouTube stwarza mo¿liwoœci odwo³ania siê do argumentu „inni to
robi¹”, a w³aœciwie ci inni to „My”. Istnieje du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e
widz¹c, i¿ dany materia³ cieszy siê du¿ym zainteresowaniem (w YouTubie
dostêpna jest opcja wyœwietlania najpopularniejszych lub najwy¿ej ocenianych nagrañ, równie¿ przy ka¿dym z nich znajduje siê liczba ods³on – perswazyjna si³a liczb odgrywa tu swoj¹ rolê11), u¿ytkownik kliknie na niego,
by zobaczyæ, co podoba siê a¿ tylu ludziom (dodatkowo podobnym do niego). Prawdopodobieñstwo to jest tym wiêksze, ¿e czynnoœæ ta nie wi¹¿e siê
z ¿adnym wysi³kiem – wystarczy klikn¹æ, ani zobowi¹zaniem – w ka¿dej
chwili mo¿na, tylko klikaj¹c, zrezygnowaæ z ogl¹dania. To wszystko dzia7 K. K r i p p e n d o r f: Lessons From the Obama Campaign: Overcoming Skepticism and Winning People Over, http://www.fastcompany.com/blog/kaihan-krippendorff/outthinker-mavericks-out-innovatecompetition/learning-obama-innovation (10.06.2010).
8 Pew Internet & American Life Project, The internet and the 2008 election, Washington, D.C. 2008.
9 Sam serwis YouTube nie nale¿a³ wczeœniej do narzêdzi wykorzystywanych w prezydenckich kampaniach wyborczych w USA, poniewa¿ powsta³ dopiero w 2005 r.
10 Wg badañ przeprowadzonych przez The Nielsen Company w paŸdzierniku 2008 r. ponad 5 mld materia³ów wideo zosta³o wyœwietlonych przez oko³o 83 mln u¿ytkowników YouTube’a. http://blog.nielsen.com/nielsenwire/online_mobile/top-online-brands-for-streaming-video-october-2008/
(12.01.2010).
11 Na perswazyjn¹ moc, tkwi¹c¹ w odpowiednio przedstawionych liczbach, zwraca uwagê m.in. Pawe³
P ³ a n e t a: Propaganda w Internecie – selekcja w sieci rozproszonych zasobów, [w:] I. T r z c i e n i e c k a - S c h n e i d e r, E. ¯ a r n e c k a - B i a ³ y (red.): Informacja, perswazja, logika, Kraków
2005, s. 143.
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³a³o nie tylko zachêcaj¹co do ogl¹dania klipów z przekazem Obamy, ale
równie¿ do brania udzia³u w tworzeniu na nie odpowiedzi.
Wiêzi, które tworz¹ siê pomiêdzy u¿ytkownikami portali spo³ecznoœciowych, maj¹ specyficzny charakter i oparte s¹ na poczuciu przynale¿noœci
do grupy. Wa¿ne jest te¿, ¿e spo³eczny dowód s³usznoœci w mediach
spo³ecznoœciowych konstruowany jest przez to, co tworz¹ w nich osoby
o podobnych zainteresowaniach, rówieœnicy, a nie to, co tworzy masa ludzi.
Trafne odczytanie cech, potrzeb i mo¿liwoœci pokolenia YouTube pozwoli³o na wykorzystanie drzemi¹cych w nim umiejêtnoœci i entuzjazmu.
Dziêki obecnoœci w serwisie Obama móg³ dotrzeæ do trudnego do zdobycia
za poœrednictwem tradycyjnych mediów elektoratu i nawi¹zaæ z nim blisk¹
interakcjê. Rahaf Harfoush zauwa¿a, ¿e to w³aœnie m³odzie¿ by³a si³¹ napêdow¹ tej kampanii12. Sztab Demokraty dzia³a³ konsekwentnie, systematycznie i opieraj¹c siê na idei Web 2.0. Manuel Castells, ju¿ opisuj¹c amerykañskie prawybory (primaries), zwróci³ ju¿ uwagê na to, ¿e Obama by³
kandydatem, któremu w niespotykanym w przeci¹gu ostatnich dekad stopniu uda³o siê zainspirowaæ m³odych ludzi, a mobilizacja ich mia³a dla jego
kampanii bardzo du¿e znaczenie13.
Serwis YouTube a realizacja ELM14
Analizuj¹c kampaniê Obamy w YouTubie, mo¿na stwierdziæ, ¿e odbywa³a siê ona na dwóch p³aszczyznach dzia³añ. Dziêki otwartoœci serwisu,
jego wariacyjnoœci15 polityk móg³ nie tylko zamieszczaæ materia³y wideo
na g³ównej witrynie, ale te¿ stworzyæ w³asny kana³. Mo¿liwoœæ umieszczania zró¿nicowanych form przekazów pozwoli³a kandydatowi dotrzeæ zarówno do osób odbieraj¹cych przekaz perswazyjny torem peryferyjnym,
jak i do tych, u których dzieje siê to poprzez tor centralny.
W wypadku pierwszej grupy kluczow¹ rolê odegra³y wirusowe materia³y wideo, których atrakcyjnoœæ czêsto16 skutkowa³a budow¹ pozytywnej
konotacji z osob¹ Obamy. Na wskazówkach peryferyjnych opiera³y siê
równie¿ materia³y prezentuj¹ce poparcie dla kandydata, udzielone mu przez
znane osoby, takie jak John Edwards czy raper will.i.am. Tak¿e wieloœæ materia³ów wideo, mo¿liwoœæ ich wielokrotnego odtwarzania i ogólna atmosfera, charakterystyczny klimat serwisu sk³ada³y siê na perswazyjny kontekst. By³y to przekazy, które skupia³y siê bardziej na formie ni¿ na treœci.
12

R. H a r f o u s h: Yes We Did!: An Inside Look at How Social Media Built the Obama Brand, Berkeley 2009, s. VIII.
13 M. C a s t e l l s: Communication Power, New York 2009, s. 364–415.
14 Elaboration Likelihood Model zosta³ stworzony przez R.E. Petty’ego i J.T. Cacioppo i porz¹dkuje
zalecenia dotycz¹ce sztuki perswazji. Opisuje mechanizmy zmiany postawy, jaka wystêpuje u odbiorcy
w reakcji na zetkniêcie siê go z jakimœ komunikatem.
15 Terminy u¿yte na okreœlenie cech YouTube’a zosta³y zapo¿yczone z ksi¹¿ki L. M a n o v i c h a: Jêzyk nowych mediów, Warszawa 2006.
16 Istnia³y te¿ wirusowe materia³y wideo, wp³ywaj¹ce negatywnie na wizerunek Obamy, by³y one tworzone g³ównie przez zwolenników McCaina.
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Sztab Demokraty zamieszcza³ je na bie¿¹co. By³o to dobre posuniêcie,
zgodne z zasad¹ mówi¹c¹, i¿ zmiany wywo³ane wy³¹cznie przez wskazówki peryferyjne s¹ nietrwa³e i aby przekaz na nich zbudowany móg³
w d³u¿szej perspektywie odnieœæ sukces, nale¿y je powtarzaæ. Warto dodaæ,
¿e w YouTubie mo¿na wyœwietlaæ dane nagranie wielokrotnie, bez ograniczeñ.
Materia³y poœwiêcone w wiêkszym stopniu prezentacji programu politycznego kandydata, proponowanym przez niego konkretnym rozwi¹zaniom dotycz¹cym sytuacji w pañstwie i opisowi jego dokonañ by³y natomiast skierowane do osób rozpracowuj¹cych przekazy poprzez tor
centralny. Dostêp do tego typu materia³ów by³ szybki i ³atwy. Gwarantowa³a to hipertekstualnoœæ serwisu, jednym klikniêciem mo¿na by³o przejœæ
do oficjalnej strony Obamy.
Multimedialna kronika kampanii
Serwis YouTube charakteryzuje siê wariacyjnoœci¹ (p³ynnoœci¹ i zmiennoœci¹). Obama wykorzysta³ to i stworzy³ w³asny profil. W zwi¹zku z tym,
¿e to u¿ytkownicy, a nie w³aœciciele portalu maj¹ wiêkszy wp³yw na jego
postaæ, sztab Demokraty mia³ swobodê w decydowaniu o wygl¹dzie jego
kana³u. Sam ponadto decydowa³, w jakim kontekœcie uka¿e siê okreœlony
przekaz i ile potrwa. Zapewnione to zosta³o dziêki fraktalnej strukturze
YouTube’a.
U¿ytkownicy posiadaj¹cy w³asne konta w serwisie mieli mo¿liwoœæ dodawania do swoich list odtwarzania materia³ów wideo dotycz¹cych kampanii, które póŸniej mogli udostêpniaæ innym tak¿e za pomoc¹ wiadomoœci
e-mail, dziêki umieszczeniu takiej listy na w³asnej stronie internetowej
czy blogu.
Dzia³ania prowadzone w kanale Obamy mia³y na celu umo¿liwienie wyborcom œledzenia kampanii na bie¿¹co, przekazywanie wszystkich informacji dotycz¹cych jej i kandydata. W YouTubie Obama móg³ prezentowaæ
przekazy, na które w tradycyjnych mediach nie by³oby miejsca. Powsta³a
wielka kronika wideo dzia³añ kampanijnych, które dziêki temu mia³y siê
staæ dla wyborców bardziej przejrzyste i uczciwe, buduj¹c tym samym autentycznoœæ i wiarygodnoœæ przysz³ego prezydenta.
Wœród materia³ów zamieszczanych w YouTubie przez sztab Obamy wymieniæ mo¿na: przemówienia, rodzinne historie, reklamy telewizyjne, orêdzia, relacje z konwencji, wywiady z cz³onkami sztabu wyborczego, wyst¹pienia publiczne, wywiady z ludŸmi popieraj¹cymi kandydata i ich
relacje z nieformalnych spotkañ z nim, deklaracje oraz instrukcje, jak g³osowaæ. W serwisie umieszczane by³y równie¿ bardzo czêsto treœci pochodz¹ce z telewizji (wystêpy Obamy w serwisach informacyjnych, programach publicystycznych lub te¿ rozrywkowych).
Kana³ Demokraty, mimo i¿ nie brakowa³o w nim treœci merytorycznych,
utrzymywany by³ w konwencji nieformalnej. Dziêki temu by³ atrakcyjniej-
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szy dla m³odych Amerykanów, preferuj¹cych w³aœnie taki styl a nie
„sztywny” sposób przekazu, oparty tylko na argumentach racjonalnych.
Sam Rospars powiedzia³, ¿e tym, co zespó³ chcia³ osi¹gn¹æ w serwisie
YouTube, by³o stworzenie bie¿¹cego telewizyjnego show17. W³aœnie to
mia³o wyró¿niaæ zastosowan¹ przez sztab strategiê konstruowania perswazji politycznej na tle sposobów tradycyjnych – ograniczonych do tworzenia
oœwiadczeñ prasowych, spotów telewizyjnych oraz wysy³ania suchych
e-maili.
W prowadzeniu ka¿dej kampanii bardzo wa¿ne s¹ dzia³ania z zakresu
media relations. YouTube i na tym polu okaza³ siê bardzo u¿ytecznym narzêdziem. Wysy³anie przez sztab do dziennikarzy informacji prasowych
z zamieszczonymi w nich linkami do nowych materia³ów wideo oraz niezwyk³a popularnoœæ ju¿ istniej¹cych sprawi³y, ¿e prasa zainteresowa³a siê
monitorowaniem serwisu.
Pod koniec kampanii materia³ów wideo zamieszczonych w kanale Obamy by³o ju¿ prawie 2 tys.18 Ich forma by³a bardzo zró¿nicowana – od krótkich, trzydziestosekundowych spotów po pó³toragodzinne nagrania. By³y
one tworzone praktycznie wy³¹cznie przez zespó³ Albright-Hanny19. Serwis
badawczy TubeMogul wyliczy³, ¿e ³¹czny czas, przez jaki ogl¹dano tylko te
treœci wideo, które umieszczone zosta³y w kanale kandydata, wyniós³ 14,5
mln godzin (dla porównania w wypadku kana³u McCaina by³o to 488 tys.
godzin). Chc¹c wykupiæ tak¹ iloœæ czasu antenowego w telewizji, sztab
Obamy musia³by zap³aciæ w przybli¿eniu 46 mln USD, natomiast sztab
McCaina – 1,5 mln USD)20. Prezentowanie tych materia³ów w serwisie nie
wi¹za³o siê z ¿adn¹ op³at¹. Ponadto, prowadzenie dzia³añ w YouTubie
przyczyni³o siê do zgromadzenia na koncie Obamy pokaŸnej sumy na wydatki w ramach kampanii (tak¿e w innych mediach).
Techniczne usprawnienie zdobywania informacji
Wynikaj¹cy z cyfrowego charakteru YouTube’a zautomatyzowany proces wyszukiwania sprawi³, ¿e sztab Obamy móg³ zaoferowaæ u¿ytkownikom kana³u kandydata szybkie odnajdywanie materia³ów wideo o po¿¹danych przez nich treœciach oraz innych, powi¹zanych z nimi tematycznie.
Osoby posiadaj¹ce w³asne kana³y mog³y umieszczaæ przekazy kandydata
na liœcie Ulubionych (co pozwala³o im na ich póŸniejsze szybkie odnalezienie). Na profilu Obamy mo¿na by³o wybraæ, czy siê chce obejrzeæ materia³
nale¿¹cy do tych najczêœciej wyœwietlanych, czy te¿ do tych najczêœciej komentowanych. Ka¿dy klip mo¿na by³o (jeœli siê mia³o w³asne konto) sko17

J. R a m i r e z: op. cit., http://www.newsweek.com/2008/11/09/the-big-picture.html (10.06.2010).
http://katealbrighthanna.com/?page_id=2 (26.05.2010).
19 V. M a k a r e n k o: 13 000 000 przyjació³ Obamy, Gazeta Wyborcza.pl, http://wyborcza.pl/1,98
127,6422855,13_000_000_przyjaciol_Obamy.html (10.06.2010).
20 M.L. S i f r y: How Much is YouTube Worth to Obama and McCain?, http://techpresident.com/node/6454 (26.05.2010).
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mentowaæ, a nawet utworzyæ w³asn¹ odpowiedŸ w postaci wideo i umieœciæ
j¹ w Internecie. Serwis da³ u¿ytkownikom ogromn¹ swobodê oraz wolnoœæ
wyboru. Mogli decydowaæ o tym co, kiedy i po raz który chc¹ obejrzeæ.
W³¹czali klipy wtedy, gdy mieli na to ochotê (czêsto po poleceniu im ich
przez znajomego), nie bêd¹c uzale¿nionymi od czasu emisji w stacji telewizyjnej, ³¹cz¹cej siê z przerwaniem ogl¹danego przez nich programu. Tworzyli swoj¹ w³asn¹ ramówkê, ale te¿, polecaj¹c dane klipy, mogli wp³ywaæ
na to, co bêd¹ ogl¹daæ inni. Mo¿liwoœæ sta³ego dostêpu do serwisu pozwala³a im robiæ to bez ograniczeñ czasowych.
YouTube umo¿liwi³ kandydatowi komunikowanie siê z wyborcami bez
wzglêdu na czas (szybkoœæ rozpowszechniania treœci w serwisie jest znacznie wiêksza ni¿ w wypadku ograniczonych ramówk¹ tradycyjnych mediów) i miejsce zamieszkania. By³o to wiêc wielkie udogodnienie w obserwowaniu przez nich dzia³añ Obamy.
Budowa zaanga¿owania elektoratu
Na skutecznoœæ perswazyjn¹ przekazu Obamy niew¹tpliwie wp³yw mia³o to, ¿e YouTube jest platform¹ zdemokratyzowan¹, zdecentralizowan¹,
o niskim stopniu regulacji oraz elastyczn¹ pod wzglêdem korzystania z niej
i co siê z tym ³¹czy – opart¹ na partycypacji u¿ytkowników, idei inicjatyw
i dzia³añ oddolnych. Wykorzystano wiêc spo³ecznoœciowy charakter serwisu, ideê i technologiê Web 2.0. Obywatele zaczêli mieæ du¿y wp³yw na
wygl¹d kampanii wyborczej tocz¹cej siê w serwisie. Mogli sami tworzyæ
treœci wyborcze oraz kontrolowaæ przekaz. Interaktywnoœæ YouTube’a
sprzyja³a pojawieniu siê specyficznych relacji pomiêdzy Obam¹ a u¿ytkownikami oraz pomiêdzy nimi samymi21. Okaza³o siê, ¿e dziœ samo udzielenie poparcia nie wystarczy. Trzeba sprawiæ, aby elektorat podejmowa³
dzia³ania na rzecz kandydata. Prowadzona w ten sposób strategia Obamy
przyci¹gnê³a tysi¹ce osób, które np. broni³y go, tworz¹c klipy stanowi¹ce
odpowiedŸ na ataki ze strony jego przeciwników. Wœród tak zaanga¿owanych osób pojawia³a siê, istotna w prowadzeniu nowoczesnej kampanii, odpowiedzialnoœæ za podejmowane dzia³ania.
Kandydat pozwoli³ obywatelom wnosiæ swoje pomys³y, propozycje, wykazaæ siê inwencj¹ twórcz¹, po prostu wspó³tworzyæ kampaniê. Dziêki dopuszczeniu zwyk³ych Amerykanów do g³osu, umo¿liwieniu im komentowania wyborczych przekazów tak¿e za pomoc¹ wideoodpowiedzi, dziêki
nawi¹zaniu z nimi dialogu (na YouTubie pojawi³y siê np. wideopytania do
Obamy nagrywane przez internautów) uda³o siê wzbudziæ wœród u¿ytkowników zainteresowanie procesami politycznymi. Co prawda, nie zawsze
³¹czy³o siê to z wywo³aniem powa¿niejszych przemyœleñ politycznych.
21

Zob. T. P ³ u d o w s k i: Komunikacja polityczna w amerykañskich kampaniach wyborczych, Warszawa 2008, s. 150–15. Autor porusza kwestiê konsekwencji wprowadzenia dziêki nowym mediom interaktywnoœci do komunikowania politycznego, o¿ywienia oraz przybli¿enia go biernym dotychczas
odbiorcom.
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Czêsto by³a to tylko dobra zabawa, oparta na tworzeniu i przesy³aniu sobie
wirusowych klipów. Popularnoœæ kandydata jednak ros³a, a jego przekaz
stawa³ siê dostêpniejszy i bli¿szy.
Sztab wyborczy bazowa³ te¿ na istnieniu zjawiska nazywanego „efektem
YouTube”22. Dziêki temu rozbudza³ w ludziach poczucie, ¿e ich g³os, g³os
zwyk³ych obywateli nie jest bez znaczenia i ¿e maj¹ oni wp³yw na procesy
polityczne. Przekazanie tak du¿ej w³adzy w rêce obywateli mog³o tak¿e
wywo³ywaæ w nich odczucie, ¿e jeœli przyjm¹ ofertê kandydata, to po jego
zwyciêstwie ich wp³yw na losy kraju bêdzie nie mniejszy.
Na doskona³e wykorzystanie przez Obamê zasady budowy zaanga¿owania wskazuje Castells23. Pobudzenie do aktywnoœci politycznej obywateli
okaza³o siê prawdziwym katalizatorem w kampanii. Stworzono strategiê
skupiaj¹c¹ siê na historiach zwyk³ych ludzi zaanga¿owanych w polityczne
dzia³ania. Wyborcom pozwolono poczuæ, ¿e przes³anie kandydata jest
te¿ ich w³asnym. Kampania dziêki temu oraz dziêki sta³emu kontaktowi
(opartemu na poczuciu bezpoœrednioœci) z elektoratem nabra³a wymiaru
osobistego.
Indywidualny charakter YouTube’a, to, i¿ wi¹¿e siê on z doœwiadczeniem raczej prywatnym, buduje zaanga¿owanie i poczucie intymnoœci,
zosta³ wykorzystany przez sztab do nawi¹zania z wyborcami relacji du¿o
bli¿szych ni¿ te, na które pozwalaj¹ media tradycyjne. Natomiast interaktywnoœæ i egalitarnoœæ serwisu przyczyni³y siê do wytworzenia wœród obywateli przekonania, ¿e zarówno oni, jak i politycy mog¹ siê uczyæ wzajemnie od siebie i razem ze sob¹ wspó³pracowaæ. Nie bez znaczenia jest tu fakt,
¿e serwis oparty jest w przewa¿aj¹cej mierze na konwersacyjnym oraz konsultacyjnym sposobie obiegu informacji. Ponadto dzia³ania perswazyjne
w YouTubie polega³y tak¿e na odwo³aniu siê do emocji, dziêki wykorzystaniu pragnienia ludzi do bycia znanymi. Tworzenie treœci wideo dawa³o
u¿ytkownikom szansê na zaistnienie w serwisie w zwi¹zku z tak wa¿n¹
spraw¹, jak¹ s¹ wybory.
W u³atwieniu wyborcom kontaktu z kandydatem, zdobywania dotycz¹cych go informacji i w przekazaniu im du¿ego wp³ywu na kampaniê dopatrzyæ siê mo¿na bazowania na regule wzajemnoœci uprzejmoœci24. Osoba
widz¹ca, jak wielk¹ wagê przywi¹zuje siê do informowania jej o wszystkich szczegó³ach kampanii, mog³a siê poczuæ zobowi¹zana do,,odwzajemniania uprzejmoœci”. Tutaj pojawia³a siê szansa szybkiego dzia³ania. Kana³
Obamy posiada³ funkcjê umo¿liwiaj¹c¹ dokonanie wp³aty na kampaniê.
Mia³o siê to tak¿e przyczyniæ do zmobilizowania innych. Tak¿e idea przesy³ania sobie klipów miêdzy u¿ytkownikami bazuje w pewnym sensie na
regule wzajemnoœci uprzejmoœci. Otrzymuj¹c link do interesuj¹cego (czêsto œmiesznego) nagrania, odbiorca, chc¹c siê odwdziêczyæ, znajduje lub
22

Termin okreœlaj¹cy wp³yw serwisu na procesy polityczne; zob. M. N a i m: The ‘YouTube effect’,
Los Angeles Times, http://articles.latimes.com/2006/dec/20/opinion/oe-naim20 (20.05.2010).
23 M. C a s t e l l s: op. cit., s. 366.
24 Zob. R.B. C i a l d i n i: Wywieranie wp³ywu na ludzi: teoria i praktyka, Gdañsk 2002.

WYKORZYSTANIE YOUTUBE’A JAKO NARZÊDZIA PERSWAZJI POLITYCZNEJ...

153

sam tworzy materia³, którym dzieli siê z internaut¹, od którego dosta³ wspomniany link. Jest to postêpowanie typowe w wypadku YouTube’a.
Ponadto, jeœli u¿ytkownik ju¿ odwiedzi³ profil polityka, obejrza³ materia³, to mo¿na za³o¿yæ, ¿e chêæ bycia konsekwentnym25 mog³a go nak³oniæ
do podjêcia kolejnych kroków, np. do³¹czenia do grona przyjació³ kandydata czy te¿ odwiedzenia oficjalnej strony kampanii. U¿ytkownik móg³ tak¿e,
jak ju¿ wspomniano, dokonaæ wp³aty na kampaniê. Warto dodaæ, ¿e suma
minimalna by³a niewielka – 15 USD, a wystarczy³o tylko dwukrotnie
klikn¹æ. Nie wi¹za³o siê to wiêc z du¿ymi kosztami finansowymi, wysi³kiem fizycznym i nie by³o czasoch³onne – a te okolicznoœci zwiêksza³y
prawdopodobieñstwo dokonania wp³aty.
Otwartoœæ serwisu, idea i technologia Web 2.0 umo¿liwia³y komentowanie ka¿dego ruchu wykonanego przez kandydata na urz¹d prezydenta.
Umieszczanie materia³ów wideo w YouTubie mia³o na celu nie tylko sprawienie, by ludzie je ogl¹dali. Chodzi³o o coœ wiêcej ni¿ o zdobycie poparcia
– o to, by u¿ytkownicy sami brali udzia³ w tworzeniu kampanii, by przesy³ali przekaz polityka dalej i by sami zaanga¿owali innych.
Wykorzystanie spo³ecznoœciowego charakteru serwisu pozwoli³o zintegrowaæ ca³¹ masê zwolenników Obamy. Wzajemna i udana wspó³praca zacieœnia³a wiêzi miêdzy nimi, ale równie¿ i z samym kandydatem, oraz
utwierdza³a ich w dalszym dzia³aniu. Zbudowanie takich relacji online jest
inwestycj¹ czasu i wysi³ku. To proces d³ugotrwa³y i nie mo¿na go przyspieszyæ ani upozorowaæ26.
Kreatywnoœæ oraz podekscytowanie, jakie wyst¹pi³o podczas kampanii,
wynika³o z polityki Demokraty bazuj¹cej na otwartoœci i wolnoœci ekspresji
(zapewnianej przez serwis). To wszystko zachêci³o u¿ytkowników do tworzenia materia³ów dotycz¹cych kampanii. Stworzyli oni kreatywny departament kandydata i swoisty kana³ dzia³añ marketingowych27. Rezultatem prowadzenia kampanii w serwisie by³a ca³a rzesza oddolnych rzeczników
polityka. Zwraca siê uwagê na to, ¿e strategia Obamy zmieni³a CRM (customer relationship management) w tzw. CMR (customer-managed relationship)28.
Marketing wirusowy
YouTube, bêd¹cy œwietnym narzêdziem marketingu szeptanego, otworzy³ przed sztabem Obamy kolejn¹ szansê. Aktywna obecnoœæ w serwisie
mia³a sprawiæ, i¿ u¿ytkownicy zaczn¹ siê interesowaæ kandydatem i jego
wizj¹ polityki, a zdobytymi informacjami dotycz¹cymi przes³ania, swoimi
25

Tam¿e.
R. H a r f o u s h: op. cit., s. 7.
27 J. Hartman: Obamanomics. A Study in Social Velocity, http://www.yovia.com/pdf/Obamanomics.pdf (16.06.2010).
28 R. F a u l k, B. L i b e r t: Barack, Inc.: Winning Business Lessons of the Obama Campaign, New Jersey 2009, s. 94–95.
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doœwiadczeniami oraz ideami zwi¹zanymi z kampani¹ bêd¹ siê dzieliæ z innymi. Istotne tu by³o zachêcenie ich do tworzenia w³asnych klipów dotycz¹cych Obamy. W rezultacie YouTube sta³ siê platform¹, na której zamieszczano ogromn¹ liczbê tego typu zabawnych materia³ów.
Du¿a moc perswazyjna wirusowych nagrañ wideo ma Ÿród³o zarówno
w ich atrakcyjnoœci, jak i w tym, ¿e g³ównym celem wymieniania siê nimi
pomiêdzy u¿ytkownikami nie jest uzyskanie korzyœci politycznej czy ekonomicznej, ale rozrywka, fakt podzielenia siê atrakcyjnym, zazwyczaj
œmiesznym przekazem. Potrzeba wspó³tworzenia oraz dzielenia siê z innymi odgrywa tu kluczow¹ rolê. Link do danego nagrania otrzymany od znajomego wywo³uje u odbiorcy inne nastawienie ni¿ w wypadku, gdy zdaje
on sobie sprawê z tego, ¿e nadawca chce za jego pomoc¹ osi¹gn¹æ perswazyjny efekt.
Nie wszystkie wirusowe materia³y wideo powsta³y w celu udzielenia
bezpoœredniego poparcia Obamie czy agitowania na jego rzecz. Przyczynia³y siê one jednak do budowy popularnoœci kandydata, czyni³y go bardziej przystêpnym, ludzkim29. Dobra zabawa towarzysz¹ca tworzeniu
i przesy³aniu sobie miêdzy u¿ytkownikami wirusowych klipów dotycz¹cych kampanii mia³a na celu rozbudzenie w nich entuzjazmu w odniesieniu do politycznych dzia³añ. Zdobywaj¹c ogromn¹ popularnoœæ w Internecie, materia³y te zyskiwa³y te¿ rozg³os w telewizji i w innych mediach.
Obama zyskiwa³ wiêc darmowy sposób promocji w tradycyjnych œrodkach
masowego przekazu.
Zajmuj¹cy siê analiz¹ wyborów w sieci portal TechPresident oszacowa³,
¿e obok blisko 200 mln oficjalnych klipów wideo kandydatów, znalaz³o siê
oko³o miliarda stworzonych przez zwyk³ych obywateli i grupy niezwi¹zane
ze sztabami wyborczymi30. Hitami kampanii sta³y siê m.in. klipy: „Wassup
2008”, „I’ve Got A Crush On Obama” i „Yes We Can”. Pierwszy z nich jest
przyk³adem materia³u powsta³ego w wyniku chêci wyra¿enia poparcia kandydatowi. W drugim, zamieszczonym przez BarelyPolitical31 („I’ve Got
A Crush On Obama”), m³oda i atrakcyjna dziewczyna œpiewa o tym, ¿e zakocha³a siê w Obamie. Twórcy nagrania zaznaczali, ¿e ich celem nie by³o
wyra¿enie poparcia dla polityka. Klip by³ zabawny i w b³yskawicznym
tempie rozpowszechniany. Pisa³ o nim nawet The Economist32, a jego autorzy byli zapraszani do najpopularniejszych w Stanach Zjednoczonych programów telewizyjnych. W YouTubie ludzie zaczêli siê po prostu dobrze ba29

Zob. M. C a s t e l l s: op. cit., s. 396–397; Chodzi tu o nagrania wideo dzia³aj¹ce na korzyœæ Obamy.
Pojawia³y siê te¿ materia³y dyskredytuj¹ce jego osobê. By³o ich jednak znacznie mniej ni¿ tych pierwszych.
30 N. S c h w a b: In Obama-McCain Race, YouTube Became a Serious Battleground for Presidential
Politics, U.S. News, http://www.usnews.com/articles/news/campaign-2008/2008/11/07/in-obama-mccain-race-youtube-became-a-serious-battleground-for-presidential-politics.html (29.05.2010).
31 BarelyPolitical to portal zajmuj¹cy siê polityczn¹ satyr¹. Jego powstanie zwi¹zane jest z umieszczeniem w czerwcu 2007 r. wideoklipu „I’ve Got a Crush on Obama”, który to wykreowa³ s³ynn¹ Obama
Girl. Materia³ sprawi³, ¿e BarelyPolitical sta³ siê jedn¹ z najchêtniej komentowanych stron internetowych poœwiêconych satyrze politycznej w sieci.
32 M. H e s s e: Getting a WonkySexy Groove On, The Washington Post, http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/07/15/AR2007071501378_pf.html (11.06.2010).
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wiæ, tworz¹c podobne materia³y i chwal¹c siê nimi na forum spo³ecznoœci
serwisu. Powsta³y tego rodzaju nagrania wideo dotycz¹ce innych polityków, m.in. Hillary Clinton, George’a W. Busha, a tak¿e Angeli Merkel.
Trzeci z wymienionych hitów, „Yes We Can”, to przyk³ad tego, jak w tworzenie wirusowych przekazów anga¿owali siê celebryci. Materia³ powsta³
z inicjatywy will.i.ama, a wystêpuj¹ w nim m.in. tak¿e Adam Rodríguez,
Nicole Scherzinger, Natasha Bedingfield, Kate Walsh i Scarlett Johansson.
W tym wypadku równie¿ powsta³y ró¿ne wersje nagrania.
Andrzej Lubowski trafnie zwraca uwagê na to, ¿e „sukces kampanii
Obamy to w du¿ym stopniu historia jego zwolenników, których entuzjazm
i kreatywnoœæ przejawia³a siê ogromn¹ gam¹ stron internetowych i filmików na YouTube”33.
Wizerunek kandydata
YouTube pos³u¿y³ sztabowi Obamy do wykreowania wizerunku otwartego, przyjaznego m³odym, gotowego do dialogu oraz wspó³pracy cz³owieka, który rozumie ich potrzeby. Wykorzystanie nowych mediów mia³o pokazaæ, ¿e jest on kandydatem nowoczesnym, nie boi siê bliskich relacji
i dyskusji. Kandydat móg³ prezentowaæ przekazy zwiêkszaj¹ce jego wiarygodnoœæ, pokazuj¹ce wiedzê i fachowoœæ, a tak¿e poparcie udzielane mu
przez innych, m.in. przez amerykañskie gwiazdy.
Programowalnoœæ YouTube’a, zwi¹zana z jego cyfrowym charakterem,
umo¿liwia³a sztabowi Obamy ³atw¹ i szybk¹ zmianê i aktualizacjê przekazów umieszczanych w serwisie. Tak¿e interaktywnoœæ (zapewniona przez
portal), sprawia³a, ¿e kandydat móg³ w prosty sposób uzyskiwaæ na bie¿¹co
od wyborców informacjê zwrotn¹, obserwowaæ ich reakcje i konfrontowaæ
prowadzone dzia³ania z ich oczekiwaniami. Mia³ wiêc szansê ci¹g³ego udoskonalania swoich ruchów tak, by sprostaæ tym oczekiwaniom. Portal stanowi³ narzêdzie s³u¿¹ce natychmiastowej odpowiedzi na ataki przeciwników, roz³adowywaniu oraz uciszaniu insynuacji i pog³osek, daj¹c
mo¿liwoœæ unikniêcia ich niebezpiecznych efektów34.
Serwis by³ te¿ miejscem prowadzenia kampanii negatywnej. Starano siê
ukazaæ McCaina w niekorzystnym œwietle. Graber zwraca uwagê na to, ¿e
próbowano przedstawiæ go jako klon ówczesnego, niepopularnego prezydenta George’a W. Busha. Dziêki takiemu dzia³aniu ³atwiejsze by³o obarczenie kontrkandydata wspó³odpowiedzialnoœci¹ za wyniszczaj¹c¹ USA
wojnê w Iraku35.
33

A. L u b o w s k i: Witajcie w Œwiecie cyberpolityki, Gazeta Wyborcza.pl, http://wyborcza.pl/
1,76842,7657029,Witajcie_w_swiecie_cyberpolityki.html (09.06.2010).
34 Przyk³adem mo¿e byæ reakcja sztabu na umieszczenie w serwisie fragmentów podburzaj¹cych kazañ
pastora Jeremiaha Wrighta. Odpowiedzi¹ Obamy by³o natychmiastowe umieszczenie w YouTubie przemówienia dotycz¹cego rasy, trwaj¹cego 37 min. Pomog³o to uspokoiæ sytuacjê. Odnotowano ponad 5 mln
wyœwietleñ wyst¹pienia Obamy w serwisach wideo, por. V. H e f f e r n a n: Clicking and Choosing, The
New York Times, http://www.nytimes.com/2008/11/16/magazine/16wwln-medium-t.html (20.06.2010).
35 D.A. G r a b e r: op. cit., s. 194.
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Za pomoc¹ YouTube’a wykorzystano tak¿e tendencjê ludzi do ulegania
wp³ywowi i proœbom osób darzonych sympati¹. Czynnikami wywo³uj¹cymi lubienie i sympatiê s¹, obok atrakcyjnoœci fizycznej nadawcy, podobieñstwo, prawienie komplementów odbiorcom przekazu oraz wzajemna
i udana wspó³praca36.
U¿ywanie najnowszych technik komunikacyjnych pozwoli³o Obamie
zbli¿yæ siê do pokolenia YouTube i upodobniæ siê do niego. Aktywnoœæ
w serwisie nios³a ze sob¹ informacjê: „Jestem jednym z was. Rozumiem
was i wasze problemy. Z wasz¹ pomoc¹ je rozwi¹¿ê. Razem tworzymy
kampaniê i razem mo¿emy zwyciê¿yæ”. Na uwagê zas³uguje budowa strony, a dok³adniej zamieszczone na niej zwroty, takie jak: Join us. Ponadto,
kana³ Demokraty przypomina³ wygl¹dem kana³y innych u¿ytkowników –
zawiera³ dane typu: joined, last sign in, subscribers, channel views, party.
Wspó³udzia³ w tworzeniu przekazu, wspó³finansowanie kampanii i mo¿liwoœæ zostania wolontariuszem mia³y tak¿e funkcjê integruj¹c¹. Programowalnoœæ i interaktywnoœæ serwisu pozwoli³y Obamie na utrzymywanie
sta³ego kontaktu z elektoratem. Nieformaln¹ atmosferê wokó³ osoby kandydata i jego kampanii pomaga³a budowaæ interakcja pe³na innowacji i oparta
na swobodnej ekspresji. Sztab kandydata dawa³ zwyk³ym u¿ytkownikom
wgl¹d w organizowanie kampanii od œrodka. Klipy wideo tworzono czêsto
tak, aby pokazywa³y kulisy dzia³añ kampanijnych.
Graber zauwa¿a, ¿e dziêki bezpoœredniemu kontaktowaniu siê ze swoimi
zwolennikami, Obama by³ w stanie wykreowaæ siê na przedstawiciela, lidera m³odych Amerykanów, którzy stanowili do tej pory elektorat niedoceniany przez sztaby polityków ubiegaj¹cych siê o stanowisko prezydenta. Sztab
kandydata przedstawia³ go jako cz³owieka, który zmieni ciê¿k¹ sytuacjê,
w jakiej znalaz³y siê wtedy Stany Zjednoczone37. Ju¿ samo korzystanie
z YouTube’a wpisywa³o siê w g³ówne has³o kampanii – „Change”. Sygnalizowa³o, ¿e podobnie jak sposób komunikowania siê z wyborcami ulega
zmienia, tak w przypadku zwyciêstwa Obamy zmieni siê sposób prowadzenia polityki pañstwa. Wraz z innowacyjnym podejœciem do technologii komunikacyjnych nast¹piæ mia³a nowa jakoœæ polityki.
Nie mo¿na zapominaæ, ¿e oddanie w du¿ej mierze w rêce obywateli kontroli nad kampani¹ by³o pod pewnymi wzglêdami niebezpieczne dla wizerunku polityka. Obecnoœæ w YouTubie ³¹czy³a siê z koniecznoœci¹ ci¹g³ego
pilnowania siê (ka¿da wpadka mog³a zostaæ automatycznie zamieszczona
w serwisie), systematycznego przegl¹dania pojawiaj¹cych siê treœci, tak by
zd¹¿yæ odeprzeæ wymagaj¹ce tego ataki. Warto pmiêtaæ, ¿e YouTube to te¿
miejsce parodiowania polityków. Umieszczane w serwisie materia³y mog¹
byæ relatywnie szybko i ³atwo poddane graficzno-dŸwiêkowej obróbce.
Wynika to z cyfrowego charakteru tego medium38. Sztab Obamy dobrze
36

Zob. R.B. C i a l d i n i: op. cit.
D.A. G r a b e r: op. cit., s. 194–195.
38 J. N o w a k: Zrób to sam – Web 2.0 jako sfera politycznej aktywnoœci internautów, [w:] M. J e z i ñ s k i (red.): Nowe media i polityka. Internet, demokracja, kampanie wyborcze, Toruñ 2009, s. 173.
37
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zdawa³ sobie z tego sprawê, na bie¿¹co œledzi³ dzia³ania w YouTubie
i umiejêtnie na nie reagowa³.
Styl i charyzma Obamy, wed³ug Graber, zahipnotyzowa³y prasê39. Mimo
i¿ nie zabrak³o w niej negatywnych historii dotycz¹cych polityka, to ogólne
wra¿enie, jakie mo¿na by³o odnieœæ po analizie komentarzy na temat kampanii, by³o takie, ¿e prasa traktowa³a tego kandydata jak gwiazdê rocka.
Jego twarz i przes³ania wype³nia³y nag³ówki, ok³adki magazynów i ekrany
telewizorów praktycznie bez przerwy40. YouTube okaza³ siê niezwykle wa¿nym narzêdziem kreowania wizerunku podczas kampanii prezydenckiej
Obamy.
Prowadzenie zintegrowanych dzia³añ
Dzia³ania prowadzone przez sztab Obamy w YouTubie stanowi³y integraln¹ czêœæ ca³ej kampanii. Hipertekstualnoœæ pozwala³a u¿ytkownikom
na szybkie przejœcie do strony kandydata41. Sieciowoœæ i kompatybilnoœæ
serwisu umo¿liwia³y konstruowanie przekazu perswazyjnego za pomoc¹
ró¿nych, po³¹czonych ze sob¹ urz¹dzeñ oraz tworzenie nowych funkcji. To
miêdzy innymi za pomoc¹ YouTube’a w³¹czono bezpoœrednio media spo³ecznoœciowe do zbierania funduszy na kampaniê, w tym równie¿ na spoty
telewizyjne. 27 maja 2008 r. sztab Obamy aktywowa³ opcjê Google Checkout42, dziêki której ka¿dy internauta ogl¹daj¹cy zamieszczony materia³ wideo móg³ szybko, ³atwo i bezpoœrednio dokonaæ dotacji na kampaniê w wysokoœci od 15 USD do 1 tys. USD.
Integralnoœæ YouTube’a z innymi mediami okaza³a siê bardzo wa¿n¹ zalet¹ serwisu jako skutecznego narzêdzia perswazji politycznej. Materia³y
w nim umieszczone mo¿na by³o wyœwietlaæ tak¿e w innych miejscach
w Internecie, ogl¹daæ w telefonach komórkowych i na ekranach niektórych
telewizorów. Kampania prowadzona w wideoportalu zosta³a dostrze¿ona
przez inne media. Wiele umieszczonych w nim klipów trafi³o do telewizji.
Poza tym sporo przekazów, najpierw wyemitowanych w telewizji, retransmitowano w serwisie, przyci¹gaj¹c wiêksz¹ liczbê odbiorców, ni¿ to mia³o
miejsce przy pierwszej, oryginalnej emisji43.
Interesuj¹c¹ inicjatyw¹, prezentuj¹c¹ wspó³pracê nowych mediów z tradycyjnymi, by³o wspólne zorganizowanie debat politycznych Demokratów
i Republikanów przez YouTube’a i CNN. Du¿y udzia³ mieli w nich zwykli
39

D.A. G r a b e r: op. cit., s. 194.
Tam¿e, s. 194–195.
41 Zob. D. R i g o t t i: The Social Media Use of Obama and McCain, http://www.scribd.com/doc/
16097258/The-Social-Media-Use-of-Obama-and-McCain (10.06.2010).
42 Google Checkout – oferowany przez Google system p³atnoœci online, wykorzystywany do robienia
zakupów w sklepach internetowych.
43 Przyk³adem mo¿e byæ wywiad Katie Couric z Sar¹ Palin (kandyduj¹c¹ na urz¹d wiceprezydenta),
który podkopa³ jej wizerunek. Najpierw wyemitowano go w telewizji CBS, gdzie obejrza³o go 6 mln ludzi. Znacznie wiêksz¹ publicznoœæ zgromadzi³ jednak po umieszczeniu go w serwisach, takich jak
YouTube, MySpace i Facebook (D.A. G r a b e r: op. cit., s. 201).
40
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obywatele, których poproszono, by przygotowali wideopytania, maj¹ce siê
pojawiæ w trakcie debat. Pytania te jednak musia³y zostaæ zatwierdzone
przez organizatorów.
Pierwsza odby³a siê debata Demokratów – 23 lipca 2007 r. Z blisko 3
tys. nades³anych pytañ wykorzystano 3944. Przekaz wideo z tego wydarzenia obejrzano 9 mln razy. Telewizyjn¹ transmisjê na ¿ywo œledzi³o natomiast 2,6 mln widzów45. Przez tydzieñ kana³ Baracka Obamy by³ najpopularniejszym kana³em w ca³ym serwisie. O roli tej debaty, a tak¿e samego
YouTube’a œwiadczyæ mo¿e artyku³ „Debate brings YouTube to centre of
2008 presidential campaign”, który ukaza³ siê w The Guardian46.
Debata Republikanów odby³a siê 28 listopada 2007 r. Ze zg³oszonych
prawie 5 tys.47 pytañ wykorzystano 34. Okaza³o siê, ¿e telewizyjn¹ transmisjê na ¿ywo œledzi³o 4,5 mln widzów i by³ to najlepszy wynik pod wzglêdem ogl¹dalnoœci debat w ca³ej historii telewizji kablowej48. Warto wspomnieæ, ¿e kana³ w YouTubie, gdzie mo¿na by³o obejrzeæ debaty, by³ przez
pewien czas (od 26 listopada do 1 grudnia) najczêœciej ogl¹danym kana³em
serwisu49.
YouTube okaza³ siê platform¹ doskonale integruj¹c¹ narzêdzia i dzia³ania kampanijne. Umo¿liwi³ usprawnienie grass-rootingu online i offline,
stanowi¹c jednoczeœnie spoiwo tych dwóch sfer, gwarantuj¹c spójnoœæ
i komplementarnoœæ dzia³añ. Okaza³ siê doskona³ym narzêdziem sprawnej
komunikacji z otoczeniem wyborczym, s³u¿¹cym tak¿e budzeniu w nim zaanga¿owania i wspó³odpowiedzialnoœci.
Podsumowanie
Barack Obama zwyciê¿y³ w wyborach prezydenckich w 2008 r. i zosta³
zaprzysiê¿ony na 44. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Mo¿na powiedzieæ, ¿e w du¿ej mierze zawdziêcza to wykorzystaniu w kampanii serwisu
YouTube. Takie posuniêcie pozwoli³o sztabowi Obamy na bie¿¹ce dostarczanie u¿ytkownikom portalu informacji dotycz¹cych kampanii. Umo¿liwi³o równie¿ wgl¹d wyborców w organizowanie jej od œrodka. Kana³ De44 http://wiadomosci.mediarun.pl/artykul/media-telewizja,polityka-na-wesolo-w-cnn-i-youtube,22424,2,1,1.html (20.06.2010); M. K o r y s z e w s k i: Polityczni celebryci na YouTube – zestawienie, Gazeta.pl, http://technologie.gazeta.pl/technologie/1,81010,7313045,Polityczni_celebryci_na_YouTube___zestawienie.html, (16.06.2010).
45 P.J. G o u g h: CNN’s YouTube debate draws impressive ratings, http://www.reuters.com/article/idUSN2425835220070725 (16.06.2010).
46 E. M a c A s k i l l: Debate brings YouTube to centre of 2008 presidential campaign, The Guardian,
http://www.guardian.co.uk/media/2007/jul/23/broadcasting.digitalmedia (20.06.2010).
47 http://www.cnn.com/2007/POLITICS/11/28/debate.main/ (20.06.2010).
48 S.L. S t i r l a n d: YouTube Users Invited to Post Responses to CNN/YouTube Presidential Debate,
Wired, http://www.wired.com/threatlevel/2007/12/youtube-users-i/ (20.06.2010); M. K o r y s z e w s k i:
op. cit., http://technologie.gazeta.pl/technologie/1,81010,7313045,Polityczni_celebryci_na_YouTube___zestawienie.html, (16.06.2010).
49 M. K o r y s z e w s k i: op. cit., http://technologie.gazeta.pl/technologie/1,81010,7313045, Polityczni_celebryci_na _YouTube___zestawienie.html, (16.06.2010).
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mokraty sta³ siê bogat¹, multimedialn¹ kronik¹ o charakterze zbli¿onym do
telewizyjnego show.
Atrakcyjnoœæ YouTube’a jako narzêdzia perswazji politycznej polega³a
tak¿e na tym, ¿e obecnoœæ w nim by³a darmowa, a mog³a nawet przynieœæ
zyski. Poza tym serwis ten umo¿liwi³ sztabowi przedstawianie swoich przekazów w ca³oœci, w starannie przygotowanej przez siebie formie, bez ograniczeñ czasowych i przestrzennych, oraz umieszczanie w odpowiednim
kontekœcie (w przypadku kana³u kandydata). YouTube pozwoli³ tak¿e na
prezentowanie d³ugich i szczegó³owych materia³ów, na które w tradycyjnych mediach nie by³oby miejsca.
Dziêki zautomatyzowanemu procesowi tworzenia, wyszukiwania, obróbki i zamieszczania przekazów oraz wielu innym funkcjom u¿ytkownicy
mogli w ³atwy i szybki sposób odszukaæ interesuj¹ce ich treœci i stworzyæ
nowe. Co wiêcej, samodzielnie decydowali o okolicznoœciach ich odbioru
(jego wielokrotnoœci, miejscu, czasie).
Prowadzenie kampanii w YouTubie pomog³o Obamie w promocji przes³ania, budowie odpowiedniego wizerunku i przekonaniu do siebie wyborców. Kampania w serwisie by³a bardzo trafnym posuniêciem, umo¿liwiaj¹cym dotarcie do m³odych Amerykanów i utrzymywanie z nimi relacji
specyficznych dla portalu. Sta³a siê dla nich doœwiadczeniem osobistym
i zarazem wspólnym. Sztab dba³ o to, ¿eby by³a zgodna z zasadami obowi¹zuj¹cymi w spo³ecznoœci YouTube’a. W rezultacie pozyskano ca³¹ rzeszê oddolnych rzeczników kandydata, którzy swoimi dzia³aniami napêdzali
kampaniê. Indywidualnoœæ serwisu przyczyni³a siê do tego, ¿e kampania
przybra³a kszta³t aktywnoœci opartej na historii zwyk³ych obywateli anga¿uj¹cych siê w dzia³ania polityczne.
Dziêki spo³ecznoœciowemu charakterowi wideoportalu uda³o siê stworzyæ wokó³ kandydata przyjazn¹ atmosferê. Materia³y wideo zamieszczane
w serwisie pobudza³y u¿ytkowników do podjêcia dyskusji, wspó³tworzenia
przekazu i aktywnoœci w debacie politycznej. Mobilizowa³y ich w dzia³aniu
i anga¿owaniu innych w budowanie kampanii Obamy.
YouTube pozwoli³ na odwo³anie siê do pragnienia ludzi do bycia znanymi, regu³y wzajemnoœci uprzejmoœci, konsekwencji i zaanga¿owania, motywacji i wiêzi powstaj¹cych w wyniku wzajemnej i udanej wspó³pracy,
a tak¿e poczucia odpowiedzialnoœci za jej rezultaty.
Dzia³ania sztabu mog³y byæ prowadzone w sposób spójny dziêki integralnemu charakterowi YouTube’a. Serwis okaza³ siê bardzo dobrym narzêdziem s³u¿¹cym organizacji, koordynowaniu i monitorowaniu ca³ej
kampanii. Cyfrowoœæ i programowalnoœæ pozwoli³y na bie¿¹co œledziæ sytuacjê, tak by móc sprostaæ oczekiwaniom elektoratu. Szansê b³yskawicznej reakcji na ataki przeciwników dawa³a ponadto mo¿liwoœæ natychmiastowego feedbacku w serwisie.
Kampania prezydencka Baracka Obamy wyznaczy³a nowe standardy
prowadzenia nowoczesnych dzia³añ perswazyjnych w sferze polityki. Kluczem do zwyciêstwa okaza³a siê partycypacja elektoratu w tworzeniu prze-
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kazu kandydata. By³o to mo¿liwe dziêki zdecydowaniu siê na strategiê
opart¹ na idei Web 2.0, obejmuj¹cej opisane zalety YouTube’a czyni¹ce
z niego skuteczne narzêdzie perswazji politycznej.
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POLSKIE DZIENNIKI
W WOJEWÓDZTWIE WO£YÑSKIM
W DWUDZIESTOLECIU
MIÊDZYWOJENNYM

P

rasa polska w województwie wo³yñskim w okresie II Rzeczypospolitej
reprezentowana by³a przede wszystkim przez tygodniki spo³eczno-polityczne1. Lokalne wo³yñskie pisma codzienne w jêzyku polskim mia³y
wielkie trudnoœci z utrzymaniem siê. Sk³ada³o siê na to wiele przyczyn. Na
pocz¹tku dwudziestolecia miêdzywojennego przeszkod¹ by³a s³aba baza
poligraficzna, niedoskona³a ³¹cznoœæ, w¹ski kr¹g odbiorców prasy codziennej i ma³a liczba potencjalnych og³oszeniodawców oraz te same trudnoœci,
które dotyka³y ca³¹ prasê polsk¹: galopuj¹ca inflacja, braki w zaopatrzeniu
w papier drukarski. W latach trzydziestych, wraz z postêpem rozwoju cywilizacyjnego województwa, wiêkszoœæ przeszkód technicznych dawa³a siê
ju¿ pokonaæ, inflacja by³a opanowana, a i polski rynek czytelniczy wzrasta³.
Wtedy jednak czytelników lokalnym dziennikom odbiera³y ju¿ tytu³y centralne, kolportowane w ca³ym kraju.
Mimo wszystkich trudnoœci w województwie wo³yñskim dosz³o do
kilku – krócej lub d³u¿ej trwaj¹cych – edycji lokalnej polskiej prasy codziennej.
Inicjatywy lokalne
Dziennik Wo³yñski (£uck) 1922–1924
Pierwszym polskim codziennym pismem w województwie wo³yñskim
by³ Dziennik Wo³yñski2, wydawany w latach 1922–1924 przez Wo³yñsk¹
Spó³dzielniê Wydawnicz¹ pod redakcj¹ Jana Ursyna-Zamarajewa, wczeœniej redaktora tygodnika G³os Wo³yñski, a jeszcze wczeœniej – redaktora
prasy polskiej w Kijowie, pioniera dziennikarstwa wo³yñskiego w latach
1 Tekst autorki przedstawiaj¹cy ogólny obraz prasy na Wo³yniu „Prasa w województwie wo³yñskim
1918–1939” opublikowany zosta³ w Zeszytach Prasoznawczych 2002, nr 3–4, s. 96–119.
2 W 1920 r. wychodzi³ na Wo³yniu Dziennik Wo³yñski, pó³urzêdowy organ, niebêd¹cy jednak pismem
codziennym. W latach 1919–1920 ukazywa³ siê Goniec Wo³yñski, bêd¹cy pó³tygodnikiem.
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miêdzywojennych3. Wydawanie pisma codziennego by³o dla Polaków na
Wo³yniu spraw¹ presti¿ow¹. Pocz¹tkowemu rozwojowi dziennika sprzyja³o
o¿ywienie polityczne przed wyborami 1922 r.
Pierwszy numer ukaza³ siê w niedzielê 2 kwietnia 1922 r. Dziennik jako
miejsce wydawania podawa³ wszystkie wiêksze wo³yñskie miasta:
£uck–Równe–Kowel–W³odzimierz–Krzemieniec–Dubno–Ostróg–Korzec,
drukowany by³ w drukarni „Promyk” w £ucku i tam te¿ mieœci³a siê
g³ówna siedziba redakcji, przy ul. Jagielloñskiej 66. Wychodzi³ zazwyczaj
w objêtoœci czterech stron, niekiedy dwóch stron. W wyborach promowa³
listê nr 22 „Pañstwowe Zjednoczenie na Kresach”. Do numeru 84 z 2 sierpnia 1922 do³¹czona by³a te¿ deklaracja programowa Unii Narodowo-Pañstwowej (lista nr 10). Dziennik latem 1922 r. ukazywa³ siê doœæ regularnie,
a jeœli dociera³y nowe, „gor¹ce” wiadomoœci, po po³udniu pojawia³y siê dodatki nadzwyczajne. I tak 25 czerwca (w niedzielê) o godz. pierwszej po
po³udniu rozkolportowano – g³ównie w £ucku i Kiwercach – dodatek nadzwyczajny z informacjami o desygnowaniu przez Naczelnika Pañstwa nowego premiera oraz z sensacyjn¹ wiadomoœci¹ o zastrzeleniu w Berlinie
ministra Rathenaua4. 19 lipca 1922 r. dodatek ukaza³ siê o dziesi¹tej wieczorem i przyniós³ gor¹c¹ wiadomoœæ o tym, ¿e Naczelnik Pañstwa nie
zatwierdzi³ gabinetu Korfantego5. 30 lipca, znów w niedzielê, dodatek nadzwyczajny informowa³ o kandydaturze prof. Nowaka na stanowisko prezesa Rady Ministrów6. Nastêpny dodatek nadzwyczajny tydzieñ póŸniej
przedstawia³ przebieg uroczystoœci w Krakowie w 8. rocznicê wymarszu
Kadrówki7.
Wydawca gazety, Wo³yñska Spó³dzielnia Wydawnicza, ju¿ w dwa miesi¹ce po uruchomieniu pisma musia³a siê dokapitalizowaæ, sprzedaj¹c
udzia³y (po 25 tys mkp.)8. Prócz prenumeraty i kolporta¿u ulicznego dziennik sprzedawany by³ w ksiêgarniach, które przyjmowa³y równie¿ og³oszenia i przedp³aty na prenumeratê. W Równem na przyk³ad og³oszenia i prenumeratê przyjmowa³a Ksiêgarnia Naukowa przy ul. Szosowej 27
i Ksiêgarnia Rymarkiewicza kilka domów dalej, przy Szosowej 419.
3 Jan Ursyn-Zamarajew urodzi³ siê w 1865 r. w Piotrkowie, debiutowa³ na ³amach Kuriera Warszawskiego w 1885 r. W latach 1892–1894 pracowa³ w redakcji tygodnika Kraj w Petersburgu, nastêpnie wyjecha³ jako sta³y korespondent tego¿ do Kijowa. W latach 1902–1903 podró¿owa³ po Syberii i Mand¿urii, sk¹d nadsy³a³ korespondencje do prasy polskiej. W 1904 pisa³ korespondencje z wojny
rosyjsko-japoñskiej. W 1905 przyjecha³ do Wilna i zatrudniony tam zosta³ jako sekretarz redakcji w Kurierze Wileñskim. W 1907 przeniós³ siê do Warszawy do redakcji Gazety Polskiej, nastêpnie do Kuriera
Zag³êbia w Sosnowcu. W 1912 znów powróci³ do Warszawy i za³o¿y³ Ma³y Kurier Warszawski, który
przetrwa³ tylko 4 miesi¹ce. Ponownie wyjecha³ do Kijowa, tam za³o¿y³ dwutygodnik K³osy Ukraiñskie,
który ukazywa³ siê do 1917 r. Nastêpnie stan¹³ na czele nowego dziennika polskiego w Kijowie Gazeta
Narodowa (istnia³a tylko do koñca 1917 r.).
4 Dziennik Wo³yñski 1922, nr 54 z 27 czerwca, s. 2.
5 Dziennik Wo³yñski 1922, nr 73 z 21 lipca, s. 2.
6 Dziennik Wo³yñski 1922, nr 83 z 1 sierpnia, s. 3.
7 Dziennik Wo³yñski 1922, nr 89 z 8 sierpnia s. 2.
8 [Og³oszenie Wo³yñskiej Spó³dzielni Wydawniczej] Dziennik Wo³yñski 1922, nr 28 z 24 maja, s. 1.
9 [Og³oszenie Wydawnictwa „Dziennika Wo³yñskiego”] Dziennik Wo³yñski 1922, nr 125 z 21 wrzeœnia, s. 1.
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Wybory 1922 r. odby³y siê 5 i 12 listopada. Zarówno Pañstwowe Zjednoczenie na Kresach jak i Unia Narodowo-Pañstwowa ponios³y kompletn¹
pora¿kê. Niewykluczone, ¿e dlatego w³aœnie Dziennik Wo³yñski zawiesi³
wydawanie na 10 dni. Po wznowieniu 22 listopada wydawnictwo informowa³o, ¿e przyczyn¹ by³a „koniecznoœæ reorganizacji wydawnictwa”. Istotnie, nast¹pi³y pewne zmiany – Dziennik Wo³yñski pojawia³ siê odt¹d
w sprzeda¿y w godzinach wieczornych, z dat¹ nastêpnego dnia, oprócz niedzieli (czyli wydania z dat¹ poniedzia³kow¹)10.
Funkcjonowanie dziennika w ca³oœci spoczywa³o na barkach redaktora
naczelnego. Pisa³ on te¿ gros tekstów. Wprawdzie od wrzeœnia 1922 r. redakcja mia³a sta³ego przedstawiciela w Równem, K. Wilczkowskiego, który wype³nia³ równie¿ zadania administracyjne, ale jednak nieobecnoœci redaktora naczelnego – spowodowane jego wyjazdami do Lwowa lub
Warszawy w sprawach wydawniczych – skutkowa³y opóŸnieniami lub nawet wstrzymaniem wydania kolejnego numeru11.
Na nowy rok 1923 zaplanowano druk kalendarza œciennego, który mia³
przynieœæ dochód z og³oszeñ. Zanim to jednak nast¹pi³o, krajem
wstrz¹snê³o morderstwo prezydenta Narutowicza. Dziennik Wo³yñski z dat¹
17 grudnia w rubryce z ostatniej chwili przyniós³ rozporz¹dzenie starostwa
o wzbronieniu wszelkich zabaw z powodu ¿a³oby. Jednoczeœnie pospiesznie drukowano dodatek nadzwyczajny, rozkolportowany w wysokim nak³adzie w niedzielê 17 grudnia. Telegramy w nim zamieszczone powtórzono
w ¿a³obnym numerze 191, datowanym na 19 grudnia.
Ten wysi³ek wydawniczy wyczerpa³ zapasy papieru w drukarni. Do koñca grudnia Dziennik ukazywa³ siê zaledwie na 2 stronach. Z nowym rokiem
sytuacja poprawi³a siê na chwilê, ale zaraz choroba redaktora Jana Ursyna-Zamarajewa i zmiana w³aœciciela drukarni „Promyk” spowodowa³y kolejn¹, 10-dniow¹ przerwê w ukazywaniu siê. Numer 5 Dziennika Wo³yñskiego ukaza³ siê dopiero 18 stycznia. Drukarnia – ta sama, lecz pod now¹
nazw¹ – podnios³a cenê druku, inflacja wyprzedza³a wp³ywy ze sprzeda¿y
og³oszeñ, których Dziennik Wo³yñski mia³ stosunkowo du¿o. Og³asza³a siê
np. stale Ba³tycko-Amerykañska Linia ¯eglugowa oraz wytwórnie alkoholi.
„Dosz³o do tego – informowa³a redakcja – ¿e w skromnym £ucku wydawanie pisma codziennego kosztowaæ dziœ musi ³¹cznie z wydatkami na papier, druk, telegramy, redakcjê, administracjê – przesz³o 12 milionów mk
miesiêcznie”12. Od numeru 11 z 1923 r. Dziennik Wo³yñski sta³ siê wiêc tygodnikiem, wychodz¹cym w sobotê z dat¹ niedzieln¹. Zrezygnowano
z abonowania serwisu agencyjnego, poœwiêcaj¹c uwagê wy³¹cznie sprawom wo³yñskim. Zreszt¹, nawet tygodniowa czêstotliwoœæ ukazywania siê
by³a trudna do utrzymania – jeszcze w lutym wybuch³ strajk drukarski, ko10

Od Wydawnictwa, Dziennik Wo³yñski 1922, nr 169 z 22 listopada, s. 2.
Na przyk³ad: „Osobiste: Redaktor Dziennika Wo³yñskiego p. Jan Ursyn-Zamarajew wczoraj wieczorem wyjecha³ na jeden dzieñ w sprawach wydawnictwa do Warszawy. Z tego powodu numer dzisiejszy
Dziennika Wo³yñskiego wychodzi w zmniejszonej objêtoœci”. Dziennik Wo³yñski 1922, nr 131 z 28.09.,
s. 2.
12 Od Wydawnictwa, Dziennik Wo³yñski 1923, nr 11, s. 2.
11
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lejny – w czerwcu. Mimo trudnoœci i pogarszaj¹cego siê zdrowia redaktora,
od 15 wrzeœnia 1923 r. wydawnictwo Dziennika Wo³yñskiego planowa³o
przywrócenie cyklu codziennego i wznowienie serwisu agencyjnego13. Potem wznowienie dziennika zosta³o od³o¿one do grudnia14. Redaktor Ursyn-Zamarajew wyruszy³ w podró¿ do Lwowa, Krakowa i Warszawy, aby
umówiæ korespondentów. W Krakowie zatrzyma³y go rozruchy; nie zd¹¿y³
powróciæ do £ucka na czas, z tego powodu numer 51 tygodnika Dziennik
Wo³yñski opóŸni³ siê o tydzieñ.
U schy³ku 1923 r. Dziennik Wo³yñski jako tygodnik mia³ prawdopodobnie 1200 egz. nak³adu15.
Wysi³ki spo³eczeñstwa polskiego na Wo³yniu zmierzaj¹ [...] w kierunku utrzymania i rozwoju prasy polskiej, co jest bodaj czy nie najpilniejszym tu zadaniem – pisa³ w sprawozdaniu urzêdnik Urzêdu Wojewódzkiego Wo³yñskiego.
– Czynione s¹ wiêc zabiegi i starania w celu zgromadzenia potrzebnych funduszy, aby utrzymaæ wychodz¹cy w £ucku Dziennik Wo³yñski (dla braku funduszy wychodzi na razie 1 raz tygodniowo) lub, jeœli siê to nie uda, za³o¿yæ
nowe pismo codzienne, przyczem coraz silniej zaznacza siê punkt widzenia,
¿e w warunkach specjalnych, w jakich spo³eczeñstwo polskie tu siê znajduje,
pismo to winno byæ bezpartyjne i d¹¿yæ do zjednoczenia wszystkich si³
spo³ecznych dla obrony interesów narodu i pañstwa polskiego16.

Od nowego roku 1924 ceny og³oszeñ w Dzienniku Wo³yñskim podawano
ju¿ w z³otych, cenê pisma – nadal w markach. Doœæ blado wypad³a próba
przywrócenia serwisu wiadomoœci ogólnokrajowych. Druk trzeba by³o
przenieœæ do Równego, do drukarni Fejgla i Litwaka, co bardzo Ÿle wp³ynê³o na jego jakoœæ.
O k³opoty Dziennika Wo³yñskiego felietonista Echa Rówieñskiego obwinia³ w pewnym stopniu Towarzystwo Opieki nad Kresami:
Dziennik Wo³yñski od trzech lat wychodzi³ z pod prasy drukarni w £ucku, no
bo i siedzibê swoj¹ mia³ w £ucku. Aliœci drukarnia ta przesz³a na w³asnoœæ
„Towarzystwa Opieki nad Kresami”. T[owarzyst]wo, któremu tak bardzo zale¿y na tem, aby s³owo polskie rozbrzmiewa³o po Kresach, primo impetu podnios³o cenê druku Dziennikowi o czterysta procent. Dziœ ów nasz kolega, b¹dŸ
co b¹dŸ zas³u¿ony i stary dziennikarz polski, zmuszony jest co tydzieñ jeŸdziæ
do Równego, aby tu drukowaæ swój dziennik w jednej z tutejszych drukarni17.

Wydawnictwo jeszcze próbowa³o ratowaæ pismo. W numerze 4 z 19 lutego informowano: „Dziennik Wo³yñski wychodziæ bêdzie we wtorki, a nie,
jak dotychczas, w niedziele. We wtorki brak jest gazet warszawskich,
a wiêc Dziennik ma wolniejszy teren zbytu”.
Z pocz¹tkiem kwietnia redaktor Jan Ursyn-Zamarajew wyjecha³ na leczenie do sanatorium do Otwocka. Redakcjê obj¹³ mecenas Piotr Wyrzykowski18. Niewiele jednak zdo³a³ zrobiæ, zw³aszcza ¿e w £ucku powsta³
13

[Og³oszenie] Dziennik Wo³yñski 1923, nr 40 z 19 sierpnia, s. 3; nr 41 z 26 sierpnia, s. 1.
Od Redakcji, Dziennik Wo³yñski 1923, nr 49 z 21 paŸdziernika, s. 2.
15 Adnotacja na egzemplarzu obowi¹zkowym w zbiorach BUW, sygn. 06036.
16 Sprawozdanie miesiêczne, Urz¹d Wojewódzki Wo³yñski, grudzieñ 1923. Archiwum Akt Nowych
(AAN), Zespó³ Urz¹d Wojewódzki Wo³yñski, t. 66, k. 57.
17 Bartnicki z nad Ochni: Kronika tygodniowa, Echo Rówieñskie 1924, nr 1, s. 2.
18 Od Wydawnictwa, Dziennik Wo³yñski 1924, nr 10 s. 2.
14
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w³aœnie inny tygodnik – ¯ycie Wo³ynia. Mimo ci¹g³ych napomknieñ
o przywróceniu cyklu codziennego, Dziennik Wo³yñski zakoñczy³ istnienie
jako tygodnik na numerze 12 z 30 kwietnia 1924 r. Tego samego dnia
w Otwocku zmar³ Jan Ursyn-Zamarajew, o czym doniós³ ju¿ tylko konkurencyjny tygodnik19.
Niepe³ne dwa lata ukazywania siê Dziennika przypad³y na bardzo trudny
okres inflacji, k³opotów z zaopatrzeniem w papier drukarski, strajków drukarskich, licznych przeszkód technicznych. Z powodu inflacji cena gazety
ros³a b³yskawicznie, przychody ze sprzeda¿y nie wzrasta³y jednak tak szybko jak koszty druku. Pocz¹tkowa cena numeru – 100 marek polskich – od
nowego roku 1923 wzros³a do 200, w marcu 1923 wynosi³a ju¿ 500 mkp
(ju¿ za tygodnik), w lipcu – 1000 mkp, we wrzeœniu – 5000, w listopadzie –
15000, a w grudniu – 40 000 mkp. Na pocz¹tku roku 1924, u schy³ku istnienia Dziennika Wo³yñskiego, pojedynczy numer kosztowa³ 300 000 mkp
i mia³ 700 egzemplarzy nak³adu20.
Gazeta Kresowa (Równe) 1922
Gazeta Kresowa zaczê³a siê ukazywaæ w Równem 26 wrzeœnia 1922 r.,
staj¹c siê trzecim wychodz¹cym w tym czasie polskim pismem na Wo³yniu
i drugim dziennikiem. Nowe pismo jako redaktor naczelny i odpowiedzialny podpisywa³ Marceli Wilczewski, „redaktorem – administratorem” zaœ
by³ Jan Rzêdkowski (Rzadkowski?). Pismo zosta³o doœæ ¿yczliwie powitane przez nieco tylko starszych konkurentów: Dziennik Wo³yñski i tygodnik
G³os Wo³yñski21. W podtytule informowano, ¿e gazeta jest bezpartyjna,
spo³eczno-polityczna i handlowa, a w artykule programowym Gazeta Kresowa deklarowa³a:
Zadaniem naszem bêdzie zespolenie Kresów Wschodnich z Macierz¹ nie si³¹
orê¿a, lecz si³¹ kultury, bêdziemy przeto d¹¿yæ do wytworzenia tu na Kresach
takich warunków, które pozwoli³yby ca³ej ludnoœci bez ró¿nicy wyznania i narodowoœci uznaæ Polskê za wspóln¹ ich ojczyznê. [...] Szczególnie d¹¿enia
bolszewickie znajd¹ w nas zdecydowanych przeciwników. Ten pseudosocjalizm azjatycki, który zd¹¿y³ ju¿ pogr¹¿yæ potê¿ne i bogate pañstwo s¹siednie
w otch³añ ruiny i nêdzy, który cofn¹³ kulturê rosyjsk¹ przynajmniej o jakie sto
lat wstecz – bêdziemy zwalczaæ nie tylko tam, gdzie on jawnie, ze swym programem wystêpuje, lecz i we wszystkich jego przejawach nieœwiadomych.

Gazeta Kresowa stara³a siê rozkrêciæ, rozbudowaæ i o¿ywiæ swoj¹ dzia³alnoœæ, co nie by³o ³atwe, choæ rówieñska drukarnia Feigla i Litwaka zalicza³a siê do najwiêkszych i najsprawniejszych na Wo³yniu. Wydawcy
polskiej gazety odczuwali jednak nieustannie brak fachowych wspó³pracowników. Redakcja poszukiwa³a og³oszeniami maszynistki „znaj¹cej doskonale polski, odznaczaj¹cej siê szybkoœci¹ w pisaniu pod dyktando”, reportera, energicznych agentów do zbierania prenumeraty i og³oszeñ,
19

[Nekrolog] ¯ycie Wo³ynia, 1924, nr 14 z 3 maja, s. 5.
Adnotacja na egzemplarzu obowi¹zkowym w zbiorach BUW.
21 Nowa gazeta na Kresach, Dziennik Wo³yñski 1922, nr 132 z 29 wrzeœnia, s. 3; Trzecie polskie pismo
na Wo³yniu, G³os Wo³yñski 1922, nr 40 z 1 paŸdziernika, s. 11.
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woŸnego „w wieku do 20 lat”, ch³opców do sprzeda¿y gazet, korespondentów „we wszystkich miastach Kresów i ca³ej Polski”, a tak¿e zecera do drukarni. Te poszukiwania pracowników trwa³y przez ca³y okres ukazywania
siê gazety. Redakcja ¿ali³a siê na ³amach:
my sami widzimy wszystkie niedobory, ale raczcie nie zapominaæ, ¿e Gazetê
sk³adaj¹ ¯ydzi zecerzy, s³abo bardzo rozumiej¹cy po polsku, ¿e brak nam metrampa¿a fachowca, korektora, ¿e musimy dopiero wyszkoliæ ekspedycjê, ¿e
zale¿ni jesteœmy czêsto od drukarni, ¿e nie posiadamy reportera, gdy¿ znaleŸæ
nie mo¿emy, mimo wielu chêtnych, choæ jednego, który by naprawdê umia³
po polsku...22.

Polska gazeta drukowana w ¿ydowskiej drukarni mia³a te¿ inny problem
– cykl wydawniczy kolidowa³ z terminami œwi¹t ¿ydowskich, w które drukarnia nie pracowa³a23.
Gazeta Kresowa ¿y³a przede wszystkim na fali o¿ywienia w okresie poprzedzaj¹cym wybory. Stosunkowo mniej miejsca poœwiêca³a wiadomoœciom lokalnym, rówieñskim i wo³yñskim, szerzej zajmuj¹c siê tematami
ogólnokrajowymi. Krytycznie odnosi³a siê do bloku mniejszoœci narodowych. Od pozosta³ych dwóch tytu³ów polskich, istniej¹cych w tym samym
czasie na rynku prasy wo³yñskiej, ró¿ni³o j¹ wiêksze zainteresowanie tematyk¹ ekonomiczno-handlow¹. Mia³o to swoje Ÿród³o przede wszystkim
w fakcie, ¿e Gazeta Kresowa zwi¹zana by³a z Oddzia³em Wo³yñskim Stowarzyszenia Kupców Polskich, który te¿ w koñcu pojawi³ siê w stopce jako
wspó³wydawca (wraz z M. Wilczewskim) gazety.
Codziennie Gazeta Kresowa przynosi³a porcjê depesz agencyjnych
(PAT), informacje z kampanii wyborczej, przegl¹d prasy, czêsto zamieszcza³a kolumnê „Zza kordonu” (charakterystyczn¹ zreszt¹ dla czasopism
wo³yñskich, pod ró¿nymi tytu³ami, ale czêsto sprawy dotycz¹ce najbli¿szej
zagranicy wyró¿niane by³y jako odrêbna rubryka), informacje lokalne mieœci³y siê w rubryce „Kronika kresowa”. Pojawia³y siê tak¿e wiadomoœci
sportowe oraz informacje z gie³dy. Ka¿dy numer mia³ oko³o 1 strony reklam i og³oszeñ (z 4 ogólnej objêtoœci). Zasiêgiem swym gazeta mia³a ambicjê obj¹æ nie tylko miasta wo³yñskie, ale te¿ Sarny24 i Baranowicze.
Twierdzi³a te¿, ¿e dociera nawet do ¯ytomierza25, czyli ju¿ za granicê II
Rzeczypospolitej.
Okres ukazywania siê Gazety Kresowej przypad³ na o¿ywienie przedwyborcze na Wo³yniu. Choæ nie ma bezpoœrednich informacji, aby gazeta zosta³a pomyœlana wy³¹cznie jako narzêdzie propagandy wyborczej, w praktyce z o¿ywienia przedwyborczego korzysta³a.
Ostatni – 50 – numer gazety w zbiorach polskich bibliotek nosi datê 28
listopada 1922 r., dziennik ten przetrwa³ wiêc 2 miesi¹ce i zamilk³ wkrótce
po wyborach.
22

Do naszych Czytelników, Gazeta Kresowa 1922, nr 6 z 4 paŸdziernika, s. 3.
Zob. Dziennik Wo³yñski 1922, nr 136 z 4 paŸdziernika, s. 2; Od Redakcji, Gazeta Kresowa 1922, nr
10 z 10 paŸdziernika, s. 3.
24 Sarny do 1930 r. znajdowa³y siê w województwie poleskim.
25 Gazeta Kresowa 1922, nr 3 z 28 wrzeœnia, s. 3.
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Kurier Wo³yñski (£uck) 1922
Jako ostatnie w ramach kampanii przed wyborami 1922 r. powsta³o pismo zg³oszone jako dziennik, jednak z góry planowane jako wychodz¹ce
jedynie do czasu wyborów26. W £ucku od pocz¹tku paŸdziernika przez
cztery tygodnie ukazywa³ siê Kurier Wo³yñski, pismo Chjeny, czyli Chrzeœcijañskiego Zwi¹zku Jednoœci Narodowej (lista nr 8).
Podtytu³ ambitnie g³osi³, ¿e to „pismo codzienne poœwiêcone sprawom
spo³ecznym, politycznym i gospodarczym z dodatkiem literackim”. Redaktorem i wydawc¹ by³ Z. Marynowski, druk zapewnia³a spó³ka akcyjna
„Poldruk” w £ucku, przy Jagielloñskiej 60. Tekst programowy zatytu³owany by³ „Czego siê domagamy?”:
wreszcie siê te rz¹dy niedouczków i krzykaczy lewicowych musz¹ skoñczyæ.
Doœæ ludowców, wyzwoleñców, ¿ydów, socjalistów i innych – my nie chcemy
wojny tylko pokoju, my nie chcemy zamêtu tylko ³adu, nie lenistwa tylko pracy [...] Tylko te stronnictwa, które prowadzi³y zawsze politykê zgody i pokoju, dzisiaj po³¹czone w Chrzeœcijañskim Zwi¹zku Jednoœci Narodowej, mog¹
pozyskaæ nasze zaufanie, bo wiemy, ¿e nas nie zawiod¹27.

W kolejnych numerach dominowa³a agitacja wyborcza i ataki na konkurentów politycznych. Dziennik Wo³yñski nazywany by³ „organem ¿ydowskiego zwi¹zku lokatorów”28, dosta³o siê równie¿ redaktorowi Zamarajewowi. Dziennik zreszt¹ te¿ nie pozostawa³ d³u¿ny.
Na kolejne lokalne pismo codzienne Wo³yñ musia³ poczekaæ kilka lat.
Codzienny G³os Wo³ynia (Równe) 1927
W 1927 r. podjêto próbê wydawania polskiego dziennika w Równem.
Redaktorem i wydawc¹ by³ Karol Wolf. Pierwszy numer Codziennego
G³osu Wo³ynia ukaza³ siê we wtorek 17 maja, a kilka dni póŸniej, w niedzielê 22 maja ukaza³ siê... kolejny numer pierwszy, w nieco tylko zmienionym uk³adzie typograficznym, wydrukowany w innej drukarni29. Drukarniê
jeszcze raz zmieniono, ostatecznie zadaniu podo³a³a Drukarnia Polska
w Równem, przy ul. Pi³sudskiego 13. W wyniku tych komplikacji pierwsze
10 numerów ukazywa³o siê co dzieñ w innym formacie. Redakcja usprawiedliwia³a siê niemo¿noœci¹ „skompletowania na czas” drukarni30.
W artykule wstêpnym redaktor zapewnia³, ¿e Codzienny G³os Wo³ynia
jest organem zupe³nie niezale¿nym, i podkreœla³, ¿e „wartki pr¹d ¿ycia
spo³ecznego nie da siê uj¹æ nale¿ycie w skromne ³amy tygodnika”, oraz oddawa³ pismo „na us³ugi ca³ej zorganizowanej inteligencji umys³owo i fizycznie pracuj¹cej”. Zapowiada³ te¿ szerzenie idei pañstwowoœci polskiej,
w zgodnej wspó³pracy ze wszystkimi narodowoœciami31. Ju¿ do numeru
26
27
28
29
30
31

Dziennik Wo³yñski 1922, nr 144 z 13 paŸdziernika, s. 2.
z.m.: Czego siê domagamy?, Kurier Wo³yñski 1922, nr 1 z 12 paŸdziernika, s. 1.
OdpowiedŸ na zaczepkê, Kurier Wo³yñski 1922, nr 2 z 17 paŸdziernika, s. 3.
Codzienny G³os Wo³ynia, zasób w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie (BUW), sygn. 05534.
Codzienny G³os Wo³ynia, 1927, nr 3, s. 4.
Od Redakcji, Codzienny G³os Wo³ynia, 1927, nr 1, s. 1.
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drugiego (z poniedzia³ku 23 maja) wydano jednostronny dodatek nadzwyczajny z powodu „sensacyjnych wyników wyborów do Rady Miejskiej
w Warszawie”. Lokaln¹ sensacj¹, dostarczaj¹c¹ tematu przez kilkanaœcie
numerów, by³ po¿ar zamku w Równem i krytyka dzia³ania stra¿y po¿arnej,
na jak¹ pozwoli³ sobie dziennik rosyjski Âîëèíñêîå ñëîâî. Codzienny G³os
Wo³ynia wychodzi³ siedem razy w tygodniu, w poniedzia³ki w objêtoœci zaledwie dwóch, w pozosta³e dni – czterech stron. Rubryka „Telegramy
z nocy” przynosi³a najœwie¿szy serwis, pochodz¹cy z Agencji Wschodniej.
Codzienny G³os Wo³ynia próbowa³ byæ tak¿e animatorem lokalnego ¿ycia sportowego, organizuj¹c bieg okrê¿ny.
I ten dziennik przetrwa³ krótko: od maja do lipca. Ukaza³o siê ³¹cznie 47
numerów. W ostatnim numerze podane s¹ wyniki wyborów do rad gminnych na Wo³yniu, co w po³¹czeniu ze wczeœniejszymi informacjami na tematy wyborcze nasuwa przypuszczenie, ¿e wydawanie dziennika by³o jednak podjête w ramach akcji przedwyborczej.
Kurier Wo³yñski (£uck) od 1937
Kurier Wo³yñski zacz¹³ siê ukazywaæ w £ucku 26 lutego 1937 r. Wychodzi³ 6 razy w tygodniu (z wyj¹tkiem poniedzia³ków). Pocz¹tkowo jego kierunek oceniano jako „bezpartyjny, lojalny”32, wkrótce jednak sta³o siê widoczne, ¿e Kurier ostro atakuje wojewodê Józewskiego i jego program
wo³yñski. Wydawc¹, w³aœcicielem i redaktorem odpowiedzialnym Kuriera
w jednej osobie by³ Wincenty Witold Nowicki, zaœ jego wspó³pracownikiem w redakcji – Klemens Malicki, równie¿ zawodowy dziennikarz, pochodz¹cy z Wielkopolski. Wkrótce do pisz¹cych na ³amach Kuriera
do³¹czyli Stefan Witczak i Andrzej Ha³aciñski, dzia³acze Zwi¹zku Strzeleckiego33.
Ju¿ w kwietniu 1937 r. Kurier zmuszony by³ przejœæ na cykl tygodniowy
i dalej wychodzi³ jako tygodnik, a w okresie wakacyjnym nawet jako dwutygodnik.
Na prze³omie 1937 i 1938 roku rozegra³o siê starcie Kuriera Wo³yñskiego z wojewod¹ Józewskim. Pismo by³o ju¿ wówczas tygodnikiem, a konfiskata piêciu kolejnych nak³adów (!) numeru 59 spowodowa³a czasowe zawieszenie pisma. Straty wydawca ocenia³ na 1150 z³.34 Witane przez Kurier
z tryumfalnym entuzjazmem odwo³anie z Wo³ynia wojewody Józewskiego
nie zmieni³o ju¿ czêstotliwoœci ukazywania siê pisma – pozosta³ tygodnikiem, w 1939 r. zmieniaj¹c jeszcze tytu³ na G³os Wo³ynia.
Ostatnie dzienniki, Równe, £uck 1939
Po wybuchu wojny, we wrzeœniu 1939 r., gdy Wo³yñ zape³ni³ siê ewakuowanymi urzêdami, firmami i cywilnymi uciekinierami, powsta³y ostatnie
32
33
34

Äåðæàâíèé Àðõ³â Âîëèíñüêî¿ Îáëàñò³ (dalej: DAVO), fond 46, opis 9, d. 1365, k. 32–33.
DAVO, fond 46, opis 9, d. 1365, k. 58.
DAVO, fond 46, opis 9, d. 4214 passim, S³owo Narodowe (Lwów) 1937, nr 42a z 21 grudnia, s. 3.
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wo³yñskie i zarazem ostatnie w granicach II Rzeczypospolitej dzienniki
w jêzyku polskim.
W £ucku na chwilê przed katastrof¹ powsta³o pismo codzienne Gazeta
Wo³yñska. Jedyny w polskich zbiorach bibliotecznych egzemplarz Gazety
Wo³yñskiej znajduje siê w Bibliotece Sejmowej35. Jest to nr 2 z niedzieli 10
wrzeœnia 1939 r.
Gazeta ma cztery strony, zape³nione najœwie¿szymi informacjami wojennymi. Niewiele jest mowy o Wo³yniu i samym £ucku. Z wiadomoœci
tchnie optymizmem i optymistami w organizacji dziennika byli redaktorzy
i wydawca, Wojewódzki Komitet Samopomocy Spo³ecznej. Wydrukowano
plakaty informuj¹ce o dzienniku, koperty i papier firmowy, kwitariusze36.
O przewidywanej trwa³oœci przedsiêwziêcia œwiadczy rozbudowana stopka
redakcyjna tej powsta³ej ju¿ w czasie wojny gazety – podano ceny prenumeraty miesiêcznej (2,50 z³), kwartalnej, pó³rocznej i rocznej (cena egzemplarza 10 gr), ceny og³oszeñ i nazwiska redaktorów odpowiedzialnych za
poszczególne dzia³y. Zestaw nazwisk osób zaanga¿owanych w wydawanie
gazety pokazuje, ¿e w obliczu wojny dziennikarze ró¿nych orientacji politycznych po³¹czyli si³y przy pracy nad tym dziennikiem.
Odpowiedzialni za dzia³y byli: za polityczno-spo³eczny redaktor naczelny Tadeusz Œwiszczowski, informacyjno-polityczny Maria Alexandrowiczowa i Klemens Malicki, reporta¿e i kronika: Witold Nowicki, literacki
i kulturalny: Roman Janis³awski, gospodarczo-rolniczy: Boles³aw Sarankiewicz.
Gdy do £ucka zjechali ewakuowani dziennikarze PAT, kr¹g wspó³pracowników Gazety Wo³yñskiej poszerzy³ siê jeszcze. Prowadzono nas³uch
stacji radiowych. Redaktor Klemens Malicki wspomina³ po latach: „Nie pamiêtam, jaki by³ nak³ad gazety. By³a ona rozchwytywana zaraz po wyjœciu
z drukarni. [...] Wyposa¿enie drukarni wystarcza³o na wymogi prowincjonalne: dwie maszyny p³askie, z których jedna wybija³a 600, a druga 800
egz. na godzinê”37. Istnieniu gazety kres po³o¿y³a ewakuacja redaktorów
wraz z PAT; ukaza³o siê zapewne kilka numerów.
Gazeta Wo³yñska i Ostatnie Telegramy zaliczaj¹ siê do gazet wo³yñskich
z racji miejsca wydawania, choæ odgrywa³y rolê zdecydowanie ró¿n¹ od
prasy lokalnej.
12 wrzeœnia 1939 r. w Równem ukaza³ siê pierwszy z trzech zaledwie
numerów dziennika Ostanie Telegramy. Redaktorem naczelnym by³ dr
Ignacy Kleszczyñski, wydawc¹ Maria Pr¹dzyñska. Jednym z organizatorów tej edycji dziennika by³ Jerzy Giedroyc. Wspomina³: „W Równem
wygl¹da³o, ¿e zatrzymamy siê na d³u¿ej. Na polecenie min. Romana
zacz¹³em wydawaæ pismo Ostatnie Telegramy [...] Informacje pochodzi³y
35

Sygnatura P.1786.
Rachunki za druk zachowa³y siê w zbiorach rodziny redaktora Romana Janis³awskiego.
37 K. M a l i c k i: Na wo³yñskich szlakach, [w:] Wojna i konspiracja. Wspomnienia dziennikarzy polskich, wyd. II, Warszawa 1987, s. 120.
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z nas³uchu radiowego [...] Nak³ad wynosi³ 6 tys. egzemplarzy”38. To paradoks, ¿e ten ostatni wo³yñski dziennik osi¹gn¹³ nak³ad, o jakim poprzednie
mog³y tylko marzyæ.
Próby i zapowiedzi
W ci¹gu dwudziestolecia kilkakrotnie pojawia³y siê te¿ zapowiedzi wydawania dziennika, czasem koñcz¹ce siê jedynie na plotce prasowej, czasem – poparte zg³oszeniem do starostwa.
I tak zapowiedŸ ukazywania siê kolejnego dziennika pod tytu³em Kurier
Wo³yñski pojawi³a siê latem 1924 roku w Równem.
Wychodz¹cy zaledwie od dwóch miesiêcy tygodnik Przegl¹d Wo³yñski
pisa³:
Wiadomoœæ okaza³a siê przedwczesn¹. Zaanga¿owane w to przedsiêwziêcie
osoby, które tu przyby³y a¿ ze Œl¹ska b¹dŸ z Cieszyna, po zbadaniu terenu tutejszego przysz³y do wniosku, ¿e wydawnictwo to ze wzglêdów technicznych
przeprowadzone byæ nie mo¿e. Na przeszkodzie stan¹³ brak odpowiedniej
drukarni obs³ugiwanej przez polskich zecerów. Nadal wiêc jak dotychczas korzystaæ bêdziemy ze strawy duchowej nadsy³anej nam z £ucka. Bêdziemy radzi bardzo, jeœli tê strawê otrzymywaæ bêdziemy czêœciej, chocia¿by trzy razy
tygodniowo39.

Wieœæ o maj¹cym powstaæ dzienniku pod tym samym tytu³em od¿y³a
wiosn¹ 1926 roku. Z Kowla donoszono o prospekcie z zapowiedzi¹ wydawania kolejnego Kurjera Wo³yñskiego40.
Zamiar zwiêkszenia czêstotliwoœci ukazywania siê og³osi³ latem 1924 r.
tygodnik Echo Rówieñskie: mia³ siê zacz¹æ ukazywaæ dwa razy w tygodniu41. Próba przejœcia drogi od tygodnika do dziennika okaza³a siê jednak
ponad si³y wydawnictwa.
Wo³yñskie mutacje prasy centralnej
W latach 30. w ca³ej Polsce bardzo rozwin¹³ siê system mutacyjny
dzienników42. Nie ominê³o to równie¿ Wo³ynia. £ódzkie Echo mia³o od
1935 r. mutacjê ³uck¹ pt. Echo Kresów Wschodnich43 o nak³adzie 300 egz.
W wielu wypadkach, zw³aszcza krótkotrwa³ych lokalnych inicjatyw wydawniczych o odrêbnych tytu³ach, zale¿noœæ dzienników od wydawnictwa
centralnego jest trudno uchwytna.
Niekiedy ukazywa³y siê wydania ogólnokrajowych dzienników przeznaczone dla województw wschodnich, drukowane w ca³oœci centralnie. Wy38

J. G i e d r o y c: Autobiografia na cztery rêce, Warszawa 1994, s. 79.
Kuriera Wo³yñskiego nie bêdzie, Przegl¹d Wo³yñski 1924, nr 7 z 23 lipca, s. 3.
40 Prospekt nie odnaleziony. Informacja zawarta w korespondencji Jana Gozdawy Kowelskiego: List
z Kowla, ¯ycie Wo³ynia 1926, nr 10 (108) z 7 marca, s. 16.
41 Od Redakcji, Echo Rówieñskie 1924, nr 13, s. 1.
42 W. W ³ a d y k a: Dzienniki w jêzyku polskim w Drugiej Rzeczypospolitej (1918–1939). Zestaw
tytu³ów, Rocznik Historii Czasopiœmiennictwa Polskiego, R. 14:1975, z. 4, s. 495–527.
43 DAVO, f. 46, opis 9, d. 1365, k. 59.
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danie na Ma³opolskê Wschodni¹ i Wo³yñ mia³ krakowski IKC. W 1932
roku kierownikiem oddzia³u IKC w Równem zosta³ red. Feliks Niementowski44. W 1938 roku w Informatorze prasowym IKC wymienia³ swoj¹ mutacjê na Ma³opolskê Wschodni¹ i Wo³yñ45.
Dziennik Wieczór Warszawski 10 gr mia³ wydanie lubelsko-wo³yñsko-poleskie, które od podstawowego ró¿ni³o siê jedn¹ kolumn¹, przynosz¹c¹
nieco informacji z tych województw (g³ównie zreszt¹ z lubelskiego)46.
Chyba z tego powsta³a póŸniejsza mutacja kresowa Wieczoru47. Na rynek
wo³yñski wkroczy³ Franciszek G³owiñski z Lublina ze swoim Expressem
Lubelskim, który pocz¹tkowo zamieszcza³ dodatek tygodniowy ¯ycie Wo³yñskie, a potem (od 1931 r.) rozszerzy³ tytu³ na Express Lubelski i Wo³yñski. Micha³ Derenicz uwa¿a wrêcz ten dziennik za jedynego reprezentanta
polskiej prasy codziennej na Wo³yniu48. Pod koniec lat trzydziestych z Wilna na Wo³yñ i inne województwa kresowe rozci¹ga³ wp³ywy Kurier Wileñski, w 1938 r. ju¿ pod tytu³em Kurier Wileñski, Nowogrodzki, Grodzieñski,
Suwalski, Poleski i Wo³yñski.
Po niezbyt fortunnie zakoñczonych próbach (o czym ni¿ej), wydania
wo³yñskiego poniecha³y Ostatnie Wiadomoœci.
Lwowska Chwila na pocz¹tku lat trzydziestych wesz³a na Wo³yñ, tworz¹c wydanie Chwila Wo³yñska. Podobnie jak inne mutacje dzienników,
Wo³yniowi poœwiêca³a 1 stronê. Wejœcie Chwili na teren Wo³ynia by³o
przez prasê lokaln¹ poczytywane za próbê pozyskania wo³yñskich ¯ydów
dla ma³opolskiego stronnictwa syjonistów oraz pobudzenia ich do aktywniejszej akcji politycznej49. Jednak inicjatywa ta nie utrzyma³a siê d³ugo –
po mniej wiêcej roku Chwila Wo³yñska przesta³a siê ukazywaæ50.
W 1933 roku oddzia³ w Równem otworzy³ Kurjer Codzienny 5 groszy51,
inteligencki Kurjer Poranny w dziale prowincjonalnym prowadzi³ codzienn¹ obszern¹ kronikê Wo³ynia i dziêki niskiej cenie prenumeraty cieszy³ siê
na Wo³yniu sporym powodzeniem52.
Wo³yñskie próby Ostatnich Wiadomoœci
Ostatnie Wiadomoœci Krzemieñca/Wo³ynia (Krzemieniec) 1931
Próba wejœcia Ostatnich Wiadomoœci na Wo³yñ mia³a miejsce w 1931 r.
Dziennik ukazywa³ siê w Krzemieñcu, od 23 sierpnia do 1 wrzeœnia pod
tytu³em Ostatnie Wiadomoœci Krzemieñca, od numeru 9 zmieni³ tytu³ na
44
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Kronika Rówieñska, Ziemia Wo³yñska 1932, nr 4, s. 4.
Informator prasowy 1938/39, wyd. miesiêcznika Prasa, Warszawa 1938, s. 69.
Egzemplarz w zbiorach autorki pochodzi z 1937 roku.
Zob. Informator prasowy..., s. 93.
M. D e r e n i c z: Prasa na Ziemiach Wschodnich, Rocznik Ziem Wschodnich 1938.
Chwila Wo³yñska, Ziemia Wo³yñska 1932, nr 45, s. 2.
Likwidacja Chwili Wo³yñskiej, Wo³yñ 1933, nr 50, s. 8.
Nowe pismo w Równem, Wo³yñ 1933, nr 33, s. 7.
R.J. S a r n y: Wo³yñ 1934, nr 27(79) s. 4; Kurjer Poranny a Wo³yñ, Wo³yñ 1934, nr 40(92), s. 2.
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Ostatnie Wiadomoœci Wo³ynia i zamar³ po numerze 21 z 13 wrzeœnia53. Redaktorem odpowiedzialnym Ostatnich Wiadomoœci Krzemieñca by³ Bronis³aw Poletur, Polak, nauczyciel gimnazjum ukraiñskiego w Krzemieñcu,
a po zmianie tytu³u, od 7 wrzeœnia W³odzimierz Kwietniowski, nauczyciel
szko³y powszechnej w Krzemieñcu, sympatyzuj¹cy z BBWR. Cz³onkami
redakcji byli równie¿ w wiêkszoœci nauczyciele, cz³onkowie i sympatycy
BBWR: Jan Grela, profesor Gimnazjum Samorz¹dowego w Krzemieñcu,
Konstanty Ejsmund, nauczyciel oœwiaty pozaszkolnej, i Józef Gedali Falik,
profesor Gimnazjum Samorz¹dowego. Ekipê uzupe³nia³ Zdzis³aw D¹browicz, nieciesz¹cy siê w oczach starostwa krzemienieckiego najlepsz¹ opini¹54. Wed³ug starostwa to on w³aœnie by³ inicjatorem powstania pisma,
a przyby³ do Krzemieñca z zamiarem zorganizowania oddzia³u Legii Mocarstwowej Polski, czego zreszt¹ nie uda³o mu siê dokonaæ55.
Ostatnie Wiadomoœci Wo³yñskie (Równe) 1931
Kolejna próba wydawania mutacji Ostatnich Wiadomoœci na Wo³yniu
mia³a miejsce jeszcze w tym samym roku. Dziennik Ostatnie Wiadomoœci
Wo³yñskie z podtytu³em gazeta poranna dla wszystkich znalaz³ siedzibê
w Równem, przy ul. Szkolnej 117. Trzy strony dziennika pochodzi³y z wydania warszawskiego, czwarta – wo³yñska dodrukowywana by³a w Równem, w drukarni Fejgla i Litwaka. Redaktorem odpowiedzialnym zosta³
Franciszek Niementowski, zwi¹zany z BBWR. Jako redaktor naczelny
i wydawca w stopce figurowa³ W³adys³aw Wierzbicki. Pismo w starostwie
oceniano jako „typowy brukowiec ¿eruj¹cy na sensacje [sic!], który jednak
artyku³ów o treœci politycznej w ogóle nie zamieszcza”. Nak³ad na starcie
siêga³ 2000 egzemplarzy!56 Wkrótce dziennikowi zaszkodzi³a jednak polityka, i to nie lokalna, a pochodz¹ca z czêœci ogólnopolskiej. Numer 50 z 24
listopada 1931 r. zosta³ zajêty przez starostwo rówieñskie na zarz¹dzenie
Prokuratora S¹du Okrêgowego w Warszawie, za zamieszczenie sprawozdania z procesu Centrolewu. S¹d konfiskatê zatwierdzi³57. Na terenie Wo³ynia
w¹tpliwoœci w³adz wzbudzi³ natomiast sposób przedstawiania skandalicznych doniesieñ na ³amach Ostatnich Wiadomoœci Wo³yñskich. Starosta rówieñski pisa³:
W zwi¹zku z og³aszaniem od d³u¿szego czasu we wspomnianem czasopiœmie
artyku³ów zohydzaj¹cych i szkaluj¹cych instytucje spo³eczne, dobroczynne
oraz poszczególne jednostki, wystosowa³em do Prokuratora przy S[¹dzie]
O[krêgowym] w Równem pismo nast. treœci „na podstawie obserwacji prowadzonych nad dziennikiem Ostatnie Wiadomoœci Wo³yñskie stwierdzonem zosta³o, ¿e wydawnictwo to od czasu za³o¿enia systematycznie szkaluje i zohydza [...] podaj¹c na swoich ³amach fakty œwiadomie przekrêcone oraz zarzuty
natury kryminalnej. Zwrot, którym bardzo czêsto koñcz¹ siê poszczególne ar53

DAVO, fond 46, opis 9, d. 1895, k. 121. Ostatnie Wiadomoœci Wo³ynia przesta³y wychodziæ 13 wrzeœnia 1931 r.
54 DAVO, fond 46, opis 9, d. 1895, k. 283.
55 Tam¿e.
56 DAVO, fond 46, opis 9, d. 1895, k. 73.
57 DAVO, fond 46, opis 9 d. 1895, k. 193, 207–210.
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tyku³y, „do sprawy tej jeszcze powrócimy”, bez podawania dalszych rewelacji, nasuwa uzasadnione podejrzenie metodycznego szanta¿owania poszczególnych jednostek. Jest to znana metoda pism brukowych pokrywaj¹cych
w ten sposób niedobór wydawniczy, co ma równie¿ miejsce i w Ostatnich
Wiadomoœciach Wo³yñskich.

Wnioskowa³ te¿ o poci¹gniêcie redaktora odpowiedzialnego do odpowiedzialnoœci karnej58.
Dziennik przesta³ siê ukazywaæ po wydaniu 86 numerów. Jednak echo
jego dzia³alnoœci odezwa³o siê jeszcze w 1932 r., gdy S¹d Okrêgowy rozpatrywa³ sprawê przeciwko by³emu redaktorowi Ostatnich Wiadomoœci Wo³yñskich Wierzbickiemu i jego wspó³pracownikom: J. Rozensalowi i K. Pilkiewiczowi, oskar¿onym o szanta¿ i obrazê urzêdnika w druku. S¹d skaza³
oskar¿onych na 7, 5 i 2 miesi¹ce wiêzienia, a wo³yñski dziennikarz, pisz¹cy
o tym wyroku w tygodniku Ziemia Wo³yñska, uzna³ za konieczne podkreœliæ, i¿ „skazani szanta¿yœci nie mieli nic wspólnego z dziennikarzami pracuj¹cymi na Wo³yniu, którzy zrzeszeni s¹ w Zwi¹zku Prasy Wo³yñskiej.
Wymienieni nie byli cz³onkami wspomnianego zwi¹zku”59.
Wywiad Codzienny (Lwów) 1926
Specyficzn¹ awantur¹ prasow¹, wyraŸnie ukierunkowan¹ na Wo³yñ, by³
efemerycznie wychodz¹cy we Lwowie w drugiej po³owie 1926 r. Wywiad
Codzienny z podtytu³em „pismo na s³u¿bie Pañstwa i Narodu”. Dziennik
ten mia³ ponoæ 15 000 egzemplarzy nak³adu. Jako redaktor odpowiedzialny
podpisywa³ go Wincenty Darowski 60. Wywiad Codzienny poœwiêca³ mnóstwo uwagi sprawom wo³yñskim, za³atwiaj¹c osobiste i polityczne porachunki stoj¹cych za nim osób i robi¹c „czarny PR” Wo³yniowi. Dzienniki
z innych regionów w œlad za Wywiadem Codziennym przytacza³y dramatyczne opisy „napadów, morderstw i zbrodni” na Wo³yniu. S³owo Pomorskie pod alarmuj¹cym tytu³em „I znowu od¿y³y Dzikie Pola na Wo³yniu”
komentowa³o: „Oto zastraszaj¹cy objaw stosunków, panuj¹cych na naszych
kresach wschodnich”61. Tygodnik Przegl¹d Wo³yñski pisa³ z oburzeniem:
Bandytyzm s³owa osi¹gn¹³ szczyty w œwistku, jaki od kilku dni wychodzi we
Lwowie i bezp³atnie rozsy³a siê po Wo³yniu w licznych egzemplarzach. Odpowiadaæ na codziennie drukowane w tym œwistku w ordynarnej formie
ob³¹kane wprost napaœci na ró¿ne osoby, a przede wszystkim na szanown¹
osobê p. Wojewody, zas³u¿onego dzia³acza jeszcze z okresu niewoli, nie
bêdziemy, zaznaczamy tylko, ¿e to b³oto, w jakiem grzêŸnie prawicowa prasa,
j¹ sam¹ przede wszystkiem zaleje. Jak s³yszeliœmy, g³ównym macherem Wywiadu Codziennego jest p. Boles³aw Zieliñski, sromotnie wygnany z £ucka.
Do £ucka pewno powróci, by przed S¹dem zdaæ sprawê ze swych czynnoœci
jako prezydent miasta62.
58

DAVO, fond 46, opis 9 d. 1895, k. 305.
Sensacyjna rozprawa przeciw „dziennikarzom”, Ziemia Wo³yñska 1932, nr 18, s. 3.
60 J. J a r o w i e c k i, B. G ó r a: Prasa lwowska w dwudziestoleciu miêdzywojennym. Próba bibliografii, Kraków 1994, s. 89; Spis Gazet i Czasopism Teofila Pietraszka, 1927.
61 I znowu od¿y³y „Dzikie Pola” na Wo³yniu, S³owo Pomorskie 1926, nr 274, s. 5.
62 Bandytyzm s³owa, Przegl¹d Wo³yñski 1926, nr 43 (124), s. 3. Boles³aw Zieliñski by³ prezydentem
miasta £ucka od 1923 r., zosta³ usuniêty ze stanowiska w atmosferze skandalu w okresie rewolucji per59
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Wypady Wywiadu Codziennego trwa³y kilka tygodni63. Jednak 9 konfiskat i wysoka grzywna z pocz¹tkiem 1927 r. po³o¿y³y mu kres. Wydawcy
rozes³ali do dzienników prawicowych w Polsce list, w którym pisali, ¿e
„zabito polskie pismo – narodow¹ myœl polsk¹”, i zapowiadali rych³e
wznowienie, do czego jednak nie dosz³o64.
Dzienniki ogólnopolskie nap³ywaj¹ce na Wo³yñ
Dzienniki o zasiêgu ogólnopolskim, a przynajmniej ponadlokalnym,
nap³ywa³y na Wo³yñ w indywidualnej prenumeracie, a póŸniej, wraz z rozwojem sieci kolporta¿u, tak¿e coraz liczniej w sprzeda¿y bie¿¹cej. Wydaje
siê, ¿e wœród potencjalnych czytelników prasa codzienna nadchodz¹ca spoza województwa mia³a nawet wiêksze szanse – przynosi³a œwie¿e informacje z szerokiego œwiata, nie koncentruj¹c siê na sprawach lokalnych. Jak
pokazuj¹ manewry wydawców Dziennika Wo³yñskiego (ju¿ jako tygodnika)
w 1924 r., prasa centralna stanowi³a dla lokalnych wo³yñskich wydawnictw
powa¿n¹ konkurencjê.
W 1924 r. na przyk³ad poczytnoœæ uzyska³a na Wo³yniu Warszawianka
profesora Stanis³awa Stroñskiego65. Nie mamy danych dotycz¹cych rozpowszechniania prasy centralnej na Wo³yniu w latach 20. W drugiej po³owie
lat trzydziestych liczba polskich dzienników ogólnokrajowych, rozchodz¹cych siê w województwie wo³yñskim, by³a ju¿ doœæ znaczna. W samym
wojewódzkim £ucku (bez powiatu) w pierwszej dekadzie 1936 r. rozchodzi³o siê dziennie: 46 egzemplarzy ABC, 225 Expressu Porannego, 524
Expressu Ilustrowanego, 137 Kuriera Porannego, 15 Kuriera Warszawskiego, 2 Kuriera Polskiego, 600 Ma³ego Dziennika, 54 Warszawskiego Dziennika Narodowego, 6 Ostatnich Wiadomoœci, 7 Polski Zbrojnej, 74 Gazety
Polskiej, 555 Dzieñ dobry, 34 Robotnika, 12 Dobry Wieczór, 66 Wieczoru
Warszawy, 50 Tempa dnia, 151 Goñca Warszawskiego, 4 Czasu oraz liczne
dzienniki w jêzykach ukraiñskim, rosyjskim i jidysz66.
Dwa lata póŸniej Ma³y Dziennik nadal by³ absolutnym liderem w kolporta¿u na Wo³yniu.
Polska ludnoœæ województwa wo³yñskiego wed³ug spisu powszechnego
z 1931 r. liczy³a 346 210 osób. Zatem w roku 1938, którego dotyczy zestawienie w tabeli 1., oko³o 350 tys. Polaków, zamieszkuj¹cych województwo
wo³yñskie, konsumowa³o przesz³o 23 tys. egzemplarzy dzienników. Nawet
bior¹c pod uwagê, ¿e biblioteki i inne instytucje prenumerowa³y zapewne
po kilka tytu³ów, daje to ca³kiem niez³y wynik.
sonalnej po zamachu majowym 1926 r. Zob. W. M ê d r z e c k i: Inteligencja polska na Wo³yniu w okresie miêdzywojennym, Warszawa 2005, s. 108, 327.
63 W zbiorach wroc³awskiego Ossolineum zachowany numer 28 z 1926 r., w zbiorach lwowskich numery do 59. http://bazy.oss.wroc.pl/lwow/pozycja.php?id=2937&s=15&search=w%.
64 Przeœladowanie pisma narodowego. Dlaczego zosta³ zawieszony Wywiad Codzienny, Rozwój [£ódŸ]
1927, nr 10, s. 5. Rozwój nazywa³ Wywiad Codzienny pismem dobrze redagowanym i dobrze s³u¿¹cym
sprawie narodowej.
65 Warszawianka na Wo³yniu, ¯ycie Wo³ynia nr 1924, nr 40, s. 9.
66 DAVO, fond 46, op. 9 d. 3830 k. 53–54.
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Tabela 1. Liczba egzemplarzy dzienników nap³ywaj¹cych do województwa
wo³yñskiego z zewn¹trz. Dane na dzieñ 1 maja 1938 r.67
Tytu³

67

egzemplarzy na Wo³yniu

Ma³y Dziennik (Niepokalanów)

3700

Dzieñ dobry (Warszawa)

3600

Express Ilustrowany (Warszawa)

2400

IKC (Kraków)

2300

Express Poranny (Warszawa)

1800

Wieczór Warszawski (Warszawa)

1400

Goniec Warszawski (Warszawa)

1000

Kurier Poranny (Warszawa)

950

Gazeta Polska (Warszawa)

800

Polska Zbrojna (Warszawa)

700

Robotnik (Warszawa)

700

Tempo Dnia (Kraków)

500

Nasz Przegl¹d (Warszawa)

450

ABC (Warszawa)

350

Chwila (Lwów)

350

Warszawski Dziennik Narodowy
(Warszawa)

350

Kurier Codzienny (Warszawa)

300

S³owo Narodowe (Lwów)

290

S³owo (Wilno)

280

Kurier Polski (Warszawa)

270

Echo Polskie (£ódŸ)

220

Kurier Warszawski (Warszawa)

180

Dziennik Ludowy (Lwów)

170

Czas (Warszawa)

160

Dobry Wieczór (Warszawa)

150

Zestawienie na podstawie opracowania Urzêdu Wojewódzkiego Wo³yñskiego na dzieñ 1 maja 1938,
DAVO, fond 46, op. 9 d. 3830, k. 20. Liczba egzemplarzy podana w zaokr¹gleniu.
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Dzienniki w innych jêzykach
Choæ tematem niniejszego artyku³u jest polska prasa codzienna w województwie wo³yñskim, warto zauwa¿yæ, ¿e podejmowane by³y tam w latach
miêdzywojennych tak¿e wydawnictwa codzienne w jêzyku ukraiñskim, rosyjskim i jidysz.
Z najwczeœniejszych lat pochodz¹ wydawnictwa dzienników w jêzyku
ukraiñskim: w Równem w kwietniu 1919 r. ukazywa³a siê zwi¹zana z petlurowcami Â³ëüíà Óêðà¿íà68. Biuro informacyjne armii UNR wydawa³o
w Zdo³bunowie (równie¿ w 1919 r.) dziennik Äçâèí69. W 1920 r. w Równem wychodzi³ dziennik ukraiñski Ãðîìàäà70.
W 1922 r. powsta³ dziennik w jêzyku rosyjskim Âîëèíñêîå ñëîâî, pod
redakcj¹ monarchisty Iwana Czernowa, przeznaczony dla doœæ licznej i stabilnej kolonii rosyjskiej. To najd³u¿ej wychodz¹cy ze wszystkich dzienników na Wo³yniu. Przetrwa³ do wrzeœnia 1930 r., drukuj¹c w sumie 1581 numerów.
Kilkakrotnie wydawanie dziennika próbowali podj¹æ wo³yñscy ¯ydzi.
Ostatecznie u schy³ku 1932 r. powsta³ w Równem i przetrwa³ d³u¿ej dziennik w jêzyku jidysz: Wo³yner Jidyszer Kurier. Wydawc¹ i redaktorem by³
¿ydowski dziennikarz, przyby³y na Wo³yñ z Bia³egostoku, Mordko Markuze, a pismo stanowi³o wo³yñsk¹ mutacjê Unzer Express. ¯ydowski dziennik
osi¹ga³ nak³ad 500, póŸniej 600 egz.71 Ukazywa³ siê do 1939 r.72
Podsumowanie
S³aba baza poligraficzna, brak zecerów znaj¹cych dobrze jêzyk polski –
to wszystko rzutowa³o na czêstotliwoœæ ukazywania siê prasy w jêzyku polskim na Wo³yniu na pocz¹tku lat 20. Nie bez znaczenia by³a tak¿e publicznoœæ prasowa. Puls ¿ycia lokalnego w miastach nie by³ wystarczaj¹co intensywny, aby dostarczyæ codziennej porcji wiadomoœci niezbêdnych do ¿ycia
dziennikowi. Ci Wo³ynianie, którzy odczuwali potrzebê codziennego siêgania po gazetê, woleli korzystaæ raczej z prasy nap³ywaj¹cej z wiêkszych
oœrodków, aby dowiedzieæ siê, co s³ychaæ w kraju i na œwiecie. Co ciekawe,
na pocz¹tku lat trzydziestych w £ucku dzienniki sto³eczne, maj¹ce cenê
nominaln¹ 20 groszy, sprzedawane by³y w kioskach i ksiêgarniach po
25 groszy73.
68

E. M i s i ³ o: Spis tytu³ów prasy ukraiñskiej w Drugiej Rzeczypospolitej 1918–1939, Warszawa
1983, poz. 74; Ì. Ì à ð ò è í þ ê: Óêðà¿íñüê³ ïåð³îäè÷í³ âèäàííÿ (1914–1939 ðð.) çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè,
êðà¿í öýíòðàëüíî¿ òà çàõ³äíî¿ Åâðîïè. Ìàòåð³àëè äî á³áë³îãðàô³¿, Ëüâ³â 1998, poz. 146.
69 E. M i s i ³ o: poz. 159; Ì. Ì à ð ò è í þ ê: poz. 303.
70 Ì. Ì à ð ò è í þ ê: poz. 276.
71 DAVO, fond 46, op. 9d. 1365, k. 50.
72 AAN, UWW, passim.
73 O cenê pism, Przegl¹d Wo³yñski 1931, nr 35(375), s. 5.
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Czêsto inicjatywa wydawania gazety codziennej wynika³a wprost z propagandowych potrzeb okresu kampanii wyborczej. Szczególnie widoczne
jest to w 1922 roku. W póŸniejszych latach propagandê przedwyborcz¹ –
tak¿e na Wo³yniu – prowadzi³y przede wszystkim dzienniki ogólnopolskie.
Codzienna czêstotliwoœæ ukazywania siê by³a w latach dwudziestych
niezwykle trudna do utrzymania. W latach trzydziestych, przy rozwoju
bazy poligraficznej, system gazet mutacyjnych z dodrukowan¹ na Wo³yniu
jedn¹ stron¹ okazywa³ siê bardzo wygodnym rozwi¹zaniem. Dziennik lokalny bez oparcia w „centrali” nieuniknienie koñczy³ jako tygodnik lub
upada³.
W œcis³em tego s³owa znaczeniu, Wo³yñ nie posiada dotychczas prasy. Nie ma
on bowiem pisma codziennego, które by w sposób nale¿yty i szybki dawa³o
wyraz w³aœciwym potrzebom publicznoœci czytaj¹cej, a zarazem szybko i niemal fotograficznie odzwierciedla³o istotny przebieg wypadków rozgrywaj¹cych siê u nas codziennie74

– brutalnie ocenia³ sytuacjê dziennikarz ¯ycia Wo³ynia tu¿ przed zamachem
majowym. W latach 30. takie g³osy ju¿ siê nie pojawia³y. Jednak brak pism
codziennych na Wo³yniu uniemo¿liwia³ za³o¿enie syndykatu dziennikarzy
wo³yñskich. Jednym ze statutowych warunków by³o bowiem skupienie
w regionalnym syndykacie co najmniej 20 zawodowych dziennikarzy,
w praktyce – dziennikarzy prasy codziennej, bo choæ z pras¹ na Wo³yniu
zwi¹zanych by³o wielu ludzi – dla nielicznych tylko dziennikarstwo by³o
jedynym zajêciem i Ÿród³em utrzymania.

74

Rola prasy na Wo³yniu, ¯ycie Wo³ynia 1926, nr 19 (117) z 9 maja, s. 2.
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W

latach 1956–1959, po okresie ograniczeñ emigracji i repatriacji ludnoœci ¿ydowskiej, zaczê³y do Izraela przybywaæ osoby, którym nie
uda³o siê wczeœniej opuœciæ Polski1. Alija2 gomu³kowska mia³a wyraŸnie
lewicowy charakter. Byli to ludzie w du¿ej mierze aktywni politycznie,
spolonizowani, niektórzy z nich œwiadomie odrzucili syjonizm, w opozycji
do niego stawiaj¹c ideow¹ alternatywê – komunizm, który dawa³ im wiêksz¹ szansê na po¿¹dan¹ przez wielu z nich asymilacjê. Status nowych emigrantów z Polski, wprawdzie lepszy od innych grup etnicznych, nie wystarcza³, by poczuæ siê u siebie, a wci¹¿ otwarty rachunek z przesz³oœci¹,
przy wszystkich codziennych brakach, rodzi³ potrzebê istnienia prasy dla
tej grupy.
Chcieliœmy, aby nasza alija przemówi³a w³asnym g³osem, g³osem w³asnych
doœwiadczeñ. Przede wszystkim – przepêdziæ nastroje „by³ych ludzi”, nastroje walizkowe, nie byæ obcym, byæ w domu. Przede wszystkim – nie od¿egnywaæ siê od ca³ego swego wczoraj, nie kajaæ siê jak bankrut za tzw. b³êdy
przesz³oœci, nie przybieraæ niby kameleon, ochronnej barwy. A wiêc – walka
z poczuciem deklasacji, walka z intelektualn¹ degradacj¹ – niemal nieuniknion¹ w zetkniêciu siê z nieznanym jêzykiem, z nieznan¹ kultur¹, z nowym
bytem. A wiêc walka o uznanie œwiadomego wyboru Izraela i uznanie naszego prawa do w³asnych myœli, w³asnych ocen i moralnego równouprawnienia
w wspó³tworzeniu naszej rzeczywistoœci –

argumetowa³ za powo³aniem w Izraelu polskojêzycznego tytu³u Ignacy
Iserles, redaktor Od Nowa3.

1 A. S t a n k o w s k i: Nowe spojrzenie na statystyki dotycz¹ce emigracji ¯ydów z Polski po 1944 roku,
[w:] G. B e r e n d t, A. G r a b s k i, A. S t a n k o w s k i: Studia z historii ¯ydów w Polsce po 1945 r.,
Warszawa 2000, s. 122, 125, 126.
2 Pocz¹tkowo pojêcie to (hebr., dos³. ‘wst¹pienie’) odnosi³o siê do wezwania do czytania Tory (które
odbywa siê na bimie, podwy¿szeniu), z czasem zaczêto tak okreœlaæ emigracjê do Izraela.
3 282x Od Nowa, Od Nowa 1965, nr 24, s. 1.
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1. „Walka o duszê”
Od Nowa nale¿a³a do Mapam (Mifleget Ha-Poalim Ha-Meukhedet), powsta³ej w 1948 r. z po³¹czenia Haszomer HaCair i przedtem Achdut Ha-Awoda Poalej Cijon4.
Od 1955 r. Mapam wchodzi³a w sk³ad koalicji rz¹dz¹cej, nie odczuwaj¹c
ju¿ ostracyzmu spo³ecznego z okresu, gdy marksizm i sympatia do ZSRR
ewidentnie ci¹¿y³y na programie politycznym. W dalszym ci¹gu jednak nie
mia³a si³y Mapai, by skutecznie konkurowaæ o nowych olim5 z Polski, przybywaj¹cych w drugiej po³owie lat piêædziesi¹tych, którzy – co trzeba dodaæ
– nie widzieli specjalnych walorów ¿ycia w najwiêkszym jej atucie – kibucach – i próbowali siê urz¹dziæ w miastach6.
Dzia³acze Mapam, wiedz¹c, z jednej strony, o zideologizowanej alii
gomu³kowskiej, z drugiej zaœ o braku wystarczaj¹cego zaplecza dla niesienia im pomocy, realizowali minimum: siêgali po œrodki, które zapewnia³y
utrzymanie z nimi kontaktu. „Ka¿da partia proponowa³a swoj¹ trybunê,
wiêc i Mapam chcia³a ich z³apaæ «na gazetê»” – wspomina³ Isereles.
Meir Ya’ari7, lider Mapamu, na posiedzeniu sekretariatu partii 8 lipca
1957 r., zaproponowa³ wydawanie pisma w jêzyku polskim, wskazuj¹c
oczywisty powód: spory wskaŸnik nowo przyby³ych z Polski ¯ydów nieznaj¹cych hebrajskiego, których opiniê i sympatiê nale¿a³o utrzymaæ przy
Mapam8. Utworzenie tytu³u w jêzyku polskim by³o elementem szerszego
planu – wzmacniania sektora prasy obcojêzycznej, zdecydowano bowiem
w tym samym czasie o publikacji równie¿ materia³ów w jidysz, po wêgiersku, francusku i arabsku, jednak powo³anie tytu³u dla emigrantów z Polski
zawiera³o dodatkow¹ determinantê – by³a ona odpowiedzi¹ na dzia³ania
konkurenta, a do niedawna partnera politycznego – Achdut Ha-Awoda Poalej Cijon, chc¹cego, podobnie jak Mapam, przyci¹gn¹æ do siebie jak najwiêksz¹ ich grupê; szczególnie obawiano siê wp³ywu, jaki mia³ na polskich
4 Mapam (Mifleget Ha-Poalim Ha-Meukhedet) powsta³a w 1948 r. z po³¹czenia Haszomer HaCair
i przedtem Achdut Ha-Awoda Poalej Cijon. Zawê¿aj¹c program do najczêœciej powtarzanych przez liderów hase³, g³oszono: nacjonalizacjê gospodarki, odrzucano wspó³pracê z zagranicznym kapita³em,
proponowano lewicow¹ ideologiê, jednak kluczowe by³o realizowanie syjonistycznego etosu: organizacja ruchu kibucowego, osiedli, udzia³ w budowie ¿ydowskiego pañstwa. Realizacjê tych ogólnych
za³o¿eñ programowych nale¿y podzieliæ na dwa okresy: lata 1948–1953 i czas po nich.
W tym pierwszym okresie, u zarania budowy samodzielnego bytu pañstwowego – wyraŸnie akcentowano marksizm, który, przy wszystkich atutach partii w etosie budowania ¿ydowskiego pañstwa: ruchu kibucowym, udziale cz³onków tej partii w wojnie o niepodleg³oœæ, liczbie wysokich stopniem oficerów
i genera³ów, os³abia³ mo¿liwoœci eksponowania autonomicznych narodowych wartoœci. Rozbie¿noœci
w celach polityki, zw³aszcza zagranicznej, miêdzy ni¹ a parti¹ dominuj¹c¹ – Mapai, przeszkodzi³y, poza
rz¹dem tymczasowym, w zawi¹zaniu miêdzy nimi koalicji, chocia¿ Mapam pod wzglêdem liczby
pos³ów w Knesecie w wyborach 1949 zajmowa³a drug¹ pozycjê, a od wyborów 1951 r. trzeci¹.
5 Pojêciem tym (hebr., dos³. ‘wznosz¹cy siê’) okreœlano ¿ydowskich imigrantów przybywaj¹cych do
Izraela.
6 Archiwum Haszomer HaCair, Giwat Hawiwa (dalej: AHH), 5/63.90, 1/68/90.
7 Meir Ya’ar (24.04.1897 – 21.02.1987) ur. w Kañczuga w Galicji. Nale¿a³ tam do Haszomer HaCair.
W 1920 wyemigrowa³ do Palestyny, zosta³ tam jednym z liderów partii Haszomer HaCair. W 1926 by³
jednym z za³o¿ycieli Kibbutz HaArtzi. Za³o¿yciel partii Mapam w 1948 r, nastêpnie jej generalny sekretarz i lider, http://www.knesset.gov.il/mk/eng/mk_eng.asp?mk_individual_id_t=433.
8 AHH, Giwat Hawiwa 7/62.90, posiedzenie sekretariatu partii z 8 VII 1957; tam¿e, 6/63.90, 1/68/90.
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¯ydów lider tej partii – Jakow Zerubavel. Poza tym partia, która w przesz³oœci popiera³a ZSRR, mog³a siê okazaæ dla nowych olim z Polski wystarczaj¹co lewicowa i wygodna, by budziæ sentyment wœród nowo przyby³ych
i przyci¹gn¹æ wielu z nich9. I chocia¿ g³ównym konkurentem Mapam, ze
wzglêdu na ró¿nice polityczne, powinna byæ Mapai, jednak to nie te ró¿nice
by³y decyduj¹ce w walce o nowych cz³onków partii, groŸniejsze by³o podobieñstwo, dlatego z drugiej, lewej strony sceny politycznej Mapam rywalizowa³a o wzglêdy nowych olim z komunistyczn¹ Maki.
Ostry spór toczy³ siê nade wszystko o inteligencjê przyby³¹ w ostatniej
alii z Polski, dlatego powierzenie misji tworzenia Od Nowa Ignacemu Iserlesowi by³o zabiegiem jak najbardziej korzystnym dla Mapam, idealnie odpowiadaj¹cym interesom obu stron; wed³ug doniesieñ polskich s³u¿b specjalnych stanowisko redaktora naczelnego zosta³o specjalnie dla niego
przygotowane10. Przed wojn¹ pisywa³ do lewicowego ¯ycia, podczas pobytu w Rosji, w wojsku, redagowa³ gazetkê œcienn¹, w Andi¿anie zaœ biuletyn
okrêgowy, a po wyzwoleniu w Szczecinie – referaty polityczne i recenzje
do wojewódzkiej prasy partyjnej. Prowadzi³ tak¿e felieton polityczny oraz
przegl¹d wydarzeñ w polskim radiu. W okresie odwil¿y wspiera³ pomys³
powo³ywania Prawa i ¯ycia. W Izraelu znów zacz¹³ od prasy – w 1958 r.
powo³a³ Od Nowa. Wczeœniej wprawdzie w³adze partii nosi³y siê z zamiarem utworzenia tytu³u w jêzyku polskim, jednak poza sporadycznym drukiem ulotek nie wprowadzi³y tego zamys³u w ¿ycie. Przyczyn¹ by³ przede
wszystkim brak wystarczaj¹co zdeterminowanych ludzi gotowych utworzyæ polskojêzyczne œrodowisko dziennikarskie, poza tym – w odró¿nieniu
od innych partii – Mapam nie przywi¹zywa³a wiêkszej uwagi do œrodków
propagandowych, koncentruj¹c siê na ruchu m³odzie¿owym Haszomer HaCair11, który wprowadza³ do kibuców wystarczaj¹co dobrze przygotowane
i œwiadome etosu osoby12. Brak skoordynowanych prac partii na tym polu
widaæ przy próbie zagospodarowania alii gomu³kowskiej, gdy na posiedzeniach sekretariatu partii (np. 2 paŸdziernika 1957) zalecano cz³onkom pracê
z inteligencj¹, podczas gdy nie by³o kogo do niej pos³aæ, pomijaj¹c ju¿ sam
fakt, ¿e organizowanie dla nich seminariów, przy wszystkich codziennych
9

Tam¿e, 6/63.90, posiedzenie sekretariatu partii z 2 X 1957; zob. te¿ tam¿e, 1/65.90, posiedzenie sekretariatu partii z 8 VII 1957; tam¿e, 7/62.90.
10 Archiwum Instytutu Pamiêci Narodowej (dalej AIPN), 01262/254, k. 76; AHH, Giwat Hawiwa,
7/62.90.
11 Na pocz¹tku XX w. na ziemiach polskich dzia³a³y ko³a ¿ydowskiej m³odzie¿y, odwo³uj¹ce siê do judaizmu i syjonizmu. Miêdzy 1911–1914 r. zorganizowa³y siê w dwie grupy: Ceirej Cijon (M³odzie¿ Syjonu) i Haszomer (Stra¿nik). W 1916 r. na zjeŸdzie zjednoczeniowym w Wiedniu po³aczy³y siê w jedn¹:
Haszomer HaCair (M³ody Stra¿nik), Ha-encyklopedia ha-iwrit,T.31, Jerozolima–Tel Awiw, 1979,
s. 629; Pionierzy ruchu Haszomer HaCair zajmowali siê przede wszystkim przygotowaniem m³odzie¿y
do budowy ¿ydowskiego pañstwa w Palestynie, choæby przez organizacje ruchu kibucowego. Jak podaj¹ Jerzy Tomaszewski i Andrzej ¯bikowski „Dzia³acze stawiali sobie i innym cz³onkom wysokie wymagania ideowe i moralne, nak³adaj¹c na syjonizm misje po³¹czenia idea³ów judaizmu i humanizmu.
Organizacja dystansow³a siê od bie¿¹cych sporów politycznych, lecz egalitarne idea³y zbli¿a³y j¹ do socjalizmu. Szomer pozosta³ bardzo zró¿nicowany ideowo, lecz stopniowo podlega³ wp³ywom marksizmu”, J. T o m a s z e w s k i, A. ¯ b i k o w s k i: Dzieje i kultura. Leksykon, Warszawa 2001, s. 128.
Patrz tam¿e, Syjonizm, s. 452–460.
12 AHH, Giwat Haviva 1/68/90, posiedzenie sekretariatu partii z 31 I 1957.
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brakach, zagubieniu typowym dla emigrantów, a tak siê oni wówczas czuli,
okazywa³o siê dalece niewystarczaj¹ce13.
W³aœnie Ignacy Iserles dawa³ partii szanse na wziêcie udzia³u w tej grze
o „duszê nowego ole” z Polski. Redagowa³ on wydania prasowe na ró¿nych
etapach i w zmiennych kontekstach ¿ycia. Mobilizowa³a go do tego aktywnoœæ polityczna, w tym tak¿e dziennikarski ¿yciorys, a przede wszystkim
chêæ zintegrowania œrodowiska w warunkach nacisku politycznego
i spo³ecznego, co mia³o miejsce równie¿ w Izraelu, gdzie – maj¹c w pamiêci wczeœniejsze doœwiadczenia – raz jeszcze siêgn¹³ po œrodek, jakim by³a
prasa. W jego rêku by³a instrumentem utrzymania œwiadomoœci politycznej, a tak¿e integrowania ludzi wokó³ ró¿nych zagadnieñ, najczêœciej ideologicznych.
¯yciorys redaktora Od Nowa nie tylko koresponduje z okolicznoœciami
towarzysz¹cymi powstaniu czasopisma, ale wa¿y³ na profilu oraz treœci
izraelskiego tygodnika.
2. Ignacy Iserles (Izrael Isserles)
Izrael Isserles (1912–2009) urodzi³ siê w Tarnopolu w rodzinie ¿ydowskiej, otwartej na obecnoœæ i przyswajanie wartoœci polskiej kultury. Polonofilstwo bliskie by³o zw³aszcza matce Ignacego, Natalii (Netti) z domu
Bandler, z któr¹, podobnie jak i dwiema starszymi siostrami: Ann¹ i Lol¹,
mówi³ wy³¹cznie po polsku. Z ojcem Leonem (Lejbem) najczêœciej porozumiewa³ siê w jidysz. W tradycji rodziny jego ojca doszukaæ siê mo¿na te¿
religijnych”, rabinackich korzeni – wiêzi te Ignacy Iserles wyraŸnie podkreœla³, odwo³ywa³ siê w nich a¿ do XVI w., do rabina Moj¿esza Isserlesa Remuh14. Nosi³, jak sam twierdzi³, imiê po ojcu tego¿ – Izraelu Isserlesie.
Zreszt¹, we wszystkich zachowanych dokumentach z pobytu w ZSRR
i z czasów wojny zapisywa³ swoje nazwisko przez podwójne „s” (Isserles).
Po wojnie, w Polsce, ju¿ jako pracownik Ministerstwa Sprawiedliwoœci,
zmieni³ nazwisko na Iserles15.
13

Tam¿e, 6/63.90.
Nazywany ReMU (skrót od ¿ydowskiego tytu³u Rabbi Mosze Isserles), syn Izraela Isserlesa, który
w 1553 r. ufundowa³ dla niego jedn¹ z najstarszych synagog na krakowskim Kazimierzu, póŸniej nazwan¹ Remuh. Moj¿esz Isserles, wybitny talmudysta i filozof, autor wielu dzie³ o treœci religijnej, filozoficznej i prawnej, przez wiele lat (1547–1572) by³ naczelnym rabinem krakowskiej gminy ¿ydowskiej
i rektorem krakowskiej jesziwy. Jego najs³ynniejsze dzie³o: „Mapa” (Obrus), modyfikuj¹ce ¿ydowskie
prawo religijne, do dziœ pozostaje jednym z podstawowych wyznaczników dla praktyk religijnych
¯ydów. Jego grób znajduje siê na starym cmentarzu ¿ydowskim (przy synagodze Remuh); zob. biogram
autorstwa S. S c h e c h t e r a i M. S e l i g s o h n a w: Jewish Encyclopedia, www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=366&letter=I&search=moses%20ben%20israel%20isserles (2 IX 2010). Patrz
tak¿e: S. S h i l o: Stosunki prawne pomiêdzy jednostk¹ a gmin¹ w prawie ¿ydowskim w Polsce w XVI
i XVII w., [w:] A. L i n k - L e n c z o w s k i, T. P o l a ñ s k i (red): ¯ydzi w dawnej Rzeczypospolitej.
Materia³y z konferencji „Autonomia ¯ydów w Rzeczypospolitej Szlacheckiej”, Miêdzywydzia³owy
Zak³ad Historii i Kultury ¯ydów w Polsce, Uniwersytet Jagielloñski, 22–26 IX 1986, Wroc³aw–Warszawa–Kraków, 1991, s. 92, 93, 99, 283, 286, 322, 339, 342. Wed³ug prof. Arieh Iserlesa trzydzieœci pokoleñ dzieli³o jego ojca od Rabbi Mosze Isserlesa. Korespondecja z Arieh Iserlesem w archiwum prywatnym autorki.
15 Wiêcej na temat ¿yciorysu, zw³aszcza politycznego zaanga¿owania Ignacego Iserlesa w Polsce,
14
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Szko³ê podstawow¹ a potem katolickie gimnazjum klasyczne Wincentego Pola ukoñczy³ w Tarnopolu. Studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu
Jana Kazimierza we Lwowie ukoñczy³ w 1937 r., rok póŸniej odebra³ dyplom. Tu¿ przed wojn¹ powróci³ do Tarnopola. Po wkroczeniu i okupacji
ziem polskich przez Armiê Czerwon¹ podj¹³ z ni¹ wspó³pracê, najpierw zobowi¹za³ siê pe³niæ funkcjê dyrektora Domu Twórczoœci Ludowej, a potem
naczelnika Wydzia³u Kadr i Szkolenia w Obwodowym Wydziale Sztuki
przy Obywatelskim Komitecie Wyzwolenia. Z Sowietami wspó³pracowa³
do czasu wkroczenia do Tarnopola wojsk niemieckich, wówczas zbieg³
w g³¹b Rosji: na Ukrainê, nad Wo³gê, a potem poci¹giem dotar³ do Kazachstanu i Uzbekistanu, gdzie prze¿y³ wojnê. Reszta rodziny zosta³a i zginê³a.
Jeszcze przed wojn¹ anga¿owa³ siê w dzia³alnoœæ komunistyczn¹, odchodz¹c od drugiej opcji obecnej w dyskursie ówczesnej m³odzie¿y ¿ydowskiej – syjonizmu i m³odzie¿owej organizacji Haszomer HaCair16. Postêpuj¹ca asymilacja, radykalizacja przekonañ Iserlesa wraz z lewicowym
szomerowym ruchem, który w latach 20. przyswaja³ te¿ has³a marksistowskie, przesuwa³a jego aktywnoœæ w stronê organizacji komunistycznej.
W Rosji zg³osi³ akces do Polskiej Partii Robotniczej (1944), nale¿a³ póŸniej
tak¿e do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Niezale¿nie od zaanga¿owania politycznego, po powrocie do Polski próbowa³ podj¹æ obowi¹zki
zawodowe: w maju 1946 r. obj¹³ stanowisko radcy prawnego w Wojewódzkim Urzêdzie Bezpieczeñstwa Publicznego w Szczecinie, ale rok póŸniej,
gdy Wydzia³ Personalny tego¿ urzêdu z³o¿y³ mu propozycjê objêcia stanowiska naczelnika Wydzia³u Operacyjnego, na w³asn¹ proœbê zrezygnowa³
z pracy17. Spotkanie z koleg¹ z Rosji – Leszkiem Lernellem, po wojnie I sekretarzem Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR w Ministerstwie Sprawiedliwoœci, wchodz¹cym w sk³ad komisji dokonuj¹cej w tym czasie weryfikacji w przedwojennym korpusie sêdziowskim, tzw. oczyszczenia
z „elementów wrogich i szkodliwych” – pod okiem ówczesnego ministra
Henryka Œwi¹tkowskiego18 – zaowocowa³o propozycj¹ pracy w Departamencie Kadr i Szkolenia Zawodów Prawniczych Ministerstwa Sprawiedliwoœci (od paŸdziernika 1949)19. Zosta³ te¿ lektorem Komitetu Centralnego
PZPR i cz³onkiem Komitetu Partyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwoœci20.
w moim artykule przyjêtym do publikacji w Dziejach Najnowszych: Zu¿yty komunizm i apostaci. Ignacy Iserles i jego izraelska odnowa.
16 Z korespondencji z Arieh Iserlesem, materia³y w zbiorach autorki tekstu. Dziêkujê Ariemu Iserlesowi za wszystkie uwagi do tekstu i informacje dotycz¹ce rodziny.
17 Na stanowisku radcy prawnego pracowa³ w WUBP w Szczecinie od 3 VI 1946 do 15 VI 1947;
AIPN, 01262/254, k. 61.
18 Do komisji tej wchodzi³ jeszcze naczelnik Stecki z Ministerstwa Bezpieczeñstwa Publicznego; Sekcja Tajna, Prawo i ¯ycie 1991, nr 28, s. 10–11.
19 ADKMS, teczka personalna I. Isserlesa: pismo ministra sprawiedliwoœci Henryka Œwi¹tkowskiego
do Izraela Isserlesa (Ignacego Iserlesa), powo³uj¹ce go na wiceprokuratora S¹du Okrêgowego w Warszawie i powierzaj¹ce mu pe³nienie obowi¹zków kierownika referatu w Wydziale IV Departamentu
Kadr i Szkolenia Zawodów Prawniczych Ministerstwa Sprawiedliwoœci, 26 VIII 1949.
20 Tam¿e, z opinii o Iserlesie Prezesa S¹du Wojewódzkiego dla województwa warszawskiego w Warszawie, b.d.
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Zaraz po tym nast¹pi³y nominacje na sêdziego do: S¹du Apelacyjnego
w Warszawie, S¹du Wojewódzkiego dla województwa warszawskiego
w Warszawie, nastêpnie zosta³ delegowany z Ministerstwa Sprawiedliwoœci
do zastêpczego pe³nienia obowi¹zków sêdziego S¹du Najwy¿szego Izby
Karnej. W dwóch ostatnich s¹dach pracowa³ w tzw. sekcji tajnej21.
Ignacy Iserles w S¹dzie Najwy¿szym, w tzw. sekcji tajnej, orzeka³ przez
trzy lata, miêdzy innymi w sprawie wydania wyroku œmierci dla uczestnika
walk z hitlerowcami i powstania warszawskiego, Bronis³awa Chajêckiego.
Orzeka³ tak¿e i w takich sprawach, kiedy zespó³ sêdziowski odst¹pi³ od politycznych instrukcji i zasad „rêcznego sterowania s¹dami” przez partiê, np.
w procesie Kajetana Raczyñskiego, przeora Jasnej Góry, którego – wbrew
partyjnym zaleceniom – uniewinniono. „Polityczna szkoda” obci¹¿y³a Iserlesa oraz pozosta³ych sêdziów orzekaj¹cych w tej sprawie – wszystkich odsuniêto w lutym 1953 r. od orzekania w S¹dzie Najwy¿szym.
Od tego momentu zaczyna siê rozluŸnienie wiêzi Iserlesa z aparatem
partyjnym, z komunizmem. System zmierzaj¹cy ku totalnoœci, operuj¹cy
zinstrumentalizowan¹ ideologi¹ na zamkniêtym spo³eczeñstwie22, w instalowaniu którego on sam wzi¹³ udzia³, z czasem, po uzmys³owieniu sobie
mira¿u jego utopii, tego, czym w istocie on by³, zacz¹³ go przerastaæ, zacz¹³
siê go baæ: „ba³em siê, ¿e mog¹ znaleŸæ jak¹œ przedwojenn¹ plamê, komunistyczne, partyjne odchylenie. W zasadzie wszyscy byli przestraszeni karier¹, nie by³o ³atwo graæ na mod³ê Moskwy”– wspomina³ Iserles23. Zanim
nadesz³y rewelacje referatu Nikity Chruszczowa z Moskwy, konfrontacja
ideologii z rzeczywistoœci¹ spowodowa³a, ¿e zw¹tpi³ w „œwiat postêpu i jutra” – jego wiara w komunizm powoli siê rozpada³a. Ignacy Iserles, podobnie do ówczesnej inteligencji, uwiedzionej mira¿em komunistycznej utopii,
szuka³ w niej postêpu, ucieczki od anachronizmów24, wpad³ razem ze
wszystkimi w pu³apkê ulokowan¹ miêdzy „wyzwoleniem a zniewoleniem”25, gdzie jego wyznawców „tradycje, [...] etos by³y jednoczeœnie
i gwa³cone, i realizowane”26. Przywo³ane polityczne okolicznoœci, wraz
z doœwiadczeniami udzia³u w aparacie w³adzy, w tym te¿ jego agendach
o charakterze represyjnym, a w rezultacie zw¹tpienie w istnienie „polskiej
drogi do komunizmu”, przes¹dzi³y o emigracji Iserlesa z Polski.
„W Izraelu szuka³em najbli¿szego ideologicznie «domu», ale nie chcia³em wst¹piæ do ¿adnej organizacji, bo nie chcia³em byæ ju¿ partyjny” –
21

Jak podaje Jacek R. Kubiak, okreœlenie „sekcja tajna” jest potoczn¹, nieformaln¹ nazw¹ Sekcji III
w S¹dzie Wojewódzkim i X S¹dzie Najwy¿szym, które nie mia³y w nazwie, ale w zastrze¿eniu „tajna”.
Zza kulis sekcji tajnych. Sprawozdanie komisji dla zbadania dzia³alnoœci tzw. „sekcji tajnej” S¹du Woj.
dla m.st. Warszawy, Gazeta Prawnicza 1989, nr 17, s. 11; J.R. Kubiak: Sekcja tajna, Prawo i ¯ycie
1991, nr 28–29, s. 10–11.
22 Za A. W a t: Œwiat na haku i pod kluczem. Eseje, oprac. K. R u t k o w s k i, Warszawa 1991, s. 20.
23 Rozmowa z Ignacym Iserlesem.
24 J. S t r y j k o w s k i: Ocalony na Wschodzie. Z Julianem Stryjkowskim rozmawia Potr Szewc, Montricher (Suisse), 1991, s. 144.
25 Sformu³owanie zaczerpniête z ksi¹¿ki K. K e r s t e n: Miêdzy wyzwoleniem a zniewoleniem. Polska
1944–1956, Londyn 1993.
26 K. K e r s t e n: jw., s. 121.
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wspomina³. Jednak ówczesna izraelska rzeczywistoœæ toczy³a siê w rytmie
funkcjonowania partii. Proces asymilacji, urz¹dzania siê nowych olim by³
przez nie kontrolowany, trudno by³o siê zdobyæ na „bezdomnoœæ” ideologiczn¹, poniewa¿ mog³a ona równie¿ oznaczaæ tê dos³own¹ – bez domu
i pracy. Nie zapewnia³o tego te¿ przyst¹pienie do izraelskiej partii komunistycznej, która by³a na tzw. cenzurowanym, poddana inwigilacji przez
s³u¿by specjalne i spo³ecznie napiêtnowana, a ponadto krytyczne oceny
i publikacje cz³onków partii komunistycznych przyje¿d¿aj¹cych z pañstw
demokracji ludowej wzmacnia³y jej wykluczenie przez izraelskie spo³eczeñstwo. Przynale¿noœæ do niej oznacza³a funkcjonowanie na politycznym
marginesie, m.in. z tego powodu Ignacy Iserles ten wariant odrzuca³. Nie
tylko nie wst¹pi³ do Komunistycznej Partii Izraela, ale wrêcz przeciwko
niej wystêpowa³, w czytelnym komunikacie wskazuj¹c Mapam jako tê partiê, z któr¹ nowi olim z Polski o lewicowych pogl¹dach powinni siê
wi¹zaæ27. Jego wiara w „polsk¹ drogê do komunizmu”, marzenie liderów
Mapam o jej izraelskiej mutacji, doœwiadczenie, a nastêpnie rozczarowanie
okresem stalinizmu doprowadzi³o obie strony do prostej konkluzji: lewicowoœæ – tak, komunizm – nie28. Z tego te¿ powodu polityczn¹ baz¹ w Izraelu
sta³a siê dla Iserlesa w³aœnie Mapam. Zdecydowa³o o tym œrodowisko towarzyskie, kultura polityczna tej partii, za³o¿enia programowe, w tym stosunek do Polski Ludowej, a przede wszystkim przekonanie, ¿e komunizm siê
„zu¿y³”.
3. Pisane z lewej strony
Do Od Nowa pisali przewa¿nie ci, którzy odrzucili komunizm i dobrowolnie od niego odeszli, oraz ci, którzy zostali z komunistycznego aparatu
w³adzy wyrzuceni b¹dŸ odsuniêci. W ka¿dym razie deklarowali oni przywi¹zanie do lewicowych wartoœci. „Mia³em bardzo dobry zespó³, ogarnêliœmy lewicowców” – wspomina³ Iserles. Z drugiej strony Ran Kislev
mówi³ o redaktorze, a szerzej o ca³ym zespole, tak: „On [Izrael Isserles –
E.K.] by³ bardzo dobrze skomunizowany, zreszt¹ myœmy wszyscy byli dobrze skomunizowani – o sobie nie mogê powiedzieæ przecie¿ niczego innego. Ale wyje¿d¿aj¹c z Polski, ju¿ nie identyfikowaliœmy siê z komunizmem”29. Wypada podkreœliæ coœ jeszcze: niemal wszyscy dziennikarze Od
27

AIPN, 01262/254, k. 77.
K. K e r s t e n: Miêdzy wyzwoleniem a zniewoleniem. Polska 1944–1956, Londyn 1993, s. 107.
29 Henryk Herman Weksler (w Izraelu Ran Kislev) ur. 25 VI w 1927 w Czêstochowie, w dobrze sytuowanej rodzinie ¿ydowskiej. Jego ojciec Mosze Weksler mia³ fabrykê czêœci rowerowych, matka Riwka
Wajnrach pochodzi³a z rodziny rabinackiej. Mia³ siostrê Geniê i brata Romka. Po wybuchu wojny rodzina Rana przenios³a siê do Radomska, stamt¹d pojecha³a do Warszawy, nastêpnie dalej uda³a siê na
wschód – do Kowla, gdzie po przybyciu ojciec Rana otrzyma³ stanowisko dyrektora w fabryce w³ókienniczej. Latem 1940 r. wywieziono go z rodzicami nad Wo³gê, a nastêpnie do jednego z ³agrów w okrêgu
Sibirskaja, potem trafi³ z rodzin¹ do Uzbekistanu, tam te¿ ukoñczy³ szko³ê œredni¹. Jeszcze przed wojn¹
anga¿owa³ siê w dzia³alnoœæ komunistyczn¹, w ZSRR zintensyfikowa³ j¹, nale¿a³ do Komsomo³u. Do
Polski, do Czêstochowy, wróci³ w 1946 r., ale nied³ugo po tym zamieszka³ w bursie przeznaczonej dla
m³odzie¿y w £odzi. Po zawarciu zwi¹zku ma³¿eñskiego z Halin¹ Plotek w 1949 r. przeniós³ siê do
28
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Nowa prze¿yli wojnê w ZSRR, ³¹czy³a ich sowiecka tu³aczka, st¹d wspólna
optyka, pojmowanie i akcentowanie problemów (co w rezultacie wp³ywa³o
na profil i treœæ pisma) – choæby rozumienia po³o¿enia ¯ydów w ZSRR,
oceny ich i w³asnego zaanga¿owania w komunizm, a nastêpnie porzucenia
go. Jak wynika z dalszej relacji Kisleva, poza nim i redaktorem Iserlesem
do sta³ego zespo³u Od Nowa nale¿eli: Wiktor Cygielman i Felicja Mañska
(Mariañska). Poza tym niemal wszyscy, poza Fel¹ Mañsk¹, pisali do hebrajskojêzycznych pism, nie byli wiêc ograniczeni wy³¹cznie do polskojêzycznego œrodowiska i w¹skiego zasobu tematów, wokó³ którego skupia³a
siê prasa obcojêzyczna.
Ran Kislev wyjecha³ do Izraela z ¿on¹ i dwójk¹ dzieci w 1958 r. Na
miejscu, po odbyciu kursu jêzykowego, a nastêpnie te¿ specjalnie przeznaczonego dla dziennikarzy, zorganizowanego przez Agencjê ¯ydowsk¹, trafi³ w ramach tzw. przystosowania nowych olim od razu do hebrajskiej gazety Ha’aretz. Stanowisko nocnego reportera, które obj¹³, nie dawa³o wielu
mo¿liwoœci – nocne dy¿ury, poza tym by³o utworzone specjalnie dla adaptacji dziennikarza z ostatniej alii. Urz¹dzenie siê – poza procesem integracji
– w zawodzie dziennikarza pisz¹cego po hebrajsku nie by³o proste: „Dowcip polega³ na tym – wspomina³ Kislev – ¿e nie potrafi³em pisaæ po hebrajsku, zredagowanie kilku wierszy, nawet ze s³ownikiem, by³o dla mnie
mêk¹. I chocia¿ w pokoju reporterów Ha’aretz spokojnie starcza³ w egzystowaniu polski jêzyk, mia³em ambicje pisaæ d³ugie, powa¿ne teksty po hebrajsku. Po szeœciu–siedmiu miesi¹cach od mojego przyjœcia do tej gazety –
zrezygnowa³em. Przy³¹czy³em siê, jako ostatni z czwórki dziennikarzy
tworz¹cych redakcjê Od Nowa”30. Nie oznacza³o to bynajmniej wy³¹czenia
siê z krêgu pisz¹cych do prasy hebrajskojêzycznej, przeciwnie – w 1958 r.
Ran Kislev zosta³ te¿ dziennikarzem Ha-Olam Ha-Ze (Ten œwiat), znanego
z proarabskiego, pokojowego nastawienia, forsowania idei pañstwa palestyñskiego – a z drugiej strony z ostrych, ekstrawertycznych, czasem sensacyjnych artyku³ów, bezkompromisowej walki z zachowaniami izraelskiego
establishmentu i ju¿ na wstêpie intryguj¹cych czytelnika pomys³em ok³adek: jedna nawi¹zywa³a do zdarzeñ politycznych, druga – do erotyki. Bez-

Wroc³awia (przebywa³ tam w latach 1950–1954), nastêpnie do czasu wyjazdu do Izraela mieszka³
w Bia³ymstoku. Pracowa³ we wroc³awskim oddziale Wojewódzkiego Urzêdu Kontroli Prasy, Publikacji
i Widowisk, pisa³ do dolnoœl¹skiego ¯ycia Warszawy. Konflikty personalne, jak wynika z dokumentów
polskich s³u¿b, doprowadzi³y do wykluczenia go z szeregów PZPR przez Wojewódzk¹ Komisjê Kontroli Partyjnej we Wroc³awiu. W 1954 r. zosta³ skierowany przez redakcjê ¯ycia Warszawy na stanowisko kierownika jego mutacji: ¯ycia Bia³ostockiego i zdjêty z tego stanowiska w czasie odwil¿y paŸdziernikowej, poniewa¿ „aktywnie rozrabia³”. By³ równie¿ wspó³autorem petycji skierowanej do KC
PZPR, kontestuj¹cej ówczesne polityczne i dziennikarskie normy. Usuniêto go za to z ¯ycia Bia³ostockiego, prowokuj¹c tym reakcjê w jego obronie redakcji Po prostu. Od marca do wrzeœnia 1957 r. pracowa³ na stanowisku starszego redaktora w rozg³oœni Polskiego Radia w Bia³ymstoku. Po przyjeŸdzie do
Izraela ukoñczy³ kurs zorganizowany specjalnie dla dziennikarzy przy Stowarzyszeniu Dziennikarzy
Izraela. Zwi¹za³ siê z mapamowskim organem Od Nowa. Wspó³pracowa³ te¿ z Radiem Wolna Europa
w zakresie opracowania tematów dot. wydarzeñ paŸdziernikowych. Po przyjeŸdzie do Izraela zosta³ te¿
przewodnicz¹cym sekcji nowo przyby³ych dziennikarzy przy Stowarzyszeniu Dziennikarzy, AIPN,
01237/190, k. 5; rozmowa z R. Kislevem, w posiadaniu autorki.
30 Rozmowa z R. Kislevem, w posiadaniu autorki.
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pretensjonaln¹ formê wypowiedzi, zw³aszcza w obszarach spo³ecznych,
Kislev przenosi³ w zdecydowanie l¿ejszej wersji do Od Nowa.
Drugi z dziennikarzy mapamowskiego pisma polskojêzycznego – Wiktor Cygielman – równie¿ utrzymywa³ bliskie relacje ze œrodowiskiem Ha-Olam Ha-Ze, szczególnie z jego redaktorem – Uri Avnerym31. Potrafi³ pisaæ na przekór przyjêtym syjonistycznym konwencjom, ale te¿ czasem nie
ustêpowa³ ¿yczeniowemu nastawieniu nowych olim. Warto dodaæ, ¿e zanim
przyjecha³ do Izraela, w Polsce pracowa³ w dziale zagranicznym Polskiego
Radia, a w okresie paŸdziernikowej odwil¿y pisa³ do Po prostu pod pseudonimem Hanka Szwarcman – tak te¿ podpisywa³ swoje artyku³y w Od Nowa.
Zazwyczaj t³umaczono go z jêzyka francuskiego na polski.
„«Ktoœ» poleci³ Felê Mañsk¹” – wspomina³ Iserles32. Jak pisa³y o niej
w notatce polskie s³u¿by specjalne, krytycznie odnosi³a siê do ZSRR i komunizmu33. Dalej to samo Ÿród³o ukazuje j¹ jako „praw¹ rêkê Iserlesa”.
Mañska zajmowa³a siê organizacj¹ prac redakcji: przyjmowa³a artyku³y,
trochê pisa³a, z biegiem czasu – w opinii redaktora – coraz lepiej34. Posy³a³a
artyku³y równie¿ do konkurencyjnego, mapajowskiego pisma Nowiny i Kurier. Felicja Mañska, jeszcze w czasie pobytu w ZSRR, podejmowa³a siê
zadañ samopomocowych i organizacyjnych, a ze swego zaanga¿owania
w pomoc nowo przyby³ym w Izraelu wielokrotnie czyni³a treœæ swoich artyku³ów35 – donosi³y polskie s³u¿by do centrali w Warszawie36.
Publikowano równie¿ artyku³y Borysa Eppela (ps. Edmund Bora), znanego dziennikarza i zastêpcy redaktora Rzeczpospolitej, Nowej Kultury
i ¯ycia Warszawy, wspó³pracownika Adama Panasiewicza przy tworzeniu
pierwszej agencji informacyjnej w powojennej Polsce (Agencji Informacyj31 Uri Avnery – izraelski pisarz, za³o¿yciel ruchu pokojowego Gush Shalom, w³aœciciel Ha-Olam Ha-Ze, magazynu informacyjnego ukazuj¹cego siê w latach 1950–1993.
32 Felicja Mañska (Mariañska), ur. 23 VIII 1918 we W³oc³awku, ojciec Jakub Zausznica, matka Rachela z d. Szkolnik. Pochodzi³a z dobrze sytuowanej rodziny, ojciec przed wojn¹ mia³ w³asny tartak.
W 1937 r. ukoñczy³a miejscowe gimnazjum im. M. Konopnickiej. Po wybuchu wojny znalaz³a siê najpierw na Wo³yniu, pracowa³a tam fizycznie, a po opanowaniu jêzyka rosyjskiego – w biurze, zosta³a te¿
sekretarzem Rady Miejskiej w Misoczu (miasteczko na Wo³yniu), wraz z przesuwaniem siê frontu pojecha³a do Uzbekistanu. Tam przesz³a jednomiesiêczny kurs tkacki i podjê³a pracê tkacza w Margelañskim Kombinacie Jedwabniczym. Jak sama o sobie pisze w ¿yciorysie: „By³am przodownic¹ pracy,
wype³niaj¹c normê produkcji na 200% i wiêcej. Jednoczeœnie prowadzi³am tzw. szko³ê przodowników
pracy, przekazuj¹c swoje doœwiadczenie mniej wykwalifikowanym tkaczom”. Z przyczyn zdrowotnych
przeniesiono j¹ po dwóch latach pracy w fabryce do prac biurowych, gdzie objê³a obowi¹zki kierownika
wydzia³u rozrachunkowego. Aktywnoœæ polityczna: 1940–1945 – nale¿a³a do Komsomo³u, od 23 VI
1953 cz³onek PZPR. Po powrocie do Polski, w marcu 1947 r., z uwagi na opiekê nad dzieckiem nie pracowa³a. W 1949 r. zosta³a przyjêta do administracji w Agencji Publicystycznej (w dokumentach wyjazdowych zapisano Agencja Publicystyczna, ale prawdopodobnie chodzi o Agencjê Informacyjno-Prasow¹), nastêpnie przesz³a na etat dziennikarski, by w drodze awansu obj¹æ stanowisko kierownika
dzia³u krajowego. Pracowa³a w Polskim Radiu, a nastêpnie zosta³a kierownikiem dzia³u krajowego
Agencji Publicystycznej [jw.]. Pisano o niej: „Mañska pracuje du¿o nad sob¹, jest dobrym organizatorem, posiada inicjatywê i jest wymagaj¹ca w pracy. Odnoœnie jej cech osobistych mówi siê, ¿e jest kole¿eñska, uczynna, ma rozwiniête poczucie odpowiedzialnoœci. Odnoœnie dzia³alnoœci politycznej ogólnie
charakteryzuje siê j¹ jako aktywistkê”. 19 XII 1956 wraz z mê¿em i dwójk¹ dzieci z³o¿y³a podanie
o wydanie paszportu na sta³y wyjazd do Izraela, zgodê otrzymali 29 I 1957, AIPN, 01237/52, k. 1–38.
33 AIPN, 01237/52, k. 18, 19.
34 Tam¿e, k. 18.
35 Tam¿e, k. 22.
36 Tam¿e.
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no-Prasowej). W polskich dokumentach zapisany jest jako Borys Eppel.
Wprawdzie Bora nie wchodzi³ formalnie w sk³ad redakcji Od Nowa, ale
utrzymywa³ bliski, te¿ towarzyski kontakt z jej redaktorem, z którym znajomoœæ zawar³ po przyjeŸdzie do Izraela. Swoje dziennikarskie doœwiadczenie zaoferowa³ izraelskiej, lewicowej prasie, dok³adnie La Merhaw. Bêd¹c
nowym ole, pisa³ o sprawach miêdzynarodowych Izraela i uczestniczy³
w dyskursie publicznym, nie maj¹c wiêkszego problemu z jêzykowym
przystosowaniem, bo zanim wyjecha³ z Polski, biegle mówi³ po hebrajsku,
persku i turecku37.
Innym dziennikarzem czêsto zabieraj¹cym g³os na ³amach Od Nowa by³
Roman Frister – dziennikarz S³owa Polskiego we Wroc³awiu, a póŸniej
Expresu Wieczornego. W Izraelu pisa³ równie¿ do mapamowskiego, hebrajskiego organu Al Ha-Miszmar, Od Nowa oraz Nowin i Kuriera, przy czym
w tym ostatnim tytule, jak wynika z rozmowy z nim, teksty drukowano bez
jego zgody38. Pisa³ najczêœciej reporta¿e, za jeden z nich – „Miasto ludzi
37

Eppel Borys, ps. Edmund Bora, ur. 25 X 1917 w miasteczku Korzec na Wo³yniu, rodzice: Micha³
i Zofia z d. Guzband. W 1929 r. przeniós³ siê z rodzicami i bratem Pesachem do Równego. Ojciec by³
brakarzem leœnym. W 1935 r. Borys Eppel skoñczy³ gimnazjum. W latach 1936–1939 studiowa³ historiê, anglistykê i orientalistykê. Wybuch wojny zosta³ go w Równem, sk¹d w 1940 r. zosta³ wywieziony
w g³¹b ZSRR. W Kazachstanie spêdzi³ cztery lata, pracuj¹c fizycznie. W 1944 r. pracowa³ jako wyk³adowca w Instytucie Jêzyków Obcych. W 1944 r. zmobilizowano go do II Armii Wojska Polskiego, gdzie
wyk³ada³ angielski, stamt¹d zosta³ skierowany przez Zarz¹d G³ówny Polityczno-Wychowawczy do redakcji Rzeczpospolitej w charakterze t³umacza, nastêpnie zosta³ jej dziennikarzem, w 1948 r. zosta³ p.o.
redaktora naczelnego, a w 1949 r. – zastêpc¹ naczelnego. Ponadto w 1948 r. powierzono mu obowi¹zki
redaktora naczelnego Dziennika Gospodarczego. W latach 1950–1951 na umowach rycza³towych pracowa³ m.in. w ¯yciu Warszawy, Nowej Kulturze, a od 1951 r. ju¿ jako publicysta dzia³u zagranicznego
zosta³ na sta³e zatrudniony w ¯yciu Warszawy. Za Eryk Krasucki wspomina o jeszcze innym zajêciu
Eppela – pracy w Agencji Prasowo-Informacyjnej, razem z Adamem Panasiewiczem, gdy po wojnie odradza³o siê polskie dziennikarstwo. W bardzo skromnych warunkach, w jednym pokoju, zwanym potocznie melin¹, ze strze¿onym do niej zazdroœnie dostêpem, nas³uchiwali wiadomoœci z jedynego odnalezionego radioodbiornika, by zrobiæ serwis informacyjny. Jak pisze Krasucki: Panasiewicz – sybaryta
zajmowa³ fotel, Bora, zafascynowany kultur¹ Indii, zwany „przedstawicielem fakirów i jogów”,
w skromnych ludowych warunkach, kiedy adresem mieszkania by³ te¿ adres pracy, zamiast ³ó¿ka zadowala³ siê z³¹czonymi dwoma krzes³ami. E. K r a s u c k i: Miêdzynarodowy komunista. Jerzy Borejsza,
biografia polityczna, Warszawa 2009, s. 184. Nastêpnie zosta³ publicyst¹ ¯ycia Warszawy. W 1947 r.
otrzyma³ tytu³ magistra filozofii w zakresie historii i powo³ano go na stanowisko starszego asystenta
przy Katedrze Turkologii Wydzia³u Filologicznego (1953), a w nastêpnym roku na stanowisko adiunkta.
Nale¿a³ w Polsce, w latach 1935–1939 i 1945–1947, do ¿ydowskiej partii robotniczej Poalej-Syjon Lewica, pozosta³ w niej po zjednoczeniu z Haszomer HaCair – w zjednoczonej partii robotniczej Poalej-Syjon. Wyjazd do Izraela motywowa³ pozostaj¹cym przy ¿yciu jedynym krewnym – bratem Pesachem.
Zarz¹d G³ówny Robotniczej Spó³dzielni Wydawniczej w opinii o nim pisa³: „Red. Eppel jest jednym
z wybitnych publicystów z zakresu zagadnieñ miêdzynarodowych. Cenny pracownik, ciesz¹cy siê du¿¹
popularnoœci¹ wœród czytelników i wspó³pracowników. Posiada rozleg³¹ wiedzê historyczn¹ i filozoficzn¹ oraz pog³êbion¹ znajomoœæ polityki miêdzynarodowej. Politycznie na wysokim poziomie. Za
zas³ugi w pracy zawodowej i spo³ecznej odznaczony zosta³ Uchwa³¹ Rady Pañstwa, Z³otym Krzy¿em
Zas³ugi oraz Z³otym Krzy¿em Zas³ug, Medalem 10-lecia Polski Ludowej”. AIPN, 1368/2273, k. 18, 21,
35; Tymczasowe Zaœwiadczenie o zdaniu egzaminów magisterskich Wydzia³u Humanistycznego Uniwersytetu Warszawskiego z 10 XI 1949; Zawiadomienie o powo³aniu Eppela Borysa na stanowisko
starszego asystenta z 16 XI 1953; Zaœwiadczenie korespondenta zagranicznego na Bliski Wschód wydane dla Eppela Borysa z 14 VI 1957 przez ¯ycie Warszawy; Nominacja ze Spó³dzielni Wydawniczej
„Czytelnik” Borysa Eppel na stanowisko naczelnego redaktora Rzeczpospolitej i Dziennika Gospodarczego z 13 XII 1948; Zaœwiadczenie o pracy w Instytucie Jêzyków Obcych w ZSRR (A³ma Ata) (kopie dok. w prywatnym archiwum autora, za ich udostêpnienie dziêkujê Michaelowi Eppelowi).
38 Warto uzupe³niæ jeszcze biografiê Romana Fristera innymi danymi personalnymi i zawodowymi: ur.
w Bielsku 17 I 1928, do 1939 r. zd¹¿y³ ukoñczyæ piêæ klas szko³y powszechnej i jak sam podsumowuje
swoj¹ edukacjê: „nigdy póŸniej ³awy szkolnej nie wyciera³”. W czasie wojny przebywa³ w obozach
w Starachowicach, Mauthausen i Auschwitz. Po wojnie – jak sam twierdzi³ – wystarczy³a dobra znajomoœæ jêzyka polskiego i inteligencja, by znaleŸæ pracê w redakcjach polskich gazet. Zanim zosta³ dzien-

ABSORPCJA POLITYCZNA POLSKICH ¯YDÓW, BY£YCH KOMUNISTÓW...

189

o czystych kartotekach” – otrzyma³ pierwsz¹ nagrodê im. Amosa Lewa
w konkursie Zwi¹zku Dziennikarzy i Pañstwowego Biura Prasowego39.
W Od Nowa ukazywa³y siê równie¿ teksty autorów spoza œcis³ego grona
dziennikarskiego. Doœæ powiedzieæ o dwóch debiutach. Systematycznie
w Od Nowa drukowano pierwsze opowiadania Idy Fink. Pierwsze próby literackie podjê³a w latach piêædziesi¹tych, póŸniej by³a za nie nagradzana
miêdzynarodowymi, presti¿owymi nagrodami40. Na ³amach Od Nowa debiutowa³ równie¿ poeta, dziœ jeden z redaktorów Ydiot Achronot, w 1958 r.
czternastoletni ch³opiec Sewer Plocker (Sewek Plocker), który jeszcze
przed wyjazdem z Polski zamieszcza³ swoje wiersze w dzieciêcych wydawnictwach, najczêœciej w P³omyku.
Ignacy Iserles pos³ugiwa³ siê swoim przedwojennym pseudonimem:
I. Les, IGNIS41 i tym z izraelskich czasów: Samuel Szalem; Wiktor Cygielman siêgn¹³ po swój pseudonim z Po prostu – Hanka Szwarcman, podobnie
Awigdor Ben-Aszer, Henryk Weksler (Ran Kislev), Henryk Wiss.
Pseudonimy okazywa³y siê zreszt¹ pomocne w unikaniu tzw. partyjnych
po³ajanek za artyku³y naruszaj¹ce syjonistyczny etos czy liniê partii. Pierwsze egzemplarze Od Nowa zosta³y pozytywnie odebrane przez ¯ydów
z Polski, co sk³oni³o liderów Mapam do podkreœlenia zalet pisma, jednak
w tym samym zdaniu zauwa¿ano zbyt du¿¹ jego teoretycznoœæ, luŸno
powi¹zan¹ z izraelsk¹ polityk¹, a jeszcze mniej z parti¹. „Czy tylko nowi
olim mog¹ byæ w tej redakcji?” – pytano na posiedzeniach sekretariatu partii? Nieprzystosowania treœci do bie¿¹cych problemów i wydarzeñ w Izranikarzem w S³owie Polskim i Expresie Wieczornym, pracowa³, jak wynika z dokumentów wyjazdowych, w Milicji Obywatelskiej. Pozwolenie na wyjazd do Izraela otrzyma³ 11 IV 1957, wyjecha³
w czerwcu tego roku. Poza prac¹ w prasie (Al Ha-Miszmar, Od Nowa, Nowiny i Kurier, a nastêpnie jako
redaktor magazynu weekendowego Ha’aretz), utrzymywa³ kontakt ze œrodowiskiem Radia Wolna Europa. Na ten temat zob. te¿ dok. Romana Fristera, pseudonim „Raf” do inwigilacji RWE, AIPN,
01940/46, k. 34, 35, 36, 37, 39, 40–46, a tak¿e inwigilacji paryskiej Kultury, patrz tak¿e w tej sprawie listy Romana Fristera do Giedroycia w Archiwum Instytutu Literackiego w Maisons-Laffitte z 21 XII
1965 i 21 II 1966. Por. z raportem s³u¿b specjalnych przechowywanych w AIPN, 01940/46, k. 50–52,
55, 57, 58. Zarówno w wypadku RWE, jak i paryskiej Kultury nie przynios³o to rezultatów oczekiwanych przez Polskie Poselstwo w Izraelu, sk¹d zwykle wychodzi³y instrukcje nawi¹zania wspó³pracy, np.
wyci¹g z instrukcji z 25 V 1966, AIPN, 01940/46, k. 1, 3. By³ te¿ dyrektorem Wy¿szej Szko³y Dziennikarskiej w Tel Awiwie. Obecnie jest korespondentem zagranicznym Polityki. Dane osobowe pochodz¹
z materia³ów polskich s³u¿b wywiadowczych i zarazem pracowników Poselstwa Polskiego, przechowywanych w AIPN, 01911/24, 01940/46.
39 R. F r i s t e r: Miasto ludzi o czystych kartotekach, Od Nowa 1959, nr 42, s. 3.
40 Ida Fink, ur. w 1921 r. w Zbara¿u. W latach 1941–1942 przebywa³a w getcie, potem ukrywa³a siê po
aryjskiej stronie. W 1948 r. wysz³a za m¹¿ za Bronka Finka, który by³ w czasie wojny w czterech obozach. W 1957 r. wyjecha³a wraz z nim i córk¹ Miri z Polski do Izraela. Pierwszy zbiór opowiadañ –
„Skrawek czasu” – opublikowano w jêzyku polskim w 1983 r., a nastêpnie przet³umaczono na angielski
w 1987 r. Powieœæ „The Journey” – równie¿ przet³umaczona z jêzyka polskiego na angielski – doczeka³a siê ekranizacji w niemieckiej telewizji (2002). Inne powieœci to: „Aneks” (1990), „Œlady” (pol.
1996), „Odp³ywaj¹cy ogród” (pol. 2003), „Wiosna” (1941, pol. 2009). Prace Idy Fink opublikowano
w jêzykach: hebrajskim, polskim, angielskim, niemieckim, holenderskim, w³oskim, norweskim, duñskim i francuskim. Zosta³a wyró¿niona holendersk¹ nagrod¹ literack¹ im. Anny Frank (1985), Yad
Vashem (1995), w³osk¹ Alberto Moravii (1996), polsk¹ PEN Clubu (2003), Izraelsk¹ Nagrod¹ Literack¹
2008 oraz zdoby³a tytu³ doctora honoris causa Uniwersytetu Ben Guriona w Negewie (2004),
http://jwa.org/encyclopedia/article/fink-ida; Archiwum Biblioteki Narodowej w Jerozolimie; zbiory
personalne Idy Fink.
41 W przedwojennych publikacjach prasowych i dzia³alnoœci politycznej pos³ugiwa³ siê jeszcze pseudonimem „Janta” i „Erwin”, AIPN, 01262/254, k. 73.
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elu doszukiwano siê, s³usznie, w statusie jej dziennikarzy – doskonale rozpoznawali problemy œrodowiska emigrantów, a to w pocz¹tkowym etapie
odczuwa³o raczej potrzebê rozliczenia z tym, co sta³o siê z ich ¿yciem, ni¿
spogl¹dania w niewyraŸn¹, izraelsk¹ przysz³oœæ, za to, niedwuznacznie,
wyraŸnie przez pryzmat partii. Dlatego po wydaniu pierwszego numeru
Iserles otrzyma³ od liderów Mapam instrukcjê: „jak to powinno wygl¹daæ
i jak to nale¿y robiæ”42. Co prawda, potrafi³ zgrabnie obchodziæ instrukcje
i wymagania partii, czasem w gor¹cym okresie wyborów godzi³ siê zamieœciæ partyjny tekst – zw³aszcza gdy sam kandydowa³ z listy Mapam, okazuj¹c w ten sposób minimum lojalnoœci i zaanga¿owania, tym bardziej, ¿e
niewiele go ona kosztowa³a – has³a, pogl¹dy liderów, nawet jeœli nie
w ca³oœci, to czêœciowo podziela³, nie od¿egnywa³ siê od nich, nawet gdy
w publicystyce zg³asza³ do nich wiele uwag. Mapamowskie wsparcie finansowe uzale¿nia³o tygodnik, mo¿liwoœci decyzyjne redakcji musia³y byæ t¹
pomoc¹ ograniczone i chocia¿ ogólny kierunek Od Nowa by³ lewicowo-socjalistyczny, wystêpowa³y drobne ró¿nice w celach i przydatnoœci artyku³ów, st¹d zdarza³y siê tarcia miêdzy Mapam a redaktorem, który nie
chcia³ pozwoliæ na pe³ne upartyjnienie pisma.
4. „Od burzenia o³tarzy do syjonizmu“
O partyjn¹ identyfikacjê pisma upomnia³ siê czytelnik Od Nowa. Potrzeby, oczekiwania i cele, jakie stawiano obcojêzycznej prasie, by³y wyk³adni¹
kultury politycznej i oczekiwañ spo³ecznych przywiezionych z kraju pochodzenia, a na miejscu determinowanych wp³ywem izraelskich partii. Na
spotkaniu zorganizowanym przez Komunistyczn¹ Partiê Izraela tak opisywano nowych olim z Polski: „te same «burnyje aplodismenty», wybuchaj¹ce chyba z si³y przyzwyczajenia ni¿ z rzeczywistego przekonania, te
same zaaran¿owane, uzgodnione przedtem wypowiedzi «prostych ludzi»”,
ten sam, na inny tylko jêzyk prze³o¿ony, a budz¹cy niesmak ¿argon, przesycony jadem w stosunku do wszystkiego, co nie jest z parti¹, a ba³wochwalczym zachwytem dla wszystkiego, co p³ynie z Kremla”43. W Polsce ograniczony, wydzierany cenzurze zakres wolnoœci tworzy³ atmosferê
„powszechnego niedomówienia”44, wyraŸnie odczuwalna by³a jedynie atmosfera propagandy, stanowi¹c wiêksz¹ b¹dŸ mniejsz¹ ramê dla tekstu.
Misj¹ publikacji by³ przekaz ideologii. Nie dziwi wiêc fakt, ¿e polskojêzyczny czytelnik w Izraelu swoje oczekiwania wobec prasy formu³owa³ nastêpuj¹co: „Nie jestem przeciwnikiem propagandy, ale uwa¿am, ¿e jeœli
propaganda, to dobra, a wiêc szeroka informacja, analiza zjawisk, od42

AHH, Giwat Hawiwa, 1/65.90. Protoko³y posiedzeñ sekretariatu partii za lata 1958–1959; tam¿e,
5/121.90, posiedzenie Rady Politycznej. Konkurencyjny, partyjny tytu³ Nowiny i Kurier kwitowa³ brak
odpowiedniego zaanga¿owania w polityczn¹ konkurencjê i walkê izraelskich partii tytu³em artyku³u Od
Nowa rusza do boju i trafia kul¹ w p³ot, Od Nowa 1961, nr 170, s. 8.
43 B. P i o t r o w s k a: S³owa... S³owa... S³owa..., Od Nowa 1959, nr 11, s. 2.
44 Zwrot „powszechne niedomówienie” zaczerpniête z: A. Wat: Œwiat na haku i pod kluczem. Eseje,
oprac. K. R u t k o w s k i, Warszawa 1991, s. 41.
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dzia³ywanie uczuciowe i rozumowanie, i wskazanie perspektyw [...]. Elementy te posiada³y w znacznym stopniu czasopisma w Polsce, jak Przegl¹d
Kulturalny, Nowa Kultura, Przekrój, nie mówi¹c ju¿ o Po prostu. Ka¿dy artyku³ posiada³ pod³o¿e ideologiczne, propagandowe, bez wzglêdu na to, czy
by³a to krytyka literacka, wra¿enia z podró¿y, czy «pranie brudów»”45.
W Izraelu – pañstwie demokratycznym, zdominowanym przez dzia³alnoœæ partii politycznych – czytelnicy przypominali, ¿e gazeta powinna do
kogoœ nale¿eæ, a informacja od kogoœ pochodziæ. Wci¹¿, przy ca³ym trudzie
urz¹dzania siê, notowano deficyt ideologii. Nowi olim z Polski oczekiwali
od redakcji jasnego komunikatu, deklaracji partyjnej, okreœlenia platformy
ideowo-politycznej pisma, uznawali je „za ma³o bojowe, bo za ma³o partyjne”. Z drugiej strony, w pierwszym okresie istnienia pañstwa partie zabezpiecza³y swoje wp³ywy we wszystkich obszarach ¿ycia, równie¿ wydañ
prasowych, jednak w ich interesie le¿a³o nazywaæ te inicjatywy prasowe
niezale¿nymi. Dlatego te¿ wiêkszoœæ obcojêzycznych tytu³ów wydawanych
przez partie zaznacza³o w podtytule: „tytu³, organ niezale¿ny”, zdecydowanie zwiêksza³o to szanse na rozszerzenie krêgu czytelników, chocia¿ w œrodowisku ¯ydów z Polski wiedziano dok³adnie „kto jest kto”.
Czynnikiem decyduj¹cym o linii pisma, formacie i adresowaniu go do
œrodowiska intelektualnego by³a krytyczna ocena istniej¹cej na rynku prasy w jêzyku polskim; w jednym z numerów pisano: „czytelnika wychowanego na tradycjach powa¿nej prasy nie zadowala tania sensacja, szmira
i pornografia”46. „Nareszcie bez ksiê¿niczki Ma³gorzaty” – pisa³ czytelnik
Od Nowa47. Z ca³¹ pewnoœci¹ mia³o to byæ te¿ pismo, którego cele i zadania nie mieœci³y siê w konwencjonalnym przeznaczeniu prasy obcojêzycznej, czyli dostarczaniu wy³¹cznie informacji o nowym kraju48. Profil Od
Nowa kszta³towa³ siê przez kontestacjê istniej¹cych ju¿ tytu³ów polskojêzycznych: od plasuj¹cego siê po prawej stronie, ale blisko politycznego
centrum, mapajowskiego Kuriera, który – wed³ug Iserlesa – „razi³ serwilistycznym przylgniêciem do partii rz¹dz¹cej, przypomina³ dobrze znan¹
Trybunê Ludu”, z lewej strony zaœ tych, którzy na ³amach ukazuj¹cej siê
w jêzyku polskim Walki pisali: „Mimo wszystko, coœmy prze¿yli, byliœmy
komunistami, jesteœmy komunistami i w dalszym ci¹gu bêdziemy komunistami wiernymi wielkim i niezwyciê¿onym ideom komunizmu”49. Dlatego s³usznie w kolejnych numerach Walki oceniono mapamowskie pismo:
„Od Nowa na bezdro¿ach anty-komunizmu” albo „Od Nowa – organ outsiderów”50. Komunistyczne eksperymenty w Polsce, pamiêæ o re¿imie
i g³êbokie przekonanie o podleg³oœci PRL wobec ZSRR zdecydowa³y
o odrzuceniu Walki przez wielu nowych olim. Dlatego te¿ dla nich alterna45

L. G ó r a l: Nareszcie bez ksiê¿niczki Ma³gorzaty, Od Nowa 1958, nr 7, s. 10.
Od Nowa 1958, nr 9, s. 1.
47 L. G ó r a l: Nareszcie bez ksiê¿niczki Ma³gorzaty..., jw.
48 Tam¿e, nr 7, s. 10.
49 Pozostaliœmy wierni wielkim ideom komunizmu, Walka 1958, nr 4, s. 4.
50 Od Nowa na bezdro¿ach anty-komunizmu, Walka 1960, nr 6, s. 2; Od Nowa – organ outsiderów, Walka 1962, nr 4, s. 2.
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tyw¹ mia³a byæ mapamowska Od Nowa – od pocz¹tku. Komunizm – nie,
lewicowoœæ – tak.
Dziennikarzom Od Nowa, maj¹cym za sob¹ okres wiary w dogmaty polityczne, luksusem wydawa³o siê w¹tpiæ; w s³owie do czytelnika pisali:
By³y czasy, gdy ka¿dy z obecnych redaktorów Od Nowa w kilku krótkich zdaniach móg³ okreœliæ swoje stanowisko polityczne, ba, ca³¹ platformê polityczn¹ potrafi³ jasno sformu³owaæ w ci¹gu kilku minut. By³y to czasy, gdy
wydawa³o nam siê, ¿e mamy odpowiedŸ na wszystkie pytania, bo „marksizm
jest kluczem, który otwiera ka¿de drzwi”. Dziœ wiemy, ¿e istnieje wiêcej pytañ ni¿ odpowiedzi. [...] Wolimy robiæ pismo, oparte na twórczym w¹tpieniu
ni¿ na w¹tpliwych pewnikach51.

Œrodowisko Od Nowa, mówi¹c jêzykiem paŸdziernikowej odwil¿y, by³o
rewizjonistyczne (a polskie s³u¿by specjalne okreœla³y je jeszcze jako trockistowskie), w zasadzie kontynuowa³o podobny styl myœlenia o socjalizmie
pod skrzyd³ami Mapam, próbuj¹c wygospodarowaæ dla siebie w tym uk³adzie jak najwiêcej przestrzeni, bo jak dobrze pamiêtali, a co ekspresywnie
wyrazi³ Wiss (Ran Kislev): „Atmosfera milczenia doprowadzi³a nie tylko
do «wypaczeñ», lecz do zbrodni”52. Symbolem ograniczeñ wolnoœci s³owa
w realizacji socjalizmu sta³o siê dla nich – zw³aszcza dla tych dziennikarzy
Od Nowa, którzy przed wyjazdem byli z nim zwi¹zani, ale te¿ i dla sporej
czêœci alii gomu³kowskiej – polskie Po prostu53.
Zespó³ dziennikarzy skupiony przy Od Nowa, zachowuj¹c w pamiêci
polski PaŸdziernik, chcia³ przenieœæ jego doœwiadczenie na izraelski grunt,
podobnie okreœliæ zakres wolnoœci w myœleniu o lewicowych wartoœciach.
Jednak pierwsze miesi¹ce pokaza³y, ¿e ten grunt, zw³aszcza polityczny,
spo³eczny jest zupe³nie inny i o co innego w nim chodzi. Co wiêcej, teksty
wykorzystane wczeœniej w Po prostu do zmiany politycznego porz¹dku,
wykorzystane w Od Nowa – przyk³adowo – do krytycznego opisu izraelskich okolicznoœci, skierowane do polskojêzycznego czytelnika dodatkowo
wzmacnia³y kontekst wypowiedzi. Sens historii cadyka z Berdyczowa, na
któr¹ powo³ywali siê dziennikarze Od Nowa: „Bo cz³owiek proszê was to
nie bilet, który mo¿na wsun¹æ do kasy i przedziurkowaæ, nawet je¿eli
poci¹g odchodzi do zbawienia ludzkoœci”54, czytano szerzej i g³êbiej, mierz¹c tym razem w spo³eczne stosunki ¿ydowskiego pañstwa.
Profil pisma zosta³ zdefiniowany przez kontestacjê poprzednich doœwiadczeñ: „bez drêtwej mowy”, „bez mówienia na zamówienie”, „bez lekcji politgramoty”, pismo mia³o byæ p³aszczyzn¹ do ideologicznych sporów
„bez ¿ó³ci i po³ajanki”, próbowano je ustawiaæ w kontrze do prasy izraelskiej, szczególnie partyjnej, przyjmuj¹c, ¿e „jeden konkretny krok wiêcej
jest wart ni¿ fura œwiatopogl¹dów”55. Dziennikarze znali priorytety Ma51

Legitymacja, Od Nowa 1959, nr 17, s. 1.
H. W i s s: Dom s³oñca, Od Nowa 1958, nr 4, s. 7.
53 D. R a f a l s k a: Miêdzy marzeniami a rzeczywistoœci¹. Tygodnik Po prostu wobec g³ównych problemów spo³ecznych i politycznych Polski w latach 1955–1957, Warszawa 2008, s. 11, 12.
54 E. B o r a: O mi³oœci do Izraela i mi³oœci do Srula, Od Nowa 1958, nr 6, s. 7.
55 I.I. (I. I s e r l e s): Partie siedemdziesi¹t tysiêcy, Od Nowa 1962, nr 22, s. 1.
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pam, równie¿ te syjonistyczne, oraz granice mo¿liwej krytyki. Z drugiej
strony czytelnika móg³ raziæ konformizm w prezentowaniu problemów,
z którymi na co dzieñ mierzyli siê nowi olim.
Warto w tym miejscu przywo³aæ choæby jeden przyk³ad takich dylematów redakcji, bêd¹cych dowodem na to, ¿e ³atwiej zmieniæ pogl¹dy, zdecydowanie trudniej – mentalnoœæ, sk¹din¹d ska¿on¹ respektowaniem etatystyczno-propagandowych norm kraju pochodzenia, bowiem ze starymi
nawykami, apriorycznymi prawdami i pó³prawdami rozstawali siê w ró¿nym czasie i tempie56. Artyku³ Rana Kisleva Dom s³oñca o powstaj¹cym
w pobli¿u Jerozolimy miasteczku Bet Szemesz, sprowokowany osobistym
poznaniem tego miejsca, ale przede wszystkim warunkami asymilacji, wymyka³ siê wszelkim konwencjom propañstwowych artyku³ów, jakie zazwyczaj w tym czasie drukowano. Opis nieudanych bohaterów, na pewno niewystarczaj¹co syjonistycznych, dope³nia³a pustka z trudem buduj¹cego siê
miasta, nie doœæ zagospodarowanego, by budziæ nadziejê nowo przyby³ych
na urz¹dzenie siê w nim. „Sprzecznoœæ miêdzy historyczn¹ koniecznoœci¹
a tragedi¹ jednostki” w partyjnej gazecie syjonistycznego ugrupowania
obroniæ siê nie mog³a.
Z polityczn¹ „po³ajank¹” wyst¹pi³ Iserles, uciekaj¹c siê – pod fikcyjn¹
postaci¹ zbulwersowanego czytelnika – do mistyfikacji polemiki z Wissem.
Gromi³ niesprawiedliwy os¹d syjonistycznych dokonañ w pañstwie, nie
bacz¹c na to, ¿e siêga³ po argumenty gorliwego syjonisty, z którymi dot¹d
gor¹co polemizowa³, siebie i innych przekonywa³ bowiem:
nie ¿yjemy nie tylko na wielkim œwiecie, ale w Izraelu i poniewa¿ Od Nowa
jest pismem, którego odbiorcami s¹ przewa¿nie nowi olim, to nie zostaje mi
nic innego, jak równie¿ roz³o¿yæ rêce – ale nie w rezygnacji, a w zdumieniu
nad tego rodzaju lini¹ [...]. Pozostaje mi jedynie jeszcze raz zdziwiæ siê i zapytaæ – tym razem redakcjê: dlaczego drukujecie artyku³y g³êboko sprzeczne
z podtytu³em pisma: „Dwutygodnik izraelski?” Demokracja i swoboda s³owa
nie wyjaœniaj¹ tu nic57.

Dalej uspokaja³, najpewniej dzia³aczy partyjnych, którzy niepokoi³ brak
ograniczeñ krytyki instytucji pañstwa przez Od Nowa: „Jestem przecie¿
pewny, ¿e nie wydrukujecie najlepiej nawet napisanego artyku³u [...] wzywaj¹cego na przyk³ad do rozwi¹zania Histadrutu. I bardzo dobrze, ¿e tego
nie zrobicie”58 – dodawa³, pisz¹c o jednej z kluczowych instytucji pañstwa,
do przedstawicielstwa w której sam aspirowa³.
Zarzuty Iserlesa sw¹ stylistyk¹ przypomina³y dobrze znan¹ komunistyczn¹ retorykê o wichrzycielach i wywrotowcach, o burzeniu budowanego usprawiedliwion¹ historyczn¹ koniecznoœci¹ s³usznego porz¹dku. I jak
pisa³ inny uczestnik tej debaty, Edmund Bora (Borys Eppel):
Wystarczy³oby z lekka przeredagowaæ list otwarty Szalema i wstawiæ na miejsce s³owa Izrael – Polska Ludowa, a na miejsce Beit Szemesz – Nowa Huta,
56
57
58

B. P i o t r o w s k a: op. cit., s. 2.
S. S z a l e m: O cadyku z Berdyczewa i publicystach z Tel – Awiwu, tam¿e, nr 5, s. 7.
Tam¿e.
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by otrzymaæ typowy artyku³ sekciarski w prowincjonalnym dzienniku w Polsce, wymierzony przeciwko „rozrabiaczom” odwa¿aj¹cym siê podaæ do publicznej wiadomoœci, ¿e w Nowej Hucie buduje siê co prawda wielk¹ stalowniê, ale to nie usprawiedliwia lekcewa¿enia potrzeb robotników, niechlujstwa
i marnotrawstwa59.

Z drugiej strony Wiss, z pozycji wolnej prasy, przypomnia³ Iserlesowi:
Przez d³ugie lata ¿yliœmy z Panem w atmosferze prymatu interesów spo³eczeñstwa nad interesem jednostki. Atmosfera ta – jak pamiêtamy – doprowadzi³a
nie tylko do «wypaczeñ», lecz do zbrodni. W³aœnie jako patriota czujê koniecznoœæ „krzyku” wszêdzie tam, gdzie przes³anki do tego rodzaju pogl¹dów
dostrzegam w swoim kraju60.

Spór toczy³ siê na ³amach Od Nowa, tworz¹c przy okazji wizerunek pisma polemicznego, poczytnego, skupiaj¹cego uwagê polskojêzycznego
czytelnika, a jednoczeœnie przekonywa³ te¿ partiê, skonfundowan¹ wypowiedziami rozczarowanych izraelsk¹ rzeczywistoœci¹ dziennikarzy, b¹dŸ co
b¹dŸ ich w³asnego pisma, o realizowaniu przez tygodnik syjonistycznych
wzorców. Gra z udzia³em redakcji i czytelnika op³aci³a siê: czytelnik zosta³
poinformowany, a redaktor ocalony. Skutek tego by³ te¿ i taki, ¿e autor
Domu s³oñca w nastêpnych artyku³ach dostrzeg³ wiêcej pozytywnych stron
¿ydowskiego pañstwa, ale nie a¿ tyle, by nie napisaæ co pewien czas na
przekór politycznym instrukcjom Mapam, wprowadzaj¹c zamêt do pouk³adanego œwiata watików61, opisanego syjonistycznymi wartoœciami62.
Kierunek wypowiedzi zespo³u redakcyjnego pozostawa³, i tu siê nic nie
zmieni³o, socjalistyczny, wci¹¿ opisywano œwiat za pomoc¹ takiego¿ zbioru
kategorii, nie odchodz¹c daleko od pisania na syjonistyczne zamówienie.
Zdarza³o siê, ¿e alternatywne teksty spotyka³y siê najpierw z krytyczn¹
ocen¹ redaktora, nastêpnie partii – g³oszon¹ w polemicznych artyku³ach,
przyjmowa³y jednak¿e charakter otwartej debaty toczonej na ³amach Od
Nowa. W ka¿dym razie jej nieprzekraczaln¹ granic¹ by³ szeroko rozumiany
etos i interes pañstwa. Redakcja, podobnie jak dziennikarze innych pism
obcojêzycznych, zawsze realizowa³a zadanie nadrzêdne: „narodowe urobienie”, choæ próbowano odejœæ od wychowywania czytelników na rzecz
stymulowania ich do myœlenia i dyskursu.
Pomimo tego, doœwiadczenie istnienia restrykcyjnej cenzury wywiezione z Polski sk³oni³o Iserlesa do oceny: „Tam by³ ogromny margines wolnoœci. Kiedyœ napisa³em artyku³, w którym pisa³em inaczej ni¿ Ya’ari, wszyscy byli tym zdziwieni. Meir zaprosi³ mnie do siebie na «kawê»,
siedzieliœmy, spieraliœmy siê, nie poddawa³em siê. Wydaje siê, ¿e on bardzo
to ceni³. Chcia³em robiæ ideowe pismo, ale nie partyjne”. Swoboda, margines wolnoœci szed³ w parze z towarzysk¹ i intelektualn¹ akceptacj¹ Iserlesa
przez mapamowski establishment, nie wystêpowa³ on bynajmniej w cha59
60
61
62

E. B o r a: O mi³oœci do Izraela i mi³oœci do Srula, Od Nowa 1958, nr 6, s. 7.
H. W i s s: O patriotyzmie, humanizmie i cadykizmie, tam¿e, nr 5, s. 7.
Wczeœniejsi, zasiedzieli imigranci.
H. W i s s: Na dnie, tam¿e, s. 3.

ABSORPCJA POLITYCZNA POLSKICH ¯YDÓW, BY£YCH KOMUNISTÓW...

195

rakterze nowego ole, a raczej równoprawnego partnera dyskursu. Gdy
w³adze partii nosi³y siê zamiarem, by wolnoœæ tê powœci¹gn¹æ albo nawet
ukróciæ, wtedy lawirowa³, kr¹¿y³, ³agodzi³ na gruncie towarzyskim, w rezultacie osi¹ga³ cel. Widaæ to wyraŸnie w protoko³ach z posiedzeñ sekretariatu partii, gdy na jednym z nich Ya’ari podtrzyma³ decyzjê o zamkniêciu
Od Nowa, a na nastêpnym ju¿ tak krytyczny wobec niej nie by³, a nawet
znalaz³ zalety „pisma na wysokim poziomie”. Poza tym krytyka Od Nowa
nie zajmowa³a zbyt wiele miejsca na posiedzeniach partii, byæ mo¿e dlatego, ¿e by³o ono jednym z wielu obcojêzycznych mapamowskich czasopism, st¹d doœæ lakoniczne oceny podnosi³y kwestiê nie tyle s³abej znajomoœci œrodowiska, ile samego tygodnika, o którym mówiono: „polska
gazeta”.
Zakoñczenie
Byt pisma, zgodnie z ide¹ hebraizacji, zak³ada³ tymczasowoœæ. Nowi
olim mieli przede wszystkim zachowaæ tzw. duchow¹ ³¹cznoœæ z krajem,
zanim naucz¹ siê hebrajskiego. Przy ca³ym szacunku dla poziomu pisma,
inteligencja nauczona by³a ¿yæ pe³ni¹ spo³ecznego, politycznego i kulturalnego ¿ycia, sama wiêc garnê³a siê do nauki jêzyka, nie chc¹c pozostaæ na
marginesie. Obcy jêzyk oznacza³ „margines jêzykowy, ale tak¿e margines
spraw – t³umaczy³ Iserles. Ju¿ od 1962 r. pisano o problemach z utrzymaniem na rynku Od Nowa. Pismu ubywa³o czytelników, którzy przechodzili
do prasy hebrajskiej, redakcja przez pewien czas nosi³a siê nawet z zamiarem utworzenia hebrajskiej edycji i w ten sposób poszerzenia rynku czytelników, ucieczki od marginalizacji. Pomimo tej szumnej zapowiedzi, ograniczono siê jedynie do zmiany periodycznoœci polskojêzycznej na razie
edycji Od Nowa – z tygodnika na dwutygodnik63.
Od po³owy 1964 r. na posiedzeniach sekretariatu partii Mapam w porz¹dku obrad mo¿na by³o spotkaæ punkt poœwiêcony zamkniêciu Od
Nowa64. Temat czêœciowo zosta³ wywo³any ogólnym kryzysem prasy partyjnej – spada³y nak³ady nie tylko pism obcojêzycznych, w tym czasie notowano równie¿ ten sam problem z hebrajskim Al Ha-Miszmar, czego przy
pogarszaj¹cym siê stanie finansów partii nie mo¿na by³o zbagataelizowaæ.
„W Mapam coraz wiêcej by³o dyskusji: wydawaæ czy zamkn¹æ i mnie siê to
ju¿ znudzi³o. Nasi czytelnicy zaczêli czytaæ po hebrajsku – nie by³o sensu
ko³ysaæ martwego dziecka – polskojêzyczne pismo w Izraelu nie mog³o siê
trzymaæ, gdy codziennie umiera polskojêzyczny czytelnik”65 – wspomina³
Iserles.
63

Od Nowa 1962, nr 46, s. 1.
AHH, Giwat Hawiwa, 8.65.90, posiedzenie sekretariatu partii z 26 II 1964.
65 Rozmowa autorki z Ignacym Iserlesem; zob. te¿ AHH, Giwat Hawiwa, 10/65.90, posiedzenie sekretariatu partii z 1 XII 1965; tam¿e, 11/65.90; zob. te¿ AIPN, 01262/254, k. 104.
64
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W 1964 r. przygotowywano siê do wyborów, najpierw rozwa¿ano zamkniêcie Od Nowa, co obni¿y³oby deficyt finansów partii, nastêpnie zarzucono tê myœl, przyjmuj¹c typowe postêpowanie w tej sprawie: „gazetê mo¿na zamkn¹æ, ale nigdy przed wyborami”, by nie utraciæ nawet najmniejszej
czêœci potencjalnych, sta³ych wyborców – czytelników polskojêzycznego
pisma. W 1965 r. partia by³a ju¿ po wyborach i nic nie sta³o na przeszkodzie, aby 282 numer (28 grudnia 1965 r.) Od Nowa, by³ tym ostatnim.
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STATUS, NAUCZANIE
I WYKORZYSTYWANIE W MEDIACH
JÊZYKÓW MNIEJSZOŒCIOWYCH
I OBCYCH WE WSPÓ£CZESNEJ POLSCE

W

¿yciu wiêkszoœci niepodleg³ych pañstw w miarê jednolitych narodowoœciowo, a wiêc i naszego, jêzyki obce mog¹ (niekiedy jednoczeœnie) wystêpowaæ w trojakim charakterze:
1. jako u¿ywane przez grupy mniejszoœciowe,
2. jako bêd¹ce przedmiotem nauczania i badañ,
3. jako u¿ywane na co dzieñ przy rozmaitych okazjach, z których najwa¿niejsze s¹ dwie: praca zawodowa lub dzia³alnoœæ medialna – wydawnicza czy reklamowa.
W pierwszym wypadku mamy do czynienia albo z jêzykami przebywaj¹cych w Polsce imigrantów, którzy z w³asnej inicjatywy i na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ organizuj¹ (lub nie) swoje media – gazety1, czy te¿ portale
internetowe2, albo z jêzykami oficjalnie uznanych mniejszoœci narodowych
i etnicznych, to znaczy z jêzykami mniejszoœciowymi lub regionalnymi,
których ochrona i dbanie o ich rozwój regulowane s¹ prawem.
O jêzykach mniejszoœci i ich sytuacji prawnej
Zgodnie z art. 1 Europejskiej karty jêzyków regionalnych lub mniejszoœciowych z 5 listopada 1992 roku, za jêzyki takie uznaje siê „jêzyki, które
s¹: [...] tradycyjnie u¿ywane na terytorium danego pañstwa przez jego obywateli, stanowi¹cych grupê liczebnie mniejsz¹ od reszty ludnoœci tego pañstwa; oraz [...] ró¿ni¹ siê od oficjalnego jêzyka tego pañstwa”3.
Polska Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszoœciach narodowych
i etnicznych oraz o jêzyku regionalnym w art. 3 definiuje natomiast jêzyk

1

Np. Russkij Kurier Warszawy W³adimira Kirianowa (http://www.rkw.3w.pl/index.html) wychodz¹cy
ju¿ 20 lat.
2 Np. Wietnamsko-Polskiego Klubu Kulturalnego Vãn hóa, http://www.benviet.org/lista:van-hoa.
3 http://www.vdg.pl/pliki/oswiata/Europejska_Karta_Jezykow_Regionalnych_lub_Mniejszosciowych.pdf.
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mniejszoœci jako „w³asny jêzyk mniejszoœci narodowej lub etnicznej”4,
wiêc zak³ada, ¿e uznanie danego jêzyka za jêzyk mniejszoœci jest pochodn¹
uznania pos³uguj¹cej siê nim grupy obywateli RP za mniejszoœæ narodow¹
lub etniczn¹5. Za mniejszoœci narodowe ustawodawca uznaje mniejszoœci:
bia³orusk¹, czesk¹, litewsk¹, niemieck¹, ormiañsk¹, rosyjsk¹, s³owack¹,
ukraiñsk¹, ¿ydowsk¹. Mniejszoœciami etnicznymi s¹ zaœ: karaimska, ³emkowska, romska i tatarska6. Szczegó³owe dane przedstawia tabela 17:
Tabela 1. Mniejszoœci narodowe w Polsce
Mniejszoœæ

Liczebnoœæ wg spisu z 2002

Liczebnoœæ (samoocena)

Niemiecka

147 094

300 000–400 000

Bia³oruska

47 640

250 000–300 000

Ukraiñska

27 172

220 000–300 000

Romska

12 731

20 000

Rosyjska

3 244

20 000

£emkowska

5 850

50 000

Litewska

5 639

30 000

S³owacka

1 710

15 000

¯ydowska

1 055

5 000

Czeska

386

3 000

Tatarska

447

2 000

Ormiañska

262

1 500

Karaimska

43

150

spo³ecznoœæ kaszubska

5 062

250 000–300 000

Razem

258 355 = 0,67%
ludnoœci kraju

1 166 650 – 1 446 650 = 3,1% – 3,8%
ludnoœci kraju

wraz z deklaruj¹cymi
narodowoœæ œl¹sk¹

431 508 = 1,13%
ludnoœci kraju

4 Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszoœciach narodowych i etnicznych oraz o jêzyku regionalnym, DzU 2005 nr 17 poz. 141, ze zm.
5 Mniejszoœæ narodowa lub etniczna jest okreœlona w art. 2 Ustawy jako „grupa obywateli polskich,
która spe³nia ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki: 1) jest mniej liczebna od pozosta³ej czêœci ludnoœci Rzeczypospolitej Polskiej, 2) w sposób istotny odró¿nia siê od pozosta³ych obywateli jêzykiem, kultur¹ lub tradycj¹, 3) d¹¿y do zachowania swojego jêzyka, kultury lub tradycji, 4) ma œwiadomoœæ w³asnej historycznej wspólnoty narodowej i jest ukierunkowana na jej wyra¿anie i ochronê, 5) jej przodkowie
zamieszkiwali obecne terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od co najmniej 100 lat” oraz „6) uto¿samia
siê z narodem zorganizowanym we w³asnym pañstwie” (w przypadku mniejszoœci narodowej) lub „6)
nie uto¿samia siê z narodem zorganizowanym we w³asnym pañstwie” (w przypadku mniejszoœci etnicznej).
6 Zgodnie z postanowieniami Europejskiej karty jêzyków regionalnych lub mniejszoœciowych, wyró¿nia siê ponadto kategoriê jêzyków nieterytorialnych, do których nale¿¹ „jêzyki u¿ywane przez obywateli danego pañstwa, inne ni¿ jêzyk lub jêzyki u¿ywane przez resztê ludnoœci, które jednak, chocia¿ u¿ywane tradycyjnie na terytorium tego pañstwa, nie mog¹ byæ identyfikowane z okreœlonym jego
obszarem”. W wypadku Polski s¹ nimi jêzyki: hebrajski, jidysz, karaimski, ormiañski i romski.
7 Na podstawie: W. P i s a r e k: The Relationship between Official and Minority Languages in Poland,
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Osobna regulacja prawna odnosi siê do jêzyka regionalnego. Zgodnie
z art. 19 Ustawy (nawi¹zuj¹cym do brzmienia przepisu Karty), jêzykiem regionalnym jest jêzyk, który „1) jest tradycyjnie u¿ywany na terytorium danego pañstwa przez jego obywateli, którzy stanowi¹ grupê liczebnie mniejsz¹ od reszty ludnoœci tego pañstwa; 2) ró¿ni siê od oficjalnego jêzyka tego
pañstwa; nie obejmuje to ani dialektów oficjalnego jêzyka pañstwa, ani jêzyków migrantów”.
Do chwili obecnej ustawodawca przyzna³ status jêzyka regionalnego jedynie jêzykowi kaszubskiemu. W polskim dyskursie politycznym pojawiaj¹ siê co prawda g³osy o potrzebie nadania takiego statusu równie¿ etnolektowi œl¹skiemu, skoro jednak tzw. jêzyk œl¹ski, czyli zespó³ gwar
sk³adaj¹cych siê na dialekt œl¹ski jêzyka polskiego, nie zosta³ dotychczas
oficjalnie i prawnie uznany za jêzyk regionalny, nie bierzemy go tu pod
uwagê.
Zgodnie z art. 27 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz z art. 4
Ustawy z 7 paŸdziernika 1999 r. o jêzyku polskim – jêzyk polski jest w Polsce jêzykiem urzêdowym8. Oznacza to m.in., ¿e podmioty wykonuj¹ce zadania publiczne dokonuj¹ wszelkich czynnoœci urzêdowych i sk³adaj¹
oœwiadczenia w jêzyku polskim (art. 5 tej¿e Ustawy), tego równie¿ jêzyka
u¿ywa siê w obrocie z udzia³em konsumentów oraz w prawie pracy (art. 7).
To jêzyk polski jest jêzykiem nauczania w szko³ach publicznych i niepublicznych (art. 9), i w nim sporz¹dza siê napisy i informacje przeznaczone
do publicznego odbioru (art. 10).
Ogólne postanowienia zawarte w Ustawie s¹ jednak modyfikowane
przez szereg przepisów reguluj¹cych status jêzyków innych ni¿ polski.
Znajduj¹ siê one przede wszystkim w aktach prawnych odnosz¹cych siê do
ró¿nych aspektów funkcjonowania w Polsce mniejszoœci narodowych i etnicznych, w tym w: Ustawie z 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty wraz
z przepisami wykonawczymi9, Ustawie z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii
i telewizji (która stanowi, ¿e media publiczne s¹ obowi¹zane uwzglêdniaæ
potrzeby mniejszoœci narodowych i etnicznych)10, ustawie z 27 lipca
2001 r. – Prawie o ustroju s¹dów powszechnych (zgodnie z którym, „osoba
[w:] G. S t i c k e l (red.): National, Regional and Minority Languages in Europe. Contributions to the
Annual Conference 2009 of EFNIL in Dublin, Frankfurt am Main, s. 121. Patrz tak¿e publikacje z lat
ostatnich: S. G a j d a: Sytuacja jêzykowa mniejszoœci narodowych i etnicznych, w t e n ¿ e (red.): Jêzyk
polski, Opole 2001, s. 45–53; W. K a j t o c h: Jêzyki mniejszoœci narodowych w Polsce, [w:] W. P i s a r e k (red.): Polszczyzna 2000. Orêdzie o stanie jêzyka na prze³omie tysi¹cleci, Kraków 1999,
s. 279–305; M. M o s k a l: Policy on Minority and Regional Languages in Poland,
http://www.aber.ac.uk/mercator/images/Martapaper.pdf; oraz Language minorities in Poland at the moment of accession to the EU, http://www6.gencat.net/llengcat/noves/hm04primavera-estiu/docs/moskal.pdf; M. S t r y c h a r s k a - B r z e z i n a: Jêzyki mniejszoœci narodowych i etnicznych w Polsce,
[w:] M. C z e r m i ñ s k a i in. (red.): Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo – wiedza o jêzyku – wiedza o kulturze – edukacja, t. 2, Kraków 2006, s. 236–246; T. W i c h e r k i e w i c z: To¿samoœæ
mniejszoœci jêzykowych w Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] T. K o s t y r k o, T. Z g ó ³ k a (red.): Kultura
wobec krêgów to¿samoœci. Materia³y konferencji przedkongresowej Poznañ 19–21 paŸdziernika 2000,
Poznañ–Wroc³aw 2000, s. 181–190.
8 Ustawa z dnia 7 paŸdziernika 1999 r. o jêzyku polskim, DzU 1999 nr 90 poz. 999, ze zm.
9 Ustawa z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty, DzU 1991 nr 95 poz. 425, ze zm.
10 Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, DzU 2009 nr 115 poz. 965, ze zm.
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nie w³adaj¹ca w wystarczaj¹cym stopniu jêzykiem polskim ma prawo do
wystêpowania przed s¹dem w znanym przez ni¹ jêzyku i bezp³atnego korzystania z pomocy t³umacza”)11, oraz – przede wszystkim – w Ustawie
z 6 stycznia 2005 r. o mniejszoœciach narodowych i etnicznych oraz o jêzyku regionalnym. Gwarancje korzystania z jêzyków mniejszoœci zawiera
równie¿ Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. oraz akty prawa miêdzynarodowego, wœród których wymieniæ nale¿y Europejsk¹ kartê jêzyków regionalnych lub mniejszoœciowych (ratyfikowan¹ w 2008 r.) i szereg umów
dwustronnych z innymi krajami o wspó³pracy w dziedzinie kultury
i oœwiaty.
Osoby nale¿¹ce do mniejszoœci narodowej b¹dŸ spo³ecznoœci pos³uguj¹cej siê jêzykiem regionalnym otrzyma³y od ustawodawcy rozleg³e uprawnienia12, m.in. prawo do swobodnego pos³ugiwania siê swoim jêzykiem
w ¿yciu prywatnym i publicznym, rozpowszechniania i wymiany informacji w tym jêzyku, a tak¿e do nauki jêzyka mniejszoœciowego lub regionalnego b¹dŸ nauki prowadzonej w tym jêzyku (art. 8 Ustawy o mniejszoœciach...). Osoby te maj¹ równie¿ prawo do pisowni nazwisk zgodnie
z regu³ami swego jêzyka (art. 7).
Istotnym uprawnieniem mniejszoœci narodowych i etnicznych jest mo¿liwoœæ pos³ugiwania siê ich jêzykiem (b¹dŸ jêzykiem regionalnym) przed
organami gminy (art. 9). Jêzyk mniejszoœci mo¿e byæ jednak u¿ywany jako
jêzyk pomocniczy tylko w tych gminach, w których liczba mieszkañców
gminy nale¿¹cych do mniejszoœci, której jêzyk ma byæ u¿ywany jako jêzyk
pomocniczy, jest nie mniejsza ni¿ 20% ogólnej liczby mieszkañców gminy.
Musi to zostaæ potwierdzone wpisem do Urzêdowego rejestru gmin, w których u¿ywany jest jêzyk pomocniczy. W rejestrze tym znajduje siê obecnie
30 gmin13. Osobny rejestr istnieje dla gmin (obecnie 41), na których obszarze u¿ywane s¹ nazwy w jêzyku mniejszoœci14.
Kluczowe znaczenie dla zachowania i rozwoju jêzyków mniejszoœciowych i regionalnych maj¹ oczywiœcie uprawnienia zwi¹zane ze sfer¹
oœwiaty i kultury – regulowane przez art. 13 Ustawy z 7 grudnia 1991 r.
o systemie oœwiaty, do której odsy³a (w sprawach dotycz¹cych edukacji)
art. 17 ustawy o mniejszoœciach oraz art. 18 tej¿e ustawy (odnosz¹cy siê do
11

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju s¹dów powszechnych, DzU 2011 nr 109 poz. 627, ze
zm.
12 Na ten temat patrz: W. K a j t o c h: Problem warunków rozwoju jêzyków mniejszoœci, [w:] W. F u r m a n i K. W o l n y - Z m o r z y ñ s k i (red.): W krêgu euroregionów. Rola mediów w komunikowaniu
miêdzykulturowym na przyk³adzie euroregionu Karpaty, Kraków–Rzeszów 2000, s. 219–230.
13 Liczba ta obejmuje 22 gminy, gdzie jêzykiem pomocniczym jest jêzyk niemiecki (wszystkie w województwie opolskim), 5 gmin z pomocniczym jêzykiem bia³oruskim (województwo podlaskie), 2 gminy
z pomocniczym jêzykiem kaszubskim (województwo pomorskie) i 1 gminê, gdzie jêzykiem pomocniczym jest litewski (województwo podlaskie). Zob. Lista gmin wpisanych na podstawie art. 10 ustawy
z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszoœciach narodowych i etnicznych oraz o jêzyku regionalnym (DzU nr
17 poz. 141, z póŸn. zm.), do Urzêdowego rejestru gmin, w których jest u¿ywany jêzyk pomocniczy,
http://www.mswia.gov.pl /download.php?s=1&id=12604.
14 Lista gmin wpisanych na podstawie art. 12 Ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszoœciach narodowych i etnicznych oraz o jêzyku regionalnym (DzU nr 17 poz. 141, z póŸn. zm.) do Rejestru gmin, na
których obszarze u¿ywane s¹ nazwy w jêzyku mniejszoœci, http://www.mswia.gov.pl/download.php?s=1&id=13225.
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kwestii zwi¹zanych z to¿samoœci¹ kulturow¹ mniejszoœci). Zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oœwiaty15, jêzyk mniejszoœci
mo¿e byæ jêzykiem prowadzenia zajêæ, drugim jêzykiem nauczania b¹dŸ
te¿ przedmiotem dodatkowym16.
System edukacji w jêzykach mniejszoœci obejmuje w ca³ym kraju 1081
placówek (przedszkola, klasy „0”, szko³y podstawowe, gimnazja i szko³y
ponadgimnazjalne oraz zespo³y miêdzyszkolne), w których uczy siê
ogó³em 54 262 uczniów17. Szczegó³owe dane przedstawiaj¹ wykresy 1 i 2:
Wykres 1. Iloœæ placówek szkolnych w dyspozycji mniejszoœci narodowych

15 Zw³aszcza Rozporz¹dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szko³y i placówki publiczne zadañ umo¿liwiaj¹cych
podtrzymywanie poczucia to¿samoœci narodowej, etnicznej i jêzykowej uczniów nale¿¹cych do mniejszoœci narodowych i etnicznych oraz spo³ecznoœci pos³uguj¹cej siê jêzykiem regionalnym.
16 Oddzia³ szkolny wykorzystuj¹cy te mo¿liwoœci mo¿na utworzyæ ju¿ dla siedmiu (w wypadku przedszkoli, szkó³ podstawowych i gimnazjów) lub 14 uczniów (w wypadku szkó³ ponadgimnazjalnych).
Grupy rozproszone geograficznie mog¹ pobieraæ naukê w jêzyku mniejszoœciowym lub regionalnym
w ramach zespo³ów miêdzyszkolnych.
17 Mniejszoœæ niemiecka dysponuje 534 placówkami w województwach: opolskim, œl¹skim
i warmiñsko-mazurskim (naukê pobiera w nich 38 269 uczniów), spo³ecznoœæ kaszubska – 237 placówkami w województwie pomorskim (8 518 uczniów), mniejszoœæ bia³oruska – 47 placówkami w województwie podlaskim (3 409 uczniów), mniejszoœæ ukraiñska – 179 placówkami w województwach:
dolnoœl¹skim, lubuskim, ma³opolskim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, warmiñsko-mazurskim i zachodniopomorskim (2 483 uczniów), mniejszoœæ litewska – 19 placówkami w województwie podlaskim (687 uczniów), mniejszoœæ ³emkowska – 44 placówkami w województwach: dolnoœl¹skim, lubuskim i ma³opolskim (311 uczniów), mniejszoœæ s³owacka – 13 placówkami
w województwie ma³opolskim (273 uczniów), mniejszoœæ ¿ydowska – 6 placówkami niepublicznymi
we Wroc³awiu i Warszawie (296 uczniów), a mniejszoœæ ormiañska – 2 zespo³ami miêdzyszkolnymi
w Krakowie i Warszawie (16 uczniów). Patrz: Drugi raport dotycz¹cy sytuacji mniejszoœci narodowych
i etnicznych oraz jêzyka regionalnego w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2009, s. 37,
www.mswia.gov.pl/download.php?s=1&id=11786.
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Wykres 2. Iloœæ uczniów w placówkach szkolnych bêd¹cych w dyspozycji mniejszoœci narodowych

Zgodnie ze wspomnianym art. 18 Ustawy o mniejszoœciach narodowych
i etnicznych oraz o jêzyku regionalnym, „organy w³adzy publicznej s¹ obowi¹zane podejmowaæ odpowiednie œrodki w celu wspierania dzia³alnoœci
zmierzaj¹cej do ochrony, zachowania i rozwoju to¿samoœci kulturowej
mniejszoœci”18. Obowi¹zki te obejmuj¹ – w szczególnoœci – dotacje na
dzia³alnoœæ kulturaln¹ mniejszoœci, inwestycje s³u¿¹ce zachowaniu ich to¿samoœci kulturowej, wydawanie ksi¹¿ek i prasy, wspieranie programów
telewizyjnych i audycji radiowych, ochronê miejsc zwi¹zanych z kultur¹
mniejszoœci, dzia³alnoœæ œwietlicow¹, prowadzenie bibliotek oraz dokumentacji ¿ycia kulturalnego i artystycznego mniejszoœci, edukacjê dzieci
i m³odzie¿y realizowan¹ w ró¿nych formach oraz propagowanie wiedzy
o mniejszoœciach (art. 18 ust. 2 ustawy).
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 8a Ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, nadawcy publiczni maj¹ obowi¹zek tworzenia i rozpowszechniania audycji uwzglêdniaj¹cych potrzeby mniejszoœci narodowych
i etnicznych oraz spo³ecznoœci pos³uguj¹cych siê jêzykiem regionalnym.
Realizuj¹c ten obowi¹zek, TVP SA emituje szereg audycji w jêzykach
mniejszoœciowych i w jêzyku regionalnym – we wspólnym paœmie TVP
INFO i w ramach pasm roz³¹czonych, nadawanych przez oœrodki regionalne TVP. I tak, w paœmie wspólnym programów regionalnych TVP INFO
ukazuje siê cykliczna audycja Telenowyny, realizowana w jêzyku ukraiñskim. Oddzia³ terenowy TVP w Bia³ymstoku rozpowszechnia audycje skierowane do 6 mniejszoœci narodowych i etnicznych – „Tydzieñ Bia³oruski”,
„Przegl¹d Ukraiñski”, „Panorama Litewska”, „Rosyjski G³os”, „My Romowie” i „Podlaski Orient” (dla ludnoœci tatarskiej)19. TVP Gdañsk emituje
18
19

Patrz przypis 4.
„My Romowie” i „Podlaski Orient” s¹ produkowane w jêzyku polskim.
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programy „Rodno Zemia” i „Tede jo”, adresowane do spo³ecznoœci kaszubskiej, oddzia³y regionalne TVP z Katowic i Opola realizuj¹ niemieckojêzyczny „Schlesien Journal”, a TVP Olsztyn – „Ukraiñskie Wieœci”20. TVP
Kraków produkowa³a do niedawna audycjê „Informator Romski”21. £¹cznie, w 2007 r. nadano 239,8 godz. takich audycji, a w 2008 r. – 112,122.
Spoœród 17 rozg³oœni regionalnych Polskiego Radia, 9 nadaje audycje
dla mniejszoœci narodowych i etnicznych oraz dla spo³ecznoœci pos³uguj¹cej siê jêzykiem regionalnym23. Szczegó³y przedstawia tabela 2.
Niektóre mniejszoœci dysponuj¹ mo¿liwoœci¹ rozwijania swej kultury
i jêzyka za poœrednictwem rozg³oœni niepublicznych. Wymieniæ tu nale¿y
m.in. Radio „Kaszebe” z Rumii i Bia³ostockie Radio „Racja” z Bia³egostoku. Audycje w jêzyku niemieckim nadaj¹ ponadto: Radio „Vanessa” z Raciborza i Radio „Park FM” z Kêdzierzyna-KoŸla24. Od 1 czerwca 2011 nadaje
z Gorlic internetowe radio ³emkowskie Lem.fm25. Spo³ecznoœæ kaszubska
posiada równie¿ – od 1 wrzeœnia 2010 r. – telewizjê regionaln¹ CSB.
Tabela 2. Liczba godzin programu rozg³oœni Polskiego Radia
nadawanych w jêzykach mniejszoœci26
Jêzyk
region.

Jêzyki narodowe
Nazwa
rozg³oœni

ukraiñski

bia³oruski

litewski

niemiecki

romski

³emkowski

£¹cznie

kaszubski

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008
godz.
Bia³ystok

53

53

180

180

53

53

0

0

0

0

0

0

0

0

286

Gdañsk

0

0

0

0

0

0

7

4

0

0

0

0

100

115

107

119

Katowice

0

0

0

0

0

0

22

23,2

0

0

0

0

0

0

22

23,2

0

Koszalin

0

0

0

Kraków

14

15

0

0

0

Olsztyn

26

26

0

0

0

0

Opole

0

0

0

0

0

0

Rzeszów

138

139

0

0

0

0

0

Wroc³aw

5

0

0

0

0

0

180

53

53

Razem

20

31,2 30,4

267,2 268,4 180

20,2 17,5

286

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

15

22

22

0

0

0

0

0

0

48

48

106,2 113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

138

139

0

0

0

5

5

0

0

10

10

5

5

157,2 162,2 20,2 17,5

28,1 28,5 79,5 76,4

106.2 113

128,1 143,5 810,7 829,6

Drugi raport dotycz¹cy sytuacji mniejszoœci narodowych i etnicznych oraz jêzyka regionalnego
w Rzeczypospolitej Polskiej..., s. 22–24, www.mswia.gov.pl/download.php?s=1&id=11786.
21 R. S t a n o w s k i: Krakowska telewizja zawiesza programy, http://www.dziennikpolski24.pl/pl/aktualnosci/ kultura/991272-krakowska-telewizja-zawiesza-programy.html.
22 Drugi raport dotycz¹cy sytuacji mniejszoœci narodowych i etnicznych oraz jêzyka regionalnego
w Rzeczypospolitej Polskiej..., s. 22.
23 Tam¿e, s. 26.
24 I Raport dla Sekretarza Generalnego Rady Europy z realizacji przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ postanowieñ Europejskiej karty jêzyków regionalnych lub mniejszoœciowych, Warszawa 2010, s. 63–64, mighealth.net/pl/images/0/07/Raport01.pdf.
25 E. T k a c z: Powstanie ³emkowskie radio internetowe, http://www.lem.fm oraz http://gorlice.naszemiasto.pl/ artykul/914323,powstanie-lemkowskie-radio-internetowe,id,t.html.
26 Cyt. za: Drugi raport dotycz¹cy sytuacji mniejszoœci narodowych i etnicznych oraz jêzyka regionalnego w Rzeczypospolitej Polskiej..., s. 26.
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Rz¹d RP dok³ada starañ, aby ka¿da z mniejszoœci mog³a korzystaæ przynajmniej z jednego w³asnego czasopisma (preferowane s¹ pisma w jêzyku
ojczystym danej mniejszoœci). Prawie wszystkie takie wydawnictwa dotowane s¹ z funduszy pañstwowych. Tytu³y najwa¿niejszych pism mniejszoœci przedstawia tabela 327.
Tabela 3. Najwa¿niejsze czasopisma mniejszoœci narodowych w Polsce
Mniejszoœæ
bia³oruska

Wydawane czasopisma
tygodnik Niwa, miesiêcznik Czasopis, kwartalnik Bielski Hostineæ,
pó³rocznik Bia³oruskie Zeszyty Historyczne, rocznik Termapi³y

czeska

rocznik Kalendarz Zelowski

karaimska

Awazymyz (ukazuje siê 3 razy do roku)

litewska

dwutygodnik Aušra, miesiêcznik dla dzieci Aušrele, kwartalnik Saltinis

³emkowska

kwartalniki Besida i Watra, rocznik Rocznik Ruskiej Bursy, £emkiwska
Storinka (dodatek do Naszego S³owa)

niemiecka

tygodnik Schlesisches Wochenblatt, miesiêczniki Mitteilungsblatt i Masurische Storchenpost, kwartalnik Zeszyty Edukacji Kulturalnej – Heft
für Kultur und Bildung

ormiañska

kwartalnik Biuletyn Ormiañskiego Towarzystwa Kulturalnego

romska

miesiêcznik Dialog – Pheniben, dwumiesiêczniki Rrom po Drom i Romano Atmo

s³owacka

miesiêcznik ivot

tatarska

kwartalnik Gazeta Tatarska

ukraiñska

Tygodnik Nasze S³owo, dwumiesiêcznik Nad Buhom i Narwoju

¿ydowska

dwutygodnik Dos Jidisze Wort – S³owo ¯ydowskie, miesiêcznik Midrasz

Spo³ecznoœæ kaszubska

miesiêcznik Pomerania

Generalnie wydaje siê, ¿e stan prawnej ochrony jêzyków mniejszoœci
jest nale¿yty, a organom pañstwa zale¿y na wywi¹zywaniu siê ze zobowiazañ. W praktyce jednak mo¿e dochodziæ do konfliktów. Przyk³adowo 7 maja 2008 roku Polska. Gazeta Krakowska powiadamia³a o protestach mieszkañców wsi Bielanka przeciwko umieszczeniu przy drodze tablicy
z ³emkowsk¹ nazw¹ tej wa¿nej dla £emków miejscowoœci. Stosowne referendum zwolennicy tablicy wygrali jednym g³osem28.
27

I Raport dla Sekretarza Generalnego Rady Europy..., s. 65–66. Patrz tak¿e: I. J a n i c k a: Dzia³alnoœæ
wydawnicza mniejszoœci niemieckiej w Polsce, [w:] J. H o f f m a n n, D. K ê p a - F i g u r a (red.):
Wspó³czesne media. Wolne media?, tom 3, Lublin 2010, s. 40–49; J. M i e c z k o w s k i: Prasa mniejszoœci narodowych i etnicznych w polityce pañstwa polskiego od 1989 roku, Szczecin 2007, s. 544;
A. O¿ga: Wspó³czesna prasa mniejszoœci ukraiñskiej w Polsce, [w:] J. H o f f m a n n, D. K ê p a - F i g u r a (red.): Wspó³czesne media. Wolne media?, tom 3, Lublin 2010, s. 28–39.
28 Porównaj tekst informacji: „Nie chc¹ te¿ dwujêzycznych tablic, jednej po polsku, drugiej pisanej cyrylic¹. Wczoraj z³o¿yli pismo na rêce El¿biety Mirgi, pe³nomocnika wojewody ds. mniejszoœci narodo-
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Uprzedzenia na tle narodowoœciowym maj¹ d³ugi ¿ywot. Natomiast
technologia rozwija siê szybko. Dowodem rezultaty, jakie dla statusu jêzyka mniejszosci mo¿e przynieœæ rozwój internetu. Na przyk³ad przywo³ywany „I Raport dla Sekretarza Generalnego Rady Europy...” w czêœci dotycz¹cej jezyka romani stwierdza: „W 1990 roku w Jadwisinie pod
Warszaw¹ w trakcie obrad IV Miêdzynarodowego kongresu International
Romani Union, z inicjatywy romskiego filologa Marcela Coutriade przyjêto
projekt standaryzacji i pisowni romani (tzw. alfabet warszawski). Jednak po
blisko 20 latach proces wprowadzania tego systemu w ¿ycie jest ci¹gle
w stadium pocz¹tkowym”29. S¹dzimy, ¿e obecnie proces chyba jednak siê
rozwin¹³, skoro w latach 2007–2008 wydano pierwszy w Polsce romski elementarz30 i od 2009 roku dzia³a portal „Romano elementaro”, gdzie znajduje siê m.in. projekt kodyfikacji zapisu jêzyka romani31, spopularyzowano
ten projekt w Wikipedii itd.
Internet mobilizuje energiê jednostek i rezultaty ich dzia³ania czyni dostêpnymi praktycznie bez kosztów. Korzystaj¹ na tym mniejszosci. Na
przyk³ad na stronie32 karaimskiego pisma Awazymyz pojawiaj¹ siê teksty
w zapomnianym w Polsce jêzyku karaimskim, na stronie http://www.lemkowyna.net mo¿na „na odleg³oœæ” odbyæ lekcjê jêzyka ³emkowskiego, polscy Bia³orusini za³o¿yli Bia³orusk¹ Bibliotekê Internetow¹33 ze zbiorami
4,5 tysi¹ca plików itd., itp.

wych i etnicznych. Domagaj¹ siê, by wojewoda cofn¹³ decyzjê rady gminy Gorlice, która przyznaje
£emkom prawo do tablicy w ich jêzyku – dowiedzia³a siê Gazeta Krakowska. Pod listem podpisa³o siê
38 osób. Mieszkañcy Bielanki, proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Szymbarku, ks. Stefan Tabor,
radny gminy Gorlice Józef Ryzner, radny gminy i so³tys Szymbarku, Tadeusz Górski. – Nie chcemy
³emkowskich tablic, bo z nimi wi¹¿¹ siê tylko spory i k³ótnie – mówi Teresa Dziubina z Bielanki, która
przyjecha³a wczoraj sk³adaæ pismo do urzêdu wojewódzkiego. – Nikt nas nie informowa³ o takim projekcie, nie pochodzi on te¿ od mieszkañców naszej wsi – dodaje. Protestuj¹cy tak pisz¹ w liœcie o ³emkowskich tablicach: „Wydaje nam siê, ¿e to pewna forma spekulacji przeciwko Polakom tu mieszkaj¹cym”. Pomys³ na ³emkowskie tablice zrodzi³ siê w m³odzie¿owej organizacji Czucha. W lipcu
zesz³ego roku wys³ali pismo do wójta gminy Gorlice. W paŸdzierniku z podobn¹ inicjatyw¹ wyst¹pili
te¿ dzia³acze Zjednoczenia £emków. Spór o nazwê wybuch³ w lutym tego roku. We wsi zawrza³o.
S¹siedzi, którzy do tej pory ¿yli w dobrych stosunkach, gdy siê spotykaj¹, odwracaj¹ g³owy. – Nie odpowiadaj¹ nam, gdy mówimy dzieñ dobry – ¿ali siê Maria Juszczak, jedna z protestuj¹cych Polaków. –
Zaczyna siê od tablic, a póŸniej bêd¹ chcieli nam odebraæ cerkiew”, cyt. za: anonim: Bielanka czy te¿
Bilanka, html http://wiadomosci.onet.pl/regionalne/krakow/bielanka-czy-tez-bilanka,1,3346633,wiadomosc.html. Zob. te¿: I. D a ñ k o: Bielanka i po polsku, i po ³emkowsku, http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,35798,5164750.html.
29 I Raport dla Sekretarza Generalnego Rady Europy..., s. 14, mighealth.net/pl/images/0/07/Raport01.pdf.
30 K. Parno G i e r l i ñ s k i: Miri Szko³a – Romano elementaro, Urz¹d Miasta Gorzów Wielkopolski,
Gorzów Wielkopolski 2007, ss 79, il. kolor., wyd. I. ISBN 978-83-925856-0-2; K. Parno G i e r l i ñ s k i:
Miri Szko³a. Romano elementaro. Podrêcznik pomocniczy dla dzieci z grupy Polska Roma, wyd. Urz¹d
Miasta w Kostrzynie nad Odr¹, Kostrzyn nad Odr¹ 2008, ss. 99, il. kolor., wyd. II poprawione. ISBN
978-83-918449; t e n ¿ e: Miri Szko³a. Romano elementaris. Podrêcznik pomocniczy dla dzieci z grupy
Bergitka Roma, wyd. Urz¹d Miasta w Kostrzynie nad Odr¹, Kostrzyn nad Odr¹ 2008, ss. 99, il. kolor.,
wyd. I. ISBN 978-83-918449-2-2.
31 http://www.elementaro.org/index.php?option=com_content&view=article&id=55%3Apropozycja-zapisu-jzyka-romani&catid =38%3Azapis&Itemid=64&showall=1.
32 http://www.awazymyz.karaimi.org/.
33 http://kamunikat.org.
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Jêzyki obce w nauczaniu
Przemiany, które dokona³y siê w Polsce w ci¹gu minionych dwóch dekad, wywar³y znaczny wp³yw na stan znajomoœci jêzyków obcych w naszym kraju34. Niezbêdnym warunkiem pe³nego uczestnictwa w miêdzynarodowej wymianie kulturalnej i ekonomicznej, sta³a siê bowiem –
w stopniu wiêkszym ni¿ kiedykolwiek – zdolnoœæ efektywnego komunikowania siê z partnerami z ca³ego œwiata.
Znajomoœæ jêzyków obcych stanowi dla Polaków coraz czêœciej umiejêtnoœæ wykorzystywan¹ codziennie – w ¿yciu zawodowym, w obcowaniu
z dzie³ami kultur zagranicznych, w kontaktach z obywatelami innych pañstw. Jedna pi¹ta mieszkañców naszego kraju deklaruje pos³ugiwanie siê
jêzykiem obcym ka¿dego – lub prawie ka¿dego – dnia35. Znakomita wiêkszoœæ spo³eczeñstwa RP jest te¿ zdania, ¿e warto znaæ jêzyki obce – za „potencjalnie bardzo u¿yteczn¹ dla siebie” umiejêtnoœæ tê uwa¿a 51% ankietowanych, za „u¿yteczn¹” – kolejne 27%36.
Do najczêœciej wskazywanych przez Polaków powodów nauki jêzyków
obcych nale¿¹: d¹¿enie do poprawy perspektyw zawodowych (75% ankietowanych), wzglêdy zwi¹zane z turystyk¹ (40%), chêæ poznania jêzyka,
którym mówi siê na œwiecie i w Europie (odpowiednio 32 i 26%) oraz ciekawoœæ warunków ¿ycia ludzi w innych krajach (28%)37. Za najbardziej
przydatn¹ uchodzi znajomoœæ jêzyka angielskiego (jêzyk ten za u¿yteczny
uznaje 72% respondentów) i niemieckiego (twierdzi tak 46% badanych);
kolejne pozycje w klasyfikacji zajmuj¹: rosyjski (9%), francuski (5%),
hiszpañski (2%) i w³oski (1%)38.
Ogólny poziom znajomoœci jêzyków w spo³eczeñstwie polskim nie odbiega od œredniej europejskiej. Deklarowana umiejêtnoœæ pos³ugiwania siê
jêzykami obcymi nie osi¹ga wprawdzie w badaniach wartoœci charakterystycznych dla kontynentalnych liderów – pañstw skandynawskich, ba³tyckich czy S³owenii (znajomoœæ powy¿ej 1,5 jêzyka obcego na osobê), ale
wyraŸnie przewy¿sza wyniki uzyskane w badaniach spo³eczeñstw Wêgier,
Rumunii czy Turcji (znajomoœæ 0,3–0,4 jêzyka na osobê). Dla przeciêtnego
Polaka wartoœæ ta wynosi 0,9; do najpopularniejszych w naszym kraju jêzyków obcych nale¿¹ zaœ: rosyjski (jego znajomoœæ deklaruje 41,5% respondentów), angielski (25%), niemiecki (17,7%) i francuski (3,2%)39 – patrz
wykres 3.
34

Patrz tak¿e: I. W a l e n c z a k, K. W r ó b l e w s k a - P a w l a k: Jêzyki obce w Polsce – próba bilansu. (Polacy w samoocenie. Jêzyki obce w szkole i pracy. Jakiego jêzyka warto uczyæ siê dzisiaj?), http://
www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/1-1997_Walenczak.pdf.
35 W wypadku 9% Polaków – jest to jêzyk angielski, 3% – niemiecki, zaœ 2% – rosyjski. Zob. Komisja
Europejska, Europeans and their Languages, Special Eurobarometer 243, kwestionariusz ASD3a, ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_243_en.pdf.
36 Tam¿e, kwestionariusz A1.
37 Tam¿e, kwestionariusz A4.
38 Tam¿e, kwestionariusz A2.
39 Eurostat, Statistics in Focus 49/2010, s. 6, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/
KS-SF-10-049/EN/KS-SF-10-049-EN.PDF.

STATUS, NAUCZANIE I WYKORZYSTYWANIE W MEDIACH JÊZYKÓW...

207

Wykres 3. Deklarowana przez mieszkañców Polski znajomoœæ jezyka obcego40

Polskie w³adze oœwiatowe, zdaj¹c sobie doskonale sprawê z kluczowego
znaczenia edukacji lingwistycznej dla m³odego pokolenia, uwa¿aj¹ nauczanie jêzyków obcych za jeden z priorytetów41. O ich pozycji w hierarchii
przedmiotów szkolnych œwiadczyæ mog¹ m.in. zmiany zawarte w nowej
podstawie programowej (obowi¹zuj¹ce od roku szkolnego 2008/2009), obni¿aj¹ce próg rozpoczêcia nauki jêzyka obcego do klasy I szko³y podstawowej42. Oferta edukacji jêzykowej, jak¹ polski system szkolnictwa oferuje
uczniom, ewoluowa³a w ci¹gu ostatnich dwóch dekad, dostosowuj¹c siê do
oczekiwañ rodziców43 i wymogów rynku pracy44. Na pocz¹tku lat 90.
w przewa¿aj¹cej czêœci placówek edukacyjnych wyk³adano rosyjski, stopniowo wypierany w kolejnych latach przez jêzyki Europy Zachodniej: angielski i niemiecki45. W 2010 r. jêzyka angielskiego uczy³o siê w polskich
szko³ach ponad 86% uczniów. Szczegó³y przedstawia wykres 446.
40

Dane za: tam¿e.
Ministerstwo Edukacji i Nauki, Raport krajowy. Edukacja jêzykowa w Polsce. Jêzyk narodowy, regionalny, jêzyki obce oraz jêzyki mniejszoœci narodowych i etnicznych, Warszawa 2005, s. 9, http://prohumanum.org/wp-content/uploads/2008/03/raport-men-jezyki.pdf.
42 Ministerstwo Edukacji Narodowej, Raport krajowy. Jêzyki obce w szkole podstawowej, gimnazjum
i liceum, http://www.men.gov.pl/images/stories/pdf/Reforma/men_tom_3.pdf.
43 Jak wynika z badañ, 90% Polaków uwa¿a, ¿e dzieci powinny siê uczyæ jêzyka angielskiego, 69% –
¿e niemieckiego. Jedynie 10% wskaza³o jêzyk rosyjski, a 7% – francuski (ankietowani mogli wskazaæ
dwa jêzyki). Komisja Europejska, op. cit., kwestionariusz A2b, ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_243_en.pdf.
44 Jak donosi³a w 2010 r. Rzeczpospolita, na 17 tys. Ofert pracy zamieszczonych na popularnym portalu
internetowym Pracuj.pl, 7 tys. zawiera³o wymóg znajomoœci jêzyka angielskiego. Zob. R. C z e l a d k o,
W. L o r e n z: A Polacy wci¹¿ po rosyjsku, Rzeczpospolita z 7 X 2010 r., s. A3, http://www.rp.pl/artykul/546367.html.
45 Por. Ministerstwo Edukacji i Nauki, Raport krajowy. Edukacja jêzykowa w Polsce. Jêzyk narodowy,
regionalny, jêzyki obce oraz jêzyki mniejszoœci narodowych i etnicznych, Warszawa 2005, s. 12.
46 Dane na podstawie: tam¿e oraz G³ówny Urz¹d Statystyczny, Oœwiata i wychowanie w roku szkolnym 2009/2010, Warszawa 2010, s. 376, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_e_oswiata_
i_wychowanie_2009-2010.pdf.
41
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Zgodnie z za³o¿eniami nowej podstawy programowej, uczniowie powinni uczyæ siê w szkole dwóch lub trzech jêzyków obcych. Warto przy okazji
zaznaczyæ, ¿e oferta jêzykowa szkó³ jest na terytorium RP zró¿nicowana
pod wzglêdem geograficznym – w zgodnoœci z lokalnymi uwarunkowaniami. I tak np. „jêzyk angielski jest reprezentowany najsilniej w województwach: podlaskim, œl¹skim i podkarpackim, jêzyk niemiecki w lubuskim,
dolnoœl¹skim i zachodniopomorskim, francuski w województwach:
œl¹skim, ma³opolskim i mazowieckim, a rosyjski w województwach: lubelskim, mazowieckim i podlaskim. Jêzyk angielski jest najs³abiej reprezentowany w województwach: lubuskim, dolnoœl¹skim i wielkopolskim, jêzyk
niemiecki: w mazowieckim, lubelskim i podlaskim, jêzyk francuski w województwach: warmiñsko-mazurskim, zachodniopomorskim i pomorskim,
a rosyjski w opolskim, dolnoœl¹skim i lubuskim”47.
Wykres 4. Zmiany w jêzykowej, szkolnej ofercie edukacyjnej w latach 1992–2011

Formalne kursy szkolne czy akademickie nie s¹ jedynym sposobem zdobywania przez mieszkañców naszego kraju umiejêtnoœci jêzykowych.
Wœród innych mo¿liwoœci poznania jêzyka obcego, ankietowani wymieniaj¹ najczêœciej: samodzieln¹ naukê (25%), naukê w domu rodzinnym
(13%), na kursach jêzykowych i podczas pracy za granic¹ (po 12%)48.

47 Ministerstwo Edukacji i Nauki, Raport krajowy. Edukacja jêzykowa w Polsce. Jêzyk narodowy, regionalny, jêzyki obce oraz jêzyki mniejszoœci narodowych i etnicznych, Warszawa 2005, s. 16.
48 Komisja Europejska, op. cit., kwestionariusz ASD5a, ec.europa.eu/public_opinion/archives
/ebs/ebs_243_en.pdf.
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Jêzyki obce w pracy i w mediach
Dok³adnych danych na temat u¿ytkowania jêzyków obcych w pracy raczej nie da siê uzyskaæ, ale wiadomo, ¿e wielu m³odych, zamieszka³ych
w kraju Polaków pos³uguje siê w pracy jêzykami obcymi, na przyk³ad zajmuj¹c siê tzw. „obs³ug¹ klienta” amerykañskiego czy niemieckiego w ramach dzia³añ miêdzynarodowych korporacji. I to chyba nie tylko wype³niaj¹c obowi¹zki. Co prawda Gazeta Prawna z 20.05.2008 roku informowa³a
o tym, ¿e szczeciñski s¹d pracy orzek³, i¿ pracodawca pod kar¹ grzywny nie
mo¿e pracownikom zakazaæ mówienia po polsku na terenie zak³adu pracy,
ani nakazaæ pos³ugiwania siê jakimkolwiek jêzykiem obcym w czasie, kiedy nie wype³niaj¹ zadañ s³u¿bowych zwi¹zanych z pos³ugiwaniem siê tym¿e jêzykiem, ju¿ jednak sam fakt dojœcia do takiego procesu jest znacz¹cy49 – móg³ i nadal mo¿e byæ „wierzcho³kiem góry lodowej”. W ka¿dym razie stan prawny jest taki, ¿e pracownik – Polak ma prawo podpisaæ
umowê o pracê w jêzyku polskim (pracownik – obcokrajowiec mo¿e korzystaæ tylko z wersji obcojêzycznej), dokumentacja pracy powinna byæ sporz¹dzana po polsku i w tym¿e jêzyku powinno siê pracownikom Polakom
wydawaæ polecenia s³u¿bowe.
Wkraczanie jêzyków obcych do polskich mediów, zw³aszcza w dobie
kablówek, platform cyfrowych oraz internetowych programów radiowych
i telewizyjnych, tak¿e jest nieco nieuchwytne, ale – skutkiem dzia³ania
s³u¿b bibliograficznych – bardziej prawdopodobne jest w miarê dok³adne
przedstawienie tego¿ procesu w odniesieniu do czasopiœmiennictwa. Przy
czym wiadomo, ¿e wydawanie w Polsce wspó³czesnej pism obcojêzycznych ma d³u¿sz¹ tradycjê. Jeszcze w latach siedemdziesi¹tych publikowano
angielskie biuletyny na potrzeby handlu zagranicznego, a pierwszy numer
warszawskiego spo³eczno-politycznego tygodnika The Warsaw Voice: Polish and Central European Review ukaza³ siê w 1988 roku. Obecnie tygodnik ma œredni naklad 10,5 tys. egzemplarzy, wydanie internetowe, a redaktorem naczelnym jest Andrzej Jonas. Od 1994 towarzyszy mu biznesowy
tygodnik Warsaw Business Journal, a od 2010 rocznik Trendbook Poland.
W ostatnich latach ukaza³y lub ukazywa³y siê np. miesiêczniki: Poland
Monthly (od 2003), Le Courrier de Varsovie (1997–2003), Les Echos de
Pologne – Echa Polski (od 2004). W nowym wieku obcojêzyczne (zwykle
angielskojêzyczne) pisma dla turystów i biznesmenów wychodz¹ te¿ poza
Warszaw¹, np. w Krakowie: miesiêcznik Krakow Post (od 2008, deklaruje
ok. 20000 nak³adu) oraz Kraków After Hours – dwujêzyczny dwumiesiêcznik bezp³atny, rozprowadzany w hotelach, na lotnisku itd.
Wielojêzyczne ambicje miewaj¹ czasopisma katolickie. Na przyk³ad powsta³e w 1975 roku Mi³ujcie siê, wydawane przez Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej, obecnie, prócz stuosiemdziesiêciopiêcioty49

£. G u z a: Firma nie mo¿e zakazaæ mówienia w pracy po polsku, Gazeta Prawna 20.05.2008,
http://www.gazetaprawna.pl/drukowanie/18386. Artyku³ podaje liczby 1 miliona Polaków zatrudnionych w zagranicznych firmach i 50 000 – przy obs³udze typu call center.
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siêcznego polskiego nak³adu, wydaje w jêzykach: hiszpañskim, angielskim,
niemieckim, rosyjskim, bu³garskim, ukraiñskim, czeskim, s³owackim, rumuñskim, wêgierskim, amharskim i prowadzi strony WWW w ormiañskim, hebrajskim, w³oskim i litewskim, co zwi¹zane jest z misyjnymi celami tego dwumiesiêcznika.
Od dawna te¿ obcojêzyczne artyku³y goszcz¹ na ³amach polskich czasopism naukowych50.
Aby przedstawiæ najnowsze tendencje dotycz¹ce obecnoœci jêzyków obcych w polskim czasopiœmiennictwie, siêgnêliœmy do Bibliografii Wydawnictw Ci¹g³ych Nowych, Zawieszonych i Zmieniaj¹cych Tytu³ sporz¹dzonej
w Bibliotece Narodowej za lata 2010–2011 (pierwszy kwarta³), obejmuj¹cej w praktyce (i w przybli¿eniu) czasopisma za³o¿one w Polsce (zmianê
tytu³u potraktowaliœmy jako powstanie czegoœ nowego) w latach
2008–2010. Powsta³y 52 czasopisma tylko angielskie, 33 angielsko-polskie, 8 jednolitych jêzykowo, a w innych jêzykach obcych ni¿ angielski
i niemiecki, 9 niemiecko-polskich, 18 w jêzyku polskim i obcym (innym
ni¿ angielski lub niemiecki), 13 wielojêzycznych (drukuj¹cych teksty przynajmniej w 3 jêzykach). Ponadto za³o¿ono czasopismo esperanckie, dwujêzyczne pisma polsko-rumuñskie, polsko-kaszubskie, po polsku i w romani,
a w pismach wielojêzykowych obecne by³y jeszcze jêzyki: chiñski, wêgierski, ³otewski.
Stopieñ u¿ytkowania jêzyków obcych w wydawanych w Polsce obcojêzycznych czasopismach przedstawiamy w tabeli 4.
Rzecz jasna najbardziej ekspansywny jest jêzyk angielski. W paru wypadkach redakcje zamknê³y poprzednie wersje, polskojêzyczne lub publikuj¹ce artyku³y w paru jêzykach, i zast¹pi³y je czysto anglojêzycznymi.
I tak na miejsce Epileptologii pojawi³ siê kwartalnik Epileptologia: international journal for clinical and experimental research, zamiast Prac Instytutu Geodezji i Kartografii – Geoinformation Issues, zamiast Studiów z Filozofii Prawa – Studies in the Philosophy of Law, zamiast Pamiêtnika
Pu³awskiego – Polish Journal of Agronomy51. Naliczyliœmy 7 przypadków
tego typu. A ju¿ najbardziej radykalna okaza³a siê redakcja ju¿ anglojêzycznego Polish Journal of Chemistry, która zdecydowa³a siê zamkn¹æ pismo
po to, by wzmocniæ miesiêcznik ogólnoeuropejski52. Jest to jêzyk tak ceniony, ¿e zdarzyæ siê mo¿e czasopismo, które co prawda drukowane jest po
50 Np. w 1972 roku ukaza³a siê anglojêzyczna edycja Zeszytów Prasoznawczych (Zeszyty prasoznawcze: special edition in English, Gracow 1972, s. 256).
51 Redakcja zaznacza: „Polish Journal of Agronomy jest angielskojêzycznym pismem naukowym,
obejmuj¹cym tematykê szeroko rozumianej produkcji roœlinnej i rolniczych zagadnieñ œrodowiskowych. Do druku przyjmowane s¹ prace oryginalne i przegl¹dowe (zamawiane), napisane poprawn¹,
idiomatyczn¹ angielszczyzn¹, istotnie poszerzaj¹ce lub porz¹dkuj¹ce wiedzê w dziedzinie, ktorej dotycz¹”, sybilla.iung.pulawy.pl/wydawnictwa/PJAWskazowki2009.pdf.
52 „In 2009 The Polish Chemical Society decided, after long discussion, to join the consortium ChemPubSoc Europe in order to become one of the founders of the European Journal of Inorganic Chemistry
and European Journal of Organic Chemistry. As a result of such decision the December issue 2009 of
the Polish Journal of Chemistry is the last one”, cyt. za: strona redakcyjna czasopisma Polish Journal of
Chemistry, http://www.ichf.edu.pl/pjch/about.html.
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polsku, ale przynajmniej tytu³ ma angielski, jak Fresh Market Magazine
z O¿arowa Mazowieckiego.
Tabela 4. Wykorzystanie jêzyków innych ni¿ polszczyzna w polskich pismach obcojêzycznych wielojêzycznych (lub ich kontynuacjach) za³o¿onych w Polsce w latach
2008–2010
J. wspó³obecny z jêzykiem
polskim
Jêzyk
Jêzyki obecne przynajca³ego
mniej w 2 czasopismach
pisma

J. angielski (razem 98)

52

J. niemiecki (razem 19)

Równoleg³y
tekst lub
2 wydania

J. wspó³obecny
z innym
Znaczna
czêœæ
Pojedyn- obcym
zawar- cze teksty jêzykiem
toœci

12

14

7

2

2

8

2

6

1

1

3

6

5

1

1

2

6

1

1

5

J. rosyjski (razem 15)
J. ukraiñski (razem 10)

1

2

J. s³owacki (razem 9)

1

1

J. bia³oruski (razem 4)
J. francuski (razem 3)

3

4

1

3

1

J. w³oski (razem 3)

J. wspó³- Obecnoœæ
obecny
jêzyka
z jêzyw piskiem
mach
polskim
tróji innym i wielojêobcym zycznych

1
1

1
2

J. hiszpañski (razem 2)

1

1

J. litewski (razem 2)

1

1

J. czeski (razem 2)

1

1

Trudno jednak oceniæ, na ile u¿ycie jêzyka angielskiego mo¿e przynieœæ
polskim naukowcom œwiatow¹ popularnoœæ. Osobiœcie jesteœmy sceptyczni
i dlatego cenimy staranny dobór jêzyków obcych w zale¿noœci od poruszanej przez pismo tematyki i oczekiwanego czytelnika. Na przyk³ad dwa
czasopisma Wydzia³u Zamiejscowego KUL w Stalowej Woli: Katolikus
Pedagogia oraz Pedagogia Ojcostwa. Katolicki przegl¹d spo³eczno-pedagogiczny publikuj¹ w jêzykach dawnego cesarstwa austriackiego, tj.: po
wêgiersku, polsku, niemiecku, w³osku, czesku, s³owacku, ukraiñsku. Z kolei Przegl¹d Wschodnioeuropejski wydawany przez Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie publikuje prace w jêzykach: angielskim, niemieckim, a tak¿e w polskim, rosyjskim i innych jêzykach s³owiañskich, jak
ukraiñski i bia³oruski. Pisma te, nie zaniedbuj¹c starañ o miêdzynarodowy
odbiór, w zgodzie ze zdrowym rozs¹dkiem zak³adaj¹, ¿e treœciami pisma
zainteresuj¹ siê przede wszystkim przedstawiciele tych nacji, o których siê
w tym piœmie pisze, albo œwiadomie staraj¹ siê oddzia³ywaæ na terenie konkretnym, kulturowo okreœlonym.
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Kontynuuj¹c w¹tek u¿ytecznoœci danych jêzyków obcych dla pism
o okreœlonej tematyce, mo¿na wynik kwerendy pod tym k¹tem przeprowadzonej uj¹æ w osobnej tabeli (tabela 5).
Jak widaæ, angielszczyznê preferuj¹ przede wszystkim pisma poruszaj¹ce tematy ekonomiczne i biznesowe, na drugim miejscu – te zajmuj¹ce siê
technik¹ i komputerami, na trzecim – te o naukach przyrodniczych. A na
przyk³ad niemiecki przydaje siê zw³aszcza pismom zainteresowanym okreœlonymi regionami lub literatur¹ i sztuk¹ (w wypadku pism kulturalnych),
a rosyjski wykorzystywany jest przewa¿nie przez pisma kulturalne i slawistyczne.

rosyjski

1

1

7

1

5

2

5
5

2

bia³oruski

1

francuski

1

w³oski

1

Filoz., socj.
pedagogika
Marketing
i zarz¹dzanie
W. fizyczne
sport

Statystyka

Medycyna,
psychologia
Politologia,
prawo
Liter., sztuka
kultura
Religia
teologia
4

1

ukraiñski
s³owacki

6

6

5

1

1

3
2

2

3

3

5

1

Inne

5

5

Lingwistyka

niemiecki

20

N. przyrod.
i geografia
Technika
i komputery
Slawistyka
i rosjoznaw.

1

Nauki œcis³e

angielski

Hobby

Region
turystyka
Bizn., gosp.
ekonomia

Tabela 5: Wykaz dziedzin wiedzy i obszarów tematycznych obecnych w czasopismach z jêzykiem obcym za³o¿onych w latach 2008–2011 i jezyków obcych je
obs³uguj¹cych

1

10

6

2

18

2
1

3

1

5

1

2

3
3
3
1

hiszpañski
litewski
czeski

1

1
1

1
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Maryla H o p f i n g e r: LITERATURA
I MEDIA PO 1989 ROKU. Oficyna Naukowa, Warszawa 2010. S. 300.
Maryla Hopfinger jako literaturoznawca
i filmoznawca, medioznawca i antropolog
kultury od lat zajmuje siê badaniem
wspó³czesnej komunikacji literackiej i audiowizualnej, jej przemianami, w³aœciwoœciami i funkcjami. Pisz¹c najnowsz¹
ksi¹¿kê, zatytu³owan¹ „Literatura i media
po 1989 roku”, pozosta³a wierna swoim zainteresowaniom naukowo-badawczym.
Ksi¹¿kê tê mo¿na uznaæ za kontynuacjê,
w pewnym sensie, jej wczeœniejszych dzie³
(np. „Kultura wspó³czesna – audiowizualnoœæ” z 1985, „W laboratorium sztuki XX
wieku. O roli s³owa i obrazu” z 1993, „Kultura audiowizualna u progu XXI” z 1997,
czy te¿ „Doœwiadczenia audiowizualne”
z 2003) i jej rozwa¿añ nad stanem i kondycj¹ wspó³czesnych mediów, literatury i kultury. Natomiast w kontekœcie genologicznym najnowsz¹ publikacjê Maryli Hopfinger nale¿a³oby potraktowaæ zarówno jako
podrêcznik akademicki o charakterze teoretyczno-warsztatowym, jak i po¿yteczny
przewodnik po œwiecie wspó³czesnych mediów audiowizualnych.
Uwagê odbiorcy zwraca ju¿ sam tytu³
publikacji, wskazuj¹cy na istotê cezury czasowej rozgraniczaj¹cej wydarzenia sprzed
1989 roku i to, co zasz³o w mediach i w literaturze póŸniej. Mimo pojawiaj¹cych siê
odwo³añ do historii i faktów wczeœniejszych, dla autorki priorytetowy jest okres,
który wyznaczaj¹ lata po tzw. transformacji
ustrojowej w Polsce.

N O T Y

Ksi¹¿ka Maryli Hopfinger godna jest
uwagi z wielu powodów, przede wszystkim
autorka w interesuj¹cy sposób charakteryzuje obecn¹ sytuacjê literatury wobec dynamicznej ekspansji mediów, w tym tzw. nowych mediów. Nieobce s¹ jej awangardowe
metody rozrywki i komunikacji, jak audiobooki, blogosfera, gry komputerowe, które
w ostatnich latach zdoby³y du¿¹ popularnoœæ (np. WiedŸmin, Tomb Raider), czy tzw.
symulatory ¿ycia codziennego (Second
Life, The Sims). Interesuj¹ce s¹ równie¿
rozwa¿ania na temat metakulturowych
funkcji jêzyka.
Kolejnym, niezmiernie wa¿nym aspektem, dla którego warto przestudiowaæ recenzowan¹ pozycjê, jest jeden z podrozdzia³ów
czêœci trzeciej, poruszaj¹cy aktualny problem genezy, historii, rozwoju oraz popularnoœci polskich seriali telewizyjnych (telenowel, sitcomów, seriali fabularnych, ró¿nych
ich odmian, np. telenowel dokumentalnych,
reality show), czyli „¿ywio³u telewizyjnego” – jak nazywa to zjawisko sama Hopfinger (s. 192) – i jego recepcji.
Ksi¹¿ka dzieli siê na trzy czêœci. We
wstêpie zatytu³owanym „Od autorki” czytelnik otrzymuje konkretne informacje na
temat zainteresowañ badawczych Hopfinger, które nale¿y uznaæ za dominantê kompozycyjn¹ omawianej publikacji. Pisze ona
tutaj: „Interesuje mnie wspó³czesna kultura,
jej stawanie siê, kierunek przemian, mechanizmy ci¹g³oœci i zmiany. Szczególny wgl¹d
w tê problematykê mo¿e daæ obserwacja
dwóch dziedzin kultury – literatury oraz mediów. [...] Wzajemne relacje miêdzy literatur¹ a kolejnymi mediami tworz¹ wa¿ny obszar przemian w XX i XXI wieku” (s. 12),
po czym t³umaczy, dlaczego jej rozwa¿ania
skoncentrowa³y siê w³aœnie na dwudziestoleciu po 1989 roku, co przes¹dzi³o te¿ o tytule ksi¹¿ki: „W naszej skali by³ to czas
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wielkiej zmiany. Uruchomione mechanizmy, ods³oniête procesy dostarczaj¹ argumentów na rzecz g³ównej tezy i zarazem ilustruj¹ nasze zmiany” (s.13).
W czêœci pierwszej pt. „Wspó³czesny
kontekst kulturowy. Po dwóch dekadach”
Hopfinger zwraca uwagê czytelnika na proces tzw. rekonfiguracji komunikacji spo³ecznej, na g³ówny kod kultury, jakim jest
jêzyk, oraz na jego metakulturow¹ funkcjê.
Obrazowo przedstawia proces kszta³towania
siê jêzyka ogólnego w Polsce i integracjê
leksykaln¹ spo³eczeñstwa, której sprzyjaj¹
oœwiata i media. Autorka zwraca równie¿
uwagê na kontekst kulturowy lat 90. XX
wieku i pierwszej dekady XXI oraz na obszary w tym okresie podlegaj¹ce dynamicznym zmianom: literaturê i media. Opisuje
i charakteryzuje niektóre segmenty polskiej
mediosfery, którym transformacja ustrojowa
zaoferowa³a skok technologiczno-cywilizacyjny.
Na potwierdzenie swoich s³ów Maryla
Hopfinger przypomina zdarzenia, które dzisiaj ju¿ ma³o kto pamiêta. Zwraca uwagê, ¿e
w latach poprzedzaj¹cych prze³omowy rok
1989 zainstalowanie telewizji satelitarnej
wymaga³o zgody w³adz, zrobienie kserokopii wi¹za³o siê z podaniem danych osobowych, a komputer i magnetowid by³y towarami deficytowymi. Upadek systemu
otworzy³ przed polskimi mediami nowe perspektywy, „otworzy³” je na ca³y œwiat. Dlatego te¿ w czêœci pierwszej Literatury i mediów po 1989 roku Maryla Hopfinger stawia
niezmiernie wa¿ne pytanie: „Jak zatem badaæ kulturê polsk¹ po 1989 roku otwart¹ na
œwiat?” (s. 19), po czym stara siê na nie
kompetentnie odpowiedzieæ.
Autorka deklaruje, ¿e najwa¿niejsza jest
dla niej problematyka zwi¹zana z kategori¹
typu kultury, a nie kwestie jej stylu. Jej rozwa¿ania zwracaj¹ uwagê na nieustanny proces demokratyzacji kultury w Polsce, czasami zmierzaj¹cy do doœæ kontrowersyjnych
zachowañ jak chêæ nobilitacji seriali telewizyjnych i gier komputerowych. Racjê ma
Hopfinger, podkreœlaj¹c audiowizualnoœæ
wspó³czesnej kultury, która wp³ywa na
zmianê przyzwyczajeñ, inaczej pozycjonuje
po³o¿enie tekstów literackich, wymusza nabywanie nowych umiejêtnoœci po to, by nie
zostaæ wykluczonym ze spo³ecznoœci. Inspiruj¹ca i zachêcaj¹ca do polemik jest jej propozycja zaprzestania kategoryzowania
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utworów literackich na dzie³a elitarne i masowe, podobnie jak i kultury. Propozycja
miêdzy innymi poparta pogl¹dem wyra¿onym przed laty przez Stefana ¯ó³kiewskiego (s. 42).
Wyci¹gaj¹c wnioski z czêœci pierwszej
omawianej publikacji, nale¿a³oby przyj¹æ,
¿e wspó³czesny kontekst kulturowy wyznaczaj¹ media, a dok³adniej ich masowoœæ,
pluralizm i struktura dywersyfikacyjna oraz
nowoczesna, stale ulepszana infrastruktura
technologiczna.
Czêœæ druga, nazwana „Odmiany literatury. Ksi¹¿ka literacka dzisiaj”, przybli¿a
problematykê szeroko pojêtej literatury i jej
wspó³czesnych odmian powsta³ych w rezultacie audiowizualizowania siê i cyfryzacji
kultury prze³omu XX i XXI wieku. Autorka
obok przyk³adów ksi¹¿ek drukowanych wymienia audiobooki, radiowe „s³uchowiska”
i „mówione powieœci” (literatura audialna)
oraz piœmiennictwo wirtualne, nielinearne
i hipertekstualne (literatura elektroniczna).
Zwraca uwagê na konwergencjê mediów
spowodowan¹ ich multimedialnym charakterem, który od niedawna ma nawet radio.
Wart podkreœlenia jest obiektywny stosunek do powojennych realiów wydawniczych w Polsce. Hopfinger pokazuje negatywn¹ dzia³alnoœæ instytucji cenzury, jej
permanentn¹ ingerencjê we wszystkie wymiary ¿ycia literackiego, kontrolê jego
uczestników: pisarzy, wydawców, drukarzy,
ksiêgarzy, bibliotekarzy i czytelników, ale
zarazem dostrzega te¿ pozytywn¹ dzia³alnoœæ ówczesnych w³adz: walkê z analfabetyzmem, rozwój szkolnictwa i oœwiaty,
subsydiowanie bibliotek, dotowanie wydawnictw i ksi¹¿ek. W rozdziale tym Maryla Hopfinger po raz kolejny podkreœla istotê
prze³omu roku 1989, tym razem dla polskiego rynku wydawniczego. „Nowa Polska” –
zdaniem autorki niniejszej publikacji – zasadniczo i nieodwracalnie zmieni³a sytuacjê
literatury. Nasta³ okres euforii i rozczarowañ. Zmianie uleg³ sposób dystrybucji, pojawi³a siê reklama, traktuj¹ca literaturê jak
ka¿dy inny produkt konsumpcyjny.
W czêœci drugiej zwracaj¹ uwagê akcenty literaturoznawcze, oscyluj¹ce wokó³ refleksji krytycznej (np. liberatura – „tak Zenon Fajfer proponuje nazywaæ czwarty
wed³ug niego rodzaj literacki obok liryki,
epiki i dramatu” – s. 126), sztuki awangar-
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dowej, nieregularnej wersyfikacji i wiersza
wolnego.
Czêœæ trzecia, zatytu³owana „Paralele
audiowizualne”, zawiera analityczno-interpretacyjne rozwa¿ania na temat sztuki
audiowizualnej, któr¹ w rozdziale konstytuuje problematyka zwi¹zana z filmem autorskim, serialami telewizyjnymi i grami komputerowymi – okreœlanymi w publikacji
jako „przyk³ad form specyficznych dla œrodowiska cyfrowego” (s. 193). Autorka
uwzglêdnia charakter poszczególnych przekazów. Podkreœla, ¿e jej wybór jest rezultatem analizy, która wykaza³a, i¿ w³aœnie
wspomniane formy, jak film autorski, seriale telewizyjne i gry komputerowe nale¿y
uznaæ za reprezentatywne w swoim œrodowisku medialnym, najbardziej porównywalne z literatur¹. Zwraca tak¿e uwagê na sam¹
swoistoœæ literatury i jej funkcjê autoteliczn¹, stara siê te¿ podkreœliæ immanentn¹
– jej zdaniem – cechê utworu literackiego
(zw³aszcza drukowanego) – tê mianowicie,
¿e jest tekstem skoñczonym i niepowtarzalnym, w którym autor proponuje czytelnikowi wra¿enia zwi¹zane z lektur¹, z percepcj¹,
prze¿yciami, interpretacj¹ i koñcow¹ ocen¹.
Maryla Hopfinger podkreœla, ¿e poœród licznych przekazów medialnych najbli¿szy literaturze i jej funkcji autotelicznej jest utwór
filmowy – tekst tak samo skoñczony i zamkniêty, spójny i pe³ni¹cy funkcjê kulturotwórcz¹.
Dlatego te¿ pierwszym podrozdzia³em
czêœci trzeciej autorka uczyni³a w³aœnie
„Film autorski”, którego podstawowymi
elementami s¹ tzn. intencja i zamys³ kieruj¹cy autora ku stworzeniu dzie³a wa¿nego,
wybitnego, wyró¿niaj¹cego siê form¹ lub/i
treœci¹. Hopfinger z pe³n¹ œwiadomoœci¹
abstrahuje tu od dyskursu filmoznawczego,
oszczêdnie zag³êbia siê w literaturê przedmiotu. Jej celem wydaje siê przede wszystkim konceptualizacja procesu, który spowodowa³, ¿e film autorski przyczyni³ siê do
awansu kina w kulturze, zacz¹³ byæ zaliczany do sztuki i – zdaniem Hopfinger –
„w tym sensie najbli¿szy jest literaturze”
(s. 194).
Autorka zwraca uwagê, ¿e pocz¹tkowo
filmu nie okreœlano mianem dzie³a sztuki.
Traktowano go pierwotnie jako u³omn¹ formê spektaklu teatralnego, tworzony by³
przez nieprofesjonalistów dla bardzo niejednorodnej publicznoœci, przedstawicieli ró¿-
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nych warstw spo³ecznych, w ró¿nym wieku,
dla osób wykszta³conych i analfabetów. Dopiero póŸniej, wraz z dynamicznym rozwojem kultury audiowizualnej, za spraw¹
ambitnych scenariuszy, profesjonalizacji zawodów filmowych, kszta³towania siê kompetentnej publicznoœci, dokona³a siê nobilitacja filmu. W kulturze wspó³czesnej sztuka
filmowa sta³a siê na tyle autonomiczna, ¿e
scenariusze maj¹ szansê graæ rolê jednej
z form literatury – m.in. w tym celu od
po³owy XX wieku publikuj¹ je takie pisma,
jak Dialog (od 1956) i Kino (od 1966).
Za awansem kulturowym filmu, ale
przede wszystkim zainteresowañ jego twórców, przemawia te¿ popularnoœæ przenoszenia utworów literackich na ekran. Autorka
„Literatury i mediów po 1989 roku” z godn¹
uznania dok³adnoœci¹ przytacza przyk³ady
polskich adaptacji filmowych od 1911 roku,
podaje tytu³y i daty, wymienia ich autorów,
producentów i realizatorów, zwraca uwagê
na ich recepcjê przez ówczesn¹ publicznoœæ
i krytyków. Hopfinger sygnalizuje te¿ donios³oœæ ambitnego i bogatego repertuaru
polskiego, jak i zagranicznego, który pojawi³ siê w kinach na fali PaŸdziernika 1956
roku. Zdaniem autorki, to w³aœnie wtedy
„kino sta³o siê wa¿ne i artystyczne” (s. 208).
Symboliczne ukoronowanie procesu awansu
kulturowego kina w Polsce dokona³o siê
w 2005 roku, kiedy to nadano Andrzejowi
Wajdzie doktorat honorowy Uniwersytetu
Warszawskiego za ca³okszta³t twórczoœci.
Historiê nowego medium – kina,
bêd¹cego zarazem kiedyœ nowatorskim sposobem komunikowania masowego, badaczka wywodzi od ruchomej fotografii, która
pojawi³a siê na prze³omie XIX i XX wieku.
By dodatkowo naœwietliæ problem, cofa siê
a¿ do 1839 roku, kiedy opatentowano wynalazek fotografii; nawi¹zuje do plakatów, kart
pocztowych, telegrafu, telefonu, maszyny
do pisania, maszyn drukarskich, fonografu,
gramofonu, a nawet do kolei ¿elaznych,
tramwajów elektrycznych i pierwszych samochodów. Godna jest wiêc uwagi perspektywa, w której autorka umieszcza historiê
kina. Hopfinger w interesuj¹cy sposób udowadnia, ¿e technika by³a i jest tak samo
wa¿n¹ czêœci¹ sztuki kinowej, jak elementy
artystyczne i estetyczne. S³owa uznania nale¿¹ siê autorce tak¿e za krótkie przypomnienie polskiego kina eksperymentalnego
lat 30. XX wieku, jak równie¿ dzia³añ na-
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szej awangardy filmowej spotykaj¹cej siê
w Warszawie („Start”), Krakowie („Linia”)
i we Lwowie (klub filmowy „Awangarda”).
Dwa kolejne podrozdzia³y czêœci trzeciej, czyli „Seriale telewizyjne” i „Gry komputerowe”, poruszaj¹ aktualn¹ materiê
w kontekœcie rozwa¿añ nad wspó³czesnymi
problemami audiowizualno-komunikacyjnymi, nad rozrywk¹ po³¹czon¹ z dystrybucj¹ informacji, nad tym, co zachodni medioznawcy okreœlaj¹ mianem infotainment.
Maryla Hopfinger zwraca uwagê czytelnika
na odmienne cele, jakie przyœwiecaj¹ sztuce
kinowej i nastawionej na komunikacjê z publicznoœci¹ masow¹ telewizji. Jak pisze autorka, „telewizja od pocz¹tku dystansowa³a
siê wobec tradycji artystycznych, nie powtarza³a aspiracji kina [...] jej ¿ywio³em i materi¹ jest komunikacja spo³eczna, a «istot¹»
potocznoœæ, doœwiadczenie codziennoœci”
(226–227). Oferta programów telewizyjnych oparta jest – wed³ug autorki – tak¿e na
cyklicznoœci, która zosta³a przejêta z prasy
(np. publikowanie powieœci w odcinkach)
i radia.
Hopfinger interesuj¹co omawia kolejne
przyk³ady obrazuj¹ce popularnoœæ cyklicznoœci i powtarzalnoœci w telewizji. Nawi¹zuje do licznych polskich seriali telewizyjnych, przytacza anegdoty i informacje
zwi¹zane z ich powstaniem, z których mo¿na siê na przyk³ad dowiedzieæ, ¿e postaæ
kapitana Klossa, bohatera serialu „Stawka
wiêksza ni¿ ¿ycie” kreowana by³a na
wspó³czesnego Konrada Wallenroda, a sam
serial kojarzono z twórczoœci¹ Henryka
Sienkiewicza. Natomiast symptomem nowych czasów i zmian, jakie mia³y nadejœæ,
sta³ siê dla badaczki emitowany w pierwszej
po³owie lat 80. XX wieku serial latynoamerykañski „Niewolnica Isaura”. Transformacja ustrojowa w Polsce, która doprowadzi³a
do przemian w polityce, gospodarce, spo³eczeñstwie i w kulturze, w telewizji zmieni³a
m.in. pozycjê widza; jego gust i zainteresowania zaczê³y odgrywaæ wa¿n¹ rolê. Zdaniem Maryli Hopfinger to wtedy rozpoczê³a
siê dekada seriali.
Atutem czêœci trzeciej „Literatury i mediów...” jest zamieszczenie ró¿norodnych
opinii na temat serialowych produkcji, takich jak g³osy o triumfie profanum, jak
nawi¹zanie do raportu Rzeczpospolitej badaj¹cego stopieñ banalizacji telewizyjnych
treœci programowych czy te¿ dywagacje
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polskich filmoznawców i krytyków na temat
telenowel, w których piêtnuje siê wykorzystywanie ekshibicjonistycznych i voyeurystycznych sk³onnoœci odbiorców. Maryla
Hopfinger przytacza g³osy przeciwników,
ale i pojedyncze broni¹ce treœci dystrybuowanych przez telenowele, doceniaj¹ce ich
ludyczn¹, a nawet utylitarn¹ rolê. Autorka
nie stara siê oceniaæ ani przeciwników, ani
zwolenników tego gatunku, dziêki czemu
czytelnik mo¿e sam, na podstawie przytoczonych wypowiedzi, zadecydowaæ o spo³ecznej przydatnoœci telenowel lub jej braku, a nawet szkodliwoœci. W czêœci trzeciej
zwraca tak¿e uwagê terminologia specjalistyczna z zakresu gier komputerowych oraz
realiów œwiata wirtualnego i jego uczestników. Problematyka ta, popularna wœród odbiorców przekazów audiowizualnych, wci¹¿
nie jest wyczerpuj¹co opracowana przez
teoretyków mediów. Bywa nawet traktowana „niszowo” i ów podrozdzia³ mo¿e siê
przyczyniæ do wype³nienia wspomnianej
luki.
Ksi¹¿ka porusza ogrom problemów,
poza tytu³owymi literatur¹ i mediami audiowizualnymi, autorka podejmuje równie¿ zagadnienia jêzykoznawcze, problemy sztuki
poetyckiej, siêga do historii polskiej kinematografii i radiofonii, z godn¹ pozazdroszczenia kompetencj¹ omawia artefakty najnowszych technologii. Nieobca jest jej dwudziestowieczna muzyka rozrywkowa, rozró¿nia nurty i gatunki, od punk-rocka po rap
i hip-hop.
Swoje rozwa¿ania Maryla Hopfinger
stara siê prezentowaæ w kontekœcie prze³omu roku 1989. Czytelnik otrzymuje wiêc
wiedzê na temat wydarzeñ i mechanizmów
literacko-medioznawczych sprzed okresu
transformacji w Polsce i tych nowszych,
z ostatniego dwudziestolecia. Atutem publikacji jest bogactwo treœci, polegaj¹ce na
szczegó³owej prezentacji trzech podstawowych zagadnieñ, które jednoczeœnie staj¹
siê przyczynkami do dalszych rozwa¿añ.
Mimo poruszanej przez autorkê trudnej problematyki zwraca uwagê przystêpna narracja, umiejêtnoœæ operowania ciekawym porównaniem, obrazowym przyk³adem.
Ksi¹¿ka „Literatura i media po 1989
roku” mo¿e siê okazaæ przydatna medioznawcom, filmoznawcom, jêzykoznawcom,
a nawet literaturoznawcom, tak¿e z uwagi
na wartoœæ dokumentacyjn¹. Liczne
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przyk³ady, potwierdzone przypisami,
za³¹czonymi fotografiami oraz zeskanowanymi plakatami filmowymi, afiszami teatralnymi pochodz¹cymi nawet z XIX wieku, ok³adkami p³yt CD, audiobooków,
wybranymi stronami internetowymi, uatrakcyjniaj¹ to swoiste podsumowanie dotychczasowych badañ Maryli Hopfinger nad mediami i literatur¹, a jednoczeœnie staj¹ siê
cennym Ÿród³em dla medioznawczych poszukiwañ komparatystycznych.
Olga Bia³ek-Szwed

KOMUNIKOWANIE
W PERSPEKTYWIE
NOWYCH MEDIÓW
John v a n D i j k: SPO£ECZNE
ASPEKTY NOWYCH MEDIÓW. ANALIZA SPO£ECZEÑSTWA SIECI. Prze³. Jacek Konieczny, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2010. S. 392.
Inspiracje, które sk³oni³y autora do kolejnego wydania tej pracy, bo pierwsze ukaza³o siê w roku 1991, drugie zaœ w 2006,
maj¹ cztery Ÿród³a. Pierwszym jest „teoria
sieci”, która w obszarze nauk spo³ecznych
i nauki o komunikowaniu znacznie siê rozwinê³a w ostatnich dziesiêciu latach. Drugim Ÿród³em jest „teoria adaptacyjnej strukturacji”, podkreœlaj¹ca wzajemne zwi¹zki
struktur spo³ecznych i dzia³añ komunikacyjnych, adaptuj¹cych system spo³eczny do
szybko zmieniaj¹cego siê œrodowiska. Trzecim – „teoria mediów wynikaj¹ca z determinizmu technologicznego”, któr¹ m.in. rozwijali Harold Innis, Marshall McLuhan,
Walter Ong i Josuy Meyrowitz. Natomiast
czwartym – wspó³czesna „teoria modernizacji”, opisywana przez Manuela Castellsa
i Benjamina J. Barbera. Prócz tych zasadniczych Ÿróde³ o charakterze teoretycznym
J. van Dijk przyswoi³ dla potrzeb analizowania zjawiska komunikowania za pomoc¹
nowych mediów ogromn¹ liczbê publikacji
im poœwiêconych, które pozwoli³y mu bardzo szczegó³owo przeanalizowaæ swoistoœæ
tego nowego, ci¹gle kszta³tuj¹cego siê modelu komunikowania, w stosunku do jego
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wczeœniejszych wersji luŸniej zwi¹zanych
ze starymi mediami.
Badacz uwa¿a, ¿e w stosunkowo krótkim czasie nast¹pi³ ¿ywio³owy i wrêcz „niewidzialny” wzrost wszelkich form po³¹czeñ
sieciowych, radykalnie zmieniaj¹cych spo³eczeñstwo i to w wymiarze globalnym,
tworz¹cych z niego „po³¹czony œwiat”
„ludzkiej sieci”. W warstwie komunikacyjnej wyrazem tych przemian jest fragmentaryzacja spo³eczeñstwa, a wraz z ni¹ indywidualizacja komunikowania na niespotykan¹
dot¹d skalê, co wzmaga rozwój niezale¿noœci oraz wolnoœci jednostek. Jednak proces
ten ma swoje pozytywne i negatywne strony, tzn. charakteryzuje siê nieustannie
wzmacnianymi, przeciwstawnymi tendencjami; wzrostowi wolnoœci dziêki sieciom
komunikacyjnym towarzyszy wzrost uzale¿nienia od nich ludzi wraz z nowymi ich
powi¹zaniami.
To ostatnie sformu³owanie stanowi przewodni¹ tezê ksi¹¿ki. W kolejnych jej rozdzia³ach równolegle omawiane s¹ zarówno
zalety, jak i negatywne skutki rozwoju
i ewolucji usieciowienia, powoduj¹ce
wspó³czesne zjawiska komunikacyjne. Nie
jest to kwestia b³aha, bo statystyczny mieszkaniec wspó³czesnego spo³eczeñstwa rozwiniêtego – podkreœla autor – w czasie wolnym poœwiêca na kontakt z mediami 5–7
godzin dziennie, nie mówi¹c o tym, ¿e u¿ytkuje je w pracy, edukacji i w kontaktach prawie ze wszystkimi instytucjami funkcjonuj¹cymi we wspó³czesnym spo³eczeñstwie. Zmiany te przekszta³ci³y spo³eczeñstwo przemys³owe i korporacyjne
w spo³eczeñstwo poprzemys³owe, zmierzaj¹ce do struktur antykorporacyjnych,
gdzie wzorem relacji miêdzyludzkich ma
byæ demokratyzacja ¿ycia oparta na modelu
komunikacji „wszystkich ze wszystkimi”,
ma panowaæ transparentnoœæ wszystkich interakcji spo³ecznych w obrêbie struktur
i systemów spo³ecznych.
Pierwsza dekada XXI wieku sta³a siê
wiêc pocz¹tkiem epoki sieci, a termin „infostrada” sta³ siê najbardziej trafn¹ nazw¹
wspó³czesnych szlaków komunikacyjnych.
Zaistnia³a transformacja spo³eczno-komunikacyjna i dalszy jej rozwój ma strony zarówno pozytywne, jak i negatywne, co zachêca wielu badaczy do rozwijania tzw.
„ekologii spo³ecznej”, która d¹¿y do harmonijnego systemu spo³ecznego, czêsto za-
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œmiecanego i zanieczyszczanego przez
szybki i ¿ywio³owy rozwój nowych mediów
i zwi¹zanych z nimi technologii komunikacyjnych. Pozytywn¹ stron¹ tych zjawisk,
stwarzaj¹cych szanse dla nowych form dobrobytu, jest globalny rozwój gospodarki
wikinomicznej, opartej na „wolnoœci oraz
demokracji internetowej”, ³¹cz¹cej peryferia
i centra tej nowej formacji spo³ecznej.
Po okresie dystopii i utopii w ocenie
wp³ywu nowych mediów na modele komunikowania w spo³eczeñstwie, wed³ug J. van
Dijka dochodzimy po 25 latach doœwiadczeñ do modelu syntopijnego, czyli takiego,
w którym nowe media s¹ postrzegane jako
narzêdzia komunikowania, posiadaj¹ce zalety i wady, ujawniaj¹ce siê w zwi¹zku z sytuowaniem siê cz³owieka w spo³eczeñstwie.
Badania bowiem ukazuj¹, ¿e niew¹tpliwie
daj¹ te media szanse niespotykanych mo¿liwoœci rozwoju „równoœci spo³ecznej”
w skali globalnej, ale w zwi¹zku z niedorozwojem alfabetyzacji medialnej prowadz¹
w ró¿nych regionach œwiata równie¿ do
„wykluczenia i rozwarstwienia spo³ecznego”, tworz¹c i klasy uprzywilejowane –
„dobrze poinformowanych”, i klasy „s³abo
poinformowanych” oraz „nieprzystosowanych”, cierpi¹ce na chroniczny niedorozwój
i nêdzê spo³eczn¹, co ogranicza rozwój wolnoœci indywidualnej ich cz³onków. Analogicznie ma siê sprawa z bezpieczeñstwem
spo³ecznym i indywidualnym poszczególnych ludzi. Mog¹ one wzrastaæ dziêki rozwojowi nowych technologii komunikacyjnych, ale z drugiej strony mo¿e siê potêgowaæ dzia³anie machiny inwigilacji grup
spo³ecznych oraz jednostek.
Iloœæ i jakoœæ relacji spo³ecznych dziêki
komunikowaniu za pomoc¹ nowych mediów mo¿e siê zwiêkszaæ, ale równie¿ mog¹
one ulegaæ sp³yceniu, bo komunikowanie
tak zapoœredniczone mo¿e z powodzeniem
zastêpowaæ relacje i interakcje bezpoœrednie
ludzi, pozbawiaj¹c je naturalnych i tradycyjnych kontekstów. Zasoby ludzkiego umys³u
mog¹ nieporównywalnie wzrastaæ w wyniku zastosowania modeli komunikowania
nowomedialnego, ale mo¿e jednoczeœnie
postêpowaæ ich zubo¿enie, bo staj¹ siê pofragmentaryzowane i uprzednio zaprogramowane, a sam odbiorca nie jest w stanie
konstruktywnie przetwarzaæ wielkiej liczby
bodŸców, które do niego docieraj¹, nie mo¿e
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ich odpowiedzialnie selekcjonowaæ i filtrowaæ.
Wed³ug holenderskiego teoretyka nowych mediów obecny œwiat komunikacji
jest wynikiem dwóch rewolucji komunikacyjnych: pierwszej z prze³omu XIX i XX
wieku, w wyniku której pojawi³y siê media
masowe, oraz drugiej z prze³omu XX i XXI
wieku, kiedy to komunikowanie zdominowa³y nowe media, oparte na zapisie cyfrowym i pos³uguj¹ce siê ujednolicaj¹cym
wszelkie formy komunikowania kodem binarnym, skutkuj¹cym rozwojem w mediach
kultury konwergencji. Rewolucje te mia³y
wymiar technologiczny i strukturalny zarazem, czyli przenios³y ¿ycie spo³eczne ludzi
w œrodowisko technologiczne, które je silnie
zdeterminowa³o.
Stworzy³o to szanse opanowania dwóch
najwa¿niejszych wspó³rzêdnych komunikowania, czyli przestrzeni i czasu, w konsekwencji mo¿liwoœæ uniezale¿nienia siê od
nich, a nawet zapanowania nad nimi. Wydaje siê, ¿e nowe media – w opinii badacza –
znosz¹ obydwa te ograniczenia, bo tworz¹
po³¹czenia wszelkich mediów dzia³aj¹cych
zarówno w trybie offline i online, co owocuje zupe³nie now¹ jakoœci¹ w komunikowaniu w skali globalnej i lokalnej (glokalnej).
„Mo¿emy udzieliæ teraz odpowiedzi – konkluduje autor – na postawione pytanie: na
czym polega zmiana jakoœciowa spowodowana obecn¹ rewolucj¹ strukturaln¹ i techniczna? Czy nie wynika ona ze zredukowania kluczowych dotychczas wspó³rzêdnych
czasu i przestrzeni do niewiele znacz¹cych
czynników albo faktu, i¿ ka¿da osoba dysponuj¹ca odpowiednim urz¹dzeniem mo¿e
nawi¹zaæ ³¹cznoœæ z dowolnym mieszkañcem Ziemi w ci¹gu kilku sekund? Innymi
s³owy, czy nie sprowadza siê ona do tego,
¿e, jak siê czêsto mówi, «œwiat staje siê globaln¹ wiosk¹»? W takiej sytuacji mielibyœmy do czynienia z ewolucyjnym rozwojem
wzd³u¿ osi czasu i przestrzeni, jaki dokona³
siê ju¿ podczas rewolucji komunikacyjnej
w XIX wieku. Nowe media jedynie przyspieszy³yby tê ewolucjê. Nie na tym polega
jednak istota obecnej rewolucji. Tworz¹ j¹
pojêcia kodu binarnego, integracji i interaktywnoœci – konstytutywne cechy nowych mediów” (s. 15).
Istota zatem rozprzestrzeniania siê modelu komunikowania opartego na nowych
mediach ma charakter strukturalny i wynika
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z nowej integracji komunikacyjnej powi¹zanej z procesami konwergencji, tworz¹cymi
uk³ady sieci multimedialnych. Integracja ta
przede wszystkim wyra¿a siê mo¿liwoœciach transmisyjnych na poziomach: infrastruktury, transportu, zarz¹dzania, us³ug
oraz ³¹czenia w jednolite pakiety ró¿norodnych danych. Skutkuje to wielofunkcyjn¹,
szybk¹ sieci¹ o charakterze szerokopasmowym. Drug¹ cech¹ strukturaln¹ nowych mediów, kluczowo wp³ywaj¹c¹ na komunikowanie, jest pojawienie siê mediów interaktywnych, powoduj¹cych rozwój uwarstwienia komunikowania zapoœredniczonego,
czego wyrazem jest jego bezgraniczna przestrzennoœæ, synchronicznoœæ, behawioralnoœæ. Spowodowa³a ona wymiennoœæ ról
nadawcy i odbiorcy. Trzeci¹ cech¹ jest
stwarzanie mo¿liwoœci kontroli przez odbiorcê i monitorowania przez nadawcê
wszelkich przekazów. Czwarty wymiar interaktywnoœci ma charakter intelektualny,
pozwala zrozumieæ znaczenia i konteksty
uczestników komunikowania.
To wszystko zawdziêczamy – podkreœla
van Dijk – pe³nej binaryzacji wszelkich kodów, która ogromnie przyspiesza ich dystrybucjê, a przy wyk³adniczym wzroœcie liczby
komputerów umo¿liwia tworzenie nieograniczonej liczby jednostek informacji. Sytuacja ta prowadzi do rozerwania ci¹g³oœci
tradycyjnych dyskursów komunikacyjnych,
stwarzaj¹c mo¿liwoœci operowania ich fragmentami, które odbiorcy mog¹ odbieraæ
w dowolnej kolejnoœci, przetwarzania ich
przez hiper³¹cza w zupe³nie nowe ca³oœci.
To wszystko powoduje przechodzenie
od mediów linearnych do hipertekstowych
i sieciowych. W strukturze komunikowania,
gdzie dominuj¹ nowe media, obserwuje siê
szybkie odchodzenie od alokucyjnego rozsiewu informacji na rzecz modelu konsultacji, rejestracji oraz konwersacji. Wzajemna
integracja tych trzech ostatnich – podkreœla
holenderski medioznawcza – istotnie
wzmacnia multimedialnoœæ przekazów, jednoczeœnie stwarzaj¹c ich u¿ytkownikom
wolnoœæ wyboru miêdzy komunikowaniem
bezpoœrednim i zapoœredniczonym. W ten
sposób nowe media zwiêkszaj¹ spo³eczn¹
obecnoœæ podmiotów procesów komunikacyjnych, co ogromnie zwiêksza obfitoœæ informacji, rozwija jej wymiary intymne.
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Sama informacja w wy¿szym stopniu ulega
spo³ecznemu przetworzeniu, co z kolei
wzmaga spo³eczn¹ to¿samoœæ komunikowania w modelu nowomedialnym. W rezultacie tego spo³eczne wymiary w komunikowaniu, w którym dominuj¹ nowe media,
os³abiaj¹ wp³yw i znaczenie starych mediów, które zostaj¹ zmuszone do podporz¹dkowania siê temu komunikowaniu.
W kolejnych rozdzia³ach ksi¹¿ki van
Dijk, pos³uguj¹c siê metafor¹ sieci jako
uk³adu nerwowego spo³eczeñstwa, analizuje
jej wp³yw na rozwój technologii komunikacyjnych i nowy model gospodarki wikinomicznej opartej na prosumpcji, polityce
i w³adzy, zwi¹zanej z rozwojem e-rz¹dów
i demokracji cyfrowej.
Ksi¹¿kê zamyka interesuj¹cy rozdzia³,
maj¹cy charakter podsumowuj¹cy, ale i prognostyczny, w którym badacz analizuje
œwiatowe modele rozwoju spo³eczeñstwa
informacyjnego w Ameryce Pó³nocnej, Europie, Azji Wschodniej i Trzecim Œwiecie.
Na koniec zaœ próbuje przewidywaæ dalsze
losy i kierunek rozwoju globalnego spo³eczeñstwa informacyjnego w takich kwestiach, jak dostêp, bezpieczeñstwo, uk³ad,
kontrola, legalnoœæ, korzyœci i treœci. „Ró¿nice miêdzy ludŸmi i komputerami – twierdzi w konkluzji swej ksi¹¿ki van Dijk – lub
innymi nowymi mediami najprawdopodobniej siê utrzymaj¹ i bêd¹ wywo³ywaæ tarcia
w interakcjach ludzie–media/komputery.
Edukacja, w tym edukacja medialna i szkolenie zawodowe, powinny siê koncentrowaæ
na uczeniu sposobów radzenia sobie w tego
rodzaju tarciach, a nie zaprzeczaniu, ¿e istniej¹. Mieszkañcy spo³eczeñstwa sieci bêd¹
musieli siê nauczyæ ³¹czyæ w umyœle ró¿ne
doznania i relacje nawi¹zywane w komunikacji zapoœredniczonej i bezpoœredniej.
W przeciwnym razie stan¹ siê tragicznymi
postaciami rozdartymi przez fragmentaryczne œrodowisko organiczne i technologiczne”
(s. 364).
Ksi¹¿ka ma formê podrêcznika, ale i zawiera zarys teorii nowych mediów postrzeganych jako uk³ad nerwowy spo³eczeñstwa;
warto j¹ poleciæ nie tylko studentom, ale
i badaczom zjawisk nowomedialnych. Tym
bardziej, ¿e sam autor sytuuje j¹ jako konkurentkê dla trylogii Manuela Castellsa –
wydawanej w latach 2007–2009.
Ignacy S. Fiut
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TROCHÊ INNA RETORYKA
Jacek D ¹ b a ³ a: TAJEMNICA I SUSPENS W SZTUCE PISANIA. W KRÊGU
RETORYKI DZIENNIKARSKIEJ I DRAMATURGII MEDIALNEJ. Seria „Oblicza
mediów”. Wydawnictwo Adam Marsza³ek,
Toruñ 2010. S. 332.
W Polsce do sztuki pisarskiej podchodzimy niezbyt pragmatycznie; na ogó³ siê
nam wydaje, ¿e powodzenie literackiego zamys³u zale¿y od talentu i natchnienia, jak to
niegdyœ stwierdza³ paradygmat romantyczny, a sam pisarz ma rangê g³osiciela wa¿nych prawd co najmniej swego pokolenia;
¿¹damy od literatury tak¿e poznawczych
walorów typu socjologicznego (paradygmat
realistyczno-pozytywistyczny), a od pisarzy
– postawy obywatelskiej (oba paradygmaty
plus tradycja marksistowska). W takiej sytuacji nie ma w Polsce rozwiniêtej tradycji instytucjonalnego nauczania pisarzy. Pierwsze
mi znane polskie studia pisarskie – Studium
Literacko-Artystyczne – otworzy³ dopiero
w 1994 roku Uniwersytet Jagielloñski,
a podrêczniki s¹ trzy (patrz recenzowana
pozycja, s. 25).
Nie znaczy to, ¿e nie by³o u nas praktyki
nauczania twórców. Na przyk³ad ca³e dziesiêciolecia dzia³a³y tzw. ko³a m³odych przy
oddzia³ach Zwi¹zku Literatów Polskich,
gdzie dyskutowano szczegó³owe problemy
twórczoœci i æwiczono pisanie.
Próby nauczania pisarskiego rzemios³a
podejmowano tak¿e w Rosji Sowieckiej
i ZSRR; z pocz¹tku w ramach tzw. Proletkultu (organizacja zajmuj¹ca siê wœród robotników m.in. propagowaniem tworzenia
literatury), póŸniej powsta³a w Moskwie
pe³noprawna pisarska szko³a wy¿sza – tzw.
Instytut Literacki im. Gorkiego. Uzdolniona
literacko m³odzie¿ (w tym m³odzie¿ polska)
studiowa³a tam literaturê rosyjsk¹ i œwiatow¹, przygotowywa³a siê do zawodu
t³umacza, redaktora, krytyka literackiego.
Na seminariach æwiczono tak¿e pisanie poezji, prozy, dramatu.
Jacek D¹ba³a opiera siê w swojej ksi¹¿ce
g³ównie na tradycji amerykañskiej – przybli¿a w swojej rozprawie pojêcia zwi¹zane
z tzw.: creative writing. A wiêc z dyscyplin¹, w ramach której od oko³o 120 lat na-
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ucza siê na terenie kultury anglo-amerykañskiej (przede wszystkim w USA) pisania
literatury, a zw³aszcza prozy popularno-rozrywkowej. Pojêcia te wi¹¿¹ siê w pewien system, w poetykê normatywn¹,
wyk³adan¹ w licznych podrêcznikach i stosowan¹ w praktyce na æwiczeniach, z regu³y
prowadzonych przez doœwiadczonych pisarzy.
Rozprawa dzieli siê na wstêp, rozdzia³
wstêpny oraz 3 czêœci. Pierwsza (47 stron)
ogólnie przybli¿a dziedzinê, opowiada o jej
historii, rozpatruje jej g³ówne za³o¿enia
zwi¹zane z podstawowymi literackimi kategoriami (bohater, fabu³a, narrator, narracja,
styl) oraz omawia krytykê i obronê creative
writing ze strony, zw³aszcza amerykañskich,
badaczy i pisarzy. Czêœæ druga (124 strony)
poœwiêcona jest analizie pojêcia tajemnicy
i zrelacjonowaniu ró¿nych recept na jej zbudowanie w dziele. Czêœæ trzecia (77 stron)
zajmuje siê suspensem. Do tego dochodzi
zakoñczenie oraz bardzo solidna bibliografia, indeks nazwisk itd.
Uzyskiwanie tajemniczoœci (budowanie
tajemnicy) w dziele wynika z „pytañ
o przesz³oœæ oraz sposobu odpowiadania na
nie” (s. 77). Tajemnicê/tajemniczoœæ wi¹¿e
D¹ba³a z naturaln¹, ludzk¹ ciekawoœci¹, ze
„zdziwieniem i w¹tpliwoœci¹” (s. 84) oraz
„zdolnoœci¹ budzenia ciekawoœci” (s. 88)
przez nieznan¹ historiê. Wyzwala tê ciekawoœæ okreœlona motywacja (s. 93) i czytelnika, i bohaterów.
Cechami autentycznej, wpisanej w dzie³o tajemnicy s¹:
– powszechnoœæ (w ostatecznym rozrachunku tajemniczoœæ wynika z ograniczonej
wiedzy ludzkoœci),
– dialogowoœæ (czytelnik, by j¹ odczuæ,
musi siê uto¿samiæ z bohaterami zadaj¹cymi
pytania i odpowiadaj¹cymi na nie),
– wielorodzajowoœæ (ka¿dy temat mo¿e
wzbudziæ ciekawoœæ),
– ró¿nopoziomowoœæ (tajemnica mo¿e
przejawiaæ siê zarówno w dialogach – na
poziomie porozumienia, jak i w akcji – na
poziomie konsekwencji zdarzeñ lub zdarzeñ
inicjuj¹cych kolejne wydarzenia, oraz
w najogólniejszych sensach fabu³y dzie³a,
czyli na poziomie „mitycznym”).
Tajemnice dziel¹ siê na: otwarte, tzn. te,
które „pozostawiaj¹ w twórcy i odbiorcy
[...] najwa¿niejszy rodzaj ciekawoœci – problem Boga, zagadkê ¿ycia i œmierci,
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z³o¿onoœci œwiata wartoœci” (s. 103), swoiste tylko dla dzie³ wybitnych, jak np.
„Mistrz i Ma³gorzata” Michai³a Bu³hakowa;
kontekstowe – istniej¹ce dla bohatera i czytelnika tylko w konkretnej sytuacji; odwróconego sylogizmu, kiedy pokazane s¹ skutki, a do przyczyn tych skutków nale¿y dopiero dojœæ.
W kolejnych rozdzia³ach D¹ba³a na konkretnych przyk³adach omawia mechanizmy
tworzenia tajemnicy w dziele, tj. konkretne
warunki jej zaistnienia, takie jak: tzw. statyczne fakty, czyli „takie momenty w dziele, które same w sobie mog¹ brzmieæ jak
osobne stwierdzenia, natomiast w koniunkcji zdolne s¹ budowaæ opowieœæ” (s. 119),
a wiêc fakty obarczone mo¿liwoœci¹
wywo³ywania „podejrzeñ”, ¿e ich sens jest
inny, ni¿ z pocz¹tku siê wydaje czytelnikom
i bohaterom; motywy poruszaj¹ce, tj. motywy „niewypowiadalne, ezoteryczne, niezrozumia³e” – s. 121; narracyjna aluzyjnoœæ – napomkniêcia i przypuszczenia; budowanie niejasnych prawid³owoœci strukturalno-semantycznych w œwiecie dzie³a
w rodzaju „walki dobra ze z³em”; wprowadzanie tzw. wyj¹tkowoœci osobowo-przedmiotowej (s. 137) wi¹¿¹cej siê z motywami
niezwyk³ych ludzi, fenomenów i wydarzeñ
itd. oraz wyj¹tkowoœci leksykalno-hipertroficznej (s. 139), wystêpuj¹cej, gdy bohaterowie u¿yj¹ dziwnych, niezrozumia³ych
gestów i s³ów. Generalnie w budowaniu poczucia tajemnicy kluczowa jest strategia dozowania czytelnikowi informacji.
Tê czêœæ swojej ksi¹¿ki koñczy D¹ba³a
szczegó³owym omówieniem poszczególnych odmian tajemnicy. Wyró¿nia nastêpuj¹ce:
– tajemnicê drugiego cz³owieka;
– Boga lub natury;
– w³asnego „ja” (w tym: tajemnicê braku
to¿samoœci bohatera „dla siebie”, tajemnicê
si³y wewnêtrznej iluzji, tajemnicê nieprzewidywalnoœci i nienormalnoœci);
– tajemnicê przedmiotowo-sytuacyjn¹.
Wskazuje na nastêpuj¹ce jej funkcje:
funkcjê intelektualn¹ („æwiczenia mózgu”), f. satysfakcji intelektualnej, f. roszczeniow¹ („tajemnica to coœ, co rzeczywiœcie chcemy poznaæ” – s. 184), f. katarktyczn¹ (powoduj¹c¹ „oczyszczenie moralne, psychiczne zadowolenie i pozytywne
zadowolenie terapeutyczne, wewnêtrzne
uspokojenie” – s. 187) oraz f. ludyczn¹.

Jak widaæ, creative writing wytworzy³o
rozwiniêt¹ systematykê obecnych w literaturze tajemnic, choæ nie do koñca konsekwentn¹. Na przyk³ad tajemnica rozumiana
jako brak odpowiedzi na zasadnicze pytania
dotycz¹ce rzeczywistoœci, natury, Boga
i cz³owieka zosta³a scharakteryzowana tylko
filozoficznie i wykazana w poszczególnych
dzie³ach. Nie opisano jej w kategoriach poetyki normatywnej, jasno wskazuj¹c: „rób
tak i tak, aby to i to osi¹gn¹æ”. Widocznie
creative writing nie jest w stanie sformu³owaæ odpowiedniej recepty. Trudno jednak mieæ o to pretensje do D¹ba³y, który jest
œwiadom ograniczeñ tej refleksji i pisze: „W
przypadku tajemnicy i suspensu proponuje
ona refleksjê niekompletn¹, bo nastawion¹
przede wszystkim na wskazanie skutecznych regu³ tworzenia” (s. 279). Jak widaæ,
problematyka najszersza siê tym regu³om
wymyka.
Badacz pisze dalej: „zarazem jednak
znajdujemy dziêki niej szereg spostrze¿eñ
lub sugestii, które pozwalaj¹ zbudowaæ paradygmaty najwa¿niejszych problemów”.
Otó¿ „spostrze¿enia i sugestie” to niestety
nie jest kompletny system i warto by³oby
w tym miejscu ustalenia creative writing
uzupe³niæ o refleksjê innych szkó³ literackich i literaturoznawczych. Na przyk³ad jeœli chodzi o budowanie i opisywanie „tajemnicy Boga lub natury”, o wiele skuteczniejszy by³ symbolizm i jego kontynuacje. Ba!
badaj¹c symbolizm, ustalono konkretne procedury postêpowania w wypadku, jeœli pisarz pragnie tê tajemnicê zg³êbiaæ (czy jej
istnienie zasugerowaæ). Mam na myœli
zw³aszcza uwagi Stanis³awa Lema z „Fantastyki i futurologii” (o metodzie „niekoherencji cech” pozwalaj¹cej stwarzaæ w prozie
motywy fenomenów odznaczaj¹cych siê zasadnicz¹ niepoznawalnoœci¹), teorie Rogera
Callois dotycz¹ce uzyskiwania niejednolitoœci ontologicznej w œwiecie fantastyki grozy, niektóre studia o tworzeniu symboli
w poezji Leœmiana itd.1
1

Porównaj na ten temat: S. Lem: Fantastyka i futurologia, t. 2, Kraków 1973, wyd. 2, s. 345–346;
R. C a l l o i s: Od baœni do science fiction, [w:]
t e n ¿ e: Odpowiedzialnoœæ i styl. Eseje, Warszawa 1967, s. 29–65; M. G ³ o w i ñ s k i: Boles³aw
Leœmian: Otch³añ, [w:] J. P r o k o p
i J . S ³ a w i ñ s k i (red.): Liryka polska. Interpretacje, Kraków 1971, s. 265–74; W. K a j t o c h:
Wstêp do „Solaris”, http://www.fahrenheit.net.pl/archiwum/f24/19.html, przypis 17;
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Sceptycznie te¿ patrzê na mo¿liwoœci
zastosowania tej czêœci refleksji creative
writing do pisarstwa dziennikarskiego,
a w³aœnie miêdzy innymi te mo¿liwoœci
mia³y zdecydowaæ o wznowieniu2 i wydaniu omawianej ksi¹¿ki w ramach medioznawczej serii wydawniczej. Owszem,
w najwybitniejszych dzie³ach reporta¿owych w rodzaju „Cesarza” Ryszarda Kapuœciñskiego znajdujemy sugestie istnienia
najszerszych, egzystencjalnych tajemnic,
jak np. tajemnicy natury ludzkiej czy biegu
historii. Ale codzienne rzemios³o dziennikarskie nie mo¿e sugerowaæ tajemniczoœci
wydarzeñ, bo Ÿle by informowa³o. Nie mo¿e
tak¿e tajemniczoœci stylistycznie udawaæ,
bo stanowi³oby to zerwanie tzw. paktu faktograficznego.
Moje w¹tpliwoœci znikaj¹ jednak przy
lekturze drugiej czêœci rozprawy. S¹dzê, ¿e
ewidentne zastosowanie do dziennikarstwa
ma teoria suspensu, czyli „sztuki wywo³ywania emocji w creative writing” (s. 198),
zwiêŸle i konkretnie przez D¹ba³ê tam opisana. Podstaw¹ suspensowego efektu – wed³ug D¹ba³y – s¹ emocje strachu i lêku swoiste ka¿demu cz³owiekowi. Suspens stanowi, moim zdaniem, przede wszystkim
pewn¹ jakoœæ estetyczn¹ (analogiczn¹ na
przyk³ad do tragicznoœci czy wznios³oœci),
która – aby zaistnieæ – potrzebuje zastosowania w dziele pewnych schematów, mechanizmów i chwytów kompozycyjnych.
D¹ba³a doœæ szczegó³owo relacjonuje np.:
³uk oœmiopunktowy, czyli swoiste skomponowanie akcji, która kolejno ma zawieraæ:
punkt wyjœciowy, pierwszy impuls, cel, niespodziankê, decyduj¹cy wybór, punkt kulminacyjny, zwrot, rozwi¹zane (s. 216–217),
ró¿ne odmiany tego ³uku, sposoby wzmacniania presji na bohatera (s. 219–220), stosowanie ró¿norodnych retardacji, maksymalizowanie obaw o los bohatera, wprowadzanie elementu zaskoczenia (Big Bang –
s. 229), mno¿enie przeszkód lub quasi-przeszkód na jego drodze (np. zagro¿enie
up³ywem czasu – tzw. ticking clock), uk³adt e n ¿ e: Presymbolizm, symbolizm, neosymbolizm. Rzecz o czytaniu wierszy, Kraków 1996,
s. 34–46.
2 Rozprawê D¹ba³y pod nieco innym tytu³em:
„Tajemnica i suspens. Wokó³ g³ównych problemów creative writing” po raz pierwszy opublikowano w 2004 roku w wydawnictwie lubelskiego
UMCS.
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anie ich w fale (roller-coaster ride) itd., itp.
Wszystkie te chwyty s³u¿¹ wzmocnieniu
ciekawoœci czytelnika i sk³adaj¹ siê na pewien katalog swoistych figur, które nazwa³bym fabularnymi lub narracyjnymi
i które zas³uguj¹ na opis w podrêcznikach
retoryki. A¿ szkoda, ¿e autor nie zaopatrzy³
ksi¹¿ki w indeks przywo³anych terminów
creative writing.
Suspens pe³ni przede wszystkim funkcjê fatyczn¹, rozumian¹ jako „przykuwanie” czytelnika do ksi¹¿ki, wrêcz „odseparowywanie czytelnika od realnego œwiata”
(s. 249), co ma miejsce zw³aszcza przy potêgowaniu szybkoœci akcji i moralnego zaniepokojenia (motyw walki dobra ze z³em –
s. 252), f. dramatyczno-emotywn¹, realizowan¹ zw³aszcza wtedy, gdy budzi siê niepokój, nastêpuje „zaciemnienie nastroju
opowiadania” (s. 263) i wstrz¹s, oraz f.
kompensacyjno-terapeutyczn¹, dzia³aj¹c¹
na przyk³ad wtedy, gdy identyfikujemy siê
ze sprawiedliwym bohaterem i odczuwamy
satysfakcjê z jego zwyciêstw.
Jak s¹dzê, sztuki budowania suspensu
z powodzeniem mog¹ siê uczyæ dziennikarze relacjonuj¹cy bie¿¹ce wydarzenia,
zw³aszcza skoro instynktownie i amatorsko
czêstokroæ go stosuj¹. Niekiedy kszta³tu
sensacyjnej fabu³y nabieraj¹ relacje ze
szczególnie wa¿nych wydarzeñ, innym razem, wskutek braku suspensu, te relacje bywaj¹ wrêcz nudne. Wydaje siê wtedy, ¿e odbiorcy chêtniej obejrzeliby lub us³yszeli relacjê w wykonaniu dziennikarza umiej¹cego
– bez szkody dla solidnoœci informacyjnej –
tworzyæ suspensowe efekty.
Wojciech Kajtoch

MEDIA W MODELU
WEB 3.0
Paul L e v i n s o n: NOWE NOWE MEDIA. Prze³. Maria Zawadzka, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010. S. 326.
Szybkoœæ ewolucji nowych mediów
zmusi³a Paula Levinsona do dalszej eskalacji nazewnictwa wi¹¿¹cego siê z ich najnowszymi generacjami, co zaowocowa³o
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pojêciem: „nowe nowe media”. Rozwa¿ania
tego badacza nad zjawiskami wspó³czesnego komunikowania medialnego s¹ prowadzone w duchu Marshalla McLuhana, ze
szczególnym naciskiem na permanentny
proces ich ewolucji, w którym to kolejne innowacje technologiczne s¹ selekcjonowane
przez inteligentne œrodowisko spo³eczno-komunikacyjne, powsta³e pod wp³ywem
wczeœniejszych generacji zarówno starych,
ale szczególnie nowych mediów.
Odwo³uj¹c siê do ewolucyjnego paradygmatu, którym pos³ugiwa³ siê we wczeœniejszych publikacjach, np. w „Miêkkim ostrzu”
(1999), Levinson tak wyjaœnia swoje podejœcie teoretyczne do mediów: „[...] media
rywalizuj¹ ze sob¹, walcz¹c o nasz czas
i uwagê. Pojawiaj¹ siê i wymieraj¹ jak ¿ywe
organizmy opisane przez Darwina. W œwiecie przyrody poza mechanizmem eliminacji
istnieje te¿ zjawisko symbiozy – pszczo³y
zapylaj¹ kwiaty, ¿ywi¹c siê ich nektarem
i py³kami. To dziêki tej zale¿noœci mo¿emy
siê cieszyæ miodem. Podobnie jest z mediami, które nie tylko rywalizuj¹, ale wzajemnie siê dope³niaj¹. Post na moim blogu, zawieraj¹cy teledysk z YouTube, jest automatycznie przesy³any na Twittera, który z kolei generuje jednowierszow¹ wiadomoœæ
sk³adaj¹c¹ siê z tytu³u bloga, pierwszej linijki wpisu i odpowiedniego linku. Ta wiadomoœæ pojawia siê nastêpnie w formie specjalnej aplikacji, któr¹ mogê umieœciæ na
Facebooku i My Space. Wszystkie nowe
nowe media wspieraj¹ siê, choæ jednoczeœnie walcz¹ o nasz¹ uwagê. Nowe nowe media rywalizuj¹ tak¿e z mediami starszymi.
Blogerzy odbieraj¹ czytelników ksi¹¿kom
i widzów stacjom telewizyjnym, ale nastêpnie sami pisz¹ ksi¹¿ki i pojawiaj¹ siê w telewizji” (s. 13). Taka jest sytuacja komunikacyjna w infosferze globalnej, stanowi¹ca
przes³ankê dla amerykañskiego badacza, by
og³osiæ pojawienie siê fenomenu nowych
nowych mediów.
Id¹c tropami McLuhana, Levinson
przyjmuje, ¿e faktycznie nowe generacje
nowych mediów stanowi¹ rzeczywiste ekstensje w³adz poznawczych cz³owieka
i w ten sposób przed³u¿aj¹ jego zmys³y oraz
aparat percepcji, ³¹cz¹c jego uk³ad nerwowy
z tym „nowym uk³adem nerwowym”, zewnêtrznym w stosunku do ludzkiego, stworzonym przez sieci powi¹zañ medialnych
pomiêdzy ich kolejnymi generacjami.
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W sk³ad tego uk³adu – w opinii autora –
wchodz¹ nastêpuj¹ce poduk³ady nowomedialne: blogi, YouTube, Wikipedia, Digg
(wykopywacz informacji z sieci), MySpace,
Facebook, Twitter, Flicker, Photobucket,
Second Life i Podkasty, które prawie automatycznie, kooperuj¹c z u¿ytkownikiem,
kreuj¹ miêdzy sob¹ nieskoñczone sieci
powi¹zañ opartych na sprzê¿eniach zwrotnych. Tworzy siê w ten sposób nieskoñczenie elastyczny system komunikacyjny, który
daje u¿ytkownikom pe³niê wolnoœci i w³adzê nad mediami w pe³nym wymiarze, co
zrównuje konsumentów przekazów z ich
producentami. Cech¹, która jednoznacznie
odró¿nia je od innych nowych mediów jest
w pe³ni prosumpcyjny model korzystania
z nich.
Zgodnie z natur¹ tej generacji „mediów
spo³ecznoœciowych” informacja jest w nich
celem, a nie form¹ przekazu, choæ zasadniczo mog¹ j¹ przekazywaæ do wiadomoœci
publicznej. Ich spo³ecznoœciowoœæ wyra¿a
siê przede wszystkim w tym, ¿e dziêki nim
u¿ytkownicy wchodz¹ z innymi w interakcje i tworz¹ grupy wirtualne, ale realne, buduj¹c, reprodukuj¹c i utrwalaj¹c interakcje
pomiêdzy u¿ytkownikami tych mediów.
Tworz¹ jednoczeœnie warunki do zdemokratyzowanej produkcji, wytwarzania sprzêtu
do jej u¿ytkowania, a ka¿dy z nich mo¿e siê
staæ zarówno producentem, jak i konsumentem. Jednoczeœnie ³¹cz¹ rozrywkê z produkcj¹ i konsumpcj¹. Musz¹ tak¿e toczyæ walkê
z cenzur¹, w³aœcicielami praw autorskich
oraz z ró¿nymi przywilejami mediów tradycyjnych. Nowe nowe media – podkreœla
amerykañski medioznawcza – zawieraj¹
w sobie równie¿ inne media, które mog¹
byæ pozyskiwane indywidualnie i s³u¿yæ
ka¿demu do osobistych praktyk komunikacyjnych, przekszta³caj¹c konsumentów
w producentów, a bêd¹c obecnymi w ich
mobilnych noœnikach, np. telefonach komórkowych, powoduj¹ pe³n¹ mobilnoœæ komunikowania z dostêpnoœci¹ do Internetu.
Buduj¹ w ten sposób generacjê mediów,
któr¹ nale¿y okreœliæ mianem modelu Web
3.0. Pojawi³y siê one w roku 2008, kiedy to
rozpoczê³a siê kampania wyborcza w USA,
za spraw¹ komitetu wyborczego oraz samego kandydata na prezydenta – Baracka Obamy. Mog¹ one nawet prze¿ywaæ swoich autorów, daj¹c im w ten sposób namiastkê odwiecznego marzenia ludzi o nieœmiertelno-
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œci, czyli doœwiadczenie prze¿ywania
samego siebie. W przysz³oœci nowe nowe
media stworz¹, jak s¹dzi badacz, model
„transmisji strumieniowej”, czyli nieskoñczonej mo¿liwoœci rozpowszechniania
przekazów zarówno starych, jak i nowych
mediów przez sieæ powi¹zañ i formy pamiêci, dziêki systemowi rozpowszechniania
i rozsiewania przez tê ostatni¹ formê organizacji komunikowania w infosferze.
Levinson nie jest bezkrytyczny wobec
tej najnowszej generacji mediów. Wskazuj¹c ich zalety i prawie nieskoñczone mo¿liwoœci komunikacyjne, stwarzaj¹ce nieograniczone szanse dla ekspresji wolnoœci
oraz dostêpu do w³adzy nad innymi ludŸmi,
analizuje ich tzw. „ciemne strony”, które zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu ich u¿ytkowników,
ale i ca³ych spo³ecznoœci. S¹ nimi niew¹tpliwie: k³ótliwoœæ u¿ytkowników, trolle, spirale plotek, cyberprzemoc, cyberstalking, terroryzm i cyberterroryzm, spam, przecieki,
napady na banki, w³amania do kont osobistych itp. S¹dzi jednak, ¿e z czasem pojawi¹
siê mechanizmy minimalizuj¹ce te negatywne strony modelu Web. 3.0, co mo¿e byæ rezultatem podniesienia siê umiejêtnoœci
pos³ugiwania siê tymi mediami przez ogó³
spo³eczeñstwa.
Perspektywa nowych nowych mediów –
wed³ug Levinsona – sukcesywnie ³¹czy siê
z tendencj¹ do miniaturyzacji i odci¹¿enia
tych urz¹dzeñ, zgodnie z „zasad¹ dymaxionu” Buckminstera Fullera, zak³adaj¹c¹, ¿e
nowe urz¹dzenia stan¹ siê coraz mniejsze,
a jednoczeœnie coraz potê¿niejsze, jeœli idzie
o ich moc przerobow¹ i oddzia³ywanie na
ludzi. Bêd¹ one d¹¿yæ do idea³u, jakim jest
ludzki mózg. „Nasz mózg – podkreœla autor
– czyta, pisze, widzi i s³yszy – a wiêc odbiera i produkuje treœci nowych nowych mediów – a przy tym myœli, czuje, wierzy i robi
mnóstwo innych rzeczy. [...] Bêdzie to te¿
miejsce, do którego dotr¹ bezpoœrednio
s³owa i obrazy nowych nowych mediów bez
poœrednictwa s³uchu i wzroku. Bluetooth –
technologia oswobadzanych r¹k – jest zaledwie pierwszym krokiem w tym kierunku”
(s. 290).
Widaæ wiêc, ¿e w przysz³oœci, by konstruktywnie uczestniczyæ w ró¿nych modelach komunikowania spo³ecznego, medialnego i multimedialnego, ludzie bêd¹ stopniowo skazywani na procesy cyborgizacji
w³asnego cia³a, œcis³e ³¹czenie siê z kolejny-

RECENZJE, OMÓWIENIA, NOTY
mi generacjami mediów, a modelem wzorcowym percepcji i transmisji przekazu stan¹
siê wszelkie procedury zwi¹zane z dominacj¹ zmys³u dotyku, a wiêc komunikowanie
bêdzie coraz bardziej mediatyzowane przez
taktylnoœæ, czyli postrzeganie oparte na dotyku i styku, które podporz¹dkuje sobie inne
zmys³y. Mo¿e wiêc po okresie „uchocentrycznoœci” i „okocentrycznoœci” w ewolucji komunikowania wrócimy jakby po kole
do „taktylocentrycznoœci”, która – w opinii
wielu archeologów mediów – by³a pocz¹tkiem rozwoju komunikacji medialnej istot
ludzkich.
Pracê tê warto poleciæ badaczom nie tylko komunikacji, studentom zajmuj¹cym siê
tymi zagadnieniami oraz innym u¿ytkownikom mediów, by mogli siê oswoiæ z niedalek¹ przysz³oœci¹ g³êbokiej i fundamentalnej
roli mediów w procesie dalszej humanizacji
ludzi i mediatyzacji ich istnienia w œwiecie.
Ignacy S. Fiut

O „CZWARTEJ W£ADZY”
Piotr L e g u t k o, Dobros³aw R o d z i e w i c z: MITY CZWARTEJ W£ADZY. Wydawnictwo Zysk i S-KA, Warszawa 2010.
S. 260.
„Mity czwartej w³adzy” to ksi¹¿ka, jak
autorzy pisz¹ we wstêpie, dla ka¿dego, kto
nie potrafi ¿yæ bez mediów. By wynieœæ korzyœci z jej czytania, nie trzeba mieæ wykszta³cenia dziennikarskiego ani znaæ siê na
polityce. Wystarczy brak wstrêtu do lektury
ksi¹¿ek, sk³onnoœæ do czytania gazet lub
s³uchania radia.
Autorzy ksi¹¿ki to dziennikarze. Piotr
Legutko jest redaktorem naczelnym Dziennika Polskiego, wczeœniej pe³ni³ tê sam¹
funkcjê w Krakowskim Czasie oraz Nowym
Pañstwie. Pracowa³ równie¿ w Goœciu Niedzielnym. Od czasu do czasu jego artyku³y
pojawiaj¹ siê w Rzeczpospolitej. P. Legutko
ma równie¿ doœwiadczenie zwi¹zane z innymi mediami, np. TVP; jest tak¿e wyk³adowc¹ Uniwersytetu Jagielloñskiego oraz
Uniwersytetu Papieskiego Jana Paw³a II,
gdzie prowadzi zajêcia zwi¹zane z dziennikarstwem.
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Dobros³aw Rodziewicz przesz³o dwadzieœcia lat pracowa³ w Radiu Kraków oraz
kilka lat w Dzienniku Polskim. Podobnie jak
P. Legutko jest autorem kilku ksi¹¿ek.
„Mity czwartej w³adzy” sk³adaj¹ siê
z oœmiu rozdzia³ów: „Zdobycie w³adzy, czyli mit ³adu spontanicznego”; „Dlaczego
dziennikarze nie wiedz¹ lepiej, czyli mit
kompetencji”; „Naciski i pokusy, czyli mit
niezale¿noœci”; „Spacer we mgle, czyli mit
obiektywizmu”; „W szponach manipulacji:
mitycznej i faktycznej”; „Komu to s³u¿y,
czyli mit po¿ytku publicznego”; „Dwa œwiaty, czyli mit rzeczywistoœci” oraz „Z³apani
w sieæ, czyli mit innych mediów”.
W pierwszym rozdziale autorzy opisuj¹
likwidacjê Robotniczej Spó³dzielni Wydawniczej „Prasa – Ksi¹¿ka – Ruch”, proces
prywatyzacji polskiej prasy, dzia³alnoœæ Komisji Likwidacyjnej oraz szereg nieprawid³owoœci zwi¹zanych z demonopolizacj¹
polskiej prasy. Autorzy pisz¹, i¿ na pocz¹tku
lat 90. nagminnym zjawiskiem by³ wtórny
obrót tytu³ami prasowymi. Spó³dzielnia
dziennikarska otrzymywa³a od Komisji Likwidacyjnej gazetê, po czym odsprzedawa³a
j¹ innej spó³ce. Tytu³y prasowe rozdawano
czêsto wed³ug klucza ustalonego przez
bêd¹cych przy w³adzy polityków, jak by³o
w wypadku tygodnika Razem przekazanego
Konfederacji Polski Niepodleg³ej.
W innym rozdziale, w którym autorzy
rozprawiaj¹ siê z mitem dziennikarskiej
kompetencji, przypominaj¹ rzecz oczywist¹,
na któr¹ jednak nie zwraca siê na co dzieñ
uwagi, mianowicie m³ody wiek polskich
dziennikarzy (a raczej pracowników mediów – media workers). Czym ró¿ni siê
dziennikarz polski od np.: angielskiego,
francuskiego czy niemieckiego? Wiekiem.
Wystarczy rozejrzeæ siê po sali podczas
miêdzynarodowej konferencji prasowej.
Polska reprezentowana jest przewa¿nie
przez „wyluzowanych m³odzieñców i piêkne dziewczêta”, natomiast zagranicê reprezentuj¹ „szpakowaci krawaciarze”. Zdaniem autorów „Mitów...” w polskim dziennikarstwie panuje pajdokracja. Dzia³alnoœæ
dziennikarska, z któr¹ zwi¹zana jest najwiêksza odpowiedzialnoœæ – obecnoœæ na miejscu wydarzeñ i bezpoœredni kontakt z ludŸmi, powierzana jest tym, którzy umiej¹ najmniej. I rzeczywiœcie, jeœli przyjrzymy siê
dziennikarzom przygotowuj¹cym materia³y
informacyjne, np. w TVN (TVN24) lub
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TVP (TVP INFO), stwierdzimy, ¿e wiêkszoœæ z nich to osoby m³ode. Starsi dziennikarze prowadz¹ przewa¿nie programy autorskie (np. Jacek Pa³asiñski lub Maciej
Wierzyñski w TVN), natomiast nie przygotowuj¹ materia³ów wykorzystywanych
w serwisach informacyjnych, co zwalnia ich
tym samym z obowi¹zku uczestniczenia
w licznych konferencjach prasowych.
Autorzy stawiaj¹ pytanie, po czym poznaæ dobrego dziennikarza? Oto kilka odpowiedzi:
– dziennikarz profesjonalista nie boi siê
ludzi, potrafi i chce s³uchaæ tego, co ma do
powiedzenia ktoœ, kto niekoniecznie jest
prezydentem, ministrem czy burmistrzem;
– lubi przebywaæ wœród ludzi, ma notes
pe³en nazwisk i adresów;
– œledzi otaczaj¹c¹ rzeczywistoœæ, ca³y
czas siê uczy;
– jest uczciwy w relacjach ze swoimi informatorami (potrafi wstrzymaæ siê z publikacj¹ newsa, by nie „spaliæ” Ÿród³a i pozyskaæ jego zaufanie);
– jest rzetelny w tym, co robi, czyli solidnie weryfikuje zebrany materia³.
W trzecim rozdziale „Mitów czwartej
w³adzy” P. Legutko i D. Rodziewicz, przytaczaj¹ szereg przyk³adów œwiadcz¹cych
o tym, i¿ dziennikarze niejednokrotnie ulegaj¹ ró¿nego rodzaju naciskom, a ich niezale¿noœæ czêsto jest mitem. Œrodki przekazu
nie dzia³aj¹ w pró¿ni, nawet potê¿ni wydawcy nie mog¹ sobie pozwoliæ na ignorowanie pewnych uk³adów politycznych czy
te¿ polityków bêd¹cych u w³adzy. Ponadto
wydawcy s¹ uzale¿nieni od reklamodawców, poniewa¿, wbrew pozorom, funkcjonowanie gazety zale¿y w g³ównej mierze od
wp³ywów z reklam, a nie od wp³ywów
z rozpowszechniana p³atnego.
Niejedna poczytna gazeta upad³a, gdy¿
nie pasowa³a do ówczeœnie pasuj¹cych
uk³adów politycznych. Tak by³o z ¯yciem
Tomasza Wo³ka, które opublikowa³o artyku³
o wspólnych wakacjach w Cetniewie Aleksandra Kwaœniewskiego, bêd¹cego wówczas prezydentem, oraz W³adimira A³ganowa, rosyjskiego szpiega. Prezydent wytoczy³ ¯yciu proces za artyku³ „Wakacje
z agentem”3. Wielu przedsiêbiorców rezy3 ¯ycie ów proces przed niezawis³ym s¹dem
przegra³o. Po wielu odwo³aniach S¹d Najwy¿szy
w 2005 roku nakaza³ przeproszenie Prezydenta
(dopisek redakcji ZP).
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gnowa³o z reklam w gazecie, boj¹c siê
ewentualnych politycznych skutków. Innym
przyk³adem obawy przed konsekwencjami
politycznymi mo¿e byæ piêciodniowa
zw³oka prywatnej stacji TVN z pokazaniem
pijanego Aleksandra Kwaœniewskiego, zataczaj¹cego siê nad grobami polskich ¿o³nierzy na cmentarzu w Charkowie. Rzecz
mia³a miejsce w 1999 r. Warto dodaæ, ¿e
kiedy w 2007 r. A. Kwaœniewski w podobnym stanie przemawia³ podczas konwencji
Lewicy i Demokratów w Szczecinie, dziennikarze na konferencji prasowej po obradach nie mieli obaw przed zapytaniem ju¿
by³ego prezydenta wprost: „Czy Pan coœ pi³
dzisiaj?”.
Czy istniej¹ obiektywne media? Czy
brak obiektywizmu mo¿na przypisaæ wy³¹cznie konkretnym przekazom, czy te¿ samym dziennikarzom oraz ca³ym redakcjom?
Wed³ug s³owników jêzyka polskiego, przymiotnik obiektywny oznacza ‘rzeczowy’,
‘bezstronny’ oraz ‘neutralny’. Gdyby zapytaæ przeciêtnego Kowalskiego, z jakim rodzajem dziennikarstwa chcia³by mieæ do
czynienia, to odpowiedzia³by zapewne, ¿e
woli „rzeczowe” od „nierzeczowego” lub
„obiektywne” od „stronniczego”. Ale czy
w wypadku reporta¿u dotycz¹cego handlu
¿ywym towarem lub prostytucji dzieci
dziennikarz powinien byæ obiektywny, tj.
powinien uwzglêdniaæ racje obu stron? Zdaniem autorów s³owa obiektywny i obiektywizm, robi¹ w mediach osobliw¹ karierê;
w odniesieniu do œwiata dziennikarstwa najrozs¹dniej by³oby z nich zrezygnowaæ, gdy¿
ich wartoœæ poznawcza jest w gruncie rzeczy nik³a.
P. Legutko i D. Rodziewicz pisz¹, i¿ do
twierdzeñ o spo³ecznym zapotrzebowaniu
na obiektywizm w mediach nale¿y podchodziæ z du¿ym dystansem. Gros odbiorców
nie ma wyobra¿enia o tym, na czym obiektywizm mediów mia³by w praktyce polegaæ.
Poniewa¿ s³owo obiektywizm kojarzy im siê
z czymœ pozytywnym, potrafi¹ nagrodziæ
tym komplementem ulubionego dziennikarza lub ulubiony program, któremu ufaj¹,
bez wzglêdu na to, czy rzeczywiœcie jest on
obiektywny.
Zdaniem autorów „Mitów...” dziennikarz idealnie obiektywny, „[...] nie mog¹c
wznieœæ do przekazu niczego od siebie, nie
ma de facto prawa do posiadania jakichkolwiek skojarzeñ, wyci¹gania jakichkolwiek
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wniosków, snucia jakichkolwiek przewidywañ czy oceny wiarygodnoœci jakichkolwiek wypowiedzi. Bo czyni¹c któr¹kolwiek
z tych rzeczy, wprowadzi³by do przekazu
swój subiektywny (czyli potencjalnie stronniczy) sposób widzenia œwiata i zdarzeñ.
Idealnie obiektywny dziennikarz, to w istocie dziennikarz... bezmyœlny”.
Dziennikarz w wielu wypadkach powinien byæ stronniczy. Trudno by³oby sobie
wyobraziæ felietonistê lub komentatora, który nie wyra¿a w³asnych opinii, lecz jedynie
przestawia suche fakty. Zdaniem autorów
ksi¹¿ki, dziennikarza mo¿na uznaæ za stronniczego wtedy, kiedy pisze lub mówi coœ
dlatego, i¿ ma w tym interes materialny, towarzyski lub polityczny oraz œwiadomie dopuszcza siê manipulacji.
Jak zatem broniæ siê przed manipulacj¹,
wszechobecn¹ w sferze komunikacji? Zdaniem autorów „Mitów...” nale¿y mieæ wolê
samoobrony. Wiele osób pada ofiar¹ manipulacji na w³asne ¿yczenie. Chcemy, by media utwierdza³y nas w przekonaniu, i¿ nasze
pogl¹dy, sympatie i antypatie polityczne s¹
s³uszne. Takie potrzeby zawsze ³atwiej zaspokoiæ przeciêtnemu nawet manipulatorowi ni¿ rzetelnemu warsztatowo dziennikarzowi. Jakie s¹ zatem najczêstsze sposoby
manipulowania odbiorcami? P. Legutko
i D. Rodziewicz wymieniaj¹ kilka, m.in.:
– Przemilczenie. Jako przyk³ad autorzy
ksi¹¿ki przytaczaj¹, wspomniane ju¿ Aleksandra Kwaœniewskiego „problemy z goleni¹”, czy te¿ zmowê milczenia po wybuchu
afery Rywina, a przed ujawnieniem korupcyjnej propozycji przez Gazetê Wyborcz¹.
– Kreowanie faktów prasowych, których
zaistnienia nie da siê rzetelnie udokumentowaæ. Zazwyczaj przedstawia siê je w mediach tak, jakby chodzi³o o rzecz pewn¹
i sprawdzon¹. Klasycznym przyk³adem s¹
niektóre publikacje oparte na „Ÿród³ach zastrzegaj¹cych sobie anonimowoœæ”, czy te¿
relacje œwiadków zdarzenia publikowane
bez wczeœniejszej weryfikacji ich wiarygodnoœci.
– Igranie z hierarchi¹, czyli kreowanie
na supernewsa informacji ma³o istotnej, jak
np. relacji ze spotkania wiceministra rolnictwa z hodowcami trzody chlewnej w jakiejœ
wsi. Tego typu „newsy” by³y na porz¹dku
dziennym w PRL-owskim Dzienniku Telewizyjnym, w którym nieustannie pokazywano relacje z „gospodarskich wizyt” ówcze-
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snych w³odarzy. Innym przyk³adem tego
typu manipulacji jest podnoszenie problemu
marginalnego do rangi arcywa¿nego.
– Wyrywanie z kontekstu. Przyk³adem
takiego zabiegu mo¿e byæ wybiórcze przytoczenie niegdyœ w TVP wypowiedzi prof.
Jerzego Eislera, wskutek czego z krytyka
stanu wojennego sta³ siê on jego apologet¹.
– Selekcja wypowiedzi komentatorów.
Do tego typu manipulacji bardzo czêsto wykorzystuje siê wyniki sonda¿y, tworz¹c konstrukcjê: „Wiêkszoœæ Polaków uwa¿a, ¿e...”.
Trafniej oczywiœcie by³oby stwierdziæ, i¿
„Wiêkszoœæ respondentów uwa¿a, ¿e...”, ale
by³oby to mniej efektowne. Mo¿na równie¿
cytowaæ wybrane wyniki sonda¿u, te, które
s¹ zbie¿ne z lini¹ redakcyjn¹ gazety, opatruj¹c je komentarzem zaprzyjaŸnionego socjologa.
– Wybiórcze przytaczanie danych liczbowych lub statystyk.
– Przemycanie w³asnych sugestii w tekstach informacyjnych.
– Stawianie pytañ z tez¹, które zadawane
s¹ czêsto nie po to, aby wydobyæ z rozmówcy informacje, ale po to, aby sprowokowaæ
go do reakcji.
– Metoda „na profesora”. Czêsto nawet
najbardziej absurdalna i stronnicza wypowiedŸ mo¿e siê wydaæ fachowa, jeœli jej autorem jest cz³owiek z tytu³em profesora. To
samo dotyczy tzw. autorytetów. Przyk³adów
manipulacji autorzy podaj¹ znacznie wiêcej.
Pomimo to odk³adam „Mity czwartej
w³adzy” z niedosytem. Bior¹c je do rêki,
spodziewa³am siê, i¿ dziennikarze Dziennika Polskiego, a niegdyœ TVP, Radia Kraków
(D. Rodziwicz pracowa³ tam a¿ dwadzieœcia
jeden lat), Nowego Pañstwa, Rzeczpospolitej i Czasu Krakowskiego powiedz¹ mi wiêcej o funkcjonowaniu mediów w Polsce,
z uwzglêdnieniem spraw ma³o znanych, niebêd¹cych przedmiotem dyskusji w mediach
mainstreamowych.
„Mity czwartej w³adzy” napisano bardzo
prostym jêzykiem, co autorzy zaznaczaj¹
we wstêpie. Ksi¹¿ka ma byæ „lekka, ³atwa
i przyjemna”. Trudno oceniæ, czy jest to jej
zalet¹, czy te¿ wad¹. Jest ona adresowana
zapewne do szerszego grona odbiorców,
wiêc i jej jêzyk powinien siê ró¿niæ od jêzyka niskonak³adowych ksi¹¿ek naukowych.
Ksi¹¿ka nie posiada równie¿ indeksu
osobowego, ale przy tak znikomej liczbie

nazwisk wystêpuj¹cych w jej treœci nie by³o
wiêkszego sensu takowego tworzyæ.
Sumuj¹c: publikacja, pomimo pewnych
braków, stanowi próbê podwa¿enia kilku
rozpowszechnionych w przestrzeni medialnej mitów dotycz¹cych dziennikarzy i ich
pracy. Dla osób zainteresowanych mediami,
ale znaj¹cych tê tematykê pobie¿nie,
ksi¹¿ka ta stanowiæ mo¿e interesuj¹c¹ lekturê. Natomiast tym, którzy zajmuj¹ siê szeroko pojêtym dziennikarstwem na co dzieñ,
recenzowana publikacja raczej uporz¹dkuje
posiadan¹ ju¿ wiedzê.
Kamila Kamiñska

DYSKURS RELIGIJNY
W MEDIACH
Dorota Z d u n k i e w i c z - J e d y n a k
(red.): DYSKURS RELIGIJNY W MEDIACH. Wydawnictwo Biblos, Tarnów
2010. S. 352.
Recenzowana ksi¹¿ka to zbiór referatów
wyg³oszonych na konferencji naukowej
w Warszawie w dniach 22–24 listopada
2007 roku. W spotkaniu udzia³ wziêli naukowcy wielu dziedzin (medioznawcy, jêzykoznawcy, socjologowie i teologowie), co
da³o zró¿nicowany opis obecnoœci problematyki religijnej w radiu, telewizji i prasie.
Czêœæ autorów podejmowa³a próbê szerokiego, panoramicznego spojrzenia, inni za
przedmiot badañ obierali wycinkowy problem, który jednak rzuca³ te¿ œwiat³o na
ca³oœæ problematyki, niektórzy autorzy swoje zainteresowanie kierowali g³ównie ku
mediom œwieckim, inni ku religijnym, najczêœciej – co zrozumia³e – katolickim.
Zbiór referatów otwiera obszerny artyku³ Marii Wojtak zatytu³owany „Dyskurs
religijny w mediach. Próba rekonesansu”,
w którym autorka zakreœla pola badawcze
dla postawionego przez organizatorów konferencji tematu. Opieraj¹c siê na bogatej literaturze, analizuje zatem pojêcie mediów,
jak równie¿ ich rolê w opisywaniu i kreowaniu œwiata. Odwo³uj¹c siê do klasycznej definicji s³ownikowej, za media uznaje prasê,
radio i telewizjê, natomiast ich funkcjê
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przedstawia w ca³ej z³o¿onoœci ró¿nych badañ medioznawczych, jak i dynamicznych
przemian, jakim podlegaj¹. Autorka zauwa¿a np., ¿e „jeœli przyjmiemy, ¿e cele funkcjonowania mediów mieszcz¹ siê w obrêbie
nastêpuj¹cego zbioru: przekazywanie informacji, interpretacja rzeczywistoœci, przekaz
kulturowy, rozrywka i mobilizacja, to musimy natychmiast dodaæ, i¿ obecnie nastêpuj¹
zmiany w hierarchii tych celów. Media
w coraz mniejszym stopniu pe³ni¹ rolê dostarczyciela informacji. Marginalizuje siê
rolê kumulacyjn¹ mediów (wyra¿anie
ci¹g³oœci i kultury), eksponuje rozrywkê
i interpretacjê” (s. 11).
Proces ten ma œcis³y zwi¹zek z tzw. mediatyzacj¹ œwiata, w której opis rzeczywistoœci jest zastêpowany przez jej kreowanie,
aby narzuciæ odbiorcy jej interpretacjê. Ka¿de medium prowadzi w³asn¹ politykê informacyjn¹, st¹d medioznawcy w opisie przekazu medialnego odchodz¹ od metafory
okna na œwiat ku metaforze mozaiki, a nawet szybko zmieniaj¹cego siê, z³o¿onego
z drobnych fragmentów kalejdoskopu. Tak
zarysowany obraz badañ, niejako odgórnych, dope³niaj¹ prace jêzykoznawców, którzy do problemów mediów podchodz¹ od
do³u, poprzez badanie jêzyka poszczególnych kana³ów.
W dalszej czêœci artyku³u autorka przechodzi do pojêcia dyskursu, które dla niej
stanowi zarówno „sposób u¿ywania jêzyka”, jak i „zdarzenie komunikacyjne”
zwi¹zane z przekazywaniem idei, wreszcie
„formê interakcji” (s. 15). Za Stanis³awem
Gajd¹ odró¿nia przy tym wspólnotê komunikacyjn¹ od dyskursywnej, cytuj¹c, ¿e
„istot¹ tej ostatniej jest budowanie w³asnego
œwiata spo³ecznego, którego j¹dro stanowi
wspólnota ideowo-kulturowa zbudowana na
okreœlonej wizji œwiata” (s. 15). Ma to
szczególne znaczenie w odniesieniu do pojêcia dyskursu religijnego. Inne wa¿ne rozró¿nienie zastosowane przez autorkê to pojêcie dyskursu jako wzorca („obejmuj¹cego
ogólne dyrektywy odnosz¹ce siê do zaplecza ideologicznego...”) oraz pojêcie dyskursu jako konkretnego zdarzenia komunikacyjnego (por. s. 16). £¹czy siê to po czêœci
z rozró¿nieniem dyskursu religijnego, który
zak³ada przekazywanie idei religijnych, od
dyskursu o religii, w którym tematyka religijna jest podporz¹dkowana innemu przekazowi.
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Obydwa wymiary autorka ilustruje
przyk³adami: pierwszy telewizyjn¹ transmisj¹ mszy œwiêtej (sygnalizuj¹c przy tym problem mediatyzacji takiego – wydawa³oby
siê – bezpoœredniego przekazu), drugi opisem przebiegu œwiêta Mi³osierdzia Bo¿ego
w £agiewnikach na ³amach Gazety Wyborczej i Dziennika.
Kolejny artyku³, autorstwa Józefa Majewskiego, ma tytu³ „Modele rozumienia relacji religia – media”. Na pocz¹tku autor,
opieraj¹c siê na badaniach amerykañskich,
wskazuje na rosn¹c¹ iloœæ informacji
zwi¹zanej z religi¹ w tamtejszych
czo³owych mediach œwieckich, a nastêpnie
ukazuje trzy sposoby rozumienia relacji
miêdzy religi¹ a œrodkami komunikacji
spo³ecznej.
Pierwszy to model instrumentalno-transmisyjny, którego przejawy znajdziemy
m.in. w wypowiedziach arcybiskupa Johna
Patricka Foleya, do niedawna przewodnicz¹cego Papieskiej Rady ds. Œrodków
Spo³ecznego Przekazu. W modelu tym religia rozumiana jest w sposób silnie zinstytucjonalizowany, a dobry przekaz religijny
³¹czy siê z wyjaœnianiem doktryny, zachêcaniem do praktyk religijnych i promowaniem
spójnego, zgodnego z dan¹ wyk³adni¹ systemu zachowañ etycznych. Media z kolei
jawi¹ siê tu zaledwie jako narzêdzia, w swojej istocie ani dobre, ani z³e, które jednak
u¿yte w konkretny sposób, mog¹ albo
dzia³aæ dobrze, czyli wspieraæ dzia³ania
i nauczanie instytucji religijnej, albo dzia³aæ
Ÿle – os³abiaj¹c je, deformuj¹c lub otwarcie
siê im sprzeciwiaj¹c. W takim ujêciu przekaz medialny ma charakter jednokierunkowy: od nadawcy do odbiorcy, a zarówno religia – w swoim wymiarze instytucjonalnym
– jak i media stanowi¹ byty autonomiczne,
które wchodz¹ w interakcjê tylko wtedy,
kiedy tego chc¹. Model ten uznaje przy tym
du¿¹ u¿ytecznoœæ mediów dla realizacji misji religijnej.
Drugi model: ideologiczny, nieco bardziej odpowiada wspó³czesnym trendom badawczym. Odchodzi on od wizji mediów
jako wy³¹cznie neutralnych narzêdzi komunikowania, gdy¿ nowoczesne technologie
obudowane s¹ dziœ wielkimi instytucjami,
które maj¹ w³asne polityczne i komercyjne
interesy. St¹d „niczym wszechpotê¿ny walec zgniataj¹ one i przekszta³caj¹ na swoj¹
mod³ê wszystkie dziedziny ludzkiej kultury
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i ludzkich zachowañ – w tym religiê!” (s.
39). Autor przy prezentacji i tego modelu
powo³uje siê na pesymistyczne diagnozy
Neila Postmana, jak i na okreœlenie Malcolma Muggeridge’a, który próbê pok³adania zbytnich nadziei w pos³ugiwaniu siê mediami w realizacji misji religijnej nazwa³
„czwartym kuszeniem”, które sam Jezus
w obecnych warunkach – jego zdaniem –
z pewnoœci¹ by odrzuci³.
Trzeci z omawianych modeli to model
kulturowy czy œciœlej – model interakcji kulturowej. Zrywa on z wizj¹ jednokierunkowoœci przekazu, dominuj¹c¹ w poprzednich
modelach, a relacjê miêdzy religi¹ i mediami ujmuje w szerszym kontekœcie ró¿norakich wzajemnych oddzia³ywañ spo³eczno-kulturowych. Kultura ukazywana jest tu
jako swoisty tygiel najró¿niejszych pr¹dów
myœlowych i idei. W takim ujêciu obecnoœæ
religii w mediach zmienia je, z drugiej zaœ
strony media zmieniaj¹ równie¿ w jakiœ sposób instytucje religijne. Dodatkowym argumentem za uznaniem tego modelu jest rozwój technologii internetowej, która daje takie mo¿liwoœci, ¿e niemal ka¿dy program
telewizyjny czy radiowy mo¿e siê spotkaæ
z natychmiastow¹ interakcj¹ ze strony widza. Widaæ wiêc, ¿e w tym modelu pojêcie
dyskursu jest najpe³niej adekwatne. St¹d autor na zakoñczenie artyku³u postuluje, ¿e „w
ocenie czy badaniu medialnego dyskursu religijnego nie mo¿na siê ograniczyæ do analizy tego, co znajduje siê po stronie nadawcy
czy mediów jedynie w perspektywie takiego
lub innego oddzia³ywania na «gotow¹» religiê. Medialny dyskurs religijny ma przecie¿
swoj¹ drug¹ stronê, a w³aœciwie wiele innych stron, tj. ró¿norodnych aktywnych odbiorców...” (s. 47).
Autor kolejnego artyku³u, pt. „Jêzyk religijny w dyskursie publicystycznym. Œwiadectwo zmian jêzykowych czy zaw³aszczenie semantyczne”, Jacek Grzybowski, na
podstawie badañ obejmuj¹cych prasê codzienn¹ i tygodniki z lat 2006–2008 opisuje
proces zaw³aszczania pojêæ z jêzyka religijnego dla celów publicystycznych, które
z religi¹ nie maj¹ nic wspólnego. U¿ycie religijnego pojêcia „aposto³” w odniesieniu do
osób propaguj¹cych kulturê picia wina
w Polsce czy pracowników reklamy, tudzie¿
zastosowanie pojêcia „papie¿” w odniesieniu do twórcy firmy komputerowej Apple
albo prezesa Fiata, to tylko dwa przyk³ady
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zaw³aszczania jêzyka religijnego, który zdaniem autora, pod¹¿aj¹cego tu za Paulem Ricoeurem, w swojej istocie winien wyrastaæ
„z pragnienia uzewnêtrznienia i utrzymania
w istnieniu tego, co doœwiadczone w misteriach religijnych” (s. 55). Jest to dobry
przyk³ad wspomnianej wczeœniej madiatyzacji przes³ania, która tym razem dokonuje
siê poprzez zaw³aszczanie terminologii religijnej.
Autorzy kolejnych referatów podejmuj¹
szczegó³owe badania wybranych przez siebie mediów (g³ównie czasopism), tak œwieckich, jak i religijnych. I tak: Marta Dalgiewicz wraz z Wies³awem Przyczyn¹ podejmuj¹ temat przestrzegania zasad pisowni jêzyka religijnego w wybranych polskich
dziennikach, Magdalena Hodalska ukazuje
medialny obraz œmierci Jana Paw³a II, a Jolanta S³awek opisuje, jak informacja
o ust¹pieniu z funkcji abpa Stanis³awa Wielgusa kszta³towana by³a w wybranych tygodnikach katolickich. Z kolei Iwona Pa³ucka-Czerniak ukazuje kszta³towanie siê „sylwetki” jako gatunku prasowego, natomiast
Katarzyna Czarnecka opisuje funkcjê listu
do redakcji w czasopismach religijnych. Temat rozumienia leksemu powo³anie przez
ksiê¿y, by³ych ksiê¿y i publicystów podejmuje z kolei Igor Borkowski, a obraz katolika, katechety i katechezy w medialnej dyskusji na temat katechezy w szkole ukazuj¹
Beata Ku³ak i Ma³gorzata Nowak. Wreszcie
Pawe³ Binek pisze o poprawnoœci politycznej w dyskursie religijnym.
W zbiorze nie brak równie¿ referatów,
w których autorzy koncentruj¹ siê na pojedynczych kana³ach. Tygodnik Niedziela badany jest dwukrotnie: przez Grzegorza Kubskiego pod k¹tem zwrotów afektywnych
w artyku³ach religijnych, a przez Katarzynê
Skowronek pod k¹tem ujêcia problematyki
zwi¹zanej z cia³em. Radio Maryja – jako jedyna brana pod lupê rozg³oœnia radiowa –
badane jest przez Ewê Bobrowsk¹ w perspektywie walki o wartoœci, a Sebastian Kiraga ukazuje jêzykowy obraz ojca Tadeusza
Rydzyka prezentowany w tej rozg³oœni.
Mamy tak¿e artyku³y poœwiêcone L’Osservatore Romano autorstwa Aleksandra WoŸnego oraz metaforze walki dobra ze z³em
w czasopiœmie Mi³ujcie siê – pióra Andrzeja
Kominka.
Ju¿ same te przyk³ady wskazuj¹ na
wielk¹ ró¿norodnoœæ i bogactwo tematów,
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którymi zajmuj¹ siê poszczególni badacze.
Rezultatem takiego wielokierunkowego podejœcia jest raczej otwarcie tematu dyskursu
religijnego w mediach ni¿ próba syntezy.
Ale œmia³o mo¿na powiedzieæ, ¿e ósmy tom
serii: „Teolingwistyka”, stanowi cenny
przyczynek do otwarcia nowego obszaru badañ, które z pewnoœci¹ doczekaj¹ siê kontynuacji.
Cezary Sêkalski

POLSKI SYSTEM
PRASOWY W SAMOOPISIE
Aleksandra W a g n e r: ZAUFAÆ MEDIOM? ANALIZA MECHANIZMÓW SAMOOPISU PRASY W SYTUACJACH
KRYZYSOWYCH. Zak³ad Wydawniczy
NOMOS, Kraków 2010. S. 296.
Ksi¹¿ka Aleksandry Wagner zawiera
wyniki analizy polskiego systemu prasowego jako podsystemu systemu spo³ecznego –
w perspektywie zabiegów zwi¹zanych z budow¹ zaufania do siebie ze strony czytelników. Mechanizmem budowy tego zaufania
staje siê samoopis, którego celem jest ukazanie pozytywnego obrazu prasy polskiej.
Autorka w swych badaniach skupia siê na
latach 1989–2007. G³ówn¹ teori¹ s³u¿¹c¹ da
analizy tego zjawiska sta³a siê dla niej teoria
systemów i podsystemów spo³ecznych Niklasa Luhmanna oraz teoria rozwoju i funkcjonowania zaufania w systemie spo³ecznym, któr¹ stworzy³ Piotr Sztompka. Obydwie te tradycje badawcze s¹ w miarê
spójne, gdy¿ przynale¿¹ do kierunku badawczego, który w po³owie XX wieku rozwin¹³ siê w ramach szeroko rozumianej teorii funkcjonalizmu strukturalnego, zainicjowanej przez Roberta Mertona oraz jego
uczniów.
Praca ta sk³ada siê z nastêpuj¹cych rozdzia³ów: „Podejœcie systemowe w naukach
spo³ecznych i jego konsekwencje dla prowadzonej analizy”, „Zaufanie w perspektywie teoretycznej”, „Od perspektywy w³adzy
do optyki gospodarstw domowych – przemiany prasy w Polsce po roku 1989”,
„Reprodukowanie zaufania. Prasa o sobie

w warunkach wzrastaj¹cej niepewnoœci i ryzyka”, „Miêdzy Scyll¹ a Charybd¹. Reprezentacje spo³eczne mediów i prasy w samoreferencyjnym dyskursie prasowym
w latach 1989–2007”, „Podsumowanie
i wnioski koñcowe”. Jak widaæ, praca jest
logicznie skonstruowana, a zakres analiz na
tyle obszerny, ¿e umo¿liwi³ autorce wnikliwie przebadanie procesu d¹¿enia do budowy zaufania, tj. kreowania w³asnej reputacji
wieloma mechanizmami autoprezentacji
podsystemu prasowego w ramach szerzej
rozumianego systemu medialnego Polski po
roku 1989, tzn. po prze³omie ustrojowym,
który zasadniczo zmieni³ sens funkcjonowania mediów, a wiêc i prasy, w systemie
spo³ecznym Polski.
W pierwszych rozdzia³ach pracy autorka
omawia koncepcjê systemowo-funkcjonaln¹
Luhmanna i ukazuje szereg mo¿liwoœci, by
na jej podstawie opisywaæ zjawiska autoprezentacji podsystemu prasowego w Polsce po
roku 1989.
Wed³ug Luhmanna system spo³eczny
zbudowany jest z szeregu podsystemów,
które wy³ania z siebie i reprodukuje, a ich
celem jest adaptowanie siê spo³eczeñstwa
do zmieniaj¹cego siê (inteligentnego) œrodowiska spo³ecznego. ród³em tego konstruktywistycznego podejœcia do ewolucji
spo³eczeñstwa jest natura ca³oœci systemu,
który ze swej istoty ma charakter autopojetyczny i samoreferencyjny. Zmiany w podsystemach spo³ecznych: politycznym, ekonomicznym, kulturowym, wymuszaj¹ na
podsystemie medialnym poszukiwanie
w³asnej to¿samoœci, a wiêc zmuszaj¹ go do
dzia³añ o charakterze semantycznym (sensotwórczym), których celem jest adaptacja
do pozosta³ych i zmieniaj¹cych siê podsystemów systemu, ale i akceptacja jego tworzonej to¿samoœci przez inne podsystemy
i przez ogó³ spo³eczeñstwa, na którego zachowania on oddzia³uje, przedstawiaj¹c
„wiarygodne” wizje rzeczywistoœci.
Warto tu nadmieniæ, ¿e pogl¹dy Luhmanna na funkcjonowanie systemu spo³ecznego zmieniaj¹ poglad na istotê pojêcia komunikacji, odchodz¹c od jej modelu transmisyjnego na rzecz modelu selekcji informacji, wypowiedzi oraz ich rozumienia, tzn.
rozwoju, utrzymywania i reprodukcji komunikacji, by zmniejsza³a siê irytacja systemu
wobec niej i aby ona u³atwia³a jego adaptacjê do œrodowiska. System w ten sposób
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„sam uczy siê siebie”, uczy siê, by w³aœciwie reagowaæ na bodŸce z otoczenia, a wiêc
ci¹gle utrzymywaæ w³asn¹ elastycznoœæ
i broniæ w³asnej to¿samoœci.
System jest wiêc skazany na grê semantyczn¹ (semiologiczne dzia³ania). W przeciwnym bowiem razie podsystem medialny
staje siê niespójny z systemem spo³ecznym,
nastêpuje os³abienie jego to¿samoœci, co
z kolei prowadzi do niespójnoœci mediów
i rodzi kryzys we wszystkich formach komunikowania i na ró¿nych poziomach jego
funkcjonowania w spo³eczeñstwie.
Autorka trafnie opisuje dzia³ania podsystemu medialnego w Polsce. Media
w procesie samoopisu sytuacji komunikacyjnej walcz¹ o tak¹ samoreferencyjn¹ autoprezentacjê, by nie straciæ reputacji,
a w konsekwencji zaufania swoich czytelników i szeroko rozumianej publicznoœci. Media wiêc – co podkreœla Wagner – buduj¹
zaufanie w dyskursie samoreferencyjnym,
tzn. produkuj¹ zbiory tekstów, których funkcj¹ jest przede wszystkim utrzymywanie zaufania i odnawianie go, kiedy zostanie nadszarpniête. Dodaje równie¿, ¿e aktorzy tych
procesów komunikowania rozumiani s¹
jako indywidualne systemy kognitywne,
a nie konkretne jednostki, a wiêc s¹ w obrêbie systemu medialnego rozumiane jako komunikacyjne konstrukty. Media dokonuj¹ na
nich operacji indywidualizacji i strukturyzacji. Odwo³uj¹c siê do tradycji konstruktywistycznych opisów rzeczywistoœci (E. Durkheima, S. Moscovici, C. Trutkowskiego) za
poœrednictwem „reprezentacji spo³ecznych”, autorka wskazuje, ¿e samoopis kreowany przez media jest skutecznym
Ÿród³em produkcji, reprodukcji oraz dyfuzji
wœród publicznoœci systemowej semantyki
tego podsystemu, któr¹ to one same tworz¹,
zaœ dziêki niej umo¿liwiaj¹ komunikowanie
jako takie.
W nastêpnych rozdzia³ach pracy autorka
rekonstruuje koncepcje zaufania autorstwa
P. Sztompki, przyjmuje jego definicje adekwatne do swoich potrzeb badawczych, daje
równie¿ opis badañ spo³ecznych nad kategori¹ zaufania, jego aspektami i wymiarami
w budowie nowego ³adu spo³ecznego
(g³ównie komunikacyjnego), szczególnie
w zwi¹zku z rozwojem Internetu, komunikowania sieciowego oraz spo³eczeñstwa
medialnego. Wi¹¿e siê to z poszukiwaniem
nowych elementów integracji systemu (wo-
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bec erozji starych), co zwyk³o siê okreœlaæ
w socjologii „zwrotem kulturalistycznym”.
W takim kontekœcie zaufanie jawi siê
form¹ „kapita³u spo³ecznego”, który rozwija
wiêzi spo³eczne i system spo³eczny, przyczyniaj¹c siê do zmniejszenia poczucia ryzyka i zabezpieczaj¹c w ten sposób przewidywalnoœæ formowania siê porz¹dku
spo³ecznego. Samo zaufanie w tym kontekœcie wi¹¿e siê bowiem z rozwojem lojalnoœci
i solidarnoœci spo³ecznej, dla podsystemów
szczególnie wa¿nych przy planowaniu
dzia³añ w przysz³oœci. Taktyka budowy zaufania opiera siê w takich sytuacjach na ró¿nych formach autoprezentacji, bazuje na
mechanizmach psychospo³ecznych o charakterze pozasystemowym – zaufanie wynika z faktu, ¿e inni ufaj¹. Uruchamia siê wiêc
mechanizm naœladowniczy, mechanizm
tworzenia sytuacji budowy „zaufania do zaufania”, co z kolei wskazuje, ¿e wszystkie
zwi¹zane z tym zabiegi maj¹ charakter zarówno manipulacyjny jak i negocjacyjny.
Autorka wi¹¿e wiêc zaufanie z przejrzystoœci¹ dzia³ania poszczególnych instytucji, co
buduje ich reputacjê w opinii spo³ecznej.
System spo³eczny oparty na zaufaniu musi
tworzyæ instytucje je generuj¹ce, które
zwrotnie daj¹ mu legitymizacjê spo³eczn¹.
W kolejnych czêœciach pracy zostaje dokonana krótka rekonstrukcja systemu mediów w PRL-u, opis ich sytuacji po prze³omie ustrojowym w roku 1989, tzn. po ustawie z 22 marca 1990 roku o likwidacji RSW
„Prasa – Ksi¹¿ka – Ruch”. Zostaj¹ tu pokazane i przypomniane etapy przeobra¿eñ oraz
transformacji tego podsystemu medialnego
na tle ca³oœci systemu mediów polskich –
opisanego przez R. Filasa z OBP UJ –
w kontekœcie dalszej ewolucji systemu oraz
powstaj¹cych kolejnych uregulowañ prawnych.
Fakt, ¿e media, a szczególnie podsystem
prasowy, po prze³omie ustrojowym znalaz³y
siê w permanentnym kryzysie, poci¹ga³ za
sob¹ kolejne sytuacje, w których musia³y
one pokazaæ w³asn¹ odrêbnoœæ i usilnie walczyæ o swoj¹ reputacjê, by zbudowaæ now¹
to¿samoœæ, a w konsekwencji pozyskaæ zaufanie, co w nowej sytuacji ekonomiczno-rynkowej przes¹dza³o ostatecznie o mo¿liwoœci ich istnienia; czyli „bycia lub nie-bycia”.
W opinii Wagner najbardziej klarownie
wiarygodnoœæ mediów zosta³a wystawiona
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na próbê w trzech tzw. aferach, tj. Oleksego,
Rywina i abpa Wielgusa, . Autorka opisuje
przebieg tych afer i ich obraz medialny,
w który silnie zaanga¿owany by³ podsystem
prasy polskiej. Wszystkie one by³y testem
jego wiarygodnoœci, ale i okazj¹ do przebudowy jego w³asnej to¿samoœci i pozyskiwania zaufania tak w ramach innych podsystemów, jak i u publicznoœci. W tym celu autorka dokona³a analizy zawartoœci dwóch
g³ównych dzienników polskich, tj. Gazety
Wyborczej oraz Rzeczypospolitej, wybieraj¹c do analizy materia³y zwi¹zane z aferami, ale jednoczeœnie i te materia³y, które stanowi³y ów samoopis, a których celem by³o
równie¿ wyjaœnianie swej nowej sytuacji
w systemie spo³ecznym, a zarazem budowa
nowego wizerunku, który mia³ byæ rêkojmi¹
zaufania spo³ecznego.
Taka strategia badawcza autorki by³a
trafna, bo uda³o siê jej uchwyciæ ów z³o¿ony
proces budowy to¿samoœci polskiego systemu prasowego, a jednoczeœnie ukazaæ mechanizmy transformacji ustrojowej w czasie, w którym system medialny uwalnia³ siê
od systemu politycznego, staraj¹c siê pe³niæ,
pomimo wielorakich przeszkód, funkcje
„czwartej w³adzy”, rzetelnie i krytycznie informowaæ o prezentowanych splotach zdarzeñ, które wystawia³y na próbê jego wiarygodnoœæ, reputacjê, a w konsekwencji i zaufanie do niego, Przypomina³ jednoczeœnie,
¿e g³ównym celem misji prasy jest s³u¿enie
dobru wspólnemu.
Na tle „afery abpa Wielgusa”, ale i we
wczeœniejszych aferach, szczególnie wa¿ny
sta³ siê – w opinii autorki – motyw samooczyszczania siê mediów oraz dziennikarzy
z przesz³oœci i otoczki politycznej PRL-u,
co by³o wskazaniem, ¿e odciêcie siê od tej
rzeczywistoœci jest warunkiem ich nowej to¿samoœci, a wiêc wiarygodnoœci i w konsekwencji wzrostu zaufania. Przy tej okazji
uda³o siê autorce ukazaæ jeszcze inny wa¿ny
moment zwi¹zany z budow¹ zaufania przez
media, a mianowicie now¹ logikê ich funkcjonowania w nowej rzeczywistoœci spo³eczno-ekonomiczno-politycznej. Chodzi
o „fundamentaln¹ sprzecznoœæ tkwi¹ca
w systemie medialnym”, w którym z jednej
strony wa¿na jest logika ekonomii, a drugiej
logika normatywnoœci semantycznej mediów. Obie w dzia³aniu czêsto wzajemnie
siê wykluczaj¹ i powoduj¹ sytuacje kryzysowe oraz „irytacjê systemu”. Dobrze tê
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kwestie ukazuj¹ równie¿ zagadnienia deontologii dziennikarskiej, oparte na analizie
dokumentów oraz za³o¿eñ stowarzyszeñ
dziennikarskich, które zosta³y przedstawione w pracy, a które poniek¹d s³u¿¹ do
wzmacniania legitymizacji semantycznego
samoopisu mediów.
Ksi¹¿ka stanowi cenny, nowatorski
wk³ad w rozwój nie tylko polskich badañ
nad rozwijaj¹cym siê spo³eczeñstwem medialnym i jego zwi¹zkami z systemem medialnym – mo¿e byæ interesuj¹c¹ inspiracj¹
do dalszych badañ w tym kierunku. Jej ustalenia maj¹ ponadto praktyczn¹ wartoœæ dla
rozwoju i funkcjonowania rodzimej mediosfery. Mog¹ bowiem wskazywaæ konkretnym
przedsiêwziêciom medialnym drogê do poszukiwania i budowy w³asnej to¿samoœci
oraz zdobywania zaufania – a wiêc w³asnego kapita³u spo³ecznego, bez którego ich
kreatywne uczestnictwo w rozwoju spo³ecznym jest faktycznie niemo¿liwe. Jest to o tyle wa¿ne, ze polski system medialny wymaga jeszcze – moim zdaniem – g³êbokiej
przebudowy i dostrojenia siê do systemów
medialnych Unii Europejskiej z jednoczesnym zachowaniem jego polskiej to¿samoœci.
Joanna P. Bierówka

O PROBLEMACH
RZECZNIKA PRASOWEGO
Ina M a r t e l a, Dariusz R o t t: RZECZNIK PRASOWY. KOMPETENCJE INTERPERSONALNE – WYBRANE PROBLEMY I ZAGRO¯ENIA. Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec–Trnava
2011. S. 135.
Na polskim rynku ksiêgarskim znaleŸæ
dziœ mo¿na kilkadziesi¹t ksi¹¿ek poœwiêconych zagadnieniom public relations. Badania dotycz¹ce tej dziedziny maj¹ w Polsce
znacznie krótsz¹ tradycjê ni¿ prace œwiatowe4. Public relations jako towar importowa4 Ksi¹¿ka Edwarda Louisa B e r n a y s ’ a: Public
Relations ukaza³a siê w 1945 r, a badania tego obszaru prowadzone by³y jeszcze przed wojn¹.
U nas wzrost zainteresowania problemem to lata
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ny ze Stanów Zjednoczonych, „tak amerykañski jak coca-cola czy Kentucky fried
chicken”5, zadomowi³a siê na naszym rynku
towarów i us³ug, a tak¿e idei. Wzrost zainteresowania zagadnieniami PR i potrzeby rynkowe poci¹gaj¹ za sob¹ koniecznoœæ
kszta³cenia specjalistów w tej dziedzinie.
Szczególnie zwiêkszy³a siê liczba kierunków PR na studiach podyplomowych (ponad dwadzieœcia placówek oferuje studia
o takim profilu). Poœród ró¿nych obszarów
public relations, rzecznictwo prasowe jest
szczególnie ekspansywn¹ dziedzin¹.
Ksi¹¿ka Dariusza Rotta i Iny Marteli odpowiada na potrzeby edukacji w tym obszarze komunikacji medialnej. Pomyœlana zosta³a jako skrypt dla studentów tych specjalizacji, których kszta³cenie zak³ada przysz³¹
wspó³pracê w zakresie komunikacji z mediami, a wiêc dla grupy coraz liczniejszej
i wymagaj¹cej doskonalenia kompetencji
zawodowych. Dziedzina komunikacji spo³ecznej i zwi¹zane z ni¹ warianty edukacyjne realizowane s¹ na ró¿nych kierunkach
studiów i poziomach kszta³cenia. Ksi¹¿ka
znajdzie wiêc wielu odbiorców. Jej walory
to zwiêz³oœæ i przystêpnoœæ wyk³adu, osadzenie w realiach wspó³czesnej komunikacji, wyraŸnie zarysowany aspekt praktyczny
promowanej koncepcji. Autorzy skupili siê
na przedstawieniu kompetencji rzecznika
prasowego, a wiêc tych walorów osobowoœciowych, wiedzy i umiejêtnoœci, które maj¹
znaczenie w owej profesji.
Autorzy przedstawiaj¹ charakterystykê
funkcji rzecznika prasowego. Podane zosta³y podstawowe definicje. Rys historyczny
pozwala uchwyciæ tradycjê tego typu komu-

90. ubieg³ego wieku. Pionierska praca Krystyny
W ó j c i k: Public relations od A do Z wychodzi
w 1997 r., kolejne wydanie w r. 2001. Wczeœniejsza praca autorki Public relations, czyli jak zjednaæ otoczenie i tworzyæ dobr¹ opiniê, Centrum
Kreowania Liderów, Miêdzyborów 1992, pomyœlana by³a jako materia³ dla szkoleñ mened¿erskich i marketingowych. (Pioniersk¹ rolê w sferze
badañ nad rzecznictwem prasowym w Polsce, jak
i praktycznych rozwi¹zañ w tym zakresie odegra³a praca Ireny T e t e l o w s k i e j: Ze studiów
nad Ÿród³ami informacji. Rola rzeczników prasowych w polskich insatytucjach centralnych, Materia³y OBP, Kraków 1969 – przypis Redakcji)
5 T. G o b a n - K l a s: Public relations – Made in
USA, [w:] A. D r z y c i m s k i: Komunikatorzy,
wp³yw, wra¿enie, wizerunek, Warszawa–Bydgoszcz 2000, s. 103.

nikowania w Polsce i w³aœciwoœci sprawnych komunikatorów.
Przedstawiono listê rzeczników rz¹du od
1971, kiedy to oficjalnie powo³ano tê instytucjê. Zwrócono uwagê na kompetencje komunikacyjne niektórych z nich (Jerzy
Urban, Marcin Gugulski). Wydaje siê, ¿e
badania nad charakterystyk¹ dzia³alnoœci
poszczególnych rzeczników rz¹du by³yby
w przysz³oœci po¿yteczn¹ prac¹ w obszarze
krytyki medialnej, jej interpersonalnych
aspektów.
Autorzy przedstawiaj¹ te¿ proces zmian
w polityce informacyjnej kolejnych polskich rz¹dów, proces dojrzewania i kszta³towania siê zawodu rzecznika prasowego na
ró¿nych szczeblach organizacyjnych. Osobny problem to swoistoœæ wspó³czesnego
rzecznictwa prasowego, jego sytuacja w obszarze ca³ego szeroko rozumianego public
relations, czyli zarz¹dzania informacj¹
i wszelkimi dzia³aniami z tym zwi¹zanymi.
W literaturze przedmiotu relacje te s¹ ró¿nie
sytuowane. W praktyce komunikacji instytucji z mediami obowi¹zki rzecznika pe³ni¹
czêsto osoby z pionu administracyjnego,
zw³aszcza w placówkach o mniej rozbudowanej strukturze i stopniu upublicznienia.
G³ówna czêœæ opracowania dotyczy
kompetencji interpersonalnych rzecznika
prasowego. Omawia kwestie jego umiejêtnoœci i przedstawia ró¿ne stanowiska badawcze w tej dziedzinie6. Zestawienie ich
mo¿e byæ z korzyœci¹ wykorzystywane do
dyskusji na zajêciach dydaktycznych. Znajduj¹ siê tu takie zagadnienia, jak ró¿nice
miêdzy umiejêtnoœciami interpersonalnymi
i intrapersonalnymi, zestawienie pogl¹dów
na to, czym w istocie jest wizerunek, jakie
s¹ metody jego kreowania, sposoby efektywnej autoprezentacji, w jaki sposób budowaæ autorytet, jak wykorzystywaæ w pracy
networking. Osobn¹ kwesti¹ s¹ rozwa¿ania
6

A. A d a m u s - M u s z y ñ s k a: Rzecznik i wizerunek organizacji, [w:] K. G a j d k a, J. L e g o m s k a (red.): Rzecznicy prasowi a public relations, Katowice 2007; R. K w a œ n i c a:
Wprowadzenie do myœlenia o nauczycielu, [w:]
Z. K w i e c i ñ s k i i B. Œ l i w e r s k i (red): Pedagogika. Podrêcznik akademicki, t. 2, Warszawa
2003; H. P i e t r z a k, J.B. H a ³ a j: Rzecznik prasowy. Teoria i praktyka, Rzeszów 2003;
P. S m ó ³ k a: Jak skutecznie szkoliæ umiejêtnoœci interpersonalne? http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=160
(dostêp:
10.08.11); A. F. A c l a n d: Doskona³e umiejêtnoœci interpersonalne, Poznañ 2000.

234
dotycz¹ce komunikowania werbalnego
i niewerbalnego, którym poœwiêca siê
w ostatnich latach sporo uwagi, zarówno
w badaniach polskich, jak i obcojêzycznych.
Rozdzia³ trzeci dotyczy kilku wybranych problemów zwi¹zanych z obowi¹zkami rzecznika i przede wszystkim zagro¿eñ,
jakie pojawiaj¹ siê w pracy na tym stanowisku. Pierwszym z nich jest kwestia dotycz¹ca korzystania z technik zaliczanych
do manipulacyjnych. Opracowanie przynosi
w tym miejscu wyraŸny przekaz z uzasadnieniem dotycz¹cym komunikacyjnej niefortunnoœci manipulacji w wypadku osoby
maj¹cej dbaæ o dobre relacje miêdzy mediami a reprezentowan¹ przez siebie jednostk¹.
Drugi problem to sytuacja kryzysowa.
Szczególnie trudna i odpowiedzialna rola
rzecznika zosta³a scharakteryzowana na
podstawie koncepcji normatywnych Budzyñskiego7, Gajdki, Flisa i £aszyna. Osobny problem zagro¿eñ w pracy rzecznika
zwi¹zany jest z zespo³em wypalenia zawodowego. Czêste kontakty z ludŸmi, w wiêkszoœci z dziennikarzami, których podejœcie
nie zawsze cechuje bezstronnoœæ i profesjonalizm, a czêsto nieprzychylnoœæ, powoduj¹
du¿e napiêcia psychiczne. Rzecznik prasowy dzia³a pod du¿¹ presj¹ czasu i silnych
emocji, podlega nieustannej ocenie – i swoich pracodawców, i dziennikarzy, i opinii

7 W. B u d z y ñ s k i: Public Relations. Zarz¹dzanie reputacj¹ firmy, Warszawa 2003. K. G a j d ka: Rzecznicy prasowi jednostek samorz¹du terytorialnego – urzêdnicy czy piarowcy?, [w:]
K . G a j d k a, J. L e g o m s k a (red.): Rzecznicy
prasowi a public relations, Katowice 2007;
J. F l i s: Samorz¹dowe public relations, Kraków
2007; A. £ a s z y n: Komunikacja kryzysowa [w:]
B. B i n i s z e w s k i, B. J a n i s z e w s k a (red):
Sztuka public relations – z doœwiadczeñ polskich
praktyków, Warszawa 2006.
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publicznej. Autorzy przedstawiaj¹ charakterystykê tego zjawiska (professional burnout) za badaczami amerykañskimi – jego
przyczyny, objawy i sposoby przeciwdzia³ania mu.
Ka¿dy z rozdzia³ów zakoñczony jest spisem pytañ kontrolnych, co u³atwia studiuj¹cym przyswojenie materia³u, a korzystaj¹cym ze skryptu trenerom i nauczycielom kursów rzecznictwa prasowego mo¿e
pomóc w sprawdzaniu i porz¹dkowaniu
przekazywanej wiedzy.
Opracowanie Marteli i Rotta wpisuje siê
w nurt publikacji poœwiêconych komunikacji profesjonalnej. To ostatnie okreœlenie zawiera nie tylko i nie przede wszystkim dystynkcjê ocenn¹, wyra¿aj¹c¹ doskona³oœæ
w komunikowaniu. Komunikacja profesjonalna to komunikacja z uwzglêdnieniem
specyfiki ró¿nych profesji. Rzecznik prasowy to zawód stosunkowo nowy wœród komunikatorów (wzi¹wszy pod uwagê licz¹c¹
dwa tysi¹ce lat tradycjê kszta³cenia wymowy polityków czy kszta³cenia ekspresji
z uwagi na swoistoœæ gatunkow¹ wypowiedzi), z pewnoœci¹ wiêc w tym obszarze
praktyki komunikacyjnej jest jeszcze sporo
do zrobienia.
Agnieszka Budzyñska-Daca
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Spo³eczne konsekwencje transformacji
polskiego systemu medialnego
Olsztyn, 18–19 maja 2011 r.
Sk¹d przychodzimy, dok¹d zmierzamy?
Spo³eczne konsekwencje transformacji polskiego systemu medialnego – to tematyka
konferencji naukowej, która odby³a siê
w dniach 18–19 maja 2011 roku na Wydziale Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie. Organizatorem przedsiêwziêcia by³a Katedra
Socjologii tego¿ Uniwersytetu. Patronat honorowy sprawowa³ olsztyñski oddzia³ Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz
Polskie Towarzystwo Komunikacji Spo³ecznej. Natomiast patronat medialny objê³y: Polskie Radio Olsztyn, TVP Olsztyn
i Gazeta Olsztyñska. Uroczystego powitania
goœci i otwarcia konferencji dokonali: prodziekan Wydzia³u Nauk Spo³ecznych
UWM Marek Melnyk oraz przewodnicz¹cy
konferencji Marek Soko³owski.
Sesjê plenarn¹, któr¹ poprowadzi³ Marek Soko³owski, wype³ni³y trzy referaty.
Pierwszy zabra³ g³os Jerzy Biniewicz reprezentuj¹cy Uniwersytet Wroc³awski. Swoje
wyst¹pienie „Strony portali internetowych
– tabloidyzacja dyskursu medialnego” rozpocz¹³ od przypomnienia, czym jest tekst
i dyskurs oraz dlaczego s¹ to kategorie, które, zdaniem autora, wzajemnie siê oœwietlaj¹. Podkreœli³, ¿e próg kompetencji odbiorcy powinien byæ skonfigurowany z progiem kompetencji nadawcy. Kolejna prelegentka, przedstawicielka Uniwersytetu
Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, Jolanta Chwastyk-Kowalczyk ze swoim referatem: „Sposoby e-komunikowania spo³ecznoœci polskiej na Wyspach Brytyjskich i w Irlandii”

pozosta³a w przestrzeni Internetu. Badaczka
wysnu³a tezê, ¿e portale internetowe i e-wydania prasy drukowanej stanowi¹ niejako przed³u¿enie polskiego systemu medialnego i umo¿liwiaj¹ polskim emigrantom
funkcjonowanie w przestrzeni spo³ecznej.
Wyst¹pienie Chwastyk-Kowalczyk zosta³o
¿ywo przyjête przez s³uchaczy, którzy dyskutowali na temat pokolenia „straconych”.
Obrady plenarne zakoñczy³ referent: „Ekstensje i ekskluzje wspó³czesnego cz³owieka”, wyg³oszony przez Bogdana Gêbskiego
z Uniwersytetu Szczeciñskiego. Autor pokusi³ siê o przegl¹d definicji dotycz¹cych
obydwu pojêæ w polskiej literaturze przedmiotu.
Dalsze obrady mia³y siê toczyæ w czterech sekcjach. Pierwsz¹ z nich poœwiêcono
aktualnym problemom rzeczywistoœci medialnej w Polsce, druga dotyczy³a mediów
i ich strategii przetrwania, trzecia oscylowa³a wokó³ nowych mediów, a czwarta
traktowa³a o telewizji w nowej rzeczywistoœci medialnej XXI wieku. Z powodu absencji kilku prelegentów, organizatorzy wprowadzili zmiany i referenci z sekcji czwartej
do³¹czyli do pierwszej.
Autorka sprawozdania wziê³a czynny
udzia³ w obradach sekcji, w której cztery
referaty koncentrowa³y siê wokó³ aktualnych problemów rzeczywistoœci medialnej
w Polsce, a trzy nastêpne dotyczy³y telewizji w nowej rzeczywistoœci medialnej XXI
wieku. Obradom przewodniczyli Agnieszka
Zduniak i Rados³aw Sierocki. Pierwszy zabra³ g³os Wojciech Maguœ reprezentuj¹cy
Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej.
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W wyst¹pieniu: „Wizerunek Lecha Kaczyñskiego w mediach – przed i po katastrofie
smoleñskiej” prelegent przybli¿y³ zmiany,
które zasz³y w dyskursie medialnym
w zwi¹zku z wydarzeniami z 10 kwietnia
2010 roku. Skoncentrowa³ swoje badania
na uwypukleniu ró¿nic i zmianie dyskursu
medialnego w kreowaniu wizerunku ówczesnego prezydenta Polski.
Dwoje kolejnych referentów analizowa³o zjawiska zwi¹zane z celebrytami. Justyna Maguœ z Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej zajê³a siê „Celebrytami
w roli ¿yciowych przewodników”, natomiast Marek Graszewicz z Uniwersytetu
Wroc³awskiego odpowiada³ na pytanie:
„Czym s¹ celebryci dziennikarscy i czym
siê ró¿ni¹ od celebrytów medialnych”. Prelegenci podkreœlili rolê „znanych z tego, ¿e
s¹ znani” w codziennym ¿yciu statystycznego Polaka. Maguœ przedstawi³a wyniki
swoich badañ, w których próbowa³a poddaæ
dog³êbnej analizie poradniki „napisane”
przez gwiazdy ze œwiata show-biznesu. Jak
podkreœli³a, tylko dwie z dziesiêciu wybranych ksi¹¿ek by³y w rzeczywistoœci napisane przez celebrytów. W wypadku pozosta³ych publikacji znani u¿yczyli swojego
nazwiska i wizerunku w celach marketingowych. Omawiaj¹c poradnictwo, doktorantka ustali³a, ¿e dziêki lekturze czytelnik
mo¿e siê dowiedzieæ, jak siê odchudzaæ, jak
siê zdrowo od¿ywiaæ, jak byæ szczêœliwym,
maj¹c 60 lat, oraz jakie zasady obowi¹zuj¹
w towarzystwie. Potrafi ponadto urz¹dziæ
swoje mieszkanie i poradziæ sobie w trudnych sytuacjach ¿yciowych, np. po rozwodzie. Natomiast Graszewicz przyjrza³ siê
celebrytom wywodz¹cym siê ze œrodowiska
dziennikarskiego. Próbowa³ odpowiedzieæ
na pytanie, z czym jest zwi¹zane zjawisko
„eksperctwa” w tej grupie zawodowej. Doszed³ do wniosku, ¿e na miano eksperta-specjalisty w danej dziedzinie znaczny
wp³yw ma iloœæ czasu spêdzanego na antenie. Obydwa referaty wywo³a³y zainteresowanie i dyskusjê. S³uchacze zabierali g³os,
komentuj¹c role i funkcje pe³nione przez
celebrytów w kulturze indywidualizmu.
„Postrzeganie wizerunku i roli kobiety
przez wspó³czesn¹ prasê masow¹ w Polsce”
to referat, który wyg³osi³a Olga Bia³ek-Szwed z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw³a II. Autorka w klarowny
sposób przybli¿y³a zebranym wyniki prze-
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prowadzonych badañ, którymi objê³a nastêpuj¹ce periodyki: Super Ekspres, Fakt, Gazetê Wyborcz¹ i ¯ycie na Gor¹co. Z analizy
wynika, ¿e najczêœciej upowszechniane
i kreowane wzorce to: kobieta modliszka,
kobieta matka (matka Polka, matka patologiczna), kobieta zdominowana (czyli ofiara
przemocy, ale te¿ obiekt zainteresowania
pism pornograficznych i mobbingu) i kobieta wyzwolona oraz nastolatka. Bia³ek-Szwed wskaza³a, ¿e wizerunek kobiety
w mediach zosta³ zdeterminowany tradycj¹,
kultur¹ oraz podzia³em ról spo³ecznych. Jak
podkreœli³a, istotne miejsce zajmuje w nim
stereotyp, który jej zdaniem wi¹¿e siê ze
zredukowaniem prezentowanej postaci do
zbioru przejaskrawionych cech charakteru
oraz z narzuceniem jej tradycyjnej roli
spo³ecznej.
Jak wspomnia³am, kolejne trzy referaty
dotyczy³y telewizji w nowej rzeczywistoœci
medialnej. Maciej Bia³as z Uniwersytetu
Marii Curie-Sk³adowskiej w referacie „O
songach misjonarza. Obraz kultury muzycznej w polskiej telewizji publicznej – polska
telewizja publiczna jako kultura muzyczna”
podda³ analizie ró¿nego typu programy muzyczne emitowane przez telewizjê publiczn¹, by uzyskaæ odpowied¿ na pytanie,
jak program pierwszy i drugi TVP oraz
TVP Kultura kszta³tuj¹ gusta muzyczne Polaków? Na uwagê zas³ugujê szeroka krytyka Ÿróde³ omawianego zagadnienia.
Kolejny referat: „Polska telewizja œniadaniowa – podobieñstwa i ró¿nice miêdzy
programem «Pytanie na Œniadanie» emitowanym przez telewizyjn¹ Dwójkê a komercyjnym «Dzieñ Dobry TVN»” wyg³osi³a
Olga D¹browska-Cendrowska z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana
Kochanowskiego. Autorka przybli¿y³a
m.in.: historiê tego typu programów na
œwiecie i w Polsce, rolê prowadz¹cych, aran¿acjê studia, profil publicznoœci ogl¹daj¹cej tego typu programy. Bazuj¹c na wynikach badañ w³asnych prowadzonych metod¹ analizy zawartoœci, omówi³a dominuj¹c¹ tematykê. W wypadku obydwu
programów by³o to poradnictwo z zakresu
szeroko rozumianej psychologii oraz informacje z ¿ycia celebrytów.
Obrady tej sekcji zakoñczy³ Stanis³aw
Dunin-Wilczyñski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw³a II wyst¹pieniem: „Budowanie napiêcia w newsie tele-
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wizyjnym”. W swoim referacie zwróci³
szczególn¹ uwagê na zjawiska konkretyzacji, personalizacji, stereotypizacji i emocjonalizacji newsów. Referat wzbogaci³y liczne przyk³ady.
Wyst¹pienia w drugiej sekcji dotyczy³y
„Mediów i ich strategii na przetrwanie”.
Tytu³y referatów sugerowa³y, ¿e obrady bêd¹
dotyczy³y prasy lokalnej, dziennikarstwa lokalnego, ale te¿ problemów zwi¹zanych z to¿samoœci¹ mediów publicznych w Polsce,
kultury dziennikarskiej, oraz konkurencji na
rynku prasowym. Nie wszyscy prelegenci
jednak dojechali i rozwa¿ania skoncentrowa³y siê g³ównie na prasie lokalnej.
Wprowadzenie do dyskusji oraz dalszych, bardziej szczegó³owych zagadnieñ,
stanowi³o wyst¹pienie Jolanty Kêpy-Mêtrak
z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, zatytu³owane
„Prasa lokalna – jaka by³a, jest, bêdzie?
Oczekiwania i... rozczarowania”. Prelegentka próbowa³a pokazaæ, jaka by³a lokalna
prasa w przesz³oœci – od wieku XIX do koñca XX, jaka jest teraz – na pocz¹tku wieku
XXI i jaka mo¿e byæ w nastêpnych latach.
Wielokrotnie odwo³ywa³a siê do przyk³adów z Kielecczyzny, ukazuj¹c, ¿e lokalna
prasa zosta³a zdominowana przez wydawnictwa samorz¹dowe. Zastanawia³a siê tak¿e nad jej przysz³oœci¹. W dyskusji, jaka siê
wywi¹za³a po wys³uchaniu przez zebranych
referatu, zwrócono uwagê na nierównomierny rozwój lokalnej prasy na terenie
Polski. Zastanawiano siê tak¿e nad przyczynami takiego stanu rzeczy.
O sytuacji tego typu periodyków
w pó³nocno-zachodniej Polsce, mówi³
Krzysztof Flasiñski z Uniwersytetu Szczeciñskiego. Przedstawi³ referat: „Wspó³czesne strategie rozwoju szczeciñskich dzienników regionalnych – samodzielnie czy
w ramach koncernu?” Tym sposobem ze
szczebla lokalnego s³uchacze przenieœli siê
na szczebel regionalny. Referent przedstawi³ G³os Szczeciñski, który obecnie wydaj¹
Media Regionalne, oraz Kurier Szczeciñski,
nale¿¹cy do spó³ki dziennikarskiej. Doktorant z Uniwersytetu Szczeciñskiego, by³y
dziennikarz jednej z gazet, porówna³ m.in.
strukturê w³aœcicielsk¹ i stosunek do obcego kapita³u, czêstotliwoœæ, zasiêg czytelniczy, stosunek do nowoczesnych koncepcji
wydawniczych i ci¹g³oœæ kierownictwa.

237
Kolejne wyst¹pienie, Anny Majkowskiej
z Uniwersytetu Gdañskiego, poœwiêcone
by³o „Kulturze organizacyjnej dziennikarzy
i jej znaczeniu dla zarz¹dzania na rynku mediów”. Autorka deklarowa³a, ¿e skupi sw¹
uwagê na zawodzie dziennikarza. Stara³a siê
przedstawiæ cechy wyró¿niaj¹ce kulturê organizacyjn¹ dziennikarzy i kulturê przedsiêbiorstwa. S³uchaj¹cy mogli odnieœæ wra¿enie, ¿e referentka potraktowa³a to zagadnienie zbyt teoretycznie, nie próbuj¹c znaleŸæ
potwierdzenia dla cytowanych przez siebie
tez licznych badaczy mediów w Polsce.
Wokó³ problemów zawodu dziennikarskiego oscylowa³ tak¿e kolejny referat:
„Konflikt interesów a praca dziennikarza
lokalnego”, zaprezentowany przez Sylwiê
Mêcwal z Uniwersytetu £ódzkiego. Prelegentka mówi³a m.in. o braku obiektywizmu
dziennikarskiego i udziale dziennikarzy
w kampaniach wyborczych, o zale¿noœci
dziennikarzy lokalnych mediów od w³adz
samorz¹dowych, o tocz¹cych siê na ³amach
gazet grach politycznych. Wyst¹pienie
wzbudzi³o ¿ywe zainteresowanie. Pojawi³y
siê g³osy potwierdzaj¹ce wnioski autorki,
¿e dziennikarze mediów lokalnych czêsto
traktuj¹ sw¹ pracê wy³¹cznie jako krok do
kariery politycznej, samorz¹dowej.
Obrady tej sekcji zamknê³o wyst¹pienie
Anity Uchañskiej ze Szko³y G³ównej Handlowej w Warszawie, które autorka zatytu³owa³a: „Konkurencja na polskim rynku
prasowym na przyk³adzie Axel Springer
Polska w latach 2000–2010”. Do analizy
wybra³a trzy tytu³y prasowe: Newsweek
Polska, Fakt. Gazeta Codzienna i Dziennik.
Polska, Europa, Œwiat. Mówi³a tak¿e o prasie bran¿owej i projektach internetowych.
Jej zdaniem, Axel Springer przyczyni³ siê
do demonopolizacji i dekompozycji polskiego rynku prasowego, a rywalizacja,
g³ównie finansowa, sk³oni³a wydawcê do
podejmowania inicjatyw w zakresie custom
publishing i online first. Zdaniem doktorantki, efekty tej dzia³alnoœci na razie trudno oceniaæ, ale wydaje siê, ¿e by³o to
spe³nienie oczekiwañ rynku, znalezienie
swoistego rodzaju niszy wydawniczej.
Konferencjê nale¿y oceniæ jako udan¹, co
wa¿niejsze, potrzebn¹. By³a ona okazj¹ do
dyskusji zarówno na temat miejsca i roli mediów lokalnych w spo³eczeñstwie, jak i rozprzestrzeniaj¹cego siê zjawiska celebrities.
Olga D¹browska-Cendrowska
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LXI Konferencja International Communication Association
Boston, 26–30 maja 2011 r.
International Communication Association (ICA) jest miêdzynarodowym stowarzyszeniem skupiaj¹cym badaczy zajmuj¹cych siê ró¿nymi aspektami komunikowania. Utworzone 1 stycznia 1950 r. stowarzyszenie (National Society for the Study
of Communication) pocz¹tkowo mia³o charakter wy³¹cznie narodowy i dopiero po
dwóch dekadach przekszta³ci³o siê w miêdzynarodowe forum wspó³pracy badawczej
i wymiany myœli. Obecnie liczy ponad 4
tysi¹ce cz³onków z blisko 80 krajów, którzy
maj¹ do wyboru 25 sekcji i grup.
Od 61 lat International Communication
Association organizuje coroczne konferencje, których celem jest umo¿liwienie spotkania badaczy zajmuj¹cych siê komunikowaniem i zaprezentowania najnowszych
wyników ich badañ. Tegoroczna konferencja ICA, która odby³a siê w dniach od 26 do
30 maja w Bostonie, by³a prze³omowa
z kilku powodów. Po pierwsze, zgromadzi³a
najwiêksz¹ w historii ICA liczbê uczestników, tj. ponad 2.500 osób. Odby³o siê ponad 1500 sesji, w ramach których wyg³oszono ponad 7.600 referatów. Po drugie, po
raz pierwszy tradycyjnej konferencji towarzyszy³a konferencja wirtualna. Pomys³ na
udostêpnienie najwa¿niejszych wyst¹pieñ
i sesji online og³oszony zosta³ podczas konferencji ICA w Singapurze w 2010 i ju¿
wówczas wzbudzi³ du¿e zainteresowanie.
W tym roku osoby, które nie mog³y osobiœcie uczestniczyæ w konferencji, mog³y siê
zapoznaæ z przebiegiem wyk³adów, sesji
plenarnych oraz wybranych sesji tematycznych, a tak¿e zabraæ g³os w dyskusji za poœrednictwem Internetu.
Wreszcie, ICA – stowarzyszenie dot¹d
postrzegane jako istotnie zdominowane
przez badaczy z USA – powo³a³o Komitet
ds. Cz³onkostwa i Umiêdzynarodowienia,
który sformu³owa³ rekomendacje dla Rady
Dyrektorów ICA dotycz¹ce umiêdzynarodowienia Stowarzyszenia oraz tworzenia
warunków do wspó³pracy pomiêdzy poszczególnymi sekcjami ICA. W szczególnoœci, Komitet zaleci³ zwiêkszenie aktywnoœci poszczególnych sekcji i grup w zakresie pozyskiwania nowych cz³onków, przy-

gotowanie materia³ów, które zawiera³yby
nie tylko informacje o poszczególnych sekcjach, ale tak¿e prezentowa³yby przyk³adowe prace reprezentuj¹ce g³ówne nurty badawcze, jak równie¿ sformu³owanie wskazówek dla organizatorów regionalnych konferencji ICA. Jednoczeœnie podjêto decyzjê,
i¿ odt¹d cz³onkowie Rady Regionalnej
pe³niæ bêd¹ funkcjê „ambasadorów” poszczególnych regionów i w jeszcze wiêkszym stopniu poœredniczyæ bêd¹ pomiêdzy
ICA i regionami, w szczególnoœci tymi,
które nie s¹ wystarczaj¹co reprezentowane
w ICA.
Krokiem w tym kierunku by³o po³o¿enie du¿ego nacisku na spotkania cz³onków
ICA reprezentuj¹cych poszczególne regiony. Podczas spotkania grupy zrzeszaj¹cej
przedstawicieli Europy (European Network) przedstawiony zosta³ nowy cz³onek
rady regionalnej (skoñczy³a siê bowiem kadencja, podczas której reprezentantem regionalnym by³ G. Mazzoleni). Nowym reprezentantem na najbli¿sze 3 lata zosta³a
Karin Wahl-Jorgensen z Uniwersytetu
w Cardiff.
Temat przewodni tegorocznej konferencji brzmia³ „Communication at the Centre”
i by³ to rodzaj zachêty do nowego zdefiniowania pozycji nauk o komunikowaniu
wœród innych nauk spo³ecznych. O ile bowiem wczeœniej mo¿na by³o postrzegaæ nauki o komunikowaniu jako dziedzinê rozwijaj¹c¹ siê na obrze¿ach nauk spo³ecznych,
o tyle obecnie trudno jest analizowaæ jakiekolwiek zjawisko spo³eczne bez uwzglêdnienia mediów i sfery komunikowania. Ponadto, w tym roku uwaga badaczy skupi³a
siê na wyzwaniach, które niesie ze sob¹
gwa³townie zmieniaj¹cy siê œwiat: kryzysie
w dziennikarstwie, globalizacji otoczenia
komunikacyjnego oraz nowych technologiach, które zmieniaj¹ ca³kowicie zarówno
komunikacjê, jak i ¿ycie jednostek oraz
ca³ych spo³eczeñstw. W rezultacie, nawet
stosunkowo niedawno sformu³owane koncepcje wymagaj¹ weryfikacji, zaœ wraz
z dynamicznie rozwijaj¹cymi siê technologiami pojawiaj¹ siê nowe zjawiska, które
nale¿y przeanalizowaæ.
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Podczas sesji plenarnej otwieraj¹cej
konferencjê wyk³ady wyg³osili: Craig
Calhoun, który analizowa³ komunikowanie
jako dyscyplinê XXI wieku, a tak¿e: Joe
Cappella, Susan Douglas, Sonia Livingstone, John Durham Peters i Georgette Wang.
Z kolei wyk³ad zamykaj¹cy konferencjê
wyg³osi³ Noam Chomsky, który mówi³ o relacjach pomiêdzy demokracj¹ i mediami
oraz o odpowiedzialnoœci badaczy.
Polskie Towarzystwo Komunikacji
Spo³ecznej jest cz³onkiem stowarzyszonym
ICA od 2008 roku. W ramach tegorocznej
konferencji (29 maja 2011 r.) odby³a siê sesja pod patronatem PTKS (podobnie jak rok
wczeœniej). Tym razem sesja poœwiêcona
by³a problematyce public relations. Panel
pt. „Back to Planet Earth (or Society): Public Relations and Social Media” zorganizowa³ i poprowadzi³ Jerzy Olêdzki z Uniwersytetu Warszawskiego. Swoje wyst¹pienia w ramach tej sesji wyg³osili: James
E. Gruning z Uniwersytetu Maryland, USA
(„Institutionalization, Strategic Management, and Digital Media: Can Academic
Research Shape the Future of Public Relations”), Astrid Spatzier z Uniwersytetu
w Salzburgu („Reconsidering Contemporary Public Relations: Theoretical Engagement of Practitioners in a Communication
Society”), Maria Jose Canel z Uniwersytetu
Compultense w Madrycie („The Role and
Functions of Government Public Relations.
Lessons from Public Perceptions of
Government”) oraz Jacek Barlik z Uniwersytetu Warszawskiego („Mecenaries and
Missionaries. Divergence between PR theory and practice”).
Wybór tematyki pokierowany zosta³ wag¹, jak¹ wspó³czeœnie przywi¹zuje siê zarówno do teorii, jak i praktyki public relations. Badania prowadzone nad public relations poruszaj¹ szereg kluczowych problemów komunikowania, takich jak globalne
wspó³oddzia³ywanie ró¿nych podmiotów,
czy te¿ odpowiedzialnoœæ.
I tak, James Gruning w swoim wyst¹pieniu rozwa¿a³ alternatywn¹ rolê PR
(wobec powszechnie rozwa¿anej – jako aktywnoœci podejmowanej przez podmioty
w celu rozszerzenia ich w³adzy nad publicznoœci¹), a mianowicie raczej strategicznego zarz¹dzania, ni¿ komunikowania.
Zaprezentowany zosta³ przy tym model
uwzglêdniaj¹cy wszystkie kluczowe etapy
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dzia³alnoœci PR: rozpoznanie w³aœciwoœci
otoczenia, rozpoznanie zasobów, analiza
kluczowych kwestii i potencjalnych problemów, opracowanie planu dzia³ania, budowanie i ocena relacji, analiza wp³ywu posiadanych relacji na wizerunek, strategiczne
opracowanie i ocena dzia³ania komunikacyjnego, a tak¿e analiza potencja³u nowych
mediów.
Relacji pomiêdzy teori¹ i praktyk¹ public relations dotyczy³o tak¿e wyst¹pienie
Astrid Spatzier. G³ówna teza tego wyst¹pienia brzmia³a: dzia³alnoœæ PR wykorzystuj¹ca teoriê prowadzi do bardziej odpowiedzialnych spo³ecznie zachowañ ni¿
dzia³alnoœæ, której podstawê stanowi
wy³¹cznie doœwiadczenie praktyków PR.
Zdaniem prelegentki w³aœnie aktywnoœæ,
w której korzysta siê z teorii i wiedzy, stanowiæ mo¿e swoisty pomost pomiêdzy
„s³u¿b¹ wobec organizacji” a „s³u¿b¹ wobec spo³eczeñstwa”. Z kolei Maria Jose Canel przedstawi³a wyniki badañ empirycznych dotycz¹cych opinii obywateli hiszpañskich o rz¹dzie – w centrum zainteresowania znalaz³y siê czynniki kszta³tuj¹ce tê
opiniê oraz wp³yw faktycznych dzia³añ podejmowanych przez rz¹d na ocenê, któr¹
formu³uje opinia publiczna. Uzyskane wyniki pozwoli³y na sformu³owanie bardziej
ogólnych wniosków dotycz¹cych budowania wizerunku przez podmioty polityczne
i spo³ecznej percepcji wysi³ków wk³adanych w tê dzia³alnoœæ. Wreszcie, Jacek Barlik w swoim wyst¹pieniu dokona³ analizy
kilku przyk³adów dzia³alnoœci PR w Polsce
oraz wskaza³ na wyzwania wynikaj¹ce
z istnienia rozdŸwiêku pomiêdzy tym, co
g³osz¹ teoretycy PR (w tym tak¿e wyk³adowcy akademiccy), a postawami i zachowaniem praktyków.
W drugiej czêœci spotkania Jerzy Olêdzki zaprosi³ zebranych do nakreœlenia potencjalnych dróg rozwoju public relations.
Jego zdaniem, spo³eczna filozofia PR
sprzyja procesowi demokratyzacji pañstw
i pozwala na dalszy rozwój cywilizacji,
a nowe media i portale spo³ecznoœciowe
jeszcze bardziej przyœpieszaj¹ ten proces.
James Grunig podkreœli³, ¿e PR bêdzie odgrywa³ coraz wiêksz¹ rolê w identyfikowaniu zagro¿eñ, jakie bêd¹ siê pojawiaæ przed
organizacjami. Sesja wzbudzi³a du¿e zainteresowanie wœród uczestników konferencji, na co dowodem by³a nie tylko frekwen-
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cja, ale i interesuj¹ca dyskusja wieñcz¹ca
panel.
Wyst¹pienia poprzedzone by³y prezentacj¹ dotycz¹c¹ sponsora sesji – tj. PTKS,
której dokona³a Agnieszka Stêpiñska.
Przedstawione zosta³y najwa¿niejsze informacje o Towarzystwie (rok powstania, sekcje, liczba cz³onków, przynale¿noœæ do organizacji miêdzynarodowych) oraz o czasopiœmie PTKS Central European Journal of
Communication – ze szczególnym uwzglêdnieniem dwóch numerów: wydanego
wiosn¹ 2011 r. – powi¹zanego tematycznie
z omawian¹ sesj¹ – oraz kolejnego,
powi¹zanego tematycznie z konferencj¹
„Political Communication in the Era of
New Technologies” (Warszawa, 22–23
wrzeœnia 2011). Podczas sesji rozdane zosta³y materia³y promuj¹ce zarówno konferencjê, jak i czasopismo oraz sformu³owane
zosta³o zaproszenie do odwiedzenia strony
internetowej PTKS.
Ka¿dego roku obradom plenarnym i sesjom tematycznym towarzysz¹ zebrania
cz³onków poszczególnych sekcji. Zebrania
dwóch sekcji – tj. Political Communication
Division i Public Relations Division by³y
kolejnymi okazjami do promocji PTKS,
czasopisma i polskiej nauki. Podczas zebrania cz³onków sekcji Political Communication przewodnicz¹cy sekcji – Yariv Tsfati –
przekaza³ informacjê, ¿e sekcja objê³a patronat nad konferencj¹ „Political Communication in the Era of New Technologies” organizowan¹ przez PTKS i Wydzia³ Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Obecna na spotkaniu
Agnieszka Stêpiñska przedstawi³a zebranym bardziej szczegó³owe informacje oraz
rozda³a ulotki dotycz¹ce konferencji oraz
czasopisma. Z kolei podczas zebrania sekcji

Public Relations Jerzy Olêdzki zrelacjonowa³ przebieg sesji zorganizowanej pod patronatem PTKS.
Kolejna konferencja ICA odbêdzie siê
w dniach od 24 do 28 maja w Phoenix
w Arizonie. Tematem przewodnim konferencji bêdzie: „Communication and Community”. Temat ten ma nak³oniæ badaczy do
podjêcia rozwa¿añ nad dwoma przeciwstawnymi tendencjami w obszarze istnienia
i budowania spo³ecznoœci – z jednej strony
rozwój kana³ów komunikacji s³u¿¹cych
tworzeniu wspólnot, z drugiej zaœ zanikanie
tradycyjnych wiêzi i interakcji. Komunikowanie mo¿e inspirowaæ zarówno integracjê,
jak i prowadziæ do wykluczenia, mo¿e
wzmacniaæ lub os³abiaæ interakcje oraz publiczny dyskurs, a tak¿e promowaæ lub dewaluowaæ jednostkowe i zbiorowe prawa.
W centrum zainteresowania badaczy zg³aszaj¹cych swoje wyst¹pienia powinny siê
zatem znaleŸæ takie kwestie, jak: rola, jak¹
komunikowanie odgrywa w procesie budowania, rozwijania i wzmacniania wspólnoty, normatywne i etyczne aspekty komunikowania oraz szanse i wyzwania, które
towarzysz¹ zmianom zachodz¹cym w spo³ecznoœciach. Badania nad relacj¹ pomiêdzy
procesem komunikowania i spo³ecznoœci¹
dotyczyæ mog¹ wiêc m.in. integracyjnej roli
mediów, dzia³alnoœci prowadzonej przez
podmioty polityczne, kampanii w zakresie
promocji zdrowia, komunikowania kryzysowego przy okazji katastrof, komunikowania w ramach organizacji, debat publicznych, a tak¿e komunikowania grupowego
i interpersonalnego. Polskie Towarzystwo
Komunikacji Spo³ecznej zaproponuje sesjê
dotycz¹c¹ ról dziennikarzy w krajach regionu Morza Ba³tyckiego.
Agnieszka Stêpiñska

Konwergencja mediów masowych i jej skutki
dla wspó³czesnego dziennikarstwa
Ustroñ, 19–21 wrzeœnia 2011 r.
U schy³ku lata 2011 roku w jednej z kilkunastu piramid w beskidzkim Ustroniu
odby³a siê konferencja miêdzynarodowa
„Konwergencja mediów masowych i jej
skutki dla wspó³czesnego dziennikarstwa”.

Konferencja, organizowana przez Zak³ad
Dziennikarstwa Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu
Œl¹skiego w Katowicach, wpisywa³a siê
w cykl dorocznych konferencji organizowa-
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nych przez ten¿e Instytut, przy czym co kilka lat przypada kolej na tak¹¿ imprezê
o problematyce nie stricte politologicznej,
ale medialnej (poprzednia, pt. „Œrodki masowego komunikowania a polityka i spo³eczeñstwo na prze³omie XX i XXI wieku”,
odby³a siê w s¹siednim Szczyrku w 2003
roku). Tytu³ obecnej konferencji wskazuje
zarazem skalê zmian, jakim podlega³y media w I dekadzie XXI wieku, jak i wp³yw
tych zmian na uprawianie zawodu dziennikarza.
Konferencja przyci¹gnê³a blisko 60
uczestników (zg³oszonych) z 18 oœrodków
akademickich w kraju (reprezentuj¹cych
przesz³o 20 uczelni), w tym tak¿e mocn¹
ekipê goœci z Rosji (4 reprezentantów ró¿nych tamtejszych uczelni). W czasie dwuipó³dniowych obrad wyg³oszono w sumie
18 referatów na dwóch sesjach plenarnych
oraz 36 – w ramach szeœciu sekcji tematycznych. Trwa³ym plonem konferencji
bêd¹ zaplanowane dwa obszerne tomy pokonferencyjne.
Ponad pó³ setki wyst¹pieñ konferencyjnych pozwala zarysowaæ g³ówne, ale tak¿e
i nieco poboczne w¹tki zainteresowañ badaczy i teoretyków procesów konwergencji
w Polsce (i w pewniej mierze w Rosji). Pozwolê sobie poni¿ej przedstawiæ w³asne,
subiektywne uporz¹dkowanie problematyki, id¹c niekiedy w poprzek przyjêtej agendy konferencji, choæ nieco wiêcej uwagi
mogê poœwiêciæ jedynie niektórym
wyst¹pieniom.
W wielu referatach przewija³a siê, bo
musia³a, kwestia najogólniejsza: co to
w ogóle jest konwergencja mediów? Próba
uporz¹dkowania znalaz³a siê ju¿ w otwieraj¹cym konferencjê referacie Tomasza
Mielczarka (UJK Kielce) pt. „Konwergencja polskich mediów. Próba analizy zjawiska”. Wœród wielu aspektów konwergencji
najwa¿niejszy, jak siê wydaje, jest aspekt
technologiczny: wzajemne przenikanie siê
sieci telekomunikacyjnych, informatycznych i komunikacyjnych. Autor naszkicowa³ stan rozwoju Internetu, sieci telewizji
kablowej, platform telewizji satelitarnej
oraz telekomunikacji, podkreœlaj¹c brak
istotnych ró¿nic iloœciowych polskiej infrastruktury (w porównaniu z Zachodem),
choæ utrzymuj¹ siê ró¿nice o charakterze jakoœciowym (np. nierównoœæ dostêpu ró¿nych œrodowisk spo³ecznych). Analizowa³
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te¿ rolê i wp³ywy kapita³u zagranicznego na
te procesy i stopieñ rozwoju najwiêkszych
rodzimych firm medialnych (Agory,
ITI/TVN, grupy Polsatu i innych, jak Ruch
czy Kolporter), zwracaj¹c uwagê na czynniki hamuj¹ce (np. istnieje a¿ osiem instytucji
pañstwowych reguluj¹cych rynek mediów,
co rodzi konflikt zakresów ich kompetencji). Na tym tle wa¿ne jest te¿ badanie kondycji œrodowiska dziennikarzy oraz œledzenie spo³ecznych konsekwencji konwergencji mediów.
W tym nurcie wprowadzaj¹cym do problematyki obrad mieœci³ siê te¿ referat Krystyny Doktorowicz (UŒ): „Konwergencja
technologiczna i strukturalna we wspó³czesnych mediach”. Autorka zwróci³a uwagê
na kulturowy wymiar zmian technologicznych w mediach, zw³aszcza od czasu upowszechnienia cyfryzacji. Tradycyjne media
podlegaj¹ w ostatnich dekadach odmasowieniu odbioru i dywersyfikacji treœci (np.
w 2006 roku by³o ju¿ w Europie oko³o 1160
kana³ów TV, o ponad 300 wiêcej ni¿ 2 lata
wczeœniej). I choæ nie maleje zainteresowanie treœci¹, to zmienia siê sytuacja odbiorcy
przekazów, poddanego dwóm sprzecznym
tendencjom: globalizacji (której przejawem
jest homogenizacja treœci serwowanych
przez coraz mniej licznych gigantów medialnych) i równoczeœnie afirmacji to¿samoœci (przejawiaj¹cej siê zindywidualizowaniem odbioru owych lawinowo rosn¹cych kana³ów, z mo¿liwoœci¹ ju¿ teraz
omijania reklam). Ogromnie zmieni³o siê
radio, które dziêki procesom sieciowania
i formatowania programu sta³o siê dla odbiorców form¹ iPoda (jako odtwarzacza nagrañ muzycznych). Internet zaœ rozwija siê
ostatnio w kierunku komunikacji bezprzewodowej (dziêki coraz liczniejszym aplikacjom na urz¹dzenia mobilne). Zmienia siê
model komunikowania: odbiorca zaczyna
mieæ dziœ decyduj¹cy wp³yw na sposób
przekazu (ju¿ siê nie tylko ogl¹da treœci
w Internecie, ale i je wspó³tworzy); popularnoœæ zyskuj¹ portale spo³ecznoœciowe,
YouTube, gry typu second life, tworz¹ siê
nowe relacje spo³eczne. Niektóre w¹tki
z tego zakresu pojawi³y siê tak¿e w sekcjach tematycznych, np. w referatach Anny
Latos i Krystyny Doktorowicz (UŒ): „Konwergencja technologiczna, konwergencja
przekazu a problem wykluczenia cyfrowego”; Krzysztofa Nowakowskiego (Katowi-
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ce): „Rozwój technologii informacyjnych
a ekonomia”; Damiana Guzka (Katowice):
„Konwergencja mediów katolickich w Polsce”.
Najwiêksza liczba wyst¹pieñ mieœci³a
siê w doœæ szerokim nurcie rozwa¿añ, nazwijmy to, oko³omedialnych, zwi¹zanych
g³ównie ze spo³ecznym oddzia³ywaniem
konwergentnych mediów. Przyk³adem s¹
referaty profesorów INPiD UŒ – Marka Jachimowskiego pt. „Wp³yw konwergencji
mediów na kszta³towanie siê przestrzeni
medialnej”; Zbigniewa Oniszczuka pt.
„Konwergencja a spo³eczny odbiór mediów
w Niemczech”; Mariana Gieruli pt. „Odbiorca w œwietle konwerguj¹cych siê mediów masowych” czy Stanis³awa Michalczyka pt. „Teoria framingu w nauce o komunikowaniu”, Ma³gorzaty Kity pt. „Metafora tygla jêzykowego w mediach
a koncepcja konwergencji”. By³o tu jeszcze
wiele bardziej szczegó³owych wyst¹pieñ,
jak np. Matyldy Sêk (Katowice): „Dylematy to¿samoœci w dobie konwergencji mediów”; Ma³gorzaty Lisowskiej-Magdziarz
(UJ): „Konwergencja dyskursu reklamowego, rozrywki i dziennikarstwa a procesy
wytwarzania predyspozycji i kompetencji
odbiorczych”; Jacka Ko³odzieja (UJ): „Modularnoœæ telewizyjnych wiadomoœci i propagandy jako przejaw komunikowania masowego”; £ukasza Wawrowskiego (Chorzów): „Czy konwergencja mediów masowych jest neutralna p³ciowo?”; Katarzyny
Stelmach (UŒ): „Zjawisko konwergencji
mediów w odniesieniu do dzia³alnoœci, komunikowania i promocji podmiotów politycznych”; Agnieszki Ca³ek (doktorantki
UJ Kraków): „Nowy typ marek i ich specyficzne grupy docelowe jako skutek konwergencji mediów”.
Doœæ szeroko reprezentowana by³a problematyka prawnych uwarunkowañ i etycznych aspektów dzia³alnoœci mediów w warunkach konwergencji. Aleksander Ostaszewski (Krasnodar, Rosja) umieœci³ rzecz
w kontekœcie miêdzynarodowym (referat:
„Teoria i praktyka prawa europejskiego
w rosyjskiej przestrzeni medialnej: historia
i wspó³czesnoœæ”). Zarys wielu poruszanych w¹tków dotycz¹cych realiów naszego
kraju znajdujemy w referacie Izabeli Dobosz (UPJPII Kraków): „Konwergencja
a prawne ramy dzia³alnoœci KRRiTV oraz
Urzêdu Komunikacji Elektronicznej”. Au-
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torka oceni³a obecn¹ sytuacjê jako chaos legislacyjny; uchwalone w ostatnich latach
ustawy (o wprowadzeniu Naziemnej Telewizji Cyfrowej lub o œwiadczeniu us³ug
elektronicznych) czy nowelizacje (ustawy
o radiofonii i telewizji czy prawa telekomunikacyjnego) spowodowa³y generalnie jeszcze wiêksze zamieszanie. Ta problematyka
zosta³a rozwiniêta w obradach Sekcji II
w referatach El¿biety Czarny-Dro¿d¿ejko
(UJ): „Niektóre aspekty nowelizacji ustawy
o radiofonii i telewizji a konwergencja mediów”; Agnieszki Grzesiok-Horosz (Politechnika Gliwicka): „Wp³yw prawa europejskiego na polskie prawo mediów”; Agaty Dziekan-£anuchy (Kraków): „Wp³yw
KRRiTV na przebieg procesu konwergencji
mediów elektronicznych w Polsce”. Ponadto wyst¹pi³a Justyna Arendarska (Wroc³aw)
z referatem „Nowe media jako wyzwanie
dla wspó³czesnej dyplomacji” oraz Barbara
Bogacka (UŒ): „Efektywnoœæ przekazu na
temat ³amania praw cz³owieka w mediach
a proces konwergencji mediów”.
Jednym z przewodnich w¹tków obrad
(zdominowa³ zw³aszcza wyst¹pienia w Sekcji III) by³ wp³yw konwergencji mediów na
wspó³czesne dziennikarstwo. W obradach
plenarnych ten nurt reprezentowa³y dwa referaty: Aleksandra Koroczyñskiego
(Bie³gorod, Rosja) pt. „Dziennikarstwo
miêdzynarodowe w warunkach konwergencji œrodków masowego przekazu” oraz
Wojciecha Furmana (Uniwersytet Rzeszowski) pt. „Czy nowe media utrudniaj¹ ¿ycie
dziennikarzom?” W Sekcji III najwiêksz¹
dyskusjê wzbudzi³o wyst¹pienie Marka
Twaroga (redaktora naczelnego dziennika
Polska. Dziennik Zachodni) pt. „Praktyczne
konsekwencje konwergencji mediów dla
wspó³czesnego dziennikarstwa”. Jego autor
mówi³ o rewolucyjnych zmianach w modelu organizacji newsroomu redakcji gazety,
przygotowuj¹cej kontent dla wielu platform
dystrybucji – wersji papierowej, witryny internetowej, wersji mobilnej na smartfony
(np. iPhone’a) oraz oddzielnie na tablety
(np. iPada). Dziennikarz, wyposa¿ony w telefon komórkowy z kamer¹ i aparatem cyfrowym przynosi z terenu tylko „surówkê”
dziennikarsk¹, któr¹ trzeba potem, przy pomocy redaktora (czy w przysz³oœci – redaktorów oddzielnych, wyspecjalizowanych do
ka¿dej platformy) przerobiæ na odpowiednie wersje (tylko „du¿y” news mo¿e trafiæ
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do wersji papierowej). Dzisiaj du¿e portale
internetowe swoje serwisy konstruuj¹ prawie wy³¹cznie na podstawie penetracji Ÿróde³ wytworzonych; prawdopodobnie jedynie Interia.pl utrzymuje jeszcze swój
w³asny zespó³ dziennikarski (powi¹zany
jednak – znak konwergencji – z newsroomem radia RMF FM). Kolejnym g³osem
praktyka by³o wyst¹pienie Dariusza Krawczyka (rzecznika UM Zabrze) pt. „Postrzeganie presti¿u zawodu dziennikarskiego
wobec zjawiska konwergencji mediów”.
Autor zwraca³ uwagê na znaczne poszerzenie zakresu czynnoœci dziennikarza doby
konwergencji – „dziennikarza multimedialnego” obs³uguj¹cego wszelkie mo¿liwe
platformy dystrybucji treœci. Kiedyœ dziennikarze prasowi mieli wysoki presti¿ (byli
„wa¿nymi redaktorami”), ale badania nad
presti¿em zawodu mówi¹, ¿e i wspó³czeœnie nie jest tak Ÿle. Inne referaty dotycz¹ce
tego zawodu wyg³osili: Jolanta Zarêba
(TVP Rzeszów), „Dziennikarze w reklamach. Miêdzy etyk¹ a praktyk¹” i Jakub
¯urawski (Kraków), „Konwergencja
a dziennikarstwo polityczne – rozkwit internetowej publicystyki politycznej czy zaanga¿owanego sieciowego «pseudodziennikarstwa»”. Maria Kornacka (Katowice)
w swym referacie pt. „Blogi przyk³adem
dziennikarstwa w dobie konwergencji mediów” postawi³a kilka wa¿nych kwestii.
Spo³ecznoœæ blogosfery liczy ju¿ ponad
14 mln blogerów, ale ilu wœród nich jest
prawdziwych dziennikarzy (ogromna wiêkszoœæ to jednak „internetowa partyzantka”).
Rodz¹ siê problemy prawne zwi¹zane ze
statusem zawodowym, np. ilu z nich kiedyœ
bêdzie siê mog³o ubiegaæ o emerytury.
Nie mog³o na konferencji zabrakn¹æ
rozwa¿añ dotycz¹cych konwergencji mediów drukowanych. Ogólnie ewolucjê klasycznej prasy drukowanej do obecnych jej
postaci cyfrowych, dystrybuowanych na
noœnikach elektronicznych, naszkicowa³
Ryszard Filas (UJ) w referacie pt. „Gazeta
papierowa – witryna internetowa redakcji –
e-gazeta w Polsce. Dok¹d zmierza nasza
prasa?”. W¹tki te rozwin¹³ Krzysztof Flasiñski (Szczecin), demonstruj¹c zebranym
mo¿liwoœci amerykañskiego tabletu w referacie pt. „Rodzaje i zastosowanie konwergencji w aplikacjach przygotowywanych
przez wydawców mediów masowych dla
w³aœcicieli tabletów iPad. Doœwiadczenia
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polskie i zagraniczne”. W¹tek miêdzynarodowy wprowadzi³a Magdalena Marzec
(UŒ) na przyk³adzie Niemiec („Niemiecka
prasa w dobie konwergencji mediów”), podobnie jak Jurij £uczynski z Krasnodaru
(Pañstwowy Uniwersytet Kubañski): „Polityczne tygodniki na rynku informacyjnym
Rosji”. Bardziej szczegó³owe kwestie pojawi³y siê w wyst¹pieniach Paw³a Sarny (Sosnowiec): „Konwergencja, kultura uczestnictwa a czasopisma niszowe”; Olgi
D¹browskiej-Cendrowskiej (UJK Kielce):
„Konwergencja treœci – próba analizy procesu na przyk³adzie magazynów kobiecych
i telewizji œniadaniowej”. Nie brak³o te¿
w¹tku konwergencji klasycznych gatunków
dziennikarskich; podjêli go Katarzyna
Plewka (UMCS) – „Gatunek w warunkach
konwergencji na przyk³adzie wywiadu
dziennikarskiego” oraz Ma³gorzata Œlawska
(UŒ) „Modyfikacja gatunków prasowych
na tle procesów konwergencji (o komiksach
w prasie)”.
Tradycyjne media elektroniczne, radio
i telewizja, tak¿e podlegaj¹ procesom konwergencji, czego liczne przyk³ady znalaz³y
siê w referatach wielu uczestników. O zanikaniu granic miêdzy tymi mediami mówi³y:
Miros³awa Wielopolska-Szymura (UŒ):
„Od audialnoœci do wizualnoœci. Zjawisko
konwergencji mediów we wspó³czesnej radiofonii”; Marta Wiêckiewicz (Olsztyn):
„Czy radio mo¿e byæ telewizj¹, a telewizja
radiem? Analiza zjawiska konwergencji
mediów na przyk³adzie dzia³añ Programu 4
Polskiego Radia i stacji TVN24”; Agnieszka Garcarek (£ódŸ): „Wortal www.rmf24.pl
jako przyk³ad konwergencji audycji radiowych i treœci portalu informacyjnego”. Inne
kwestie zwi¹zane z przemianami radia i gatunków radiowych znalaz³y siê w wyst¹pieniach: Pauliny Czarnek (£ódŸ): „Wspó³czesne formy rozrywki w polskim radiu komercyjnym”; Joanny Bachury (£ódŸ): „Artystyczne teksty audialne – w radiu
i miêdzy mediami”; Aleksandry Pawlik
(£ódŸ): „Literatura audialna wobec «kultury konwergencji»”; Kinga Klimczak
(£ódŸ): „Fotokast jako forma popularyzacji
reporta¿u radiowego”; Moniki Bia³ek (Gdañsk): „Reporta¿ dŸwiêkowy w obrazach,
czyli rzecz o fotokastach”; Rados³awa Aksamita (Katowice): „O nowych metodach
docierania radiostacji studenckich do
s³uchaczy”. Z kolei konwergentnym for-
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mom wspó³czesnej telewizji by³y poœwiêcone referaty: Eugenii Korni³owej (Sankt-Petersburg, Rosja): „Konwergencja telewizji w dobie globalizacji”; oraz Iwony Loewe (UŒ): „Sta³oœæ i zmiennoœæ w jêzyku
polskiej TV w œwietle konwergencji”.
Przedmiotem zainteresowañ kilku autorów by³ sam Internet jako œrodowisko medialne. Bardzo interesuj¹ce wyniki w³asnych badañ przedstawili m³odzi naukowcy
z UŒ: Patrycja Szostok („Konwergencja
mediów lokalnych na przyk³adzie funkcjonowania miejskich stron WWW”) oraz Robert Radek („Postêp konwergencji na
przyk³adzie stron internetowych wybranych
euroregionów”).
Ostatnia grupa referatów dotyczy³a,
ogólnie bior¹c, wspó³czesnej szeroko rozumianej popkultury. Zaliczy³bym tu trzy
wyst¹pienia: Ignacego S. Fiuta (AGH Kraków): pt. „Wp³yw gier komputerowych na
konwergencjê odbioru przekazów”; Marka
Jeziñskiego (UMK Toruñ) pt. „W stronê
konwergencji funkcjonalnej przekazu medialnego: media jako kreator i noœnik mitologii artystycznej. Przypadek muzyki popularnej”, a wreszcie Przemys³awa Grzonki
(UŒ) pt. „Unifikacja czy wymiana? Konwergencja we wspó³czesnej popkulturze na
przyk³adzie relacji miêdzy ksi¹¿k¹, kinem,
komiksem i grami wideo”.
Ogólnie bior¹c, konferencja stanowi³a
okazjê do zarysowania kierunków badañ
nad konwergencj¹ mediów w kilkunastu
oœrodkach naukowych. W wyst¹pieniach
pojawia³y siê dwa klasyczne znaczenia
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w ró¿nych wariantach szczegó³owych.
W pierwszym, technologicznym – konwergencja oznacza przenikanie siê ró¿nych
technologii komunikacyjnych (na platformie cyfrowej); st¹d wiele referatów dotyczy³o nowych form istnienia mediów tradycyjnych – prasy w wersji elektronicznej, radia czy telewizji istniej¹cych w sieci etc.
Drugie rozumienie jest znane od lat z prac
politologicznych i oznacza upodobnianie
siê do siebie pod jakimœ wzglêdem; w wariancie szczegó³owym mo¿e oznaczaæ zarówno zacieranie ró¿nic miêdzy mediami –
choæby programem radiowym a telewizyjnym (np. tzw. „radio na wizji”), jak i konwergencjê treœci – upodobnianie siê oferty
programowej ró¿nych kana³ów (np. komercyjnych i publicznych kana³ów telewizji,
tabloidyzacji prasy codziennej etc. na gruncie doœæ nisko ustawionego wspólnego mianownika). W s³owie koñcowym, g³ówny organizator konferencji, Marian Gierula
zwróci³ uwagê, ¿e obrady uœwiadomi³y
m.in. nowe kwestie metodologiczne: jak badaæ nowe media? Wyniki tych badañ zaœ,
podejmowanych ju¿ w wielu oœrodkach,
mog¹ tak¿e wzbogaciæ teoriê. Co istotne,
my, jako nauczyciele akademiccy starszego
czy œredniego pokolenia, w procesie
kszta³cenia dziennikarzy musimy nad¹¿aæ
za œwiatem nowinek technologicznych (mediów konwergentnych), które dla dzisiejszej
m³odzie¿y sta³y siê ju¿ niejako œrodowiskiem naturalnym.
Ryszard Filas

SUMMARIES

W³adys³aw Marek K o l a s a: HISTORY OF THE POLISH MEDIA IN CONTEXT
OF BIBLIOMETRIC INDICATORS
The article focuses on answering the question if media history is subject to bibliometric
trends in ways similar to natural sciences, or does it have its own peculiar characteristics.
The material for research consists of Historiographical Citation Index of Polish Media
1945–2010. Following issues were subject to study, among various aspects characteristic for
history: language locality, publishing forms, differences in works’ citations depending on its
type (contributions, synthesis’) and peculiarities of author distributions (Lorenz curve, Lotka
law). A half-life indicator is also analyzed, and a HL14 indicator introduced, with related
analysis. Comparison and correlation of selected parameters (citations, HL14, Hirsch index,
publication number, volume, etc) was produced as well.
Author’s summary

Marek C h y l i ñ s k i: JOURNALISM AND PR. BALANCE OF POWER
IN ATTENTION ECONOMY
Observed since the early 80s, the trend of the public relations industry increasingly affecting and even dominating journalism, has strengthened. Today, we speak of the new quality of information, linking content and journalism. This is reflected in an ever increasing
number of media publications, inspired by entities specializing in communication manage-ment, which are brought to the customer without going through traditional means of media.
This paper is an examination of the interactions of journalism and public relations at the
time when the global economy was in the phase of the dominant trading of intangible goods.
One of the crucial assets in this category is the attention of the mass audience, representing
a key category in the, so-called, attention economy, popularized by Thomas Davenport at the
beginning of the century.
The author of the study determines that, despite unfavorable market trends in journalism,
there is a relative balance between the two areas of communication. This is caused by the
economic factors and the fact that journalism can not function without public relations
The study analyzes the impact and interaction taking place between journalists and experts. The purpose of this study was to explain how the described entities get close to each
caused because of economic reasons. However, the crucial factor of the convergence are the
requirements of the market. The communication partners follow specific rules, which have
been described in the text. This paper presents the various aspects of the relations between
partners of this type of social communication. Regarding to the historical facts, the study refers most importantly to the market perspective.
Author’s summary
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Jacek D ¹ b a ³ a: LITERATURE IN THE FACE OF THE PRAGMATICS
OF LITERARY TECHNIQUE

The author analyses the affinity of literature and journalism through the prism of dramatic works which bring both of these genres closer together. He emphasises that the aim of
literature is first and foremost intrigue, the arousing of emotions and spiritualisation, while
the aim of journalism is chiefly intrigue and the raising of tension. He shows that literature
offers journalism the most important dramatic schemes and rules disposed towards mass
communication. He emphasises that literature and journalism differ however in their understanding of even individual phrases like, for example, ‘rapacity’; for the former this represents ‘rapacity’ of thought, meaning, or experience, while for the latter more in relation to
events, actions or plot. We find in the article also substantiation of the need for a conscious
selection of reading materials on journalist degrees, a different selection than would be the
case for philological studies; the author proposes the most important criteria in the selection
of novels. He illustrates with concrete examples the possibility of combining even sensationally constructed dramatic works with artistic requirements.
Author’s summary

Ewa N o w a k: THE MEDIA AND POLICY AGENDA SETTING – RELATIONSHIPS
AND DEPENDENCES
The proposed study combines the theoretical basis (within the agenda setting theory referring to the relationships between the media and policy agenda) and empirical seeking
(which uses the popular methodology, covering content analysis). The main assumption is
grounded on the opinion that previous model in which media agenda generally follows policy agenda, is changing towards growing role of media in making politics. The detailed hypothesis which is to be proved in the study, implies that media coverage should be considered as the intervention factor within the political decision-making environment. The
empirical data are analyzed by using combination of qualitative content analysis and case
study methods. The need of preparing the study is reasonable, firstly because of the progressive mediatization of political life and secondly because of the small amount of studies devoted to shifting salience between media and policy agenda (including also, for example,
CNN effect as significant and developing media effect concept).
Author’s summary

Katarzyna J a r o s z: COMMERCIALIZATION OF SCIENCE. THE WAYS
TO INCREASE THE ATTRACTIVENESS OF ARTICLES IN THE POPULAR
SCIENCE MAGAZINES
The aim of this paper was to analyze what are the mechanisms and techniques of science
commercialization in the second half of the 20th century. The object of the analysis were the
articles published in the years 1945–2000 in 5 leading popular sciences monthly magazines
in Poland. 762 articles were analyzed. Several techniques and stylistic means were observed
the aim of which is present archaeology as a mysterious science, based very often on the intuition, not on the scientific methods. There are mistakes in dating, the facts are distorted in
order to support the adventurous character of the archaeology.
Author’s summary
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Anna W i l e c z e k: ABOUT THE LANGUAGE OF THE “YOUNG” INTERNET
The presentation discusses today’s crucial problem of changes in communicative interactions, which young people take part in, and which influence the peculiarity of their ‘new’
language. This language seems to be a polymorphic, expressive and transgressive composition, even more discursive than descriptive one because it is to give the basis of safe functioning in ordinariness, both the traditional (real) and the virtual ones. The sociolect of the
young, being described here in the context of its connection with the language used by the
‘young’ Internet, reveals the presence of a specific linguistic area. This area is marked by
two important occurrences – the first one is incessant need of creation (which is, among
other things, the alternative of omnipresent destruction) visible in ‘negotiating’ of denotations within the community as well as in lexical innovation. The second occurrence is the
need of negation i.e. the rebellious attitude towards the world norms and the language of
adults. This negation is present for example in ‘celebration’ of incorrect forms and misprints,
generally speaking in manifesting futuristic and humorous ideas for demonstration of linguistic sinifiant and keeping up appearances of authenticity.
The occurrences shown in the presentation exceed the language limits and become an
important cultural sign. And looking at them from the cognitive point of view enables the reconstruction of specific ‘hermeneutics’ of the reality by young people, which seems to be
significant for educational and pedagogical reasons.
Author’s summary

Pawe³ P ³ a n e t a: TWO DECADES OF FREEDOM. THE DISCOURSE ON POLAND
IN AMERICAN NEWSPAPERS IN 1989–2009
The USA is one of the world leaders in terms of the number of the dailies. Most of them
are regional or local in character, but some of them (eg. The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal, The Christian Science Monitor or USA Today) have
a global influence. This is the reason why it is worth doing the systematic reconstruction of
the discourse on any country presented in the US newspapers. The aim of this article is to
present some research findings referring to the reconstruction of configuration of actors,
events, topics and values as presented in the press coverage of independent (ie. after 1989)
Poland. The research is based on the examination of texts that were published in the years
1989–2009 in the American newspapers available in America’s Newspapers database. There
were 1050 texts (app. 800 thou. words) in the sample. The first level of analysis was the lexical examination of the texts. The next level focused on the computer assisted content analysis that allowed the author to examine the key elements of journalist messages in subsequent
years. In the last stage of analysis the author applied statistical measures using a multidimensional information processing method (the factor analysis). They enabled to extract several
factors representing the main areas of press discourse on Poland.
Author’s summary

Julita Œ l u s a r c z y k: USING THE YOUTUBE AS A TOOL FOR POLITICAL
PERSUASION IN THE ELECTORAL CAMPAIGN OF BARACK OBAMA
This article speaks about using the YouTube service as a tool for political persuasion during the electoral campaign of Barack Obama. The paper shows the analysis of the activities
of Barack Obama’s staff in YouTube and the analysis of YouTube itself. The paper estimates
how the characteristics of YouTube, after implementation of the persuasion rules, could increase the effectiveness of campaign activities and be an asset in winning the election.
Author’s summary
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Agnieszka C i e œ l i k o w a: POLISH DAILIES IN THE WO£YÑ VOIVODESHIP
IN THE INTER-WAR YEARS
The Polish press in the Wo³yn voivodeship during the period of the 2nd Polish Republic
was represented first and foremost by socio-political weeklies. The local daily press in Polish had great difficulties in maintaining its position, both as a result of a poor local resource
base as well as a result of competition on the part of national Polish dailies. Despite all of
these difficulties there did appear, although in general for short periods only, several editions
of local Polish dailies. Daily newspapers like, for example, Gazeta Kresowa or Kurier
Wo³yñski came into being for several weeks during the period of the election campaign of
1922. Other publications, for example Dziennik Wo³yñski (1922–1924) or Kurier Wo³yñski
(1937–1939) started out as dailies though quickly transformed their format into weekly publications. Mutational publications equally did not survive.
Numerous national Polish dailies were sold within the Wo³yn voivodeship. The article
contains detailed numerical data from the 1930s. The record holder in terms of actual copies
sold was the Niepokalanów Ma³y Dziennik.
Author’s summary

El¿bieta K o s s e w s k a: THE POLITICAL ABSORPTION OF POLISH JEWS,
FORMER COMMUNISTS, IN ISRAEL. THE OD NOWA JOURNAL (1958 – 1965)
Polish Jews of left-wing orientation who arrived in Israel as part of the Gomu³ka aliyah
set up in 1958 the journal Od Nowa (Eng. Anew). The political patronage over which was
held by Mapam (Mifleget Ha-Poalim Ha-Meukhedet). Mapam activists knowing, on the one
hand, about the ideology basis of the Gomu³ka aliyah, while on the other about the lack of
sufficient backup to provide them with help, set about realising a minimalist programme:
they reached out for means that would enable contact with the new arrivals to be maintained.
The mission to create the said was entrusted to Ignacy Iserles, who prior to his departure
from Poland has been an Appeal Court judge in Warsaw, a Provincial Judge for the Warsaw
Voivodeship, and subsequently had been delegated from the Ministry of Justice to act as
a substitute replacement for the Criminal Chamber of the Supreme Court. In these two last
court roles he worked in the so-called secret section.
It was chiefly those who had rejected communism who contributed to Od Nowa. The
communist experiments in Poland, memory of the regime and the deep-rooted conviction as
to Poland’s dependence on the USSR decided about its rejection by the journalist circles of
Od Nowa as well as on the part of many Jews who had arrived within the Gomu³ka aliyah.
Besides Ignacy Iserles, there wrote for Od Nowa: Felicja Mañska, Ran Kislev, Wiktor
Cygielman, Borys Eppel (pseudonym Edmund Bora), Roman Frister amongst others. The
political thrust of the journal in its editorial manifestation remained, and was not to change,
socialist in makeup, with the world still described through these categories and not wandering far from content of a Zionist bent.
The existence of the journal, in accordance with the idea of Hebraization, was only short
term. The new arrivals in Israel were first and foremost to maintain so-called spiritual contact with the country until the point whereby they learnt Hebrew. The intelligentsia, and it
was from amongst them that the readership of Od Nowa was recruited, taught to live a full
social, political and cultural life, engaged itself in the learning of the language, not wishing
to remain in the margins of events, and with time moved their allegiances to the Hebrew language press. And it was chiefly for this reason that on the 28th of December 1965 Od Nowa
appeared for the last time.
Author’s summary
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Wojciech K a j t o c h, Rafa³ K u œ: MINORITY AND FOREIGN LANGUAGES IN
CONTEMPORARY POLAND: STATUS, EDUCATION AND USE IN THE MEDIA
This article discusses the problem of the presence of minority and foreign languages in
contemporary Poland. With the process of Poland’s opening to the world and its accessionto
the European structures, more attention is being paid to issues connected with the education
and promotion of minority and foreign languages. The problems discussed in the paper include: legal regulations concerning linguistic matters, language education in Poland, use of
minority and foreign languages in the workplace and in the media.
Author’s summary
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