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Obrona i krytyka optymizmu w dyskursie medialnym
w Polsce na tle światowego kryzysu finansowego

Wprowadzenie
Mass media nie tylko odzwierciedlają rzeczywistość społeczną, także ją współtworzą, reagując na wydarzenia oraz zmiany społeczne. Dla socjologów, historyków
i antropologów przekazy medialne są interesujące ze względu na wartości, przekonania społeczne i kulturowe różnych grup społecznych funkcjonujących w określonym
1
miejscu i czasie . W literaturze przedmiotu odnośnie do medialnych treści informacyjnych udokumentowano, że „Najsilniej podkreślanymi wartościami społecznymi są
wartości ogółu, utrwalające status quo”2. W świetle danego artykułu interesujące są
wartości optymizmu (a także zadowolenia) oraz pesymizmu (i narzekania) wyrażane
przez ogół społeczeństwa i przez poszczególne grupy społeczne, dyskutowane
w prasie opiniotwórczej na tle światowego kryzysu finansowego.
Jak trafnie zauważa Krzysztof Wielecki:
„Problem polega na tym, że w świecie sieci, w której wszystko staje się informacją, w której główną
sferą wytwarzania i zysku stają się myśli i uczucia, stan psychiki ludzi jest jednym z najważniejszych
czynników konstruowania wszystkich wymiarów ładu społecznego”3.

Rozwijając tę myśl, warto dodać, że dla psychicznego zdrowia człowieka potrzebne są zarówno myśli i uczucia optymistyczne, jak i pesymistyczne4. Niepokój rodzi się
wtedy, kiedy oba stanowiska się radykalizuje: świat jawi się tylko jako wspaniały bądź
jako okropny.
Mass media obfitują w wydarzenia przedstawiające liczne tragedie i niepowodzenia zarówno instytucjonalne, jak i osobiste. Ukazując różne nieszczęścia,
przedstawiają mniej lub bardziej pesymistyczne/optymistyczne perspektywy,
pozostawiają (lub nie) odbiorcom nadzieję. Zagadnienie optymizmu/pesymizmu
w sytuacji kryzysowej wiąże się z narodową i kulturową tożsamością społeczeństwa
1

D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, tłum. Marta Bucholc, Alina Szulżycka, Warszawa 2007, s. 388.
Tamże, s. 354.
3
K. Wielecki, Kryzys i socjologia, Warszawa 2012.
4
Pisałam o tym analizując idee szczęścia w psychologicznym czasopiśmie „Charaktery”: T. Kanash, Is Happiness an
Important Value for Polish Society?, „Journal of International Scientific Publications: Media and value priorities of
society”, 2012, t.1.
2
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polskiego. Powstaje pytanie o zmienność/trwałość natury owych tożsamości
w nowym kontekście. Dzięki procesom globalnego komunikowania społecznego
zachodnie idee związane z krytyką optymizmu coraz głośniej brzmią także w polskich
środkach masowego przekazu.

Kryzys finansowy, kryzys wartości i kultura optymizmu
Już Michel Foucault zwracał uwagę na powiązania dyskursu z jego kontekstem
historycznym, społecznym oraz kulturowym. Zagadnienie kontekstu jest szczególnie
doceniane w badaniach dyskursu. Dla mnie szerszym kontekstem rozważań i analiz
jest sytuacja kryzysu, która oddziałuje na system uznawanych i realizowanych wartości społecznych.
W ostatnich kilku latach gospodarki wielu krajów zachodnich cechuje sytuacja
kryzysu (w 2008 roku w Stanach Zjednoczonych, w 2011 roku w Grecji), wyrażającego
się nie tylko w problemach finansowych, lecz przede wszystkim w kryzysie zaufania
obywateli do instytucji publicznych, a także w kryzysie wartości społecznych. Etyka
protestancka zachodnich społeczeństw industrialnych uczyła ludzi oszczędnego sposobu życia oraz pracowitości. Wraz z rozwojem społeczeństw postindustrialnych
rozrastają się obszary konsumpcji. Obecnie zamożny zachodni świat przekracza
granice konsumpcji, prowadząc do niepokojów i protestów społecznych, ale także do
odrodzenia idei umiarkowania oraz docenienia wartości pesymizmu (działy czasopisma „Forum” uwypuklają znaczenie wartości ograniczających konsumpcjonizm:
„Pochwała umiaru”, „Pochwała ubóstwa”). W nowej sytuacji gospodarczej i społecznej podejście do optymizmu poddawane jest reinterpretacji.
Wartą uwagi interpretację światowego kryzysu gospodarczego przedstawia Roger
Scruton: „Świat finansowy przestaje być postrzegany jako złożony z ludzi, ze wszystkimi ich moralnymi słabościami i egoistycznymi kombinacjami, i zaczyna się go trak5
tować jako zbudowany z wykresów i wskaźników (…)” . Autor nie uważa kryzysu
finansowego za „kryzys kapitalizmu” czy obalenie zasad wolnorynkowych. Zdaniem
Scrutona „Umieszczony w ramach ograniczeń, które definiują „my”, rynek zapewnia
jedyne pokojowe rozwiązanie problemu koordynacji w społeczeństwie wzajemnie
6
obcych sobie ludzi” . Kreśli on portret rozważnego optymisty oraz postuluje wartość
roztropnego pesymizmu. Rozważny optymista wie, że żyje w świecie ograniczeń
i akceptuje świat z jego niedoskonałościami, próbuje dostosować siebie do tych
ograniczeń „nie tylko ze względu na szczęście swoje i bliskich, ale także ze względu na
postawę skupioną na „my”, która respektuje ograniczenia będące fundamentem
7
naszych wartości i ze wszystkich sił stara się je chronić” . Dla niego wolność oznacza
odpowiedzialność. „Co najistotniejsze, rozważni optymiści dążą do ugruntowania
5
6
7

R. Scruton, Pożytki z pesymizmu i niebezpieczeństwa fałszywej nadziei, tłum. Tomasz Bieroń, Poznań 2010, s.31.
Tamże, s. 38.
Tamże, s. 39.
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swoich nadziei w tym, co wiedzą i rozumieją, w bliskich im ludziach i w lokalnych
8
przywiązaniach, które są podstawą naszego szczęścia” .
W socjologii współczesnej zwraca się uwagę na zagadnienie kultury optymizmu,
roli optymizmu w życiu codziennym jednostki. Optymizm jest rozumiany jako nastrój
lub wiara w realizację przyszłych zamierzeń. Oliver Bennet definiuje optymizm jako
szczególny sposób patrzenia w przyszłość. Wśród ważnych instytucji promujących
kulturę optymizmu wymienia: religię, rodzinę, psychoterapeutów, nauczycieli, polityków. Zadaniem socjologa jest analizować, w jaki sposób optymizm jest przekazywany następnym pokoleniom, jak różne instytucje i praktyki społeczne promują
kulturę optymizmu9. Znaczącą instytucją są także mass media, które przyczyniają się
do przekazania ważnych wartości społecznych.
Zagadnienie kultury optymizmu, podobnie jak kultury zaufania, jest istotne dla
rozwoju społecznego i cywilizacyjnego. Piotr Sztompka, omawiając przesłania do
praktyki w tworzeniu kultury zaufania, zwraca uwagę m.in. na zagadnienie optymizmu. „Osobny kierunek działania to kształtowanie różnymi sposobami aktywistycznych i prospołecznych postaw, optymizmu, wysokich aspiracji, orientacji ku przyszłości”10. Przez lata transformacji badania społeczne pokazywały niski poziom
kultury optymizmu w krajach postkomunistycznych, w tym w Polsce. Od 1993 roku
wśród Polaków stopniowo zaczyna wzrastać poziom zadowolenia z życia, co ma
wpływ na tworzenie się możliwości kształtowania kultury optymizmu i zaufania.
Znaczną rolę w tym obszarze odgrywa edukacja. Wyższy poziom wykształcenia
11
pozytywnie wpływa na sferę zaufania uogólnionego .
Jak pokazał Janusz Czapiński, sprawa optymizmu dotyczy nie tyle cechy narodowościowej, ile sytuacji gospodarczej. Polaków na tle innych społeczeństw zachodnich
cechuje silny związek różnych miar dobrostanu z obiektywnymi zasobami życiowymi.
Przykładowo, w Polsce czynniki społeczno-demograficzne dwukrotnie lepiej wyjaśniają zróżnicowanie w zakresie poczucia szczęścia niż w Ameryce.
„Tymczasem Amerykanie polskiego pochodzenia nie różnią się pod tym względem od reszty
amerykańskiego społeczeństwa, co mogłoby sugerować, że owo >uziemienie polskiej duszy< było
efektem zmiany społecznej, nie zaś >polskośc< jako kategorii etniczno-kulturowej”12.

Pytanie o to, na ile współczesny kryzys finansowy jest zjawiskiem realnym, a na ile
wytworzonym przez media, pozostaje otwarte. Faktem jest, że problematyka kryzysu
funkcjonuje w świadomości ludzi. Jak pokazują badania CBOS z 2012 roku, na tle

8

Tamże, s.40.
O. Bennett, Cultures of Optimisms, “Cultural Sociology”, 2011, nr 5 (2), s. 301-320.
10 P. Sztompka, Kultura zaufania, [w:] Socjologia. Analiza społeczeństwa, 2007, s. 325.
11 CBOS, Czy można ufać ludziom, Warszawa, 2007.
12 J. Czapiński, Szczęście – złudzenie czy konieczność? Cebulowa teoria szczęścia w świetle nowych danych
empirycznych, [w:] M. Kofta, T. Szustrowa (red.), Złudzenia, które pozwalają żyć: Szkice z psychologii społecznej,
Warszawa, 2009, s. 277-278.
9
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kryzysowych tendencji w świecie i Europie Polacy obawiają się pogorszenia sytuacji
gospodarczej w kraju oraz w ich rodzinach13. Zdecydowana większość Polaków (79%)
uważa, że kryzys ekonomiczny to problem całej Europy.

Cele i założenia badawcze
Niniejsza analiza dotyczy dyskursu medialnego na temat wartości optymizmu
w czasach kryzysu. Dyskurs medialny jest bardzo złożony m.in. ze względu na liczne
środki masowego przekazu: zarówno tradycyjne (np. gazety, radio, telewizja), jak
i nowe (np. Internet). Prasa, która jest uznawana za dawne medium, zmienia swoje
oblicze w duchu postępującej digitalizacji informacji. Część opiniotwórczych gazet
i czasopism oferuje czytelnikom internetowe wydania, umożliwia zabranie głosu
w dyskutowanych sprawach. Właśnie z tego powodu w tytule niniejszego artykułu
używam określenia dyskursu medialnego, a nie prasowego. Zarazem jestem świadoma, że dyskurs medialny jest pojęciem znacznie szerszym.
Moja analiza ogranicza się do niewielkiego obszaru danego dyskursu, a mianowicie do prasy społeczno-politycznej. Interesować mnie będą artykuły tematyczne
związane z ideami szczęścia i optymizmu w latach 2009-2012 pojawiające się na
łamach dziennika „Gazety Wyborczej”, a także tygodników „Polityki”, „Newsweeka”
oraz „Forum”14. Przedstawię jeden z wątków związany z optymizmem na tle światowego kryzysu finansowego, którego początki były dyskutowane w środkach
masowego przekazu od 2008 roku. Przeanalizuję ten wątek na podstawie kilkunastu
artykułów poruszających dane zagadnienie.
Celem badania jest rekonstrukcja społecznych reprezentacji wartości optymizmu/pesymizmu w odniesieniu do zachodnich społeczeństw, i do społeczeństwa
polskiego w szczególności. Pytania badawcze zostały sformułowane w sposób następujący: W jaki sposób wydarzenia kryzysu wpływają na dyskusje na temat zadowolenia z życia? Czy wartość optymizmu jest krytykowana czy eksponowana? Czy
w prasie nadal utrzymuje się stereotypowy wizerunek narzekającego Polaka?
Główną kategorią analityczną uczyniłam pewien typ retoryki, w którym czytelnika
przekonuje się o wartości pesymizmu/optymizmu w różnych kontekstach.
Warto podkreślić cechy wynikające ze specyfiki analizowanej prasy. Dziennik
zazwyczaj skupia się na bieżących wydarzeniach. Tygodniki proponują czytelnikom

13

CBOS, Czy Polacy boją się kryzysu? Warszawa, 2012.
Więcej na temat zebranych materiałów w: T. Kanash Is Happiness an Important Value for Polish Society? „Journal
of International Scientific Publications: Media and value priorities of society”, T.1, 2012. W szerszym projekcie “Idee
szczęścia w polskiej kulturze medialnej” uwzględniono 87 artykułów prasy społeczno-politycznej oraz psychologicznej. Z tej próby wyłoniono artykuły na potrzeby niniejszych analiz: 3 artykuły tygodnika „Newsweek Polska”,
4 artykuły tygodnika „Forum”, 4 artykuły „Polityki”, 7 artykułów internetowego wydania „Gazety Wyborczej”.
Zastosowano celowy dobór próby. Kryterium doboru stanowiła obecność w prasowych artykułach tematyki
optymizmu (szczęścia, zadowolenia z życia) w kontekście szeroko rozumianego kryzysu społecznego. Taki dobór
próby jest niereprezentatywny i pozwala odnieść się wyłącznie do wybranego fragmentu rzeczywistości medialnej.
14
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szerszą, problemową perspektywę. Sama problematyka szczęścia i optymizmu ma
szansę stać się głównym tematem właśnie tygodników.
Czasopismo „Forum” różni się od pozostałych analizowanych tygodników tym, że
przedrukowuje tłumaczenia najciekawszych (zdaniem redakcji) artykułów z prasy
światowej. Daje to możliwość zestawienia analizowanych idei. „Forum” wpisuje się
w nurt globalnego komunikowania masowego. W odróżnieniu od innych analizowanych tygodników ma pewne ograniczenie: nie pojawia się tu głos czytelnika.
W pozostałych analizowanych gazetach i czasopismach są możliwości dotarcia do
głosów czytelników (w publikowanych listach lub dyskusjach na forum internetowym). Z kolei czasopismo „Polityka” ma dodatek psychologiczny. Jeden z tych
dodatków był poświęcony zagadnieniom optymizmu, zadowolenia z życia oraz
15
szczęściu . W związku z tym, że nie ma w nim odniesienia do kontekstu kryzysu, nie
został tu uwzględniony.
Czasopisma „Forum”, „Newsweek Polska” oraz „Polityka” były analizowane
w wersji drukowanej. Część artykułów „Polityki” i wszystkie artykuły z „Gazety
Wyborczej” pochodzą z archiwów internetowego wydania. Dobór próby w przypadku pierwszej grupy tekstów został dokonany poprzez systematyczną lekturę czasopism i wybór odpowiednich tematycznie tekstów. W drugim przypadku dodatkowo
korzystano ze słów-kluczy archiwum internetowego „Wyborczej” i „Polityki”. Kluczowymi słowami były: optymizm, szczęście, zadowolenie z życia. W internetowych
artykułach zwracano uwagę na komentarze czytelników.

Optymizm i jego typy a kultura narzekania
Optymizm jest cechą osobowości. Odnosić się może do przeszłości, teraźniejszości oraz oczekiwanej przyszłości. Ryszard Stach określa optymizm
„jako względnie trwałą tendencję do spostrzegania, wyjaśniania i oceniania świata i zjawisk w nim
zachodzących w kategoriach raczej pozytywnych niż negatywnych oraz względnie trwałą skłonność
do przewidywania i oczekiwania przyszłych, mniej lub bardziej konkretnych wydarzeń związanych
z podmiotem jako raczej dla niego pomyślnych niż niepomyślnych w przypadku niepewności odnośnie do możliwości zaistnienia tych wydarzeń, przy czym tendencja do pozytywnej oceny świata
oraz oczekiwanie pomyślności służą usprawnieniu procesów adaptacji, czyli poprawie ogólnego
dobrostanu jednostki”16.

R. Stach wyraźnie odróżnia optymizm od „ryzykanctwa”, polegającego na działaniach o znikomych pozytywnych efektach oraz znikomej wartości adaptacyjnej.
W kontekście tego artykułu ryzykanctwem byłyby spekulacje finansowe na rynkach,
które doprowadziły do kryzysu światowego. Zatem w publikowanych w prasie
artykułach pod postacią „nadmiernego optymizmu” może znajdować się właśnie
ryzykanctwo.
15
16

Sztuka dobrego życia. Psychologiczny dodatek „Polityki”, 2010.
R. Stach, Optymizm. Badania nad optymizmem jako mechanizmem adaptacyjnym, Kraków 2006, s.17.
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Interesująco przedstawia się typologia Ignacego Chrzanowskiego, który
wyodrębnił optymizm nastrojowy (zmienny, przejściowy) oraz empiryczno-refleksyjny (nawiązujący do wartości). Optymizm/pesymizm nastrojowy ukazują dane
wyłaniające się z licznych sondaży opinii społecznej. Optymizm narodu Chrzanowski
rozumiał jako wiarę we własne siły i docenienie wartości własnego narodu. „Brak
wiary we własne siły pociąga za sobą nieuchronnie brak poczucia odpowiedzialności
osobistej i zbiorowej za to, co się dzieje. Stara to nasza wada narodowa!”17.
W dziejach wyłaniających się z historii literatury polskiej optymizm, który się pojawiał, miał przede wszystkim charakter nastrojowy. „(…) brak wiary w siebie, czyli brak
zdrowego, rozumnego optymizmu tkwi w naszym charakterze narodowym”18. Na
pesymistyczną naturę charakteru narodowego Polaków wskazywali i inni badacze.
Narzekanie i gloryfikację porażek postrzegano jako trwałe elementy polskiej kultury
19
przez przedstawicieli różnych opcji ideowych, jak Norwid, Miłosz, Dmowski .
Kulturę narzekania oraz normę negatywności analizowali szczegółowo Bogdan
Wojciszke i Wiesław Baryła. W 2005 roku stwierdzali oni, że
„zarówno potoczna obserwacja, jak i rosnąca liczba systematycznych badań empirycznych wskazuje
na rozpowszechnienie się we współczesnej Polsce obyczaju narzekania – wyrażania niezadowolenia,
niezależnie od tego, czy faktycznie się go doświadcza, czy nie. Niezadowolenie to zdaje się dotyczyć
spraw raczej publicznych niż rodzinnych czy osobistych”20.

Wojciszke i Baryła zrealizowali serie własnych badań, które pokrótce omówię.
W badaniach ankietowych grupy 600 osób w wieku powyżej 24 lat pytano o tematy
rozmów codziennych. Ponad połowa badanych przyznała, że często lub bardzo często
rozmawiają o wysokich cenach, o szerzącym się chamstwie, a niecała połowa badanych rozmawia na co dzień o niesprawności polskich polityków.
Postulat „polskiej normy negatywności” w myśleniu o świecie społecznym sformułowali Bogdan Wojciszke, Ryszard Pieńkowski i Grzegorz Krzykowski w 1995 roku.
„Norma negatywności nakazuje doświadczać świat społeczny jako zły, a więc nie ufać ludziom
i widzieć w nich liczne przywary, porządek społeczny postrzegać jako niesprawiedliwy i krzywdzący,
samego siebie zaś – jako ofiarę owych złych ludzi i instytucji społecznych”21.

Norma negatywności świata społecznego, jak i kultura narzekania, dotyczy spraw
abstrakcyjnych, ogólnych (np. zadowolenie z perspektyw Polski na przyszłość). Jest
normą w znaczeniu opisowym, a nie nakazowym.
Wartym odnotowania jest fakt, że nie wszyscy Polacy w jednakowym stopniu są
uczestnikami kultury narzekania. Do pomiaru indywidualnych różnic badacze skonstruowali Skalę narzekania. Zastosowano ją do grupy 125 studentów, a potem do
17

I. Chrzanowski, Optymizm i pesymizm polski. Studia z historii kultury, Warszawa 1971, s. 474.
Tamże, s. 475.
19 B. Wojciszke, W. Baryła, Kultura narzekania, czyli o psychicznych pułapkach ekspresji niezadowolenia,
[w:] M. Drogosz (red.), Jak Polacy przegrywają, jak Polacy wygrywają, Gdańsk 2005, s. 49.
20 Tamże, s. 37.
21 Tamże, s. 39.
18
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grupy około 200 urzędników (połowa pracujących w sferze budżetowej, a połowa
w międzynarodowej korporacji finansowej). Oba badania psychologiczne potwierdziły tezę o związku chronicznej skłonności do narzekania z negatywną wizją świata
społecznego. Ponadto badanie Wojciszke dotyczące urzędników wykazało, że im
dłużej ludzie pracują w sferze budżetowej, tym częściej narzekają i wierzą w niesprawiedliwość świata społecznego. Z kolei badania Wojciszki i Baryły z 2000 roku na
reprezentatywnej próbie ogólnopolskiej na temat samopoczucia pokazały znaczny
przyrost osób czujących się gorzej niż zwykle w wieku powyżej 60 lat. Zauważyli oni,
że jest związek pomiędzy chroniczną skłonnością do narzekania oraz wiekiem, a nie
ma takiej zależności w przypadku wieku a częstości rozmawiania na tematy pozytywne. Przeprowadzono także serie innych badań w celu ujawnienia korzyści oraz
pułapek narzekania. Autorzy stwierdzili w podsumowaniu, że narzekanie jest szkodliwe dla rozwoju cywilizacyjnego i gospodarczego kraju.
Iwona Kabzińska zwraca uwagę na fakt, że Polacy narzekają nie częściej niż przed22
stawiciele innych narodów, grup etnicznych i społeczeństw . Przestrzega ona przed
rozróżnianiem narzekania a uzasadnioną oceną określonych negatywnych zjawisk.
Jednocześnie w swojej analizie udziału mediów w kształtowaniu wizerunku Polaków
i obrazu polskiej rzeczywistości na przykładzie wybranych artykułów prasowych dostrzega dwie ważne cechy analizowanego dyskursu. Po pierwsze, jest to kreowanie
negatywnego wizerunku kraju w rodzimych mediach, nagłaśnianie i wyolbrzymianie
negatywnych zjawisk, pomijanie optymistycznych wydarzeń, a także dodawanie
pesymistycznych komentarzy do pozytywnych wydarzeń. Po drugie, to sygnalizo23
wana w prasie korzystna zmiana wizerunku Polski w części mediów zachodnich .
Również badania dumy narodowej mogą przyczynić się do zrozumienia zagadnienia kultury optymizmu oraz kultury pesymizmu. W latach 90. badania międzynarodowe na temat poczucia dumy narodowej lokowały Polskę dość nisko w grupie
krajów objętych badaniami24. Według badań National Identity Study realizowanych
w ramach International Social Survey Programme w 1995 roku, Polska zajęła
17 miejsce wśród 23 krajów, lokując się pomiędzy Niemcami Zachodnimi a Czecha25
mi . Najnowsze dane np. Europejskich Badań Wartości wskazują na lepszą pozycję
26
Polski . Odsetek badanych wyrażających dumę ze swojej polskości w 2008 roku
wyniósł ponad 95%. Podobne odpowiedzi uzyskano dla Portugalii, Malty oraz
22 I. Kabzińska, „Kultura narzekania”, „globalny średniak”, „narodowa nerwica” i inne elementy wizerunku współczesnych Polaków (na podstawie wybranych artykułów prasowych). Zarys problemu, „Etnografia Polska”, tom XLIX,
2005, z.1-2, s. 93,
http://cyfrowaetnografia.pl/Content/4825/Strony+od+etnografia+pol.+2005-6_Kabzinsja.pdf (13.07.2013).
23 Tamże, s. 98-99.
24 T. W. Smith, L. Jarkko, National Pride. A cross-national Analysis, National Opinion Research Center, University of
Chicago 1998, http://www.issp.org/natlid98.txt; M. D. R. Evans and Jonathan Kelley, National Pride in the Developed
World: Survey Data from 24 Nations, „International Journal of Public Opinion Research”, 2002, vol. 14, nr 3,
s. 303 – 338.
25 Z. Bokszański, Polacy o Polsce. Duma narodowa Polaków w perspektywie porównań między narodowych,
[w:] Tożsamości zbiorowe, Warszawa 2005, s. 137, 147.
26 A. Jasińska-Kania, Zmiany wartości Polaków a procesy transformacji, europeizacji i globalizacji, [w:] A. JasińskaKania (red.), Wartości i zmiany. Przemiany postaw Polaków w jednoczącej się Europie, Warszawa 2012, s. 333.
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Irlandii. Znacznie niższe wskaźniki charakteryzowały sąsiadów Polski: Niemców,
Litwinów, Czechów, Słowaków, Ukraińców, Białorusinów oraz Rosjan. Jednak poziom
27
poczucia dumy narodowej Polaków z poszczególnych dziedzin pozostaje niewysoki .
Najbardziej Polacy są dumni z sukcesów sportowych rodaków (27% ankietowanych),
z kolei dumę z polskiej historii, kultury, tradycji, sztuki, sukcesów oraz osiągnięć Polski
i Polaków w kraju i na świecie odczuwa po 5% osób badanych. Około 1/5 Polaków
odczuwa dumę zawsze, w każdej sytuacji28. Wśród najczęstszych powodów do wstydu
wymieniano: życie polityczne (31%), zachowanie Polaków za granicą (26%) oraz
przestępczość Polaków (14%)29.
Janusz Czapiński wyróżnia optymizm ekspansywny (wiarę w sukces) oraz optymizm obronny (nadzieję na uniknięcie porażki). Jego zdaniem Polaków cechuje drugi
typ optymizmu. Optymizm wiąże się także z zadowoleniem z życia. Osoba zadowo30
lona z życia z reguły jest optymistą . Obecnie część autorów podkreśla, że przypisywanie polskiemu społeczeństwu tendencji do narzekania i niezadowolenia jest
31
oparte na stereotypach .

Założenia teoretyczno-metodologiczne
Teoretycznym podłożem badań jest teoria społecznych reprezentacji wywodząca
się od Serge'a Moscoviciego oraz wpisująca się w nurt badań nad dyskursem.
„Społeczne reprezentacje można rozumieć jako kolektywne quasi-teoretyczne opracowywanie
zjawisk czy też problemów przez określone wspólnoty polegające na ich włączeniu w kolektywną
świadomość wspólnoty i umiejscowieniu w jej hierarchii wartości i systemie wiedzy”32.

Zagadnieniami optymizmu-pesymizmu zajmują się publicyści, filozofowie, psychologowie, socjologowie. Prezentując swoje poglądy na łamach prasy tworzą oni
pewne konstrukty myślenia i opisu otaczającego świata, dostarczają czytelnikowi
tematu do refleksji. Proponują różne modele postrzegania świata. Pierwszy akcentuje wartość pesymizmu i odrzuca potrzebę pielęgnowania wartości optymizmu (szczególnie w kontekście kryzysu instytucji finansowych na świecie i w Europie). Drugi
model docenia wartość optymizmu w stopniu umiarkowanym, bowiem jest on niezbędny do tworzenia kultury zaufania, będącej – jak trafnie to ujął Sztompka –
fundamentem społeczeństwa. Można przypuszczać, że w analizowanym materiale
prasowym pojawią się różne, wykraczające poza modele teoretyczne, konstrukcje
optymizmu.
27 CBOS, Powody do dumy i wstydu dla Polaków, Warszawa 2010,
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_030_10.PDF (14.07.2013).
28 Tamże, s.5.
29 Tamże, s.7.
30 Zob. J. Koralewicz, K. Zagórski, O warunkach życia i optymistycznej orientacji Polaków, [w:] K. Zagórski (red.),
Życie po zmianie. Warunki życia i satysfakcje Polaków, Warszawa 2009, s. 14.
31 Zob. Tamże, s. 16-17.
32 T. Krakowiak, Analiza dyskursu – próba nakreślenia pola badawczego, [w:] A. Horolets (red.), Analiza dyskursu
w socjologii i dla socjologii, Toruń 2008, s.46.
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W badaniu zastosowano jakościową analizę treści. Korzystano z technik analizy
interpretacyjnej sięgającej do szerszego kontekstu społeczno-kulturowego oraz
analizy dyskursywnej skupiającej się na powtarzających się wątkach tematycznych
opartych na określonych argumentach. Inspiracje czerpano z literatury na temat
33
jakościowej analizy dyskursu oraz analizy dyskursu medialnego .
Jednostkę analizy stanowi artykuł, w którym poruszana jest problematyka optymizmu, szczęścia i zadowolenia z życia. Jestem świadoma, że są to różne pojęcia, choć
i ze sobą powiązane. W trakcie analizy zwracam szczególną uwagę na poszczególne
zdania i określenia dotyczące tematu, oraz na warstwę wizualną będącą wyrazem
komunikacji niewerbalnej.

Język dyskursu analizowanej prasy społeczno-politycznej
Analizowane artykuły są zróżnicowane: odnoszą się do różnych gatunków: informacyjnych, publicystycznych, felietonu. Dominują dwa pierwsze. Trzeci pojawia się
w „Forum”. Katalizatorem wpływającym na pojawienie się tematu optymizmu są
zwykle wyniki różnych badań społecznych na temat zadowolenia z życia lub szeroko
rozumianej jakości życia. Wśród głównych aktorów wypowiadających się na dane
tematy są dziennikarze oraz eksperci. Funkcją artykułów informacyjnych jest dostarczenie wiedzy, a artykułów publicystycznych – także wyrażanie stosunku do przedstawianego materiału, przekazu pewnych wartości. W artykułach publicystycznych
zauważamy pewne aspekty interdyskursywności: wielości tematów i podtematów,
odniesień do innych tekstów, oraz rekontekstualizacji: umieszczeń zagranicznych
tekstów i idei w polskim kontekście.
Po zapoznaniu się z zebranym materiałem na temat optymizmu można wyróżnić
kilka typów retoryk: retorykę pesymizmu (status quo), retorykę zmiany oraz retorykę
sukcesu. Pierwszy typ retoryki odwołuje się do następującego argumentu: porządny
obywatel jest smutny, radość i optymizm są zarezerwowane dla elit. Zatem nie
wypada być zadowolonym, nie można optymistycznie patrzeć na zdarzenia obecne
oraz przyszłe. W obrębie retoryki pesymizmu łatwo dostrzegalne są podziały ideologiczne i polityczne. Optymizm się krytykuje, uważa się go za zjawisko niepożądane.
Na piedestał stawiany jest pesymizm.
Retoryka zmiany, w opozycji do retoryki pesymizmu, docenia wartość optymizmu.
Argumentów dostarczają badacze społeczni, którzy wskazują, że w ostatnich latach
poziom zadowolenia z życia Polaków wzrasta. Zmiana nastrojów dotyczy okresu
transformacji ustrojowej. Podkreśla się, że jest to „istotna zmiana”, że „przestaliśmy
być społeczeństwem malkontentów”, obserwujemy „nowe oblicze Polski”, jej „szczęśliwą twarz”. W tym kontekście najczęściej cytowane są wypowiedzi J. Czapińskiego,
autora „Diagnozy Społecznej”. Badacze różnicują obraz „zadowolonych Polaków”.
33 M. Lisowska-Magdziarz, Analiza tekstu w dyskursie medialnym, Kraków 2006; R. Wodak, M. Krzyżanowski (red.),
Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych, tłum. Danuta Przepiórkowska, Warszawa 2011.
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Optymizm charakteryzuje przede wszystkim ludzi młodych, bardziej zamożnych.
Zmiana dotyczy sfery prywatnej: postrzegania zadowolenia z własnego życia.
Retorykę zmiany osłabiają sceptycznie nastawieni dziennikarze. Wyraźnie jest to
widoczne w warstwie niewerbalnej. Na przykład w tytułach „Nie do wiary! Polacy są
szczęśliwi”, „Klub czarnowidzów. Dlaczego politycy i media obrzydzają nam rzeczywistość”. Spotykamy taką figurę retoryczną, opartą na zestawieniu wyrazów przeciwstawnych, jak oksymoron „szczęśliwi malkontenci”34. Za niedowierzaniem pojawia się
pytanie „Gdzie znaleźć szczęśliwą Polskę?”. To dziennikarze, zestawiając dane badaczy społecznych o wzrastającym poziomie zadowolenia z życia Polaków, najczęściej
odwołują się do kontekstu kryzysu światowego35. W efekcie uzyskujemy odpowiedzi
ekspertów-badaczy, że Polacy są szczęśliwi „pomimo kryzysu”, że są „odporni na
kryzys” mając na uwadze historyczne doświadczenia. Niedowierzanie podsycane jest
stereotypowym myśleniem o narzekającym charakterze Polaków. Odwoływano się
do współczesnej literatury (A. Stasiuka, S. Mrożka). Pesymizm dotyczy sfery publicznej. Zdjęcia oraz rysunki towarzyszące artykułom wzmacniają sceptyczny przekaz.
Retoryka sukcesu dotyczy gospodarki kapitalistycznej. Ideologia sukcesu zachodnich krajów nakazuje optymistyczne podejście do życia. Jednostka jest sama odpowiedzialna za własne szczęście i sukces. W obliczu kryzysów finansowych na świecie
i w Europie pojawia się krytyka „nadmiernej konsumpcji”, a także „nadmiernego
optymizmu” (szczególnie w Stanach Zjednoczonych). Jest to charakterystyczne dla
prasy globalnej. Krytyka zachodniego optymizmu uderza w wiarę w postęp oraz
możliwości bezgranicznego wzrostu gospodarczego. Optymizm na wielką skalę jest
postrzegany jako anomalia.
Podsumowując, retoryka pesymizmu, eksponująca wartość tegoż pesymizmu,
i retoryka zmiany, doceniająca podejście optymistyczne, charakteryzują przeważnie lokalny dyskurs na temat optymizmu. Globalna perspektywa opiera się przede
wszystkim na retoryce sukcesu, która w kontekście światowego kryzysu docenia wartość tzw. rozważnego pesymizmu i ograniczonego optymizmu.

Egzemplifikacja retoryki zmiany
Jednym ze wskaźników optymizmu sprawczego jest wiara we własne siły. Zmianę
w charakterze narodowym Polaków dostrzega psycholog Krystyna Skarżyńska
36
w artykule „Uśmiechnięci mają lepiej” . Kilkustronicowy artykuł został umieszczony
w rubryce „Polska. Jacy jesteśmy”. W leadzie artykułu czytamy:

34

Z. Pietrasik, Polski oksymoron, „Polityka”, nr 32/33, 8.08-21.08.2012, s. 97.
Medialną kreacją kryzysu zajmowali się Nawojczyk M., Gibek K., Kryzys ekonomiczny. Globalne i lokalne
spojrzenie polskiej prasy, „Studia Humanistyczne AGH”, 2009, nr 8.
36 D. Wilczak, Uśmiechnięci mają lepiej. Rozmowa z prof. Krystyną Skarżyńską, „Newsweek”, 26.07.2009.
35
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34

Z. Pietrasik, Polski oksymoron, „Polityka”, nr 32/33, 8.08-21.08.2012, s. 97.
Medialną kreacją kryzysu zajmowali się Nawojczyk M., Gibek K., Kryzys ekonomiczny. Globalne i lokalne
spojrzenie polskiej prasy, „Studia Humanistyczne AGH”, 2009, nr 8.
36 D. Wilczak, Uśmiechnięci mają lepiej. Rozmowa z prof. Krystyną Skarżyńską, „Newsweek”, 26.07.2009.
35
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„Ujawnienie zbrodni w Jedwabnem i dyskusje o niemieckich wypędzonych bardzo dobrze wpłynęły
na polską mentalność. Już się nie uważamy za Chrystusa narodów i nie twierdzimy, że jesteśmy
najbardziej skrzywdzoną społecznością w galaktyce”37.

Właściwym kontekstem danego artykułu jest refleksja nad stanem społeczeństwa
polskiego po 20 latach transformacji. Nie znajdujemy w nim nawiązania do kryzysu
gospodarki światowej z 2008 roku. Niemniej jednak artykuł przedstawia ważne dane
dotyczące zadowolenia z życia oraz odejścia od kultury totalnego narzekania. Tytuł
zestawień statystycznych przedstawionych w postaci wykresów brzmi: „Szczęśliwi.
Nastroje Polaków od 1989 roku regularnie się poprawiają”, a pierwszy wykres pokazuje zmiany dotyczące „poczucia, że mamy wpływ na sprawy Polski”. Podkreślając
poczucie indywidualnej zaradności, Skarżyńska wskazuje na młode pokolenie Polaków wchodzących w dorosłe życie, „którzy nie pamiętają komunizmu, nie znają
innych warunków sukcesu życiowego niż oferowane w kapitalizmie”38. W kontekście
pytania na temat zaufania do instytucji państwa pojawia się wypowiedź Skarżyńskiej
o narzekaniu i zadowoleniu z życia. W społeczeństwie polskim „powszechnie akceptowane” (strategia uogólniania) jest narzekanie w polityce i służbie zdrowia. Stosując
strategię kontrastów czytamy dalej: „Ale jeszcze niedawno narzekaliśmy na wszystko,
39
każdy dzień wydawał nam się gorszy” . Podkreśla się zachodzące „istotne zmiany”:
„Badania pokazują, że coraz więcej ludzi jest z siebie zadowolonych, że chcą i potrafią
to zadowolenie pokazać innym. Niedawno jeszcze baliśmy się mówić, że jesteśmy
szczęśliwi”40. Jak widać, artykuł jest zdominowany przez retorykę zmiany reprezentowaną przez eksperta.
Na tle innych krajów przechodzących transformację Polska wypada korzystnie.
41
W artykule „Większość Polaków jest zadowolona ze swojego życia” źródłem danych
są badania Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Banku Światowego przeprowadzone pod koniec 2010 roku w 39 tys. gospodarstw domowych w 29 byłych
socjalistycznych krajach Europy Środkowej, Wschodniej oraz Azji Środkowej (a dodatkowo dla porównania w pięciu państwach Europy Zachodniej). Wyniki badań komentuje Erik Berglof, główny ekonomista EBOiR. Jego zdaniem, „Jeśli popatrzy się na
poziom satysfakcji z życia, to nie widać specjalnego wpływu kryzysu. Tłumaczyć to
można tym, że ludzie w krajach przechodzących transformację przeżyli już większe
42
wstrząsy w swoim życiu” . A fakty są następujące:
„Badani Polacy (zbadano u nas około 1,5 tys. gospodarstw domowych) wydają się generalnie
większymi optymistami niż mieszkańcy innych krajów naszego regionu, Europy Wschodniej czy Azji
Centralnej. Zadowolenie z życia deklaruje 56 proc. z nas (o 5 pkt proc. więcej niż w 2006 r.), trzech na
37

Tamże, s. 40.
Tamże, s. 41.
39 Tamże.
40 Tamże.
41 L. Baj, Większość Polaków jest zadowolona ze swojego życia, „Gazeta Wyborcza”, 02.07.2011,
http://wyborcza.pl/1,75248,9880952,Wiekszosc_Polakow_jest_zadowolona_ze_swojego_zycia.html#ixzz1R237m
zGN (02.07.2011).
42 Tamże.
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dziesięciu z nas odczuło mocno kryzys gospodarczy z ostatnich lat. Ale grubo ponad połowa Polaków
jest przy tym optymistami co do przyszłości swoich dzieci. Przy czym więcej optymizmu deklarują
osoby młodsze i bardziej zamożne. Dla porównania mniej niż 10 proc. Brytyjczyków patrzy z optymizmem na przyszłość młodszych pokoleń”43.

W artykule Marcina Marczaka „Szczęśliwy jak Polak” przytaczane są wyniki badania Philips Index 2010, zgodnie z którymi Polacy w Europie uzyskali najlepszy wynik na
44
skali zadowolenia z życia (64% Polaków jest zadowolonych z życia) . Socjolog Jacek
Wasilewski ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, komentując te
dane, stwierdza:
„Przestaliśmy być społeczeństwem malkontentów, którzy na pytanie, co słychać, odpowiadają
określeniem z minionej epoki: stara bieda. Dziś do głosu dochodzą 40-latkowie i młodsi, którzy nie
mają kompleksów, wyjeżdżają do pracy za granicę, realizują ambicje”.

Podkreśla także, że „W dodatku Polacy mają inny niż w krajach Europy Zachodniej
punkt odniesienia, bo pamiętają PRL-owską bylejakość”. Mają mniejsze potrzeby
materialne niż na przykład Brytyjczycy. Najbardziej Polacy są zadowoleni z relacji
z rodziną, stąd nad artykułem zostało umieszczone zdjęcie radosnej rodziny.
Okładka jednego z lipcowych numerów „Polityki” z 2011 r. przedstawia odniesienie do danych „Diagnozy Społecznej”. Tytuł brzmi ironicznie: „NIE DO WIARY! Polacy
są szczęśliwi”. W przekazie werbalnym eksponuje się słowa niedowierzania, co
kontrastuje z tytułem artykułu oraz rysunkiem na okładce. Rysunek pokazuje twarz
uśmiechniętej kobiety pomalowaną na biało-czerwono w kolorach flagi narodowej.
Zaanonsowany artykuł „Chce nam się żyć” jest rozmową Jacka Żakowskiego z Januszem Czapińskim45. Z leadu czytelnik dowiaduje się, że w rozmowie będzie mowa
m.in. o „największym zadowoleniu obywateli w ciągu minionych 20 lat” (strategia
intensyfikacji, kontekst transformacji). Na pierwsze pytanie „Jak się mamy?” pada
odpowiedź Czapińskiego „Dużo lepiej, niż to widać w mediach” (przeciwstawienie
realnego samopoczucia Polaków jego medialnym konstrukcjom). Nieco dalej rozwija
swoją myśl następująco: „Ciągle słychać, że kryzys uderzył w Polaków, że drożyzna, że
coraz mniej pieniędzy w portfelach…Nieprawda!”. Już na początku wywiadu badacz
warunków i jakości życia dystansuje się od medialnej narracji kryzysowej. Rozmowa
dalej sprowadza się do podziałów politycznych oraz charakterystyki elektoratu poszczególnych partii.
Pod koniec artykułu dziennikarz ponownie wyraża sceptycyzm wobec wyników
danych „Diagnozy” świadczących o zadowoleniu z życia Polaków, zwracając uwagę na
pewne problemy: „Rozpiętość dochodów rośnie, wielu studentów chce emigrować,
małżeństwo, rodzina nas frustrują, a pan twierdzi, że w Polsce nie ma powodów do
społecznego napięcia”. Odpowiedź Czapińskiego odwołuje się do badań, wskaźników
43
44
45

Tamże.
M. Marczak, Szczęśliwy jak Polak, „Newsweek”, 28.11.2010, dział „Peryskop”, s. 6.
J. Żakowski, Chce nam się żyć. Rozmowa z J. Czapińskim, „Polityka”, nr 29, 13.07-19.07.2011.
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przedstawiających wzrost liczby osób zadowolonych z życia i spadek liczby osób
mających myśli samobójcze. Uzasadnia to jego tezę, że „Mimo światowego kryzysu
w ciągu dwóch lat psychiczna kondycja Polaków pod żadnym względem się nie
pogorszyła. A poziom szczęścia wyraźnie się podniósł”. Po tym wyjaśnieniu Żakowski
powraca do słowa kryzys, które wymaga wyjaśnienia, mówiąc: „Czyli jesteśmy odporni na kryzys”. Czapiński wyjaśnia: „Ten kryzys w zasadzie nie dotknął polskich budżetów domowych. On na razie dotknął tylko budżet państwa”. Żakowski dopowiada
wyjaśniając gorszą sytuację ludzi biednych: „Dlatego zbiednieli najbiedniejsi, uzależnieni od wsparcia budżetu”. Poziom dobrego samopoczucia wyjaśniany jest również
lepszym dopasowaniem oczekiwań do rzeczywistości po 20 latach transformacji.
Jak widzimy, w danym artykule zmianę podkreśla badacz, wiążąc to z kontekstem
udanej transformacji oraz nastrojów większości społeczeństwa polskiego. Dziennikarz, przeciwnie, umieszcza dane „Diagnozy Społecznej” w szerszym kontekście kryzysu światowego, a także odwołuje się do sytuacji i nastrojów poszczególnych grup
społecznych, którym się nie powiodło.
W internetowym wydaniu „Gazety Wyborczej” z 2011 roku w oparciu o różne
badania sondażowe także odnotowano historyczną poprawę nastrojów Polaków.
W artykule Renaty Grochal „Polacy zadowoleni mimo kryzysu” czytamy wypowiedź
Czapińskiego: „Nigdy w historii badań Polacy nie byli tak szczęśliwi, tak zadowoleni ze
swojego życia”46. Zmiana w zadowoleniu z życia jest postrzegana jako wyjątkowa. Ta
wypowiedź jest umieszczona pod dużym zdjęciem na początku artykułu. Na zdjęciu
przedstawione są „zadowolone Polki przy fontannie w Warszawie”. W dalszej wypowiedzi Czapińskiego o tym, że Polacy „mają ogromną satysfakcję z tego, że mimo
światowego kryzysu, straszenia, że jakiś potworny smok czai się za górą, nie doznali
uszczerbku na standardzie życia”, dostrzegamy strategię intensyfikacji zadowolenia
z życia oraz strategię kontrastu ze światowym kryzysem. Artykuł kończy się podaniem
różniących się od ogółu danych: „Są jednak dwa wyjątki: renciści i osoby żyjące
z zasiłków. Wskaźnik ubóstwa wzrósł w tych grupach z 6,3 proc. do 10,2 proc.”. Artykuł
jest krótki, pełni funkcje informacyjne, brak w nim polemiki i głębszych rozważań.
Teza o „wzroście szczęśliwości pomimo kryzysu” jest obecna i w 2012 roku na
47
łamach „Polityki”. Edwin Bendyk w artykule „Szczęście brutto” nawiązuje do Raportu ONZ o Globalnym Szczęściu stawiając tezę, że „pieniądze szczęścia nie dają”. „Polacy z kolei od rozpoczęcia transformacji, choć nieustannie na wszystko narzekają, nie
48
mogą ukryć, że poziom ich szczęśliwości rośnie” . Autor odwołuje się do danych
z badań „Diagnozy Społecznej” oraz wypowiedzi J. Czapińskiego o poprawie kondycji
psychicznej Polaków. Zaraz po tej wypowiedzi dziennikarz dodaje: „To wszystko mimo
szalejącego na świecie kryzysu i licznych powodów do niezadowolenia”49. Czytelnik
46 R. Grochal, Polacy zadowoleni mimo kryzysu, „Gazeta Wyborcza”, 14.07.2011,
http://wyborcza.pl/1,75478,9944099,Jest_dobrze_mimo_kryzysu.html (14.07.2011).
47 E. Bendyk „Szczęście brutto”, „Polityka”, nr 19, 9.05-15.05.2012.
48 Tamże, s. 50.
49 Tamże.
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może mieć wrażenie, że dane na temat poprawy samopoczucia Polaków przyjmowane są z niedowierzaniem. Sceptycyzm autora przejawia się również w odniesieniu
do Polski na tle innych krajów:
„Cieszy, że polskie społeczeństwo staje się coraz bardziej szczęśliwe, lecz jest to szczęście na miarę
naszych możliwości, przeciętne i zapewniające naszemu krajowi miejsce dopiero w piątej dziesiątce
globalnego rankingu”50.

W następnych zdaniach autor krytykuje również cytowany raport, który pokazuje, że „można żyć szczęśliwie w krajach o szalejącej korupcji i rządzonych przez
tyranów”.
Podsumowując tę część artykułu o zachodzących zmianach w narodowym nastrojowym optymizmie, warto odnotować kilka aspektów. Polacy przedstawieni są jako
naród szczęśliwy w sferze prywatnej, a narzekający w sferze publicznej (np. w polityce
i służbie zdrowia). Wielokrotnie podkreślano, że są „nieco bardziej szczęśliwi
w ostatnich latach” (od 1989 roku obserwowane są poprawy samopoczucia Polaków
w ogólnopolskich badaniach sondażowych) lub bardziej zdecydowanie „przestaliśmy
być społeczeństwem malkontentów”, że zadowolenie z życia jest wyższe w rzeczywistości niż to przedstawiają media informacyjne. Sceptycyzm dziennikarzy odwołuje się do kontekstu kryzysu oraz do sytuacji poszczególnych grup społecznych.

Egzemplifikacja retoryki pesymizmu i wypaczonego optymizmu
Retoryka pesymizmu pojawia się w artykułach z 2011 roku i przejawia się w dwóch
motywach: nieuzasadnionego pesymizmu oraz wypaczonego optymizmu. Pierwszy
motyw – nieuzasadnionego pesymizmu – znajdujemy na łamach tygodnika
51
„Newsweek” w artykule Marcina Marczaka „Kres narodowego optymizmu” (strategia intensyfikacji). Artykuł znajduje się na czwartej stronie czasopisma w rubryce
„Peryskop”. W nim autor odwołuje się do międzynarodowego sondażu ośrodka
Gallup International. W pierwszym zdaniu artykułu pojawia się odniesienie do kontekstu kryzysu: „Kryzys gospodarczy wdarł się do świadomości Polaków”. Poszukując
przyczyn spadku optymizmu sprzed trzech lat, przytacza się opinie ekspertów. Tuż
poniżej artykułu została umieszczona infografika w postaci mapy świata, na której
Polska zaznaczona jest kolorem czerwonym, oznaczającym dominację pesymistycznych poglądów Polaków w odniesieniu do roku 2011. Zarówno tytuł artykułu
napisany dużą czcionką, jak i ilustracja towarzysząca artykułowi, pozostawiają wrażenie pesymistyczne. I to pomimo odmiennych wypowiedzi ekspertów przewidujących
zmiany na lepsze nastrojów społeczeństwa polskiego w 2012 roku. Według Witolda
Orłowskiego, „te minorowe nastroje są nie do końca uzasadnione”, między innymi
„ze względu na notowany u nas wzrost gospodarczy”. Zdaniem Ryszarda Cichockiego:
50
51

Tamże.
M. Marczak, Kres narodowego optymizmu, „Newsweek”, 09.01.2011.
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„Polacy w porównaniu ze społeczeństwami krajów Europy Zachodniej są ekonomicznymi dyletantami, a przez to reagują emocjonalnie na wszelkie sygnały o stanie gospodarki. Gdy następuje
nawet niewielkie pogorszenie, sondaże mocno dołują, a gdy wskaźniki idą w górę, popadamy
w hurraoptymizm”52.

Motyw wypaczonego optymizmu znajdujemy na łamach „Polityki”. Okładka
jednego z sierpniowych numerów nosi tytuł „Klub czarnowidzów. Dlaczego politycy
i media obrzydzają nam rzeczywistość”. Rysunek pokazuje malowanie kolorowymi
farbami, które pozostawiają zamiast zielonego, pomarańczowego, żółtego oraz czerwonego koloru – czarny ślad. Mariusz Janicki oraz Wiesław Władyka w tytułowym
53
artykule całego numeru „Im gorzej, tym lepiej” , umieszczonego w rubryce „Polityka”, zapowiadają: „Polacy, jak wynika z badań, czują się coraz bardziej zadowoleni.
Politycy jednak – co ciekawe, nie tylko opozycyjni – mówią im, że niesłusznie, że
Polska pogrąża się coraz bardziej w nieszczęściach i klęskach”54. Tuż obok leadu znajduje się rysunek, na którym wschodnią część Polski malowano na czarno. Autorzy
niejednokrotnie nawiązują do idei wypaczonego przez media i polityków optymizmu.
Już w pierwszym zdaniu piszą tak: „Państwo oficjalne jest smutne, (…) optymizm
55
postrzegany jest jak zdziecinnienie czy wręcz zidiocenie” . Dalej piszą o tym, że
media opowiadają, jak źle działa państwo, a Polacy deklarują, że na poziomie jednostkowym czują się lepiej. To powoduje, że „w głowach ludzi rodzi się dość paranoidalny
obraz”, a zadowolenie „staje się jakimś upiornym nieporozumieniem”56.
Motyw wypaczonego optymizmu wiąże się z podziałami politycznymi. Sam tytuł
„Im gorzej, tym lepiej” nawiązuje do artykułu „Moment rewolucyjny” Tomasza Terlikowskiego opublikowanego na łamach „Gazety Polskiej”, w którym zwraca się uwagę
na to, że „PiS może wygrać już tylko przez zapaść kraju, załamanie gospodarki, uliczne
rozruchy, dymisję rządu. (…) Podobne nadzieje wiąże się z długiem publicznym, wzro57
stem cen, ogólnoświatowym kryzysem” . Przyglądając się aktywności kolejnych
partii politycznych, takich jak SLD, PSL, PO, autorzy dochodzą do wniosku, że eksponuje się to, co się nie udało, tych, którym się nie udało, brakuje „projektu szczęśliwej
Polski”. Zwraca się uwagę na to, że i partia rządząca zmieniła swoją retorykę sukcesów
i osiągnięć „na tle sąsiadów, Europy, a nawet świata” w nową formę filozofii politycznej, „dojutrkowskiej, dopasowanej do wyzwań codziennych, a nie przyszłościowych”58. Nie tylko politycy, lecz także kultura masowa nie przedstawia wzorca
indywidualnego sukcesu. Zatem:
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„Optymizm zostaje poddany procesowi infantylizacji i wyalienowaniu. Zadowolone mają być zatem
tylko oderwane od narodu elity, to im jest <<lepiej>>, a porządny człowiek – jak w serialu sprzed lat –
siedzi w domu i kombinuje, jak związać koniec z końcem”59.

Wyróżniony fragment artykułu przytoczony poniżej wskazuje na wartość optymizmu, który należałoby umieścić w kontekście politycznym:
„Zadowolone społeczeństwo – owa większość szczęśliwych Polaków – nie ma swojej siły politycznej,
która potrafiłaby ten optymizm przekształcić w dojrzały, państwowotwórczy mechanizm. Witalność
całych grup obywateli jest spychana do sfery prywatności, po to aby nie kłuć w oczy <<porządnych,
nieszczęśliwych ludzi>>”60.

Autorzy zwracają uwagę na to, że „Zadowoleni nie uczestniczą w życiu politycznym, bo zostali z niego wypchnięci przez frustratów i ambicjonerów, którzy na drama61
cie i smutku budują swoje kariery” . Zastosowana została tu strategia nominalizacji
oraz orzekania.
Motyw pesymizmu pojawia się także w innych artykułach. Krytycznie reaguje na
przytaczane w mediach dane sondażu EBOiR na łamach „Gazety Wyborczej” Seweryn Blumsztajn w artykule „Na prezydencję zamiast namiotu”62. Używając pytań
retorycznych, pisze o swoim poznawczym dysonansie tak:
„Przecież żyjemy w świecie katastroficznych wizji opozycji cytowanych codziennie przez media?
Przecież nic się nam nie udaje: autostrady, stadiony, reformy, śledztwo smoleńskie... Gdzie się
podziało to całe ponuractwo i wieczne narzekanie rodaków, to mrożkowskie <<wybili, panie
wybili>>?”63.

Ponadto, poszukując głębszego optymizmu refleksyjnego, narodowego ducha,
dziennikarz pyta retorycznie: „Jak odnaleźć tę optymistyczną Polskę, jak się do niej
64
przytulić?” W pesymistycznym tonie wypowiada się także czytelnik: „Sprawa jest
prosta – w Europie nastroje społeczne są obecnie fatalne. Na tym tle Polska zajmuje
pozycję jednookiego, który wśród ślepców jest królem. I tylko tyle”65.
Zwracając uwagę na inne badania, powracamy do idei polskiego pesymizmu.
W artykule „Gazety Wyborczej” „CBOS: Polacy pesymistycznie o przyszłości” zostały
66
przedstawione pesymistyczne prognozy rządów Donalda Tuska . Towarzyszące
artykułowi zdjęcie ukazuje „Nowy rząd Donalda Tuska w pełnym składzie”.
59
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61 Tamże.
62 S. Blumsztajn, Na prezydencję zamiast namiotu, „Gazeta Wyborcza”, 01.07.2011,
http://wyborcza.pl/1,75968,9875570,Na_prezydencje_zamiast_namiotu.html#ixzz1R23c3aUQ (01.07.2011).
63 Tamże.
64 Tamże.
65 Komentarz czytelnika umieszczony na forum, „kirdan1”, 01.07.2011.
66 CBOS, Polacy pesymistycznie o przyszłości, „Gazeta Wyborcza”, 27.12.2011,
http://wyborcza.pl/1,75248,10875034,CBOS__Polacy_pesymistycznie_o_przyszlosci.html#ixzz1hkTm3QRf
(27.12.2011).
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Pesymistyczne oceny dotyczą następujących obszarów: wzrostu bezrobocia i biedy,
pogorszenia się stanu finansów publicznych, warunków życia w Polsce, pogorszenia
się sytuacji w służbie zdrowia. Artykuł przytacza wyniki badań CBOS dotyczące
„indeksu optymizmu” wśród wyborców poszczególnych partii. To wskaźnik przedstawiający liczbę pozytywnych odpowiedzi na pytania o sytuację w kraju. Wyniki
przedstawia się następująco:
„I tak największymi optymistami są wyborcy PO, którzy uzyskali jedyny wskaźnik dodatni, chociaż
niewielki bo wynoszący zaledwie 0.98. U wyborców PSL ten wskaźnik to już minus 1. Bardziej
optymistyczni są zwolennicy Ruchu Palikota minus 0.8. Wyborcy SLD uzyskali wartość minus 1.6,
a PiS aż minus 3.3”67.

Do przytoczonych wyników brakuje komentarza. Zastosowano strategię nominalizacji.
W kolejnych badaniach, zaprezentowanych w artykule „Sondaż CBOS. Czarne
68
okulary Polaków”, utrzymuje się tendencja pogorszenia się nastrojów społecznych .
Zwraca na siebie uwagę duża czarna fotografia ptaków lecących na tle zachmurzonego nieba, z podpisem: „Polacy mają opinię smutasów nie bez przyczyny. Nie
patrzymy optymistycznie na świat”. W opinii eksperta, analityka CBOS Rafała Boguszewskiego, „Pesymizm Polaków jest tym większy, że opinie wyrażające nadzieję na
poprawę sytuacji politycznej są obecnie najrzadsze od blisko dziewięciu lat”69. Zatem
można dostrzec, że pesymizm Polaków dotyczy przede wszystkim sfery polityki.
Przykład retoryki pesymizmu pojawia się i w artykule niemieckiego dziennikarza
Gerharda Gnaucka70. Za kontekst artykułu posłużyła polska prezydencja w Unii
Europejskiej. Pierwsze zdanie artykułu brzmi: „Polska to straszny kraj. Tak przynaj71
mniej mówi wielu Polaków” . Polacy narzekają na biurokrację, koleje państwowe,
ceny na poziomie zachodnim oraz niewydolny system opieki zdrowotnej. „Powody
72
do narzekań dają też: politycy, głupcy, chamy w przestrzeni publicznej i na ulicy (…)” .
W kolejnym akapicie stosowana jest strategia uogólnienia: „Wszyscy narzekają, jęczą,
załamują ręce lub opuszczają je z rezygnacją”73. Zwraca się uwagę na to, że część
Polaków wyjeżdża za granicę (np. kilka tysięcy młodych ludzi wyjechało na Wyspy
Brytyjskie). Po chwili jednak autor przypomina słowa polskiego pisarza Andrzeja
Stasiuka o tym, że język polski służy do przedstawienia rzeczywistości bardziej czarnej
niż ona jest. Później podkreśla, że Polska jest postrzegana w świecie jako przykład
udanej transformacji. Z tym, że „Obywatele między Odrą i Bugiem, między Bałtykiem
67
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a Tatrami, z niedowierzaniem słuchają, jak inni mówią o potencjale ich kraju” . Tu
także pojawia się strategia uogólniania. Niedostrzegana jest zmiana w poziomie
zadowolenia z życia.
Retorykę pesymizmu znajdziemy w felietonie angielskiego eseisty Alaina de
Bottona75. Krytykuje on optymizm zachodni i podkreśla wartość świadomości
nieszczęść. Autor nawiązuje relacje z czytelnikiem odnosząc się do „wspólnoty
doświadczeń”:
„Czas zrozumieć, że optymizm, w którym się wychowaliśmy, jest dziwny i nieproduktywny. Zachód
żył wiarą w postęp dzięki swoim osiągnięciom w dziedzinie nauki i gospodarki. Jednak w szerszej
historycznej perspektywie ten optymizm jest anomalią”76.

Autor odwołuje się także do autorytetów – rzymskiej filozofii stoickiej i chrześcijaństwa, a szczególnie Seneki: „Powinniśmy, podkreślał Seneka, starać się powiększać świadomość nieszczęść, które w każdej chwili mogą nam przypaść w udziale
77
(…)” .

Egzemplifikacja retoryki sukcesu: idea tyranii optymizmu
Retoryka sukcesu realizuje się w motywach tyranii optymizmu oraz krytyki nadmiernego optymizmu. Rozważania o skutkach nadmiernego optymizmu oraz o „piekle szczęścia” znajdujemy w artykułach „Forum”78 oraz „Gazety Wyborczej”79. W obu
przypadkach tekst jest przedrukiem artykułu francuskiego pisarza, eseisty i filozofa
80
Pascala Brucknera z gazety „City Journal” . W odpowiedzi na ten artykuł ukazał się
81
list czytelnika „Gazety Wyborczej” .
Trzystronicowy artykuł Pascala Brucknera „Skazani na radość” został umieszczony
w tygodniku „Forum” w dziale „Esej. Nieznośna ciężkość bytu”. Podtytuł brzmi:
„Pogoń za szczęściem stała się nie tylko największym przemysłem naszych czasów, ale
także nowym porządkiem moralnym (…)”82. W środku artykułu umieszczony jest
rysunek uśmiechających się ludzi trzymających się razem za ramiona. W spisie treści
obok artykułu umieszczone są słowa „Śmiej się albo giń. Kiepskie czasy dla smutasów”.
74
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„Optymizm zostaje poddany procesowi infantylizacji i wyalienowaniu. Zadowolone mają być zatem
tylko oderwane od narodu elity, to im jest <<lepiej>>, a porządny człowiek – jak w serialu sprzed lat –
siedzi w domu i kombinuje, jak związać koniec z końcem”59.

Wyróżniony fragment artykułu przytoczony poniżej wskazuje na wartość optymizmu, który należałoby umieścić w kontekście politycznym:
„Zadowolone społeczeństwo – owa większość szczęśliwych Polaków – nie ma swojej siły politycznej,
która potrafiłaby ten optymizm przekształcić w dojrzały, państwowotwórczy mechanizm. Witalność
całych grup obywateli jest spychana do sfery prywatności, po to aby nie kłuć w oczy <<porządnych,
nieszczęśliwych ludzi>>”60.

Autorzy zwracają uwagę na to, że „Zadowoleni nie uczestniczą w życiu politycznym, bo zostali z niego wypchnięci przez frustratów i ambicjonerów, którzy na drama61
cie i smutku budują swoje kariery” . Zastosowana została tu strategia nominalizacji
oraz orzekania.
Motyw pesymizmu pojawia się także w innych artykułach. Krytycznie reaguje na
przytaczane w mediach dane sondażu EBOiR na łamach „Gazety Wyborczej” Seweryn Blumsztajn w artykule „Na prezydencję zamiast namiotu”62. Używając pytań
retorycznych, pisze o swoim poznawczym dysonansie tak:
„Przecież żyjemy w świecie katastroficznych wizji opozycji cytowanych codziennie przez media?
Przecież nic się nam nie udaje: autostrady, stadiony, reformy, śledztwo smoleńskie... Gdzie się
podziało to całe ponuractwo i wieczne narzekanie rodaków, to mrożkowskie <<wybili, panie
wybili>>?”63.

Ponadto, poszukując głębszego optymizmu refleksyjnego, narodowego ducha,
dziennikarz pyta retorycznie: „Jak odnaleźć tę optymistyczną Polskę, jak się do niej
64
przytulić?” W pesymistycznym tonie wypowiada się także czytelnik: „Sprawa jest
prosta – w Europie nastroje społeczne są obecnie fatalne. Na tym tle Polska zajmuje
pozycję jednookiego, który wśród ślepców jest królem. I tylko tyle”65.
Zwracając uwagę na inne badania, powracamy do idei polskiego pesymizmu.
W artykule „Gazety Wyborczej” „CBOS: Polacy pesymistycznie o przyszłości” zostały
66
przedstawione pesymistyczne prognozy rządów Donalda Tuska . Towarzyszące
artykułowi zdjęcie ukazuje „Nowy rząd Donalda Tuska w pełnym składzie”.
59
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Pesymistyczne oceny dotyczą następujących obszarów: wzrostu bezrobocia i biedy,
pogorszenia się stanu finansów publicznych, warunków życia w Polsce, pogorszenia
się sytuacji w służbie zdrowia. Artykuł przytacza wyniki badań CBOS dotyczące
„indeksu optymizmu” wśród wyborców poszczególnych partii. To wskaźnik przedstawiający liczbę pozytywnych odpowiedzi na pytania o sytuację w kraju. Wyniki
przedstawia się następująco:
„I tak największymi optymistami są wyborcy PO, którzy uzyskali jedyny wskaźnik dodatni, chociaż
niewielki bo wynoszący zaledwie 0.98. U wyborców PSL ten wskaźnik to już minus 1. Bardziej
optymistyczni są zwolennicy Ruchu Palikota minus 0.8. Wyborcy SLD uzyskali wartość minus 1.6,
a PiS aż minus 3.3”67.

Do przytoczonych wyników brakuje komentarza. Zastosowano strategię nominalizacji.
W kolejnych badaniach, zaprezentowanych w artykule „Sondaż CBOS. Czarne
68
okulary Polaków”, utrzymuje się tendencja pogorszenia się nastrojów społecznych .
Zwraca na siebie uwagę duża czarna fotografia ptaków lecących na tle zachmurzonego nieba, z podpisem: „Polacy mają opinię smutasów nie bez przyczyny. Nie
patrzymy optymistycznie na świat”. W opinii eksperta, analityka CBOS Rafała Boguszewskiego, „Pesymizm Polaków jest tym większy, że opinie wyrażające nadzieję na
poprawę sytuacji politycznej są obecnie najrzadsze od blisko dziewięciu lat”69. Zatem
można dostrzec, że pesymizm Polaków dotyczy przede wszystkim sfery polityki.
Przykład retoryki pesymizmu pojawia się i w artykule niemieckiego dziennikarza
Gerharda Gnaucka70. Za kontekst artykułu posłużyła polska prezydencja w Unii
Europejskiej. Pierwsze zdanie artykułu brzmi: „Polska to straszny kraj. Tak przynaj71
mniej mówi wielu Polaków” . Polacy narzekają na biurokrację, koleje państwowe,
ceny na poziomie zachodnim oraz niewydolny system opieki zdrowotnej. „Powody
72
do narzekań dają też: politycy, głupcy, chamy w przestrzeni publicznej i na ulicy (…)” .
W kolejnym akapicie stosowana jest strategia uogólnienia: „Wszyscy narzekają, jęczą,
załamują ręce lub opuszczają je z rezygnacją”73. Zwraca się uwagę na to, że część
Polaków wyjeżdża za granicę (np. kilka tysięcy młodych ludzi wyjechało na Wyspy
Brytyjskie). Po chwili jednak autor przypomina słowa polskiego pisarza Andrzeja
Stasiuka o tym, że język polski służy do przedstawienia rzeczywistości bardziej czarnej
niż ona jest. Później podkreśla, że Polska jest postrzegana w świecie jako przykład
udanej transformacji. Z tym, że „Obywatele między Odrą i Bugiem, między Bałtykiem
67
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a Tatrami, z niedowierzaniem słuchają, jak inni mówią o potencjale ich kraju” . Tu
także pojawia się strategia uogólniania. Niedostrzegana jest zmiana w poziomie
zadowolenia z życia.
Retorykę pesymizmu znajdziemy w felietonie angielskiego eseisty Alaina de
Bottona75. Krytykuje on optymizm zachodni i podkreśla wartość świadomości
nieszczęść. Autor nawiązuje relacje z czytelnikiem odnosząc się do „wspólnoty
doświadczeń”:
„Czas zrozumieć, że optymizm, w którym się wychowaliśmy, jest dziwny i nieproduktywny. Zachód
żył wiarą w postęp dzięki swoim osiągnięciom w dziedzinie nauki i gospodarki. Jednak w szerszej
historycznej perspektywie ten optymizm jest anomalią”76.

Autor odwołuje się także do autorytetów – rzymskiej filozofii stoickiej i chrześcijaństwa, a szczególnie Seneki: „Powinniśmy, podkreślał Seneka, starać się powiększać świadomość nieszczęść, które w każdej chwili mogą nam przypaść w udziale
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(…)” .

Egzemplifikacja retoryki sukcesu: idea tyranii optymizmu
Retoryka sukcesu realizuje się w motywach tyranii optymizmu oraz krytyki nadmiernego optymizmu. Rozważania o skutkach nadmiernego optymizmu oraz o „piekle szczęścia” znajdujemy w artykułach „Forum”78 oraz „Gazety Wyborczej”79. W obu
przypadkach tekst jest przedrukiem artykułu francuskiego pisarza, eseisty i filozofa
80
Pascala Brucknera z gazety „City Journal” . W odpowiedzi na ten artykuł ukazał się
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list czytelnika „Gazety Wyborczej” .
Trzystronicowy artykuł Pascala Brucknera „Skazani na radość” został umieszczony
w tygodniku „Forum” w dziale „Esej. Nieznośna ciężkość bytu”. Podtytuł brzmi:
„Pogoń za szczęściem stała się nie tylko największym przemysłem naszych czasów, ale
także nowym porządkiem moralnym (…)”82. W środku artykułu umieszczony jest
rysunek uśmiechających się ludzi trzymających się razem za ramiona. W spisie treści
obok artykułu umieszczone są słowa „Śmiej się albo giń. Kiepskie czasy dla smutasów”.
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Ciekawe, że „Gazeta Wyborcza” do tego samego tekstu daje inne zdjęcia, które
wskazują na bliskość poruszanych w tekście zagadnień z kontekstem polskim. Na
jednym ze zdjęć widzimy dziewczynę patrzącą na szklaną kulę. Podpis pod zdjęciem:
„Jak bardzo zmieniła się nasza koncepcja szczęścia?” Druga fotografia przedstawia
ognie sztuczne nad Pałacem Kultury w Warszawie. Podpis brzmi: „Wielu ludzi ma
nadzieję, że nowy rok to nowe możliwości”.
Idea tyranii szczęścia polega na maksymalnym wykorzystaniu czasu na zasadzie:
czas to pieniądz, na obowiązku szczęścia, a nie prawie do bycia szczęśliwym, na normie konsumpcji (zamiast oszczędzania) i rozbudowaniu własnych potrzeb (zamiast
ich ograniczania), na idei spełnienia i indywidualnej odpowiedzialności za jej realizację („jeśli nie jestem szczęśliwy, sam sobie jestem winny”), na obsesji zdrowia i długim
trwaniu, wreszcie na dążeniu do celu za wszelką cenę. Jak wyraził to Bruckner:
„Smutek jest chorobą społeczeństwa, które z dobrego samopoczucia uczyniło obowiązek i które
karze nieudaczników. Szczęście przestało być szansą czy darem niebios, rzadką łaską, która opromienia monotonne dni. Jesteśmy je winni sobie, mamy je okazywać wszem i wobec”83.

Żeby utrzymać swoją pozycję społeczną, musimy być szczęśliwi. W liście czytelnika
„Gazety Wyborczej” znajdujemy rozważania na temat polskiego pesymizmu:
„My nie byliśmy nigdy tymi, którzy potrafią być szczęśliwi. Naszą specjalnością były: mesjanizm,
prometeizm, cierpienie za miliony... Ta ideologia cierpiętnicza, porozbiorowa, postromantyczna,
postkomunistyczna odpowiadała nam przez wiele dziesięcioleci. Jej żywotność i siłę możemy także
obserwować we współczesnym życiu politycznym – mam tu na myśli nasze resentymenty antyrosyjskie i antyniemieckie, ujawniające się w koncepcjach politycznych Prawa i Sprawiedliwości”84.

Przytoczony powyżej cytat pokazuje, że autor stosuje strategię nominalizacji oraz
tworzenia kontekstu historycznego. W przeciwieństwie do tradycyjnego pesymizmu
współcześnie rysuje się nowe oblicze Polski. Zdaniem czytelnika, „My teraz także
chcemy pokazywać światu swoją szczęśliwą twarz, radość i poczucie spełnienia.
85
Autokreacja i autopromocja to zjawiska i postawy jakże powszechne” . W przytoczonej wypowiedzi obecne są motywy retoryki zmiany.
Podejście optymistyczne nie gwarantuje sukcesu. Temu jest poświęcony
sześciostronicowy artykuł „Idziesz, musisz!”, przedrukowany z niemieckiej gazety,
w rubryce „Iluzja sukcesu”86. Artykuł poprzedza duże stronicowe zdjęcie ze sztuk
walki przedstawiające trenera i małego chłopca na tle widowni. Podtytuł artykułu
brzmi: „Świat należy do optymistów: lepiej radzą sobie w życiu, odnoszą większe
sukcesy. I wyrządzają największe szkody, gdy przeceniają swoje możliwości”. Nie
sposób w tym miejscu bardzo szczegółowo zaprezentować cały artykuł. Zwróćmy
uwagę na kilka aspektów.
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Odrzucanie optymizmu bierze się, jak pisze autor, z sytuacji na rynkach finansowych. „Bańki na rynkach finansowych i grożące bankructwa państw sprawiają, że
87
ludzie mają powoli dość optymizmu” . Chodzi o optymizm decydentów w sferze
publicznej, czyli „optymizm na wielką skalę”. Możliwa przyczyna widziana jest
w kryzysie finansowym i kryzysie strefy euro. Zarazem autor podkreśla, że potrzebny
jest optymizm w „małej skali”, czyli jednostkowy. W wątpliwość podawane są ćwiczenia optymizmu proponowane przez psychologię pozytywną. Autor uważa, że
ważne są warunki życia i sytuacja w rodzinie. „Z trudnych warunków w dzieciństwie
rodzi się pesymizm”88.

Zakończenie
Pojęcie optymizmu jest wielowymiarowe. Mówiąc o optymizmie należy rozróżniać różne jego odmiany: od optymizmu jednostkowego do optymizmu narodowego.
W analizowanym dyskursie medialnym na poziomie makrospołecznym idee optymizmu znajdują więcej zarzutów niż w mikroperspektywie89. Wyodrębnione typy retoryk
(pesymizmu, zmiany oraz sukcesu) wzajemnie się przenikają. Na przykład, w obrębie
retoryki zmiany znajdujemy uwagi dotyczące zarówno optymizmu, jak i pesymizmu.
Są artykuły, które jednocześnie przedstawiają różne typy retoryk.
W obrębie retoryki zmiany stosowano strategię intensyfikacji oraz kontrastu na
poziomie werbalnym oraz wizualnym. Retorykę pesymizmu cechuje strategia nominalizacji, stereotypizacji, uogólnienia, upolitycznienia oraz orzekania. W analizowanej prasie lokalnej zagadnienia optymizmu/pesymizmu idą w parze z politycznymi
podziałami na linii PO (optymizm) – PIS (pesymizm). Zauważono, że rośnie pesymizm
wobec partii rządzącej, również wśród zwolenników PO. Za pomocą mediów i polityków optymizm staje się wypaczoną ideą. W efekcie takie reprezentacje społeczne
utrudniają kreowanie kultury zaufania i optymizmu w Polsce. Również w obrębie
retoryki sukcesu stosowano podobne strategie dyskursywne. W warstwie wizualnej
przeważnie czarny kolor stosowany jest do podkreślenia retoryki pesymistycznej.
Optymistyczna retoryka jest wzmacniana poprzez stosowanie bardziej jaskrawych
kolorów.
Problematyka kryzysu jest w różnym stopniu obecna w analizowanych artykułach.
Argument kryzysu chętnie wykorzystują dziennikarze, szczególnie w odniesieniu do
nastrojów społecznych Polaków. Częściej wykorzystuje się argument kryzysu w 2011
roku (po kryzysie w Grecji) niż w 2009 (po kryzysie w Stanach Zjednoczonych). Może
to wynikać z bliskości sytuacji regionalnej. Temat kryzysu w odniesieniu do Polski
uzupełnia, a częściowo zastępuje, odniesienie do tematu transformacji. To przede
wszystkim na tle transformacji jest oparta retoryka zmiany. W kontekście kryzysu
finansowego krytykuje się zachodni optymizm na wielką skalę, dotyczący sfery
publicznej. Uzupełniającym kontekstem w tym przypadku jest ideologia sukcesu.
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Analizowanym mediom nie do końca udaje się przełamać stereotyp smutnego
Polaka. Dane o wzrastającym poczuciu zadowolenia z życia przyjmowane są nieraz
z niedowierzaniem, ironią. Niedowierzanie wyrażają dziennikarze, którzy odwołują
się do sceptycznych opinii Polaków. Powstaje oksymoron „szczęśliwych malkontentów”.
Z jednej strony polscy badacze dowodzą, że społeczeństwo polskie (a przede
wszystkim młodsze pokolenie Polaków) zaczyna doceniać wartości sukcesu oraz
optymistycznego podejścia do życia w odróżnieniu od trwającego przez wiele lat
stereotypu narzekającego społeczeństwa. Z drugiej strony, media społeczno-polityczne nie stwarzają możliwości do tworzenia kultury optymizmu, szczególnie
w analizowanym kontekście kryzysu gospodarczego.
Można przypuszczać, że kultura optymizmu (i afirmacji) jest związana z poziomem
rozwoju gospodarczego: w czasach prosperity gospodarczej poziom optymizmu
wzrasta, a w czasach kryzysu ustępuje miejsca kulturze narzekania oraz nieufności.
Uczestnicy kultury optymizmu i narzekania są zróżnicowani społecznie. Osoby
o wyższym statusie społecznym, którym lepiej się powodzi, zazwyczaj są skłonne
akceptować ład społeczny oraz przejawiać optymizm. Na innym krańcu znajdziemy
osoby o niższym statusie społecznym, którym w życiu nie powiodło się, więc mają
powody do pesymistycznych nastrojów.
Autorka zdaje sobie sprawę z ograniczonego charakteru badań własnych.
Weryfikacja medialnych reprezentacji zmiennej z natury kultury optymizmu w Polsce
wymagałaby bardziej systematycznej oraz szerszej i bardziej szczegółowej analizy
zróżnicowanych środków masowego przekazu: telewizji, radia, prasy, wybranych
portali internetowych. Dopiero takie badania pozwoliłyby oszacować proporcje
medialnych kultur optymizmu i pesymizmu w Polsce. Warto być może w przyszłości
przyjrzeć się elementom kultur optymizmu i pesymizmu w bardziej szczegółowym
kontekście problemowym w różnych mediach (np. w przypadku poszczególnych
reform społecznych). Niemniej jednak zrealizowane badania jakościowe pokazały
różnorodność występujących retoryk. A taka różnorodność może świadczyć o pewnej
dynamice medialnych reprezentacji optymizmu oraz pesymizmu.

Arguments for and against optimism behind the world financial
crisis in Polish media discourse
Summary
The paper analyzes a couple of articles published in “Gazeta Wyborcza”, “Polityka”, “Newsweek
Polska” and “Forum”, which concerned optimism, happiness and life satisfaction of Poles and which
appeared in the above-mentioned periodicals in the years 2009 – 2012. Qualitative content analysis was
used with special attention given to interpretative and discourse techniques. The mass media seem to
promote ideas of pessimism or moderate optimism in the light of financial world or European crises.
Findings on rising life satisfaction of Poles are perceived with skepticism. The analyzed media cannot
overcome a stereotype of “a sad Pole”.
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