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Media w społeczeństwie – znaczenie, funkcje i władza

Kształt współczesnych społeczeństw w znacznej mierze jest wynikiem dwóch
równolegle zachodzących rewolucji: naukowej i technicznej. Ich przebieg związany
był z pojawianiem się w bardzo krótkich okresach czasu nowych technologii,
urządzeń i maszyn, przede wszystkim zaś technologii związanych z wytwarzaniem,
przetwarzaniem, przechowywaniem i przekazywaniem informacji. Wpływały one
na szybki postęp technologiczny, ale przede wszystkim zmieniały społeczeństwa,
przybliżając je w coraz większym stopniu do opisywanego przez teoretyków
rozwoju społecznego społeczeństwa informacyjnego. Według Ryszarda
Kluszczyńskiego społeczeństwo informacyjne to:
„możliwość szerokiego dostępu do informacji, usług i do rozrywki na życzenie, możliwość
interakcji i swobodnego operowania danymi, możliwość przeprowadzania rozmaitych operacji
na odległość i podjęcia komunikowania w dowolnej chwili i z dowolnego miejsca świata
połączonego w wirtualną całość za pomocą sieci telekomunikacyjnej. Oznacza ono również
integrację trzech sektorów: technologii informacyjnej, telekomunikacji oraz ekonomii.
A w konsekwencji wprowadza w ten układ także i kulturę, we wszystkich jej przejawach
1
i zakresach” .

Internet i technologie z nimi związane zmieniły nasze społeczeństwa we
wszystkich obszarach życia. Wpłynęły na postrzeganie czasu i przestrzeni,
praktycznie całkowicie wyeliminowały związane z nimi ograniczenia. Przesyłamy
i odbieramy wiadomości, dokumenty, zdjęcia z każdego prawie miejsca na ziemi
nie zastanawiając się specjalnie nad tym, gdzie i w jakiej strefie czasowej otrzyma
je odbiorca. Jednocześnie technologie te sprawiają, że żyjemy coraz szybciej.
Milan Kundera zauważa, iż:
1

R. Kluszczyński, Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów, Kraków 2001, s. 11.
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„Szybkość jest formą ekstazy, którą rewolucja techniczna złożyła człowiekowi w darze.
W przeciwieństwie do motocyklisty biegacz jest zawsze obecny w swoim ciele, musi wciąż
myśleć o odciskach, o zadyszce; kiedy biegnie, czuje swój ciężar, swój wiek, bardziej niż
kiedykolwiek świadomy siebie samego i czasu swego życia. Wszystko się zmienia, gdy człowiek
ceduje zdolność szybkości na maszynę: od tej chwili jego ciało wypada z gry, a on powierza się
szybkości, która jest bezcielesna, niematerialna, szybkości czystej, szybkości samej w sobie,
2
szybkości – ekstazie” .

Technologie informacyjne powodują również, że zmienia się nasz sposób
myślenia o otaczającym nas świecie. Jeszcze kilka lat temu granice pomiędzy
rzeczywistością on-line i off-line były bardzo widoczne. Obecnie stają się płynne,
coraz trudniej jest oddzielić rzeczywistość realną od tej wirtualnej. Głównie
z uwagi na wzrost znaczenia narzędzi cyfrowych i platform komunikacyjnych
w życiu jednostek. Sprawiają one, że z odbiorców informacji staliśmy się również
ich wytwórcami i dystrybutorami. Rzeczywistość pokazywana na ekranach naszych
smartfonów, tabletów czy laptopów staje się dla nas rzeczywistością bardziej
realną niż ta, która nas otacza, a na pewno ciekawszą od niej. Natalia Hatalska
w TrendBook 2017. Porzeczywistość określa tę nową formę rzeczywistości mianem
post-reality, stwierdzając, że jednostki przestają dzielić świat na fizyczny i cyfrowy,
ponieważ takie podziały przestają dla nich mieć znaczenie, oba światy są dla nich
tak samo prawdziwe, co więcej przenikają się wzajemnie. Hatalska pisze:
„dzięki rozwojowi technologii takich jak wirtualna rzeczywistość (VR), rozszerzona rzeczywistość
(AR) czy mieszana rzeczywistość (MR), faktycznie trudno rozdzielić oba światy – zwłaszcza na
poziomie bodźców wzrokowych (nakładane hologramy na fizycznie istniejące przedmioty)
i słuchowych (możliwość sterowania live tym, co słyszymy – wyciszania lub pogłaśniania
3
docierających do nas dźwięków, np. możliwość „wyciszania” płaczącego dziecka w samolocie)” .

Minęły czasy, w których zachłystywaliśmy się możliwością zakupów przez
Internet czy dokonywania operacji finansowych. Obecnie naszą rzeczywistością
staje się Internet rzeczy. Natalia Hatalska definiuje go w następujący sposób:
„sieć fizycznych przedmiotów (rzeczy), które dzięki wbudowanym czujnikom i dostępowi do
internetu potrafią komunikować się zarówno z człowiekiem, jak i między sobą. W praktyce nie
oznacza to nic innego, jak to, że każda (dosłownie) rzecz może być dzisiaj podłączona do sieci,
dzięki czemu staje się naprawdę inteligentna (ma dostęp do informacji i baz danych, które może
analizować (analizuje w czasie rzeczywistym). W przypadku internetu rzeczy ważne jest również
4
to, że dzięki dostępowi do sieci urządzenia mogą się komunikować między sobą” .

2

M. Kundera, Powolność, Warszawa 1997, s. 5-6.
N. Hatalska, TrendBook 2017. Porzeczywistość, http://hatalska.com/wp-content/uploads/2017/03/Trendbook
2017.pdf (1.03.2018).
4
N. Hatalska, TrendBook 2013, http://hatalska.com/wp-content/uploads/2013/04/TrendBook2013.pdf (1.02.
2018).
3
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Z badań wynika, że znaczna część firm w najbliższych latach inwestować będzie
w rozwiązania związane z IoT, Hatalska wskazuje trzy branże: farmaceutyczną
(tzw. digital health), AGD (tzw. inteligentne domy) oraz motoryzacyjną. Raport
powstawał w 2013 roku, część z opisywanych przez nią innowacyjnych rozwiązań
została wprowadzona do użycia, stała się standardem wyposażenia. Rozwiązania
tego typu ułatwiają życie milionów osób na całym świecie.
Nowe technologie wpływają również na zmiany zachodzące w komunikacji
zarówno interpersonalnej, jak i tej z urządzeniami. W przypadku pierwszej, tak jak
zauważono wcześniej, pozbycie się barier czasowych i przestrzennych, dzięki
czemu możemy kontaktować się z każdym, o każdej porze dnia i nocy, z każdego
miejsca na ziemi. Istotna jest również zmiana języka komunikacji. Odejście od
wypowiedzi rozbudowanych na rzecz krótkich komunikatów, w których nie zwraca
się specjalnie uwagi na interpunkcję, ortografię. Powszechne stają się akronimy
(w znacznej części anglojęzyczne), wyrażające emocje emotikony i zastępowanie
tekstów obrazami. Kontakty on-line stały się tak samo istotne jak kontakty twarzą
w twarz, często po prostu je zastępują5. Część z nas wybiera je świadomie, bo
uważa je za szybsze, przysparzające zdecydowanie mniej problemów niż kontakty
w realu. Przestajemy się zastanawiać nad tym, czy różnią się od tych w świecie
rzeczywistym. Nie myślimy o ich trwałości. Przede wszystkim zaspokajają nasze
potrzeby przynależności do grupy, nawet jeśli są one pozorne.
W przypadku komunikacji z urządzeniami widoczne staje się przejście od
komunikacji dotykowej lub z użyciem klawiatury i myszki do komunikacji głosowej.
Jak pisze N. Hatalska:
„Powszechnie znani są już głosowi asystenci, pomagający w codziennych obowiązkach
użytkownikom smartfonów i komputerów, tacy jak Siri od Apple, Alexa od Amazon czy Cortana,
efekt wspólnych wysiłków programistów Microsoft i inżynierów Intela. W 2020 liczba tego typu
urządzeń funkcjonujących w gospodarstwach domowych ma wynieść 21,4 mln, a wartość rynku
prognozowana jest na 601 mln dolarów już za dwa lata. Technologia rozpoznawania głosu
i wykonywania komend na jego podstawie wymaga jeszcze pracy, choć aktualnie poziom
rozumienia tzw. języka naturalnego przez maszyny równy jest 95% ludzkich możliwości. Mimo to
Google notuje ciągły wzrost zapytań wprowadzanych głosem, dziś stanowią one jedną piątą
wszystkich wyszukiwań. Ostatni rok przyniósł też gwałtowny rozwój nowej formy interakcji
software’u z człowiekiem – chatboty. Autonomiczni, zaprogramowani rozmówcy przejęli rolę
obsługi klienta w sklepach internetowych, odpowiadając na pytania i doradzając w czasie
rzeczywistym o każdej porze dnia i nocy. Boty zostały też zintegrowane do ciągle rosnących
w popularność komunikatorów – Facebook Messenger pozwala nam zamówić Ubera bez
zamykania konwersacji, a Allood Google sprawdzi najbliższe loty na podstawie treści rozmowy
6
o podróży” .

5

Por. min. S. Turkle, Alone Together. Why We Expect More From Technology and Less from Each Other, New York
2011, s. 13.
6
N. Hatalska, TrendBook 2017. Porzeczywistość, http://hatalska.com/wp-content/uploads/2017/03/Trendbook
2017.pdf (1.03.2018).
11
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Wszechobecność mediów niesie z sobą również negatywne skutki. Jednym
z nich jest chociażby zjawisko to przeciążenia informacją. Teoretycznie zjawisko
nie jest nowe, na nadmiar książek narzekał już Marcin Luter7. Denis Diderot
w 1775 roku pisał:
„Wraz z następowaniem nowych wieków liczba książek będzie rosła nieustannie, przy czym
można prognozować nadejście takiego czasu, gdy nauczenie się czegokolwiek z książek będzie
prawie tak trudne, jak na podstawie bezpośredniego badania całego wszechświata. Wyszukanie
jakiejś odrobiny prawdy ukrytej w naturze będzie prawie tak samo trudne, jak odnalezienie jej
ukrytej w ogromnej liczbie tomów. Kiedy ten czas nadejdzie, konieczne stanie się podjęcie
przedsięwzięcia, które dotąd było zaniedbywane ze względu na nieodczuwalne nań
8
zapotrzebowanie” .

Przeciążenie informacją nasiliło się wraz z pojawieniem Internetu. Każdego
dnia docierają do nas miliony informacji, których nie jesteśmy w stanie
przetworzyć, przyswoić, a przede wszystkim sprawdzić. Efektem nadmiaru
informacji jest rozpowszechnianie się zjawiska postprawdy. Postprawda jest
definiowanaw kategoriach warunków, w których „obiektywne fakty mają mniejszy
wpływ na kształtowanie opinii publicznej niż odwołania do emocji i osobistych
przekonań”9. Podobnie jak w przypadku wcześniej wspomnianego przeciążenia
informacją, zjawisko nie jest całkowicie nowe. Termin pojawił się w 1992 roku
w artykule Stevena Tesicha pt. The government of lies zamieszczonym w The
Nation. Tesich twierdził, że trauma wywołana przez Watergate naznaczyła
amerykańskie społeczeństwo, które odwróciło się od prawdy. Jak twierdził
„W gwałtownym tempie stajemy się prototypami ludzi, o których totalitarne potwory mogły
tylko marzyć w swoich snach. Dotąd wszyscy dyktatorzy musieli bardzo się starać, by stłumić
prawdę. My przez nasze własne działania mówimy, że to już nie jest konieczne, że nabyliśmy
mentalną zdolność odzierania prawdy z wszelkiego znaczenia. W najbardziej fundamentalnym
sensie to my, jako wolni ludzie, dobrowolnie zdecydowaliśmy, że chcemy żyć w świecie jakiejś
10
postprawdy” .

Mechanizmy opisane przez Tesicha zadziałały w Stanach w przypadku afery
Iran – Contras i później w trakcie wojny w Zatoce Perskiej. Jak twierdzi Matthew
d’Ancona narastanie problemu postprawdy jest efektem kryzysu zaufania
wynikającego z wpadek instytucji istotnych dla obywateli oraz rozrostu przemysłu
dezinformacji. Pojawienie tego ostatniego wiąże z Web 2.0, które jego zdaniem

7

C. Shirky, Cognitive Surplus. How Technology Makes Consumer sin to Collaborators, London 2011, s. 47.
D. Rosenberg, Early Modern Information Overload, [w:] „Journal of the History of Ideas” Vol. 64, Nr. 1 (2003),
s. 7-8.
9
M. d’Ancona, Posprawda, Warszawa 2017, s. 14.
10
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„nie było zwykłym zjawiskiem technologicznym: zastąpiło hierarchię rekomendacjami
użytkowników, autorytet współpracą, zaplanowane spotkania spontanicznymi smartmobami,
chronioną prawem własności informację oprogramowaniem open source, a bierną konsumpcję
11
mediów elektronicznych treścią generowaną przez samych internautów” .

Opinię d’Ancony potwierdza Ralph Keyes:
„Potrafimy oszukiwać, co daje nam ewolucyjną przewagę nad zwierzętami czy wrogami.
Ograniczają nas nie tylko moralność, ale przede wszystkim bliskie relacje z ludźmi, którzy
przejrzeliby nasze kłamstwa. Obecnie żyjemy jednak w znacznie większych zbiorowościach, gdzie
otaczają nas nieznajomi, którzy nie potrafią rozpoznać oszustwa. W Internecie jesteśmy do tego
stopnia od siebie oderwani, że nie używamy nawet prawdziwych imion, ale pseudonimów.
Wszystkie te czynniki sprzyjają naturalnej ludzkiej skłonności do oszustwa, a jednocześnie
12
pozbawiają człowieka tradycyjnych hamulców” .

Internet sprzyja rozprzestrzenianiu się postprawdy. Głównie z uwagi na wielość
zamieszczanych w nim informacji i brak możliwości ich weryfikacji. Informacje
zamieszczane przez użytkowników żyją własnym życiem, są kopiowane,
przetwarzane, uzupełniane, komentowane i przesyłane dalej. Tempo jest
zawrotne, wiadomości często dostają nowe życie po jakimś czasie. Dodatkowo są
to wiadomości, które zazwyczaj budzą spore emocje.
Pisząc o Internecie i jego roli nie sposób nie zwrócić uwagi na ogólne zmiany,
jakie zachodzą w mediach. Przede wszystkim zmniejszenie wpływu mediów
tradycyjnych. W 2009 roku Bernard Poulet w książce pt. Śmierć gazet i przyszłość
informacji zastanawiał się nad skutkami, jakie pociągają za sobą zmiany w obiegu
informacji, zwracając uwagę na nadchodzący kres prasy drukowanej. Jednym
z następstw jest polaryzacja oferty wydawniczej. B. Poulet zwraca uwagę, że
wzmacnia ona już istniejące podziały w społeczeństwie. Na rynku mamy do
czynienia z dwoma rodzajami informacji: ubogą i bogatą. Mają one swoją
specyfikę i trafiają do odmiennych grup odbiorców petryfikując i pogłębiając
podziały klasowe. Pierwszy typ informacji to informacja uboga-szybka,
powtarzana, „twittowana”13. Informacyjny fast-food. Z drugiej strony, informacja
bogata, która charakteryzuje się
„wysokim poziomem i ma swoich odbiorców, którzy coraz więcej za nią płacą. Najbardziej
spektakularnym przykładem jest „terminal Bloomberga” – serwis internetowy, który udostępnia
świetnie opracowane informacje gospodarcze i finansowe, choć znaleźć tam można również
14
coraz więcej artykułów na tematy ogólne, w tym także dotyczące kultury” .

Zdaniem Pouleta nie dotyczy to tylko tradycyjnych mediów, ale również
Internetu. W dłuższej perspektywie oznaczać to będzie wieloklasową sieć, w której
11

Ibidem, s. 55.
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za dostęp do ważnych informacji, przyzwoicie opracowanych, trzeba będzie
zapłacić więcej. Dla tych, którzy nie będą w stanie zapłacić, pozostaną tanie
newsy, w sensacyjno-rozrywkowej wersji. Rodzaj informacji będzie decydował
o innych podziałach.
***
Numer ósmy „Mediów i Społeczeństwa” poświęcony został w całości roli
i funkcjom, jakie odgrywają media we współczesnych społeczeństwach. Autorzy
zamieszczonych w nim artykułów wskazują na wielość ich zastosowań
i możliwości, jakie dają. Część pierwszą numeru zatytułowaną Media
w przestrzeniach życia społecznego otwiera tekst Andrzeja Gofrona pt.
Transmisyjne i konstytutywne ujęcie komunikacji. Perspektywa edukacyjna.
Artykuł poświęcony jest w całości dwóm podstawowym sposobom
komunikowania i ich efektywności w edukacji. Na nasze myślenie
o komunikowaniu, jak wskazuje autor, wpływają z jednej strony nieuświadomione
reguły kulturowe, a z drugiej wszystkie wyrażenia wyjaśniające te reguły w postaci
teorii komunikacji czy potocznych sądów dotyczących komunikacji. Innymi słowy
nasze wyobrażenia dotyczące komunikacji są pochodną naszych własnych
doświadczeń, utrwalanych w zbiorowości i przekazywanych w procesie socjalizacji
z pokolenia na pokolenie.
Alexander Golikov w swoim artykule koncentruje się na wystąpieniach
publicznych jako agregacie wiedzy i analizuje możliwości eksploracji mowy
publicznej jako produktu medialnego. Zdaniem Autora reprezentacja medialna
struktur wiedzy w mowie publicznej stanowi zarówno fakt rzeczywisty, jak
i społeczny. Analizie poddane zostały teksty wypowiedzi publicznych z XIX i XX
wieku. Zasoby wiadomości zawarte w tych wypowiedziach podlegają zdaniem
A. Golikova prawom strukturyzacji, porządkowania, ćwiczenia i spektakularności.
Co więcej odgrywają one istotną rolę w reprodukcji wspólnoty, zarówno jej
pamięci, jak i zbiorowego myślenia.
Od samego początku funkcjonowania Internetu pojawiają się pytania
dotyczące jego wpływu na społeczeństwo. Jednym z nich jest pytanie o to, jaki jest
jego wpływ na kapitał społeczny. Odpowiedzi na to pytanie stara się dostarczyć
w swoim artykule pt. Nowe media jako element kształtowania kapitału
społecznego ich użytkowników Joanna Juszczyk-Rygałło. Jak zauważa Autorka
atrakcyjność kontaktów internetowych wpływa na przenoszenie rzeczywistości do
cyberprzestrzeni, w której powstają liczne wirtualne społeczności na bijących od
kilku lat rekordy popularności portalach społecznościowych. Siłą portali jest to, że
łączą w sobie funkcjonalność wielu kanałów przekazu i mogą pełnić jednocześnie
wiele funkcji (komunikacyjną, informacyjną, rozrywkową itp.). Portale pozwalają
na utrzymywanie kontaktów z innymi, część relacji jest przeniesiona
z rzeczywistości realnej, część to zupełnie nowe relacje. Przy czym te nowe relacje
14
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mają zdecydowanie luźniejszy charakter. Przede wszystkim z uwagi na względną
anonimowość. W efekcie, jak pisze Autorka, kontakty stają się łatwiejsze, ale za to
poziom zaufania zdecydowanie niższy. Biorąc pod uwagę fakt, iż zaufanie jest
jedną z istotniejszych składowych kapitału społecznego pojawia się pytanie o to,
jak nowe media wpływają na jego kształtowanie się u użytkowników portali
społecznościowych.
Beata Gofron w artykule pt. Uczenie się z wykorzystaniem nowych technologii
informacyjno-komunikacyjnych podejmuje próbę przedstawienia zmian
zachodzących w procesach poznawczych użytkowników Internetu długo
przebywających w sieci. Badania wskazują, że wielozadaniowość typowa dla tzw.
cyfrowych tubylców powoduje niższą kontrolę nad myśleniem, a co za tym idzie
wpływa na efektywność uczenia się. Wymusza to zmianę myślenia o kształceniu
i systemie edukacji. Jak stwierdza Autorka, rozwiązaniem może być zmiana kultury
szkoły w kierunku modelu otwartej współpracy, e-learningu, mieszanego uczenia
się oraz sieci spersonalizowanej edukacji.
Larysa Klymanska, Marina Klimanska i Halyna Herasym w swoim artykule
przedstawiają wyniki badań poświęconych pamięci o radzieckiej przeszłości
w przestrzeni postsowieckiej i roli, jaką odgrywają media w jej kształtowaniu.
Autorki analizują, jaki obraz Związku Radzieckiego i radzieckiej przeszłości Ukrainy
funkcjonuje wśród najmłodszego, pierwszego w pełni postsowieckiego pokolenia
Ukraińców. Wskazują główne czynniki wpływające na tę wizję. Jak się okazuje ich
obraz postsowieckiej przeszłości jest ukształtowany przez przekazy rodzinne,
media oraz system szkolnictwa. To one wpływają w największym stopniu na obraz
„człowieka radzieckiego” oraz ocenę wydarzeń z radzieckiej przeszłości.
Dobrym uzupełnieniem artykułu poświęconego postsowieckiej przeszłości
Ukrainy i jej wizerunku w oczach najmłodszego pokolenia jest tekst Daryny
Desenko zatytułowany Media in the Processes of Inclusion and Exclusion – a Case
Study on the Example of the „Great Ukrainians” Project. Autorka przedstawia
w nim rolę, jaką odgrywają dyskursy historyczne w procesach inkluzji i ekskluzji
społecznej. Na przykładach dyskursu prezentującego podziały na „swoich”
i „obcych” dowodzi, że tego typu narracja historyczna opiera się w głównej mierze
na emocjach, a nie krytycznej analizie wspomnień. Wpływa to na przekaz
historyczny ograniczając w znacznej mierze katalog wydarzeń i osób, które
zasługują na pamięć i upamiętnienie. Historia staje się w ten sposób narzędziem
służącym wzmacnianiu, czy wręcz budowaniu nowej ukraińskiej tożsamości
narodowej.
Elżbieta Maj w artykule pt. Rola mediów w procesowej instytucji skarg
i wniosków jako formie kontroli społecznej podejmuje istotną kwestię roli
kontrolnej, jaką media odgrywają we współczesnym społeczeństwie. Zwraca
uwagę na to, że polski ustrój systemu medialnego ukształtował się w głównej
mierze pod wpływem przemian politycznych, jakie zaszły po 1989 roku oraz
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Patrycja Bałdys, Katarzyna Piątek

otwarcia na recepcję prawa międzynarodowego i wejścia do Unii Europejskiej.
Zmiany te wiązały się ze zniesieniem cenzury, koncesjonowania prasy,
zakończeniem monopolu państwa w dziedzinie radiofonii i telewizji oraz
gwarantowaniem dostępu do informacji. W demokratycznym systemie media
stają się jednym z elementów systemu kontroli i krytyki społecznej.
Monika Żak podejmuje próbę określenia roli, jaką odgrywają w Polsce media
w kształtowaniu wizerunku Policji. Artykuł opiera się na analizie informacji
telewizyjnych oraz umieszczonych na stronach internetowych. Uzupełniają ją
wyniki najnowszych badań opinii społecznej. Zdaniem Autorki media pełnią kilka
istotnych funkcji w kształtowaniu tego wizerunku. Z jednej strony, tłumaczą
procedury i przepisy, które wyznaczają zakres postępowania policjantów w trakcie
wykonywania obowiązków służbowych. Z drugiej, prezentują własną interpretację
wydarzeń z udziałem Policji, wskazując przy okazji, jak ich zdaniem powinna ona
działać. Pełnią zarazem funkcję swoistego filtra, bo to dziennikarze decydują
o tym, które informacje trafią do odbiorców i w jakim kontekście zostaną one
pokazane. Tym samym w znacznej mierze wpływają na postawy odbiorców wobec
Policji.
Piotr Pieńkowski podejmuje problematykę aktywności turystycznej
w kontekście wzrastającego w ostatnich latach zagrożenia terrorystycznego.
Autora interesują związki zachodzące między turystyką i terroryzmem
w kontekście przekazów medialnych. Na podstawie wyników badań dochodzi do
wniosku, że media i komunikacja medialna stanową istotny element wpływający
na oba zjawiska. Jego zdaniem w dzisiejszym świecie istotną rolą mediów staje się
rzetelne informowanie o zagrożeniach oraz promocja bezpiecznych zachowań.
Monika Strupiechowska w artykule pt. Media jako katalizator społecznych
lęków. Przypadek paniki moralnej analizuje dyskurs medialny dotyczący kryzysu
uchodźczego w Europie na początku XXI wieku w zakresie struktur argumentacji
i narracji stron zaangażowanych w dyskusję toczącą się w mediach. Wskazuje,
iż panika moralna będąca wynikiem wzmożonego zainteresowania mediów
problematyką kryzysu migracyjnego jest nieproporcjonalna do faktycznego
zagrożenia będącego jego wynikiem.
Część drugą zatytułowaną Społeczny świat mediów otwiera artykuł Anny
Hołdy-Wydrzyńskiej pt. Dostępność audiowizualnych usług medialnych dla osób
z dysfunkcją narządu wzroku oraz słuchu. Autorka podejmuje próbę przybliżenia
problematyki wykluczenia osób z dysfunkcjami narządu wzroku i słuchu
spowodowanego utrudnionym dostępem lub brakiem dostępu do
audiowizualnych usług medialnych. Przedstawia również podejmowane w ramach
Unii Europejskiej próby niwelowania przepaści informacyjnej, w tym
wprowadzane regulacje prawne, które mają za zadanie zachęcać dostawców
świadczących usługi medialne do dostosowywania ich oferty do potrzeb osób
z dysfunkcjami wzroku czy słuchu.
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Olga Dąbrowska-Cendrowska w artykule pt. The Internet Services for Women
-an Attempt to Diagnose the Market analizuje serwisy internetowe dla kobiet
w Polsce. Zwraca uwagę na to, iż powielają one treści pojawiające się w prasie
kobiecej. Artykuł ma na celu diagnozę rynku kobiecych serwisów internetowych,
przedstawienie zmian ilościowych i jakościowych, jakie zachodzą w tym segmencie
rynku oraz analizę prób koncentracji własności w rękach największych wydawców
na rynku medialnym, takich jak Ringer Axel Springer, Grupa Wirtualne Media,
Bauer Media czy Agora S.A.
Z kolei Anna Stwora podejmuje problematykę reklamy w mediach
społecznościowych, a konkretnie interesuje ją jej wpływ na współczesne wzorce
komunikacyjne. Prezentuje socjolingwistyczny i socjokulturowy opis reklamy,
ze szczególnym uwzględnieniem reklamy, która pojawia się na Facebooku. Jest
ona, zdaniem Autorki, przykładem typowego multimodalnego i wizualnego
zwrotu, jaki zachodzi w komunikacji pod wpływem nowych mediów.
Artykuł Anny Tereszkiewicz pt. Handling Positive Evaluationin Customer
Ecounters on Twitter poświęcony jest strategiom stosowanym przez firmy
w odpowiedzi na akty pozytywnego wartościowania produktów wyrażane przez
konsumentów na wybranych profilach marek na Twitterze. Autorka zwraca uwagę
na różnorodność strategii odpowiedzi stosowanych przez firmy. W większości
przypadków mogą one być analizowane jako przejaw działań marketingowych
mających na celu promocję produktu, wzmocnienie pozycji marki, tworzenie
społeczności, która będzie z nią trwale związana, a także jako forma wzmacniania
pozytywnych relacji z konsumentami, która będzie w przyszłości wpływała na
pozytywne postrzeganie zarówno samej firmy, jak i jej produktów.
Ostatni w tej części artykuł autorstwa Pauliny Żmijowskiej zatytułowany
Playing with Information. Digital Society and Communication, stanowi próbę
refleksji nad zagadnieniami przekazywania i odbierania informacji we
współczesnym świecie. Szczególnie istotne staje się w tym kontekście miejsce,
jakie zajmuje obecnie odbiorca, który przestaje być tylko i wyłącznie jednostką
przyjmującą napływające do niej informacje, a staje się również ich źródłem,
tworzącym je i przesyłającym innym jednostkom. Autorka zwraca uwagę na skutki
tej zmiany, podkreślając, że w dobie konwergencji mediów powodującej
integrację wielu różnych narzędzi gwałtownie zwiększa się ilość napływających do
nas informacji. Problemem staje się nie tylko ich ilość, ale jakość i wiarygodność.
Istotne jest również selekcjonowanie treści. Autorka zadaje pytanie, czy jest ono
jeszcze w ogóle możliwe.
Numer ósmy zamyka sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
„Język w kontekście kultury II” autorstwa Marzeny Formy.
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Jest spojrzeniem na owe dwa sposoby komunikowania się z punktu widzenia ich efektywności.
To odniesienie się do technologicznej funkcji nauki, w przypadku komunikacji ujętej konstytutywnie,
może pozwolić na cyfryzację tego procesu. W konsekwencji na przedstawienie komunikacji w postaci
algorytmów i na przykład wyodrębnienie dziedziny badania, którą można określić jako modelowanie
kulturowe.
SŁOWA KLUCZOWE: edukacja, transmisyjne ujęcie komunikacji, konstytutywne ujęcie komunikacji,
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Wprowadzenie
Przyjmuje się, że wyniki prowadzonych tu rozważań pedagogicznych opartych
na założeniach filozoficznych muszą mieć co najmniej dwie istotne cechy. Pierwszą
jest osiąganie tych wyników w sposób uprawomocniony metodologicznie, tzn.
z odróżnianiem na każdym etapie analiz przedmiotu badawczego od podmiotu,
perspektywy badawczej i przyjmowanych założeń. Drugą cechą, nie mniej ważną,
jest aplikowalność wypracowanych efektów. Ta druga cecha w badaniach
naukowych w „ogóle”, a w naszym przypadku pedagogicznych, określana jest jako
technologiczna funkcja praktyki pedagogicznej. Patrząc z perspektywy
historycznej, można powiedzieć, iż funkcja ta jest definicyjną właściwością nauki,
ale też w jej przypadku można mówić o zaniechaniu wszelkiego wartościowania
epistemologicznego nawiązującego wprost lub pośrednio do prawdy, wartości
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tradycyjnie wiązanej z rezultatami badań naukowych. Można wtedy przyjąć1,
iż kolejne etapy rozwoju praktyki naukowej i widoczne tego skutki nie były
wynikiem wzrostu adekwatności wiedzy naukowej w stosunku do rzeczywistości
obiektywnej, ale założyć, że zmiany w świadomości metodologicznej badaczy
i przejście na nowy etap praktyki badawczej były uwarunkowane przez wzrost
interesującej nas funkcji technologicznej wiedzy naukowej.
W przypadku powyższej, pierwszej cechy niniejszych rozważań i przyjętego
w tytule tekstu sposobu konceptualizacji edukacji, można metodologicznie
wykorzystać kategorię metafory. Metaforyczna konceptualizacja jest elementem
pewnego „obrazu” świata, który w sposób nieodzowny pośredniczy w relacji
poznawczej zachodzącej między poznającym podmiotem a poznawanym
przedmiotem. Przedstawiciele uniwersalistycznego podejścia do problemu
metafor (również w odniesieniu do edukacji) uznają, po pierwsze, że nie jest
możliwe „wyjście poza” konceptualizacje metaforyczne, że posługiwanie się
metaforą ma charakter uniwersalny, tj. ogólnoludzki i ponadkulturowy. A zatem
uznają oni, po drugie, że w odniesieniu do zjawisk edukacyjnych tylko jedna,
konkretna metafora ma charakter ogólnoludzki i ponadkulturowy, a jest to
metafora transmisji. Z kolei na gruncie stanowiska relatywistycznego przyjmuje
się, że wprawdzie jesteśmy na metafory „skazani”, że nie ma możliwości wyjścia
poza „obraz” świata, jednakże wbrew uniwersalizmowi należy uznać, iż istnieje
wiele rozmaitych obrazów świata, utożsamianych z wyobrażeniami zbiorowymi,
a tym samym metafora transmisji nie jest jedyną możliwą2. Przyjęcie takiego
stanowiska – ujęcia konstytutywnego – w odróżnieniu od ujęcia transmisyjnego
w edukacji, wiązałoby się z uznaniem historyczności edukacji, czyli historyczności
zarówno praktyk edukacyjnych, ich form i środków (sposobów komunikowania
się), jak i regulujących je wyobrażeń. Wydobycie tego historyczno-poznawczego
aspektu edukacji sytuuje historię edukacji w opozycji do podejścia transmisyjnego.
Odnosząc się do drugiej cechy podjętych rozważań, interesującej autora funkcji
technologicznej wiedzy naukowej – w przypadku edukacji – można stwierdzić,
iż aktualna analiza stanu badań nad definicją tego pojęcia nie uwzględnia
historycznego wymiaru zjawisk edukacyjnych3. Dotychczasowe definicje
formułowane są w perspektywie deskryptywnej. Znajdują one szerokie
zastosowanie w badaniach nad współczesnymi zjawiskami edukacyjnymi,
praktykami edukacyjnymi, a w małym stopniu nad ich historią, czy też teorią, nie
mówiąc tu już o wspomnianej technologicznej funkcji praktyki edukacyjnej,
1

K. Zamiara, Droga twórcza Jerzego Kmity jako sekwencja przesunięć problemowych, „Filo-Sofija”, Nr 12
(2011/1), Bydgoszcz 2011, s. 121.
2
M. Wendland, Historia idei komunikacji: przesłanki do badań nad przekształceniami zbiorowych wyobrażeń
o komunikacji, „Lingua ac Communitas” 2013, nr 23, s. 10-12.
3
A. Gofron, Edukacja jako kategoria naczelna pedagogiki, w: Centralne kategorie współczesnej i historycznej
pedagogiki, S. Sztobryn, K. Kamiński (red.), III tom serii „Rzeczywistość edukacyjna”, Łódź 2016.
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„narzędziowości” przekazu edukacyjnego. Tak całościowo ujęta komunikacja,
z punktu widzenia rzeczonej „narzędziowości”, zakłada pewien sposób myślenia,
który za Anną Pałubicką można określić perspektywą „poręczności”. Napisano
o tym w dalszej części szkicu.
Przyjmując artykułowane wyżej założenia, można wyróżnić dwa sposoby ujęcia
komunikacji w edukacji. Pierwsze z nich to ujęcie transmisyjne.

Transmisyjne ujęcie komunikacji
Z metafory „transmisji w edukacji” skorzystano ze względu na jej powszechne
już użycie (krytyczne) w charakteryzowaniu obowiązującego dziś przekazu
dydaktycznego, prezentowanego poniżej. Definiowanie komunikacji jako procesu
służącego do transmisji lub przekazywania wiedzy, idei, czy emocji związane jest
z modelem, który w literaturze przedmiotu określa się także zamiennie modelem
telegraficznym, hydraulicznym czy szkołą procesu komunikacyjnego. Jest to
linearne ujmowanie komunikacji jako transmisji informacji, symboli, znaków.
Przyjęcie tego modelu czyni z praktyki komunikacyjnej przedmiot, który przede
wszystkim służy manipulowaniu, perswazji. Rozważania na temat komunikacji
sprowadzają się do rozwijania „kompetencji komunikacyjnej”, trenowania
„skutecznego komunikowania się”. W pojawiających się poradnikach
o „technologii” komunikacji, programowaniu neurolingwistycznym czy
skutecznym public relations, możemy zauważyć proces autonomizacji wiedzy
aplikacyjno-praktycznej, która generuje wiedzę operacyjną (know-how) poprzez
podawanie algorytmów rozwiązań problemu, bez odniesienia się do takiej czy
innej teorii4.
Oczywiście przyjęto, że ujęcie transmisyjne nie tyle powinno zostać odrzucone,
co jego rozumienie winno zostać przekształcone i włączone w ramy ujęcia
konstytutywnego, tak charakterystycznego dla proponowanego poniżej
historycznego (kulturowego) myślenia o edukacji. Owo przekształcenie ujęcia
transmisyjnego jest odpowiedzią na zgłaszane dzisiaj zapotrzebowanie społeczne,
odnoszące się do zmiany praktyki edukacyjnej – odejścia od behawioralnego
(psychologicznego) w swej istocie przekazu transmisyjnego, na rzecz edukacji,
która wymagałaby rewizji myślenia w zakresie takich kategorii pedagogicznych,
jak: nauczanie-uczenie się, kształcenie, wychowanie, „konstruowanie”,
kształtowanie tożsamości podmiotu, czy też „edukacja” w znaczeniu
przywoływanym wyżej. Jest to dzisiaj pytanie o taką koncepcję edukacji, która
będzie adekwatna do potrzeb zmieniającego się społeczeństwa ponowoczesnego.
Rzeczona rewizja myślenia o „edukacji” wymagałaby odejścia, zanegowania
tzw. obiektywistycznego modelu poznania, który wciąż cieszący się sporą
4

E. Kulczycki, Teoretyzowanie komunikacji, Poznań 2012, s. 36, 70-71.
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popularnością, stanowi podstawę transmisyjnego przekazu komunikacyjnego
– podającego – w dydaktycznym ujęciu. Przesłanki tzw. nie-obiektywistycznego
modelu poznania tkwią już w swoiście rozumianym współczynniku
humanistycznym, w znaczeniu, jakie mu nadał F. Znaniecki. Ten współczynnik
w humanistyce/pedagogice przybiera formułę takiego ujęcia teoretycznego, które
określa ta okoliczność tak, że ujmuje ona podmiotowo pewne stany rzeczy
konstatowane „obiektywizująco” przez potoczne doświadczenie społecznopedagogiczne. Owe stany rzeczy konstatowane „obiektywizująco” („obiektywnie”
w znaczeniu obiektywistycznego modelu poznania) to takie zjawiska, które
orzekane są przez jednostki komunikatywne należące do języka pierwszego rzędu
semantycznego (potocznego). O pojęciach tak zastosowanych można twierdzić, że
są zastosowane „obiektywizująco”. Analogicznie, dane zjawisko można
zakwalifikować jako podmiotowe, jeśli konstatujące je pojęcia można
zakwalifikować do semantycznej części języka wyższego rzędu, języka
w jakimś znaczeniu teoretycznego. To właśnie zastosowanie pojęć podmiotowych,
wraz z określonym współczynnikiem humanistycznym, pozwala badać (wyjaśniać)
jedną z dziedzin kultury, która „obiektywizująco” funkcjonuje w potocznej
świadomości, jako szeroko rozumiana „edukacja”. Wyróżnienie kategorii: badania,
wyjaśniania, wskazuje w tym miejscu na konieczność przejścia w badaniach
pedagogicznych od „adekwatności opisowej” (deskryptywnej), na rzecz
„adekwatności wyjaśniającej” (eksplanacyjnej).
Transmisyjne ujęcie komunikacji „w ogóle” fundowane jest na klasycznym
modelu komunikacji zakładającym „nadawcę” i „odbiorcę” komunikatu w sposób
analogiczny do tego, w jaki filozofia przed Martinem Heideggerem na ogół
ujmowała klasyczną, Kartezjańską relację przedmiot-podmiot. Można powiedzieć,
że taka granica pomiędzy podmiotem a przedmiotem jest zarysowana błędnie,
stanowi jedną z konsekwencji niefrasobliwego, „świętującego” posługiwania się
językiem. Zasadza się na tym krytyka idei języka prywatnego: język prywatny nie
może istnieć, nie byłby on bowiem zrozumiały nawet dla kogoś, kto chciałby się
nim posługiwać. Innymi słowy – język prywatny to nie język. Oznacza to, że język
postrzegany jest tu jako fenomen całkowicie społeczny i tylko rozpatrywanie go
w kontekście wspólnotowym ma sens. Język ulega więc charakterystycznej
intersubiektywizacji5. Podmiot nie tworzy żadnego subiektywnego obrazu świata,
który byłby jego obrazem „prywatnym”. Stąd też wszelkie poznanie i działanie,
wszelkie uchwytne zjawisko, jeśli je poznajemy, czy w ogóle możemy nazwać, jest
zjawiskiem poddanym interpretacji.
Pomimo powyższych rozstrzygnięć, transmisyjna charakterystyka procesu
komunikacji jest nadal klasycznym opisem psychologicznym (często w ukrytej
postaci), z którego współczesna epistemologia dawno już zrezygnowała, a który
5

M. Wendland, Konstruktywizm komunikacyjny, Poznań 2011, s. 128.
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w dalszym ciągu zakłada możliwość przenoszenia treści mentalnych. Co więcej, dla
takich modeli punktem wyjścia jest uznanie, że podstawowym typem komunikacji
jest komunikacja dwóch jednostek, a nie komunikacja poprzez media masowe6.
Wyraża się to w przyjętym implicite założeniu, że „informacja” istnieje w sposób
obiektywny i posiada taki status ontologiczny, który ma gwarantować możliwość
jej przekazywania. Co więcej, tak postrzegana informacja znajduje się w umysłach
komunikujących jednostek. Zgadzając się na takie stwierdzenie, można by głosić, iż
jest możliwe (za pomocą adekwatnego kodowania) przekazanie drugiej jednostce
informacji poprzez wytworzenie znakowego kodu – i tak też najczęściej rozumiany
jest proces komunikowania. Najważniejszy jest nadawca, który decyduje
o kształcie komunikatu, a przez to o możliwości zdekodowania go przez odbiorcę.
Stąd też komunikacja odbiorcza (interpretowanie) jest niezwykle rzadko włączana
w zakres praktyk komunikacyjnych7. Z perspektywy badaczy ujmujących
komunikację jako transmisję nie może to dziwić, gdyż przyznanie konstytutywnej
roli odbiorcy w konstruowaniu komunikatu oznacza, iż uznajemy, że jest on nie
tyle przekazywany między jednostkami, co raczej konstytuowany (konstruowany)
w ramach interakcji społecznej. Implikuje to również zmianę sposobu postrzegania
„narzędziowości” procesu komunikacji: mówienie o komunikacji, iż służy do
porozumiewania się jednostek, oznacza, iż wówczas, gdy nie dochodzi do żadnego
(nawet długo wypracowywanego) porozumienia, komunikacja nie ma miejsca8.
Skoro każda jednostka rozpatruje i interpretuje działania (swoje i innych
jednostek) na gruncie własnej wiedzy, nie jest możliwe – jak chcieliby tego
badacze podejmujący refleksję w ujęciu transmisyjnym – przesłanie przez
jednostkę A do jednostki B komunikatu X w taki sposób, iż komunikat X zawiera
w sobie „pełną informację” czy „ostateczną” treść. Należy pamiętać, iż jednym
z najtrudniejszych problemów do przezwyciężenia jest zagadnienie motywów
i intencji działających jednostek. Jednostka B, która ma odebrać komunikat, nie
ma bezpośredniego dostępu do „treści” psychicznych jednostki A, i może jedynie
na gruncie swojej wiedzy i doświadczenia określić, czy dane zachowanie było
działaniem cechującym się intencją komunikacyjną9. Jeśli bowiem podtrzymywać
obraz działania komunikacyjnego jako „transmisji treści psychiki podmiotu A do
psychiki podmiotu B”, to w jaki sposób badacz takiego działania miałby uzyskać
dostęp do owych „treści”? W jaki sposób miałaby zostać zagwarantowana ich
intersubiektywność?10 Próbą przezwyciężenia powyższych ograniczeń jest
propozycją przyjęcia poniższego, konstytutywnego ujęcia komunikacji.
6

E. Kulczycki, Dwa aspekty komunikacji. Założenia komunikologii historycznej, Seria „Filozofia i Logika”, nr 119,
Poznań 2015, s. 244.
7
J. Kmita, O kulturze symbolicznej, Warszawa 1982, s. 86.
8
E. Kulczycki, Teoretyzowanie, op. cit., s. 189-190.
9
Ibidem, s. 190.
10
M. Wendland, Konstruktywizm , op. cit., s. 210.
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Konstytutywne ujęcie komunikacji
Wysunięcie na pierwszy plan konstytutywnej roli komunikacji zmienia relację
epistemologiczną, i odtąd słowa nie są nazwami rzeczy, lecz rzeczy są znakami
słów. Rzeczywistość zaczyna być postrzegana nie jako istniejąca poza podmiotami,
ale jako konstytuowana przez nie i postrzegana przez pryzmat kultury. Nie jawi się
już jako coś, co trzeba odkryć, lecz jako coś wytwarzanego i odtwarzanego właśnie
przez komunikację – postrzeganą jako interakcja społeczna11.
Komunikacja jako interakcja symboliczna wymaga znaku, aby to, co tylko
subiektywne (myśli, emocje), mogło stać się intersubiektywne. W ramach
kulturowej definicji komunikacji znak (symbol) jest ujmowany nie tylko jako
reprezentacja, ale głównie jako narzędzie, za pomocą którego uczestnicy
komunikacji nawiązują kontakt i dokonują interpretacji swoich działań. Również
forma komunikacji jest wyznaczana przez znaki. Komunikacja przybiera formę
werbalną (słowo), graficzną (rysunek) lub formę gestu. Znaki tworzą systemy czy
też kody (np. język), których znajomość jest warunkiem interpretacji działań
komunikacyjnych. Realizowanie przez komunikatorów działania komunikacyjnego
jest możliwe dzięki znakom, które pośredniczą między podmiotami
uczestniczącymi w komunikacji. Znak jest niezbywalnym elementem komunikacji.
W zmysłowo postrzegalnej postaci jest częścią wspólną podmiotów, wyrażającą
ich wiedzę oraz doświadczenie, i jako taki znak stanowi medium w pełnym,
podstawowym sensie tego słowa12.
Medium, w ujęciu szerszym, kulturowym, jest zespoleniem środka i formy
komunikacji, które pozwalają na intersubiektywne zapośredniczenie
komunikujących się podmiotów. Oznacza to, że medium jest potrzebne, ponieważ
łączy podmiot z „innym”, odmiennym podmiotem. W ten sposób medium staje się
punktem odniesienia, swoistym „trzecim (niepodmiotowym) komunikatorem”,
który pośredniczy między uczestnikami komunikacji. Dlatego medium jest
warunkiem koniecznym, lecz niewystarczającym, komunikacji. Takie rozumienie
medium jest sprzężone z kulturowym ujmowaniem komunikacji. Medium nie jest
tutaj rozumiane jako coś, co istnieje w sposób obiektywny. Nie jest substancją,
której istota jest niezależna od kontekstu społeczno-kulturowego. Medium, jako
środek i forma komunikacji, staje się medium dopiero w trakcie dziejącej się
komunikacji dzięki zespoleniu swojej materialności i formy w trakcie działań
komunikatorów. Oznacza to, że nie można mówić o „czystych mediach”, jakimi są
książki, telewizja czy pismo. Komunikacyjny charakter medium jest dopiero
konstruowany w realizowanej komunikacji i w tym znaczeniu nie istnieją media
bez komunikacji.
11
12

E. Kulczycki, Teoretyzowanie, op. cit., s. 38.
E. Kulczycki, Dwa, op. cit., s. 76-77.
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W perspektywie kulturowej medium traktowane jest jako narzędzie
komunikacji, które służy do zapośredniczania i do realizowania funkcji
komunikacji. Oznacza to, że środek przekazu jest nośnikiem znaku, czyli
narzędziem używanym przez komunikatorów w trakcie działania
komunikacyjnego. Przykładem środka przekazu jest głos, telefon, radio,
czasopismo. Ważne jest to, że dany środek komunikacji służy do realizacji pewnej
formy komunikacji. Może to być forma oralna, piśmienna, graficzna czy
audiowizualna/cyfrowa. W ten sposób formę komunikacji można rozumieć jako
rodzaj symbolizowania13.
Tak całościowo ujęte działanie komunikacyjne, z punktu widzenia rzeczonej
narzędziowości przekazu dydaktycznego, zakłada pewien sposób myślenia,
wspomniano o tym wcześniej, który nazwano perspektywą „poręczności”14.
Owa perspektywa jest wskazaniem na określoną ontologię komunikacyjną,
rozumianą jako zbiór założeń, który umożliwia badaczom postrzeganie procesu
komunikacji jako istniejącego w sposób kulturowo-obiektywny. Wtedy to
interesujące nas narzędzie dydaktyczne, jak pisze Pałubicka, wyraża się w pytaniu
„do czego”, wskazując na jego poręcznościowy charakter. Stąd też, nie tylko to, co
się zwykle rozumie przez to słowo, ale również nasze myśli, poglądy, czy innych
ludzi ujmujemy jako narzędzia. Wszystkie wymienione kategorie służą lub mogą
być używane do czego(ś). Przyjmowany sposób istnienia zarówno rzeczy,
jak i narzędzi jest ich „obiektywnym” sposobem istnienia. Pisząc obiektywnym,
mamy na myśli istnienie obiektywno-kulturowe, a zatem zawsze „dla nas”,
w znaczeniu przywoływanego wcześniej współczynnika humanistycznego Floriana
Znanieckiego. Oznacza to także, że istnienie „obiektywne” jest zawsze istnieniem
intersubiektywnym. Przeniesienie ciężaru z jednostki na kontekst kulturowy
powoduje, iż w centrum zainteresowania badaczy komunikacji „w ogóle”
i komunikacji dydaktycznej znajduje się nie tyle przekazywana informacja,
co społecznie wytwarzane znaczenie, a komunikacja zachodzi nie poprzez
skuteczne przekazanie i zdekodowanie treści, lecz przez zrozumienie kontekstu
i zdefiniowanie sytuacji.
Z punktu widzenia interesującej nas skuteczności edukacji komunikacja
dydaktyczna nie powinna być rozpatrywana wyłącznie w kategoriach procesu
kończącego się powodzeniem lub niepowodzeniem. Ponieważ komunikacja nie
jest całościowo zdeterminowana przez kategorię intencjonalności, nie wszystkie
akty komunikacyjne są przez jednostkę uświadamiane, niekiedy polega po prostu
na uczestniczeniu w danej sytuacji, a nie na przekazaniu wiadomości. Komunikacja
jako taka nie jest skuteczna ani nieskuteczna, ale może w skuteczny bądź
nieskuteczny sposób realizować przyjętą przez komunikującego intencję
13
14

Ibidem, s. 179-180, 251.
A. Pałubicka, Myślenie w perspektywie poręczności a pojęciowa konstrukcja świata, Bydgoszcz 2006, s. 15.
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komunikacyjną. Komunikacja nie polega na przelaniu myśli/znaczeń z jednego
podmiotu do drugiego, lecz na ciągłym współdziałaniu podmiotów interakcji.
Reakcja odbiorcy nie zależy od tego, jak dobrze zdekodował nadawany przekaz,
ale z jednej strony od jego interpretacji, a z drugiej od tego, jak dobrze nadawca
był w stanie postawić się w roli innego (czyli odbiorcy). Jak można jednak
zauważyć, wiedza posiadana przez podmiot pozwala mu wpłynąć na konstrukcję
sytuacji komunikacyjnej, aby używając adekwatnych środków, osiągnął zakładany
cel. Oczywiście nie oznacza to automatycznego sukcesu, jednakże pozwoli
zbudować odpowiedni punkt wyjścia. Dlatego przyjęto, iż winno się rozpatrywać
proces komunikacji przez kategorię praktyki społecznej, która służy konstruowaniu
i podtrzymywaniu kulturowego świata obiektywnego15. W tej perspektywie
zakłada się, że tylko niewielki procent wszystkich aktów komunikacyjnych
przekazuje komunikat, który sam w sobie nie jest celem komunikacji. Dlatego też
można powiedzieć, że w ujęciu konstytutywnym istotna część komunikacji jest
w pewnym sensie nieintencjonalna, tzn. nie musi polegać na świadomym
i zamierzonym przekazywaniu komunikatu, ale może odbywać się poprzez
czynności rutynowe, wzory kulturowe, nawyki kulturowe (myślenie
w perspektywie poręczności). Taka perspektywa nie zakłada już rozpatrywania
komunikacji jedynie jako skutecznej, efektywnie przekazującej informacje lub
nieskutecznej.
Innymi słowy16 na nasze myślenie (wyobrażenia) o komunikacji składają się
z jednej strony implicytne, „milczące”, nieuświadomione reguły kulturowe
(wartości, normy społeczne), a z drugiej strony wszelkie, ustne, graficzne, pisemne
itd. wyrażenia eksplicytne tychże reguł w postaci np. naukowych teorii
komunikacji czy też rozmaitych potocznych sądów dotyczących komunikacji.
To zbiorowe myślenie o komunikacji jest sumą (i/lub syntezą) metaforycznych
konceptualizacji doświadczenia potocznego i naukowego. Dzięki owemu
zbiorowemu wyobrażeniu to, co jest przedmiotem subiektywnej percepcji, staje
się przedmiotem wiedzy mającej intersubiektywny charakter. Owo wyobrażenie
jest pochodną sumy doświadczeń indywidualnych, pochodną utrwaloną
w zbiorowości i przekazywaną w procesie uczenia (socjalizacji) z pokolenia na
pokolenie.

15

E. Kulczycki, Teoretyzowanie…, op. cit., s. 40-41.
M. Wendland, Historia idei komunikacji: przesłanki do badań nad przekształceniami zbiorowych wyobrażeń
o komunikacji, „Lingua ac Communitas” 2013, nr 23, s. 57-59.
16
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Uwagi końcowe
Powyższe ujęcie, które możemy określić mianem zwrotu lingwistycznego,
wyraża się w stwierdzeniu Jerzego Kmity, iż:
„sporo czasu minęło zanim zostawiono w spokoju <idee>, aby nade wszystko przyjrzeć się jak
najdokładniej elementom (słownym, ale nie tylko) wypowiedzi językowych stosowanych przez
17
nas w procesie społecznej komunikacji” .

Owa perspektywa przedstawiona przez Kmitę może stanowić podstawę
integracji dyscyplin humanistycznych w zaproponowanym przez niego projekcie
humanistyki zintegrowanej. Badacz reprezentujący to stanowisko podchodzi do
studiów z zamiarem poszukiwania określonych reguł i wartości akceptowanych
i respektowanych w danej wspólnocie (kulturze), którą przenika (konstytuuje)
interesująca nas sfera komunikacyjna. Przyjęcie takiej perspektywy pozwala nam
dostrzec, a następnie opisać działania kulturowe/komunikacyjne w postaci
algorytmów. Oczywiście z uwzględnieniem odrębności jednostki, która zawsze
może zaniechać wykonania działania realizującego kulturowo usankcjonowany
związek intencjonalny i tym samym odstąpić od algorytmiczności swojego
postępowania18.
Nawiązano w tym miejscu do propozycji Daniela C. Dennetta, przedstawiciela
tzw. teorii obliczeniowej, która zakłada, iż każdy proces (oczywiście też
komunikację) można rozpatrywać pod kątem obliczeniowym. I to zarówno w jego
wymiarze fizycznym, biologicznym, jak też kulturowym. A. Pałubicka twierdzi,
iż w powyższym projekcie humanistyki zintegrowanej przyjęte znaczenie kultury
„przygotowane” jest do tego, aby zastosować perspektywę obliczeniową
w badaniach kulturoznawczych. Rzeczona koncepcja charakteryzuje działania
w świetle motywów wymuszających aktywność, spośród których akcentuje się
ponadindywidualny status norm i dyrektyw. Są one wiedzą proceduralną
(technologiczną) o statusie kulturowym. W perspektywie obliczeniowej badań
kulturoznawczych, według Pałubickiej19, szczególnie cenne okazują się wszelkiego
rodzaju regularności kulturowe (ponadindywidualne), a więc wyuczone czynności,
nabyte w pierwotnej socjalizacji, rutynowe wzory kulturowe, nawyki kulturowe,
rytuały, obrzędy, obyczaje. Innymi słowy, wiedza humanistyczna, która zawiera
w sobie opisy wartości kulturowych nadających cele działaniom ludzkim oraz
reguły łączące działanie z celem (układających się często we wzory kulturowe).
Inaczej mówiąc kulturowa wiedza proceduralna ma charakter algorytmiczny, przy
czym algorytm byłby nie uniwersalny, ale zrelatywizowany do badanej kultury.
17

J. Kmita, Konieczne serio ironisty, Poznań 2007, s. 13.
A. Pałubicka, Opozycja dwóch postaw wobec świata a koncepcja kultury Jerzego Kmity, „Filo-Sofija”, 2011,
nr 11, s. 146.
19
Ibidem, s. 147.
18
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Jeśli jest coś na rzeczy w tym, jak pisze autorka, to możliwość budowania modeli
dla rożnych kultur przez wykorzystanie technik komputerowych (software) stoi
przed humanistami otworem. Stąd też może ukonstytuuje się nowa dziedzina
badań kulturoznawczych pod nazwą np. modelowanie kulturowe.
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Transmission and Constitutive Approaches to Communication. Educational Perspective
Summary
The present work is an attempt to concretize the concepts of transmission and constitutive
communication in education. Moreover, it looks at these two ways of communicating from the point
of view of their effectiveness. The reference to the technological function of science, in the case of
communication, viewed constitutively, can allow for the digitization of this process.
As a consequence, it can, later on, allow for the presentation of communication in the form of
algorithms, and, for example, distinguishing the field of research, which can be described as cultural
modelling.
Keywords: education, transmission approach to communication, constitutive approach to
communication, the efficiency of communication, rule, algorithm.
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Public Speech as a Knowledge Aggregate – Possibilities
of Research
„Look narrowly! Do not think, but look!
1
(…) We want to understand something that is already open to our eyes” .

ABSTRAKT
Wystąpienie publiczne jako agregacja wiedzy – propozycje badań
Artykuł analizuje wystąpienie publiczne jako agregat lub jednostkę wiedzy i bada możliwości
eksploracji mowy publicznej jako produktu medialnego. Wykorzystując metodologię teoretyków tzw.
„przełomu językowego” (L. Wittgensteina, R. Barthes’a, J. Derridy, J. Kristevy) i badaczy problemów
socjologii wiedzy (P. Bergera, T. Luckmanna, K. Knorr-Cetina, M. Foucaulta, E. Goffmana) autor
dowodzi, że reprezentacja medialna struktur wiedzy w mowie publicznej jest faktem rzeczywistym
i faktem społecznym, a wytworzone w jej ramach agregaty wiedzy mają swoją strukturalną
i praktyczną specyfikę. W artykule przedstawiono analizę tekstów wypowiedzi publicznych z XIX i XX
wieku, wybranych w ramach strategii ilustracyjnej badań naukowych. Podkreśla się, że zasób
wiadomości znajdujący się w szeregu takich agregatów wiedzy podlega pewnym prawom
strukturyzacji, porządkowania, ćwiczenia i spektakularności, które autor zidentyfikował. Stwierdza
się, że „publiczny list” (przemówienie publiczne) odgrywa ważną rolę w reprodukcji wspólnoty,
zarówno jej pamięci/upamiętnienia (w praktykach upamiętniania), jak i zbiorowego myślenia
zgodnie z ideą L. Wittgensteina.
SŁOWA KLUCZOWE: wiedza, socjologia wiedzy, mowa społeczna, publiczna, agregacja wiedzy,
media, konstrukcja medialna wiedzy, analiza tekstu.

Many researchers conceptualize modern society as a „knowledge society”,
„society of communication”, „information society”, „galaxy of the Internet”2.

1

L. Vitgenshtejn, Filosofskie raboty, Moskva 1994, p. 122.
M. Kastels, Galaktika Internet: Razmyshleniya ob Internete, biznese i obshhestve, Ekaterinburg 2004;
Drucker P. F., The Age of Discontinuity: Guidelines to our Changing Society, London 1969; Stehr N., Knowledge
Societies, Hungary 1999; Godin B., The Knowledge Economy: Fritz Machlup’s Construction on a Synthetic
Concept, Montreal 2008; Bell D., The Measurement of Knowledge and Technology // Indicators of Social Change:
Concepts and Measurements / Ed. by Sheldon E. B., Moore W. E., Russell Sage Foundation, New York 1968;
2
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However, the mechanisms of knowledge translation, the mechanisms of the nonreflexive aggregates, rooted in the evident transfer of knowledge, often remain
outside the consideration of modern sociologists. And first of all, it concerns those
structures of doxa3, which remain self-evident for the theorist himself, who is,
according to the apt statement of Bourdieu, only a way of comprehension by the
society of himself. P. Bourdieu says that such a theory is a place, where socially
acceptable theses sound. These doxa structures manifest themselves only for the
detached, objectifying researcher’s view – or for the view of „someone else's”
(according to A. Schütz4), who „sees” a given culture horizon of the relevance as
conflicting with the natural horizon for this „alien person”. Alienation and
„Verfremdung” (according to B. Brecht and V. Shklovsky5) within the framework of
the „technique of alien” are not always available to the sociologist (although this
is exactly what research methods of social anthropologists and ethnographers
refer to6), whereas „technique of detached view” requires a lot of effort and selfdiscipline. From this point of view, we find an interesting way of objectification
and „alienation” in the form of the historicalization of research material, its
borrowing of foreign cultural sources (a strategy that brings our strategy and
anthropology closer together) and its subsequent structuralization.
The fact that this topic is often interpreted as „overly philosophical”, „lying
beyond sociology” contributes to the actualization of this issue as well. Although,
as pointed out by P. Bourdieu, there is nothing more sociological than
poststructuralist and constructivist research of doxes objectified in language
structures (R. Barthes, J. Derrida, J. Kristeva), „language games” and „life forms”
(L. Wittgenstein).
That is why we have chosen the goal of our work to study public speech as
a process of constituting, legitimizing, reifying and representing knowledge
aggregates. Knowledge aggregates (basing on ideas given in7) are defined as
(functional) communicative and active way of saving time, which (ontologically) is
in a certain way packaged and coherent set of judgments of experience. In this
sense, knowledge aggregate can be analyzed as a mythological plot, an artwork,
a picture, a public policy statement, a news story, a scientific concept, a religious
construction, and so on. Knowledge aggregate contains at least two coherent

Lane R. E. «The Decline of Politics and Ideology in a Knowledgeable Society», „American Sociological Review”,
1966, V. 31, № 5; Uebster R., Teorii informacionnogo obshhestva, Moskva 2004.
3
P. Costey «Bourdieu, penseur de la pratique», Tracés, 2004, № 7, pp. 11–25.
4
A. Shyuc, Izbrannoe: mir, svetyashhijsya smyslom, Moskva 2004.
5
V. B. Shklovskij, Tetiva: O neskhodstve skhodnogo, Moskva 1970.
6
A. R. Redkliff-Braun, Metod v socialnoj antropologii, Moskva 2004; Malinovskij B., Izbrannoe: Dinamika kultury,
Moskva 2004.
7
A. S. Golikov, Ukorenyonnost socialnogo v znanii: predely prozrachnosti i ugrozy o posredovaniya, „Vіsnik
Odeskogo nacіonalnogo unіversitetu. Serіya: Socіologіya і Polichn nauki. Naukovij zhurnal”, Tom 18, Vipusk 3 (19),
2013, pp. 46-52.
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judgments, which must have a uniform „packaging” for them. In this regard,
L. Wittgenstein writes that: „beginning to believe in something, we believe not
a single phrase, but a whole system of phrases”8, and that is why it is not
an individual acceptance, but acollective practice that reproduces and
strengthens, argues and legitimizes the aggregated system of judgments. It is from
this angle that knowledge appears to be a collective tool for marking up reality
(right up to the „social setting”, according to E. Goffman9), and the knowledge
aggregate turns out to be functional as a way of communicative and activity
„lubrication” for interaction, by means of which knowledge-based patterns of
interaction are established, thereby saving time, interactions and efforts on the
meta-interactive and meta-communicative levels. Therefore, public speech in the
framework of this work is considered such an aggregate.
Because of the definition of knowledge aggregate, we aim to view public
speech as the apparently existing amount of evidence, that is, on the one hand,
studied by adopting a poststructural approach viewed as a system generated by
hidden structures, and on the other hand, descriptively researched by scientists
following Wittgenstein's demand: „We should abandon all explanations and
replace it only with a description”10. It is this view that allows us to see everyday
life as a system of generated and generating structures, in the words of
P. Bourdieu11, where the linguistic games are the result. These games are not
monopoly games, they are not the monopoly establishment of rules, but only one
possible application of the word, action, sign – „one language game along with
others, and not the general essence of language”12. We will build this analysis on
the basis of the conceptual method of „family resemblances” created by
L. Wittgenstein, who, metaphorizing the results of the study of family similarities,
says that there is no monopoly possessor of all family features, there is
no „thorough”, or „universal” indicator, yet their similarities remain obvious. That
is why for L. Wittgenstein such „synthesizing” and „generalizing” view is more
important and weighty than the analytic validity of the research and a holistic
view of the grammar of our behaviour that presupposes, first of all, the study of
linguistic practices. These practices provide people with the ability to „live in”
social structures and situations, where people join in, fill them with unique
meanings and particular „lives”.
It is at this angle that knowledge appears to be an implicit readiness to declare
for some occasion: „I believe that…”, „I am ready to accept that…”, „I am not
ready to debate with…”, „For me, it is permissible that…”. There is not only the
8

L. Vitgenshtejn, O dostovernosti, „Lekcii i besedy ob estetike, psikhologii i religii”, Moskva 1999.
E. Gofman, Behavior in Public Places: Notes on the Social Organization of Gatherings, New York 1963.
10
L. Vitgenshtejn, Filosofskie raboty, Moskva 1994, p. 127.
11
P. Bourdieu, Le Senspratique, Paris 1980.
12
L. Vitgenshtejn, Filosofskie..., op. cit.
9
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fact of knowledge in these formulas but also the ways to verify and confirm
knowledge – first of all by testing through practice, through the continuous
application.
After all, such judgments simultaneously carry a rule in themselves, follow the
rule and produce rules: judgment is nothing else than a) an observant application,
b) recognition of consent (i.e. somebody is recognizing at the moment of his
consent), c) understanding the regularity (i.e. something is becoming
understandable to somebody thanks to the regularity of something).
The category of background13 appears to be insufficient here: this category
objectifies rule at the level of factuality according to E. Durkheim, but also
poststructuralism, which rejects the people’s community as the subject
of reproduction of rules, structures and speech acts.
In this situation, we may look for help in poststructuralism. This paradigm,
however, is significant in order to investigate not so much the process
of knowledge-based production as the process of knowledge-based functioning
(i.e. stable reproduction and regular iteration and repetition). Here Roland
Barthes's semiology, which allows us to investigate any meanings and senses (not
only denotating but deliberately created in a communicative purposes), and
overcome these meanings and senses (and systematic nature of language as an
instrument and method of domination) in the process of „overcoming” through
„explanation”14, seems to be salient. Roland Barthes demonstrates, that
disassembling, de-engineering, deconstructing in order to debunk, denaturalize,
desacralize – this is the only possible strategy for overcoming ideological
„writing”, demonstrating its historical determinism.
Another important methodological refinement that we adopted from
R. Barthes is the requirement to analyze not the „semiology of structure” but „the
semiology of structuring”, to shift the emphasis from a static „sign” to the process
of „signification”. Here, the metaphors such as „magma of meanings”, „premeanings”, „metalanguage” introduced by R. Barthes are in parallel with the ideas
of J. Kristeva concerning „pheno-text” and „gene-text”15.
All this is superimposed on Barthes' inherently traced idea that language is not
something that is created by man as absolutely new and just-now-invented but is
more like a „place of hire” of discursive units, syntactic constructions, „genres of
discourse”, etc. In this „place of hire”, we get already repeatedly used,
„crumpled”, „dirty”, „stained”, „flavoured” and „painted” units, with (using the
postmodern jargon) „prints” and „tracks” of contexts and texts. In this sense, the
practice of using language, according to R. Barthes, is not independent of history
and biography.
13

J. Searle, The Construction of Social Reality, New York 1995.
R. Bart, Izbrannye raboty: Semiotika: Poetika, Moskva 1989.
15
Yu. Krіsteva, Polіlog, Kiїv 2005.
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It is not surprising that R. Barthes comes to the conclusion that „writing”
(as an ideological „grid” objectified in the language and placed by a social group or
social institution between an individual and reality16) is typologized as different
„sociolects” that signify and fixate socioculturally existing representations (as the
system of knowledge operands) and legitimately carry out violence over the ways
of thinking, categorical series, the ability to „see” and that ability to „evaluate.”
Moreover, denotative signs continue to exist, but they prove to be only
a deceptive, false „support”, a „bearer” of various signifiers, or „secondary
signifiers”, inflexible, but no less effectively functioning. In other words, myths
exist as a set of connotative signifiers, which in this case, form a latent
(ideological) level of discourse. At the same time, R. Barthes defines ideology as
widely as possible, – as L. Pinto could understand the doxa17, and P. Bourdieu –
„common sense”18. That is why, according to R. Barthes, people do not use
language, but language uses people. It is language that subordinates people to a
scenario that is unknown and authoritative to them. One that may be referred to
as an indirect, mediated scenario: language always plays a mediating role;
it cannot „express” or „articulate” at all, it can only call, name, or nominate. And
the development, semiotic power of the language unfolds against the language
user: language is not just objectified, it is alienated and precedes the individual;
language is independent of him; language offers individual, ready-made forms in
which subjectivity is imprinted and sculpted.
That is why we consider the future public appearances and speeches primarily
as a set of custom strategies for „visiting”, „celebrating”, „marking”, „checking-in”
in the language „common places”. These „common places” can be micro-toposes
of lexical order, meso-toposes of discourses, ideologems, mythologems, and
maybe macro and mega-toposes of ideologies, mythologies, discourses, habitual
schemes of thinking and „well-known” routes in language labyrinths.
The third important component in the methodology and the process of
analyzing public speeches is provided by Jacques Derrida. He teaches us to
abandon the central principle of the European philosophical, methodological and
cultural consciousness – the principle of „centering”, as well as the dichotomized
privilege19. And it is not about „turning over” a dichotomy (for example, not to
make „black” positively discriminated against „white”, and „female” against
„male”), but it is about a complete destruction of the very idea of difference as
an opposition. In the place of a difference, he offers differance, otherness, i.e. the
simultaneous co-existence of a multitude of semantic instances, the co-existence
that leaves „traces”, generates actions and meanings, generates oneself and the
16

R. Bart Izbrannye raboty…, op. cit.
L. Pento, Doksa intellektuala, „Socio-Logos”, 1996, pp. 32-38.
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other. Only such a decentering allows us to see in any public text not the familiar,
cosy, comfortable and inscribed in ourselves rules in advance, but the
objectification of those which need a suspicious attitude towards them.
These structures, in the language of Julia Kristeva, are embodied in pheno-text
as a packaged, ready, solid, structured semi-product with a clear and stable
meaning, as well as with meaningful stability20. It is the pheno-text of phrases and
discourses, their intentionality and instrumentality, with their performativity in
J. Austin's language21, that will be the empirical object of our research, but this
only concerns empirical discourse analysis procedures, because the pheno-text
exists only to hide the gene-text as a „second scene”, as a place of
„differentiation” and as a place of unstructured semantic plurality, ordered only at
the level of the pheno-text, in which it crystallizes and acquires practical and
institutional form.
The kinds of pheno-texts, de-centrally considered by us as the connotativedenotative practice of „language games”, are public speeches that we view as
already fabricated, massively accepted (or accepted in the process of fabrication)
and legitimate knowledge aggregates. Any composition of knowledge (that is, the
composition of judgments) produced in different subuniversums (contexts)22,
according to different rules and production procedures, differently formalized and
oriented, can be considered aggregates. Texts of news (implying different
manifestations, different ways of interpreting and enigmatic „decoding”), letters
(as a way of reproducing the social according to „factory rules” and conveyors of a
certain historical epoch and socio-cultural place), public productions of knowledge
aggregates (for instance, public appearances and their texts), objects of
advertising, semiotic subsystems and connections can be considered aggregates
as well.
Such a plan is somewhat similar to the Foucauldian project (in particular, its
idea of the archeology of knowledge23), but if M. Foucault set himself with aim of
exposing pathos primarily, the pathos of the archeological „dissection” of various
forms and ways of knowledge phylogenesis and ontogenesis, then our goal is
somewhat different. We, do not plan to carry out (for the most part) deep
discourse analysis, as we do not use most of the content analysis works.
We set ourselves the task of finding the conjugation of knowledge (represented,
in one way or another, on the one hand, and communication, action, things and
signs, on the other).
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The empirical basis of our research includes a number of texts presented in the
following editions, used purely for the comparative purpose of our study:
Rolland R. Collected works in fourteen volumes. Vol. 13. Publicism. – Moscow: State Publishing
House of Fiction, 1958. – 512 p.
Dickens C. Collected works in thirty volumes. Vol. 28. Articles and speeches. – Moscow: State
Publishing House of Fiction, 1963. – 584 p.
Ostrovsky A. N. Collected works. Vol. 10. Criticism. Articles about the theatre. Notes. Speeches. –
Moscow: State Publishing House of Fiction, 1960. – 492 p.
Memories of Vera Panova. Collection. – Moscow: Soviet writer, 1988. – 448 p.

As it can be seen, the sample we have formed is neither representative nor
pretending to reach any research completeness. Our task, which must be
emphasized, is the implementation of the „intelligence research” probing the
possibility of objectifying culture and media texts and even texts not considered
as such, not for traditional critical purposes, and not for the purpose of searching
for „hidden” tendencies, manifestations of public opinion, etc., but to establish
differences in different historical patterns of the social.
Our procedural restrictions are due to the fact that, in contrast to W. Thomas
and F. Znaniecki24, we did not work with the prototypes of speeches (audio or
video recordings of those), which is why the technique of selecting units of
observation is conditioned. Our choices are the following:
1) complete texts (since the texts presented in abbreviations and adaptations
do not provide an opportunity to evaluate the systems of translation,
communication, evaluation, etc.25). It is the complete text, representing a fullfledged knowledge aggregate (that is, such a composition of knowledge fragments
that is subject to an autonomous and finished act of perception), that allows us to
assess the sufficient and necessary structures and modes of communication,
interaction, sign and material exchange, in the language of C. Levi-Strauss26;
2) citations that are sufficiently representative in knowledge optics – that is,
they are quotations that allow us to represent a whole class or the phenomenon
behind it. The initial sample set of quotations was much larger, but limitations of
the genre (and absence of assurance regarding the achievement of
representativeness and completeness) compelled us to confine the provided
sample;
3) typical techniques and methods of fabricating the social. By these, we mean
not only those met more often (in the investigated sample), but also those that
have a „reflection”, a manifestation of and options for practising in the modern
24
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world, which suggests the hypothesis not to be on their socio-cultural or historical
universality, but the duration of their historical existence.
Among the genres of „public epistles” we have chosen, memoirs (as
an intimate publication and mediatization of the past) and public speeches
(as an intimate publication and mediatization of the present and the future). They
both have their own genre and constitutively knowledge differences, but they are
united by a number of specific features.
So, one of these specific features is the fabrication of the correlation and ratio
of individuality and collectivity. This ratio is always leaving a place of collective
dominance, which is manifested in the publication of such intimacy attributes as
„honour”, „joy”, „inability to respond as should”, „I am not worthy,” that is best
visible in the provided example coming from Ostrovsky27: „Gentlemen! I thank you
for the honour, that you honour me, and for the joy that you bring to me”. Such
pragmatically dysfunctional speech turns are first of all functional socially, and in
this case, negations are also fulfilling an affirming function, as in the example:
„I would like to respond to your heartfelt greetings as it should be. God sees
I want it, but I cannot”28.
In particular, collectivity is endowed with the capacity for factuality and
determining the influence on individuality. Collectivity produces an individuality, it
is postulated as influential and significant: „From now on, the very name of your
city will, I'm sure, inspire in me a feeling of gratitude and joy. While I live, I will
love its inhabitants, its hills, its houses, even the stones of its bridge”29; which
determines its memoirs (knowledge-symbolic) practices as well as emotional
aspects („It's sad, so sad, that Vera Fedorovna Panova is no longer with us”30).
Such an „effect” can be achieved not only through the essentialization,
reification, naturalization, sacralization and institutionalization of objective
collectivity, but also through desacralization, „humiliation”, debunking and
„weakening” of individuality, which is achieved primarily by speech methods
(„Gentlemen, I want to conclude my speech – I still have to bother you for the
third time today – with a repetition of what I have already said”31), but primarily
fulfills the social functions of identifying actors with some integrity and unity,
establishing interoperability („Let me only mention the relationship of Ivan
Ivanovich to Russian life and to the writers...”32).
It is with this goal that the fabrication of collectivity as an even more massive
and meaningful action is carried out in a knowledgeable way. This fabrication, in
27
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our observations, needs, in general, a special study, but a number of means can
already be identified now.
So, one of them is the fabrication of an intensive jointness (including the past):
„Our circle did not live much, but experienced a lot”33, which further allows actors
to operate with collectiveness as some historically and biographically reasoned
evidence. Opposite to it – in the case of the impossibility of such fabrication – is
the fabrication of the possibility of intensive jointness (including future): „It seems
to me that I am among old friends, whom I have long known and whom
I appreciate a lot”34. From the point of view of W. Thomas's theorem, this tool is
equivalent, but its use, since this tool does not rely on the substrate of the joint
past (practices and things, signs and communications), has limited functionality.
Similar, but significantly different in terms of instrumental power and
instruments involved, is the: fabrication of officially institutionalized collectivity:
„Today, ladies and gentlemen, we celebrate the one hundred and twenty-second
anniversary of the Royal Society of Musicians”35; that in a knowledgeable and
communicative plan is identical to the production of the possibility of interaction
and the establishment of some concrete Other (Instance) and generalized Third
(Instance) through authority and sociodicy (according to P. Bourdieu36) of activity
of the Official Objective Reality.
An equally significant example is the production of collectivity on the basis of
„unity of practices and the resulting knowledge aspects: I think we can have no doubt that we,
having gathered here for the sake of children and in the name of children, have thus proved that
37
they are not indifferent to us” .

Such fabrication of collectivity is sufficiently stable insofar as it appeals to
decisions (prior or actual) co-opted into the fabricated collective.
And orthogonal to the already mentioned means of collective fabrication is the
fabrication of collectivity on the basis of an important coincidence (it can be
a unity of one feature, unity against a background of many differences, which are
even purposefully emphasized or argued): „I regret that I am not your age mate
and that I will not see what you will see, a new humanity. But I know that it will
come”38.
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Moreover, the importance of coincidence is not simply determined by all
participants more or less arbitrarily, but is also constructed in knowledge by
attributing emotions, sensations, feelings, opinions of some „objectivity”:
„But I am happy to think that from now all of you are inextricably linked with this day; and that
whenever it comes I will in my imagination see you again and again…; in gratitude for the
39
happiness that you gave me today” .

Often, this is done by employing the previous technique – namely, the
correlation of collectivity and individuality, and with the „sacrifice” of an
individuality, which, quite in the style of the number of concepts of gift40, is very
homologous to some sacrifice that is the basis of the community that is being
built.
Thus, an example of this sacrifice is the voluntary (self)objectification of the
subject who, for the purpose of fabricating collectivity, gambits his or her
subjectivity, his or her opinion (or at least declares it):
„I was asked to offer a toast – or, in the words of my friend Mr Owen, take on the role of walking
advertising and praise you the educational institutions of Birmingham, which I am ready to do
41
with great joy” .

As a variation of this fabrication, the following instrumentalization of fabrication
can also be considered (with which, incidentally, we do not agree):
„the fabrication of collectivity based on the coincidence of emotions or perceptions, judgments
or (re)cognizings: „Up to the snowy road to the cemetery in Komarovo, according to which
people are still going now. Those are going who happened to know Vera Fedorovna personally,
and those for whom Panova” – author of their favourite novels, stories, plays and scripts. So, the
42
lessons of Vera Fedorovna are not over” .

Another characteristic of the public epistle that we propose is especially
important for us because it reveals the confirmation of our hypothesis about
knowledge protocols, their existence and structure. So, we observe the
installation of the protocol of publicity with knowledge means. This installation is
achieved both at the expense of a template (for the protocol of publicity
„constants”) turnovers, speech or knowledge instruments, practices („Dear
comrades, send you your fraternal greetings”)43, and by distancing speaker from
the object or from the subject of the hearing – and the protocol of publicity, in
fact, inevitably assumes a specific distance – if we consider the protocol of
publicity as the result of (self) description of the public („Mr Chairman,
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gentlemen, I do not know, I just do not know how to thank you”)44.
This production of distances can build distance not only for the speaker or the
listener – it can also distance some „concrete Third”: „It is hardly possible for
a comparatively young reader to share with us, the older ones, the first
perception of the Satellites”45. It produces special opportunities for the
distribution of hierarchies, concentric and universally meaningful circles for
inequality, officially and publicly fixed and reproduced.
Another way to install a publicity protocol is to produce a „complete
description” as a procedure for explicating the implicit, manifestation of the
unobvious and technological nature of the a purely social: „Gracious sirs! We are
here to greet the veteran of Russian literature, Ivan Ivanovich Lazhechnikov, on
the occasion of the fiftieth anniversary of his authorial activity”46.
At the same time, the protocol of publicity often assumes a kind of
algorithmization of the action, which makes the activity transparent to all its
participants, transparent to a multitude of people, which both simplifies mass
communication (and joint action) and installs the generalized Third (Instance):
„To say that I thank you for the hot support for the toast, so eloquently proposed
... – it's still half the battle”47. What is significant here is that such technological
tasks are hidden behind completely non-technological tools, such as metaphors,
hyperbolas, metonymies („much of gratitude” that „grows around” the speaker)48,
the use of complex literary and mythological techniques (for example, the
mention of Argus who: „would feel that weekly public receptions diminished his
power and dulled his vigilance”49), and the use of the art techniques for „closure”
of text in practice:
„You lifted me to such a peak of joy that I really found myself in that woeful situation, which
50
I jokingly described, starting my speech” ; „The Birmingham Polytechnic School is now
experiencing a time of infancy, and it, like every baby, was surrounded by many troubles and
51
misfortunes” .

However, this paradox is apparent. In fact, these methods are nothing more
than an appeal to conventional, pre-agreed, universal (or particularly universal)
knowledge aggregates (mythologems, habitual images, historical realities, literary
images) that describe, in a universal and unproblematic way, joint reality.
That is why an important place in any public epistle is the production of
communicative foundations. If in an intimate epistle this production is important
44
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primarily for the official or distanced production of the epistle, then in the public
epistle this production is the foundation for further communication. It can be
many-sided:
 for example, it can camouflage itself as an explication of some implied
community of views or beliefs, practices or knowledge: „We are unanimous
in condemning the current teaching system”52;
 it can be implemented as a logical argument for the right to speak:
„Twenty-five years ago, television instructed me to make a forty-minute show about the work of
Vera Fedorovna Panova. As a child, I read all that came across ... Panov's „Satellites” were also
read by chance, the book became a beloved for life, not only for its undoubted merits (as I now
53
understand) but also for my emotional feedback” .

 it can be carried out as the openness and sincerity of the speaker, thereby

producing the speaker within the framework of Thomas's theorem:
„Gentlemen, I try never to forget about it, and so it is not difficult for me to
determine where your kindness and hospitality come from”54;
 the basis of communication can paradoxically be a demonstrative nonpresence in this communication of some „alienated” actor, who is aware of
his or her detachment and officially reproduces his or her detachment:
„The society in which I have the pleasure of being present at this moment has long been close to
me. Allow me, ladies and gentlemen, to wish your society success in achieving the goals which
for it was founded, and in implementing those intentions that animated us, its founders, and
most importantly, let me wish that your Society in its further existence would not meet more
55
obstacles achieving their lofty goals and in performance of their noble intentions” .

– an important tool for constructing the basis of communication is, as we know
from the official public speeches of politicians, a knowledge „connection” of the
speaker to irrelevant factors such as history, collectivity, and practices. Thus,
C. Dickens56, in one of his speeches, tells about the history and statistics of the
school which as he claims, he knows better than the pupils and workers.
Of course, the tools and methods of fabricating the basis of communication
can be combined – for example, official (self)distancing can be combined with
familiarizing themselves with the „having the right to the word” community,
linking their actions with the close past and with more extensive chronotopic
strata:
„In my opinion, this honor, so unanimously rendered in such a meeting – let it be allowed to
develop the idea of a venerable archdeacon, whose spoken here speech gave me
an unforgettable pleasure, I repeat, gentlemen, in my opinion, such an honor serves as a double
52
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57

illustration of the position that literature occupies in our, of course, „depraved” age” .

In the fabrication of the social in general, and the order (the order of
interaction, communication, things, signs) in particular, the important role is
played by reliance on the „obedience”. And this reliance on the obscure, doxical,
public assumes the look of sociodicy: thus, defending copyright, Charles Dickens
writes:
„Scott might not have bent under the weight of excessive mental strain, and lived longer and
added new creatures of his imagination ... When I listened to these words, a touching scene
58
from the life of this great man arose quickly before my inner gaze ...” .

Sociodicy also extends to the justification of hierarchies, both as hierarchies of
the autonomous field (in the language of P. Bourdieu) and hierarchies of
heteronomy:
„Let it is suffice to say that at this time writers such as Vera Panova, Vissarion Sayanov, Mikhail
Zoshchenko, Alexander Prokofiev, Vera Ketlinskaya, Yevgeny Shvarts worked in Leningrad – I call
only those with whom I had to communicate personally. There were young, hopeful writers,
Daniil Granin, Mikhail Dudin, Sergei Orlov, Anatoly Chepurov, and Fedor Abramov lectured us on
59
the history of Soviet literature at the university” .

These doxical generalities often legitimize group interests with the help of the
rhetoric of naturalness, universalizing the particular and depriving the
conventional of conditional:
„For France is interested in knowing the truth. It is interested in not hiding her mistakes and her
60
sins. She is interested in knowing the abuses of power that discredit her good name” ;
„Even those who seem not to share my opinion, in effect, look at the danger of ignorance and
61
the advantages of knowledge in approximately the same way” .

At the same time, the authors operate on social constructs with the highest
degree of abstraction („France”, „truth”, „mistakes”, „sins”, „abuse”, „good
name”, „knowledge”, „ignorance”), which are sacrificed and re-classified, reified
and naturalized as real, existing, included in a set of „obsolete”, doxic reliance on
which it occurs; and the proportions, correlations and the interrelationships
between these concepts („the danger of ignorance”, „the advantages of
knowledge”) enter into unconditioned and unconditional categorical and
categoric connections.
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An alternative to this is the reliance on commonly-known and doxical problems
and negatives that are opposed to the community, that, oddly enough, does not
reduce the likelihood and possibility of interaction (and, consequently, social in
the broad sense of the word), but, quite on the contrary, raises it: „Our works,
under conditions, as you know, are not always favourable, do not particularly
contribute to the cheerful mood of the spirit in a person”62.
Another way of reliance on self-evidence is to refer to the generally accepted
practices, routine actions and everyday habits: „All of us, often attending the
theatre, have learned, I do not doubt, to predict by various small signs how events
unfold on the stage”63. They are opposed to no less self-evident – not in terms of
ontology, but in terms of deontology – slogans and values such as: „Concordia res
parvae crescent! Viribusunitis!64 These mottoes are worth the gold on which they
were minted!”65:
„And let me, dear ladies, tell you how clever it was on your part to turn your favored attention
to this institution, for where the light of knowledge spreads, where it is most clearly understood
that there is beauty and good and how it is possible to atone for human vices and
misconceptions, you will be best able to appreciate your character, your virtues, your charisma,
66
your highest dignity, and there you will be proudly paid a tribute of devotion and respect” .

In this sense, we find that the self-evident becomes a foundation of the social
and ontological (that is, the actual assumption about the real existence of
something as a reality), and deontologically (that is, as a hypothetical or
protocolary determined judgment of the necessary and (or) needed).
An important factor in the sustainable functioning of the social, on the one
hand, and in the order of using knowledge in it, on the other hand, is the
productivity and effectiveness of the fabrication of naturalness and sincerity. This
fabrication paradoxically implies a comparison-without-comparison, which implies
some experience beyond the limits of the social and its order, but it is „ignored”,
„not seen”, its value and importance are underestimated, and the social order
itself is opposed to all other orders:
„That's why, gentlemen, I say today, – I say with all my heart, honest intentions and grateful
feelings – that no words can convey how deeply your memory, your friendly and honorable
reception crashed deep into my memory, that nowhere under the sky of Europe, nor anywhere
67
in what cozy and warm house I cannot forget your country...” .

Another paradox of sincerity in its social dimension is the emphasis and accent
on those aspects and determinants of communication or interaction that, by their
62
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very design or essence, are opposed to the very chance of sincerity: „I have
maintained my loyalty and devotion to it (the revolution – A.G.) despite some or
other ideological differences, about which I expressed with sincerity”68.
The third paradox that sincerity suggests to us is the publication of an intimate
and intimisation of the public:
„I did not study at the Literary Institute, because, contrary to generally accepted standards, I did
not dream of becoming a writer from childhood. It seemed so unattainable to me that even after
the publication of my first books I was somewhat surprised that I wrote and was even praised in
69
the critical reviews” .

It is precisely because of this that sincerity in its fabrication presupposes
a rather powerful foundation of emotional actions (or those that look like such or
are practised as such), decisions, communications:
„Gentlemen, believe that I accept this tray and this ring as gifts precious to me, but in
themselves so valuable as samples of skilful masterpieces of this city – with great excitement
70
and a feeling of lively gratitude” .

The reverse side of this fabrication is the published distancing of oneself,
a demonstrative communicative (but not active) „alienation” from collectivity,
which transforms the speaker into an equal one to the listener (that is
ontologically unequal positions, but socially equates with this „alienation”), and
transposes speech from broadcasting in intercommunication: „Gentlemen, I am
proud that on the stage I had and have the best, most devoted friends”71. This
self-alienation from collectivity, communicative, but not activity-based, distanced
opposition presupposes, in particular, a specific operation with the meanings of
high and low, sacred and damned, personal and public, private and public,
deontology and ontology, the past and the future:
„...My first desire would be to discard all personal considerations and think only of the high
purpose and purpose of this crowded meeting, of the noble tasks of this institution, of its
72
glorious, inspirational history, steep and difficult path, so bravely they travelled” .

In this practice of distancing, one of the poles of the above dichotomies –
namely, responsibility for the production of consistency, solidarity, unity – takes
precedence:
„On the high mountain above Tiflis flaunts the great grave of the great Griboedov, and so high
above us, all is his genius. Not we, the writers of modern times, but he brought a living stream of
73
truth in life to the Russian drama literature” .
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Priority is given to the past before the present, the sacred before the secular,
the public before the intimate, the public before the individual, the universal
before the collective, the duties before the rights, the determination before the
liberties:
„Gentlemen, the duties of the Trustee of the Theater Fund, which post I have the honour to
perform, are not as numerous as its rights. In other words, it is no more than a character without
74
words, with the only regrettable difference that it has no one to sign for” .

- as well as the objective before the subjective, the mass before the individual, the
structure before the action, the object of speaking before the subject of speaking:
„The „Satellites” story entered into my life with the Vera Panova’s name,
significant not only in itself, but also by the way it sounded”75.
One of the most powerful and involved techniques of producing the social as
a situation of possible interaction and a conditional (that is, it needs of activity)
order is the production of the uniqueness of the situation. A good and strong tool
for producing uniqueness is by using unique things, realized or not realized as
such:
„Thirty years ago, an unsent letter. Thankful, not fit in big notebook. And it turned out, to this
day disturbing. There is no point in it. Mentally I get to the line of relations with Vera Fedorovna
– to a dispute that broke off at the end of the sixties. To a dispute, I thought, also forgotten, but
surfaced in memory and presented in a new light. Just like books, like the whole face of Vera
76
Panova” .

Uniqueness is always associated with such categories as „special”, „particular”,
„specific”, „unique”, „the only”, „unbelievable”, „indescribable”, which should
reflect the attitude of participants in a situation not so much to the situation itself,
as to the interaction in it, and the attitude of situation to participants – as
a priority as mentioned above and here:
„I also have a special reason to rejoice on this meeting, and this is what the reason is: I am
pleased that the resolutions that will be proposed here, do not contain any sectarian or class
clauses, that they relate not to any one institution, but express the great unshakable principles
77
of the widest dissemination of knowledge everywhere and under all circumstances” .

A powerful tool for designing uniqueness are reproducible social conventions,
like „round numbers”, „anniversary dates”, „unique days”, „social holidays”,
„religious celebrations” and so on. Moreover, the conditional nature of this
instrument becomes especially visible either from outside the specific community
or after a long time: „Friends, together with you, I mark the tenth anniversary of
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the end of the war”78. The instrument of conditionality in the production of the
situation uniqueness can be even the (f)act of acquaintance of communicants, the
(f)act of constituting social situation and establishing social order: „I've heard
already that the Georgians have a good troupe, and today I convinced that you
play really well”79. A necessary and indispensable attribute of this production is
respected as a social arrangement, hierarchization and distancing of the
participants in relation to one other and to the situation, to collectivity and to the
social order: „So let me briefly tell you why I have special sympathy and respect
for the Royal society of musicians”80.
The production of the social and its order is impossible without memory, which
not only preserves, but also legitimizes, and even paradoxically conceals processes
of preserving and legitimizing social and social order. In this sense, the methods of
memorialization and memoriality are extremely revealing: they, on the one hand,
select the object of memorization, on the other hand, select the objects of
forgetting81. Naturally, from the text genres we have analyzed, memoirs turned
out to be the most saturated by practices of memorialization and artefacts of
memorials, although public epistles contain a considerable number of objectified
and formalized practices of memorialization as a way of establishing the natural
order of the social.
For instance, it is the memorialization that is carried out in the genetic
„analysis” of the situation (in fact -(re)making the genesis): „I saw Vera Panova
only in 1946, already in the halo of the author of the „Satellites”82. In this way, the
(re)production of communication bases, the (re)production of unity (see above)
and collectivity are done. At the same time, any (or at least minimal) participation
of the speaker (carrying out a public or intimate epistle) is important in the
retrojected83 genesis of the situation:
„And it was immediately recalled how persistently she taught on the base „Lenin's
grandchildren” our children's, our future correspondents, to comprehend the secret of words.
84
And she herself masterfully mastered all the shades of speech”

At the same time, a technically strong social technique is demonstration of the
unity of the speaker's everyday life with the structural features of a memorialized
phenomenon or a community, which is grounded in memorialization:
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„I remember the day when I first came to Vera Fedorovna Panova's house on the Mars Field.
Leningradians are well acquainted with the architectural ensemble, decorating with its
85
magnificent facade the most spacious square of the city” .

Finally, the most important aspect of the constitution of structural aspects of
the social (for example, the relevant structure of a protocol) is the structuring of
(pheno-)text. These practices, that look as purely textual or grammatical, are in
fact purely social. Especially social are „breaks” in the texts”, visually
„inadvertent” transitions to other topics, announcements and „spoilers”- for
example: „Ladies and gentlemen, everything I want to say today will fit into two
very short remarks”86. At the same time, all practices for structuring the text as
a communication and interaction can be conditionally divided into the explicit
ones (an example of which we have already mentioned above) and the implicit
ones, naturally, with the dominance of the latter, which proves the thesis that
has already been put forward on the purely social nature of grammatical
texturing techniques of text structuring. Explicitness manifests itself both in the
framing of text and in its internal differentiation: „I turn to the third objection,
which, as much as I could mark, is expressed mainly by young people from good
families...”87.
The implicit techniques of structuring include the use of traditional methods of
finalizing interaction in the protocol of officiality – for example, „official
resolution” or „toast”: „Ladies and gentlemen, I would like to offer a resolution
I have already read (Applause)”88; and moreover: „Gentlemen, I propose a toast to
the health of those members who have not left the Circle since its inception”89.
These fragments finished the public epistles of Charles Dickens and Alexander
Ostrovsky, and they are very revealing.
Finally, another implicit framing-type technique for structuring are purely
autonomous (i.e., specific to a given space or community) acts of finalizing
communication and interaction – that is communicating about communication,
namely, its completion:
„On behalf of the literature to which you today have saluted, I thank you sincerely, and on my
own behalf, I thank you separately for the flattering reception you rendered to a man whose
90
merit consists only in the fact that he had chosen literature as his profession” .

Thus, public speeches as knowledge aggregates contain both practical
techniques of constituting the social, which is especially vividly and visibly
manifested in case of texts of speech, chronologically and culturally distanced
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from the researcher (which we demonstrated on the example of the public
epistles from the 19th century while employing a the decentring concept
of J. Derrida). Ad these knowledge aggregates can be analyzed from both internal
and external positions, i.e. they can be read both as pheno-texts and as a genetexts (according to J. Kristeva). In the second case, we find its fullness with the
connotative contents and meanings, predominant in a given society (according to
R. Barthes), and the public speech itself, in this case, can be read as a „language
game”, carried out not only by certain rules, but also with the purpose of
reproducing and strengthening these rules. These seemingly fairly theoretical
generalizations in the empirical detection of the conjugation of a sign, practices,
things and knowledge demonstrate to us how complex the fabric of the social is in
its fabrication, and how important is the role of media in fabricating this fabric.
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Public Speech as a Knowledge Aggregate – Possibilities of Research
Summary
The article analyses public speech as an aggregate or unit of knowledge and explores the
possibilities of researching it as a media product. Using the methodology of the so-called „linguistic
turn” theorists (L. Wittgenstein, R. Barthes, J. Derrida, J. Kristeva) and researchers of the sociology of
knowledge (P. Berger, T. Luckmann, K. Knorr-Cetina, M. Foucault, E. Goffman), the author proves
that the media representation of knowledge structures in public speech is a real and actual social
fact and that knowledge aggregates produced in it have their own structural and practical specifics.
The article presents the author's analysis of public speeches produced by a number of nineteenthand twenty-century figures, selected in the framework of illustrative research strategy. It is
emphasized that the knowledge located in the array of such knowledge aggregates is subjected to
certain laws of its structuring, ordering, practising and spectacularity that the author has identified.
It is concluded that the „public epistle” (public speech) not only plays an important role in the
community's reproduction both of its memory/commemoration (in the practices of
memorialization) but also in its collectively realized (according to L. Wittgenstein) thinking.
Keywords: knowledge, sociology of knowledge, social, public speech, knowledge aggregate, media,
media construction of knowledge, text analysis.
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Nowe media jako element kształtowania kapitału
społecznego ich użytkowników

ABSTRAKT
Kapitał społeczny, czyli gotowość do działań wspólnotowych, jest uwarunkowany wieloma
czynnikami. Jednym z podstawowych czynników jest zaufanie do nieznanych członków społeczności
internetowej, z którymi komunikuje się użytkownik nowych mediów. Pojawia się zatem pytanie:
czy anonimowość, niezależność i samodzielność jednostki w internetowych działaniach społecznych
nie osłabia zaufania i czy nie prowadzi do erozji kapitału społecznego? W prezentowanym
refleksyjno-analitycznym artykule podjęto próbę wyjaśnienia problemu: jak w czasach przemian
medialnych kształtuje się kapitał społeczny użytkowników nowych mediów.
SŁOWA KLUCZOWE: Internet, kapitał, komunikacja, media, społeczeństwo, zaufanie.

Wprowadzenie
Skuteczne funkcjonowanie społeczeństwa jest determinantą kształtowania się
postaw obywatelskich ukierunkowanych na samokształcenie i samoorganizację,
a w konsekwencji samorozwój w wymiarze społecznym, gospodarczym
oraz politycznym. Współcześnie na życie społeczne zdecydowanie największy
wpływ ma Internet będący głównym narzędziem komunikacji interpersonalnej.
Stworzone więc zostały nowe możliwości nawiązywania relacji, w których
fizyczność kontaktów bezpośrednich jest zastąpiona przez intelektualność
pośrednich kontaktów interpersonalnych1. Atrakcyjność kontaktów on-line
przenosi rzeczywistość do cyberprzestrzeni, w której w sposób naturalny tworzą
się
wirtualne
społeczności2, ulokowane w przestrzeniach portali
1

S. Juszczyk, Człowiek w świecie elektronicznych mediów – szanse i zagrożenia, Katowice 2000, s. 146.
J. Slevin, Internet i formy związków ludzkich, [w:] Socjologia codzienności, P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska
(red.), Kraków 2008, s. 594.
2

51

Joanna Juszczyk-Rygałło

społecznościowych. Fenomen portali społecznościowych polega na tym, że łączą
one w sobie funkcjonalności wszystkich kanałów przekazu, a każdy z nich, jako
pojedynczy kanał, może jednocześnie pełnić wiele funkcji (komunikacyjną,
informacyjną, towarzyską, rozrywkową itd.). Jak pisze na ten temat Magdalena
Szpunar:
„sieci komputerowe stanowią pewien rodzaj sieci społecznych, pokonujących wielkie dystanse
przestrzenne, a komunikacja komputerowa podtrzymuje więzi społeczne poprzez wiadomości
elektroniczne (e-maile), grupy dyskusyjne, Usenet (system dostarczania i zwielokrotniania nowin
zamieszczonych na listach dyskusyjnych w sieci Internet), IRC, dostarczając poczucia
3
przynależności” .

Owo poczucie przynależności jest warunkiem sine qua non zaistnienia jednostki
w cyberprzestrzeni społeczności wirtualnej z zasobami interakcyjnymi,
niezbędnymi do kształtowania własnego kapitału społecznego. W dalszej części
artykułu prowadzone są rozważania na temat samego kapitału społecznego, jego
otoczenia i specyfiki kształtowania się w świecie wirtualnym nowych mediów.

Kapitał społeczny – obszary znaczeń
Kapitał społeczny jako atrybut charakteryzujący grupę społeczną wywodzi się
z ekonomii i teorii zarządzania organizacją. Jednak swoją popularność zawdzięcza
socjologii, w której był ukryty poza głównym nurtem aż do lat osiemdziesiątych
dwudziestego wieku, kiedy ponownie został poddany badaniu jako jeden
z indywidualnych zasobów potencjału jednostki sprzyjający jej edukacji
i socjalizacji. Upowszechnienia pojęcia kapitał społeczny, we współczesnym
rozumieniu, jako struktury zasobów w sieci stosunków społecznych, dokonali
głównie czterej prekursorzy tych badań: Pierre Bourdieu, James Coleman, Robert
Putman i Francis Fukuyama4. Zwięzłą charakterystykę ich dokonań w tym zakresie
przedstawia na przykład Joanna Juszczyk-Rygałło5. Na podstawie tej analizy można
wyodrębnić dwa sposoby badania kapitału społecznego. Pierwszy skupia się na
zbiorowości jako formie organizacji społeczeństwa oraz na analizowaniu
wspólnego działania grup (Putman, Fukuyama). Drugie podejście zaś koncentruje
się na jednostce i jej zachowaniu się w sieciach społecznych (Coleman, Bourdieu).
Generalnie, aby kapitał społeczny mógł się kształtować w określonej grupie
3

M. Szpunar, Społeczności wirtualne – realne kontakty w wirtualnym świecie, [w:] Społeczeństwo informacyjne.
Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, L.H. Haber, M. Niezgoda (red.), Kraków 2006, s. 163.
4
Zob. P. Bourdieu, Le Capital Social: Notes Provisoires, „Actes de la Recherche in Sciences Sociales”, Vol. 3, 1980;
J. Coleman, Social Capital in the Creation of Human Capital, „American Journal of Sociology”, Vol. 94, supplement,
1988; R. Putnam, Bowling Alone. America’s Declining Social Capital, „Journal of Democracy”, Vol. 6, No. 1, 1995;
F. Fukuyama, Trust. The Social Virtues and the Creation of Prosperity, New York, 1995.
5
Zob. J. Juszczyk-Rygałło, Kształtowanie kapitału społecznego szkoły w warunkach wielokulturowości,
„Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, 2017, Tom 20, nr 2(78), s. 53-66.
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społecznej, muszą być spełnione dwa warunki: pierwszy – konieczny, będący
czynnikiem tworzącym, który stanowią relacje zaufania jako zasób kapitałowy oraz
drugi – wystarczający, będący czynnikiem wiążącym, którym są interakcje
międzyosobowe w grupie.
Kapitał społeczny, w tradycyjnym ujęciu, charakteryzują cztery obszary
znaczeń:
1) tworzą go takie pojęcia jak zaufanie, normy i powiązania, które mogą
zwiększyć sprawność społeczeństwa, ułatwiając skoordynowane działania,
2) różni się od innych form kapitału ludzkiego tym, że jest tworzony
i przekazywany za pośrednictwem mechanizmów kulturowych: religii,
tradycji, historycznego nawyku,
3) nie jest z góry zaplanowany, a zwiększenie jego puli nie może być interesem
jednostkowym,
4) jest określany jako zasób, aktyw, majątek i jest produktywny6.
W ujęciu tym zawarte jest odniesienie do aktualnych i potencjalnych zasobów,
jakie związane są z istnieniem różnych typów kapitałów: kapitału społecznego,
kapitału ekonomicznego i kapitału kulturowego. Różnice między tymi trzema
formami kapitału i zasady ich wzajemnej konwersji precyzyjnie określa Bourdieu7.
Istotne jest w tym kontekście znaczenie zasobów niematerialnych, które powstają
w obszarze kreowanym przez sieć powiązań istniejących relacji zaufania
i wzajemności. To uwikłanie jednostki w działania grupowe zależy od rozmiaru
sieci (zbiorowe znaczenie kapitału społecznego – koncepcja Putmana) i jakości
relacji konfigurujących sieć (indywidualny sens kapitału społecznego – koncepcja
Bourdieu). Jak zauważa Piotr Sztompka, są to jednak tylko dwa inne punkty
widzenia tego samego zjawiska społecznego8. Kapitał społeczny funkcjonuje
w formie trzech komponentów: obowiązku i oczekiwania, relacji komunikacyjnych
oraz norm społecznych. To one kształtują mechanizmy generujące zasoby
społeczne, które w połączeniu z kapitałem materialnym (rzeczowym
i finansowym) decydują o rozwoju kapitału ludzkiego, a tym samym mają wpływ
na osiągnięcia wyróżnionej grupy społecznej. W ten sposób kapitał społeczny
może być jednocześnie dobrem prywatnym każdego członka grupy oraz dobrem
publicznym całej grupy jako instytucji.
Obok zasobowego ujęcia, w ostatnim okresie, wprowadzane są również
koncepcje procesowe (operatywne), w których kapitał społeczny jest
przedstawiany jako sekwencja zachowań kinetycznych. Andrzej Matysiak pisze:
„Kapitałem społecznym jest system regulatorów interakcji, który tworzą: normy
moralne, kulturowe, przepisy prawne, podsystem egzekwowania prawa oraz
6

J. Łobocki, Kapitał społeczny jako kategoria ekonomiczna, „Studia Ekonomiczne”, 2013, nr 129, s. 82.
P. Bourdieu, The Forms of Capital. [w:] Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education,
J. G. Richardson (red.), New York 1983.
8
P. Sztompka, Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej, Kraków 2016, s. 290.
7
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organizacje społeczne (sieci relacji społecznych)”9. Zatem aktywizując zasoby
poprzez wzmacnianie poziomu zaangażowania w relacje, takie jak: wsparcie
emocjonalne, motywowanie, angażowanie, pomoc, informowanie, wpływanie itp.
uzyskuje się operatywność kapitału społecznego. Jest to więc czynnik generujący
takie zmiany organizacyjnego kontekstu procesów współpracy w grupie, które
przyczyniają się do pomnażania obywatelskich postaw jednostek. Są one
utożsamiane z bogactwem istniejących więzi relacyjnych w społeczności grupy.
Moc tych więzi relacyjnych jest natomiast charakteryzowana trzema atrybutami:
 stopniem obustronnego zrozumienia kontekstów komunikacyjnych,
 stopniem zaangażowania w interakcyjną wymianę przekazów,
 stopniem rozwoju współpracy przy rozwiązywaniu wspólnych zadań.
W procesie rozbudowy kapitału społecznego istniejące zasoby więzi relacyjnych są
przekształcane oraz tworzone są nowe, o wyższej wartości atrybutów, co
prowadzi do osiągania przewagi konkurencyjnej całej grupy10.
Podwyższanie efektywności funkcjonowania i rozwoju grupy społecznej
odbywa się zatem głównie poprzez ułatwianie i usprawnianie interakcji członków
grupy. Tę przestrzeń społeczną relacji pomiędzy członkami grupy wypełnia kapitał
społeczny, który powinien dysponować dużym potencjałem współdziałania
opartym na zaufaniu. Poziom zaufania w kontaktach międzyludzkich decyduje
o mocy więzi relacyjnych, czyli wzmacnia co najmniej jeden z atrybutów. Zaufanie
jako wiedza o tym, że podejmowane działania okażą się zgodne z oczekiwaniami,
ugruntowana w strukturach kapitału społecznego, prowadzi do utrwalenia
wspólnotowości zbiorowości społecznej. Niezbędnym warunkiem do
jakiegokolwiek społecznego funkcjonowania jest pewien minimalny poziom
zaufania. Jest on jednocześnie „zapalnikiem” – inicjatorem rozwoju współpracy.
Zaufanie bowiem stymuluje współpracę – im jest ono większe, tym większe jest
prawdopodobieństwo współpracy. Jednocześnie kształtuje się swoiste dodatnie
sprzężenie zwrotne, ponieważ współpraca z kolei zwiększa poziom zaufania.
Kształtuje się w ten sposób mechanizm wzajemnego wzmacniania, dzięki czemu
samoistnie rozbudowuje się i podtrzymuje relacja zaufanie – współpraca. Anthony
Giddens w kontekście socjologicznym wyróżnia zaufanie bierne i czynne11.
Zaufanie bierne jest cechą społeczeństw klasycznych i oparte jest na akceptacji
zasad ustanowionych zwyczajowo lub przez tradycję. Z kolei zaufanie aktywne,
które jest mechanizmem solidarności społecznej w społeczeństwach
postindustrialnych, jest „oparte na monitorowaniu uczciwości drugiej osoby
w sposób otwarty i ciągły”12. Zaufanie bierne jest bezkontekstowe, stałe i zakłada
uległość, ponieważ nie podlega negocjacjom. Zaufanie aktywne jest odnawialne,
9

A. Matysiak, Kapitał jako proces, „Zeszyty Naukowe, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne”, 2008, nr 6, s. 97.
J. Juszczyk-Rygałło, Kształtowanie kapitału …, s. 58.
11
A. Giddens, Europa w epoce globalnej, Warszawa 2009, s. 13, 144.
12
Tamże.
10
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otwarte na możliwość wykorzystania nowych informacji i może się
przewartościowywać.
Kapitał społeczny jest trudny do obserwacji i do pomiaru, jest jednak podatny
na zarządzanie. W naukach społecznych podkreśla się przy tym odniesienie do
dwóch podstawowych wymiarów zbiorowości: zakorzenienia i autonomii.
„Badacze kapitału społecznego dochodzą coraz powszechniej do wniosku,
że idealna społeczność obywatelska powinna się opierać na równowadze
pomiędzy owymi dwoma wymiarami organizacji społecznej”13. W perspektywie
kapitału społecznego jest to, wprowadzone przez Putmana, rozróżnienie
na kategorie: kapitał wiążący (bonding) – zakorzenienie we wspólnocie (w tym
zakresie decydujące znaczenie ma zaufanie bierne) oraz kapitał pomostowy
(bridging) – autonomia wobec nawiązywania kontaktów i współpracy w grupie
nieznanych wcześniej osób14 (tutaj z kolei dominuje zaufanie aktywne). Również
wirtualne grupy społeczne, kształtujące się w Internecie, budują swój kapitał
społeczny, który podlega specyficznym regułom społecznego środowiska
Internetu. W tym przypadku, obok dwóch kapitałów wymienionych wyżej, można
dodatkowo wyróżnić, charakterystyczny dla grup wirtualnych, kapitał
połączeniowy (linking) – łącza relacyjne w sieci z osobami formalnie pozostającymi
poza daną grupą. Wirtualna grupa w ten sposób przekształca się ze wspólnoty
w sieć powiązań relacyjnych, a jej członkowie, funkcjonując w licznych grupach
wirtualnych, tworzą społeczeństwo sieci15. Rządzą w nim nieco inne prawa niż
w społeczeństwie realnym, między innymi w procesach kształtowania kapitału
społecznego rolę zaufania przejmuje wiarygodność.

Społeczna użyteczność Internetu
Dynamiczny rozwój Internetu spowodował jego rewolucyjnie głębokie
oddziaływanie na życie społeczne w obszarze komunikacji międzyludzkiej. Obecnie
Internet jest już odrębną i niezależną wirtualną rzeczywistością, która jako nowa
przestrzeń społeczna coraz bardziej staje się polem realizacji większości
indywidualnych i grupowych potrzeb ludzkich. Pole to ma wymiar
czasoprzestrzenny, który z jednej strony jest analogiczny do realnej rzeczywistości,
a z drugiej jest od tej realności zdecydowanie odmienny. Aktywności
podejmowane w Internecie są zbliżone do tych ze świata realnego. Internauci
rozmawiają, dyskutują, tworzą monologi, oglądają strony, odwiedzają witryny,
spotykają się na forach, wysyłają listy. Jednocześnie działania te są oderwane od
13

T. Zarycki, Dwa wymiary kapitału społecznego w kontekście polskim, „Pomorski Przegląd Gospodarczy”, 2008,
nr 2(37), s. 52.
14
Zob. R. Putman, Kapitał społeczny a sukces instytucji, [w:] Socjologia. Lektury, P. Sztompka, M. Kucia (red.),
Kraków 2005.
15
Zob. M. Castells, Społeczeństwo sieci, Warszawa 2008.
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fizycznego kontekstu, przez co internetowe interakcje są pozbawione
stygmatyczności, cielesności i synchroniczności. Podobnie jak czas i przestrzeń
również same interakcje podlegają kompresji. Dlatego wirtualne aktywności są
lakoniczne i powierzchowne, co często podkreślane jest metaforą surfowania
w Internecie. W wirtualności liczy się sam kontakt i możliwość rozmowy.
Drugorzędne znaczenie ma to, z kim się rozmawia, a często również to, na jaki
temat rozmowa się toczy. Są to nowe obszary funkcjonowania społecznego,
w których trudno jest stosować prawa wypracowane na gruncie klasycznych teorii
nauk społecznych. Internet jest bowiem platformą kształtującą nowy typ relacji
społecznych. Obok podtrzymywania istniejących relacji przeniesionych
z rzeczywistości realnej, służy głównie do tworzenia nowych stosunków
społecznych, charakteryzujących się luźniejszą strukturą. Czynnikiem
konstytuującym te nowe więzi społeczne jest przynależność do wirtualnych grup
i możliwość porozumiewania się za pomocą różnych kanałów przekazu
oferowanych przez portale społecznościowe. Nawiązywane kontakty
charakteryzują się względną anonimowością, która ułatwia interaktywne
zachowania członków grup społecznościowych, jednocześnie jednak obniża
poziom zaufania. Popularność portali wynika z bardzo wysokiego poziomu
zdolności komunikacyjnych. Wpływa to na znacznie większą aktywność społeczną
zarówno w wymiarze globalnym, jak również w kontekście lokalnym16, nie
przekłada się jednak bezpośrednio na kapitał społeczny.
Nowe formy komunikowania wzmacniają relacje społeczne nawiązywane poza
rzeczywistością wirtualną. W cyberprzestrzeni trzeba podjąć dodatkowe działania,
aby w wirtualnej grupie wzmocnić więzi relacyjne. W ramach tych nowych form
komunikowania ukształtowały się dwa typy relacji:
1) wzmacniające kontakty ze znajomymi z realności – mają pozytywny wpływ
na działania lokalne zarówno społeczne, jak i polityczne (w tym obszarze
wpływają na rozwój kapitału społecznego),
2) nawiązujące kontakty w obszarze wirtualnej anonimowości –
ukierunkowane są na zwiększenie usieciowienia więzi społecznych, mają
charakter spontaniczności i doraźnej akcyjności, dlatego niekoniecznie
rozwijają kapitał społeczny wirtualnej grupy.
W budowaniu kapitału społecznego w cyberprzestrzeni szczególne znaczenie
ma oczywiście drugi z wymienionych typów relacji. Aby jednak ukształtowała się
wirtualna społeczność na bazie sieci powiązań relacyjnych, powinny być spełnione
określone kryteria wspólnotowości, wskazane przez Piotra Siudę17.

16

Zob. B. Wellman i inni, Does the Internet increase, decrease, or supplement social capital? Social networks,
participation, and community commitment, „American Behavioral Scientist”, 2001, No. 45(3), s. 437-456.
17
Zob. P. Siuda, Kryteria wspólnotowości w Internecie, „Kultura i Edukacja”, 2009, nr 4(73), s. 27-32.
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Kapitał społeczny w społeczeństwie sieci
Społeczeństwo sieci według Manuela Castellsa składa się z pojedynczych
użytkowników Internetu – jednostek, które znajdują się w rozmaitych i często
licznych związkach (połączeniach) tworzących sieć relacji interkomunikacyjnych.
Jednostka, jako węzeł sieci, zgłaszając jakąś własną potrzebę zaburza równowagę
sieci, generując impuls poznawczy, który następnie jest przekazywany łączami do
innych jednostek-węzłów. Te z kolei rezonując, rozpowszechniają zgłoszoną
potrzebę w sieci. Wirtualne grupy społeczne mogą się krzyżować i przenikać.
Jednostka będąca węzłem jednej grupy może należeć do innych wirtualnych grup
(często nawet licznych) i w ten sposób tworzona jest pajęczyna połączeń
sieciowych między grupami.
W tym procesie bardzo ważna jest jakość i moc poszczególnych łączy między
jednostkami-węzłami sieci. Czynnikiem wzmacniającym te łącza nie może być
zaufanie, ponieważ w cyberprzestrzeni takowe jest niemożliwe do zaistnienia
między nie znającymi się osobami, funkcjonującymi w warunkach nieprzejrzystości
działań społecznych przynoszących coraz większe obszary niepewności i ryzyka.
Szczególnie w sytuacji anonimowości, która sprzyja niestabilności tożsamości
i mnogości ról członków społeczności, nawiązywane relacje cechuje w wielu
przypadkach wręcz nieufność. Dla budowy kapitału społecznego jest to sytuacja
niekorzystna. Nieufność tłumi dynamikę i mobilność społeczną i może prowadzić
do wzajemnej alienacji członków grupy18, a w konsekwencji do erozji spójności
więzi w sieciach społecznych stanowiących podstawowy komponent wirtualnego
kapitału społecznego.
W rzeczywistości wirtualnej struktura interakcji przebiega w poprzek
tradycyjnych struktur relacji społecznych, zachodzących w realności. Przede
wszystkim kontakty w sieci nie zależą od wieku, wykształcenia, zawodu,
zamożności, poglądów lub innych elementów łączących ludzi w świecie
rzeczywistym. Stabilność wirtualnej grupy, jej trwałość i zwartość wewnętrzna
zależą natomiast od spójności i wspólnotowości. Spójność więzi wirtualnych
w grupie wynika z identyfikowania się z daną grupą jako własną i przeciwstawiania
własnej grupy grupom obcym19. Wspólnotowość jest z kolei cechą odnoszącą się
do poczucia przynależności, wskazującą na akceptowanie wspólnego systemu
norm i wartości w dążeniu do realizacji zamierzonych wspólnych celów. Spójna
sieć więzi relacyjnych jest podłożem kształtowania się wirtualnego kapitału
społecznego. Natomiast o jego jakości decyduje poziom wspólnotowości w grupie
sieciowej.

18
19

P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków 2007, s. 110.
R. Merton, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa 2002, s. 366.
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Mechanizmem wzmacniającym procesy tworzenia się wirtualnego kapitału
społecznego w cyberprzestrzeni, zarówno w zakresie spójności więzów, jak
i wspólnotowości, jest wiarygodność (w realności analogicznym mechanizmem
jest zaufanie). Wiarygodność jest tutaj rozumiana jako przypuszczenie,
że w określonych wirtualnych warunkach można konkretnym osobominternautom zaufać w założonym zakresie funkcjonowania sieci. Należy tutaj
zaznaczyć, że w wirtualnych sieciach rzadko występuje pozytywna korelacja
między siłą więzi a poziomem wiarygodności. Wiarygodność jest ograniczona
kryteriami, które muszą być spełnione, aby zaistniała. Zatem jest ona związana
z ciągłym kalkulowaniem warunków funkcjonowania danej sieci społecznej pod
kątem wypełnienia kryteriów wytworzenia się wiarygodności. Kryteriami tymi są:
 stabilność otwartości komunikacyjnej w obszarze społeczności sieciowej
prowadząca do jawności wątków odbywanych dyskusji, co niezbędne jest
dla kształtowania się relacji i związków międzyosobowych,
 stabilność członkostwa w wirtualnej sieci prowadząca do ukształtowania się
i utrwalenia wspólnoty komunikacyjnej,
 stabilność tożsamości członków wirtualnej społeczności prowadząca do
podtrzymywania międzyosobowych relacji we wspólnotowej komunikacji,
 stabilność interaktywności więzów relacyjnych prowadząca do
wykształcenia się w miarę trwałych sprzężeń zwrotnych i powstania
wspólnego kontekstu komunikacyjnego.
Wypełnienie powyższych warunków funkcjonowania społeczności wirtualnej
kształtuje pole, na podłożu którego są kreowane reputacje każdego z członków
grupy, jak i reputacja całej sieci powiązań między nimi jako grupy społecznej.
Opinie na temat reputacji tworzone są na bazie doświadczeń osobistych,
obserwacji i oddziaływań innych użytkowników poprzez transfer reputacji, kiedy
to reputacja danej osoby wpływa na reputację jej przyjaciół. Bardzo często tak
ukształtowany wizerunek nie musi pokrywać się z tym ze świata realności. Można
też przyjąć, że w jakimś stopniu reputacja danego użytkownika może być
wypadkową reputacji z realności i z wirtualności. Obiektywność wykreowanych
reputacji wzmacnia wiarygodność. Konieczne jest zatem wypracowanie przez całą
społeczność lub przez administratorów sieci społecznej wspólnych norm i reguł
funkcjonowania oraz sposobów ich egzekwowania i radzenia sobie z sytuacjami
konfliktowymi. Często uregulowania te przybierają formę regulaminów lub
statutów, które internauci muszą akceptować przed przyjęciem do wirtualnej
wspólnoty i przestrzegać ich przez cały czas uczestnictwa w grupie. Jest to
jednocześnie dodatkowe zabezpieczenie przed erozją wirtualnego kapitału
społecznego wspólnoty sieciowej.
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Podsumowanie
Członkowie
społeczności
wirtualnej
muszą
przejawiać
poczucie
odpowiedzialności za podtrzymywanie wspólnoty komunikacyjnej. Spełnianie
warunków wspólnotowości przekształca sieć relacji w społeczność, w której może
rozwijać się wirtualny kapitał społeczny, zapewniający (podobnie jak w świecie
realnym) skuteczność i efektywność zbiorowych działań, mających na celu dobro
całej wirtualnej wspólnoty. W realności główne znaczenie w budowie kapitału
społecznego ma zaufanie. W wirtualności takim budulcem jest wiarygodność,
która rozwijana jest przez samych członków sieci podczas interaktywnych relacji
nawiązywanych między nimi. Dlatego też te interakcje muszą mieć dodatkowy
wymiar personalny, wyrażający się zainteresowaniem osobowością innych
członków, nawet w przypadku wspólnot o charakterze wybitnie zadaniowym.
Aby zatem mógł rozwijać się wirtualny kapitał społeczny sieciowej grupy, jej
członkowie powinni wypracować własne zasady egzekwowania doświadczania
wspólnotowości opartej na poczuciu spoistości i wiarygodności.
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New Media as an Element of Developing Social Capital of Their Users
Summary
Social capital, which can be referred to as readiness for collective actions, is determined by many
factors. Among them, the most basic is the trust in the unknown members of the Internet
community, who the users of the new media have a contact with. Thus, the following question can
be asked: Do anonymity, independence and self-reliance of an individual in his or her Internet social
activity weaken the trust in and lead to erosion of social capital? The present article, which is of
a reflexive and analytical nature, attempts to explain the following problem: How is the social capital
of new media users developed in the times of media changes?
Keywords: Internet, capital, communication, media, society, trust.
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Uczenie się z wykorzystaniem nowych technologii
informacyjno-komunikacyjnych

ABSTRAKT
Niniejszy tekst jest próbą przedstawienia zmian zachodzących w funkcjonowaniu procesów
poznawczych użytkowników Internetu długo przebywających w sieci. Okazuje się, że
wielozadaniowość, typowa dla tzw. cyfrowych tubylców, skutkuje niższą kontrolą nad myśleniem,
a to uniemożliwia efektywne uczenie się. Cyfrowa rzeczywistość stawia przed systemami
edukacyjnymi nowe i trudne wyzwania. Wymaga zmiany kultury szkoły w kierunku powstania
modelu otwartej współpracy, e-learningu i mieszanego uczenia (blended learning) oraz sieci
spersonalizowanej edukacji.
SŁOWA KLUCZOWE: technologie informacyjno-komunikacyjne, Internet, wielozadaniowość,
rewolucyjna innowacja, edukacja ekstremalna, cyfrowi tubylcy.

Wprowadzenie
Gwałtownie i nieprzewidywalnie zmieniający się świat sprawia, że sprawdzone
w przeszłości rozwiązania dotyczące wielu sfer życia społecznego, w tym edukacji,
dziś okazują się niewystarczające. Obserwujemy brak ciągłości doświadczenia: od
braku bezpieczeństwa i stabilności na rynku pracy, poprzez radykalne zmiany we
wzorach demokracji, kultury, obyczajów, systemów wartości, po eksplozję
informacji (ich liczba podwaja się co rok) oraz postępującą ekspansję nowych
technologii informacyjno-komunikacyjnych. Na ogromne tempo ich rozwoju
wskazują takie przykładowo dane: pierwszy SMS wysłano w 1992 r., a dziś liczba
SMS-ów wysyłanych codziennie przekracza liczebność populacji naszej planety.
Radio zdobyło pierwsze 50 mln odbiorców w ciągu 38 lat, telewizja uzyskała ten
wynik w 13 lat, Internet – w 4 lata, a Facebook – w dwa lata.
Powszechny dostęp do Internetu powoduje kulturowe przesilenie, ponieważ
bariery czasu i przestrzeni, różnice mentalne, kulturowe, ekonomiczne, religijne
tracą na znaczeniu; ma miejsce swobodny przepływ myśli i idei, ich ścieranie się,
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wchodzenie w rozmaite interakcje. Miliardy ludzi mogą ze sobą współpracować,
dyskutować, tworzyć nowe wartości. To globalne, kreatywne środowisko, zwane
przez S. Johnsona „płynną siecią”1, poszerza świat jednej osoby o miliony innych,
które w tej samej chwili mogą znaleźć się w jej zasięgu, prezentując nowe idee,
poglądy, mentalność, kulturę czy tradycję.
Dzięki nowoczesnym technologiom informacyjno-komunikacyjnym dawny
linearny świat przekształca się w usieciowiony świat relacji nielinearnych, którym
rządzi odmienna logika i do opisu którego potrzebny jest odmienny język. Marc
Prensky – jeden z pierwszych badaczy opisujących wpływ nowych mediów na
społeczeństwa i ich kultury – prognozuje, że w nieodległej przyszłości spełnią się
najbardziej fantastyczne dziś wizje rozwoju technologicznego i w powszechnym
użytku będą m.in.: chipy wszczepiane do mózgu stymulujące jego działanie,
implanty pamięci, miniaturowe urządzenia korygujące niedostatki wzroku i słuchu,
urządzenia umożliwiające manipulację ludzkimi myślami i emocjami2. Jest szansa,
iż przyspieszą one rozwój człowieka, ułatwią podejmowanie decyzji i uczynią go
skuteczniejszym. Zmiany te stawiają jednak przed edukacją nowe i skomplikowane
wyzwania. Pytanie brzmi – co to dla niej oznacza? Czy system edukacji nadąża za
tymi zmianami?

Uczenie się tzw. cyfrowych tubylców
W 2001 r., jeszcze przed ukazaniem się na rynku pierwszego smartfona
i tabletu, M. Prensky wprowadził do języka analizy zachowań w sieci pojęcia
cyfrowych imigrantów i cyfrowych tubylców, i uznał, że dzieli ich przepaść3. Dla
młodych ludzi urodzonych w erze cyfrowej telefon z ekranem dotykowym
i licznymi aplikacjami jest urządzeniem naturalnym, imigranci z trudem nadążają
za umiejętnościami swych zanurzonych w sieci dzieci. Dla cyfrowych imigrantów
nowe technologie informacyjno-komunikacyjne są jak język obcy, opanowany
w późnych latach życia, natomiast tubylcy żyją w sieci, co sprawia, że radzą sobie
z nimi o wiele lepiej.
Jak podaje firma Apple, typowy użytkownik iPhone’a korzysta z niego około 80
razy dziennie, czyli 30 tys. razy w roku. Liczby te wskazują na to, że są nierozłączni.
Smartfon, pisze Nicholas Carr, oferuje liczne usługi oraz pełni wiele różnych ról:
nauczyciela, sekretarki, kalendarza, powiernika, jest stale obecnym archiwum
osobowości, z którego bez przerwy płyną teksty na temat tego, jak się zachować,
co czuć, co myśleć, kim być4. Adrian F. Ward zwraca uwagę na jego magnetyczną
1

S. B. Johnson, Everything Bad Is Good for You: How Today’s Popular Culture Is Actually Making Us Smarter,
London 2005.
2
M. Prensky, Education to better their world: Unleashing the Power of 21st-Century Kids, 2016.
3
M. Prensky, Digital Natives, Digital Immigrants, „On the Horizon”, Vol. 9, no 5, Bradford 2001.
4
N. Carr, Smartfon, twój ukochany wróg, „The Wall Street Journal”, 6 X 2017, tłum. M. Działoszyńska.
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moc i określa mianem urządzenia działającego jak „nadprzyrodzony zespół
bodźców”5. Ten mały promieniujący przedmiot pełni funkcje: skrzynki pocztowej,
biblioteki, gazety, radia, telewizora, albumu ze zdjęciami itp. Instytut Gallupa
w badaniu z 2015 r. ustalił, iż ponad połowa posiadaczy smartfonów przyznała, że
nie wyobraża sobie bez nich życia6. Stałe połączenie z Internetem, wielość
aplikacji, interaktywność czy mobilność to cechy smartfonów, które zapewniają im
absolutną władzę nad użytkownikami.
Nicholas Carr stawia pytanie, jak zmienia się mózg osoby, której percepcja jest
aż tak zdominowana przez to, użyteczne przecież, urządzenie7. Odpowiedź
badaczy jest zarazem fascynująca i niepokojąca. Twierdzą oni, że urządzenia
elektroniczne wpływają na mózg użytkowników i zmieniają jego funkcjonowanie,
nawet w tych momentach, gdy nie są używane. Wpływ ten jest niestety nader
często negatywny.
Marc Prensky odkrył, że silne bodźce działające na użytkownika nowych
technologii powodują zmiany w funkcjonowaniu jego mózgu, ponieważ tworzą się
nowe ścieżki neuronowe na wzór pracy z określonym programem
komputerowym8. Do takich samych wniosków doszli amerykańscy neurolodzy
Gary Small i Gigi Vorgan9, którzy eksperymentalnie wykazali, że mózgi długo
przebywających w sieci internautów podczas kontaktu ze stronami internetowymi
były znacznie bardziej aktywne niż mózgi początkujących internautów, zwłaszcza
w obszarze kory przedczołowej, odpowiedzialnym za rozwiązywanie problemów
i podejmowanie decyzji. Badacze ci uznali, że w mózgach internautów, którzy
często i intensywnie przebywają w sieci, powstały nowe ścieżki neuronalne,
których brakuje w mózgach osób niekorzystających z Internetu. Co więcej, okazało
się, że mózg jest niesłychanie elastyczny, gdy chodzi o zakres i tempo zmian
w zakresie jego przeprogramowania do podjęcia nowych funkcji wymuszonych
przez Internet.
Z badań wykonanych w 2015 r. przez Adriana F. Warda z uniwersytetu w Austin
wynika, że urządzenia elektroniczne powodują rozkojarzenie ich użytkowników
i dekoncentrację, które obniżają efekty zarówno myślenia, jak i działania,
zwłaszcza gdy dotyczą skomplikowanego problemu. Co więcej, zakłócenia
procesów poznawczych mają miejsce nawet wtedy, gdy właściciel nie używa
telefonu, słyszy jedynie dźwięki przez niego wydawane10. Adrian F. Ward
z badaczami z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego oraz z Maartenem
Bosem z Disney Research próbowali ustalić, czy dostępność smartfona (mógł
5

A. Ward, Supernormal: How the Internet is changing our memories and our minds, „Psychological Inquiry”
2013, no 24 (4), s. 341-348.
6
http://wyborcza.pl/7,160910,22537750,samrtfon-twoj-ukochany-wrog.html (03.01.2018).
7
N. Carr, Smartfon, twój…, op. cit.
8
Zob.: M. Prensky, Digital Game-Based Learning, Saint Paul 2013.
9
G. Small, G. Vorgan, iBrain: Surviving the Technological Alteration of the Modern Mind, New York 2008.
10
D. Wegner, A. Ward, How Google is changing your brain, „Scientific American” 2013, no 309 (6), s. 58.
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znajdować się na biurku, w kieszeni lub w innym pomieszczeniu) ma wpływ na
tzw. dostępną zdolność poznawczą, czyli zdolność do skoncentrowania się na
zadaniu oraz na płynną inteligencję, tzn. zdolność do rozwiązania nowego
problemu. Okazało się, że im lepszy był dostęp do telefonu, tym gorzej
funkcjonował w sensie intelektualnym jego użytkownik. Badacze napisali, że
„zintegrowanie smartfonów z naszą codziennością” obniża zdolności „uczenia się,
logicznego wnioskowania, myślenia abstrakcyjnego, rozwiązywania problemów
i kreatywności”11. Negatywny wpływ na procesy poznawcze ma nie tylko
nieprzerwane używanie telefonu, ale nawet myślenie o tym.
W czasopiśmie „Labour Economics” ukazał się artykuł, będący relacją z badań
nad skutkami zakazu używania telefonów w angielskich szkołach średnich. Wyniki
egzaminów, zwłaszcza uczniów najmniej zdolnych, znacząco się poprawiły.
Badacze z Uniwersytetu Essex stwierdzili, że obecność smartfona upośledza nie
tylko procesy intelektualne, wpływa też negatywnie na jakość relacji społecznych
i przeżywanych emocji12. Obniża poczucie bliskości, a także poziom empatii,
zaufania i zaangażowania przejawianych w trakcie bezpośredniego kontaktu
z drugą osobą, np. podczas rozmowy. Staje się ona płytsza, mniej dla rozmówców
satysfakcjonująca, uniemożliwiająca zrozumienie.
Dostęp do internetowych zasobów danych może, wbrew dość powszechnym
oczekiwaniom, ograniczać zakres ludzkiej wiedzy i możliwości jej rozumienia.
W 2011 r. badacze z Uniwersytetu Columbia sprawdzili eksperymentalnie, czy
trwałość zapamiętania określonych informacji zależy od przekonania
użytkowników tabletu, iż owe informacje zostaną zapisane przez to urządzenie lub
też usunięte. Okazało się, że uczestnicy eksperymentu, którym powiedziano,
iż informacje pozostaną, zapamiętali ich znacznie mniej13, co nazwano „efektem
Google’a”. Daniel M. Wegner, badacz pamięci, napisał, iż zjawisko to polega na
tym, że osoby mające świadomość łatwego dostępu do dowolnych informacji nie
starają się ich zapamiętywać, uważają bowiem, że nie ma takiej potrzeby. Problem
w tym, że, jak zauważył W. James, sztuka pamiętania jest sztuką myślenia. Bez
zakodowanych informacji w pamięci, bez rozbudowanych schematów
poznawczych, do których można dołączać nowe wiadomości, krótko mówiąc, bez
bogatej masy apercepcyjnej, nie można myśleć. Operowanie informacjami,
przetwarzanie ich, co jest istotą procesów intelektualnych, wymaga ich
zapamiętania, a nie przechowywania w pamięci komputera. Komputer za nas nie
pomyśli. Daniel M. Wegner i Adrian F. Ward uznali, że wszechobecność nowych
11

A. Ward, K. Duke, A. Gneezy, M. Bos, Brain Drain: The Mere Presence of One’s Own Smartphone Reduces
Available Cognitive Capacity, „Journal of the Association for Consumer Research” 2017, no 2, s. 140-154.
12
A. K. Przybylski, N. Weinstein, Can you connect with me now? How the presence of mobile Communications
technology influences face-to-face conversation quality, „Journal of Social and Personal Relationships”
2012, no 1.
13
B. Sparrow, J. Liu, D. Wegner, Google effects on memory: Cognitive consequences of having information at our
fingertips, „Science” 2011, no 333 (6043), s. 776-778.
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mediów gwarantujących łatwy dostęp do informacji powoduje powstanie u ludzi
iluzorycznego przekonania o własnej erudycji, gdy tymczasem jest ona mniejsza
niż kiedykolwiek14. Poza tym ocean informacji, w którym toniemy, nie przekształca
się tak łatwo, jak chcielibyśmy, w wiedzę.
Przekonaniu o wyjątkowym przystosowaniu cyfrowych tubylców do
posługiwania się nowymi technologiami towarzyszył przez lata mit
o wielozadaniowości (multitasking) długoletnich użytkowników sieci, o takim ich
funkcjonowaniu, które przypomina działanie komputera z kilkoma procesorami.
Wydawało się, że podzielność uwagi cyfrowego tubylcy pozwala mu na
wykonywanie kilku czynności naraz: przesyłanie (lub odbiór) wiadomości,
słuchanie muzyki, surfowanie w sieci itd. Niestety, wkrótce okazało się, że ludzki
mózg, w przeciwieństwie do komputera, ma tylko jeden procesor, potrafi więc
skutecznie wykonywać tylko jedną czynność umysłową naraz.
To, co uznawane było za wielozadaniowość, było być może tylko umiejętnością
szybkiego przełączania się, co również wymaga podzielności uwagi i skupienia się
na więcej niż jednej czynności. Jak twierdzi Paul A. Kirschner, każde
z wykonywanych w tym samym czasie zadań konkuruje o te same zasoby
poznawcze, ponieważ ludzki mózg ma ograniczoną zdolność przetwarzania
informacji w danym momencie15. W rezultacie owo przełączanie się powoduje, że
działania pozornego wielozadaniowca są mniej wydajne i zajmują więcej czasu, niż
gdyby były wykonywane po kolei.
Obserwowane w warunkach szkolnych trudności ze skupieniem uwagi uczniów
i brak ich zainteresowania tym, co dzieje się na lekcji, mogą być spowodowane
takim właśnie przełączaniem się i przeskakiwaniem z jednej aplikacji na drugą,
z jednego urządzenia na inne, a także brakiem możliwości ignorowania wielu
działających jednocześnie bodźców16.
Dawid Wiener dowodzi, że odbieranie przez mózg zbyt dużej liczby informacji
powoduje jego przeciążenie, a przecież przeciętny użytkownik nowych mediów
chłonie średnio 34 gigabajty informacji dziennie (100 tys. słów dziennie, tj. ponad
dwa razy więcej niż w latach 80. ubiegłego wieku). Mózgi wielozadaniowców
przyjmują każdą, także bezużyteczną, informację, odbierają też informacyjne
śmieci. Ten szok informacyjny prowadzi do intelektualnego chaosu, co
uniemożliwia racjonalne oszacowanie wartości informacji, ich rozumienie,
selekcję, zapamiętanie użytecznych informacji oraz usunięcie z pamięci tych
nieistotnych czy bezwartościowych17.
14
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Mit o wielozadaniowości podważają też badania Marca Prensky’ego, który
zauważa, że osobom wykonującym w tym samym czasie więcej niż jedno zadanie
trudno jest skupić uwagę na jednym bodźcu (jednym zadaniu) i nie potrafią
ignorować innych, niezwiązanych z wykonywanym zadaniem (gdy np. mają
zapamiętać określone kształty w jednej barwie i pominąć zakłócające percepcję
kształty w innej barwie)18. Wielozadaniowcy uzyskują niższe wyniki w testach
sprawdzających zapamiętanie nowego materiału, z trudem przełączają się z jednej
czynności na inną, mają problemy z koncentracją uwagi. Nie ulega już dziś
wątpliwości, że wykonywanie wielu zadań jednocześnie, co wymaga rozproszonej
pracy mózgu, skutkuje niższą kontrolą nad procesami poznawczymi, a to
uniemożliwia efektywne uczenie się.
Tezę tę głoszą też Paul A. Kirschner z Uniwersytetu Otwartego w Holandii
i Pedro De Bruyckere z uniwersytetu w Gandawie w Belgii, którzy przeanalizowali
wyniki wielu badań przeprowadzonych przez niezależne zespoły badawcze
z Austrii, Szwajcarii, USA, Kanady, Australii i doszli do wniosku, że
wielozadaniowość cyfrowych tubylców jest pozorna19. Większość z nich to bierni
użytkownicy sieci, którzy mają trudności ze skupieniem uwagi, są więc raczej
rozproszonymi odbiorcami atakujących ich bodźców.
Badania Paula A. Kirschnera i Aryn Karpinski nad wynikami standaryzowanych
testów rozwiązywanych przez studentów Uniwersytetu Connecticut wskazują, że
osiągali oni znacznie niższe rezultaty, jeżeli w trakcie uczenia się byli zalogowani
w mediach społecznościowych. Jednoczesne wykonywanie dwóch zadań: pisanie
i wysyłanie wiadomości tekstowych oraz uczenie się zajmowało im średnio
6 minut, podczas gdy studenci uczący się i niewykonujący żadnych innych zadań
potrzebowali średnio 3,5 minuty (1,66 razy mniej czasu). Co więcej, okazało się, że
używanie urządzeń elektronicznych w trakcie np. wykładu osłabia wyniki uczenia
się i rozprasza nie tylko osobę to czyniącą, ale też osoby siedzące obok20.
Równie bezpodstawne jak mit o wielozadaniowości użytkowników sieci
okazuje się przekonanie, że pokolenie cyfrowe ma głęboką wiedzę technologiczną
związaną z nowymi mediami21. Jedyne umiejętności tychże młodych ludzi to
powierzchowna znajomość podstawowych programów komputerowych służących
do pisania tekstów czy przygotowywania prezentacji, posługiwanie się mediami
społecznościowymi, obsługa poczty elektronicznej i surfowanie w sieci. Zdaniem
Marka Bullena z British Columbia Institute of Technology bardzo niewiele osób
wychodzi poza ową powierzchowność i opanowuje wiedzę na temat
18
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zaawansowanych funkcji urządzeń i aplikacji22. Wykorzystywanie Internetu
w procesie uczenia się ogranicza się zwykle do mechanicznego kopiowania plików
z potrzebnymi informacjami, rzadko zaś służy aktywnemu i twórczemu
rozwiązywaniu problemów.
Badania przeprowadzone w 2013 r. na uniwersytecie w Hongkongu, w którym
wzięli udział studenci pierwszego roku, potwierdzają te konstatacje. Okazuje się,
że kontakt badanych z technologiami jest bezustanny, ale polega głównie na
komunikowaniu się ze znajomymi, rozrywce, biernym uczeniu się polegającym na
ściąganiu gotowych danych. M. Bullen zauważa, że typowi użytkownicy Internetu
rzadko wykazują biegłość w znajomości zaawansowanych technologii, korzystaniu
z nich i tworzeniu zawartości, są to raczej konsumenci sieci23. Zdaniem C. Shirky,
mimo demokratycznej natury Internetu, jedynie nieliczni mają wpływ na postać
funkcjonującej w nim wiedzy, zdecydowana zaś większość użytkowników
ogranicza się do powierzchownego klikania24.
Do podobnych wniosków doszli autorzy raportu EU Kids Online, którzy ustalili,
że większość dzieci wchodzących do sieci czyni to po to, aby kopiować gotowe
informacje. Tylko jedna czwarta badanych pisze blogi bądź używa serwisów, które
umożliwiają przesyłanie sobie plików, co wskazuje na niezbyt wysoki poziom
cyfrowych kompetencji25. To wszystko, pisze Kirschner, oznacza, że młodzi ludzie,
urodzeni i ukształtowani w czasach Internetu, nie mają wbrew powszechnej opinii
nadzwyczajnych wrodzonych umiejętności26.
Eszter Hargittai z Northwestern University z kolei jest zdania, że poziom
wykształcenia i dochodów użytkownika sieci w większym stopniu niż wiek
decyduje o jego cyfrowych kompetencjach, a więc też o tym, czy można określić
go mianem tubylca czy imigranta27. A Shiang-Kwei Wang z New York Institute of
Technology podkreśla, że nauczyciele z racji wieku sytuujący się w pokoleniu
imigrantów używają często bardziej zaawansowanych technologii niż uczniowie
i przewyższają ich biegłością w tym względzie28.
Badacze mediów alarmują, że Internet, o wiele bardziej niż media
przedinternetowe, np. telewizja, wywołuje poczucie zasysania przez sieć, utraty
poczucia czasu, ciągłego podniecenia spowodowanego potrzebą nieustannego
bycia zalogowanym. Socjologowie, dla opisania poczucia cyfrowych tubylców
22
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przekonanych, że nie istnieją poza rzeczywistością wirtualną, używają pojęcia
desocjalizacji. Istotą tego stanu jest poczucie, że jedynie rzeczywistym światem
jest ten, który widzą na ekranach smartfonów i tabletów.
Manfred Spitzer, który dokonał analizy wyników wielu różnych badań, nie
znalazł dowodów na to, iż media elektroniczne wywierają jakikolwiek pozytywny
wpływ na funkcjonowanie mózgu, rozwój procesów poznawczych czy zdolności
uczenia się. Młodzi ludzie wpatrzeni w ekrany smartfonów nie stają się dzięki
temu mądrzejsi i lepiej intelektualnie rozwinięci29.
Jeszcze bardziej alarmujące wyniki badań nad użytkownikami sieci przedstawia
N. Carr, który dowodzi, że im bardziej mózg internauty uzależnia się od
technologii, tym bardziej obniża się jego poziom intelektualny30. Łatwość
i szybkość zdobywania nowych informacji rosną, ale obniża się zdolność ich
rozumienia. Gdy powstawała wirtualna rzeczywistość, wydawało się, że dostęp do
informacji udoskonali nasze myślenie. Dziś badacze Internetu formułują raczej
wnioski przeciwne.

Jaka edukacja?
Krytyczna diagnoza stanu funkcjonowania europejskich systemów
edukacyjnych jest taka, iż pozwoliły one, by „pokolenie Y” zamiast stać się
„pokoleniem TED” (ang. technology, entertainment, design – technologia,
rozrywka, projekt) zamieniło się w „pokolenie NEETs” („not in education,
employment or training”). 22 października 2012 r. Euro Found (Europejska
Fundacja na rzecz Rozwoju Warunków Życia i Pracy działająca przy OECD),
opublikowała raport, z którego wynika, że w Unii Europejskiej jest już 14 mln tzw.
NEETs – osób między 15. a 29. rokiem życia niczego się nieuczących, nieszkolących
i niemających żadnej pracy31. Świadczenia socjalne na ich rzecz oraz koszty ich
nieobecności na rynku pracy sięgają w krajach Unii Europejskiej 153 mld euro
rocznie. Irlandia wydatkowała w 2011 r. na ten cel 2,8% PKB, Wielka Brytania – 1,
Grecja – 3,28, a Polska – 2,04% PKB 32. Prognozy ekonomistów wskazują, iż
wkrótce koszt braku aktywności tych młodych ludzi może być znacznie większy niż
kilkaset miliardów euro, nie licząc kosztów ewentualnych konfliktów społecznych
tą sytuacją spowodowanych.
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Wśród przyczyn tego stanu rzeczy wymienia się m.in. to, iż współczesne
systemy edukacji zostały zaprojektowane dla potrzeb innej epoki – intelektualnej
kultury oświecenia i ekonomicznych realiów rewolucji przemysłowej,
przygotowują zatem do świata, którego już nie ma. Edukacyjne wzory, które
powstały w epoce wiktoriańskiej, dziś nie mają już zastosowania33. System
edukacji, czyniący regułami swego działania standaryzację, liniowość, konformizm,
swoiste „porcjowanie uczniów”, sprawia, że szkołę opuszczają każdego roku
bezradni, nieprzygotowani do wymagań rynku pracy, z niepotrzebnymi na nim
kompetencjami, uczniowie. Nie potrafią działać w świecie oczekującym
kreatywności, znajomości nowoczesnych technologii i modeli biznesowych. Ich
główną kompetencją jest zawodowy survival, gdy tymczasem pracodawcy szukają
osób z tzw. miękkimi umiejętnościami: komunikatywnych, potrafiących szybko
nawiązywać relacje (w tym wirtualne), dysponujących inteligencją emocjonalną,
umiejętnością rozwiązywania problemów i pracy zespołowej, działania bez
gotowej instrukcji oraz nieschematycznego, krytycznego myślenia34. Współczesna
szkoła to zbyt często świat sztucznych standardów, monotonnych rytuałów
i fałszywych hierarchii, co nie motywuje do bycia kreatywnym i samodzielnym, nie
uruchamia autentycznego zaangażowania.
Uwarunkowania, w których przychodzi funkcjonować współczesnym systemom
edukacji, są z jednej strony inspirujące, ale z drugiej – niebezpieczne. Postępująca
cyfryzacja kolejnych sfer życia społecznego sprawia, że konieczne jest całkowite
przeprojektowanie (redesigning), by użyć terminu Kenneth G. Wilsona, edukacji35.
Podstawowe pytanie brzmi: jakie wartości uczynić fundamentem programu jej
naprawy, skoro uczniowie żyją w sieci?
W 2011 r. badacze z London School of Economics and Political Science
przeprowadzili badania w 25 europejskich krajach na temat korzystania
z Internetu przez dzieci w wieku 9-16 lat36. Wynika z nich, iż obecność w sieci
polskich dzieci jest powszechna i zaczyna się dość wcześnie, bo średnio w wieku
9 lat. Liczba młodych użytkowników sieci rośnie wraz z wiekiem, najszybciej
w krajach Europy Wschodniej. Przynajmniej raz w tygodniu korzysta z Internetu
96% badanych, a 72% codziennie. Ponad połowa badanych (52%) używa w tym
celu własnego komputera.
Pocieszające jest to, że mimo ekspansji nowych mediów bardzo powoli
zmieniają się preferencje czytelnicze. Związek wydawców amerykańskich
(Association of American Publishers) ogłosił w czasie międzynarodowych targów
książki we Frankfurcie, zakończonych 15 października 2017 r., iż w latach 201333
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2016 branża księgarska w USA odnotowała 5-procentowy wzrost przychodu37.
Jednocześnie szybko maleje sprzedaż e-booków: spadła ona w Stanach w 2016 r.
o 17 proc., a sprzedaż książek papierowych wzrosła o 4,5 proc., co wskazuje na to,
iż doświadczenie realnego fizycznego kontaktu jest jedną z ważnych ludzkich
potrzeb. Carolyn Reidy z Simon & Schuster Inc., jednego z czterech
najważniejszych wydawnictw w Stanach Zjednoczonych, uważa, że nawet młodzi
ludzie, ukształtowani w Internecie, coraz częściej sięgają po książki papierowe,
chcą bowiem mieć kontakt z materialnym obiektem38. Brian Murray (członek AAP)
uważa, że przyczyną tych zmian jest powszechne zmęczenie wpatrywaniem się
w ekrany urządzeń elektronicznych. Tak czy inaczej wciąż jest jeszcze miejsce na
tradycyjną drukowaną formę przekazu treści i na jej obecność w toku szkolnej
edukacji.
Badacze nowych technologii są zdania, że zwiększenie ich obecności w edukacji
będzie kosztować do 2020 r. 252 miliardy dolarów. Oto przykłady tego rodzaju
przedsięwzięć. Google zamierza inwestować w placówki pozwalające
amerykańskim pracownikom zmienić specjalizacje zawodowe na związane
z technologiami. Steve Wozniak (współzałożyciel Apple) uruchamia platformę
online Woz U, wspomagającą edukację techniczną, oraz łączącą jej użytkowników
z potencjalnymi pracodawcami. Prezydent USA zamierza co roku przeznaczać 200
milionów dolarów na naukę IT w szkołach. Wśród polskich inicjatyw na uwagę
zasługują m.in.: zbudowanie robota do nauki programowania dla dzieci o nazwie
Photon; powołanie Akademii Duckie Deck, która uczy nowych technologii
w kreatywny sposób. MEN zapowiedziało też, że nauka programowania zacznie się
już w pierwszej klasie szkoły podstawowej39. Krakowski start-up Brainly, portal, na
którym codziennie 100 milionów uczniów z całego świata uzyskuje pomoc
w pracy domowej lub udziela jej innym, zebrał od inwestorów, tj. Naspers,
General Catalyst, Point Nine Capital i Runa Capital, 38,5 milionów dolarów.
Kolejny etap finansowania, w wysokości 14 milionów dolarów, jest dziełem
Kulczyk Investments.
Wielu znawców Internetu protestuje przeciwko utrwalonemu w naszej kulturze
szkolnej wizerunkowi cyfrowego gatunku ucznia, dla którego naturalnym
środowiskiem są nowe technologie, a nie książka; szybko zmieniające się obrazy,
a nie tekst drukowany. Nie sądzą oni, że zmiana metod pracy z takim uczniem jest
nieunikniona i że powinna pójść w kierunku metod, które są dla dzieci cyfrowych
naturalne. Taki pogląd ma w tej sprawie m.in. P.A. Kirschner. Apeluje on, aby
odrzucić mit o cyfrowych tubylcach, którzy, mimo że całe swoje dotychczasowe
życie spędzili w sieci, nie różnią się aż tak bardzo od wcześniejszego pokolenia.
Nawet oni nie mają naturalnych (osiągniętych bez ćwiczenia) umiejętności
37
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posługiwania się nowymi technologiami. Nauczyciele powinni dobrze przemyśleć
potrzebę użycia nowych mediów na lekcji, tak aby nowy materiał nauczania
i kontekst, w którym ten materiał się pojawia, rzeczywiście wymagały technologii
cyfrowej. Niezależnie od tego trzeba, by w erze nadmiaru płynących zewsząd
bodźców trenować uczniów w skupianiu uwagi oraz wskazywać na pozorne zyski
związane z wielozadaniowością.
Amerykański badacz nowych mediów, Seth Godin, w wydanym w 2012 r.
e-booku „Stop Stealing Dreams (what is school for?)” dowodzi, że błędne, a więc
i nieskuteczne, podejście do kwestii obecności technologii w szkole polega na tym,
iż włącza się je do procesu kształcenia mechanicznie, tak, by pasowały do tego, co
było w tym procesie przedtem40. Zdaniem Godina to nie może się udać, ponieważ
istota tradycyjnej edukacji (w tym programu kształcenia) i natura technologii
informacyjno-komunikacyjnych są zasadniczo odmienne. Tradycyjny program jest
ustalony, zamknięty, linearny, uporządkowany, natomiast nowoczesne
technologie są bardziej niestabilne, otwarte, płynne, dynamiczne i zmienne.
Racjonalnie wykorzystywany w procesie dydaktycznym Internet może zmienić
kulturę szkoły, pod warunkiem, że będzie traktowany jako przestrzeń, w której
uczniowie współdziałają ze sobą, wspólnie rozwiązują problemy i nie zamykają się
w swoich wirtualnych światach, przeciwnie – funkcjonują w ramach modelu
otwartej współpracy41. Pracują wspólnie nad pozyskiwaniem nowych informacji,
wymieniają się nimi, dzielą się pomysłami, wspólnie redagują teksty, planują
i przeprowadzają eksperymenty naukowe, a następnie prezentują je w klasie
szkolnej, pracują wspólnie nad projektami. Uczniowie, którzy aktywnie tworzą
nowe treści, mają poczucie uczestnictwa w wartościowym, ważnym nie tylko dla
nich, działaniu. Don Tapscott, kanadyjski ekspert w zakresie nowych mediów
uważa, że szkoła jest miejscem, w którym uczniowie powinni nauczyć się, „jak się
mają uczyć, a nie co mają wiedzieć”42.
Curtis J. Bonk, profesor informatyki na Uniwersytecie Indiany uważa,
że nowoczesne technologie spłaszczyły świat43. Uczenie się stało się dzięki nim
otwarte: każdy może uczyć się wszystkiego od kogokolwiek, zawsze i wszędzie.
Kluczowe trendy, które, jego zdaniem, zdecydują o kształcie edukacji przyszłości
(tzw. edukacji ekstremalnej) to m.in.: e-learning i mieszane uczenie (blended
learning), otwarty dostęp do informacji i bezpłatnego oprogramowania, otwarte
bezpłatne kursy w Internecie, współuczestnictwo w społecznościach otwartej
informacji, mobilność i przenośność w czasie rzeczywistym oraz sieci
spersonalizowanej edukacji44. Przykładem działań w zakresie edukacji
40
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ekstremalnej są inicjatywy renomowanych uczelni takich, jak: Harvard, MIT,
Stanford i Yale, które zainwestowały 60 mln dolarów w bezpłatne kursy
internetowe (edX).
Istotę edukacji ekstremalnej postrzega C. J. Bonk w tym, że nowe technologie
informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane są w taki sposób, by można było
uczyć się w każdym czasie, miejscu i sytuacji – w domu, w klasie szkolnej, w parku
czy metrze. W celu ułatwienia uczenia się C. J. Bonk zamieścił na swojej stronie
internetowej setki linków, które kierują użytkowników kursów do treści z zakresu
różnych dziedzin wiedzy (np. języków obcych, nauk ścisłych, nauk przyrodniczych
itp.). Są tam też informacje na temat tego, jak uczyć się skutecznie, jak oceniać
czynione postępy, w jaki sposób kontaktować się z innymi osobami uczącymi się
w ten sposób.
Clayton Christensen, Curtis W. Johnson i Michael B. Horn przewidują, że do
2019 r. połowa kursów na poziomie szkoły średniej będzie dostępna
w Internecie45. Uczenie się online jest przykładem tzw. wywrotowej (rewolucyjnej)
innowacji (disruptive innovation), eliminującej dawne metody kształcenia,
„czyli takiej, która przekształca dziedzinę, w której produkty lub usługi są skomplikowane, drogie,
trudno dostępne i scentralizowane, w dziedzinę składającą się z produktów bądź usług prostych,
46
tanich, dostępnych, wygodnych i często adaptowalnych” .

Zdaniem Kena Robinsona szkoła może wybrać jedną z dwóch dróg: albo stać się
częścią świata wirtualnego, przyjmując w nim status doradcy, albo też stać się
przestrzenią bezpośrednich relacji edukacyjnych i społecznych, miejscem,
w którym się dyskutuje, eksperymentuje, myśli, pracuje wspólnie nad
rozwiązywaniem problemów47. Miejscem, w którym uczniowie i nauczyciele
tworzą społeczność uczącą się, używają nowoczesnych technologii, mają dostęp
do cyfrowych narzędzi i umieją się nimi posługiwać. Istnieje niebezpieczeństwo, że
jeżeli szkoła się nie zmieni, to pozostanie na marginesie życia społecznego, a jej
rolę przejmą serwisy społecznościowe, portale tematyczne i cała sieć.
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Learning with the Use of New Information and Communication Technologies
Summary
This text is an attempt to show changes in the cognitive processes of the Internet users who are
online for substantial periods of time. It turns out that multitasking, typical for the so-called digital
natives, results in lower control over thinking, thus prevents effective learning. Digital reality puts
new and difficult challenges ahead of educational systems. It requires changing the Schools' culture
towards creation of a model of open cooperation, e-learning and blended learning as well as a
network of personalized education.
Keywords: ICT, Internet, multitasking, disruptive innovation, extreme education, digital natives.
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Rola mediów, edukacji i pamięci rodzinnej
w kształtowaniu wizji Związku Radzieckiego
w reprezentacjach pierwszego pokolenia
postradzieckiego

ABSTRAKT
W artykule zaprezentowano obecny stan badań nad pamięcią o radzieckiej przeszłości w przestrzeni
postsowieckiej i roli mediów w jej kształtowaniu. Głównym celem badań empirycznych było
określenie, jaka jest wizja Związku Radzieckiego i radzieckiej przeszłości Ukrainy u współczesnej
młodzieży ukraińskiej jako przedstawicieli pierwszego postsowieckiego pokolenia oraz co ją
kształtuje. Na podstawie badań stwierdzono, że głównymi czynnikami tworzącymi tę wizję wśród
młodzieży są przekazy rodzinne, media oraz edukacja. Te trzy elementy wpływają na obraz tzw.
„człowieka radzieckiego” i ocenę przeszłości.
SŁOWA KLUCZOWE: media, edukacja, pamięć komunikacyjna, pamięć kulturowa, Związek Radziecki,
„człowiek radziecki”, obraz radzieckiej przeszłości.

Wstęp
Pamięć historyczna jako proces uświadomienia sobie swojej przeszłości – jest
jednym z rodzajów pamięci społecznej, zdolności ludzi do tego, by zachowywać
i przemyśleć własne doświadczenie i doświadczenie poprzednich pokoleń. Jeśli
założy się dodatkowo, że ludzka pamięć zapewnia zdrowie psychiczne, wówczas
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pojęcie przeszłości i zbiorowa pamięć jest podstawą rozwoju grup społecznych.
Pamięć zbiorowa i indywidualna mają podobne cechy. Dla obu z nich istnieje
właściwy proces zapominania. Ludzie często zapominają o pewnych wydarzeniach,
niektórzy wskutek ich nieistotności lub trywialności, inni z powodu ich
nadmiernego dramatyzmu. To samo dzieje się z pamięcią zbiorową. Powody, dla
których społeczeństwo usuwa z pamięci zbiorowej pewne wydarzenia lub fakty,
pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób postrzega swoje miejsce w historii.
Pamięć zbiorowa, jak również pamięć indywidualna, jest subiektywną pamięcią –
te same sytuacje można interpretować na różne sposoby. Świadkowie wydarzeń,
a tym bardziej ich dzieci nie są w stanie podać pełnej charakterystyki warunków
lub stanu społeczeństwa jako całości. Zazwyczaj są oni tendencyjnie nastawieni do
pewnych wydarzeń, koncentrując się na pewnych ich aspektach i nie zauważając
innych zjawisk. W każdym razie są oni na tyle blisko związani z realiami czasu
historycznego, że nie są w stanie obiektywnie go ocenić. Ich potomkowie
z większym prawdopodobieństwem potrafią zrozumieć przeszłość obiektywnie.
Mogą oni zobaczyć wydarzenia, ludzkie działania, indywidualne przejawy życia
w szerszym kontekście, sprawniej identyfikują przyczyny i skutki wydarzeń. Jednak
nawet taka ocena nosi znamiona subiektywizmu, ponieważ opiera się na
selektywnej analizie zdarzeń wybranych przez daną osobę. Właśnie dlatego
zasadna wydaje się trzecia charakterystyka kolektywnej pamięci – odkrycie
w przeszłości tych zjawisk, które wynikają z aktualnych potrzeb społeczności.
Obraz przeszłości zawsze odzwierciedla rzeczywiste interesy wspólnoty, więc
treść pamięci zbiorowej ciągle się zmienia. Wpływają na nią zarówno małe grupy,
takie jak rodzina, poprzez rozmowy o przeszłości jej członków, jak i oficjalne
kanały komunikowania, takie jak media czy też prezentacje materiałów
historycznych w oficjalnie zatwierdzonych podręcznikach i programach szkolnych.
W związku z tym treść zależy od kontekstu społecznego. Przy czym warto
zaznaczyć, że we współczesnych społeczeństwach media odgrywają decydującą
rolę w procesie przechowywania i przekazywania pamięci o przeszłości. To one
stanowią główne źródło wiedzy o przeszłości. Obraz, który jest aktywnie
narzucony, staje się normą i stanowi prawdziwe zachowanie. I jeśli ten obraz różni
się od oczywistej i znanej rzeczywistości nas otaczającej, to nie on podlega
wątpliwości, ale rzeczywistość jest wątpliwa, aż do uznania jej za nieistniejącą1.
Dlatego podstawowe rozumienie historii, na przykład przez ucznia, staje się dla
niego pryzmatem, dzięki któremu wszystkie jego własne poglądy na historyczną
przeszłość pochodzą z innych źródeł. Dlatego zewnętrzne wpływy społeczne stale
tworzą obraz przeszłości społecznie przewidywany. Jednak różnorodność tekstów
i przekazów we współczesnym świecie może prowadzić do zupełnie
1

YU. Lotman, Literaturnaya biografiya v istoriko-kul'turnom kontekste (K tipologicheskom usootnosheniyu teksta
i lichnostiavtora) / YU. Lotman // Izbranny yestat'i v trekh tomakh. T.Í. Stat'i po semiotike i tipologii kultury, Talinn:
«Aleksandra», 1992, s. 368.
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nieoczekiwanych rezultatów.
Wśród prac, które poświęcone są problemom pamięci, odnaleźć można między
innymi klasyczne prace niemieckich badaczy Jana i Aleidy Assmanów2, którzy
rozróżniają wyraźnie indywidualne, społeczne, polityczne i kulturowe rodzaje
pamięci. Kontynuując myśl Maurica Halbwachsa twierdzą, że indywidualne
wspomnienia istnieją tylko w środowisku społecznym „dzieci i wnuki przejmują
część wspomnień starszych członków rodziny, w skład własnego doświadczenia,
gdzie mieszają się wydarzenia, te które się słyszy i przeżywa”3.
Również wspomnienia istnieją w specjalnym okresie czasu, który jest
„okresem równoczesnego istnienia kilku pokoleń (zazwyczaj są to trzy, w wyjątkowych
przypadkach pięć pokoleń), które dzięki bezpośredniej komunikacji tworzą społeczeństwo
4
wspólnych doświadczeń, wspomnień i narracji” .

Czasowe ramy pamięci komunikacyjnej sięgają prawie osiemdziesięciu lat,
stopniowo zmieniając się z innym rodzajem pamięci – pamięci kulturowej, która
jest „skierowana na stałe momenty w przeszłości… Przeszłość zwija się tu
w symboliczne obrazy, do których dołączają się wspomnienia”5. Tymi obrazami,
zdaniem J. Assmanna, mogą być ludzie, wydarzenia, święta, a także mity – „Mit
6
-historia, która uzasadnia historię” .
Zdefiniowane przez naukowców zmiany pamięci zostały zbadane na
przykładzie traumatycznego historycznego doświadczenia poszczególnych
społeczeństw. Oczywiście, takim niejednoznacznym i traumatycznym dla
ukraińskiego społeczeństwa doświadczeniem był radziecki okres jego istnienia, co
spowodowało zainteresowanie badaniami radzieckiej przeszłości Ukrainy.
Radziecka przeszłość naszego kraju jest długim okresem historycznym,
w którym odbywała się socjalizacja większej części dorosłej populacji współczesnej
Ukrainy. Często ta przeszłość jest tematem rozmów rodzinnych, które
prowadzone są w różnych emocjonalnych kontekstach. Staje się także elementem
wykorzystywanym przez różne media w zależności od ich politycznych sympatii
i partykularnych interesów.
Znaczenie roli, jaką odgrywa radziecka przeszłość we współczesnych
ukraińskich realiach, potwierdzają wyniki badań socjologicznej agencji „Rating
Group”, która co rok prowadzi badania w celu śledzenia przemian zachodzących
w uczuciach nostalgii za ZSRR. Badanie prowadzone jesienią 2016 roku wykazało,
2

Dlinnaya ten' proshlogo: Memorial'naya kul'tura i istoricheskaya politika / Aleyda Assman; [per. s nem. Borisa
Khlebnikova], M.: Novoye literaturnoye obozreniye, 2014, s. 328; YA. Assman, Kul'turnaya pamyat': pis'mo,
pamyat' o proshlom I politicheskaya identichnost' v vysokikh kul'turakh drevnosti / YA. Assman; [per. s nem.
M. M. Sokol'skoy], M.: Yazyki slavyanskoy kul'tury, 2004, s. 368. [per. s nem. M. M. Sokol'skoy], M.: Yazyki
slavyanskoy kul'tury, 2004, s. 368.
3
A. Assman, Dlinnaya ten' proshlogo…, op. cit., s. 15.
4
Ibidem, s. 15.
5
YA. Assman, Kul'turnaya pamyat'…, op. cit., s. 54.
6
Ibidem, s. 55.
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że jedna trzecia respondentów (35%) żałuje upadku Związku Radzieckiego w 1991
roku. Uzyskane dane pokazują, że liczba badanych żałujących rozpadu ZSRR, choć
nieznacznie, ale wzrosła w porównaniu do wyników badań prowadzonych w roku
2014 i 2015 (odpowiednio 33% i 31%)7. Według badań przeprowadzonych jesienią
2016 roku przez inne ukraińskie centrum analityczne – Centrum Razumkowa, 13%
Ukraińców chce odbudowy Związku Radzieckiego (22% zdaje sobie sprawę z tego,
że w obecnych warunkach jest to niemożliwe). Dla współczesnych Ukraińców
charakterystyczny jest przeciwległy emocjonalny stosunek do przeszłości. Różnica
w stosunku do radzieckiej przeszłości w znacznej mierze zależy od miejsca
zamieszkania, wieku i wykształcenia. Tradycyjnie mieszkańcy regionu wschodniego
i południowego wykazują największą lojalność wobec ZSRR.
Jednakże podkreślić należy, że według badań Centrum im. Razumkowa ci,
którzy nie dążą do odbudowy Związku Radzieckiego, stanowią większość
respondentów we wszystkich regionach (od 51% we wschodnim regionie, do 87%
– w zachodnim). Deklaracje badanych są także w dużym stopniu uzależnione od
wieku, 83% respondentów w wieku poniżej 29 lat nie chce powrotu do Związku
Radzieckiego, natomiast już wśród osób w wieku 60 lat i więcej tylko 44% nie chce
takiej sytuacji. Im wyższy poziom wykształcenia respondentów, tym częściej
odpowiadają, że nie chcą odbudowy Związku Radzieckiego – od 55% pośród osób
z niepełnym średnim wykształceniem, do 71% wśród osób z wyższym
wykształceniem. Sytuacja finansowa także nie jest bez znaczenia, wśród tych,
którzy odpowiedzieli, że „ich rodzina ledwo wiąże koniec z końcem”, odbudowy
Związku Radzieckiego nie chce 50%, a wśród tych, którzy mają wystarczające
środki do życia – 79%8.
Radziecka przeszłość często staje się obiektem nostalgicznych trendów
(Belenok, Golovashyna, Levada, Pozdjiakova-Kirbyatyeva, Smolina)9. PozdnjakovaKibyatyeva stwierdza, że wśród osób badanych przez nią w odpowiedzi na pytanie
„Jakie masz uczucia wobec radzieckiej przeszłości?”, znaczna liczba respondentów
wyraziła pragnienie „powrotu dobrych rzeczy, które wtedy były” (19,5%
respondentów do 20 lat, 25,9% – w wieku od 20 do 30 lat, 41,7% respondentów
7

Dynamika nostalghiyi za SRSR [Elektronnyy resurs] // http://ratinggroup.ua/research/ukraine/c910ad1d40079
f7a2a28377c27494738.html (05.01.2018).
8
Konsolidatsiya ukrayinskoho suspilstva: shlyakhy, vyklyky, perspektyvy. Informatsiyno-analitychni materialy do
Fakhovoyi dyskusiyi 16 hrudnya 2016r. , razumkov.org.ua/upload/Identi-2016.pdf (3.01.2018).
9
A. Belenok, Simptomy nostal'gii po sovetskomu proshlomu v kollektivnykh predstavleniyakh naseleniya Ukrainy
/ A. Belenok // Sotsíal'ní vimír isuspíl'stva. Zbírnik naukovikh prats'. – Vipusk 4(15). – Kiív, 2012, s.390-410;
O. Golovashina, Obraz Sovetskogo Soyuza v sotsial'noy pamyati sovremennykh rossiyan (na materialakh
empiricheskogo issledovaniya) / O. Golovashina // Sotsial'no-ekonomicheskiye yavleniya i protsessy. – №11 (057)
2013, s. 193-198, YU. Levada, «Chelovek nostal'gicheskiy»: realii problemy / YU. Levada // Monitoring
obshchestvennogo mneniya: ekonomicheskiye i sotsial'nyye peremeny – VTSIOM 2002, № 6, s.7-13; Ye.
Pozdnyakova-Kirbyat’êva, Sotsíal'no-ístorichna pam’yat' pro radyans'ke minule: yempírichne doslídzhennya / Ye.
Pozdnyakova-Kirbyat’êva // Graní. – № 8 (112) 2014, s.64-69; N. Smolina, Sovetskoye v postsovetskom
prostranstve: analiz nostal'gicheskikh soobshchestv / N. Smolina // „Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo
universiteta. Filosofiya. Kul'turologiya. Sotsiologiya”, Vyp.33. – №17 (346) 2014, s. 133-136.
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w wieku 51-60 lat i 59,1% – powyżej 60 lat). „Dumę z osiągnięć w tym okresie”
odczuwa 42,7% respondentów w wieku 20 lat, 36,5% -w wieku 20-30 lat, 23,5%
w wieku 51-60 lat, a wśród starszych niż 60 lat 36,4%10. Nostalgia za sowiecką
przeszłością wiąże się z trzema głównymi powodami: potrzebą porządku, potrzebą
przyjaznej atmosfery, kiedy ludzie są gotowi pomóc jeden drugiemu i szerokimi
gwarancjami socjalnymi od państwa11.
Zgodnie ze wspomnianymi badaniami przeprowadzonymi przez Centrum
Razumkowa ci, którzy dążą do odbudowy Związku Radzieckiego, najczęściej
uzasadniają swoje pragnienie tym, że w tamtych czasach wierzyli w dobrą
przyszłość – (70%), wysoki poziom gwarancji socjalnych w czasach radzieckich
(64%), istnienie możliwości bezpłatnej edukacji w szkolnictwie wyższym (58%),
brak bezrobocia (55%), wystarczający materialny poziom życia (53%) oraz fakt, że
w czasach radzieckich byli dumni z dużego państwa na skalę światową (50%), oraz
stabilność i brak konfliktów zbrojnych (46%)12. Warto podkreślić, że nostalgiczne
tendencje przejawiają głównie ci badani, którzy posiadają tylko dziecięce
doświadczenie życia w ramach Związku Radzieckim albo w ogóle nie mają takiego
doświadczenia. Tendencje te zyskują status agentów wpływu poprzez
instytucjonalizację ich jako społeczeństw wirtualnych, które nadają dodatkowy
pozytywny obraz wspomnieniom z przeszłości, zamieniając je w środek
identyfikacji w teraźniejszości13.
Znaczna część badanych nie potrafi określić swojego stosunku do radzieckiej
przeszłości Ukrainy, a zatem pod wpływem różnych informacji (w tym w głównej
mierze pochodzących z mediów) opinie mogą polaryzować się, zyskując określone
emocjonalne zabarwienie. Według wyników badań E. Pozdnyakova-Kyrbatyeva,
15,9% respondentów w wieku 20 lat, 22,4% respondentów w wieku od 20 do 30
lat, 8,8% w wieku 51-60 lat i 9,1% respondentów w wieku 60 lat wskazuje na fakt,
że nie ma stabilnych i jednoznacznych odczuć wobec radzieckiej przeszłości14. Taka
sytuacja otwiera możliwości manipulowania nastrojem ludzi, w zależności od
uwarunkowań politycznych i w tym aspekcie kluczową rolę odgrywają media
masowe. One właśnie stają się narzędziem wywierania wpływu i kreatorem
pamięci o przeszłości oraz emocji, które mają jej towarzyszyć.
Problematyka pamięci radzieckiej przeszłości przyciąga uwagę naukowców
z różnych krajów reprezentujących różne dyscypliny naukowe. Na Ukrainie ten

10

Ye. Pozdnyakova-Kirbyat’êva, Sotsíal'no-ístorichna pam’yat' pro radyans'ke minule: y empírichne doslídzhennya
/ Ye. Pozdnyakova-Kirbyat’êva // Graní, № 8 (112), 2014, s. 64-69.
11
A. Belenok, Simptomy nostal'gii po sovetskomu proshlomu v kollektivnykh predstavleniyakh naseleniya
Ukrainy / A. Belenok // Sotsíal'ní vimíri suspíl'stva. Zbírnik naukovikh prats', Vipusk 4(15), Kiív 2012, s. 390-410.
12
Konsolidatsiya ukrayinskoho suspilstva…, op. cit., s. 12.
13
A. Belenok, Simptomy nostal'gii po sovetskomu…, op. cit., s. 390-410; N. Smolina, Sovetskoye v postsovetskom
prostranstve…, op. cit., s. 133-136.
14
Ye. Pozdnyakova-Kirbyat’êva, Sotsíal'no-ístorichna…, op. cit., s. 46-67.
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temat poruszany jest w pracach O. Hayday15 i już E. Pozdjiakova-Kirbyatyeva16,
w których analizowane są historyczne akcenty w przedstawieniach dotyczących
tego okresu istnienia naszego kraju i związanych z nimi emocjonalnych
doświadczeń. Niektórzy rosyjscy badacze formułują koncepcje masowej
reprezentacji Związku Radzieckiego w pamięci17, prowadzą badania na temat cech
i źródeł wyobrażeń o nim w pierwszym postradzieckim pokoleniu18 oraz roli
obrazu radzieckiej przeszłości w kształtowaniu tożsamości współczesnych
Rosjan19.
W swoich wcześniejszych analizach autorzy skupiali się na wspomnieniach
o radzieckiej przeszłości osób, które miały realne doświadczenie funkcjonowania
w Związku Radzieckim20. Obecnie ważne jest zbadanie wyobrażeń o radzieckiej
przeszłości osób, które nie miały takiego doświadczenia i określenie tych
czynników, które miały największy wpływ na ukształtowanie się obrazu przeszłości
w pierwszej postradzieckiej generacji. Używając terminologii Jana i Aleidy
Assmanów, definicji tych symbolicznych postaci, do których dołączone są
wspomnienia.

Prezentacja materiału badawczego
Badanie składało się z dwóch części: asocjacyjnego eksperymentu i wywiadów
częściowo ustrukturyzowanych. Przeprowadzenie asocjacyjnego eksperymentu
pozwoliło odnaleźć punkty odniesienia, symboliczne figury w wyobraźni dzisiejszej
młodzieży o czasach radzieckich, natomiast przeprowadzenie wywiadów
częściowo ustrukturyzowanych pokazało logiczne związki pomiędzy tymi
wyobrażeniami, ukazując, jak rodzinna historia i osobiste charakterystyki
respondentów wpływają na proces oceniania przeszłości i widzenie własnej
przyszłości.

15

O. Hayday, Radyanske mynule v otsinkakh studentiv-istorykiv / O.Hayday // „Ukrayinskyy istorychnyy zhurnal”,
№ 6. 2014, s. 92-112.
16
Ye. Pozdnyakova-Kirbyat’êva, Sotsíal'no-ístorichna…, op. cit.
17
YU. Levada, «Chelovek nostal'gicheskiy»: realii problemy…, op. cit., s.7-13.
18
O. Golovashina, «Izobretayushcheye vospominaniye»: obraz SSSR v kommunikativnoí pamyati pervogo
postsovetskogo pokoleniya // O. Golovashina // Konstruktivnyye i destruktivnyye formy mifologizatsii sotsial'noy
pamyati v proshlom i nastoyashchem. Sbornik statey i tezi sovdokladov Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii. –
Tambov: Izdatel'stvo Pershina R. V., 2015, s. 250 – 255.
19
T. Yevgen'yeva, A. Selezneva, Sovetskoye proshloye v tsennostnom i obrazno-simvolicheskom prostranstve
rossiyskoy identichnosti / T. Yevgen'yeva, A. Selezneva // Polis, „Politicheskiye issledovaniya”, 2016, №3, s. 25-39;
V. Malenkov, Obraz sovetskogo proshlogo v temporal'noy konstruktsii formiruyushcheysya rossiyskoy
natsii / V. Malenkov // Srednerusskiy vestnik obshchestvennykh nauk, Tom 11, 2016, №5, s. 136-144.
20
L. Klymanska, M. Klimanska, H. Herasym, Evaluation of the past as a risk and opportunity in the social
development, [w:] Society under construction – opportunities and risks, P. Bałdys, K. Piątek (ed.), Bielsko-Biała
2015, s. 71-88.
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W eksperymencie brały udział 142 osoby. Badanym proponowano dokończenie
czterech zdań, aby tym samym dać im pewną strukturę do dalszych przemyśleń
związanych z radziecką przeszłością Ukrainy. Pierwsze zdanie rozpoczynało się
słowami „Kiedy myślę o Związku Radzieckim, myślę o...”. Na zakończenie tego
zdania otrzymano 340 skojarzeń, które zostały sklasyfikowane w 42
podkategoriach, a następnie przyporządkowane do pięciu ogólnych kategorii.
Rozkład ilościowy pomiędzy kategoriami przedstawiono na rys.1.
Rys. 1. Skojarzenia respondentów uzupełniających zdanie „Kiedy myślę o Związku Radzieckim,
myślę o...”
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Źródło: Badania własne

Pod względem liczebności wskazań największą okazała się kategoria
„Charakterystyki specyficzne, wydarzeniowo-osobiste” (124 asocjacje – 37%
ogólnej ilości odpowiedzi). Do tej asocjacji włączono subkategorie, które odnoszą
się do konkretnych osób historycznych /Stalin (23 skojarzenia), Lenin (18), Hitler
(5), Chruszczow (4)/ i wydarzeń /represje (18), ІІ wojna światowa (12), Wielki Głód
(11), morderstwa (5)/ itp.
Na drugim miejscu znalazły się dwie kategorie: „Charakterystyki społeczne
i rodzinne” (22%) i „Charakterystyki ideologiczne” (22%). Do pierwszej
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z wymienionych kategorii weszły skojarzenia, które były związane z deficytem
wielu rzeczy i produktów konsumpcyjnych (25 skojarzeń), zakazami, przymusem,
ograniczeniami (20), jednostajnością (10) i ubóstwem (10). Do kategorii
ideologicznej weszły wspomnienia o radzieckiej symbolice – czerwone sztandary,
sierp i młot (27 skojarzeń), totalitaryzmie i dyktaturze (17), pionierach,
komsomolcach (16), agitacji (7) i komunizmie (6).
Do kategorii „indywidualistyczno-afektywnej” zaliczono 11% otrzymanych
odpowiedzi, które były emocjonalną odpowiedzią na zwrot „Związek Radziecki”,
bez odniesienia do treści tej nazwy. Czasami odpowiedzi były formułowane
w kategoriach ambiwalentnych. Dominowały głównie negatywne emocje:
„niezbyt przyjemne, niedobre wspomnienia” (13 skojarzeń), wspomnienia
„o masie ludzi, które nie miały swojego zdania” (7 skojarzeń), podane
w cudzysłowie „pozytywne myśli o pokojowym i stabilnym życiu” (5) – co może
sugerować ironiczny wydźwięk tych słów. Ostatnia kategoria „Przeszłość” ma
niewielki zakres (8% wszystkich odpowiedzi), jednak psychologicznie ważny,
ponieważ wskazuje na to, że respondenci mało identyfikują ukraińską
współczesność i siebie z radziecką przeszłością. Dla nich skojarzenia ze Związkiem
Radzieckim są związane z pokoleniem starszych ludzi (25 wskazań), czymś
przestarzałym (4 wskazania) i przeszłością (4 wskazania). Odpowiedzi na pierwsze
pytanie pokazują, że obraz radzieckiej przeszłości u młodzieży kojarzy się głównie
z negatywnymi i traumatycznymi wydarzeniami historycznymi (II wojna światowa,
Wielki Głód) i wyraźnie negatywnymi postaciami historycznymi.
Według badań grupy socjologicznej „Rating” (badanie przeprowadzone
w listopadzie 2016 r.), najgorzej odbieranymi postaciami są Stalin i Lenin, właśnie
oni uzyskali najwyższe wskaźniki negatywnego stosunku – dwie trzecie
respondentów negatywnie odnosi się do Stalina, prawie 60% – negatywnie do
Lenina (odpowiednio tylko 22% i 25% respondentów wyraziło pozytywne
nastawienie do nich)21.
Drugie proponowane niedokończone zdanie rozpoczynało się słowami
„Po Związku Radzieckim na Ukrainie pozostało...”. W odpowiedzi otrzymano 229
skojarzeń, które zostały sklasyfikowane w 24 subkategorie, które z kolei zostały
uogólnione do 3 kluczowych kategorii. Ponieważ kilka skojarzeń nie mieściło się
w głównych zbiorach, stworzono czwartą kategorię „Inne”. Ilościowy udział każdej
kategorii przedstawiono na rys.

21

Stavlennya do okremykh istorychnykh postatey ta protsesude komunizatsiyi v Ukrayini,
http://ratinggroup.ua/research/ukraine/otnoshenie_k_otdelnym_istoricheskim_lichnostyam_i_processu_dekom
munizacii_v_ukraine.html [3.01.2018].
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Rys. 2. Skojarzenia respondentów uzupełniających zdanie „Po Związku Radzieckim na Ukrainie
pozostało...”
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Źródło: Badania własne

Pierwsza kategoria: „Czynnik ludzki” łączy 93 skojarzenia (40% ogółu
odpowiedzi). Największa część skojarzeń (46) odnosi się do opinii respondentów
związanych z radziecką mentalnością („Cały kompleks stereotypów i uprzedzeń”,
„Radzieckie pojęcia, że jeden drugiemu powinien coś dawać, że całe życie można
pracować nie bogacąc się, stereotypowe myślenie, kolektywne myślenie”). Jeszcze
w 27 skojarzeniach pojawia się myśl o tym, że po Związku Radzieckim na Ukrainie
pozostali przedstawiciele starszego pokolenia przekonani o tym, że wtedy było
lepiej. Oddzielną niewielką kategorię stanowiła asocjacja „Wspomnienia” (13
skojarzeń).
Druga kategoria „Dobra materialne” skupia 88 skojarzeń (39% ogółu
odpowiedzi). Tu mieszczą się skojarzenia łączące się z realnymi, materialnymi
obiektami, które pozostały po Związku Radzieckim, takimi jak: pomniki (31), domy
(27), zrujnowane zakłady i kołchozy (14), nazwy ulic (5), drogi (3), itp.
Trzecia kategoria „Model państwa” jest najmniejsza pod względem ilości
odpowiedzi (42 skojarzenia, co daje 18% ogółu odpowiedzi). Ujawnia wizję
respondentów związaną z funkcjonowaniem współczesnego ukraińskiego państwa
jako postradzieckiego kraju. Zgodnie z odpowiedziami niektórych respondentów
współczesna ukraińska władza trzyma się wciąż radzieckich idei (12 skojarzeń),
korupcja także traktowana jest jako „radziecka” pozostałość (7 skojarzeń), normy
postępowania, obyczaje, święta również stanowią pozostałość po radzieckim
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państwie (5 skojarzeń).
Do kategorii „Inne” zaliczono te skojarzenia, które były wskazane jeden raz.
Ciężko było je odnieść do jakiejś kategorii, na przykład: „promieniowanie”,
„zwyczaj kradzieży w pracy”, „szorstkość, krzywdzenie” itd.
Drugi blok pytań dotyczył stereotypu „człowieka radzieckiego”. Pierwsze
niedokończone zdanie rozpoczynało się słowami „Radziecki człowiek to człowiek,
który...”. W odpowiedzi uzyskano 251 skojarzeń, które podzielono na 4 kluczowe
kategorie. Podział kategorii przedstawiono na rys. 3.
Rys. 3. Skojarzenia respondentów uzupełniających zdanie: „Radziecki człowiek to człowiek,
który…”
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Najliczniejszą kategorię stanowiły „Charakterystyki osobowościowe”, które
pojawiły się w 132 skojarzeniach (52% skojarzeń w tej grupie). Największymi
subkategoriami są: „Lęk społeczny” (30 skojarzeń), który mieścił w sobie
niezróżnicowany lęk, lęk przed władzą, lęk do wyrażenia własnej opinii itp., oraz
„Brak prawa do wypowiedzenia swojej opinii” (26 skojarzeń). Do tej kategorii
włączono również skojarzenia typu: „konserwatyzm i ograniczenie myślenia”
(21 skojarzeń), jak też skrajną oszczędność („Oszczędza wszystko do ostatniego
grosika, ostatnich okruchów chleba, biedny człowiek”) (12 skojarzeń).
Druga w kolejności to kategoria „Ustosunkowanie do systemu” (23%
skojarzeń). Chodzi tu o zewnątrzsterowność „człowieka radzieckiego”, o to, że
„jest podporządkowany, nie ma siły woli, jest wykonawcą” (34 skojarzenia), „jest
ograniczony w zakresie korzystania z praw i wolności” (12 skojarzeń).
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Trzecia kategoria „Charakterystyki behawioralne” (17% skojarzeń) ujawnia
właściwości codziennego życia radzieckiego człowieka: zwraca się uwagę na to, że
był on bardzo pracowity, przy czym często pracował nie aby utrzymać siebie, tylko
władzę (21 skojarzeń). Respondenci zwracają uwagę na fakt, że człowiek radziecki
„ubiera się tak samo jak wszyscy, myśli jak wszyscy, zachowuje się jak wszyscy, że
wszystko jest szare, niewyraźne” (10 skojarzeń) itp.
Czwarta, najmniejsza pod względem ilości odpowiedzi jest kategoria „Status
i pozycja społeczna”, która łączy 8% asocjacji. Respondenci podkreślali to, że
człowiek w Związku Radzieckim był pionierem, komsomolcem albo członkiem
partii komunistycznej.
Podsumowując podkategorie z najwyższą oceną, można zobaczyć, że radziecki
człowiek w oczach współczesnej młodzieży studenckiej był posłuszny systemowi,
pracowity, odczuwał różne lęki, nie bronił własnej opinii, a w domu był bardzo
oszczędny.
Na zakończenie badania poproszono respondentów, by wyrazili własne zdanie
na temat tego, co pozostało we współczesnych Ukraińcach z „radzieckiego
człowieka”. Otrzymano 166 odpowiedzi, które trudne były do usystematyzowania
i zamknięcia w kilku kategoriach. Różnorodność wizji spowodowała, że
zaprezentowano poniżej tylko te wskazania, które miały większą liczbę głosów,
a pominięto pojedyncze skojarzenia (Rys. 4)
Rys. 4. Skojarzenia respondentów uzupełniających zdanie:
w Ukraińcach pozostało...”
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Źródło: Badania własne
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Największą część wśród odpowiedzi zajmowała kategoria „Mentalność”
(15,6%), która zawierała takie wypowiedzi jak „mentalność”, „osobliwości
światopoglądu”, „myślenie radzieckie”. Jest możliwe, że ta kategoria była ogólnym
terminem, który mógłby zawierać inne cechy opisane poniżej. Następna pod
względem liczebności była kategoria „oszczędność”, czasami określana jako
„chciwość” lub „zwyczaj odkładania na tzw. czarną godzinę” (9,6%). Wielu
respondentów zauważyło, że we współczesnych Ukraińcach po Związku
Radzieckim pozostał lęk (7%), jednak niektórzy, zwłaszcza ci należący do starszego
pokolenia, odczuwają nostalgię, smutek i chęć powrotu do tego, co było (7%).
W przybliżeniu równe objętościowo były kategorie „Uniformizacja” – „Być jak
wszyscy i ze wszystkimi” (5 %), „Pracowitość” (5 %), „Podporządkowanie” ”Zwyczaj wykonywania nakazów” (5%), 5% zauważa, że „Nic nie pozostało” po
„człowieku radzieckim” w Ukraińcach (5%).
Związek Radziecki w wyobrażeniach dzisiejszej ukraińskiej młodzieży, tej, która
nigdy nie żyła w tych czasach, jest reprezentowany jako zbiór postaci
historycznych i wydarzeń, które mają wyraźnie negatywny charakter, kojarzący się
z szarością, deficytami dóbr, represjami, zakazami i przymusem.
Dla młodych ludzi Związek Radziecki to już daleka przeszłość, która jest
powiązana z pokoleniem starszych ludzi. Jeśli coś pozostało z tej przeszłości, to:
mentalność, stereotypy i uprzedzenia, dobra materialne, takie jak pomniki,
budynki, zrujnowane zakłady. Uosobieniem tych świadomościowych pozostałości
po Związku Radzieckim jest tzw. „radziecki człowiek” – przestraszony, całkowicie
zniszczony przez system, niepotrafiący bronić własnego zdania, bardzo oszczędny
i skromny.
Druga część badania wykonana została przy zastosowaniu częściowo
ustrukturyzowanego wywiadu. Transkrypcje 13 wywiadów przechodziły przez
procedurę szczegółowego opisu i kodowania. Analiza wywiadów dała bardziej
zróżnicowany obraz radzieckiej przeszłości Ukrainy niż eksperyment asocjacyjny
opisany wcześniej.
Chociaż większość studentów potwierdzała, że radziecki okres życia ich
rodziców był tematem rodzinnych rozmów, jednak okazało się, że dopiero podczas
wywiadu stał się przedmiotem ich pogłębionej refleksji. Co oznacza, że ta część
przeszłości jest introjekcją, która jest nieświadomie akceptowana bez uprzedniej
krytycznej analizy.
Niektóre wyobrażenia o radzieckiej rzeczywistości w swych treściach nie
dotyczyły cech Związku Radzieckiego, ale były przypisywane mu na podstawie
wiedzy o specyfice ogólnych tendencji w rozwoju gospodarki światowej / historii
tego okresu (na przykład niektórzy respondenci podkreślali rozwój przemysłu jako
charakterystyczny dla Związku Radzieckiego). W wywiadach pojawiło się też
pragnienie skonfrontowania się ze starszym pokoleniem, które w opinii
respondentów poddało się takim nieludzkim warunkom życia.
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Badanie pozwoliło wyróżnić niektóre z głównych typów stosunku młodych
Ukraińców do radzieckiej przeszłości Ukrainy. Podstawą ich wyróżnienia są dwa
kryteria, które okazały się kluczowe.
Pierwsze – to kontekst rodzinny, który jest obecny we „wspomnieniach”
o radzieckiej przeszłości. Pod pojęciem „kontekst rodzinny” rozumiano obecność
elementów pamięci o radzieckiej przeszłości w rodzinie respondenta. Część z nich,
opowiadając o przeszłości, opierała się na wspomnieniach swoich rodziców, babć
i dziadków o tych czasach („oni (rodzice) żyli w tym czasie”; „przez religijne
przekonania mój dziadek był zesłany na Syberię, gdzie żył z rodziną 18 lat”;
„Wiem, że moi rodzice, gdyby nie zjednoczenie narodów, to na pewno by nigdy się
nie spotkali, ponieważ moja mama była wysłana na praktykę z Karpat aż na
Syberię, i tam oni się pobrali”). Opowieści o zdarzeniach, które miały miejsce
w rodzinie, w tym czasie, zawierały albo afektywną składową (zauważa się to
w wykorzystywaniu emocjonalnie obciążonych pojęć typu: „okropne rzeczy”,
„bardzo ciężko”, „okupacja”, „zagarnianie ziem”, „całe pieniądze prosto z Ukrainy
szły do skarbu tej radzieckiej władzy”), albo racjonalizację tego, co się stało:
(„...starszych ludzi... można zrozumieć, ponieważ ... oni chcą przywrócić ZSRR,
moim zdaniem, po prostu przez to, że oni chcą przywrócić nie tak sam ZSRR, jak
swoją młodość”).
Drugie – to jednoznaczność albo niejednoznaczność w ocenach radzieckiej
przeszłości. Jednoznaczność przewiduje kategoryczną, z reguły negatywną ocenę
(„ja nie mam pozytywnego stosunku do Związku”, „to był bardzo duży błąd dla
Ukrainy”).
W wypowiedziach badanych nie pojawiła się żadna wyraźnie jednoznaczna
pozytywna opinia. W części wypowiedzi respondentów jednoznaczna ocena
przeszłości nie pojawiła się w ogóle. Przeciwnie, pomimo negatywnego stosunku
do radzieckiej przeszłości, próbowali znaleźć pozytywne cechy, które warto byłoby
przenieść do teraźniejszości („obie strony miały plusy, i nie trzeba teraz, jak czynią
niektórzy ludzie, wynosić na ołtarz jednej siły”, „radykalizm zawsze doprowadza
do pewnych problemów, właśnie dlatego …. trzeba dążyć do złotego środka. Nigdy
nie należy podchodzić do problemów z „gorącą głową”, trzeba patrzyć trzeźwo …”,
„50 na 50, czyli „i tam też było źle, lecz, z drugiej strony, wszystko było jakoś
dostępne, nie tak jak teraz, mieszkania nauczycielom dawano za darmo”).
Na podstawie zaproponowanych kryteriów określono pięć głównych typów
stosunku ukraińskiej młodzieży do radzieckiej przeszłości Ukrainy (4 pozycje, jedna
z nich przewiduje podział na dwie podpozycje: pozycja jednoznacznej pozytywnej
albo negatywnej oceny) (Tab.1).
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Tab. 1. Typologia stosunku ukraińskiej młodzieży do radzieckiej przeszłości Ukrainy
Emocjonalny
kontekst rodzinny

Zracjonalizowany
kontekst rodzinny

Jednoznaczność
w ocenach

Jednoznacznie pozytywna albo
negatywna ocena

Jednoznaczne zainteresowanie

Niejednoznaczność w ocenach

Niejednoznaczna ocena

Zainteresowanie lub brak
zainteresowania

Źródło: Badania własne.

Strukturę każdej pozycji można scharakteryzować za pomocą trzech
klasycznych komponentów: kognitywnego (wiedza respondentów o radzieckiej
rzeczywistości), emocjonalnego (pozytywny lub negatywny kontekst wspomnień),
i behawioralnego, który w tym przypadku implikuje projekcję współczesnej
rzeczywistości ukraińskiej (np. wiązanie planów na przyszłość z Ukrainą lub
zagranicą).

Wnioski końcowe
Świadomość przeszłości jest kluczem do tworzenia osobistej tożsamości.
Problem zrozumienia roli radzieckiej przeszłości wysuwa na pierwszy plan
państwową politykę pamięci mającą swoje odbicie w oficjalnych przekazach
medialnych, która do niedawna nie miała wartościowych punktów odniesienia.
Problem interpretacji przeszłych wydarzeń często pojawia się jako dylemat
etyczny, który wpływa na najbliższe środowisko rodzinne. W związku z tym ważny
staje się konstruktywny dialog między państwową polityką pamięci a innymi
„wersjami” pamięci, które są obecne w świadomości społecznej. Uzyskane wyniki
asocjacyjnego eksperymentu i wywiadów częściowo ustrukturyzowanych
wskazują na niejednoznaczność oceny radzieckiej przeszłości Ukrainy wśród
przedstawicieli pierwszej generacji postradzieckiego pokolenia.
Wyobrażenia o radzieckiej przeszłości składają się z rodzinnych wspomnień
i mitów, informacji pojawiających się w mediach oraz nabytych w toku edukacji.
W tych prezentacjach brakuje już elementu osobistego – doświadczenia
bezpośredniego. Przeszłość zamykana jest w pewnych symbolicznych, głównie
negatywnych kategoriach.
Należy podkreślić, że uzyskane wyniki nie upoważniają do uogólnień na całe
społeczeństwo ukraińskie i po części warunkowane są specyfiką obszaru objętego
eksploracją. Ten szczególny negatywizm wynika w dużej mierze z regionalnej
specyfiki, ponieważ respondenci byli mieszkańcami Ukrainy Zachodniej. Dla
zobiektywizowania badań konieczne jest kontynuowanie ich także w innych
częściach Ukrainy.
88

Rola mediów, edukacji i pamięci rodzinnej w kształtowaniu wizji Związku Radzieckiego…

Bibliografia
Assman A., Dlinnaya ten' proshlogo: Memorial'naya kul'tura i istoricheskaya politika / Aleyda
Assman; [per. s nem. Borisa Khlebnikova], Novoye literaturnoye obozreniye, 2014.
Assman YA., Kul'turnaya pamyat': pis'mo, pamyat' o proshlom I politicheskaya identichnost'
v vysokikh kul'turakh drevnosti / YA. Assman; [per. s nem. M. M. Sokol'skoy], M.: Yazyki slavyansko
ykul'tury, 2004.
Belenok A., Simptomy nostal'gii po sovetskomu proshlomu v kollektivnykh predstavleniyakh
naseleniya Ukrainy / A. Belenok // Sotsíal'ní vimíri suspíl'stva. Zbírnik naukovikh prats'. – Vipusk
4(15). – Kiív, 2012.
Golovashina O.,Obraz Sovetskogo Soyuza v sotsial'noy pamyati sovremennykh rossiyan (na
materialakh empiricheskogo issledovaniya) / O.Golovashina // Sotsial'no-ekonomicheskiye yavleniya
i protsessy. – №11 (057) 2013.
Golovashina O.,”Izobretayushcheye vospominaniye”: obraz SSSR v kommunikativnoí pamyati
pervogo postsovetskogo pokoleniya // O. Golovashina // Konstruktivnyye i destruktivnyye formy
mifologizatsii sotsial'noy pamyati v proshlom i nastoyashchem. Sbornik statey i tezi sovdokladov
Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii. -Tambov: Izdatel'stvo Pershina R. V., 2015.
Hayday O., Radyanske mynule v otsinkakh studentiv-istorykiv / O. Hayday // Ukrayinskyy istorychnyy
zhurnal, № 6. 2014.
Klymanska L., M. Klimanska, H. Herasym, Evaluation of the past as a risk and opportunity in the
social development, [w:] Society under construction – opportunities and risks, P. Bałdys, K. Piątek
(red.), Bielsko-Biała 2015, s. 71-88.
Levada YU., „Chelovek nostal'gicheskiy”: realii problemy / YU. Levada // Monitoring
obshchestvennogo mneniya: ekonomicheskiye i sotsial'nyye peremeny – VTSIOM 2002, № 6.
Lotman YU., Literaturnaya biografiya v istoriko-kul'turnom kontekste (K tipologicheskomu
sootnosheniyu teksta i lichnostiavtora) / YU.Lotman // Izbrannyye stat'i v trekh tomakh.
T.Í. Stat'iposemiotike i tipologii kultury, Talinn: „Aleksandra”, 1992, s. 368.
Malenkov V., Obraz sovetskogo proshlogo v temporal'noy konstruktsi i formi ruyushcheysya
rossiyskoy natsii / V. Malenkov // Sredne russkiy vestnik obshchestvennykh nauk, Tom 11, 2016,
№5.
Pozdnyakova-Kirbyat’êva Ye., Sotsíal'no-ístorichna pam’yat' pro radyans'ke minule: yempírichne
doslídzhennya / Ye. Pozdnyakova-Kirbyat’êva // Graní. – № 8 (112)2014.
Smolina N., Sovetskoye v postsovetskom prostranstve: analíz nostal'gicheskikh soobshchestv /
N. Smolina // Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Kul'turologiya.
Sotsiologiya. – Vyp. 33. – №17 (346) 2014.
Yevgen'yeva T., A. Selezneva Sovetskoye proshloye vtsennostnomi obrazno-simvolicheskom
prostranstve rossiyskoy identichnosti / T. Yevgen'yeva, A. Selezneva // Polis, „Politicheskiye
issledovaniya”, 2016, №3, s. 25-39.
Źródła internetowe
Dynamika nostalghiyi za SRSR (Elektronnyyresurs) // http://ratinggroup.ua/research/ukraine/
c910ad1d40079f7a2a28377c27494738.html (05.01.2018).
Konsolidatsiya ukrayinskoho suspilstva: shlyakhy, vyklyky, perspektyvy. Informatsiyno-analitychni
materialy do Fakhovoyi dyskusiyi 16 hrudnya 2016r., razumkov.org.ua/upload/Identi-2016.pdf
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essu_dekommunizacii_v_ukraine.html (3.01.2018).

89

Larysa D. Klymanska, Marina B. Klimanska, Halyna Z. Herasym

The Role of Media, Education and Family Memory in Shaping the Vision of the Soviet Union in the
Representations of the First Post-Soviet Generation
Summary
The article analyzes the present state of the research on the memory of the Soviet past in the postSoviet space and the role of the media in its formation. The main goal of the empirical study is not
only to determine what the vision of the Soviet Union and the Soviet past of Ukraine in the
contemporary Ukrainian youth as representatives of the first post-Soviet generation is, but also to
establish what shapes their opinions. The research reveals that the main factors responsible for the
creation of this particular vision among the youth are family, media and education. These three
elements affect the image of the so-called „Soviet man” and the evaluation of the past among the
representatives of the young generation of Ukrainians.
Keywords: media, education, communicative memory, cultural memory, Soviet Union, „Soviet man”,
the image of the Soviet past.
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ABSTRAKT
Media w procesach inkluzji i ekskluzji społecznej – studium przypadku na przykładzie programu
„Wielcy Ukraińcy”
Nadrzędnym celem artykułu jest przedstawienie roli dyskursów historycznych w procesach inkluzji
i ekskluzji społecznej, stanowiących zobrazowanie symbolicznej walki na przykładach znanych
osobistości. Istotę artykułu stanowi również chęć zaakcentowania faktu, iż współczesne narracje
historyczne to przykłady interpretacji przeszłości mające na celu skonstruowanie pewnych opinii
publicznych. Tezy te są oparte na analizie projektu medialnego „Wielcy Ukraińcy”. Za pomocą analizy
dyskursu prezentującego podziały na „swoich” i „obcych” wykazano, że w tego typu narracjach
historycznych brakuje krytycznej analizy wspomnień, które tenże dyskurs gromadzi.
W ten sposób ogranicza się historię, narzucając jej rolę „upamiętnienia” przeszłości, która pomaga
obywatelom odczuwać dumę ze swoich „przodków”, „bohaterów” i „wspaniałych”, a przez to
umacnia ich narodową tożsamość.
SŁOWA KLUCZOWE: integracja, wykluczenie, system mass mediów, dyskurs historyczny, narracja
historyczna.

Modern society can be characterized by a constant increase of speed and
volume of information. The activity of the mass media has a great impact on the
life of a society as a whole and on each individual, thus forming certain opinions,
moods, and emotions. Moreover, it can be observed that there is a kind of
transformation of the structures of socialization: first, in the socialization of the
individuals, where the mass media play an increasing role, and secondly, the
media themselves increasingly appeal to visualization, signs, simulacra in the
supply of information. Specialists in this industry are perfectly aware that the
corresponding information delivery is perceived as simplified and, as such, it takes
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less time to absorb and assimilate it. A by-product of this visibility is an uncritical
and superficial attitude of individuals to the information offered. Classical
structures, institutions of the state and society, are affected by the system of
mass media. There is an actualization of various identities, formation of various
stereotypes of perception where individuals, by means of mass media, are
included in or excluded from various practices, ideologies and discourses.
The ubiquitous spread of mass media has had an impact on such a field of
human knowledge as history. Contrary to somewhat pessimistic forecasts of
Adorno and Horkheimer and their „Dialectic of Enlightenment”1, the emergence
of radio and television (and now the Internet) has not led to a homogenization of
a society and to the formation of units of different ideas concerning universal
history, that would be imposed through the capillary control over citizens.
Instead, in the globalizing world of the 21st century, there is a significant number
of historical discourses which declare themselves, enter into a dialogue, and often
contradict one another. Gianni Vattimo explains that the world of mass media,
albeit being a planetary world is at the same time a world where centres are
capable of collecting and transmitting information, becoming more numerous,
and none of them can claim to be the main uniting and coordinating one2. Thus
the media system offers a modern history of an individual neither in the classic
Hegelian sense nor where multiple historical discourses, reflecting the symbolic
struggle of the global world, can be found:
„The great game of history is won by the one who takes possession of the rules, who will take
the place of those who use these rules, who will wear a mask and be able to distort them, use
them contrary to their logic and turn against those who have imposed these rules; who, having
penetrated into a complex machine will make it function in such a way that the ruling will be
3
subordinate to their own rules” .

Inclusion/exclusion in the proposed media presentations occurs nonreflexively, but it generates spaces of conflict, a struggle for the recognition of the
„true” discourse.
The ontological aspect of the problem situation is that the historical discourse
serves the media systems in the form of (self)evident narration, without disclosing
the fact that this narrative is only one of the interpretations of the past. Historical
discussions, for example, regarding the crisis of the seventeenth century, are not
debates about the actual past, but about narrative interpretations of the past.
Thus, contradictory discourses often become the basis for conflict situations and
divisions into „us” and „others”. The choice of a particular historical narrative by
an individual marks it and includes/excludes it in a certain community. In practice,
1
2
3

M. Horkxajmer, Dialektika Prosveshheniya. Filosofskie fragmenty, Sankt-Peterburg 1997.
Dzh. Vattimo., Prozrachnoe obshhestvo, Moskva 2002.
M. Fuko, Nicshe, Genealogiya i istoriya, „Filosofiya epoxipostmoderna", 1996, p. 74-97.
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this symbolic division can lead to both conflicts in the network and to civil clashes,
which are very common in the era of „separatism”.
The epistemological aspect of this work is that inclusion/exclusion in the social
sciences is usually reduced only to direct methods of including vulnerable
(discriminated) sections of the population, while inclusion/exclusion tools are
present throughout modern discourses, implicitly producing categories and
differences. The system of mass media (re)produces the processes of
inclusion/exclusion through historical narratives, but also when (symbolic)
boundaries are included in the narrative of significant historical figures. With the
help of such actions discourse is presented as more attractive for a certain group.
The logic of the historical narrative, as we define it in this article, is strictly
nominalistic and dictates the consumer how he or she should think and who or
what should be forgotten.
The goal of the article is, therefore, to reveal how historical discourses are
involved in inclusion/exclusion processes of personalities, (re)installing borders in
a symbolic struggle.
Even at the turn of the 19th and 20th centuries, philosophical thought
criticized the idea of a single history, exposing the ideological nature of these
ideas. For example, Walter Benjamin wrote, that history as a kind of unidirectional
and unified movement is such a representation of the past that was generated by
socially dominant groups and classes4. And despite the fact that the metanarrative has collapsed, giving birth to the multi-voiced cacophony of various
points of view, behind certain historical narratives there is a certain correlation of
forces.
Continuing previous developments, we intend to consider the inclusion/
exclusion as a non-flexible (de)actualization of one of the sets of identities,
stereotypes, ideologies, myths, practices with the purpose of producing
(not-)attention, and, accordingly, inspiring a certain behaviour5. In this case, we
consider how the mass media system participates in the inclusion/exclusion
processes by manipulating historical narratives.
As a historical narrative, following F. R. Ankersmit, within the framework of this
work, we understand interpretation of the past. These interpretations
have the nature of suggestions to look at the past from a certain point
of view. Interpretations are not limited since an infinite number of interpretations
can explain all known data6.

4

V. Benyamin, Proizvedenie iskusstva v epoxu ego texnicheskoj vosproizvodimosti, Moskva 1996.
D. S. Desenko, «Vklyuchenie/isklyuchenie» v sovremennommire: osnovnye interpretacii i tendencji razvitiya,
„Sociologicheskie issledovaniya sovremennogo obshhestva: metodologiya, teoriya, metody”, 2016, № 37,
p. 100 – 108.
6
F. R. Ankersmit, Istoriya i tropologiya: vzlet i padenie metafory, Moskva 2003.
5
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Historical discourse, in this sense, can be understood as a broader
phenomenon, that may include a large number of historical narratives that do not
contradict each other in their foundations. Historical discourse is constituted and
(re)produced within a certain image of the world. Faced with one another,
historical discourses create a whole space of conflicts between their supporters,
who believe their picture of the world to be more reliable, correct, and often the
only possible one. At that time, all interpretations are based on historical facts
and events, but the form of their presentation constitutes a „poetic act” on the
part of the historian. „Historians are social agents, whose works are the products
of a meeting of social habitus formed to a certain extent by the historical field as
a system of requirements and censorship: it is what is, as a historical field, which
is”7. The choice between competing discourses in an attempt to reflect on history
is based on esthetics and ethical prerequisites, rather than on epistemological
evidence8.
An additional complexity in the (re)production of historical narratives is made
by the mass media systems. If in the 19th century „the consumers of history”
were a satisfied narrow academic and intellectual stratum, then, in the modern
world, history has been popularized for wide strata of the population. However,
this popularization has affected the quality of the information that is in demand.
An average individual is not interested in fundamental historical books, which
offer the most complete and wide range of interpretations but are satisfied with
existing media representations. In this way, the selection and accents in the
presented media historical narratives are completely dependent on the system of
the mass media.
The selectivity of the mass media was described by, among others, such wellknown sociologists, as P. Bourdieu, N. Luhmann, and J. Habermas. Synthesizing
their views in the consideration of the mass media as a system, we can come to
the conclusion that every system is characterized by a structure that is
determined by the composition of elements and functional relationships.
N. Luhmann’s structural junction of the three components of the mass media
systems (news/messages, advertising, entertainment) with such systems of
society as politics, economics, art9, does not seem relevant in the modern
globalizing world. There is a „blur” of internal borders in the mass media systems.
So, advertising, that seeks to colonize the life world of the individual10, is
presented today in the field of entertainment („unobtrusive” advertising in films),
news, and even in everyday communication of the agent („contextual” advertising
on the Internet). Political intentions influence the nature and direction of
7

P. Bordieu, O gosudarstve, Moskva 2016.
X. Uajt, Metaistoriya: Istoricheskoe voobrazhenie v Evrope XIX v., Ekaterinburg 2002.
9
N. Luman, Realnost massmedia, Moskva 2005.
10
Yu. Habermas, Vovlechenie drugogo. Ocherkipoliticheskoj teorii, Sankt-Peterburg 2001.
8
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entertainment content, and the economy often participates in the production of
media discourse.
Mass media can choose or reject a particular topic, based on self-referential
joining operations of the system to each other. So, the topic can be rejected, if we
assume that it is not interesting to readers or listeners. In other words, when it is
not functional for the mass media. This fact of avoidance means that the system
has its own way of encoding information, and not just the ability to respond to
events in the surrounding world.
In the mass media system, there is a binary code of „information/noninformation”. Only if something is designated as information, it is possible to
begin operations of the mass media system. But to denote something as
information, it is necessary to be able to designate something else as noninformation. Historical information is subjected to the same selection, as only
a subjectively significant part of it is included in the media message. And an
interpretation of a historical event usually happens ad hoc, due to the historical
perspective and view of the world, which is characterized by reproduced
interpretations11.
The choice concerning the presentation of certain events that will or will not
be covered seems to be an important piece of information that the viewer should
have an access to, yet she or he is not given such an opportunity12. Such framing is
selective and can deny the existence of anything which is outside the framework.
Without saying anything, the mass media certainly recognize the objectively
existing order. „Extensible to infinity, the event is easily or with some difficulties
linked to the whole subsequent chain of events, with the preceding facts and
seems to us inseparable from them”13. Thus, the user is offered certain
(self)obvious assignments, and not the whole range of possible interpretations.
Here, on the other hand, one can appeal to the fact that the mass media
system has a certain intensity of loading, and despite the multichannel
information, it is queued for a limited time (in other words, it loses its relevance
and is, as a result, removed from the queue). The order of information is
determined, according to P. Bourdieu, by fast-thinkers, who (conditionally)
prioritize particular news, depending on the perceived benefit. But this can
explain the selectivity of newspapers and television, whose output stream
is limited by the time of the broadcast or the volume of the publication. However,
with the advent of the Internet media, which are much less limited in time and
material resources, the selectivity of coverage of some events with almost
complete disregard for others raises the issue of mass media systems’ bias, not
11

P. Bourdieu, O gosudarstve, op. cit.
P. Bourdieu, O televidenii i zhurnalistike, Moskva 2002.
13
F. Brodel, Istoriya i obshhestvennye nauki. Istoricheskaya dlitelnost, „Filosofiya i Metodologia Istorii”, 2000,
p. 115-142.
12
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only engaging in the market logic or the logic of physical capacity, but also with
the Bourdieu's „common sense” as a repository of „impracticable” and „obvious
by virtue of unintelligibility”14.
There is direct communication between media messages and the public
importance of the issues, that is, the audience's presentation of the importance of
certain problems. Thus, this is the formation of the fact that P. Bourdieu called
a „public opinion”. There is in some sense a censored definition of public opinion
as an enlightened opinion, that is, an opinion worthy of naming, while:
„it is that sensation on any subject that is shared by the most knowledgeable, intelligent and
moral people in the community, the feeling that they have. This view is gradually spreading and
adopted in a civilized state by all people with a certain level of education and suitable
15
feelings” .

It means that through the system of mass media, the truth of the rulers
becomes the truth of all. The same is true for historical narratives as behind each
there are certain political interests in question.
Clash of political interests in their symbolic struggle can be considered on the
example of the media project „Great Ukrainians” (2008-2009)16, pretending to
serve a historic and educational function. The project of the Ukrainian television
channel „Inter”, combined a talk show with an interactive survey of Ukrainian
citizens regarding the place and role of outstanding state and political figures,
servicemen, artists, scientists, athletes, religious figures in the national history of
the country. The format of the created talk show was borrowed from the BBC,
where it was known under the original title – „Great Britons”.
The choice of a case from a decade ago, on one hand, is mediated by the fact
that it is alienated by a certain period of time from the modern realities, which
makes it possible to look at the problems raised more neutrally and in a detached
way. On the other hand, knowing the information about subsequent events in the
country, there is a danger of interpreting these materials ad hoc, through the
prism of (pre)given knowledge. Within the framework of the present contribution,
a discourse analysis was carried out within this project as an example of how
historical discourses participate in the inclusion/exclusion of personalities,
thereby (re)setting boundaries in a symbolic struggle. The unit of analysis is
a statement, but the discourses are historical in nature and can only be viewed in
context. Society and culture are dialectically associated with discourse – they are
formed by discourse and at the same time, they are constituting discourse. Each
separate utterance (re)produces and transforms society and culture, including
relations of power17.
14

P. Bourdieu, O televidenii i zhurnalistike, op. cit.
P. Bourdieu, O gosudarstve, op. cit.
16
Velikі Ukraїncі – sto velikix ukraїncіv, https://www.youtube.com/watch?v=ehAOdXVIa1s (05.05.2018).
17
S. Ticher, Metody analiza teksta i diskursa, Harkov 2009.
15
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When creating the project „Great Ukrainians”, it was positioned that the
audience was selected according to a special sociological sample representing the
entire population of Ukraine, having the right to vote during a talk show. Counting
of votes both in the studio and during the „popular vote” was provided by the
expert company GFK. It is worth noting that the GFK Group specializes mainly in
marketing research, which may mean that the choice of the company implied the
project to be primarily market-oriented, namely the request of the historical
figures that will sell the best in the area was of importance. Not to mention the
fact that this project is a hybrid combination of sociological sampling and „popular
vote” with the use of mobile's phones which can't claim to be representative, as it
has all the disadvantages of online-surveys18. In addition, for participation in
voting, at least a small fee was charged (the cost of a text message is 1 UAH, that
is approximately 0,13 euro). For most European countries, such a fee was
considered insignificant and had virtually no effect on the sample, whereas in
Ukraine, people with low incomes, mostly did not participate in the paid shares.
In addition, in the studio, there were members of the „Council of Guarantors”,
which was formed of representatives of the academic community, as well as
„lords of the most influential denominations”19. As a result, the „Council of
Guarantors” included: L. Kravchuk, L. Lukyanenko, M. Popovich, V. Lytvyn,
I. Deryugina,
D. Korchinsky, P. Simonenko, T. Chernovol, D. Tabachnik,
Y. Rybchinsky, with some minor changes in the final issue in the expert community
concerning S. Vakarchuk, B. Stupka and others. Without challenging the social
significance of these figures, we note that the issue of including these experts was
not discussed on the air. This is exactly the pre-assignment offered by the mass
media system, which is not specified. And here we see the embodiment of the
logic of the commissions of P. Bourdieu: „In order to create a group formed in
such a way that it demonstrates all external, socially recognized and recognized,
official signs of the ability to express an opinion worthy of expression, and in the
forms that correspond to it”20. It is also worth mentioning the opportunistic
conditionality of these commissions, after all, after 2014, Dmitry Tabachnyk would
have hardly been delegated the authority to represent Ukraine's public opinion,
and Viktor Yanukovich would no longer be ranked 62nd among the „Great
Ukrainians”.
The claim of disinterestedness and disengagement was a statement by the
show hosts on the refusal to discuss the current politicians such as V. Yushchenko,
Y. Timoshenko, V. Yanukovych in the program, emphasizing the non-political
18

M. Savage, R. Burrows, After the crisis? Big Data and the methodological challenges of empirical sociology,
http://bds.sagepub.com/content/1/1/2053951714540280.full (05.05.2018).
19
Peremozhcі proektu „Velikі Ukraїncі”: Yaroslav Mudrij, Mikola Amosov ta Stepan Bandera,
https://eukraina.com/news/2008-05-17-2864 (05.05.2018).
20
P. Bourdieu, O gosudarstve, op. cit.
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nature of the program and repeatedly saying that the main purpose of the talk
show is „cognitive”. Nevertheless, political connotations were largely present in
the project, both in the form of political debates around the eligibility of
inclusion/exclusion of historical figures in the list and in the form of discussion and
making a subjective assessment of historical events.
The role of the „Council of Guarantors” in the analyzed case, specifically, the
role of legitimators and explainers, providing rationale on why this or that
historical figure enters the list should also be noted as significant. So, in relation to
the Soviet realities that are not too „comfortable” for the construction of the
Ukrainian identity, the theses of the following type were expressed: „You cannot
refuse so fast” (V. Lytvyn), „In the head of the citizens what was in the textbooks”
(L. Lukyanenko), „Voted for youth” (T. Chernovol). Through such comments the
Commission explicitly and implicitly expressed both resentment and approval of
„popular vote”, in this way, creating socially acceptable opinion. The inclusion in
the „Great Ukrainians” list of such figures as L. I. Brezhnev, N. S. Khrushchev,
A. G. Stakhanov exposed at least a soft, but still a critic, as a relic of the past,
which is still difficult to let go and characterizes the quotes above. L. Kurbas of the
„expert circle”, on the other hand, dramatized and openly expressed support and
approval of the fact, that list included the repressed people in the USSR. Thus, by
incorporating something phrases like „worthy opinion” and excluding views like
„inertia” and „propaganda results”, the constitution of the public opinion was
carried out.
In the final hundred of the „Great Ukrainians” list, there are 22 contemporary
figures, and the greater part of the other names belong to the twentieth century
period, which can speak of both, poor awareness of the historical personalities of
Ukrainians and of a significant shift in the perception of Ukrainian history to the
actual modernity. During the talk show, V. Lytvyn noted: „A significant number of
voters focused on the new period, and were less aware of those pre-forgotten
names, unrecognized...”. Despite the fact, that textbooks offer camping to count
the history of Ukraine from Tripoli culture, „Ukraine” as a unique historical project
is a much more recent formation. Each nation, proclaiming its identity, seeks,
through historical narratives, to justify its prescription. „There is nothing
particularly surprising in that the newly independent states, having borrowed
much from their colonial predecessors, inherited this form of political
museumization”21. This is a certain symbolic struggle for the right to put the
starting point as far as possible on a time scale, essentially imaginary and very
conditional, but nevertheless able to make the identity more attractive.
In addition, the project „Great Ukrainians” is characterized by gender bias in
21

B. Anderson, Voobrazhaemye soobshhestva. Razmyshleniya ob istokax i rasprostranenii nacionalizma, Moskva
2016.
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both the „expert circle” and in the final hundred: only 15 of the selected great
Ukrainians are women. This is due to the insignificant historical role of women in
past centuries, as well as the preserved patriarchal stereotypes of local culture.
The issue of selection of „great” and „Ukrainians” in general is quite broad and
controversial itself. It is, therefore, worth posing the question concerning the
choice of the criteria of historical figures that were included or excluded from the
„Great Ukrainians” list.
Let us start with the end, namely with the criteria for the definition of
„Ukrainians”. Many people, who were included in the final hundred, have caused
a heated debate in the „Council of Guarantors”. In other words, as far back as
2008, that discursive split was seen, which got its physical embodiment in 2013 –
2014.
If the criterion for determining the person as a Ukrainian is based on the mere
fact of being born on the territory of Ukraine, then this characteristic is not stable
over time.
As theorists say in this regard, „through chronologically ordered sequences of
cards, a kind of the politically-biographical narrative of the dynastic state”.
However, the very name of the territory changed over time, not to mention the
periods, when parts of present-day Ukraine were fragments of other empires. So,
for example, Saint Olga, presumably, born in Kievan Rus, is considered the ruler of
the ancient Russian state and stands at the beginning of the Rurik dynasty.
Ilya Yefimovich Repin was born in the Russian Empire and it’s creative formation
took place in Moscow and St. Petersburg. Therefore, this historical figure entered
both the list of „Great Ukrainians” and „Name Russia”22- a similar Russian project
of the same year. Similarly, controversial figures were M. Bulgakov,
N. Gogol, Yaroslav the Wise, V. Lenin and others.
If the criterion was the definition of a Ukrainian in regard to the linguistic
aspect, then around half of the list should have been rejected. Starting with the
fact that with the name „Ukraine” was first met in the annals in 1187, that is,
much later, than the lives of Svyatoslav Igorevich, Yaroslav the Wise, and
Vladimir Monomakh. Even the constitution of Pylyp Orlyk, also included in the list,
was written in Latin. And ending with the fact, that the A. S. Makarenko,
V. A. Sukhomlinsky, V. I. Vernadsky, N. V. Gogol and M. A. Bulgakov created their
greatest works, which determined their contribution to the world history, in
Russian.
A possible selection criterion was a significant contribution of a person to the
development of Ukraine. In this section, the figures of N. S. Khrushchev and
L. I. Brezhnev gave rise to a host of controversial discussions among the „expert
circle”. So, for example, Y. Rybchinsky expressed himself by saying: „There can be
22

Imya Rossiya. Istoricheskij vybor 2008, http://top50.nameofrussia.ru (05.05.2018).
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no Khrushchev, there can be no Brezhnev! Why is he here? Because he lived here?
What did he do for Ukraine? Fought with dissidents? With the Ukrainian
language?”. Through this statement, we can observe how in undesirable cases
even birth on the territory of Ukraine is not unconditional and sufficient, and the
argument goes by other criteria just to exclude such an undesirable relationship.
A counterargument provided by D. Tabachnyk is as follows:
„People remember these millions of Ukrainians who lived in the village and whom Khrushchev
gave passports. And millions have returned from the camps. And Brezhnev rebuilt the plants of
Zaporozhye and Dnipropetrovsk. For the first time bridges have been restored, and people
remember how they began to live better”.

The above discussion characterizes the symbolic struggle of opposing
discourses with respect to memory policies. Each historical narrative offers not
only „what?” to remember, but „how?” to remember it. Discrimination occurs
through a language protocol that suggests choosing a particular side.
„Collective memory, social memory or memory is individual – and makes us with you what we
are, building our identity and defining our belonging to a certain community – groups,
23
communities, cities, nations, countries” .

There is an inclusion in a certain mode of memory, which mediates the choice
of what is significant, what must be remembered, and what needs to be
forgotten.
Then, perhaps, the criterion for determining a person as a Ukrainian is his
(self)identification? Here, the already mentioned Mikhail Bulgakov, who,
according to the talk show director S. Shuster: „denied the Ukrainian statehood”,
appears to be a controversial figure, and, as Yu. Rybchinsky noted: „he did not
rebalance himself with the Ukrainian”. It is already possible to trace the pattern
that all controversial historical figures cause vigorous debate over the right to
include or exclude them from its historical past. Argumentation against can be
built, for example, on the belittling of the cultural contribution of the individual:
„The fact that many people voted for Bulgakov shows their bad literary taste ... he
was just a journalist, not a writer” (D. Korchinsky). The fact that M. Bulgakov has
a neglected Ukrainian identity weakens the national historical narrative,
accordingly, one possible defence strategy is the reduction and depreciation of
this opinion.
What can be, therefore, observed is that there was no single criterion for
determining the „Ukrainians”, but on the other hand, there were no restrictions
concerning such a choice in the show, contrary to other countries. In a similar
project in Germany, a „blacklist” was introduced thanks to which Adolf Hitler and
many other supporters of the Third Reich were excluded from the vote. In such
23

P. Konnerton, Yak suspіlstva pam’yatayut, Kiev 2004.
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a political decision, there is a clear desire to distance ourselves as much as
possible, to eliminate the stigmatized past from our history. In the project „Name
Russia”, the number of nominees did not include living people, and yet the
original sample consisted of 500 names. In the final issue, the results for Ukraine
were compared with France, Germany and Great Britain, but, curiously, there was
no comparison with Russia. According to our hypothesis, this is due to
a certain number of controversial historical figures, regardless of the criteria used
and regardless of sharing the historical past, that both countries can claim as
theirs.
The question of naming someone „great” is even more subjective; the
participants of the talk show repeatedly asked about it and manipulated this
aspect. Axes measuring greatness can be endless, and in cases which are
positively correlated with popular historical discourse, the greatness of proof can
be found in the victories, and the lesions. So, for example, when pointing out that
many of the Ukrainian patriots and dissidents were not the winners, but the great
martyrs were, D. Korchinsky notes that the modern world can be referred to as:
„toilets of the defeats”. At that time, as for legitimizing the exclusion of the figure,
argumentation challenging his or her greatness was used.
One way to determine what can be treated as „great” is to move along the
path of exclusion, that is determining what is not „great”. For example: „cannot
be considered great those who shed blood”- this thesis was put forward by
D. Tabachnyk in an attempt to exclude L. I. Brezhnev and N. S. Khrushchev from
the list of „great”. However, not only the secretaries of the CPSU Central
Committee shed blood. This applies to all Ukrainian hetmans, and to the members
of the OUN-UPA, and even, in particular, to Roksolana: „Because of her intrigue,
the first son of Suleiman was killed. For the sake of the chosen successor, she
destroyed her own child”. In this case, „spilt blood” is just an element of
legitimization and symbolic struggle. Unsuitable historical figures were excluded
on the basis of such arguments, while in other cases the issue of spilt blood was
not problematized.
There was even a thesis that: „Great people are those who are beyond the
good and the evil” (D. Korchinskiy). Yet this philosophical question is
fundamentally subjective and indecisive, and such reasoning is aimed at including
in the historical narrative such controversial figures that are designed to
reproduce and enhance the memory of certain groups in one country, whereas for
others, remain criminals and terrorists. An example of such a scandalous figure is
Stepan Bandera, who finished third and took 16% of the votes, while the
Parliment adopted a law banning the propaganda of the so-called
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„Bandera ideology”24. The adopted law concerns the definition of the crimes of
the Ukrainian nationalists and Ukrainian organizations cooperating with the Third
Reich, as well as the possibility of launching, in accordance with Art. 55 of the Law
on the Institute of National Memory, criminal proceedings against people who
deny these crimes25. And, despite this fact, „expert circle” expressed claims that
„in adopting our nationality we reach the absurd” (T. Chornovil). What is worth
noting is that such claims concerned mostly the Soviet figures, as examples of
some remnants of the past.
In general, the survey results are largely consistent with the hypothesis
expressed by D. Tabachnik, that this list is a „photocopy of political activity of
Ukraine”. Western Ukraine has established itself as a more politically active, and
the top twenty „Great Ukrainians” included such figures as A. Sheptitsky,
R. Shukhevich and S. Bandera. The presence on the same list of such Heroes of the
Soviet Union and Heroes of Socialist Labor as Alexei Stakhanov and Ivan Kozhedub
shows us polarization of the discourses. When some historical narratives are
aimed at constituting a national identity, others are clearly appealing to the Soviet
past. This disagreement happened in the „expert column”, when T. Chernovol,
Y. Rybchinsky, L. Lukyanenko and D. Korchinsky acted as „prophets” of the
national narrative:
„A prophet is one who says instead of a group what a group cannot or does not want to say, and
one who issues a mandate to himself, as it does not create a scandal by the very fact of saying
26
things that until now the group did not or could not say” .

An opposite discourse was presented by P. Simonenko and D. Tabachnik.
It should be noted that even a purely quantitative „distribution of forces” in the
expert group suggests a tendency to shift public opinion and their media
representatives to nationalist ideas.
The inclusion some of members of the OUN-UPA into the twenty caused a
stormy reaction. On the one hand, this is the approval of the agents of nationalist
narratives and wide interpretations of this as an increase in patriotic citizens.
On the other hand, the reaction of the left wing took the following form: „Never
brought up on traitors! And never traitors will not be Heroes of Ukraine!
Sheptitsky and Shukhevych are traitors of the Ukrainian people” (P. Symonenko).
So the figure of S. Bandera for the right-wing discourse is represented by the
„flag”, and for the left oneby the words „fascist” and „traitor”. And despite the
utopian idea proposed by V. Lytvyn that: „this memory has become the only and
collective value”, L. Lukyanenko proposed: „to answer the question: are you on
24

Bandera pod zapretom. Kakoj zakon prinyali v Polshe, https://korrespondent.net/ukraine/3934556-banderapod-zapretom-kakoi-zakon-prynialy-v-polshe (5.05.2018).
25
Ibidem.
26
P. Bourdieu, O gosudarstve, op. cit., p. 149.
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the side of independent Ukraine or of a great Russian empire?”, which puts an
original point in the discussion around the members of the OUN-UPA. From the
point of view of discourse analysis, the above thesis is a rhetorical question
of including/excluding „us” and „others”. In more primitive forms it is a division
into „pure” and „dirty”, where the stained person is subjected to ostracism and
exclusion.
In general, the discursive elements of the analyzed talk show confirm the
interpretative nature of historical narratives. For example, in regard to Saint Olga,
the historical fact is the extermination of the Drevlyans. The historical narrative
deals with the interpretations of this event, as a „revenge for her husband” or „in
fact, Olga destroyed her competitors” and the use of such expressions as „in fact”
seems to be an element pointing to data contention of historical narratives.
Summing up the results of the study, we can conclude that the historical
narratives are interpretations of certain events. They refer to and rely on
historical facts, but are objective or true in the classical sense. The historical
narrative represents a certain point of view, which participates in the constitution
of the public opinion. „Affirmative historiography subordinates the past to those
projects by which people are engaged in the present”27. Such historical narratives
lack a critical position in relation to those memories, which they collect, and
to tradition, which they support. The narrative is not only apologetical to selected
memories and traditions but actually leads to their mythologization. Such
narratives reduce history to commemoration in order to give an opportunity
for people to be proud of their „ancestors”, „characters”, „great”, and so on.
In historical discourses, there is a symbolic struggle for the right to name
someone „our” or „their”, that is, to include/exclude certain personalities in or
from the historical narrative.
The motivation for inclusion is the need to design a more attractive historical
narrative, the ability to put the point of origin of a nation as early as possible.
What, in fact, happened in the „Great Ukrainians” project, in which the first place
on the list was occupied by Yaroslav the Wise, represented the claim of Ukrainians
for: „an inseparable Ukrainian history for thousands of years” (D. Tabachnyk).
A counterargument that will put this historical narrative into question („he was
a Russian”, „we have eroded the notion of the nation”) aptly reduces a camping
appeal to absolute values according to the type of justice and democracy: „He is
a Ukrainian prince because the Ukrainian people so decided” (S. Vakarchuk).
In the cases of exclusion, „popular vote” no longer serves as an excuse, but, on
the contrary, there is a search for reasons for explaining and labelling such
elections as deviant ones. In addition, this case illustrates that inclusion/exclusion
27

A. Megill, Istoriya i pamyat: za i protiv, https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-i-pamyat-za-i-protiv
(5.05.2018).
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can be directed not only at individuals or social groups but also at certain linguistic
structures – myths, which are capable, in cases of successful legitimation,
of increasing the symbolic weight of discourse in the field.
Such tactics of inclusion/exclusion are characteristic of historical narratives, no
matter what ideological platform they constitute. But it is possible to hypothesize,
that different countries have different politics of memory. Thus, in Germany,
forcedly, such stigmatized historical figures that are negatively perceived by the
world community are excluded from the choice. Russia, in turn, abandoned the
idea of a „blacklist” and, as a result, Joseph Stalin entered the final set.
For a young country, that only recently received independence, the inclusion
of controversial and ambivalent figures on the list is very characteristic. The
symbolic struggle is mainly unfolding over the inclusion/exclusion of such
personalities in its historical narrative.
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Media in the Processes of Inclusion and Exclusion – a Case Study on the Example of „Great
Ukrainians” Project
Summary
The main aim of the article is to present how historical discourses are involved in the processes
of inclusion/exclusion of certain personalities, thereby reinstating the boundaries in the symbolic
struggle. It can be, therefore, stated that modern historical narratives are interpretations of the past
aimed at constructing a certain public opinion. These hypotheses are examined on the example of
the media project „Great Ukrainians”. With the help of discourse analysis of media presentations, an
analysis is conducted with the aim of determining the characteristic of a symbolic struggle for the
right to name someone „our” or „their” in historical narratives. In such historical narratives, there is
no critical position in relation to the memories that they collect. They reduce history to
a commemoration of the past to enable people to be proud of their „ancestors”, „heroes”, „greats”,
and thereby to strengthen their national identity.
Keywords: inclusion, exclusion, mass media system, historical discourse, historical narrative.
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ABSTRAKT
Media w dzisiejszym świecie odgrywają nie tylko istotne, ale i wielopłaszczyznowe role. Tworzą
przestrzeń służącą zbieraniu i przekazywaniu informacji, jak też perswazji. Stają również po stronie
obywatela oraz interesu publicznego w zupełnie innym charakterze. Administracyjno-procesowa
instytucja skarg i wniosków legitymizuje bowiem media jako podmiot uczestniczący w niedającym
się przecenić systemie kontroli społecznej, czerpiącym z konstytucyjnej gwarancji składania petycji,
skarg i wniosków.
SŁOWA KLUCZOWE: media, kontrola społeczna, prawo procesowe.

Wprowadzenie
Na przestrzeni ostatnich dekad media – będące swoistym znakiem czasów –
stały się istotnym przedmiotem nauki, czyniąc tym samym wkład w wyodrębnienie
dyscypliny – „nauki o mediach”1 lub „nauki o komunikowaniu (masowym)”2.
Czym zatem są media skupiające uwagę medioznawców, socjologów,
psychologów, politologów, filozofów, językoznawców, ale i ekonomistów
społecznych, specjalistów od bezpieczeństwa, prawników oraz przedstawicieli
wielu innych dziedzin nauki? Odpowiedź na tak postawione pytanie nie daje
jednoznacznej wykładni pojęcia stosowanego na łamach literatury przedmiotu.
Dla egzemplifikacji treściowej najtrafniej będzie posłużyć się źródłami
1

Na pojęcie „nauki o mediach” wskazuje Janusz W. Adamowski: J. W. Adamowski, Wprowadzenie, [w:] Systemy
medialne w XXI wieku. Wspólne czy różne drogi rozwoju, J. W. Adamowski, A. Jaskiernia (red.), Warszawa 2012,
s. 7 i 8.
2
Sformułowanie „nauka komunikowania” użyte zostaje np. przez Stanisława Michalczyka. S. Michalczyk, Nauka
o komunikowaniu masowym: struktura i charakter dyscypliny, [w:] Studia nad mediami i komunikowaniem
masowym. Teoria – rynek – społeczeństwo, J. Fras (red.), Toruń 2007, s. 12.
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słownikowymi. W sposób uniwersalny kreują one termin jako korelat „oznaczający
prasę, radio i telewizję jako tzw. media masowe, to znaczy instytucje produkujące
przekazy informacyjne i rozrywkowe rozpowszechniane masowo i docierające
jednocześnie do wielkich rozproszonych zbiorowości i odbiorców”3. Co warte
podkreślenia, dla oznaczenia prasy, radia i telewizji przyjęte są także określenia
„środki masowego przekazu” lub „masowe środki przekazu”4.
Różnice terminologiczne oraz ich merytoryczna pojemność wynikają z faktu
interdyscyplinarności badanej materii oraz skutków zjawisk medialnych
przenikających do wielu różnorodnych sfer, a nawet całych systemów społecznego
poznania. Sposób definiowania mediów, jak podkreśla Katarzyna Konarska,
ewoluuje wraz ze zmieniającą się codziennością. Autorka refleksyjnie podnosi,
iż „jedne podejścia odchodzą do lamusa, drugie trafnie oddają teraźniejszą ich
istotę, inne zaś być może wyprzedzają epokę”, nie znajdując tym samym jeszcze
swoich zwolenników5. Prezentowane podejście konstatuje wpływ znaczących
zmian politycznych, społecznych i kulturowych oraz recepcji prawa
(międzynarodowego i unijnego) na status i funkcje spełniane w danym okresie
przez media6.
Celem prowadzenia dalszych rozważań jest pewna, zauważalna nisza
w systematyzacji funkcji mediów w kontekście przywołanego pierwiastka
politycznego. Liberalny i demokratyczny ustrój zakłada udział wspólnot, zrzeszeń
i podmiotów opartych na podwalinach społecznych w sprawowaniu władzy.
Czy media można zatem systematyzować w kategoriach swoistego władztwa,
stanowiącego domenę sprawowania władzy? I w końcu, czy mediom można
przypisać we współczesnym ustroju publicznym rolę kontrolną lub chociażby
quasi-kontrolną?

Współczesny status i funkcje mediów
Na obecny ustrój systemu medialnego w naszym kraju wpływ miały głównie
przemiany polityczne końca minionego wieku, harmonijnie prowadzona
transformacja gospodarcza, a następnie otwarcie Polski na recepcję prawa
międzynarodowego i akcesja do struktur Unii Europejskiej. Ostatnie ćwierćwiecze
3

E. Chudziński (red.), Słownik wiedzy o mediach, Warszawa – Bielsko-Biała 2007, s. 9; Por. W. Pisarek, Słownik
terminologii medialnej, Kraków 2006, s. 117.
4
T. Goban-Klas, Media i komunikowanie społeczne. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa
2006, s. 34.
5
K. Konarska, Europejski system medialny? Rozważania wokół przyszłości mediów i systemów medialnych Europy,
[w:] Systemy medialne w XXI wieku. Wspólne czy różne drogi rozwoju, J. W. Adamski, A. Jaskiernia (red.),
Warszawa 2012, s. 55.
6
Na gruncie sytuacyjnych implikacji (również kontroli mediów), a tym samym społecznych oczekiwań wyodrębnić
można cztery doktryny medialne, tj. doktryna autorytarna, liberalna, komunistyczna oraz odpowiedzialności
społecznej. Zob. T. Goban-Klas, Media i komunikowanie społeczne…, op. cit., s. 158 i n.
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stało się tym samym areną diametralnych zmian w sferze mediów. Zdaniem
Izabeli Dobosz, od lat 80. minionego wieku dziennikarze stali się „rzecznikami
prawnych gwarancji dostępu do informacji”, zniesienia cenzury, koncesjonowania
prasy oraz zniesienia monopolu państwa w dziedzinie radiofonii i telewizji7.
Bogusława Dobek-Ostrowska podkreśla jednak, że sama zmiana systemu
politycznego nie stała się od razu kanwą spektakularnej zmiany systemu
medialnego. Reformy wymagały czasu i postępowały stopniowo. Autorka jako
pierwszy etap zmian wskazuje okres przechodzenia w ustrój demokratyczny, który
nie przyniósł jednak całkowitej wolności dziennikarskiej. Etap wtórny, zbiegający
się z konsolidacją demokracji, tj. zniesieniem reliktów ustrojowych poprzedniego
reżimu i akceptacją pluralizmu politycznego, spowodował wyciszenie opinii
publicznej z jednej strony, a nowe rynkowe mechanizmy mediów masowych
z drugiej. Etap trzeci, tzw. dojrzałości miał miejsce w momencie ustabilizowanej
demokracji, pozwalającej między innymi na niezależność mediów od władzy
(rządu), biznesu i grup społecznych8.
Niepodważalną kwestią pozostaje wpływ systemu normatywnego na
kreowanie nowego wymiaru mediów w naszym kraju. Poza prawem krajowym
media zostały bowiem zdeterminowane przez wiążące nas – głównie od lat 90.
minionego wieku – normy międzynarodowe, a od 2004 r. przepisy unijne
(wspólnotowe). Z uwagi jednak na charakter opracowania, prawne implikacje
przybiorą wymiar czysto sygnalizacyjny, a analiza zawężona zostanie jedynie do
prawa krajowego; co nie zmienia faktu, że siła wpływu międzynarodowej „kwestii
prawnej” jest bezsporna.
Poszczególne fazy społecznego rozwoju determinowanego pozytywizmem
prawnym ukształtowały pewien szkic funkcji mediów.
Na potrzeby badań warto posłużyć się uniwersalnym katalogiem funkcji
komunikowania masowego sporządzanym przez Komisję (UNESCO) MacBride’a,
obejmującym osiem funkcji oscylujących wokół:
 informowania, tj. transferu i upowszechniania informacji,
 socjalizacji polegającej na dostarczaniu wspólnej wiedzy efektywizującej
działania i podnoszącej społeczną spójność,
 kształtowania motywacji dla realizacji celów,
 umożliwiania społecznych debat i dyskusji (udostępniania i wymiany
informacji),
 edukacji poprzez transmisję wiedzy,
 rozwoju kultury poprzez upowszechnianie wytworów kultury, sztuki
7

I. Dobosz, Prawne aspekty transformacji w mediach, [w:] Polskie media w jednoczącej się Europie. Szanse
i wyzwania, I. Dobosz, B. Zając (red.), Kraków 2006, s. 8-13.
8
B. Dobek-Ostrowska, Miejsce i rola mediów masowych w procesach demokratyzacyjnych, [w:] Media masowe
w demokratyzujących się systemach politycznych. W drodze do wolności słowa i mediów, B. Dobek-Ostrowska
(red.), Wrocław 2006, s. 16-22.
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i dziedzictwa kulturowego,
 dostarczania rozrywki służącej relaksowi i rewitalizacji sił,
 integracji realizowanej poprzez tworzenie płaszczyzn dostępu do przekazów
na temat warunków życia, poglądów czy aspiracji9.
Stanisław Michalczyk podkreśla, że współcześnie istnieje „wyraźna tendencja
do patrzenia na media jako system multimedialny (czy też multipleksalny)”, który
„zawiera w sobie zarówno komponenty techniczne, społeczno-psychiczne
i kulturowe, które oddziałują wspólnie i długofalowo z uwzględnieniem swojego
rozwoju historycznego”10.
W XXI wieku mediom przypisywana bywa, a z całą pewnością być powinna,
jeszcze jedna nader istotna funkcja, korelująca nierozerwalnie z pojęciem
społeczeństwa. Chodzi o rolę i udział mediów w sprawowaniu władzy. Nie bez
przyczyny media paralelnie nazywamy tzw. „czwartą władzą”. Tomasz Goban-Klas,
umiejscawiając pojęcie „czwartej władzy” w cenzusie czasowym początków XIXwiecznej Anglii, zauważa, iż rolą mediów (wówczas tylko prasy, gdyż radio
pojawiło się dziesiątki lat później) – poza raportowaniem – od początku było
tworzenie opinii publicznej. Obecnie media wywierają znaczący wpływ nie tylko na
opinię publiczną i polityków, ale „w coraz większym stopniu na działania
administracji i sądownictwa”. Autor sam poddaje jednak tezę o „czwartej władzy”
pewnej krytyce, uznając, iż pomiędzy wpływem (mediów) a władzą pozostaje
jednak znaczą różnica11, z czym trudno się nie zgodzić w obliczu traktowania
władzy jako podmiotu posiadającego ukonstytuowane prawo do władczego
wyrażania woli. Tak poprowadzona argumentacja nie zmienia jednak faktu, że
media są uznawane za pewien wykładnik władzy. Trafnie podsumowuje to Janusz
W. Adamowski, w odniesieniu do mediów używając określenia: „komponent
realnie sprawowanej władzy” i, jak sam podkreśla, „niekiedy już nawet nie
czwartej, jak to się zwykło mawiać, ale pierwszej i drugiej lub nawet trzeciej […]”12.
Na kanwie teorii prawa, tworzącej dogmatyczne struktury, ważkim wydaje się
pytanie o to, jak media traktowane jako ów komponent czy wykładnik władzy
realnie ją sprawują. W naukach prawnych zadamy zatem pytanie o narzędzia
prawnie usankcjonowane i przydane danemu podmiotowi do praktycznego
działania? Odpowiedzi nie trzeba długo poszukiwać. Chodzi bowiem głównie
9

W. Patrzałek, Funkcjonowanie i segmentacja rynku prasowego w Polsce, [w:] Studia nad mediami
i komunikowaniem masowym. Teoria – rynek – społeczeństwo, J. Fras (red.), Toruń 2007, s. 146. Por. R. Bartoszcze,
Rola komikowania masowego, [w:] Media a integracja europejska, R. Sasińska-Klas, A. Hess (red.), Kraków 2004,
s. 15 i n. Janusz Adamowski wśród funkcji podkreśla znaczenie funkcji: informacyjno-kontrolnej, socjalizacyjnowychowawczej, integracyjnej, mobilizacyjnej oraz reklamowo-ogłoszeniowej. J. Adamowski, Społeczne funkcje
prasy lokalnej (uwagi i refleksje dotyczące Warszawy), [w:] Media lokalne a prasa lokalna, J. Chłopecki, R. Polak
(red.), Rzeszów 2005, s. 36, 37.
10
S. Michalczyk, Nauka o komunikowaniu masowym…, op. cit., s. 13.
11
T. Goban-Klas, Przesunięcie centrum władzy: media jako pierwsza siła systemu politycznego, [w:] Media lokalne
a prasa lokalna, J. Chłopecki, R. Polak (red.), Rzeszów 2005, s. 47, 49.
12
J. W. Adamowski, Wprowadzenie…, op. cit., s. 7.
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o udział mediów – a używając procesowego języka: redakcje prasowe, radiowe
i telewizyjne – w administracyjnej procedurze skarg i wniosków, będącej jednym
z filarów kontroli społecznej administracji publicznej.

Kontrola społeczna jako prawny dezyderat funkcji mediów
U progu szczegółowej analizy prawnej warto poczynić pewne uogólnienia
w warstwie pojęciowej, znamionującej kontrolę społeczną. Znaczenie społeczne
i prawne tej instytucji powoduje, iż każdy z czołowych administratywistów
podejmuje rozważania nad jej istotą. Wybór pomiędzy prezentowanymi przez
literaturę teoriami zawsze pozostawia więc pewien dysonans spowodowany
wymuszoną wybiórczością. Nie wartościując zatem prezentowanych tez, przyjdzie
wskazać za Janem Zimmermannem, że znaczenie kontroli społecznej
w demokratycznym państwie prawa (państwie obywatelskim) jest szczególne.
Zdaniem autora „jest to bowiem kontrola sprawowana pośrednio albo nawet
bezpośrednio przez samych obywateli, którzy realizują w ten sposób swoje
podstawowe prawo do współuczestniczenia w procesie administrowania”13.
Eugeniusz Ochendowski w omawianej instytucji upatrywał kontrolę
sprawowaną przez instytucje i społeczeństwo14 oraz obywateli i ich organizacje
oraz środki masowego przekazu15. Jacek Jagielski odnosi ten rodzaj funkcji
społecznej do kontroli administracji sprawowanej bezpośrednio przez obywateli
i ich organizacje oraz – co ważne – właśnie środki masowego przekazu16.
Fundamentem tegoż prawa jest dyspozycja art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.17, stanowiącego, że każdemu przysługuje prawo
do tzw. skargi powszechnej (actiopopularis) przejawiającej się w prawie do
składania petycji, wniosków i skarg18, w interesie publicznym, własnym lub innej
osoby za jej zgodą, a kierowanych do organów władzy publicznej oraz do
organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie
zadaniami z zakresu administracji publicznej. Konstytucja nie czyni przedmiotem
swoich regulacji rozwinięcia wspomnianej instytucji, odsyłając do uregulowań
ustawowych, tj. głównie do przepisów działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
– Kodeks postępowania administracyjnego19 (k.p.a.).
13

J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2016, s. 530.
E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2006, s. 423.
Ibidem, s. 515.
16
J. Jagielski, Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2012, s. 158 i n.
17
Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.
18
Instytucja skarg i wniosków posiada bogatą historię. Znalazła się już na gruncie Konstytucji marcowej z dnia 17
marca 1921 r. (Dz. U. z 1921 r. Nr 44, poz. 267) oraz Konstytucji PRL z dnia22 lipca 1952 r. (Dz. U. z 1952 r. Nr 33,
poz. 232). K. Chorąży, Postępowanie w sprawie skarg i wniosków, [w:] K. Chorąży i in., Postępowanie
administracyjne, Kraków 2000, s. 191 i n.
19
Tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r. poz. 1257.
14
15
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Zgodnie z treścią art. 227 k.p.a. przedmiotem skargi może być w szczególności
zaniedbanie, nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez
ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także
przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. W myśl art. 241 k.p.a. wnioski
mogą dotyczyć kwestii ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności,
usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności oraz lepszego
zaspokajania potrzeb ludności20.
Z punktu widzenia prowadzonych rozważań oraz ad vocem prezentowanych już
teorii kluczowe znaczenie przypisać należy art. 248§ 1 k.p.a. Klauzula tam zawarta
posiada wymiar obywatelski i odnoszący się bezpośrednio do środków masowego
przekazu, a zakładający możliwość składania skarg i wniosków przez redakcje
prasowe, radiowe i telewizyjne. Zdaniem Eugeniusza Ochendowskiego kontrola
społeczna mediów polega na ujawnieniu i krytyce negatywnych zjawisk życia
społecznego i gospodarczego oraz działalności interwencyjnej. Autor podkreślał,
że „artykuły, notatki i inne wiadomości publikowane w prasie, których treść ma
znamiona skargi i które zostały wysłane przez redakcję prasową do właściwego
organu, podlegają rozpatrzeniu jako skargi”21. Józef Filipek udział mediów
w instytucji skarg i wniosków uznaje za odrębny (być może swoisty – przyp. aut.)
rodzaj kontroli administracji publicznej, która odgrywa ogromną rolę ze względu
na współkształtowanie opinii społecznej22. Jan Boć z kolei, włączenie redakcji
prasowych, radia i telewizji (dawniej jeszcze kroniki filmowej) uznawał za istotną
rolę w sferze społecznego oddziaływania skarg i wniosków23. Na gruncie
procesowym wyłania się jednocześnie forma bezpośredniego oraz pośredniego
uczestnictwa mediów. Dane „medium” staje się wnioskodawcą lub skarżącym po
opublikowaniu materiału noszącego znamiona wniosku lub skargi, a następnie
przesłaniu materiału do podmiotu publicznego. Może także – nie wstępując
w powyższe role – pośredniczyć jedynie w przekazaniu skargi lub wniosku tak, jak
czynią to na przykład organizacje społeczne24. Szczegółową klauzulę odnajdujemy
w § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie
organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków25. Jest to dyspozycja
dla organu załatwiającego skargi lub wnioski do zawiadomienia danej redakcji
20

Na marginesie rozważań warto zauważyć, że ustawa zasadnicza w art. 63 obok instrumentów kontrolnych skargi
i wniosku wprowadza pojęcie petycji, które przez wiele lat w żaden sposób nie zostało dookreślone w przepisach
szczegółowych. Dopiero ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r. poz. 1123)
dokonała pewnej systematyki pojęcia. Zgodnie z art. 2 ust 3 ustawy przedmiotem petycji może być żądanie
dotyczące w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie
dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony
w imię dobra wspólnego, a mieszczących się oczywiście w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
21
E. Ochendowski, Prawo administracyjne (2006), op. cit., s. 494 i 495.
22
J. Filipek, Prawo administracyjne. Instytucje ogólne. Cz. II, Kraków 2001, s. 268.
23
Prawo administracyjne, J. Boć (red.), Wrocław 2000, s. 407.
24
K. Chorąży, Postępowanie…, op. cit., s. 196.
25
Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46.
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o wynikach rozpatrzenia sprawy stanowiącej treść przesłanego materiału
prasowego lub innej opublikowanej wiadomości, a noszącej znamiona skargowownioskowe. Przepis ten obliguje także organ do informowania danej redakcji
o dokonanych rozstrzygnięciach, wydanych poleceniach lub podjętych innych
środkach i działaniach26.
Uprawnienia kontrolne mediów zostały zaakcentowane jednak nie tylko
w przepisach proceduralnych. Wiodąca ustawa medialna, tj. ustawa z dnia 6
stycznia 1984 r. – Prawo prasowe27, w art. 1 gwarantuje prasie (mediom) wolność
wypowiedzi i urzeczywistnia tym samym prawo obywateli do informowania,
jawności życia publicznego oraz właśnie kontroli i krytyki społecznej.
Na marginesie rozważań zasadne wydaje się zwrócenie uwagi na nader ważny
wymiar owej kontroli, jakim jest zapewnienie mediom dostępu do informacji
publicznej. W art. 3a przywołanej ustawy, w kwestii prawa dostępu prasy do
informacji publicznej, ustawa odsyła do przepisów ustawy z dnia 6 września 2001
r. o dostępie do informacji publicznej28. Prawo prasowe zastrzega ponadto w art.
6, iż organy i przedsiębiorstwa państwowe oraz inne państwowe jednostki
organizacyjne, organizacje spółdzielcze, samorządowe, zawodowe i społeczne,
w zakresie prowadzonej działalności publicznej są zobowiązane do udzielenia
odpowiedzi na przekazaną im krytykę prasową bez zbędnej zwłoki. Postulat tam
zawarty dodatkowo zabrania tłumienia przejawów krytyki, do czego odnoszą się
również stosowne przepisy k.p.a. Kończąc analizę należy zauważyć, iż na gruncie
ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji29, wśród zadań stawianych
mediom publicznym znalazło się zobowiązanie do umożliwiania obywatelom i ich
organizacjom uczestnictwa w życiu publicznym poprzez prezentowanie
zróżnicowanych poglądów i stanowisk oraz właśnie wykonywanie prawa do
kontroli i krytyki społecznej” (art. 21 ust. 1a pkt 4 ustawy).

Podsumowanie
Niewątpliwie rola mediów w życiu społecznym materializuje się poprzez
różnorodne funkcje, których wagi nie sposób przecenić. Ich sfera oddziaływania
rozciąga się od informowania, edukacji, przez socjalizację aż po mechanizmy
rozwoju i integracji, tak jednostki, jak i społeczeństwa.
Media urastają także do swoistej roli współwładztwa. Szczególny akcent
powinien zostać położony na kontekst tzw. „czwartej władzy mediów”. Ta dość
26

Na ten temat E. Ochendowki, Postępowanie administracyjne ogólne, egzekucyjne i sądowo-administracyjne,
Toruń 2008, s. 229. Por. E. Bojanowski i in., Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami
administracyjnymi, Warszawa 2004, s. 92.
27
Dz. U. z 1984 r. Nr 5, poz. 4 z późn. zm.
28
Test jednolity – Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.
29
Test jednolity – Dz. U. z 2017 r. poz. 1414.
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popularna teza zdaje się być bowiem daleka od klasycznego modelu władzy
wykorzystującej przymus państwowy w kreowaniu woli. Mechanizmy
wykorzystywane przez media osadzają się na zdecydowanie subtelniejszych
instrumentach wpływu na sprawy publiczne.
Konstytucja RP w art. 4 otwiera katalog postulatów oddających władzę w ręce
narodu, który korzysta z owej liberalnej zdobyczy w sposób bezpośredni lub za
pośrednictwem wybranych gremiów. Jednym z wymiarów tak ukonstytuowanej
władzy jest nazbyt mało eksponowana rola kontroli społecznej. Utożsamiana ona
bywa ze współuczestnictwem administrowania, a materializuje się w instytucji
actiopopularis, która na gruncie procesowym przybiera charakter skarg
i wniosków. Ów kontrolny komponent współwładztwa także oparto na ingerencji
bezpośredniej i przedstawicielskiej. Druga z wymienionych konstrukcji zakłada
mechanizm kontrolny uruchamiany poprzez udział obywatelskich zrzeszeń oraz
właśnie mass mediów. Kontrolna rola mediów przybiera charakter krytyki
określonych zjawisk społecznych i gospodarczych, ale nade wszystko dezaprobaty
interwencjonizmu publiczno-administracyjnego (państwowego).
Udział mediów w instytucji skarg i wniosków, popartej dodatkowo prawem
dostępu do informacji publicznej, a zabezpieczonej ochroną krytyki społecznej,
wpisuje się zatem nie tylko w kanon funkcji medialnych, ale stanowi prawny
i wymierny instrument kontroli społecznej będącej ogniwem sprawowania władzy.

Stan prawny na dzień: 6 listopada 2017 r.
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The Role of Media in the Procedure of Complaints and Applications as a Form of Social Control
Summary
Nowadays, media play not only crucial but also multidimensional roles. They create the space to
gather and transfer information as well as persuasion. They also side with citizens and public interest
in a strikingly different way. The administrative-trial institution of petition and application legitimizes
media as the entity that participates in the – impossible to overestimate – social control system, that
derives from the constitutional petitioning and application guarantee.
Keywords: media, social control, legal procedure.
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Medialny obraz świata. Rola mediów w kształtowaniu
wizerunku Policji

ABSTRAKT
Rola mediów w dostarczaniu informacji jest ich podstawowym zadaniem i powinna być realizowana
w sposób rzetelny i obiektywny, ponieważ przekazy medialne mają ogromne znaczenie dla
kształtowania opinii publicznej. Jest to szczególnie istotne w przypadku tzw. zawodów zaufania
publicznego, które warunkują sprawne funkcjonowanie społeczeństwa. Celem niniejszego artykułu
jest próba określenia wpływu mediów na wizerunek Policji. Analiza została przeprowadzona na
podstawie informacji telewizyjnych oraz umieszczanych na stronach internetowych, a także
w oparciu o ogólnopolskie badania opinii społecznej.
SŁOWA KLUCZOWE: media, medialny obraz świata, kształtowanie wizerunku, zawód zaufania
publicznego, Policja.

Wstęp
Rola i znaczenie mediów we współczesnym świecie zdają się być
niepodważalne i bezdyskusyjne. Dzięki przekazom medialnym szerokie masy
społeczeństwa mogą uzyskać informacje na tematy dotyczące ich życia
codziennego. Pełnią one swoistą misję edukacyjną oraz kontrolną, pozwalają
i umożliwiają wszystkim zainteresowanym poczuć lub nawet stać się aktywnym
kreatorem rzeczywistości społecznej. Istnieje silny związek między działalnością
szeroko rozumianych mediów a opinią publiczną. Taka zależność skutkuje
informacjami na temat nastrojów społecznych i opinii na temat bieżących
problemów. Informacje przekazywane za pomocą mass mediów powinny być
ukierunkowane na obiektywny i wyczerpujący problematykę przekaz. Doniesienia
medialne dotyczące tzw. zawodów zaufania publicznego mogą mieć zasadniczy
wpływ na postawy społeczne, a co za tym idzie pociągać za sobą poważne
konsekwencje (szczególnie w przypadku podważenia wiarygodności i uczciwości
przedstawicieli tych zawodów) w postaci kryzysu zaufania. Brak zaufania, a czasem
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wręcz lęk, może nawet nieść zagrożenie destabilizacją funkcjonowania państwa.
Celem niniejszego artykułu jest analiza przekazów medialnych i ich
potencjalnego wpływu na wizerunek Policji oraz zaufanie do tejże formacji. Jest to
o tyle istotne, że w sposób znaczący wpływa na postawy społeczeństwa wobec
policjantów. Brak zaufania i negatywny obraz funkcjonariuszy może skutkować
brakiem poczucia bezpieczeństwa i podaniem w wątpliwość zasadności istnienia
polskiej Policji. Jednocześnie pozytywne przekazy z działalności tej formacji mogą
przyczyniać się do ocieplenia jej wizerunku oraz kształtowania pozytywnych
postaw w społeczeństwie. Analiza została przeprowadzona w oparciu o możliwe
typy przekazów medialnych oraz funkcje, jakie mają spełniać, a które to przekazy
mogą procentować spadkiem/wzrostem zaufania do Policji oraz spadkiem/
wzrostem poczucia bezpieczeństwa w społeczeństwie.

Medialny obraz świata i rola mediów w kształtowaniu
wizerunku
Współcześnie – dzięki szybkiemu i spektakularnemu wręcz rozwojowi
technologii multimedialnych i cyfrowych – media odgrywają znaczącą rolę
w funkcjonowaniu społeczeństw.
„Związek między rozwojem cywilizacyjnym i przemianami komunikowania masowego wynika nie
tylko z technicznych uwarunkowań tego typu komunikowania, ale przede wszystkim z jego
1
ogromnego wpływu na życie społeczne” .

Media w swojej działalności często podejmują się trudnego zadania, którego
celem jest po pierwsze przekazywanie informacji szerokim masom odbiorców, po
drugie nadanie odpowiedniego znaczenia tym informacjom i w końcu po trzecie
kreowanie wartości, a nawet nastrojów społecznych. Oczywiście kreacja wartości
i nastrojów społecznych może mieć charakter intencjonalny lub niezamierzony, ale
nie ulega wątpliwości, że ma znaczenie dla funkcjonowania społeczeństwa.
Medialny obraz świata składa się – zdaniem Jana Szmyda:
„z (...) różnorakich treści informacyjnych, znaków symbolicznych, audiowizualnych, podawanych
w formie językowej, obrazowej, dźwiękowej itp., poprzez systemy różnego rodzaju komunikatów
2
dyskursywnych lub prezentacji pokazowych, akcyjnych, ruchowych itp.” .

Medialny obraz świata jest pojęciem, które wśród badaczy tego zagadnienia
jest bardzo różnie definiowane – jedni kładą nacisk na kulturowe aspekty, inni
z kolei koncentrują się na semiotyce, jeszcze inni zwracają uwagę na specyficzną
manipulację mediów. Medialny obraz świata
1

M. Mrozowski, Media masowe: władza, rozrywka i biznes, Warszawa 2001, s. 109.
J. Szmyd, Medialny obraz rzeczywistości jako główna orientacja poznawcza i praktyczna w świecie,
[w:] Medialny obraz rodziny i płci, red. K. Pokorna-Ignatowicz, Kraków 2012, s. 14.
2
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„Staje się swoistym >imperium medialno-komunikacyjnym< w ludzkiej komunikacji ze światem,
pomniejszając w tej komunikacji rolę, a nawet w pewnej mierze blokując albo czyniąc ją coraz
mniej aktualną, innych bardziej godnych zaufania wizerunków rzeczywistości, tzn. wizerunku
3
naukowego, filozoficznego i zdroworozsądkowego” .

Współczesne media pełnią szczególną funkcję informacyjno-edukacyjną, co nie
pozostaje bez znaczenia w przypadku budowania zaufania do instytucji, które
zostały powołane do służby w celu poprawy funkcjonowania społeczeństwa.
Ogromne znaczenie ma ich działalność w budowaniu bezpieczeństwa publicznego
poprzez propagowanie treści edukacyjnych i uświadamianie znaczenia aktywnego
działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Rola mediów w kreowaniu systemu
wartości i postaw w stosunku do różnych przejawów życia społecznego stała się
w ostatnim czasie treścią wielu debat na temat faktycznej misji mass mediów.
„Niektóre wartości człowiek przyjmuje świadomie, uznając je za ważne w swoim życiu i dążąc do
ich realizacji. Wpływowi innych zaś podlega w sposób nieświadomy, bezrefleksyjnie ulegając
4
pewnym prądom kulturowym i mimo woli stosuje je w swoim postępowaniu” .

Wpływ przekazów medialnych na kształtowanie postaw i systemu wartości
społeczeństwa nie jest podstawową, czy też główną rolą mediów, ale może
wynikać z ich różnorakich funkcji. Zdaniem M. Mrozowskiego odwołującego się do
koncepcji Z. Oniszczuka należy odróżnić rolę od funkcji mediów:
„(...) rola mediów to ich ogólny wkład w funkcjonowanie danego społeczeństwa, natomiast
funkcje mediów to rezultaty stosowanych sposobów działania, zadania mediów zaś należy
5
rozumieć jako planowane działania wynikające z przyjętego celu (celów)” .

Media zatem pełniąc określoną rolę, realizują swoje funkcje, które wynikają
z przyjętych celów. Role mogą być definiować w sposób różnoraki, co znajduje
swoje odzwierciedlenie w dostępnej literaturze. Główne role, jakie pełnią
współczesne mass media, to:
 rola tłumacza – media wyjaśniają fakty i interpretują otaczającą
rzeczywistość. Bez tej działalności wszelkie przekazy byłyby pozbawione
kontekstu i dla odbiorcy nie miałyby większego znaczenia;
 rola prezentera – media przedstawiają treści dzięki swoim kanałom
dystrybucji;
 rola drogowskazu – wskazywanie, jakie ścieżki i metody działania powinny
być przez społeczeństwo wybierane;
 rola filtra – to media decydują o tym, które treści są warte uwagi odbiorcy,
a które mogą być pominięte6.
3

Ibidem, s. 14.
M. Filipiak, Socjologia kultury: zarys zagadnień, Lublin 2000, s. 128.
5
M. Mrozowski, Media masowe: władza, rozrywka i biznes, Warszawa 2001, s. 110, za: Z. Oniszczuk, Pojęcie
funkcji w badaniach nad społecznym oddziaływaniem prasy, „Zeszyty Prasoznawcze” 1988, nr 2, s. 41-52.
6
W. Jabłoński, Kreowanie informacji. Media relations, Warszawa 2007, s. 56.
4
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Takie postrzeganie roli mediów nadaje im duże znaczenie w kształtowaniu
opinii publicznej i jej sposobu patrzenia na świat. Media mogą je realizować
w sposób intencjonalny, ale mogą one również być wynikiem niezamierzonym,
tzn. nieprzewidzianym przez autorów danego przekazu. Role mass mediów
narzucają im określone sposoby postępowania, metody działania, które
sprowadzają się do pełnionych przez nich funkcji. Funkcje te można podzielić na
trzy główne grupy:
 zamierzone – efekty, skutki, jakie nadawca chce poprzez swój przekaz
osiągnąć. Intencje, jakie przyświecają jego działaniom;
 nadane – dobór adekwatnych form, treści i metod w celu osiągnięcia
maksymalnych efektów działań, realizacja materialna zamierzeń
autora/autorów przekazu;
 pełnione – faktyczny wpływ autora/autorów przekazu na odbiorcę. Może
mieć on charakter zamierzony lub sprzeczny z założeniami twórcy
komunikatu7.
Nie zawsze zatem ostateczny efekt komunikatu może być zgodny z intencjami
jego twórcy, co może być szkodliwe zarówno dla odbiorcy, jak i samego autora.
Znaczenie mediów w kreowaniu rzeczywistości społecznej wynika często z chęci,
czy też swoistej misji uświadamiania społeczeństwa co do warunków
i okoliczności, w jakich przyszło im funkcjonować.
„Znaną i powszechnie akceptowaną rolą mediów jest rzetelne informowanie społeczeństwa
o tym, co dzieje się w polityce, kulturze i gospodarce, w kraju oraz na świecie. Społeczeństwa
pragną i oczekują, że media będą neutralnymi obserwatorami sceny politycznej, ale coraz
trudniej jest oprzeć się wrażeniu, że w świecie współczesnych środków masowego przekazu nie
8
ma już informacji pozbawionej jakiegokolwiek komentarza, zupełnie bezstronnej i obiektywnej” .

Media wpływając na społeczeństwo, mogą ingerować w kilka głównych
aspektów postrzegania przez nie świata. A. Kozłowska9 wskazuje, że mass media
wpływają na:
 postrzeganie czasu – odbiorcy przekazów medialnych mogą zatracać się
w czasie, ponieważ pojęcie i postrzeganie przeszłości, teraźniejszości
i przyszłości dzięki mediom zaciera się i dla odbiorcy staje się niemalże
jednolite;
 postrzeganie przestrzeni – zatracają się granice świata. Za pośrednictwem
mediów odbiorca może się znaleźć w najróżniejszych zakątkach świata, nie
opuszczając miejsca zamieszkania;
 postrzeganie rzeczywistości – media kreują społeczny obraz świata, co
7

Por. M. Mrozowski, Media masowe: władza, rozrywka i biznes, Warszawa 2001, s. 111, za: I. Tetelowska, Analiza
zawartości gazet – wstępne stadium funkcjonalnej typologii prasy, „Zeszyty Prasoznawcze” 1962, nr 4, s. 3-19.
8
P. Znyk, Propaganda – współczesne oblicza. Technologia zabójstwa medialnego, Łódź 2011, s. 19.
9
A. Kozłowska, Oddziaływanie mass mediów, Warszawa 2006, s. 119-124.
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przekłada się na opinię publiczną i funkcjonowanie społeczeństwa. Niestety
„(...) obraz świata w mediach nie jest tego świata wiernym odbiciem, gdyż
występuje w nim wiele deformacji”10.
Kreacja świata społecznego jest swego rodzaju naturalnym następstwem
przekazywania informacji nt. zjawisk w nim zachodzących i „okraszania” ich
komentarzami. Zatem, co stwierdza A. Ogonowska, medialny obraz świata jest
swoistą kreacją, ponieważ nie zawiera wyłącznie opisu rzeczywistego świata, ale
jego interpretację, co przekłada się w sposób oczywisty na obraz świata
obowiązujący w społeczeństwie11. Wynika to z zadań, jakie stoją przed
dziennikarzami, czy twórcami przekazów medialnych.
„Istotą zadań, które realizują w pracy zawodowej dziennikarze, rzecznicy prasowi i specjaliści
public relations jest kształtowanie opinii społecznej. Ranga tych zawodów wynika z ich
12
opiniotwórczych możliwości i konkretnych działań w tej sferze .

Zauważa się również, że we współczesnych mediach mamy do czynienia
z przewagą tzw. złych wiadomości13. Wynika to z faktu, że „sprzedają” się one
zdecydowanie lepiej od sielankowych wizji otaczającej rzeczywistości – Good news
is no news, no news is bad news. Bad news is good news14. Poszukiwanie sensacji,
swoisty wyścig o pierwszeństwo oglądalności, czytelnictwa czy liczby wejść,
stanowi ważny argument w doborze treści i formy przekazów medialnych.
Współczesne media
„potrafią przywiązywać do siebie odbiorcę, stworzyć wrażenie bezstronności, a czasem
przeciwnie, wywołać przeświadczenia – jedynej słuszności – o prowadzeniu obrony zagrożonych
15
wartości” .

Media w sposób znaczący wpływają na opinię publiczną dotyczącą niemalże
każdego tematu z życia codziennego. Ich rola może sprzyjać budowaniu zaufania
społecznego, ale może również wpływać na nie destabilizująco. Nastroje panujące
w społeczeństwie są często pokłosiem przekazów medialnych. W dalszej części
artykułu zaprezentowana zostanie próba analizy wpływu mass mediów na
kształtowanie wizerunku Policji w społeczeństwie polskim.

10

Ibidem, s. 122.
A. Ogonowska, Edukacja medialna. Klucz do zrozumienia społecznej rzeczywistości, Kraków 2003, s. 8.
12
A. Poznańska, Komunikacja medialna a sfera publiczna. Szanse i zagrożenia, Jelenia Góra 2012, s. 109.
13
M. Nieć, Komunikowanie społeczne i media. Perspektywa politologiczna, Warszawa 2010, s. 276.
14
T. R. Aleksandrowicz, Medialność jako konstytutywne znamię aktu terrorystycznego, [w:] Terroryzm
w medialnym obrazie świata, red. K. Liedel, S. Mocka, Warszawa 2010, s. 10.
15
J. Golinowski, Dylematy wizerunku instytucji publicznej, Warszawa 2005, s. 107.
11
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Przekazy medialne a wizerunek Policji w Polsce
W ostatnich pięciu latach w Polsce mieliśmy do czynienia z wieloma
przekazami mediów nt. działalności Policji. Informacje te zazwyczaj dotyczyły
nieprawidłowości w realizacji zadań przez funkcjonariuszy. Przekazywane
komunikaty były nacechowane ogromnym ładunkiem emocjonalnym oraz
wywoływały w odbiorcy określone (negatywne) odczucia.

Abstrahując od kwestii winy policjantów (dla funkcjonariuszy łamiących
przepisy i zasady etyki zawodowej absolutnie nie powinno być miejsca w Policji),
relacje te kreują raczej niepochlebny wizerunek całej formacji.

Analiza doniesień medialnych nt. polskiej Policji wskazuje, że można je
podzielić na kilka podstawowych grup. Podział ten jest podyktowany wpływem
i możliwymi konsekwencjami, jakie te przekazy mogą za sobą pociągać
w społeczeństwie. Pierwszą grupę będą stanowić newsy, które można określić
jako informacyjno-interwencyjne. Ich autorzy przekazują informacje, które w ich
opinii są istotne dla odbiorcy. Jednocześnie podejmują swoiste interwencje w celu
wyeliminowania negatywnych zjawisk, jakie mogą mieć miejsce w Policji.

Tego typu informacje są – z punktu widzenia społecznego – bardzo istotne,
ponieważ świadczą o dbałości o dobro publiczne, mają na celu eliminowanie
przypadków patologii występującej w życiu publicznym. Należy do nich
podchodzić jak do informacji, które obywatele powinni posiadać, bo dotyczą
bliskich im problemów. Czy wpływają na wizerunek policjantów? Oczywiście, jak
każdy przekaz medialny mogą skutkować pojawieniem się określonej postawy
odbiorcy wobec przedmiotów/podmiotów tych treści.
Kolejną grupę informacji medialnych można zakwalifikować jako piętnujące. Są
to informacje, które w sposób jednoznaczny wskazują, jakie autorzy zajmują
w danej sprawie stanowisko.
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Piętnowanie nieprawidłowości wydaje się być zgodne z rolą edukacyjną
mediów i nie budzi większych wątpliwości. Przykładem takich informacji była
głośna w ostatnim czasie sprawa Igora Stachowiaka, który w wyniku brutalnych
działań funkcjonariuszy zginął na komisariacie policji we Wrocławiu. Opinia
publiczna w sposób jednoznaczny wyraziła oburzenie i potępienie takiego
działania. Jednocześnie wskazano, że nie ma zgody na służbę takich osób w Policji.
Ważna jest jednak w przypadku tego typu informacji sama forma przekazu –
powinien on być rzetelny i w przypadku zawodów zaufania publicznego – nie
wywołujący niepotrzebnego wzburzenia.

Konsekwencje takiego wzburzenia mogą być destabilizujące i wpływać na
poczucie zaufania i bezpieczeństwa wśród mieszkańców kraju. Jednocześnie rolą
przedstawicieli Policji i władz jest w tym przypadku wyjaśnienie spraw,
wyciągnięcie ewentualnych konsekwencji oraz wprowadzenie planów
zapobiegawczych na przyszłość.
W następnej grupie znajdują się przekazy medialne deprawujące, a nawet
niebezpieczne. Owo niebezpieczeństwo wynika z ich wpływu na opinię publiczną.
Mogą stanowić poważne zagrożenie dla zaufania do instytucji odpowiedzialnych
za ład i porządek w demokratycznym państwie. Mogą one stać w sprzeczności
z dobrem społecznym poprzez budowanie w społeczeństwie negatywnych postaw
wobec służb porządkowych.
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Konsekwencje tego typu przekazów mogą być bardzo niebezpieczne, ponieważ
jeśli dla przykładu podważa się zasadność prowadzenia akcji prewencyjnej
w ruchu drogowym, to nie może wpływać pozytywnie na beneficjentów usług
policjantów. Przekazy, których charakter jest tak niebezpieczny, nie należą jednak
do tzw. mainstreamu, ale mają charakter niszowy. Niemniej jednak w dobie
cyfryzacji mediów każdy za pomocą jednego kliknięcia może do nich dotrzeć
i w ten sposób kształtować swoje opinie i postawy.
Dlaczego akurat wizerunek Policji jest tak istotny? Odpowiedź wydaje się być
oczywista – jest to formacja, która powinna kojarzyć się z poczuciem
bezpieczeństwa i zaufania. Jakiekolwiek zawirowania i afery w sposób znaczący
wpływają na postrzeganie wszystkich przedstawicieli służby. Brak zaufania do
Policji może być przyczyną destabilizacji państwa. W tym przypadku wydaje się, że
bardziej zasadne byłoby realizowanie funkcji edukacyjnej przez media
- kształtowanie postawy zaufania do Policji z jednoczesnym piętnowaniem
wszelakich przejawów patologii w jej strukturach.
Należy zauważyć, że niektóre media zauważają potrzebę ocieplenia wizerunku
Policji i od czasu do czasu pojawiają się newsy, które pokazują pozytywne aspekty
jej działania. Widać tutaj misję, której celem jest swoiste odmitologizowanie
„złego” policjanta na rzecz policjanta – chroniącego i służącego.

Widać również aktywność rzeczników prasowych Policji, którzy starają się
pokazywać funkcjonariuszy w trakcie ich codziennej służby jako oddanych misji
i powołaniu do pomocy wszystkim potrzebującym. Jak ważna jest to rola, świadczą
wyniki sondaży społecznych, które jak w soczewce pokazują wpływ informacji
medialnych na nastroje społeczne. Wspomniana już sprawa Igora Stachowiaka
w sposób znaczący wpłynęła na ocenę pracy Policji. Po wydarzeniach na
wrocławskim komisariacie spadła o 8 punktów procentowych ocena pozytywna
pracy Policji, a z kolei o 9% wzrosła liczba osób źle ją oceniających.
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Tabela 1. Ocena pracy Policji
Wskazania respondentów według terminów badań
Oceny
policji

2010
IV

2011

VI

IX

III

2012

IX

III

IX

2013
III

IX

IX

III

IX

III

IX

III

VI

Zmiany
III-VI
'17

2014
III

2015

2016

2017

w procentach
Dobra

73

72

71

69

72

71

68

57

66

67

66

65

69

72

72

70

62

-8

Zła

19

19

21

18

2

19

22

29

23

22

22

22

18

16

17

16

25

+9

Pominięto odpowiedzi „trudno powiedzieć”

Źródło: Komunikat CBOS Nr 76/2017

Takie wyniki powinny budzić i budzą niepokój nie tylko samych policjantów, ale
również wszystkich, którzy są świadomi, jakie może wyniknąć z nich zagrożenie.
Nie mówimy tutaj o swoistej katastrofie wizerunkowej, ale o podważeniu zaufania
do formacji powołanej do służby w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa
społecznego. Rzetelny przekaz powinien wskazywać jednoznacznie, że
niedopuszczalne uchybienia i patologie, o jakich słyszymy, mają charakter
jednostkowy w stutysięcznej formacji uczciwych policjantów. Sami
funkcjonariusze czują się – co podkreślają w wypowiedziach medialnych –
odpowiedzialni za swoich współpracowników i spoczywa na nich dodatkowy
ciężar w postaci konieczności odbudowania nadszarpniętego wizerunku i zaufania
społecznego.

Zakończenie
Medialny obraz świata jest swoistą interpretacją rzeczywistości. Bardzo często
zawiera w sobie ładunek emocjonalny i jest wynikiem doświadczeń osobistych
autora. Medialny obraz świata może być analizowany z dwóch perspektyw.
„Perspektywa nadawcy pozwala nam skupić się na treści przekazu, w tym na ukrytych
znaczeniach i ideologiach, jakie zostały zakodowane (tzw. preferowane odczytanie). Perspektywa
odbiorcy z kolei pozwala nam dostrzec, na ile ten medialny obraz świata jest bliski odbiorcy
16
i stanowi trwały element jego codziennego społeczno-kulturowego doświadczenia” .

Analizując rolę mediów w kreowaniu wizerunku Policji i odwołując się do
przedstawionej ich funkcji można zauważyć, że występują one w tym przypadku
jako:
 tłumacz – wyjaśniają procedury i przepisy, jakie wyznaczają zasady
postępowania funkcjonariuszy w trakcie wypełniania obowiązków
16

G. Ptaszek, Jak badać medialny obraz świata? [w:] Współczesne media. Medialny obraz świata. Tom pierwszy:
Zagadnienia teoretyczne, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Lublin 2015, s. 21.
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służbowych;
 prezenter – dotarcie za pomocą dostępnych kanałów dystrybucji do
możliwie jak najszerszego grona odbiorców. Media przedstawiają własną
interpretację informacji i zdarzeń społecznych, włącznie z ich wizją, w jaki
sposób Policja powinna funkcjonować;
 drogowskaz – to media decydują, jaką postawę wobec informacji
dotyczących Policji powinni przyjąć obywatele. W tym przypadku istnieje
ryzyko wzbudzania wzburzenia społecznego;
 filtr – autorzy przekazów decydują, które informacje dotyczące służby
policjantów i funkcjonowania Policji będą przedstawiane odbiorcom. Ich
decyzji podlega również forma prezentacji tych treści.
Równoważenie „złych” i „dobrych” newsów na temat działalności polskiej
Policji będzie stanowiło realizację edukacyjnej roli mediów. Należy oczywiście
podkreślić, że media nie mogą pełnić ani roli sędziego czy kata, ani też nie mogą
być rzecznikiem żadnej instytucji państwowej. Przedstawiciele mediów muszą być
jednak świadomi, jaki efekt może wywołać emocjonalny przekaz pewnych treści.
W przypadku zawodów zaufania publicznego istotne jest, by niepotrzebnie nie
wzbudzać negatywnych emocji i postaw, bowiem mogą się one przekładać na
opinie o całej profesji i rykoszetem dotknąć nawet sumiennych i oddanych
pracowników. Rola mediów w kształtowaniu wizerunku każdej instytucji
i jednostki jest niepodważalna, ale to odbiorca tych treści powinien stosować
odpowiednie filtry i mieć świadomość, że należy samodzielnie kształtować swoją
opinię i postrzeganie świata społecznego. Współczesne media to poważny oręż
i wykorzystywanie ich w złej wierze może być tragiczne w skutkach. W tej chwili
polska Policja stoi przed wyzwaniem związanym ze zmianą oceny jej pracy, jaka
panuje w opinii publicznej. Dokonać mogą tego sami funkcjonariusze, eliminując
ze swych szeregów jednostki przejawiające niepożądane, czy też groźne
zachowania. Media poprzez równoważenie przekazów na temat ich działalności
mogą być w tym pomocne, choć nie mogą rezygnować z funkcji informacyjnointerwencyjnej i piętnującej.
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Media’s View of the World. The Role of the Media in the Portrayal of the Image of Police
Summary
The role of the media in providing information is their primary task and should be carried out in
a reliable and objective manner, as media reports are very important in the creation of public
opinions. This is especially important in case of the professions of the public trust which determine
the proper functioning of the society. The article attempts to determine the influence of the media
reports on the image of the police. The analysis is carried out on the basis of the information
gathered from television broadcasts, websites and a nationwide opinion poll.
Keywords: media, media’s vision of the world, creating an image, the profession of public trust,
police
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Turystyka a zagrożenie terroryzmem
w wybranych polskich przekazach medialnych

ABSTRAKT
Celem niniejszego artykułu jest analiza prezentowania turystycznej aktywności w kontekście
zagrożenia terrorystycznego. Najpierw, z perspektywy socjologicznej, zdefiniowano turystykę
i terroryzm oraz ich wzajemne powiązania. Wskazuje się, iż oba te pojęcia mogą być używane jako
metafory nowoczesności. Skonstruowano podejście metodologiczne, polegające na analizie mediów
i podziale zawartości na kategorie. W badaniu empirycznym wyróżniono kategorie takie, jak:
miejsce, ofiary, sprawcy, konsekwencje, prawdopodobieństwo, zachowanie i Polska. Zgodnie z tym
badaniem stwierdzono ważność komunikacji na temat turystyki i terroryzmu, a także
rekomendowano lepsze doradztwo w zakresie bezpiecznych zachowań.
SŁOWA KLUCZOWE: terroryzm, turystyka, media, bezpieczeństwo.

Wprowadzenie
W każdym okresie historycznym istnieją pewne pojęcia centralne, mogące stać
się podstawą do charakterystyki całej epoki. Rzeczywistość współczesnych
społeczeństw zachodnich można opisać między innymi jako życie w cieniu
zagrożenia terrorystycznego. Słowo terroryzm odmieniane jest przez wszystkie
przypadki w mediach, od kilku lat nie ma miesiąca, w którym nie doszłoby do
zamachu lub przynajmniej jego próby. Inną interesującą metaforą współczesności
jest turysta, będący zarówno symbolem globalnej emancypacji konsumentów, jak
i figurą zagubionej jednostki, doświadczającej kryzysu przynależności w ramach
porządku społecznego schyłkowej nowoczesności. Zapośredniczony medialnie
i realnie doświadczany świat stał się coraz bliższy i łatwiejszy do zdobycia, czyniąc
turystykę niezwykle popularną aktywnością.
Niniejszy artykuł jest próbą spojrzenia na współczesne społeczeństwa
z perspektywy obu tych pojęć jednocześnie, a także empirycznej eksploracji
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związku obu tych zjawisk. Pod pewnym względem są one przeciwstawne
- pierwsze kojarzy nam się ze strachem, smutkiem, przymusem i śmiercią, drugie
(w potocznym, a nie filozoficznym ujęciu) z przyjemnością, wypoczynkiem,
wolnością i zabawą. Turyści reprezentują ideologie i wartości, przeciw którym
terroryści walczą1. Owe skontrastowane przeciwieństwa ulegają zderzeniu
w społecznej praktyce – niejednokrotnie obiektami ataków terrorystycznych
stawały się miejsca wysoko waloryzowane turystycznie, pełne niewinnych ofiar.
Co więcej, istnieją między tymi zjawiskami pewne pokrewieństwa, jak choćby fakt,
iż zarówno terroryzm, jak i turystyka wykorzystują globalizację oraz media2. Oba
są wyrazem nowoczesności, jak i próby jej przezwyciężenia. Interesującym
problemem badawczym staje się zatem zbadanie problematyki związku turystyki
i terroryzmu, zwłaszcza w aspekcie przekazów medialnych. To właśnie w procesie
komunikacji opisywane są zaistniałe zagrożenia, prognozowane przyszłe ataki,
doradzane określone probezpieczne zachowania czy prowadzona jest refleksja
nad samym kontekstem tych wydarzeń.

Perspektywa teoretyczna
Przyjętą perspektywę teoretyczną konstytuują następujące elementy.
Po pierwsze, jest to socjologia turystyki3 (szerzej: socjologia podróży4). Turystyka
definiowana jest za Krzysztofem Podemskim jako dobro konsumpcyjne,
„utowarowiona” podróż, a także jako wizualna konsumpcja w trakcie czynności
zwiedzania5. Choć jak pisze Krzysztof Przecławski, „Historia ludzkości w dużym
stopniu jest historią wędrówek”6, to oczywiście nie zawsze miały one charakter
turystyczny. W drugiej połowie XX wieku możemy jednak mówić o znacznym
umasowieniu turystyki, a sam turysta stał się modelowym przykładem
nowoczesnego człowieka7. Jest on też centralną postacią perspektyw zrywających
z nowoczesnością, można tu wymienić choćby Zygmunta Baumana i jego
ponowoczesne wzory osobowe: turystę, spacerowicza, włóczęgę oraz
(niepodróżującego) gracza8. Turystyka to aktywność zglobalizowana
i zapośredniczona medialnie, doświadczana przez milionowe rzesze konsumentów
1

A. Paraskevas, B. Arendell, A strategic framework for terrorism prevention and mitigation in tourism
destinations, „Tourism Management”, 2007, nr 28, s. 1562.
2
M. Korstanje, A. Clayton, Tourism and terrorism: conflicts and commonalities, „Worldwide Hospitality and
Tourism Themes”, 2012, nr 1, s. 11.
3
Reprezentowana choćby przez Deana Mac Cannella czy Johna Urry’ego.
4
K. Podemski, Socjologia podróży, Poznań 2005.
5
Ibidem, s. 9.
6
K. Przecławski, Życie – to podróż. Wprowadzenie do filozofii turystyki, Warszawa 2005, s. 120. Podobne
stanowisko zajmuje też J. Urry, Socjologia mobilności, tłum. J. Stawiński, Warszawa 2009.
7
D. Mac Cannell, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, tłum. A. Klekot i A. Wieczorkiewicz, Warszawa 2002,
s. 1.
8
Z. Bauman, Ponowoczesne wzory osobowe, „Studia Socjologiczne”, 1993, nr 2.
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partycypujących w globalnej kulturze9. Jest ona wreszcie „urefleksyjniona”,
podlega nieustannej reinterpretacji i ocenianiu według różnych kryteriów10.
Taką perspektywę warto uzupełnić danymi liczbowymi, ilustrującymi opisane
wyżej trendy. Tezę o konsumpcyjnym wymiarze turystyki odzwierciedla skala
wkładu w PKB na świecie: bezpośredni wkład wynosi 3,1%, a całkowity 10,2%;
prognozuje się tendencję wzrostową11. Prawdziwa jest również teza
o umasowieniu turystyki – w interesującym na potrzeby artykułu przypadku
społeczeństwa polskiego 51% Polaków wyjeżdżało w 2016 roku na co najmniej
2 dni, w tym 19% za granicę12. Medialność turystyki wyraża się w czasopismach
turystycznych, dodatkach turystycznych do popularnych gazet i czasopism,
obecności takiej tematyki na portalach internetowych, w programach
telewizyjnych, czy rozszerzającej się funkcjonalności portali społecznościowych
(recenzje miejsc, zameldowania). W analizowanym tu kontekście urefleksyjnienie
może obejmować między innymi czasowe pogorszenie się statusu miejsc
definiowanych jako niebezpieczne (zwłaszcza przez zamachy terrorystyczne)
i polepszenie bezpiecznych. Według World Travel & Tourism Council powrót do
stanu sprzed kryzysu zajmuje 13 miesięcy w przypadku ataku terrorystycznego,
w porównaniu do 21 miesięcy w przypadku rozprzestrzenienia się chorób,
24 miesięcy po katastrofie naturalnej czy 27 miesięcy po niepokojach
politycznych13. Efektem tego jest spadek przychodów z turystyki w Belgii, Francji
i Turcji, a wzrost w Bułgarii, Cyprze, Słowacji, Polsce i Węgrzech14.
Drugim elementem teoretycznym jest perspektywa badań nad terroryzmem.
Istnieje wiele definicji terroryzmu, można tu przywołać choćby definicje Bartosza
Bolechowa („wywołująca lęk metoda powtarzalnych aktów przemocy,
motywowana politycznie, stosowana przeciwko celom niewalczącym”15) czy
Sebastiana Wojciechowskiego (forma przemocy politycznej, skutkująca
wywołaniem strat, wymierzona w cele bezpośrednie lub pośrednie16). Na potrzeby
niniejszego artykułu będzie on zdefiniowany jako przemoc stosowana przeciw
ludności cywilnej, mająca na celu wywołanie lęku w szerszej zbiorowości. Ofiarami
mogą być zatem zarówno mieszkańcy, jak i turyści, a kategoria zastraszonych osób
jest potencjalnie nieskończona.
9

J. Urry, Spojrzenie turysty, tłum. A. Szulżycka, Warszawa 2007, s. 254.
Ibidem, s. 224.
11
WTTC, Travel &Tourism. Economic Impact 2017, World, s. 1, https://www.wttc.org/-/media/files/reports/
economic-impact-research/regions-2017/world2017.pdf (20.10.2017).
12
CBOS, Wyjazdy wypoczynkowe Polaków w 2016 roku i plany na rok 2017, Warszawa 2017.
13
K. LaGrave, How Terrorism Affects Tourism, https://www.cntraveler.com/stories/2016-03-31/how-terrorismaffects-tourism (14.10.2017).
14
WTTC, Resilience is key as impact of terrorism on tourism becomes clearer, WTTC report,
https://www.wttc.org/media-centre/press-releases/press-releases/2017/resilience-is-key-as-impact-of-terrorismon-tourism-becomes-clearer-wttc-report/ (22.10.2017).
15
B. Bolechów, Terroryzm. Aktorzy, statyści, widownie, Warszawa 2010, s. 9.
16
S. Wojciechowski, Terroryzm na początku XXI wieku. Pojęcie, przejawy, przyczyny, Poznań 2013, s. 11.
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Zachód doświadcza w ostatnich latach intensywnej kampanii terrorystycznej,
prowadzonej przez IS, tzw. Islamic State – Państwo Islamskie (choć oczywiście
najwięcej ofiar śmiertelnych terroryzmu to ludzie spoza Zachodu; miały miejsce
również w ostatnich latach akty terrorystyczne, których sprawcy nie należeli do IS,
czy nawet nie byli motywowani ideologią dżihadystyczną). Zamachy w Paryżu,
Nicei, Brukseli czy Manchesterze przyniosły krwawe żniwo i obniżyły społeczne
poczucie bezpieczeństwa. W interesującym z punktu widzenia tego artykułu
okresie wakacyjnym (najbardziej intensywnym turystycznie) były to zamachy
w Londynie (3 VI 2017, 8 ofiar śmiertelnych, 48 rannych) i Barcelonie (17 VIII 2017,
16 ofiar śmiertelnych, 152 rannych), w których najefektywniejszą taktyką było
rozjeżdżanie ludności cywilnej samochodami ciężarowymi. Do tego należy doliczyć
wiele incydentów bez ofiar śmiertelnych (lub takich, gdzie ofiarą był wyłącznie
sprawca), również zwiększających poczucie lęku.
Badania nad terroryzmem (wobec jego coraz większej istotności) są
elementem szerszego rozwoju problematyki bezpieczeństwa w naukach
społecznych. Stąd pojawia się konieczność empirycznego zweryfikowania
naukowych teorii, hipotez, intuicji, a także eksploracji świata społecznego. Istotne
jest zwłaszcza analizowanie roli mediów w komunikacji na temat terroryzmu, jako
kluczowego aktora mogącego wpływać na percepcję zagrożeń. Jest to również
postulat socjologii służebnej wobec społeczeństwa, tłumaczącej istniejące lęki,
obawy, a także mogącej przyczynić się do poprawy jakości społecznego życia,
sformułowania rekomendacji wobec rządzących czy dziennikarzy.

Metodologia badań
Ponieważ potencjalny materiał empiryczny (polskie przekazy medialne na
temat terroryzmu) może obejmować niemal nieograniczoną liczbę komunikatów,
konieczne stało się zawężenie go zgodnie z przyjętymi kryteriami. Po pierwsze,
ograniczono się do analizy materiału z szeroko rozumianego okresu wakacyjnego
(1 czerwca 2017 – 30 września 2017). Zaletą tak dobranej cezury jest
skoncentrowanie się na publikacjach ściśle związanych z badanym tematem – to
właśnie wtedy komunikacja na temat turystyki jest najbardziej intensywna,
jednocześnie, podobnie jak w innych okresach, wciąż poruszana jest tematyka
terroryzmu. Określenie dość wąskich ram czasowych pozwala jednocześnie
uchwycić to, co w tej komunikacji jest najistotniejsze – dobranie szerszej
perspektywy (na przykład kilkuletniej) sprawiłoby, iż materiał byłby zbyt podatny
na preferencje badacza (w odpowiednio dużej próbie można by łatwiej znaleźć
argumenty popierające dowolne, również słabo umotywowane tezy). Wreszcie,
w momencie pisania artykułu był to materiał najbardziej aktualny.
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Drugim kryterium zawężającym było wybranie odpowiednich źródeł.
Zdecydowano, iż powinny być one popularne, odwołujące się do szerokiej
kategorii odbiorców, a także łatwo dostępne (co za tym idzie, także darmowe).
Wymagania takie spełniają z pewnością publikacje na portalach internetowych:
wp.pl, onet.pl i interia.pl. Choć na poziomie faktycznego korzystania z treści na
takich portalach z pewnością istnieją różnice między różnymi kategoriami
społeczeństwa (związane choćby z dostępem i korzystaniem z Internetu), to jeśli
chodzi o same teksty, mają one charakter wysoce inkluzywny i jako takie mogą się
stać podstawą uogólniającej analizy.
W analizowanym okresie wyżej wymienione portale opublikowały 49
artykułów, notek, wywiadów, komentarzy, cytatów i analiz na temat turystyki
i terroryzmu, które można było podzielić na 151 odrębnych passusów,
stanowiących podstawową jednostkę analizy. Następnie zakodowano je według
rozwijanego klucza składającego się z emergentnych kategorii wyłaniających się z
materiału. Skupiły się one wokół 7 głównych kategorii, w ramach których
wydzielono dodatkowo subkategorie. Każdą z nich zilustrowano odpowiednimi
cytatami bezpośrednio z materiału empirycznego (kursywą) lub streszczając treść
artykułów. Ze względu na bardzo dużą powtarzalność treści konstytuujących
subkategorie do ilustracji wybrano te najbardziej reprezentatywne lub
najciekawsze – w sensie ilościowym materiałów odnoszących się do
poszczególnych zagadnień było o wiele więcej.

Turystyka a zagrożenie terroryzmem – analiza kategorii
Miejsce
Pierwsza kategoria wyłaniająca się z zebranego materiału to miejsce ataku.
Miejsce to jest przede wszystkim atrakcyjne turystycznie (promenada Las
Ramblas; w nadmorskim kurorcie Cambrils; na reprezentacyjnym deptaku
Barcelony). Podkreśla się również, iż jest to miejsce popularne, w tym również
popularne turystycznie (popularnym wśród turystów bulwarze La Rambla; jednym
z najbardziej popularnych miejsc turystycznych na świecie; jednej z najchętniej
odwiedzanych przez turystów), centralne (w centralnym Londynie; w samym
centrum Barcelony) i zatłoczone (na zatłoczonej ulicy w Barcelonie; na stacji
metra; w pełni sezonu turystycznego bulwar był zatłoczony). Z punktu widzenia
turysty dochodzi tu do zupełnego odwrócenia – to nie miejsca peryferyjne
(przedmieścia, niebezpieczne dzielnice) definiowane są jako niebezpieczne, lecz
miejsca centralne, które w teorii powinny być najlepiej zabezpieczone. Zagrożenie
wiąże się nie z przebywaniem na opuszczonych i mało atrakcyjnych
przestrzeniach, lecz tych popularnych, atrakcyjnych i pełnych ludzi.
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Z miejscem ataku związane są pewne cechy zarówno miasta (w Barcelonie,
najbardziej kosmopolitycznym mieście hiszpańskim; Barcelona symbolizuje wolny
świat; jest oczywistym celem po zamachach w innych wielkich miastach) jak
i państwa (bliskość państw Maghrebu; Hiszpania zawsze była na celowników
terrorystycznych; 2004 kiedy terroryści zaatakowali w Madrycie; mieszkają ludzie
nieintegrujący się z miejscem, do którego przybyli). Takie wartości Zachodu jak
kosmopolityzm czy wolność manifestują się przede wszystkim w europejskich
metropoliach. Atak na nie to jednocześnie atak na wartości w nich wyznawane.
Jednocześnie w kontekście turystyki te wartości łączą się z otwartością na świat,
poznawaniem nowych kultur czy swobodą. W przekazach wskazywano również na
pewnego rodzaju kontynuację – zaatakowana Barcelona to po prostu kolejne
zaatakowane wielkie miasto (domyślnie: po Paryżu, Brukseli czy Londynie) lub
kolejny atak w Hiszpanii (podobny do ataków z 2004 r., czy uwzględniając
wcześniejsze ataki ETA). Niebezpieczeństwo ataków na Hiszpanię wzmagane jest
(według analizowanych komunikatów medialnych) także ze względu na bliskość
geograficzną państw islamskich i dużą liczbę niezintegrowanej mniejszości.
Ofiary
Ofiary to kolejna kategoria, wokół której ogniskuje się treść badanych
komunikatów. Są one przede wszystkim różnorodne (ze względu na narodowość),
co jest często pochodną turystycznego charakteru ich wizyt w atakowanych
miejscach (Ofiary to nie tylko Hiszpanie, ale także obcokrajowcy – turyści z 33
krajów świata; Wśród ofiar śmiertelnych jest Francuz i Kanadyjczyk. Rannych
zostało siedmiu obywateli francuskich oraz dwóch Niemców). Kolejną ich cechą
jest masowość (stratowała ponad 100 osób na promenadzie Las Ramblas,
powodując co najmniej 13 ofiar śmiertelnych; zginęło łącznie 15 osób, a ponad 120
zostało rannych); maksymalizacja liczby ofiar jest zresztą postrzegana jako
bezpośredni cel terrorystów (aby tych ofiar było jak najwięcej). Ofiary można
stopniować – są nimi zarówno ofiary śmiertelne, jak i ranni (w tym krytycznie),
a nawet – w najszerszym ujęciu – zastraszona publiczność (W wyniku tych zdarzeń
zginęło 7 osób, a 48 trafiło do szpitali. 21 osób rannych w atakach jest w stanie
krytycznym; Im większy przy tym rozgłos, tym lepiej. Liczba rzeczywistych ofiar jest
stosunkowo niewielka, choć każda strata jest tragiczna, to ludzi dotkniętych przez
zamach liczy się już w milionach, dziesiątkach milionów).
Jaką logiką kierują się terroryści, biorąc sobie na cel ofiary? Czy intencjonalnie
atakują turystów? Odpowiedź zawarta w komunikatach jest ambiwalentna: turyści
są zarówno bezpośrednim celem ataku, jak i mogą nim się stać pośrednio, ze
względu na brak specyfikacji celów przez terrorystów (terroryści nie specyfikują
celów, a to oznacza, że turyści są zagrożeni; zachodni turyści od lat stanowili cel
terrorystów; chciał zabić zagranicznych turystów; Zagrożeni są fani muzyki
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w Manchesterze, odpoczywający w Nicei, przebywający w pubie w Londynie oraz
oczywiście turyści).
Sprawcy
Kim są sprawcy? Najłatwiej definiować ich przez czyny, jakich dokonują:
zamach, akt terroru, napaść (Zamachowcy; terroryści; Sprawca ataku; kierowca
furgonetki; grupa napastników). Niekiedy wręcz sprawstwo przypisywane było de
facto narzędziu (Rozpędzony samochód przejechał; eksplodował ładunek
wybuchowy; furgonetka wjechała na chodnik). Nieosobowy i praktycznie
pozbawiony dodatkowych informacji charakter relacji towarzyszy zwłaszcza
pierwszym komunikatom o zamachach, w warunkach braku wiedzy na temat
sprawców – aktu terroru dokonali zatem terroryści, ataku dokonał sprawca ataku,
a napadu grupa napastników (za pomocą samochodu, ładunku, furgonetki).
W miarę napływu kolejnych informacji okazywało się najczęściej, iż przynależą
oni (lub co najmniej są przypisuje się im przynależność) do Państwa Islamskiego
(dżihadystyczne IS; Państwo Islamskie (IS); „oddział” związany z tzw. Państwem
Islamskim; atak komórki islamistycznej lub atak tzw. samotnego wilka). Owa
przynależność może być wyłącznie deklaratywna ze strony sprawcy (samotny
wilk), bądź faktyczna; deklarowana bywa również post factum (niekiedy wbrew
stanowi faktycznemu) przez samą organizację. Zwraca uwagę również
militaryzacja języka, charakterystyczna dla działań wojennych (oddział, atak).
Genezy obecności zamachowców należy upatrywać w ruchach migracyjnych
i kontaktach z Państwem Islamskim (z Hiszpanii do Syrii i Iraku wyjechało co
najmniej kilkuset zradykalizowanych islamistów, którzy walczyli w szeregach tzw.
Państwa Islamskiego; z uchodźcami przenikają niestety też terroryści).
Dynamicznie przedstawiane są dalsze losy zamachowców. Pierwsze chwile po
ataku są najgroźniejsze, ze względu na pozostawanie sprawcy na wolności
(Kierowcy pojazdu nie udało się dotychczas zatrzymać; wciąż pozostaje na
wolności). Co za tym idzie, niewykluczona jest możliwość dokonania następnego
ataku; istnieje także ryzyko pozostawienia winy bez kary. W dłuższym okresie
służbom udaje się jednak dotrzeć do napastników (Zatrzymano osobę podejrzaną
o związek z atakiem; że zatrzymano już kolejną, czwartą osobę związaną
z zamachami; zostali zastrzeleni przez policję; 17-letni Marokańczyk Mussa Ukabir,
domniemany kierowca furgonetki, (..) to jeden z terrorystów zastrzelonych).
Zwraca uwagę duża przestrzeń niepewności (podejrzany, domniemany),
podkreślana liczebność napastników (zatrzymano nie tyle czwartą osobę, co już
kolejną, czwartą osobę) i walka części z nich do samego końca (zostali zastrzeleni
przez policję). Wszystkie te komunikaty zwiększają poziom społecznego lęku.
Jednocześnie brak komunikatów ujawniających jakiekolwiek motywy
zamachowców (są one domniemane ze względu na ich przynależność do IS).
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Sprawcy posługują się prostymi, łatwo dostępnymi narzędziami zbrodni
(będące w powszechnym użytku samochody stają się narzędziami terroru,
furgonetka; samochód wjechał w ludzi, a wiele osób zostało ranionych nożami).
Do zamachu można zatem użyć najbardziej powszechnych przedmiotów, jest on
stosunkowo łatwy do przeprowadzenia. Zagrożenie staje się jednocześnie
trudniejsze do wykrycia, wtopione w społeczną przestrzeń. Wszystko i wszędzie
może być użyte przeciwko ofiarom, a żadne miejsce i żaden moment nie może być
zdefiniowany jako bezpieczny. Wykorzystując te metody terroryści postępują
zgodnie ze wzorem, stosowanym w poprzednich zamachach (terroryści coraz
częściej używają samochodów do zamachów, atakując cele turystyczne;
To metody znane, używane przez terrorystów islamskich na przykład w Nicei,
Sztokholmie czy Londynie, a więc taranowanie, rozjeżdżanie ludzi; terroryści
wykorzystują media). Powtarzalność metod sugerowałaby trwanie jakiejś
terrorystycznej kampanii (nie mamy bowiem do czynienia z wyizolowanymi
incydentami), której kolejne etapy jeszcze przed nami.
Konsekwencje
Jakie są konsekwencje zamachów? Bezpośrednio po atakach następuje
wstrzymanie regularnej aktywności w dotkniętych miejscach; pojawiają się grupy
dyspozycyjne, a społeczeństwo przeżywa żałobę. (Okoliczne stacje metra są
zamknięte; Było i wciąż jest bardzo dużo policji; pogrążona jest w głębokiej
żałobie; Ruch na Polach Elizejskich wstrzymano). Miejsca rozrywkowe, atrakcyjne
turystycznie, albo chociaż użyteczne transportowo, stają się miejscami, w których
obowiązują rygorystyczne reguły bezpieczeństwa, a także miejscami zadumy
i refleksji. W dłuższym okresie następuje jednak powrót do normalności, ładu
stowarzyszonego, charakterystycznego dla wielkich miast – zwycięstwo nad
strachem (być może wyłącznie deklaratywne) i tymi, którzy próbują go używać
(najlepszą reakcją na zamachy jest „normalne” życie. Nieuleganie strachowi; Ten
sam strach z nieprzyzwoitą lubością wykorzystują rozmaici politycy; ludzie
przyzwyczajają się do zabitych i rannych).
W reakcji na zamachy dochodzi także do instytucjonalizacji rozwiązań
pozwalających zabezpieczyć się przed nimi w przyszłości, zwiększających
bezpieczeństwo zarówno mieszkańców miast, jak i turystów. Po pierwsze,
obejmują one poziom indywidualny i mikrogrupowy. Są to możliwości oferowane
przez portale społecznościowe, a także unikanie podejmowania definiowanych
jako ryzykowne zachowań („Safety Check” (..) Facebook; unikanie udziału
w zbiegowiskach, demonstracjach, samotnych wypraw do najbardziej
newralgicznych regionów). Po drugie, w mediach przedstawia się zabezpieczenia
podejmowane w dużych miastach, zwłaszcza w kontekście masowych imprez
i napływu turystów (w Mediolanie ustawiono betonowe zapory i bariery;
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w Lizbonie postanowiono porozstawiać wielkie donice wzdłuż najpopularniejszych
turystycznych ulic, tak aby żaden samochód nie mógł wjechać w spacerujący tłum;
(...) [Oktoberfest] Teren jest ogrodzony, wejścia kontrolowane, a drogi dojazdowe
zablokowane są kamiennymi zaporami. Błonia patrolowane są przez uzbrojonych
policjantów.; Deszcz i zimno, a także nadzwyczajne środki bezpieczeństwa nie
odstraszyły turystów i miejscowych piwoszy). Symptomatyczny jest ten ostatni
passus, wskazujący, iż fortyfikacja miast nie tylko zwiększa bezpieczeństwo, ale
również może sama w sobie odstraszać (wskazując, iż miejsce to wymaga
fortyfikacji). Po trzecie, zabezpieczają się również państwa (wojsko wesprze policję
w pilnowaniu bezpieczeństwa w kraju; komentatorzy wzywają po zamachu
w Barcelonie do bardziej skutecznej walki z islamskim terroryzmem). Po czwarte,
dochodzi do współpracy międzypaństwowej i globalnej, na gruncie wspólnych
wartości wolnego świata (Już w czerwcu CIA wydała ostrzeżenia terrorystyczne;
rządy w Europie powinny skoordynować wysiłki; mordercy, którzy dokonali
zamachu w Barcelonie, nie zmuszą obywateli wolnego świata do zmiany sposobu
życia i nigdy ich nie pokonają; Służby konsularne Belgii i biura podróży próbują
obecnie nawiązać kontakt z innymi obywatelami belgijskimi przebywającymi
w Barcelonie i ustalić, czy nie ucierpieli w zamachu).
Prawdopodobieństwo
Kolejna kategoria wyróżniona w badanych komunikatach dotyczyła
prawdopodobieństwa. Przypadkowość ofiar i możliwość dołączenia do nich
w trakcie wykonywania codziennych, banalnych czynności, lub przebywania tam
turystycznie, jest jednym z czynników potęgujących strach (Uważam to za wielki
fart i dar od losu, ponieważ gdy to się stało, akurat miałam iść na zakupy na La
Rambla; Przyjechała do Barcelony na wakacje, by zarobić i przy okazji nauczyć się
hiszpańskiego; Nawet wyjazd zaręczynowy do Barcelony może stać się relacją
z „pola bitwy”). Potencjalnie jest to zagrożenie, którego nie można kontrolować.
Media podejmowały również krytyczną refleksję nad samym zjawiskiem
terroryzmu. Pojawiały się zatem komunikaty krytykujące panikę i wskazujące nikłe
prawdopodobieństwo zostania ofiarą, na tle innych ryzykownych turystycznie
aktywności (Liczba rzeczywistych ofiar jest stosunkowo niewielka; najczęstszą
przyczyną śmierci i uszkodzeń ciała wcale nie są akty terroru, lecz utonięcia, czy
wypadki w trakcie dojazdu na lotnisko). Zgodnie z tym stanowiskiem
niebezpieczeństwo jest zdecydowanie przesadzone. W opozycji do tej tezy
pojawiały się komunikaty mówiące o formułowanych wcześniej ostrzeżeniach
i atrakcyjności celu, co za tym idzie, dużym prawdopodobieństwem zamachu
(Barcelona jest wymarzonym celem dla terrorystów; Władze Katalonii już
w czerwcu zostały ostrzeżone przez amerykańską CIA, że Barcelona, a szczególnie
popularna wśród turystów promenada La Rambla, są na liście celów
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dżihadystycznych bojowników). Unikanie miejsc narażonych na zamachy,
przekierowanie aktywności turystycznej w alternatywne, bezpieczne destynacje,
mogłoby być jedną z form kontrolowania tego zagrożenia.
Zachowanie
Potencjalnie niebezpieczne sytuacje, w jakich mogą się znaleźć dziś turyści,
nakazywałyby promocję określonego zachowania, minimalizującego szansę
zostania ofiarą. Wspomniano już, iż skuteczną metodą jest unikanie – zarówno
określonych zachowań, jak i destylacji (Wśród nich jest wspomniane już unikanie
udziału w zbiegowiskach, demonstracjach, samotnych wypraw do najbardziej
newralgicznych regionów, jak południowo-wschodnia Turcja czy pogranicze
tunezyjsko-libijskie). Co jednak, gdy zdecydujemy się wyruszyć w podróż
(zwłaszcza, że Polscy turyści nie rezygnują z podróży do krajów, które MSZ uznaje
za potencjalnie niebezpieczne)? Przygotowania należałoby zacząć jeszcze przed
wyjazdem (Warto pozostawić zaufanym osobom oraz instytucjom w Polsce
szczegółowy plan podróży i wszelkie dane kontaktowe). Na miejscu natomiast
- oprócz unikania, należałoby po prostu (cokolwiek miałoby to oznaczać)
zachowywać się rozsądnie (z drugiej jednak strony zwykle zachowują się tam
rozsądnie).
Unikanie określonych miejsc jest konsekwencją ich podziału na dozwolone
(promowane) i zakazane (odradzane). W analizowanych przekazach bardzo
niewiele z nich zaliczono do tej pierwszej kategorii – pojawił się artykuł na temat
Włoch (w kontekście wyborów samych Włochów, a nie Polaków)
i (niespodziewanie w tej kategorii) Turcji (Rekordowo dużo turystów
w nadmorskich miejscowościach we Włoszech; Chwile niepewności Anita przeżyła
właściwie tylko raz. Kiedy w ubiegłym roku przez Turcję przetoczył się pucz).
Znacznie więcej miejsc należałoby objąć strategią unikania (nie tylko z powodu
terroryzmu) – do takich należą Tunezja, Egipt (czy też kraje arabskie w ogólności),
a także Turcja, choć nie brakuje wymieniania kierunków europejskich (Belgia,
Wielka Brytania, Francja) czy kierunków odradzanych z innych powodów (m.in.
Filipiny, Wenezuela, Burkina Faso, Pakistan, Demokratyczna Republika Konga).
Polska
O ile wątki odnoszące się do Polski istniały już na marginesie poprzednich
kategorii, część komunikatów odwoływała się do niej już bezpośrednio, jako
kategorii centralnej. Obowiązkowym komunikatem po każdym ataku (a także
katastrofie czy innym niebezpiecznym zdarzeniu) jest podanie, czy wśród ofiar są
Polacy. Komunikat taki padał w dwóch wersjach – pewnej (Na szczęście,
z najnowszych danych wynika, że nie ma wśród nich Polaków) oraz względnej,
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mogącej zostać w każdej chwili podważoną (Do chwili obecnej lokalne władze
hiszpańskie nie potwierdziły, aby wśród poszkodowanych w zamachu w Barcelonie
znajdowali się obywatele RP).
Sama Polska w komunikatach przedstawiana jest jako bezpieczna. Przypada
nam przede wszystkim rola nie ofiar, a świadków, obserwatorów (Nie tak dawno
byliśmy świadkami zamachów terrorystycznych przy użyciu samochodów
w różnych częściach Europy). Jednocześnie ten poziom bezpieczeństwa nie jest
dany raz na zawsze; trzeba go podnosić i umacniać, zwłaszcza że mogą wystąpić
inne zdarzenia zmniejszające nasze bezpieczeństwo, a podobne w zewnętrznych
znamionach i bezpośrednich skutkach do aktów terrorystycznych (Podkreśla, że
dzięki temu warszawiacy i turyści mogliby czuć się w Warszawie bezpiecznej;
pamiętamy też o wypadku w Sopocie, który nie był powiązany z aktem
terrorystycznym, lecz ze zwykłą głupotą i brakiem wyobraźni).

Wnioski
W relacjach z zamachów wskazuje się na duży związek między turystyką
a terroryzmem. Przytoczone wyżej artykuły albo bezpośrednio się odnosiły do obu
z tych zjawisk, albo koncentrując się na jednym, drugie przedstawiały w tle.
Zjawisko terroryzmu ukazane jest jako trwale wpisane w społeczną rzeczywistość,
akty terroru mogą zdarzyć się wszędzie i towarzyszyć każdej aktywności.
W okresie wakacyjnym (ale nie tylko) towarzyszyć mogą także turystyce.
Istnieje również dyskurs refleksyjny (krytyczny) na temat faktycznego stopnia
zagrożenia. Analizowane jest nie tylko zjawisko terroryzmu w kontekście turystyki,
ale także samo przedstawianie obu tych zjawisk – czy rzeczywiście poświęca im się
odpowiednią uwagę (zbyt dużą? zbyt małą?). Zaobserwowano także, iż wyrażenia
sprzeczne na poziomie logicznym funkcjonują obok siebie ze względu na te same
asocjacje (środki bezpieczeństwa jednocześnie gwarantują bezpieczeństwo
turystom, jak i ich odstraszają; terroryści nie specyfikują celów, jednocześnie
specyfikują, biorąc na cel turystów; liczba ofiar jest jednocześnie niewielka
i bardzo duża).
Praktycznie nie występuje promocja bezpiecznych destynacji, choć
jednocześnie na podstawie danych ilościowych z innych raportów można
stwierdzić, iż doszło do wzrostu ich popularności. Być może zatem o ich wyborze
zadecydowały inne czynniki niż medialny obraz. Istnieje natomiast deprecjacja
miejsc niebezpiecznych, odradzanych. Również promowane zachowania dotyczą
raczej wyboru państwa docelowego (unikanie niebezpiecznych), w drugiej
kolejności unikania określonych zachowań – nie do końca natomiast wiadomo (na
podstawie zebranych komunikatów), jak się zachowywać, gdy zdecydujemy się nie
unikać. Z pewnością można tu postawić postulat lepszego komunikowania na
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temat faktycznego aktywnego działania, innego niż unikanie.

Zakończenie
Powyższa eksploracja problematyki turystyki i terroryzmu wykazała,
iż komunikacja medialna jest istotnym elementem postrzegania obu zjawisk.
Omówione badania należałoby w przyszłości uzupełnić, po pierwsze, rozwojem
perspektywy teoretycznej (zarówno z perspektywy socjologii turystyki, jak
i socjologii bezpieczeństwa), po drugie, analizami empirycznymi, w tym także
ilościowymi. Interesująca poznawczo będzie także weryfikacja w przyszłości
zaznaczających się dzisiaj trendów, wskazujących na przesunięcia w zakresie ruchu
turystycznego, powodowane między innymi chęcią unikania zagrożeń. Wreszcie,
zarysowana analiza pozwala sformułować ważny postulat – by komunikować
o terroryzmie i turystyce nie tylko zalecając unikanie obu, ale rzetelnie wyznaczać
granice i promować bezpieczne zachowania. Zarówno beztroskie narażanie się na
niebezpieczeństwo, jak i rezygnacja z turystyki jako takiej w imię bezpieczeństwa,
byłyby porażką zachodniego stylu życia i całej późnej nowoczesności.
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Tourism and Terrorist Threat in Selected Polish Media Coverage
Summary
The aim of this article is to analyze how the tourist activity is presented in the context of the
terrorist threat. First, tourism and terrorism are defined, along with the presentation of their mutual
interconnectedness. It is pointed out that both of these concepts can be considered as metaphors of
modernity. In the next part, a methodological approach is composed, in which media analysis takes
place and the division of the content into categories such as place, victims, perpetrators,
consequences, probability, behaviour and Poland is provided. The research shows that
communication concerning tourism and terrorism is of grave importance. In the final remarks, an
adaptation of better advisory strategies on safe behaviour in relation to tourism is recommended.
Keywords: terrorism, tourism, media, security.
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Media jako katalizator społecznych lęków.
Przypadek paniki moralnej

ABSTRAKT
W dyskursie medialnym zaobserwować można cykliczne wzbudzanie atmosfery podwyższonego
niepokoju społecznego oraz koncentrowanie uwagi medialnej na wydarzeniach określanych jako
istotne problemy społeczne. Wykorzystując zakorzenione w społeczeństwie lęki, grupy interesu
(media, politycy) sterują opinią publiczną. Sam problem staje się polem do konfliktów na tle
światopoglądowym i okazją do wskazania społecznego wroga, odpowiedzialnego za naruszenie
porządku. Artykuł przedstawia wyniki analizy dyskursu medialnego dotyczącego kryzysu
uchodźczego, w zakresie struktur argumentacji i narracji stron zaangażowanych w dyskusję
medialną. Panika moralna powstała w wyniku wzmożonego zainteresowania medialnego tematem,
nieproporcjonalnego do faktycznego zagrożenia, wpłynęła w znaczący sposób na nastroje społeczne,
dając upust społecznym lękom oraz ukazując ich nieracjonalność.
SŁOWA KLUCZOWE: panika moralna, dyskurs publiczny, kryzys uchodźczy.

Wprowadzenie
Od 2015 roku w polskim dyskursie publicznym zaobserwować można nasilenie
społecznego zainteresowania tematem kryzysu uchodźczego, co odzwierciedla
także wzrost liczby relacji medialnych dotyczących zjawiska. Za sprawą zachwiania
poczucia bezpieczeństwa obywateli kryzys stał się znaczącym problemem
społecznym, którego rozwiązania domaga się opinia publiczna. Wokół tematu
istnieje silna polaryzacja opinii, dotyczących możliwych rozwiązań i ocen sytuacji
społecznej. Kryzys uchodźczy w swojej istocie jest ważnym problemem, godzącym
w podstawowe poczucie bezpieczeństwa jednostek z krajów ogarniętych
konfliktami oraz państw, do których przybywają uchodźcy. Jednocześnie jego
obecności w dyskursie medialnym towarzyszy jednostronna, niewspółmierna do
faktycznego zagrożenia narracja. Zjawisko wykorzystywane jest przez grupy
interesu do realizacji partykularnych bądź politycznych korzyści, a sam problem
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staje się polem do konfliktów na tle światopoglądowym oraz okazją do wskazania
społecznego wroga, odpowiedzialnego za naruszenie porządku1. W literaturze
tego typu reakcję medialną określa się pojęciem paniki moralnej. Jej wywołanie
pomaga sterować opinią publiczną w nieracjonalnych kierunkach, przy pomocy
argumentów nieznajdujących poparcia w faktach i statystykach2. Podejmowane
decyzje oraz zastosowane rozwiązania tłumaczone są najczęściej obroną wyższego
dobra. W przypadku paniki moralnej dotyczącej kryzysu migracyjnego w dyskursie
publicznym i medialnym podkreślana jest potrzeba ochrony bezpieczeństwa
obywateli oraz ważnych dla Polaków wartości: wiary i rodziny.
Badania paniki moralnej z kręgu brytyjskiego3 wskazują na dużą rolę mediów
w procesie wywoływania zjawiska. W opinii społecznej wobec mediów
formułowany jest postulat rzetelności i działania w interesie obywatela-odbiorcy
komunikatów. Stoją za tym przypisywane im główne funkcje: interwencyjna,
informacyjna, dydaktyczna oraz kontrolna. Wraz z upowszechnieniem się
postrzegania mediów jako czwartej władzy wzmocnieniu uległ potencjał
manipulacyjny. Mogą one skutecznie sterować przepływem informacji, m.in.
poprzez ich filtrowanie według przyjętego światopoglądu czy wręcz wspieranie
interesariuszy ze sfery polityki i biznesu. W obliczu braku wystarczającej wiedzy
społecznej o dewiacji i jej przyczynach, płynącej z bezpośrednich doświadczeń
i pozwalającej w oparciu o nie kształtować swoje postawy i zachowania, media
masowe postrzegane są nie tylko jako aktor opisujący i relacjonujący społeczną
rzeczywistość, ale też kreujący jego wizję, kształtując tym samym poglądy, opinie
i podzielane wartości4.
Podstawą badawczą artykułu jest krytyczna analiza dyskursu medialnego
dotyczącego tematu kryzysu uchodźczego, pojawiającego się w mediach również
jako kryzys migracyjny. Zbadano, jaki wizerunek „ludowego diabła”, czyli
uchodźców/migrantów wyłania się z przekazów medialnych przeciwników
i zwolenników ich przyjmowania. Przeanalizowano struktury argumentacji
i narracji obu stron. Za Teunem van Dijkiem zbadano wybory wariantów, czyli
narzucanie określonego stylu wypowiedzi, w zależności od grupowej
przynależności, opinii czy zajmowanej pozycji5, a także asocjacje, jakie wywołuje
wybór danego wariantu. Z uwagi na obserwowaną od 2015 roku narastającą
polaryzację mediów, związaną z kwestiami politycznymi, skupiono się na
przekazach medialnych w latach 2015-2017 w portalach internetowych czołowych
1

S. Cohen, Folk Devils and Moral Panics: The Creation of the Mods and Rockers, Londyn 2002, s. 27-31.
A. Mc Robbie, S. Thorton, Rethinking 'Moral Panic' for multi-mediated social worlds, „British Journal
of Sociology”, 1995, nr 46 (4), s. 559-574.
3
Por. S. Cohen, Folk Devils and... op. cit.; C. Critcher, Media Government and Moral Panic: the Politics
of Pedophilia in Britain 2000-1, „Journalism Studies”, 2002, 3, 4, s. 521-535.
4
J. Mariański, Socjologia moralności, Lublin 2006, s. 400.
5
T. A. van Dijk, Badania nad dyskursem, [w:] Dyskurs jako struktura i proces, T. A. van Dijk (red.), Warszawa 2001,
s. 20.
2
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polskich mediów o profilu prawicowym (kryterium poparcia dla polityki rządu
Prawa i Sprawiedliwości, tym samym niechętny stosunek do przyjmowania
uchodźców) oraz mediów o profilu liberalnym i lewicowym (kryterium poparcia
dla przyjmowania uchodźców). Szersze spojrzenie na dyskurs medialny
podyktowane zostało obecnością tematu i różnicami w jego prezentacji
w zależności od profilu mediów, ale też zróżnicowaniem opinii dotyczących
przyjmowania uchodźców wśród elektoratu prawicowego i lewicowego,
widocznego również w badaniach sondażowych. Eksploracją objęto ponadto
dyskurs tworzony przez organizacje i instytucje podejmujące temat kryzysu
migracyjnego, w tym dokumenty, raporty i analizy. Analiza „kluczowych
momentów” dyskursu medialnego (zamachy, agresja wobec Polaków, wypowiedzi
kluczowych polityków) pozwoliła odtworzyć zjawisko kreowania przez media
społecznego lęku wokół tematu kryzysu uchodźczego i wskazać na pewną formę
jego nieracjonalności, charakterystyczną dla panik moralnych.

Panika moralna wokół kryzysu uchodźczego
Klasyczne modele paniki moralnej wskazują na ograniczony czasowo
i terytorialnie zasięg zjawiska – jego początek wiąże się z narastającym poziomem
zaniepokojenia. Wygaszenie paniki następuje z kolei w wyniku rozwiązania
problemu, uznania w opinii publicznej jego powszechności lub zastąpienia inną
kwestią, budzącą społeczne zaniepokojenie. Tłem kryzysu uchodźczego jest
trwający od 2011 roku konflikt w Syrii. Na nasilenie problemu w relacjach
medialnych wpłynęły kwestie takie, jak wyczerpanie się środków pomocowych ze
strony Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców
(UNHCR) i krajów sąsiadujących z Syrią, restrykcje ze strony Libanu oraz brak
odpowiednich rozwiązań ze strony Unii Europejskiej już na poziomie pojawienia
się informacji o zwiększonej liczbie uchodźców przekraczających granice Włoch
i Grecji.
Z drugiej strony, w wyniku szczątkowych deklaracji instytucji unijnych,
dotyczących relokacji i przesiedleń uchodźców przebywających na terenie Unii
Europejskiej i w państwach pierwszego azylu (Turcja, Jordania, Liban) nastąpił
wzrost opłacalności przemytu osób. Według danych UNHCR, między 8 a 14
sierpnia 2015 przez Morze Śródziemne przeprawiło się do Grecji około 20,8 tys.
uchodźców, co w zestawieniu z całkowitą liczbą uchodźców, którzy dotarli do
Europy w 2014 roku (43,5 tys. osób), uznane zostało za liczbę alarmującą6.
W kwietniu 2014 roku na Morzu Śródziemnym zatonął kolejny statek
z uchodźcami, a miesiąc później Komisja Europejska zaproponowała relokację
6

Uchodźcy w Grecji. UNHCR przedstawia szokujące dane, PAP, https://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/
1490442,Uchodzcy-w-Grecji-UNHCR-przedstawia-szokujace-dane (10.12.2017).
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uchodźców w celu odciążenia Włoch i Grecji, w wyniku której Polska, według
kryterium wielkości kraju i wysokości PKB, miała przyjąć 2659 osób. Według
badania CBOS przeprowadzonego po ogłoszeniu propozycji Komisji, jednak przed
informacją o liczbie uchodźców, 53% respondentów było przeciwnych relokacji
przybyszów z Afryki i Bliskiego Wschodu (33% za przyjęciem)7. Premier Ewa
Kopacz odwoływała się w tym okresie do bezpieczeństwa fizycznego i socjalnego,
deklarując przyjmowanie ograniczonej liczby uchodźców, podkreślając
jednocześnie, że deklaracje te nie dotyczą imigrantów. Wrześniowa propozycja
Komisji Europejskiej powiększająca kwotę o kolejnych 9287 osób spotkała się
z reakcją polityczną oraz społeczną w postaci protestów, zarówno poparcia, jak
i sprzeciwu wobec przyjmowania uchodźców. Nastroje społeczne po ogłoszeniu
decyzji Komisji były najbardziej przychylne ich przyjmowaniu – 47% zgadzało się
z ich przyjęciem (47% było przeciwnych), co wiązać można ze zwiększoną liczbą
relacji pokazujących cierpienie uchodźców.
W tym okresie w mediach dominowały nagłówki odwołujące się do poczucia
bezpieczeństwa i asymilacji („Uchodźcy w Polsce. Nie musimy się ich bać, musimy
im pomóc”8, „Uchodźca z Syrii o Polakach: >>Naród pokojowo nastawiony,
kochający<<”9, „Syryjscy chrześcijanie w Polsce. >>Od razu chcą iść do pracy<<”10).
Przeciwstawić należałoby je przekazowi mediów prawicowych: w początkowym
okresie odwołują się one do sceptycyzmu i ostrożności („Przyjmowanie
uchodźców bez weryfikacji to błąd”11), obrony wartości narodowych w obliczu
zagrożenia („Nadchodzi czas wspólnoty narodowej”12) czy słów papieża Franciszka
o niesieniu pomocy uchodźcom, uwzględniając kryterium wiary13.
We wrześniu 2015 roku w dyskursie zauważyć można krystalizowanie się
dychotomicznego podziału wizerunku „ludowego diabła”, „żywego przypomnienia
tego, czym nie powinno się być”14 oraz uosobienia źródła dewiacji i zaburzenia
ładu. Przeciwnicy przyjmowania uchodźców podczas protestów społecznych
przywoływali zagrożenie płynące z braku asymilacji Obcego („Polska tylko dla
7

Polacy wobec problemu uchodźstwa, CBOS, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_081_15.PDF
(10.12.2017).
8
A. Gersz, Uchodźcy w Polsce. Nie musimy się ich bać, musimy im pomóc, http://www.polskatimes.pl/
artykul/4714015,uchodzcy-w-polsce-nie-musimy-sie-ich-bac-musimy-im-pomoc,id,t.html (10.12.2017).
9
T. Skory, J. Potocka, Uchodźca z Syrii o Polakach: "Naród pokojowo nastawiony, kochający",
http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-uchodzca-z-syrii-o-polakach-narod-pokojowo-nastawiony-kochaj,nId,
1850359 (10.12.2017).
10
T. Baliszewski, Syryjscy chrześcijanie w Polsce. "Od razu chcą iść do pracy", http://natemat.pl/148273,syryjscychrzescijanie-w-polsce-od-razu-chca-isc-do-pracy (10.12.2017).
11
M. Kamieniecki, Przyjmowanie uchodźców bez weryfikacji to błąd, http://www.naszdziennik.pl/polskakraj/143597,przyjmowanie-uchodzcow-bez-weryfikacji-to-blad.html (10.12.2017).
12
M. Pabis, Nadchodzi czas wspólnoty narodowej, http://www.naszdziennik.pl/polska-kresy/142439,nadchodziczas-wspolnoty-narodowej.html (10.12.2017).
13
T. M. Korczyński, Jak możemy im pomóc?, http://naszdziennik.pl/wiara-przesladowania/101589,jak-mozemyim-pomoc.html (10.12.2017).
14
S. Cohen, Folks Devils and..., op. cit., s. 2.
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Polaków”, „Kraków miastem narodowym”, „nie dla uchodźców, tak dla
uprzedzeń”), islamizacji („Jasna Góra a nie Mekka”) oraz terroryzmu („dzisiaj
imigranci, jutro terroryści”)15. Zwolennicy przyjmowania uchodźców przywoływali
z kolei ludzki wymiar uchodźstwa („nikt nie jest nielegalny”, „solidarni
z wszystkimi ludźmi”, „zielone światło dla uchodźców, jesteście mile widziani”)
oraz postulowali rozdzielenie pojęć uchodźca i terrorysta („nie mylmy ofiar
z katami”, „inna kultura, jedno cierpienie”). Osoby przychylne przyjmowaniu
uchodźców, aktywne podczas protestów i happeningów, to głównie aktywiści
stowarzyszeń, przedstawiciele lewicowych poglądów oraz elektorat ówczesnej
większości parlamentarnej. Przeciwników cechują poglądy prawicowe
i nacjonalistyczne.
Stosunek do Obcego jest w polskim społeczeństwie postawą ugruntowaną.
Medialna atmosfera podwyższonego niepokoju w niewielkim stopniu tworzy
postawy, dając jedynie ujście nastrojom. W obliczu narastającego lęku i paniki
moralnej Inny staje się Obcym. Według danych CBOS z 2015 roku jedynie 12%
respondentów deklarowało osobistą znajomość muzułmanina lub muzułmanki.
W badaniu negatywny stosunek do muzułmanów wyrażało 44% badanych, zaś
pozytywny 23%. Deklaracja osobistej znajomości muzułmanina ociepla stosunek,
jednak nieznacznie (różnica 6 punktów procentowych w przypadku negatywnego
stosunku)16. Prowadzi to do tworzenia opartego na lęku wizerunku Obcego,
polegającego w dużej mierze na medialnej wizji rzeczywistości. Jak zauważają
Henri Tajfel i John Charles, budowanie tożsamości społecznej w opozycji do innych
grup czy wręcz grup uważanych za obce jest jednym z najskuteczniejszych
sposobów budowania i wzmacniania więzi w obrębie własnej grupy17.
Wydarzenie inicjujące wybuch paniki moralnej przypada na listopad 2015 roku,
poprzedzone zostało ono jednak dwoma innymi wydarzeniami. W wyniku
październikowych wyborów parlamentarnych większość miejsc uzyskała partia
Prawo i Sprawiedliwość, przeciwna przyjmowaniu uchodźców. Przełożyło się to na
przemiany w sferze medialnej i postępującą polaryzację mediów według kryterium
poparcia dla polityki partii rządzącej. 13 listopada 2015 roku w Paryżu i SaintDenis miało miejsce 8 zamachów terrorystycznych, w których udział potwierdziło
Państwo Islamskie.
Ataki, w których zginęło 137 osób, nazwane przez ówczesnego prezydenta
Francji „aktem wojny”18, przełożyły się w Polsce na spadek poparcia dla

15

Protesty zwolenników i przeciwników przyjęcia uchodźców w Polsce, https://wiadomosci.wp.pl/protestyzwolennikow-i-przeciwnikow-przyjecia-uchodzcow-w-polsce-6027692055856257a (10.12.2017).
16
Postawy wobec islamu i muzułmanów, CBOS, http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_037_15.PDF (10.12.2017).
17
D. M. Mackie i in., Społeczno-psychologiczne podstawy powstawania stereotypów, [w:] C. N. Macrae (red.),
Stereotypy i uprzedzenia, Gdańsk 1999, s. 53.
18
Paris attacks: Hollande blames Islamic State for 'act of war' BBC, http://www.bbc.com/news/world-europe34820016 (10.12.2017).
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przyjmowania uchodźców o 13 punktów procentowych19. W przypadku
francuskich zamachów nastąpiło użycie mechanizmu spirali wzmacniania
dewiacji20, z pomocą której przedstawiano bardziej sensacyjną, a mniej racjonalną
stronę wydarzeń, będących przedmiotem wzmacniania przekazu. Aktywność
terrorystów na terenie Francji powiązana została z obecnością uchodźców
i otwartą polityką kraju w zakresie migracji, a także z odejściem od tradycyjnych,
katolickich wartości (symbol „zamkniętych kościołów”). Zjawisko to pozwoliło
stworzyć schemat narracyjny: „w Polsce nie ma zamachów, bo nie przyjmujemy
uchodźców” oraz kontynuować retorykę antyuchodźczą, motywując ją
bezpieczeństwem obywateli (przywołanie chorób zakaźnych przenoszonych przez
uchodźców21, 54 strefy szariatu w Szwecji oraz niemieckie problemy
z identyfikacją migrantów przekraczających granice kraju22).
Na istnienie paniki moralnej wskazuje selektywność informacji i ich
europocentryczność. Zamachy terrorystyczne dotyczące krajów arabskich
pojawiają się w dyskursie medialnym jako znaczące wydarzenia jedynie
w przypadku bezpośredniego sąsiedztwa czasowego 'właściwych' zamachów, co
zaobserwować można m.in. w przypadku serii trzech zamachów terrorystycznych
w Belgii (22 marca 2016), nazwanych „najkrwawszymi aktami terroryzmu w tym
kraju”23 (symbolizacja przymiotnikiem „najkrwawszy” obecna jest także
w przypadku innych ataków terrorystycznych, poprzedzających belgijski,
i kolejnych), którym towarzyszyła informacja o wcześniejszym zamachu w Ankarze
(mechanizm „wierzchołek góry lodowej”, sprawiający, że tezę o dewiacyjności
trudno obalić) oraz niskim zagrożeniu terrorystycznym w Polsce, właśnie z uwagi
na sceptyczną wobec przyjmowania uchodźców politykę (prognozowanie).
Analizując dane Global Terrorism Database dla lat 2014-2016, zauważyć
można, że zagrożenie terrorystyczne w Europie Zachodniej nie wzrosło, ale
przybrało inną formę. Liczba ofiar terroryzmu w tym regionie wzrosła w ostatniej
dekadzie do poziomu z lat 90.XX w., gdy za zamachy odpowiedzialne były ETA, IRA
i organizacje nazistowskie. Wątpliwość budzi teza, że wraz z napływem uchodźców
wzrosła liczba zamachów terrorystycznych. Bliżej prawdy byłoby twierdzenie, że
wraz z destabilizacją regionu Syrii wzrosła liczba ataków terrorystycznych, głównie
w regionie krajów arabskich. W 2014 roku w atakach terrorystycznych w Europie
19

Stosunek do uchodźców po atakach terrorystycznych w Paryżu, CBOS, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/
2015/K_172_15.PDF (10.12.2017).
20
S. Cohen, Folks Devils and..., op. cit., s. 8-9.
21
Jarosław Kaczyński boi się, że uchodźcy sprowadzą zarazę? Tak mówił na wyborczym wiecu, SK, MC,
http://wyborcza.pl/1,75398,19014711,kaczynski-boi-sie-zarazy.html (10.12.2017).
22
Wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego w sprawie uchodźców we wrześniu 2015 roku, https://www.youtube.com
/watch?v=msxZsl48u8U (10.12.2017).
23
J. Follain, I. Wishart, Belgium Hunts Jihadists That Struck Heart of a Fraying Europe,
https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-03-22/belgium-s-worst-terror-attack-ever-leaves-31-dead-inbrussels (10.12.2017).
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Zachodniej zginęło 31 osób, w 2015 roku liczba ofiar wzrosła do 175 osób (162
ofiary w wyniku zamachów związanych z organizacjami dżihadystycznymi, z czego
137 osób to ofiary serii zamachów w Paryżu i Saint-Denis). W 2016, licząc jedynie
zamachy, w których brali udział islamscy terroryści, zginęło 150 osób24.
Media sklasyfikowane jako prawicowe w wybiórczy sposób informują także
o zamachach, w których nie ma wyraźnych powiązań z Państwem Islamskim,
odwołując się w pierwszej kolejności do narodowości imigranta-zamachowca,
pozostawiając niejako psychologicznym schematom asocjację z islamskim
terroryzmem. W opozycji do tego media liberalne i lewicowe rzadziej stosują
kryterium kraju, z którego pochodzi zamachowiec, częściej przywołując
obywatelstwo kraju przyjmującego. W przypadku zamachu w Monachium w lipcu
2016 roku zaobserwować można zaprzeczanie przez instytucje państwowe
powiązaniom sprawcy z Państwem Islamskim (pomimo ogłoszenia powiązań przez
ISIS), na co wpływ ma m.in. zachodnioeuropejska polityka tolerancji wobec
mniejszości.
Zmiana nastrojów społecznych wobec przyjmowania uchodźców i ich relokacji
pokrywała się z zamachami terrorystycznymi tylko w przypadku serii zamachów
w Paryżu i Brukseli oraz lipcowego zamachu w Nicei (2016). Wszystkim
wydarzeniom towarzyszyły szczegółowe, udramatyzowane relacje medialne oraz
komentarze eksperckie, odwołujące się do zagadnienia bezpieczeństwa i tematu
kryzysu migracyjnego. Można założyć, że kolejne ataki o średniej i małej skali będą
w niewielkim stopniu wpływać na nastroje społeczne, z kolei wzrośnie rola narracji
kluczowych polityków. Innym aspektem, mającym wpływ na pogarszające się
w 2017 roku nastroje, są doniesienia medialne dotyczące przypadków przemocy
wobec Polaków. Towarzysząca im ostra reakcja ze strony władz nadaje
problemowi ważność i wpływa na umieszczenie wydarzenia w agendzie medialnej.
Oficjalna reakcja przybiera charakterystyczną dla paniki sensacyjną formę,
nastawioną na napiętnowanie Obcego. Tak dzieje się w przypadku zabójstwa
młodego mieszkańca Ełku przez Tunezyjczyka, właściciela
lokalu
gastronomicznego. Szef MSWiA winą za sytuację obarczył niesprawne procedury
deportacyjne, zaś rasistowskie zachowania, mające miejsce po zabójstwie, miały
być wyrazem obaw Polaków przed zamachami terrorystycznymi25. W narracji
prawicowej i rządowej pominięto tło wydarzeń i wątek dwóch spraw sądowych
ełczanina za rozbój i groźby26.

24

Dane wygenerowane na podstawie statystyk GTD: https://www.start.umd.edu (10.12.2017).
Błaszczak o antyimigranckich nastrojach w Ełku: zupełnie zrozumiałe obawy przed zamachami,
http://www.newsweek.pl/polska/minister-blaszczak-komentuje-wydarzenia-w-elku,artykuly,402959,1.html
(10.12.2017).
26
Nowa wersja wydarzeń w Ełku. 21-letni Daniel karany za groźby i rozbój, http://www.newsweek.pl/
polska/nowa-wersja-wydarzen-w-elku-21-letni-daniel-karany-za-grozby-i-rozboj,artykuly,402937,1.html
(10.12.2017).
25
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Wprowadzanie przez uchodźców 'własnego porządku' i brak asymilacji to
kontekst relacji z miejsc, w których dochodzi do przemocy wobec obywateli:
brutalnej napaści na dwójkę Polaków w Rimini, zabójstwa maczetą Polki
w niemieckim Reutlingen, „muzułmańskiej dżungli” w Calais czy wielokrotnych
napaści na tle seksualnym w Niemczech. W opozycji do tego media lewicowe
donoszą o zwiększonej liczbie ataków na obcokrajowców. Według statystyk
prokuratury w 2016 roku wszczęto postępowanie w 1631 sprawach (o 145 więcej
niż w 2015), z czego 76% zostało umorzonych27. Według rzecznika prokuratury
generalnej „sprawy z nienawiści” stanowią jedynie 0,12% wszystkich
postępowań28. W wyniku zmian politycznych po 2015 roku funkcjonariusze
publiczni utracili narzędzia pomagające klasyfikować czyny jako tego typu
przestępstwa (m.in. likwidacja Zespołu ds. Ochrony Człowieka przy MSWiA oraz
Rady ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej i Ksenofobii, wycofanie się ze
szkoleń dla policjantów z zakresu mowy nienawiści). Według wyników badania
nad mową nienawiści zespołu Michała Bilewicza od 2014 roku zmniejszył się
odsetek osób uważających za zdecydowanie obraźliwy cytat „Muzułmanie to
podłe tchórze, mordują tylko kobiety, dzieci i niewinnych ludzi” – z 62,7% do
46,8% wśród dorosłych i z 60,2% do 35,4% wśród młodzieży”29.

Medialny wizerunek „ludowego diabła”
Konstytutywnym elementem panik moralnych jest możliwość wskazania
ludowego diabła – jednostki bądź grupy, która uosabiać będzie źródło zaburzenia
ładu społecznego. Erich Goode twierdzi, że przedstawiciele rządu, instytucji
społecznych i grup interesu korzystają z nagłośnienia sytuacji w wyniku paniki
moralnej, by ujawniając opowieści zbrodni, podkreślić zagrożenie
i charakteryzować zachowania „ludowych diabłów” jako reprezentatywne dla ich
złej natury samej w sobie30. W dyskursie medialnym zauważyć można
kształtowanie odmiennego wizerunku uchodźców w zależności od kwestii
politycznych i światopoglądowych. Związane jest to w dużym stopniu ze
zjawiskiem nazwanym „bańką filtrującą” (filterbubble). Eli Pariser zauważył,
że poprzez odpowiedni algorytm w mediach społecznościowych i wyszukiwarkach
internetowych użytkownicy mają mniejsze prawdopodobieństwo zetknięcia się
z konfliktogennymi poglądami, tym samym stale uzyskują informacje
27

Statystyki Prokuratury Generalnej dotyczące przestępstw z nienawiści, https://pk.gov.pl/sprawozdaniai-statystyki/wyciag-ze-sprawozdania-04-2017.html#.Wi1i7nmDOpo (10.12.2017).
28
G. Zawadka, Rośnie liczba przestępstw na tle rasistowskim, http://www.rp.pl/Przestepczosc/170409294-Rosnieliczba-sledztw-ws-przestepstw-na-tle-rasistowskim.html (10.12.2017).
29
Mowa nienawiści, mowa pogardy. Raport z badania przemocy werbalnej wobec grup mniejszościowych,
http://www.batory.org.pl/upload/files/pdf/MOWA_NIENAWISCI_MOWA_POGARDY_INTERNET.pdf (10.12.2017).
30
E. Goode, Moral Panics and Disproportionality: The Case of LSD Use in the Sixties, "Deviant Behavior", 2008, 29,
6, s. 542.
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potwierdzające słuszność własnych przypuszczeń. O ile wcześniej, by przeczytać
interesujące ich sekcje prasy, odbiorcy musieli kupić, a co za tym idzie przejrzeć
całą gazetę, obecnie otrzymują jedynie te informacje, których poszukują31.
W konsekwencji najaktywniejsze w dyskursie medialnym grupy społeczne
zamykają się w ramach własnego światopoglądu, czemu sprzyja przeniesienie
dyskusji do Internetu oraz polaryzacja mediów. Sytuacja opisana przez E. Parisera
odnosi się nie tylko do informacji dostarczanych w sposób „semi-machinepowered news”, zatem tworzonych przez jednostki i dostarczanych przez
algorytm, ale wręcz sytuacji narastającej polaryzacji mediów. W dyskursie
medialnym dotyczącym kryzysu uchodźczego dochodzi do starcia retoryki
bezpieczeństwa, wysuwającej na pierwszy plan interesy narodu, z retoryką
solidarności, podnoszącą moralny i etyczny obowiązek pomocy.
Prawicowe media, grupy prorządowe i przeciwnicy przyjmowania uchodźców
unikają w swoich wypowiedziach nazywania grupy „uchodźcami”. Wyróżnić
można dwie motywacje. Racjonalna ma na celu pokazanie, że przyjmowanie
„imigrantów” jest bezcelowe lub niebezpieczne, ponieważ „wśród uchodźców
będą również przedstawiciele Państwa Islamskiego”. Motywacje emocjonalne
odwołują się do zagrożenia bezpieczeństwa fizycznego przez „hordy islamistów”
gwałcące kobiety i dzieci. Pojęcie uchodźcy jest tożsame z terrorystą lub
migrantem ekonomicznym, na co wskazywać mają określenia „socjalny dżihad”,
„demograficzna armia inwazyjna”. Przekaz wizualny to młodzi, silni mężczyźni,
którzy zgodnie z unijnym prawem o łączeniu rodzin ściągną dziesiątki krewnych do
kraju przyjmującego, obciążając system socjalny. Dzieci mają służyć terrorystom za
żywe tarcze, zaś nieletni uchodźcy napadać i gwałcić obywateli. 'Zagrożona'
większość przyjmuje w tej retoryce pozycję mniejszości, postrzegając swoje
działania jako zapobieganie złu, związanemu z laicyzacją i dominacją lewicowych
rozwiązań.
Lewicowe i liberalne media oraz grupy prospołeczne odwołują się do
diametralnych różnic między pojęciem „uchodźca” i „imigrant”. Bohaterowie
przekazów medialnych to kobiety i dzieci (np. zdjęcie chłopca wyłowionego
z morza czy dramatycznego filmu z „chłopcem z Aleppo”), osoby przebywające
w obozach dla uchodźców, „uciekające przed śmiercią”. Mężczyźni są
najsilniejszymi członkami rodzin, którzy ściągną krewnych do bezpiecznego azylu.
Imigrant jest z kolei osobą wykształconą, uciekającą przed wojną i poszukującą
lepszych warunków życia. Retoryka solidarności ma na celu ukazanie ludzkiego
wymiaru cierpienia, wskazanie, że to uchodźcy są ofiarami zarówno w swoich
krajach, jak i państwach, do których przybywają. Kształtowaniu obrazów
towarzyszą reportaże z obozów uchodźców, ukazujące odhumanizowane warunki
i potrzebę niesienia pomocy.
31

E. Pariser, The Filter Bubble. What the Internet is Hiding from You, Nowy Jork 2011, s. 51.
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W dyskursie medialnym zaobserwować można jednocześnie zjawisko „metamanipulacji”. To odpowiedź w postaci hiperboli lub ironii na holistyczny przekaz
oponenta, przy pomocy niesprawdzonych i trudnych do sfalsyfikowania danych.
Przykład takiego zabiegu to wskazywanie na cel, jakiemu służy obraz dzieci
w mediach, a więc udramatyzowanie losu uchodźców i „złamanie serc
Europejczyków”. Konflikt w Syrii charakteryzowany jest nie jako problem
humanitarny, ale polityczny, co udowodnić ma między innymi zmanipulowane
przez rebeliantów zdjęcie chłopca z Aleppo32 czy przenoszenie wyłowionego
z morza chłopca w „bardziej fotogeniczne” miejsce.

Wnioski
Wywołanie paniki moralnej wokół kryzysu uchodźczego, a co za tym idzie
atmosfery podwyższonego niepokoju, nie powiodłoby się bez udziału dwóch
czynników – istnienia faktycznego zagrożenia oraz zakorzenionych
w społeczeństwie lęków, które panika jedynie katalizuje. Zauważyć można, że
największy wpływ na nastroje społeczne i poziom społecznego lęku mają
interpretacje medialne, stosowane przez media bliskie poglądom odbiorcy.
Doniesienia medialne dotyczące uchodźców są przykładem dyskursu
perswazyjnego, w którym uwidacznia się rola moral entrepreneurs, znaczących
aktorów, do których jednostki mogą się zwrócić, w celu dochodzenia swoich
wartości wobec innych grup33. Temat niechęci wobec uchodźców podtrzymywany
jest wciąż przez środowiska prawicowe, odwołujące się do retoryki wroga
narodowego (rasistowskie hasła podczas Marszu Niepodległości 2017) oraz
środowiska lewicowe, przywołujące kolejne przykłady agresji wobec
zasymilowanych obcokrajowców. Zaobserwować można wyczerpywanie się
perswazyjnego potencjału paniki i stabilizację nastrojów społecznych, m.in.
z powodu słabnącego zainteresowania mediów tematem i upowszechnienia
portali demaskujących manipulację. Zgodnie z tym, na co wskazują interpretacje
zespołu badawczego pod kierunkiem Stuarta Halla34, panika moralna służy
odwróceniu uwagi medialnej od problemów ekonomicznych i politycznych.
Tematyka kryzysu migracyjnego pojawia się w dyskursie medialnym przy okazji
braku znaczących tematów. Zauważyć można jednocześnie, że wywoływanie
atmosfery paniki w społeczeństwie, w którym nie występuje homogeniczność
poglądów, wiąże się z jeszcze większą jego polaryzacją. Pewna część podlegać
będzie zastraszaniu stosowanemu przez władzę, inna stanowić będzie opozycję,
32

Jest cały i zdrowy. Tak wygląda teraz "chłopiec z Aleppo", http://www.tvp.info/32555482/jest-caly-i-zdrowy-takwyglada-teraz-chlopiec-z-aleppo (10.12.2017).
33
K. Thompson, Moral Panics, Nowy Jork 1998, s. 11.
34
S. Hall i in., Policing the Crisis: Mugging, the State and Law and Order, Londyn 1978.
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próbując wygasić atmosferę niepokoju poprzez odwołanie do racjonalnych
argumentów i danych.
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Media as a Catalyst for Social Fears. The Case of Moral Panic
Summary
In the media discourse, we can observe the cyclic arousing of the atmosphere of increased social
anxiety and the focus of media attention on events defined as significant social problems. By using
fears rooted in the society, interest groups such as the media and politicians control the public. The
problem itself becomes a field for conflicts in the background of the worldview and an opportunity
to indicate the social enemy responsible for the violation of the order. The article presents an
analysis of the media discourse regarding the refugee crisis in terms of the structure of arguments
and narratives of the parties involved in the media discussion. Moral panic, created as a result of an
increased, disproportionate to the actual threat, media interest in the subject has significantly
affected social attitudes, giving vent to social fears and showing their irrationality.
Keywords: moral panic, public discourse, the refugee crisis
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Dostępność audiowizualnych usług medialnych
dla osób z dysfunkcją narządu wzroku oraz słuchu

ABSTRAKT
Celem artykułu jest przybliżenie problematyki wykluczenia osób z dysfunkcjami narządu wzroku oraz
słuchu z życia społecznego, kulturowego oraz politycznego z punktu widzenia dostępności
audiowizualnych usług medialnych. Przedmiot artykułu stanowi przedstawienie wspólnotowej
polityki niwelowania przepaści informacyjnej w społeczeństwie opartym na wiedzy, a także
omówienie regulacji prawnych, które odgrywają istotne znaczenie w zakresie zachęcania dostawców
świadczących usługi medialne do zapewniania, by świadczone przez nich usługi stawały się
stopniowo dostępne dla osób z upośledzeniami wzroku lub słuchu. Stąd przedmiot rozważań
stanowi przede wszystkim Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia
2006 r. oraz Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r.
w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych
państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (Dyrektywa
o audiowizualnych usługach medialnych), a także kluczowa na gruncie prawa polskiego Ustawa
o radiofonii i telewizji z dnia 29 grudnia 1992 r. w zakresie art. 18a oraz art. 47g.
SŁOWA KLUCZOWE: osoby z dysfunkcją narządu wzroku oraz słuchu, dostępność, dyrektywa
audiowizualna.

Wprowadzenie
We współczesnej dobie globalnej wymiany myśli oraz wiedzy nikogo nie trzeba
przekonywać, że informacja oraz dostęp do niej nabiera szczególnego znaczenia1.
Prawo każdego obywatela Unii Europejskiej do pełnej i rzetelnej informacji oraz
wolność wypowiedzi stanowią fundament każdego demokratycznego państwa

1

A. Szewczyk, Społeczeństwo informacyjne – nowa jakość życia społecznego, [w:] Społeczeństwo informacyjne
– problemy rozwoju, A. Szewczyk (red.), Warszawa 2007, s. 14 i n.
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prawa2. Nietrudno jednak oprzeć się wrażeniu, że wykluczenie informacyjne
w szczególny sposób dotykać może osoby z dysfunkcjami narządu wzroku oraz
słuchu. Ich wykluczenie społeczne, polityczne i obywatelskie jest niejednokrotnie
konsekwencją niepoprawnego informowania bądź też po prostu jego braku.
Aby umożliwić takim osobom samodzielne funkcjonowanie i pełny udział we
wszystkich sferach życia, istotnym jest podjęcie takich działań, które zapewnią im
pełny i skuteczny udział w społeczeństwie. Szczególną rolę w tym zakresie należy
przypisać mediom, które kształtują obywatelską świadomość społeczeństwa
informacyjnego, zwanego również społeczeństwem opartym na wiedzy3.
Potrzeba niwelowania przepaści informacyjnej poprzez zagwarantowanie
równego dostępu do prezentowanych w mediach treści staje się obecnie
priorytetem w Europie. Kluczowym aktem prawnym sprzyjającym budowaniu tzw.
Europy bez barier jest przyjęta 13 grudnia 2006 r. Konwencja ONZ o prawach osób
niepełnosprawnych4. Jest to pierwszy międzynarodowy akt prawny odnoszący się
kompleksowo do praw człowieka, mający na względzie prawa oraz potrzeby osób
z różnorodnymi dysfunkcjami, który został ratyfikowany przez Unię Europejską
w całości. Jej fundamentalnym założeniem jest ochrona i zapewnienie pełnego
i równego korzystania z wszystkich praw, w tym prawa do informacji,
i podstawowych wolności przez wszystkie osoby niepełnosprawne5. W tym
kontekście szczególnego znaczenia nabiera dostęp do informacji oraz treści
prezentowanych w ramach audiowizualnych usług medialnych.
Mając na względzie wykluczenie informacyjne osób z dysfunkcjami narządu
wzroku oraz słuchu z życia społecznego, kulturowego oraz politycznego z punktu
widzenia dostępności audiowizualnych usług medialnych, istotne jest omówienie
tych regulacji prawnych, które odgrywają istotną rolę w zakresie zachęcania
dostawców świadczących usługi medialne do zapewniania, by świadczone przez
nich usługi stawały się stopniowo dostępne dla osób z upośledzeniem wzroku oraz
słuchu.
Mówiąc o sferze informacyjnej i realizacji prawa do informacji nie bez
znaczenia pozostają regulacje prawne określające pewien model informowania
oraz komunikacji6. Przyjęcie w tym zakresie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych
2

M. Bonikowska, Media w XXI wieku, [w:] Media a wyzwania XXI wieku, M. Bonikowska (red.), Warszawa 2009,
s. 16-17.
3
A. Janowska, Polityka audiowizualna Unii Europejskiej, [w:] Media a wyzwania XXI wieku…, s. 245.
4
Dz. U. 2012 r., poz. 1169. Dalej zwana: Konwencja ONZ lub Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych.
5
Zgodnie z decyzją Rady 2010/48/WE z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia przez Wspólnotę
Europejską Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych Konwencja weszła w życie w
UE w dniu 21 stycznia 2011 r. Tekst dokumentu dostępny na http://europa.eu/rapid/press-release_IP-114_pl.htm. (Dz. U. L 23 z 27.1.2010, s. 35).
6
M. Mazur, Rola prawa w rozwoju społeczeństwa informacyjnego, [w:] Społeczeństwo informacyjne…, s. 140171.
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przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich
dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych wskazało nowy
kierunek Unii Europejskiej w przedmiocie wyrównywania szans w dostępie do
informacji7, co nie pozostało obojętne wobec regulacji krajowych. Implementacja
postanowień Dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych do polskiego
porządku prawnego wymusiła nowelizację ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r.
o radiofonii i telewizji8 w obrębie poprawy dostępności treści dla osób
z niepełnosprawnością sensoryczną, tj. osób niepełnosprawnych z powodu
dysfunkcji narządu wzroku oraz słuchu. Przyjęto art. 18a u.r.t.9, a w dalszej
kolejności art. 47g u.r.t.10 Regulacja ta stanowi istotny krok naprzód
w wyrównywaniu szans w dostępie do informacji. Niemniej uważa się, że przyjęte
rozwiązanie wciąż jest dalekie od oczekiwań. Stąd pojawiła się potrzeba ponownej
weryfikacji regulacji i dostosowania jej do potrzeb osób z dysfunkcją narządu
wzroku oraz słuchu. W maju 2017 roku do Sejmu wpłynął senacki projekt ustawy
o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji11. Podjęte prace nad nowelizacją
przedmiotowej ustawy zaowocowały uchwaleniem ustawy z dnia 22 marca 2018 r.
o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji12, która w swoim założeniu ma sprawić, by
osoby wykluczone informacyjnie aktywniej uczestniczyły w społeczeństwie
poprzez zapewnienie pełniejszego przekazu informacyjnego. Kluczowe zmiany
mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

Pojęcie niepełnosprawności
Akty prawa międzynarodowego, europejskiego jak również wewnętrznego
poszczególnych
państw
różnie
określają
cechy
charakterystyczne
niepełnosprawności13. Spośród licznych dokumentów należałoby wskazać
w szczególności Deklarację Praw Osób Niepełnosprawnych przyjętą przez
Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 9 grudnia 1975 r.14, a także Konwencję
o prawach osób niepełnosprawnych. Pierwszy dokument ma co prawda walor
przede wszystkim deklaracji politycznej, niemniej podkreśla istotę oraz potrzebę

7

Dz. Urz. L 95 z dnia 15 kwietnia 2010 r., str. 1. Dalej zwana: Dyrektywa AUM lub Dyrektywa o audiowizualnych
usługach medialnych.
8
Tekst jedn. Dz. U. 2017, poz. 1414. Dalej zwana u.r.t.
9
Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
2011, Nr 85, poz. 459).
10
Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (Dz. U. 2012, poz. 1315).
11
19 maja 2017 roku do Sejmu wpłynął Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji. Druk nr
1607. Tekst dokumentu dostępny na http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1607 (3.11.2017 r.).
12
Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji, (Dz. U. 2018, poz. 915).
13
M. Jankowska, Prawa osób niepełnosprawnych w międzynarodowych aktach prawnych, „Niepełnosprawność
- zagadnienia, problemy, rozwiązania”, nr I/2011(1), I/2012(2), s. 24-45.
14
Tekst dokumentu dostępny na http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/7720#.Ujl9qT_3CUk (3.11.2017 r.).
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respektowania praw oraz wolności osób niepełnosprawnych15, czyli osób, które
w wyniku deficytu swoich fizycznych lub umysłowych zdolności, wrodzonych lub
nabytych, nie są w stanie zapewnić sobie, częściowo lub całkowicie, warunków
koniecznych do indywidualnego lub społecznego życia. W świetle Konwencji
o prawach osób niepełnosprawnych uznaje się natomiast, iż niepełnosprawność
jest pojęciem ewoluującym i wynika z interakcji między osobami z dysfunkcjami
a barierami wynikającymi z postaw ludzkich i środowiskowymi, które utrudniają
tym osobom pełny i skuteczny udział w życiu społeczeństwa, na zasadzie równości
z innymi osobami16. Do osób niepełnosprawnych zaliczono te osoby, które mają
długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub
w zakresie zmysłów (art. 1 Konwencji ONZ).
Także na gruncie prawa polskiego brak powszechnie obowiązującej definicji
„niepełnosprawności”. Należy wskazać przede wszystkim definicję przyjętą na
gruncie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych17, gdzie „niepełnosprawność” rozumie
się jako trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych
z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu,
w szczególności powodującą niezdolność do pracy, przy czym „osobą
niepełnosprawną” w świetle tego aktu prawnego jest osoba, która uzyskała
formalne potwierdzenie takiego statusu. Natomiast zgodnie z brzmieniem Karty
praw osób niepełnosprawnych z dnia 1 sierpnia 1997 r.18 osoby niepełnosprawne
to osoby, których sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub
okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz
pełnienie ról społecznych, zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi.
Warto w tym miejscu podkreślić, że niepełnosprawność jest tak naprawdę
problemem społecznym, który immanentnie wiąże się z relacją między stanem
zdrowia człowieka a otaczającą go rzeczywistością. Niewątpliwie barierą
pogłębiającą ten stan jest wykluczenie informacyjne.

Pojęcie dostępności
Osoby niepełnosprawne stanowią jedną z grup szczególnie narażonych na
dyskryminację oraz wykluczenie społeczne. Dlatego też, określając w Konwencji
o prawach osób niepełnosprawnych zasady ogólne, podkreślono wśród nich
15

M. Paluszkiewicz, Komentarz do art. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, [w:] Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych. Komentarz, M. Włodarczyk (red.), Warszawa 2015, s. 39.
16
Preambuła Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (lit. e).
17
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 2046).
18
Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta praw osób niepełnosprawnych (M. P.
z 13.08.1997 r., Nr 50, poz. 475).
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znaczenie dostępności. „Dostępność” oznacza, że osoby niepełnosprawne mają
dostęp, na równych prawach z innymi, do środowiska fizycznego, transportu,
informacji i komunikacji, w tym technologii i systemów informacyjnokomunikacyjnych oraz pozostałych urządzeń i usług powszechnie dostępnych lub
powszechnie zapewnianych, zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich (art.
9 Konwencji ONZ). Jednym z filarów dostępności jest więc dostęp do informacji,
o którym mowa w art. 21 Konwencji ONZ.
Niezaprzeczalnym jest, iż fundamentem każdego demokratycznego państwa
prawnego powinno być szanowanie oraz respektowanie niezbywalnego prawa
każdego człowieka do informacji19. Powszechnie przyjmuje się, że społeczeństwo
informacyjne jest społeczeństwem, w którym informacja jest intensywnie
wykorzystywana jako element życia ekonomicznego, społecznego, kulturowego
i politycznego20. Kwintesencją zatem życia w społeczeństwie informacyjnym jest
informacja. Brak definicji tego pojęcia pozwala przyjąć powszechne znaczenie
informacji jako komunikatu21 (wiadomości, wypowiedzi, prezentacji) wyrażonego
i zapisanego w jakikolwiek sposób, niezależnie od sposobu udostępniania oraz
pozyskania22. W literaturze proponuje się także, aby informację rozumieć jako
„przenaszalne dobro (niematerialne) zmniejszające niepewność”23. Niewątpliwie
istotnego znaczenia nabiera przy tym właściwa komunikacja.
Wyrażona w art. 21 Konwencji ONZ zasada dostępu do informacji wymaga od
państw-stron Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych podjęcia wszelkich
odpowiednich środków, aby osoby niepełnosprawne mogły korzystać z prawa do
wolności wypowiadania się i wyrażania opinii, w tym wolności poszukiwania,
otrzymywania i rozpowszechniania informacji i poglądów, na zasadzie równości
z innymi osobami i poprzez wszelkie formy komunikacji, według ich wyboru,
między innymi poprzez dostarczanie osobom niepełnosprawnym informacji
przeznaczonych dla ogółu społeczeństwa, w dostępnych dla nich formach
i technologiach, odpowiednio do różnych rodzajów niepełnosprawności, na czas
i bez dodatkowych kosztów (art. 21 Konwencji ONZ w zw. z art. 30 Konwencji
ONZ).
Na gruncie prawa polskiego nie bez znaczenia pozostają więc Karta praw osób
niepełnosprawnych oraz konstytucyjnie zagwarantowane prawa oraz wolności
obywatelskie, w tym wyrażony w art. 32 Konstytucji zakaz dyskryminacji. Zgodnie
19

Zob. art. 10 Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z dnia 4 listopada1950
r. (Dz. U. 1993, Nr 61, poz. 284), art. 19 Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych z dnia 19
grudnia 1966 r. (Dz. U. 1977, Nr 38, poz. 167), art. 11 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej z dnia 14
grudnia 2007 r. (Dz. Urz. UE 2007. C 303/1).
20
M. Luterek, E-government. Systemy informacji publicznej, Warszawa 2010, s. 12 i n.
21
A. Szewc, Z problematyki ochrony danych osobowych. Cz. I, „Radca Prawny”, 1999, nr 3, s. 23.
22
J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych. Komentarz, Kraków 2007, s. 345 i n.
23
G. Szpor, Pojęcie informacji a zakres danych osobowych, [w:] Ochrona danych osobowych w Polsce
z perspektywy dziesięciolecia, P. Fajgielski (red.), Lublin 2008, s. 8.
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z prawem wszyscy są równi wobec prawa, mają prawo do równego traktowania
przez władze publiczne, czego skutkiem jest ogólnie przyjęty zakaz
dyskryminowania kogokolwiek w życiu politycznym, społecznym lub
gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Naturalną konsekwencją takiego stanu
rzeczy jest potrzeba respektowania obywatelskich praw i wolności, w tym prawa
do informacji, które określone w art. 54 Konstytucji gwarantuje każdemu wolność
wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji,
a także prawo dostępu do informacji publicznej sformułowane w art. 61
Konstytucji24.
Głównym założeniem wskazanych dokumentów jest podkreślenie potrzeby
respektowania równości obywateli w demokratycznym państwie prawa,
objawiających się w dostępie do informacji bez dyskryminacji ze względu na
jakiekolwiek kryteria, w tym stopień sprawności. Wyrażona powszechna
dostępność informacji obejmująca swobodę jej otrzymywania i przekazywania,
daje asumpt do dyskusji na temat poszanowania praw osób
z niepełnosprawnością sensoryczną w sferze prawa mediów, w szczególności
mając na względzie właściwą komunikację prezentowanych treści.
Z punktu widzenia dostępności audiowizualnych usług medialnych właściwa
komunikacja treści dla osób z dysfunkcją narządu wzroku oraz słuchu odgrywa
kluczową rolę. Zauważono to również formułując Zalecenie nr Rec (2006)5 dla
państw członkowskich Plan działań Rady Europy w celu promocji praw i pełnego
uczestnictwa osób niepełnosprawnych w społeczeństwie: podnoszenie jakości życia
osób niepełnosprawnych w Europie 2006-2015, gdzie podkreślono, iż ważne jest
zachęcanie telewizji oraz pokrewnych sektorów twórczych do zapewnienia, by
osoby niepełnosprawne miały dostęp do telewizji, filmów, sztuk teatralnych
i innych działań związanych ze sztuką w dostępnej formie, co może wymagać
napisów, podpisów i zastosowania tłumacza języka migowego25.

24

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 1764).
W chwili obecnej toczą się dyskusje wokół propozycji aktu prawnego, który ma określić nowe zasady jawności
życia publicznego, w tym zasady i tryb dostępu do informacji o sprawach publicznych, tj. Rządowego projektu
ustawy o jawności życia publicznego. Tekst dokumentu dostępny na https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/
12304351/katalog/12465401 (29.04.2018 r.).
25
Zalecenie nr Rec(2006)5 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich – plan działań Rady Europy w celu
promocji praw i pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w społeczeństwie: podnoszenie jakości życia
osób niepełnosprawnych w Europie 2006-2015 przyjęte przez Komitet Ministrów 5 kwietnia 2006 r. podczas 961
posiedzenia zastępców ministrów. Kierunek działań nr 3: Informacja i komunikacja , s. 19-21 w związku
z Kierunkiem działań nr 2: Udział w życiu kulturalnym, s. 18-19. Tekst dokumentu dostępny na
http://www.pfon.org/images/dodatki/2006_promocja_praw.pdf. Zob. również Zalecenie 2064 (2015)
Równość i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych. Tekst dokumentu dostępny na
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/index.php?c=article&id=50&print=1, a także Rezolucja 2039 (2015)
Równość i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych. Tekst dokumentu dostępny na
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/container/dokumenty-miedzynarodowe/dokumenty-rady-europejskiej/
Rezolucja%202039%20(2015).pdf (3.11.2017 r.).
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Dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych
W Dyrektywie o audiowizualnych usługach medialnych przyjęto rozwiązania
mające na celu zapewnić oraz ułatwić osobom z niepełnosprawnością sensoryczną
dostęp do informacji oraz treści przekazywanych za pośrednictwem mediów.
Zgodnie z art. 7 Dyrektywy AUM obowiązkiem państw członkowskich jest
zachęcanie dostawców świadczących usługi medialne do zapewniania, by
świadczone przez nich usługi stawały się stopniowo dostępne dla osób
z upośledzeniami wzroku lub słuchu. W preambule Dyrektywy AUM podkreślono,
iż prawo osób niepełnosprawnych do integracji i uczestnictwa w życiu społecznym
i kulturowym Unii nierozerwalnie łączy się ze świadczeniem dostępnych
audiowizualnych usług medialnych, właściwie niezależnie od tego, czy mowa jest o
usługach linearnych (odnoszących się tradycyjnej telewizji), czy nielinearnych
(odnoszących się do usług medialnych na żądanie). Środkami pozwalającymi na
osiągnięcie dostępności mogą być przede wszystkim język migowy, wyświetlane
listy dialogowe, dźwiękowa ścieżka narracyjna oraz prosta w obsłudze nawigacja26.
Różnice w świadczonych usługach linearnych oraz nielinearnych, a także
warunki rynkowe w poszczególnych państwach sprawiają, że proces
implementacji postanowień Dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych
przebiega w odmienny sposób. W odniesieniu do usług nielinearnych rzadziej
mowa jest o obowiązku, a raczej o „powinności”, co nieco zmiękcza nałożone
zobowiązanie. Wynika z tego, iż wyrównywanie szans w dostępie do
prezentowanych treści wciąż nie ma pełnego wymiaru. Widać to również w prawie
polskim, gdzie rozróżnienie dostępu do treści świadczonych w ramach usług
linearnych oraz nielinearnych jest widoczne27. Mając to na uwadze Parlament
Europejski w Rezolucji w sprawie stosowania dyrektywy o audiowizualnych
usługach medialnych podniósł potrzebę ponownego zredagowania art. 7
Dyrektywy AUM w taki sposób, aby nadać jego brzmieniu bardziej zdecydowany,
wiążący charakter, by zobowiązać dostawców usług medialnych do
zagwarantowania dostępności ich usług dla osób niepełnosprawnych. Potrzeba
zwiększenia dostępności programów dla osób z dysfunkcją narządu wzroku
i słuchu powinna dotyczyć również programów dostarczanych jako usługa na
żądanie, a nie tylko programów zaliczanych do tradycyjnej telewizji28.

26

K. Klafkowska-Waśniowska, Zapewnienie dostępności audiowizualnych usług medialnych dla osób
z niepełnosprawnością sensoryczną [w:] Swobodny przepływ audiowizualnych usług medialnych na żądanie w Unii
Europejskiej, Warszawa 2016, s. 348-349.
27
Ibidem, s. 350-351.
28
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie stosowania dyrektywy o audiowizualnych
usługach medialnych, pkt. 14-26. Tekst dokumentu dostępny na http://www.europarl.europa.eu/sides/
getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2013-0215+0+DOC+PDF+V0//PL (3.11.2017 r.).
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Ustawa o radiofonii i telewizji
Idea budowania Europy bez barier stanowi ważny aspekt kształtowania polityk
wewnątrzkrajowych. Na gruncie prawa polskiego nie bez znaczenia w kontekście
zapewnienia dostępu do informacji w mediach publicznych pozostają
postanowienia ustawy o radiofonii telewizji. Publiczna radiofonia i telewizja
realizuje misję publiczną, oferując, na zasadach określonych w ustawie, całemu
społeczeństwu i poszczególnym jego częściom, zróżnicowane programy i inne
usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu,
cechujące się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz
innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu. Do zadań publicznej
radiofonii i telewizji, wynikających z realizacji misji, należy także zapewnianie
dostępności programów lub ich części i innych usług dla osób niepełnosprawnych
z powodu dysfunkcji narządu wzroku oraz słuchu. Mając na uwadze misję
publiczną oraz zmianę polityki europejskiej wobec osób niepełnosprawnych,
prawo polskie zostało dostosowane do nowych standardów. Efektem prac stało
się wejście w życie 1 lipca 2011 r. kluczowego art. 18a ustawy u.r.t., a w dalszej
kolejności – art. 47g u.r.t.
Obecnie nadawcy programów telewizyjnych są obowiązani do zapewniania
dostępności programów dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji
narządu wzroku oraz słuchu, przez wprowadzanie odpowiednich udogodnień:
audiodeskrypcji, napisów dla niesłyszących oraz tłumaczeń na język migowy, tak
aby co najmniej 10% kwartalnego czasu nadawania programu, z wyłączeniem
reklam i telesprzedaży, posiadało takie udogodnienia. W regulacji tej przyjęto
minimalny zakres udogodnień poprzez określenie tzw. kwot ekranowych oraz
postacie, jakie te udogodnienia powinny przybrać. Niemniej obecne uregulowanie
przysparza pewne wątpliwości interpretacyjne. Przede wszystkim nie jest jasne,
czy określony próg procentowy odnosi się do każdego udogodnienia z osobna, czy
też należy odnosić go do wszystkich udogodnień. Przeważa pogląd, by nie
różnicować grup ze wskazaną dysfunkcją, a pojawiającą się wątpliwość rozstrzygać
na rzecz łącznie określonego limitu29. W dalszej kolejności kwestią dyskusyjną
pozostaje zagadnienie zastosowania się do tego obowiązku przez nadawcę
i rozdzielenie łącznego limitu na rzecz poszczególnych udogodnień. Wskazuje się,
iż w przypadku osób z dysfunkcją słuchu przy wdrażaniu poszczególnych technik,
tj. napisów dla niesłyszących oraz tłumaczeń na język migowy, powinno brać się
pod uwagę nie tylko rodzaj audycji, ale przede wszystkim preferencje odbiorców.
Techniką powszechnie stosowaną są napisy dla niesłyszących, rzadziej
29

P. Ślęzak, Audiodeskrypcja w sferze audiowizualnej – Zagadnienia prawne, [w:] Rozprawy cywilistyczne. Księga
pamiątkowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Drozdowi, M. Pecyna, J. Pisuliński, M. Podrecka (red.),
Warszawa 2013, s. 816; E. Czarny-Drożdżejko, Komentarz do art. 18 a ustawy o radiofonii i telewizji, [w:] Ustawa
o radiofonii i telewizji. Komentarz, Wydanie 1, Warszawa 2014, s. 262.
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wykorzystywane jest tłumaczenie na Polski Język Migowy30. Zauważa się, iż przy
stosowaniu tych metod powinno brać się pod uwagę również poziom znajomości
języka polskiego przez osoby głuche, tym bardziej, że dla większości osób z tego
środowiska jest on drugim językiem31. Natomiast audiodeskrypcja jest narzędziem
ułatwiającym osobom z dysfunkcją narządu wzroku odbiór treści audiowizualnych
poprzez dokonanie jego werbalnego opisu. Zauważa się, iż stopień oraz typ
dysfunkcji wzroku różnicuje odbiorców i ma uzasadniony wpływ na znajomość
świata obrazów, wyobraźnię przestrzenną oraz umiejętność odczytywania języka
sztuki. Jednakże w praktyce powstaje jedna wersja opisu, będąca kompromisem
pomiędzy potrzebami wszystkich widzów32.
Naruszenie przez nadawców telewizyjnych obowiązku wynikającego z art. 18a
u.r.t. podlega sankcji administracyjnej kary pieniężnej określonej w art. 53 ust. 1
u.r.t. Ponadto mogą być stosowne przez Przewodniczącego KRRiT środki, o którym
mowa w art. 10 ust. 2-4 u.r.t33.
Biorąc pod uwagę różnorodną ofertę programową w różnym czasie
antenowym,
możliwości
techniczne,
potrzeby
odbiorców,
sposób
rozpowszechniania i specjalizację programu zmniejszono ustawowo określone
kwoty ekranowe wobec nadawców telewizyjnych, którzy rozpowszechniają swój
program dla niewielkiego grona odbiorców lub o niedługim dziennym czasie
nadawania34. Na podstawie rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
wydanego na podstawie art. 18a ust. 2 u.r.t., udział w programie telewizyjnym
audycji z udogodnieniami odbioru dla osób niepełnosprawnych z powodu
dysfunkcji narządu wzroku oraz słuchu wynosi:
1. co najmniej 1% kwartalnego czasu nadawania programu, z wyłączeniem
reklam i telesprzedaży, dla programów:
a. zasięgu ludnościowym nieprzekraczającym 200 000 mieszkańców,
b. rozpowszechnianych w sieciach telekomunikacyjnych innych niż
wykorzystywane do rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego lub
30

W zakresie komunikacji osób z dysfunkcją słuchu w Polsce istnieją dwa systemy komunikacji migowej – Polski
Język Migowy (PJM), będący naturalnym językiem Społeczności Głuchych w Polsce, mający jednocześnie własną,
swoistą gramatykę oraz System Językowo-Migowy (SJM) – sztuczny system powstały na potrzeby komunikacji
pomiędzy osobami głuchymi i słyszącymi oparty na gramatyce języka polskiego. Preferowanym sposobem
komunikacji przez osoby z dysfunkcją słuchu jest PJM. Zob. B. Szczepankowski, Niesłyszący – Głusi – Głuchoniemi.
Wyrównywanie szans, Warszawa 1999, s. 384 oraz 392.
31
P. Kowalski, A. Sacha, M. Szczygielska, Dostępność, [w:] Sytuacja osób głuchych w Polsce. Raport zespołu ds.
g/Głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, Warszawa 2014, s. 39 i n, http://www.pzg.org.pl/
rokdownloads/SC/Sytuacja%20osob%20gluchych%20w%20Polsce%20Raport%20RPO.pdf (3.11.2017).
32
W doktrynie podkreśla się, iż powinno się dokonywać podziału na osoby niewidome oraz słabowidzące oraz
niewidome od urodzenia oraz ociemniałe. P. Ślęzak, Zagadnienia administracyjnoprawne, [w:] Rozprawy
cywilistyczne…, s. 811-812.
33
K. Wojciechowski, Komentarz do art. 18a ustawy o radiofonii i telewizji, [w:] Ustawa o radiofonii i telewizji.
Komentarz, S. Piątek (red.), Warszawa 2014, s. 235.
34
E. Czarny-Drożdżejko, Komentarz do art. 18 a ustawy o radiofonii i telewizji, [w:] Ustawa o radiofonii
i telewizji…, s. 263.
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rozsiewczego satelitarnego, jeżeli liczba indywidualnych odbiorców nie
przekracza 50 000,
c. których dzienny czas nadawania bez audycji powtórkowych oraz reklam
i telesprzedaży nie przekracza średnio w kwartale 2 godzin,
d. wyspecjalizowanych o charakterze muzycznym;
2. co najmniej 5% kwartalnego czasu nadawania programu, z wyłączeniem
reklam i telesprzedaży, dla programów:
a. zasięgu ludnościowym nieprzekraczającym 500 000 mieszkańców,
b. których dzienny czas nadawania bez audycji powtórkowych oraz reklam
i telesprzedaży nie przekracza średnio w kwartale 5 godzin.
Audycje z udogodnieniami odbioru dla osób niepełnosprawnych z powodu
dysfunkcji narządu wzroku oraz osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji
narządu słuchu rozpowszechniane są w godzinach od 6 do 2335.
Przepisem uzupełniającym przyjętą regulację jest art. 47g u.r.t. W świetle tego
przepisu podmioty dostarczające audiowizualne usługi medialne na żądanie dążą
do stopniowego zapewniania dostępności dostarczanych audycji dla osób
niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku oraz osób
niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu, poprzez wprowadzanie
odpowiednich udogodnień, takich jak audiodeskrypcja, napisy oraz tłumaczenie
na język migowy. Na gruncie tego przepisu nie można mówić o obowiązku
dostawy usług na żądanie z zapewnieniem dostępności dostarczanych audycji dla
osób niepełnosprawnych, lecz jedynie „powinności dążenia do wskazanego celu”.
Mówi się, że jest to pewna norma programowa, sformułowana w sposób
„miękki”, która powinna, ale nie musi, być realizowana przez dostawcę usługi na
żądanie36. Postulatywny charakter tego przepisu wyklucza stosowanie sankcji
w postaci nałożenia kary pieniężnej za brak realizacji przedmiotowego obowiązku,
ale nie wyklucza stosowania art. 10 ust. 2 u.r.t., zgodnie z którym Przewodniczący
KRRiT może żądać informacji i wyjaśnień w zakresie realizacji postulatu
określonego w art. 47g u.r.t.37

Zmiany w ustawie o radiofonii i telewizji
Powszechnie uznaje się, iż z punktu widzenia potrzeb odbiorców określone
pułapy – kwoty ekranowe – nie gwarantują zadowalającego dostępu do
informacji. Stąd w 2017 roku podjęto prace nad nowelizacją ustawy o radiofonii
35

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie niższego udziału
w programie telewizyjnym audycji z udogodnieniami odbioru dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji
narządu wzroku oraz osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu (Dz. U. 2013, poz. 631).
36
E. Czarny-Drożdżejko, Komentarz do art. 47 g ustawy o radiofonii i telewizji, [w:] Ustawa o radiofonii
i telewizji…, s. 475-476.
37
S. Piątek, Komentarz do art. 47 g ustawy o radiofonii i telewizji, [w:] Ustawa o radiofonii i telewizji…, s. 469.
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i telewizji w tym zakresie. Przygotowany senacki projekt zmiany ustawy
o radiofonii i telewizji został pozytywnie zaopiniowany przez właściwe gremia
oceniające. Projekt zakładał przede wszystkim zmianę przepisów w taki sposób, by
zobowiązać od 2022 r. nadawców programów telewizyjnych do zapewnienia
dostępności audycji dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu
wzroku oraz słuchu w wysokości co najmniej 50% kwartalnego czasu nadawania
programu, z wyłączeniem reklam i telesprzedaży. Wprowadzanie udogodnień
miałoby następować stopniowo, zgodnie z przyjętym harmonogramem, tak aby:
1. w 2018 r. co najmniej 15% kwartalnego czasu nadawania programu,
2. w 2019 r. co najmniej 25% kwartalnego czasu nadawania programu,
3. w 2020 r. i 2021 r. co najmniej 35% kwartalnego czasu nadawania
programu,
4. od 2022 r. co najmniej 50% kwartalnego czasu nadawania programu,
z wyłączeniem reklam i telesprzedaży, posiadało takie udogodnienia.
W wyniku zainicjowanych w zeszłym roku prac legislacyjnych uchwalono
wspomnianą ustawę z 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji38.
Podnosząc kwoty ekranowe przyjęto nowy harmonogram postępowania. Zgodnie
z nowym brzmieniem art. 18a. 1 u.r.t. nadawcy programów telewizyjnych mają
być zobowiązani do zapewniania dostępności audycji dla osób niepełnosprawnych
z powodu dysfunkcji narządu wzroku oraz osób niepełnosprawnych z powodu
dysfunkcji narządu słuchu, przez wprowadzanie udogodnień dla osób
niepełnosprawnych, tak aby co najmniej 50% kwartalnego czasu nadawania
programu, z wyłączeniem reklam i telesprzedaży, posiadało takie udogodnienia.
Kwota ta ma być osiągnięta zgodnie z następującym harmonogramem,
obowiązującym od 1 stycznia 2019 r., to jest:
1. w 2019 r. co najmniej 15% kwartalnego czasu nadawania programu,
2. w 2020 r. i 2021 r. co najmniej 25% kwartalnego czasu nadawania
programu,
3. w 2022 r. i 2023 r. co najmniej 35% kwartalnego czasu nadawania
programu,
4. od 2024 r. co najmniej 50% kwartalnego czasu nadawania programu
- z wyłączeniem reklam i telesprzedaży, ma posiadać odpowiednie
udogodnienia.
Pod pojęciem udogodnienia dla osób niepełnosprawnych rozumie się element
dźwiękowy lub graficzny zawarty w audycji lub rozpowszechniany równocześnie
z nią, którego celem jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym z powodu
dysfunkcji narządu wzroku oraz osobom niepełnosprawnym z powodu dysfunkcji
narządu słuchu możliwości zapoznania się z audycją, w szczególności w formie
napisów dla niesłyszących lub audiodeskrypcji, a także tłumaczenia na język
38

Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji, (Dz. U. 2018, poz. 915).
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migowy. Ponadto nadawcy mają być zobowiązani do informowania odbiorców
o terminie, czasie emisji i czasie trwania audycji zawierającej udogodnienia dla
osób niepełnosprawnych oraz o rodzaju tych udogodnień.
W świetle nowej ustawy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ma określić,
w drodze rozporządzenia:
1. rodzaje udogodnień dla osób niepełnosprawnych oraz udział
poszczególnych rodzajów tych udogodnień w łącznym czasie nadawania,
w zależności od pory emisji, charakteru i rodzaju programu, uwzględniając
przy tym potrzeby osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu
wzroku oraz osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu
i możliwości nadawców w tym zakresie, jak również rozwój technik
przekazu i udogodnień dla osób niepełnosprawnych;
2. rodzaj programów, w których nadawcy nie są obowiązani do wprowadzania
udogodnień dla osób niepełnosprawnych, uwzględniając liczbę
mieszkańców w zasięgu programu;
3. niższy niż ustawowo określony udział w programie telewizyjnym audycji
zawierających udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, uwzględniając
liczbę mieszkańców w zasięgu programu, udział programu w widowni,
rodzaje stosowanych udogodnień dla osób niepełnosprawnych, sposób
rozpowszechniania i specjalizację programu, uwzględniając potrzeby
odbiorców i możliwości nadawców;
4. sposób informowania odbiorców o terminie, czasie emisji i czasie trwania
audycji zawierających udogodnienia dla osób niepełnosprawnych oraz
rodzaju tych udogodnień, uwzględniając potrzeby odbiorców i możliwości
nadawców.
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 18a ust. 2
u.r.t. zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych
w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą, nie dłużej jednak niż do dnia 31
marca 2019 r.
Natomiast zgodnie z nowym brzmieniem art. 47g u.r.t. podmioty dostarczające
audiowizualne usługi medialne na żądanie dążą do stopniowego zapewniania
dostępności dostarczanych audycji dla osób niepełnosprawnych z powodu
dysfunkcji narządu wzroku oraz osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji
narządu słuchu, poprzez wprowadzanie odpowiednich udogodnień dla osób
niepełnosprawnych.
Dodatkowo Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji został
zobowiązany, by przedstawić w 2025 r. Sejmowi, Senatowi oraz ministrowi
właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego informację
o realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 18a ust. 1, oraz o możliwości
zwiększenia poziomu udogodnień dla osób niepełnosprawnych w kwartalnym
czasie nadawania programu.
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Podsumowanie
Kształtowanie wspólnej, europejskiej polityki audiowizualnej stało się jednym
z ważniejszych wyzwań Unii Europejskiej ostatnich lat. W zakresie wyrównywania
szans w dostępie do informacji nie bez znaczenia pozostają obowiązujące oraz
postulowane reguły dostępności, które koncentrują się na eliminowaniu
przeszkód oraz barier. Mając na uwadze Konwencję o prawach osób
niepełnosprawnych oraz liczne dokumenty z nią powiązane Komisja Europejska
przyjęła Europejską strategię w sprawie niepełnosprawności 2010-2020. Poprawa
dostępności w zakresie usług, także audiowizualnych, jest obecnie jednym
z priorytetów Europy w zakresie wyrównywania szans obywateli z dysfunkcjami39.
Zachodzące zmiany legislacyjne w tym zakresie nie są obojętne z punktu
widzenia prawa polskiego. Nie ulega wątpliwości, że krajowe regulacje prawne
zwracają uwagę na potrzeby osób z zaburzeniami sensorycznymi. Niemniej
przyjęte rozwiązania w ustawie o radiofonii i telewizji nie gwarantują pełnego
dostępu do informacji osobom z upośledzeniami słuchu oraz wzroku. Określone
obecnie kwoty ekranowe stanowią niewielki procent całości czasu nadawania
programu. Zapewnienie dostępności audycji z udogodnieniami dla osób
niepełnosprawnych sensorycznie powinno być na poziomie znacznie wyższym,
aniżeli co najmniej 10% kwartalnego czasu nadawania programu, z wyłączeniem
reklam i telesprzedaży. Dlatego pozytywnie należy ocenić wszelkie zmiany
zmierzające do podwyższenia obecnego pułapu, nawet jeśli mają one zachodzić
stopniowo, tak jak przyjęto w najnowszej nowelizacji Ustawy o radiofonii
i telewizji40. Co więcej, należy postulować, by obecnie ograniczone spektrum
dostosowanych audycji, zawężone praktycznie do seriali, filmów oraz audycji
rozrywkowych, zostało poszerzone przede wszystkim o audycje informacyjne czy
kulturalne, które pozwalają w pełni uczestniczyć w życiu społecznym.
W tym kontekście pozytywnie należy ocenić zawiązywanie specjalnych
porozumień będących równocześnie kodeksami dobrych praktyk, których celem
jest niwelowanie przepaści informacyjnej. Należy wskazać przede wszystkim
porozumienie w sprawie udogodnień dla osób z niepełnosprawnością wzroku oraz
słuchu w programach telewizyjnych, które zawarto w 2013 r. przez TVP SA,
Telewizję POLSAT, Telewizję TVN, Telewizję PULS, Polskie Media (TV4), ATM

39

Komunikat Komisji Europejskiej z dnia 15 listopada 2010 r. IP/10/1505 Europejska strategia w sprawie
niepełnosprawności 2010 – 2020. Tekst dokumentu dostępny na http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:pl:PDF (3.11.2017 r.).
40
Wśród telewizji europejskich należy wskazać, te które mają wysoki udział programów z udogodnieniami
w postaci napisów. Są nimi BBC, w której ponad 95% programów zawiera napisy, telewizja w Holandii, gdzie blisko
75% programów w kanałach publicznych posiada napisy, telewizja w Norwegii, gdzie udział programów z napisami
wynosi 50%, czy w Danii, gdzie współczynnik wynosi 23%. Z uzasadnienia Senackiego projektu ustawy o zmianie
ustawy o radiofonii i telewizji (http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1607 (3.11.2017 r.).
165

Anna Hołda-Wydrzyńska

Grupa SA, Stavka Sp. z o.o.41.
Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych potwierdza, że
niepełnosprawność jest kwestią związaną z prawami człowieka. Jak zauważono,
warunkiem wstępnym uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu
politycznych, publicznym oraz kulturalnym jest dostęp do informacji. Dlatego
zadaniem państw powinno być marginalizowanie zjawiska wykluczenia
informacyjnego poprzez stosowanie w jak najszerszym zakresie właściwych
systemów komunikacji, które uwzględniając potrzeby osób z dysfunkcjami wzroku
oraz słuchu, pozwolą zrozumieć im rzeczywistość.
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The Accessibility of Audiovisual Media Services to People with a Visual or Hearing Impairment
Summary
The paper aims to present the issues of exclusion of people with a visual or hearing impairment from
social, cultural, and political life, that results from poor or no access to information. The article
concerns the actual matters of accessibility to audiovisual media services to people with a visual or
hearing loss. It presents common policies aimed at bridging the information gap in the information
society and discusses legal regulations that are important in encouraging media service providers to
ensure that their services are becoming gradually accessible to people with visual or hearing
impairments. That is why, the main subjects of the present contribution are the Convention on the
Rights of Persons with Disabilities (CRPD) adopted on, the Directive 2010/13/EU of The European
Parliament and of The Council of Europe of 10 March 2010 on the coordination of certain provisions
laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the provision of
audiovisual media services (Audiovisual Media Services Directive), along with Polish regulations in
this field – articles 18a and 47g of the Polish Broadcasting Act of 29 December 1992.
Keywords: visual and hearing impairment, accessibility of audiovisual media services, Audiovisual
Media Services Directive.
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ABSTRAKT
Serwisy internetowe dla kobiet – próba diagnozy rynku
Serwisy internetowe dla kobiet cieszą się dużą popularnością wśród internautek. Nazywane są także
internetowymi magazynami. Analizując zawartość tematyczną widać wyraźnie, że poruszają te same
treści, które dostępne są na łamach popularnych czasopism kobiecych. Zmienił się kanał dystrybucji
treści. W latach 2007-2017 pierwsze miejsca na listach rankingowych zajmowały te serwisy, które
należały do dużych grup mediowych, tj. Ringier Axel Springer (kobieta.onet.pl), Grupa Wirtualne
Media (kobieta.wp.pl), Agora S.A (kobieta.gazeta.pl), Bauer Media (kobieta.interia.pl). Od 2013 roku
widać zmiany na rynku. Mniejsze, samodzielne serwisy, tj. polki.pl czy kafeteria.pl zostały liderami
rankingów. Celem artykułu jest: 1) próba diagnozy rynku serwisów internetowych dla kobiet;
2) ukazanie ilościowych i jakościowych zmian zachodzących w tym segmencie rynku medialnego;
3) analiza prób koncentracji własności w rękach największych wydawców.
SŁOWA KLUCZOWE: serwisy internetowe dla kobiet, koncentracja własności.

The Internet services addressed to the female recipient enjoyed great
popularity among the female internet users in the period from 2007 to 2017. Both
the owners of those services and their users used to name those services online
women’s magazines. A comparative analysis of both the internet services and
popular magazines addressed to women shows a high level of similarity in terms
of their content. It seems that the same or similar topics were disseminated, for
commercial purposes, via other distribution channels. The most popular women's
websites belonged to the largest, horizontal media groups operating on the Polish
media market, i.e. Grupa Wirtualne Media Polska, Grupa Onet Ringer Axel
Springer, Grupa Interia.pl and Grupa Gazeta.pl.1
1

According to Gemius company, in March 2017, the most popular publishers (the website and the internet
programs owners), which are used by the most Internet users (all the devices were included) were: Google Group
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The article is an attempt to diagnose the market of online websites addressed
to the female recipients, with particular emphasis on the quantitative and
qualitative changes taking place in this segment of the Polish media market. It also
tries to present an introductory analysis of the involved capital concentration.
In December 2013, the PBI/Gemius research was published. It concerns the
following question: „What content do women look for on the Internet most
frequently?” the analysis reveals that the topics related to health, home and
family were the most popular among the Polish Internet users (63% of the
Internet users on these websites are women). The Polish Internet users used to
visit most of all online stores (62%) and websites with the Internet cards and
greetings (60%). Culinary, parenting, feminine and lifestyle online services were
very frequently chosen by the Internet users from the Czech Republic, Romania,
Slovakia, Moldova, Turkey, Ukraine and Hungary. The services dealing with
pregnancy and motherhood were the most popular in the Czech Republic (62%)
and in Slovakia (56%). Lifestyle was the number one topic for the network users
from Moldova (63%) and Turkey (53%), whereas the websites with recipes
attracted the biggest attention among Bulgarians (64%). The Ukrainian Internet
users looked primarily for a recipe for health (62%). In Hungary, the topic that
generated the most interest was luxury. Almost 59% of those Internet users in this
thematic category were women2.
Tab. 1. Ranking of the most popular thematic categories among the Internet women users
COUNTRY

DOMINANT TOPIC

The Czech
Republic

pregnancy and
motherhood

62%

health

56%

hobby

53%

Poland

health, home
family

63%

shopping

62%

cards the Internet
wishes

60%

Moldava

lifestyle

63%

social Internet websites

57%

search engines

52%

Ukraine

health

62%

women

62%

work

56%

Slovakia

women and
mothers

56%

work and
education

53%

56%

health

(26.5 million – 96% reach among the Internet users), facebook.com ( 22.8 million – 82.6%), GrupaOnet-RASP
(21.5 million – 77.6%), Wirtualna Polska Group (21.1 million – 76.4%), youtube.com (20.0 million – 72.3%),
Interia.pl Group 18.7 million – 67.9%), OLX Group (16.7 – 60.7%). See more at https://businessinsider.com.pl/
media/internet/najpopularnejsze -strony-internetowe-w-polsce-w-marcu-2017-roku/ylx1d3d (04.10.2017)
2
In order to check which thematic categories of the websites attract the majority of women, Gemius company
analyzed the sex of the websites users (with regard to the indicator presenting the match, which means the ratio
of the number of users of the target group to the number of all the users in the selected thematic website
category in the chosen period of time). The analysis concerns the countries in which the research conducted by
Gemius company takes the websites categorization into account. The data come from an international study
conducted in over 30 countries in Europe, the Middle East and North Africa (Gemius Audience) by Gemius
company. The aim of the research is to get to know the number and demographic profile of the Internet users
and the way they use the Internet websites. The study was conducted in accordance with the principles of the
ICC/ESOMAR international code. In Poland, it is carried out under the name Megapanel PBI/Gemius.
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Hungary

luxury lifestyle

59%

family

56%

culinary

55%

Bulgaria

culinary

64%

health

61%

women

60%

Turkey

lifestyle

53%

social portals

48%

video

47%

Source: ranking based on a meta-analysis of the content available at https://www.gemius.pl/
agencje-aktualnosci/kobiece-spojrzenie-na-internet.html

Lifestyle – a Feminine Category
The issues of home, family, health, interior decoration, interpersonal relations,
culinary, fashion and beauty, etc., which are associated with the female recipient,
were treated collectively as „lifestyle” by Megapanel PBI/Gemius3. This category
includes both multi-thematic websites and the ones concentrated on a single
leading issue.
One of many definitions of lifestyle is as follows:
„the totality of qualities characteristic for the behaviour of individuals or communities [...] visible
especially in everyday life (in attitudes towards work, ways of spending free time, consumption,
4
clothes, interpersonal relationships, etc.)” .

According to Andrzej Siciński, lifestyle is the scope and form of everyday
behaviours of individuals or groups, specific because of their social position, i.e.
manifesting social position and perceived as characteristic of this position, and
thus enabling the wider social location of other people. This concept concerns not
only human behaviour, but also psychophysical mechanisms that are at the basis
of behaviours: human motivations, needs, accepted values5. The researchers of
lifestyle put emphasis on the behaviours that occur every day because repeated
and routine behaviours are taken into consideration. Thus, are lifestyle allows for
making some choices from a wider repertoire of cultural patterns that known and
accepted in a given cultural circle6. The repertoire of patterns in the media society
is frequently created by the media via their offer. According to Siciński the notion
of lifestyle, perceived in such a way has three functions:
 it deals with belonging to a given social group;
 it distinguishes a given group from a wider community;
3

Gemius company studied the websites in Poland in over 20 thematic categories, i.e.: business, erotism,
communities, sports, the automotive industry, e-commerce, tourism, business-finance-law, information and
journalism, culture and entertainment, lifestyle, the automotive industry , building, construction and real estates,
education, companies, new technologies, work, community, communication, maps and locators, hosting, public,
search engines and catalogues.
4
Socjologia. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 2008, p. 212. In its most frequent and most general
application, this term reflects alternative ways of life, which can generally be perceived through the values and
forms of consumption that accompany the growing diversity of the developed capitalist societies.
5
A. Siciński, O funkcjach stylów życia, [in:] Styl życia: przemiany we współczesnej Polsce, A. Siciński, (eds.),
Warszawa 1978, p. 387.
6
Socjologia. Przewodnik…, op. cit., p. 212.
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 it determines the level of expressing the personality of an individual7.
It is clearly visible that the first two functions refer to the community. The third
one refers to an individual and his/her functioning in the society.
Comparing the way we live, in other words comparing lifestyle with the
contemporary media, we can say that it is the concept that is fashionable,
capacious and evokes positive associations. Carolina Pietyra, a media planner
from Pro Media House, states that „everyone uses this term because it is a good
marketing gimmick. Unfortunately, sometimes it denotes nothing”8. What is more
the term sounds good in English, evoking positive associations. Beata Mietkowska,
the editor of „Elle” notices that:
„luxury magazines are considered to be lifestyle ones because they present a given lifestyle in
the most consistent way. For me lifestyle is the consistency of the outfit and way of thinking,
9
where we eat, what we read, what music we listen to” .

The free market made the emergence of generic media possible and the
Internet websites for women belong to it without any doubt. Małgorzata
Lisowska-Magdziarz notices that the results of marketing research have become
the basis for the generic profiling, which is expressed by the media selecting and
shaping their content according to the presumed feminine or masculine
preferences, interests, tastes and emotional and aesthetic needs10. Therefore on
their pages, they offer a specific lifestyle that clearly correlates with the affluence
wallet. There is a conviction among the advertisers that the lifestyle label makes
big city dwellers use media of such a profile. They have money and want to spend
it on the advertised products. They accept the lifestyle and do not mind the costs
they have to incur. Don Kummerfeld, connected with The International Federation
of the Periodical Press (FIPP), is of a similar opinion. He admits that there was no
formal definition of this press segment. This observation can also be referred to
lifestyle websites. In his opinion, this concept usually refers to these media
products in which we deal with consumer interests manifested in the way of the
life they choose and the type of products or services they purchase11. Thus, it can
be said that from the research perspective concerning the media offer, the
category of lifestyle results from the everyday choices of individual consumers
and from a wide range of behaviours that are possible in a given culture.

7

A. Siciński, O funkcjach stylów…, op. cit., p. 388.
A. Wieczerzak, Styl w formie, „Press” 2008, No. 9, p. 56.
9
Ibidem, p. 57.
10
M. Lisowska-Magdziarz, Media powszechne. Środki komunikowania masowego i szerokie paradygmaty
medialne w życiu codziennym Polaków u progu XXI wieku, Kraków 2008, p. 285-286.
11
A. Wieczerzak, Styl w formie..., op. cit., p. 56.
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„Lifestyle” in PBI/Gemius studies is a capacious category, which, as it has been
already mentioned, includes multi-subject websites, namely women's and
thematic websites targeted at one leading issue, e.g. parenting, culinary. In
October 2016, 81% of all of the Internet users visited at least one website
belonging to the „Lifestyle” category. According to PBI/Gemius research, the most
popular of them were: women's websites (52%), health and medicine (49%),
kitchen and cooking (44%), rumors – the life of celebrities (39%), children and
parents (32%) ), fashion and beauty (24%), services for men (18%)12.
Tab. 2. „Lifestyle” – popularity ranking (October 2016)
NAME

USERS
(REAL USERS)

THE RANGEOF THE
INTERNET USERS %

Women’s services

13 572 240

52,04

Health and medicine

12 691 575

48,66

Kitchen and cooking

11 360 690

43,56

Lifestyle of others

10 836 993

41,55

Rumours and celebrities life

10 064 114

38,59

Children and family

8 455 181

32,42

Fashion and beauty

6 213 909

23,83

Men’s services

4 774 771

18,83

Religion

4 303 172

16,50

Diets, slimming, fitness

3 689 958

14,15

Dream book, horoscopes, magic

3 455 334

13,25

Hobbies

1 682 561

6,45

Students and youth services

1 288 874

4,94

Wedding and wedding receptions

845 036

3,24

Source: Megapanel PBI/Gemius.

The owners of the online lifestyle websites for women
The most popular women's websites belonged to the largest, horizontal media
groups operating on the Polish media market. The first place in terms of the
number of real users was taken by Wirtualne Media Polska Group (over 11
million). The second one belonged to Grupa Onet Ringer Axel Springer (almost 10
million). The Interia.pl Group, belonging to Bauer Media, and Grupa Gazeta.pl,
(6.3 million) had similar achievements. Out of the eight media groups investing in
12

More on this subject see: J. Ciemniewska, Internetowe serwisy o zdrowiu PBI report, http://pbi.org.pl/wp
(21.06.2017).
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this market sector, six were also associated with the press market. The Ringer Axel
Springer group started with women's magazines. In 2007, the company profile
was changed. Having sold the female titles, Marquard Media Polska company
began investing in websites and web portals. Resigning from the women's press
did not mean resigning from the female recipient. On the contrary, they began
expanding the offer addressed to women. The third company in the ranking – the
Interia Group – belonged to the Bauer Media company, the undisputed leader in
the women's press segment, which systematically expanded its online portfolio
with services and portals addressed to this group. Edipresse Polska and Burda
Media developed women's websites based on their flagship titles. The United
Entertainment Enterprises Group also entered this market sector.
Tab. 3. Ranking of websites by monthly reach – „Lifestyle”
Users
(real users)

Name

Range
%

2015 July

Users
(real users)

Range

2015 December

WirtualnaPolska Group

11 225 515

45,01

9 906 915

40,56

Onet RASP Group

9 910 565

39,74

9 792 710

40,09

Interia.pl *

6 335 680

25,42

6 372 009

26,09

Gazeta.pl Group**

6 309 947

25,30

6 119 114

25,09

Edipresse Polska Group

5 313 987

21,31

5 495 196

22,50

ZPR Media Group

4 847 723

19,44

4 604 734

18,85

2 028 410

8,13

1 576 082

6,45

1 908 099

7,65

2 529 904

10,36

13

Popular.pl

Burda Media Polska Group

Source: Own study based on Megapanel PBI / Gemius.
* Interia.pl Group belongs to Bauer Media Polska
** Gazeta.pl Group belongs to Agora S.A.

13

The service came into being in April 2014. Within a few months it was ranked 7th in two categories: lifestyle
and information/journalism. The competitors, of its namely large media groups, did not know anything about the
existence of popular.pl, unlike almost 2.5 million users and over 100,000 Facebook users who took to this website
in only three months. The success of popularni.pl was built on the aggregation of specific content. The title of the
first article that appeared on the website was: „A Woman in an Amazing Way Gives Birth on the Pavement in
front of the Hospital”. Among other titles, there were: „10 Disgusting Things that People Eat”, „The Man Created
Portraits of Women Without Seeing them… When They Saw them, they Felt like „Crying” or „18” Pages of Hate
Caves. That’s how the Internet haters live.” A short, two or three sentence introduction preceded a survey
of funny photos and aggregated comments from the Internet users from various forums. It brings some doubt
that this website was evaluated in the categories of information and journalism and lifestyle. It would not raise
any doubts if the website was placed in the entertainment category. In the successive ranking research
Megapanel the service lost the 7th place for the Bauer Media Polska Group, Burda International Group. It seems,
therefore, that the website creators slotted in the needs of the Internet users with well-cut material, „with traps
for clicks and likes”, see more http://natemat.pl/116317,takiego-debiutu-w-megapanelu-pozazdroscilby-kazdyale-serwis-popularnie-pl-budzi-watpliwosci (04.10.2017).
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Multi-Thematic Websites for Women – the Offer Overview
Multi-thematic websites for women were also referred to as online women's
magazines, excellent guides or online guides. It seems that the female Internet
users valued the diversity of materials and transparent graphics that facilitated
the use of website resources. The pages promoting the content from the female
Internet users were considered the most popular. They made given website vivid
and interactive. The users of the portal Kobieta.wp.pl could place the reviews
concerning the presented content. What was the most popular were the forums
and discussion groups where the users presented their opinions and comments on
the articles. As a result, one could start existing as a content sender. In this way, a
sender became institutionalized and due to an internet service that
communicates content according to the scheme one to many the entry into the
interaction one to one and few to few was possible. It seems that the Wizaz.pl
website, which at first was a meeting place for women exchanging experiences
and tips on make-up, hairstyles and cosmetics, offered the most of the
interactivity possibility of the comments application. In 2009, Wizaz.pl became
one of the flagship women's websites belonging to the Edipresse Polska company,
in whose portfolio there were: Polki.pl, ZdrowyBobas.pl, mamaCafe.pl.
The value of the popular women's websites was the ability to adjust the
content to a precisely defined target group consisting of the woman above the
age of 20. PBI/Gemius research shows that the Internet women users expected
practical information and interesting advice from the websites14. They often
became the subject of discussion on the Internet forums. The published advice,
guide article, contributed to the exchange of additional information, which
became more and more personalized. Wizaz.pl elaborated the forum by
cataloguing advice into five main categories: beauty, health and medicine, woman
– an absolutely feminine point of view, hobby and fun. The forum was easy to
navigate due to the internal structure and clear organization of the topics in each
category. For example, in the category of beauty, whose subtitle informed: forums
with the advice from the specialists and our dear users and the topics discussed
were arranged in the following way: make-up questions to a make-up artist,
mineral cosmetics, make-up gallery, my make-up, metamorphosis, care –
questions to a beautician, cosmetic biochemistry, nails, hair and hairstyles,
fashion, fashion – shopping together14. The article from the editor presented with
the following title: „How can I define my beauty type? „ received the publication
of commentaries from 584 women15. They were shown 30,884 times in total.
Below the extensive text supplemented with numerous graphs, colour palettes
14
15

http://wizaz.pl/forum/ (05.12.2017).
Number of comments on 06.12.2017.
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and tables, there were comments, such as: „I still do not know what type I am”16,
„To your comfort, neither do I”17. Another Internet user reacted „I myself went
through True Summer, then Soft Summer, Soft Autumn (sudden change from cold
to warm type), then True Autumn + considerations Dark Autumn, and maybe True
Spring. You name it”18.
The editors encouraged the users to enter other thematic forums, which, as in
case of the women's press and the breakfast television, oscillated around
categories of interest for a potential recipient of this content. The website offered
health forums „advice and discussions on topics related to the prevention,
diagnosis and treatment of human diseases” or „advice and discussions connected
with the plastic surgery procedures. You will get information on such procedures
as lip, nose and ear correction. Psychological guidance could not be missed” our
emotions, feelings, relationships, intimate confessions and questions. Here you
will get the support and advice”, „classy questions and on the sex life of a man”.
The way of spending free time and advice related to this is an important
component of the offer addressed to women:
„advice and discussions about excursions, holidays, holiday leaves, trips in Poland and abroad.
The opinions about how to organize your trip on your own or via a travel agency. You will get
information about prices, accommodation, hotels, boarding houses, campsites, cheap air tickets,
what to be prepared to, what documents to take, how to pack your suitcase and hand luggage,
19
what means of transport to take, what to get vaccinated against before you go abroad” .

The popularity of online forums revealed the willingness of interpersonal
communication, which allowed the contact with other users interested in the
topic. The opportunity „to get further information straight from the horse’s
mouth” contributed to the credibility of the advice. Contrary to the women's
press, women websites editors did not put emphasis on the culinary topics. Such
behaviour resulted from the great popularity of blogs and culinary websites,
which satisfied the needs of the Internet users for this type of content.
Topics concerning fashion, beauty, family, interpersonal relationships, health
and life of celebrities are topics present on every website for women. Many
websites used slogans that are stereotypically associated with a female recipient,
such as horoscopes, dream books, a child and a family, advice, but the content of
particular articles entitled in such ways can be diversified as far as the content is
concerned. The Internet women users emphasized that „known women's
websites are similar, but nevertheless helpful and reliable. They try to help”20 or
16

http://wizaz.pl/forum/showthread.php?t=1146131 ( 05.12.2017).
Ibidem.
18
Ibidem.
19
http://wizaz.pl/forum/ (05.12.2017).
20
Portal Polki.pl w oczach internautek, Warszawa 2007, p. 17, http://pliki.gemius.pl/Raporty/2007/2007
_11_case_FGI_polki%20en.pdf (12.10.2017).
17
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„give the opportunity to get advice, check the opinions of other women on
various topics or find answers to various questions that I am ashamed to ask”21.
In some projects, there were inspirations influenced by the solutions
characteristic of blogs, especially very popular fashion blogs. Aleksandra
Węgrowicz, the interactive media manager of Zenith Optimedia Group,
emphasized:
„in the case of interactive media, the women users are getting more and more demanding.
Competition communication, which can get the reader involved, but for a short time, without
building a bond with the brand, is not enough. The key is qualitative content set precisely in the
context. As the Internet supports cognitive processes, content should be a source of reliable,
practical information for women users. However, considering the specificity of the target group,
22
female emotionality is worth taking into account” .

The youngest Internet users at the ages from 15 to 19 were the most
dissatisfied with the multi-thematic websites addressed to women. Their content
did not fulfil their expectations. According to them, Portal bravo.pl, „is addressed
to children”23. The absence of services for this age group may result from the
difficulties related to the precise determination of their interests. These young
women are no longer children, but they are not yet interested in the matters
connected with family, professional work, reconciliation of functioning in the
private and public life spheres, health problems of the loved ones, etc. The
thematic spectrum is narrowed. The internet users themselves admitted that they
are most interested in information on fashion, beauty, diets and various types of
advice. Practical guidance concerning work outfit, behaviour at an exam, gift
selection for aunties helped young women spring into the existence in new
situations related to the social roles taken, for example as a student or as an
employee. The practical aspect was strongly emphasized. Kasia 21, admitted,
„who is to help me, if not the Internet and women's services. Mind you, the
parents, adults have no knowledge. They do not understand this world”24. On
such a designed, tailor-made website for young women, the Internet women
users would like to read advice on fashion „suiting every pocket”, on beauty, for
example, „advice on nail care”, „recipes for face masks that can be made on one’s
own”25. The practical nature of the information is essential for the users, if not the
most important. The website is to serve as a guidebook that will help one prepare
oneself to leave for school or university. Issues such as satisfying appearance or
appropriate stylization became priorities. That is why in the case of the youngest
21

Ibidem.
M. Banach, Cała prasa jest kobietą, „Media i Marketing Polska” 2012, April, special offer, Target kobieta 2012
[in:] http://pic.media.com.pl/pic/SKLEP/Do_pobrania/Target_kobieta_2012.pdf, p. 8, (17.10.2017).
23
Portal Polki.pl w oczach internautek, Warszawa 2007, p. 16, http://pliki.gemius.pl/Raporty/2007/2007
_11_case_FGI_polki%20pl.pdf (12.10.2017).
24
Respondent's statement – own research carried out in Kielce in May 2016.
25
Portal Polki.pl w oczach…, op. cit., p. 20.
22
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Internet users, the advice „how to get dressed to look good”, „how to hide the
belly” or „extend the legs” was very important.
The popularity of websites addressed to women is determined by their content
suitable for the needs of the user. Therefore, each of them includes practical and
uncomplicated recipes that can be quickly prepared, expertadvice, life tips that
can be applied in everyday life and more. The Internet women users expressed
dissatisfaction with the publication of the articles coming from women's
magazines. They appreciated the organization and the structure of websites. The
possibility to navigate easily, the use of simple and understandable language,
a wide range of topics proved to be important.
Tab. 4. The Content of the Thematic Categories in the Most Popular Women Services
NAME

OWNER

DOMINANT TOPIC

Polki.pl

Edipresse Polska

diet and fitness, culinary, fashion and beauty, interpersonal
relationships (relationships and sex); off-the-clock (music, film,
books, travels)

Kafeteria.pl

Grupa Wirtualna Polska

health, beauty, interpersonal relationships (relationships and
sex), culinary, fashion, lifestyle, culture, forum

Wizaz.pl

Edipresse Polska

fashion, hairstyles, care, beauty, shopping, cooking, child
(motherhood, offering upbringing), culture (trend book),
expanded forum.

Styl.pl

Bauer Media

media fashion, beauty, culinary, health, home, celebrities,
culture (reports, interviews). Two tabs: Pani and Twój Styl
directly referred to the luxurious magazines of Bauer Media
Polska

Ofeminin.pl

Ringer Axel Springer

beauty, fashion, fitness, health, interpersonal relationships,
culinary

Ek.pl

Grupa Wirtualne Media

fashion, beauty, health, culinary, celebrities, celebrities bloomers

Kobieta.wp.pl

Grupa Wirtualne Media

interpersonal relationships (relationships and sex), fashion,
beauty, health, celebrities, culinary, home, diets, interesting
people/women

Kobieta.onet.pl

Ringer Axel Springer

beauty, health, home, interpersonal relationships, fashion
interesting people/women

Kobieta.gazeta.pl Agora. S.A

interpersonal relationships (feelings and sex), fashion , beauty,
culinary (diets , slimming), interesting people/women

Kobieta.pl

Burda International

fashion, beauty, lifestyle, health, relationships, sex, child,
travelling, passions, interiors, culinary, forum

Lula.pl

Agora. S.A.

fashion, beauty, shopping, interesting people, quizzes

Snobka.pl

Grupa Wirtualna Polska

beauty (make-up, cosmetics, hairdo style), fashion (accessories,
fashionable stylization ), shopping

Kafeteria.tv
(the Internet
Television)

Grupa Wirtualna Polska

fashion, beauty, health, culinary, interpersonal relationships (sex
and relationships), celebrities, forum

Vumag.pl

Ringer Axel Springer

fashion (trends in fashion), beauty, shopping, lifestyle

Source: Own study
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Out of the fourteen most popular women's websites, there were five –
Kafeteria.pl, Ek.pl, Kobieta.wp.pl, Snobka.pl, and Kafeteria.tv – that belonged to
the portfolio of Wirtualna Media Group. Ringer Axel Springer owned three
websites: Ofeminin.pl, Woman.onet.pl and Vumag.pl. Two of them belonged to
the Edipresse and Agora companies. Bauer Media and Burda International each
owned one.

Multi-Thematic Websites for Women – Popularity Ranking
Comparing the data on the number of users of multi-thematic websites
addressed to women in 2010, 2011 and 2013, it is clearly visible that three of
them: Kafeteria.pl (then Grupa o2.pl), Wizaz.pl (Grupa Edipresse), Kobieta.wp.pl
(Grupa Wirtualne Media) as the only ones exceeded the level of 2 million users.
Kafeteria.pl had the most real users and mobile page views in 2011. In 2011, the
Internet users spent the most time on using Wizaz.pl and Kobieta.wp.pl, which
were promoted with the slogan: „The more interesting side of femininity”. They
recorded the most page views at that time26. Among other websites, only Polki.pl
(the Edipresse Group) reached over one million real users, whereas, on papilot.pl,
an average user hade 30 page views and spent 20 minutes. Over the year,
Kafeteria.pl and Wizaz.pl recorded small changes in the number of visits on the
website. But Kobieta.wp.pl lost about 220 thousand users and over 11 million
page views. Styl.fm had approximately 135 thousand real users and over 9 million
page views fewer than a year earlier, and Stylistka.pl – enjoyed almost 100
thousand real users and over a million page displays fewer. On the other hand,
Kobieta.onet.pl gained over 110,000 users in a year and over 6.5 million page
views, and Kobieta.gazeta.pl – got around 250,000 users and 3.3 million page
views. Papilot.pl reached approximately 225 thousand users and 2.9 million page
views more.
Tab. 5. Ranking of Websites for Women – Comparison between 2010 and 2011. (according to the
number of users from October 2011)
NAME

USERS

PAGE VIEWS

AN AVERAGE USING TIME

2010 X

2011 X

2010 X

2011 X

2010 X

2011 X

kafereria.pl

2 770 814

2 801 020

23 421 750

22 338 197

00:13:46

00:12:54

wizaz.pl

2 339 854

2 366 874

34 887 260

34 706 920

00:20:40

00:20:01

kobieta.wp.pl

2 378 652

2 156 535

70 871 786

59 605 687

00:12:26

00:12:50

polki.pl

1 027 910

1 067 087

9 298 606

9 045 189

00:06:19

00:05:28

26

More about the campaign, see: http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/ciekawsza-strona-kobiecosci-wirtualnapolska-reklamuje-serwis-dla-kobiet (10.10.2017).
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kobieta.onet.pl

747 567

860 946

5 556 234

12 330 089

00:06:35

00:08:00

kobieta.gazeta.pl

584 486

832 237

6 870 142

10 194 434

00:10:52

00:11:12

kobieta.interia.pl

871 424

802 246

8 510 719

8 284 806

00:07:48

00:08:40

papilot.pl

473 070

699 091

19 015 029

21 888 044

00:27:36

00:20:09

stylistka.pl

720 925

625 636

7 942 659

6 855 205

00:07:44

00:05:31

styl.fm

718 005

581 892

718 005

10 643 000

00:11:46

00:08:06

ofeminin.pl

534 830

556 360

4 870 759

4 551 409

00:04:39

00:03:36

lula.pl

579 601

546 920

1 030 7428

10 233 760

00:21:28

00:14:01

Source: Ranking based on Megapanel PBI / Gemius

In October 2014, four websites had over 2 million real users. The leader was
the Polki.pl service, which joined the Wieszjak.pl website. Over the year, Polki.pl
achieved a very large grown of its user. The number of the users increased by
175% (from 1.19 to 3.27 million), and in terms of page views by 155% (from 9 to
23 million). This good position of the website was an effect of the acquisition of
content from the Wieszjak.pl website, which Edipresse bought along with several
other services from the Infor PL group in November 201327. At the end of 2013,
Wieszjak.pl stopped operating as a separate website and became a department in
Polki.pl service.
From 2013 to 2014, Kafeteria.tv accounted a large increase in page views visits
(from 250,000 to over one million real users). Wizaz.pl and Vumag.pl did not get
along so well. In 2014 among the main horizontal portals, female sections of
Wirtualne Media Group were the most popular and the group was ahead of
Interia, Onet and Gazeta.pl. The popularity of Kafeteria.pl decreased and it lost
216.1 thousand users and 1.28 million domestic page views. Wizaz.pl had 576.6
thousand users and 3.18 million national page views fewer in 2014. Within a year
Kafeteria.tv gained 778.4 thousand visitors and 2.25 million domestic page views.
The increase resulted from, among others, the fact that in the middle of 2013 the
content from websites was displayed on the main page of the WP.pl portal.
Tab. 6. Ranking of Websites for Women – Comparison between 2013 and 2014 (according to the
number of users from October 2014).
NAME

USERS

PAGE USERS

AN AVERAGE USING TIME

2013 X

2014 X

2013 X

2014 X

2013 X

2014 X

Polki.pl

1 188 418

3 268 197

9 007 717

23 015 128

00:04:45

00:04:32

Kafeteria.pl

2 986 592

2 770 514

19 744 977

18 465 611

00:09:04

00:08:26

27

More on this subject here: http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/edipresse-kupil-serwisy-od-grupy-infor-pl
(10.10.2017).
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Kobieta.wp.pl

2 906 089

2 359 242

59 919 063

31 542 691

00:10:47

00:08:10

Wizaz.pl

2 601 039

2 024 420

31 036 409

27 860 164

00:15:58

00:16:54

Interia.kobieta.pl

1 575 225

1 357 922

13 233 938

10 288 336

00:07:33

00:07:00

Styl.pl

1 482 138

1 329 957

10 926 249

12 054 162

00:07:57

00:08:19

Ofeminin.pl

1 101 657

1 157 058

7 762 079

11 356 844

00:03:31

00:05:25

Ek.pl

1 170 514

1 105 576

–

–

–

–

Vumag.pl

1 386 425

1 083 277

5 053 531

4 081 747

00:04:38

00:04:39

Kobieta.onet.pl

837 356

913 883

1 959 505

2 834 720

00:07:45

00:12:29

Kobieta.gazeta.pl

959 120

741 269

6 784 022

4 785 320

00:06:17

00:05:48

Kafeteria.tv

247 521

1 035 941

636 305

2 887 260

00:02:38

00:07:29

Source: Ranking based on Megapanel PBI / Gemius

Summary
The services addressed to the female recipient are the growing media market.
The services offered by large, horizontal media groups such as Bauer Media,
Grupa Wirtualne Media and Edipresse Polska enjoyed popularity among the
Internet women users. In this sector of the media market, the tendencies that
were observable in the case of the women's press evolved for years emerged.
Namely, the „big ones have more”. The companies expanded their portfolios,
apply the economies of scale and thus could function on a difficult media market
more easily.
The most popular multi-thematic women websites dealt with the same issues
that the women's press offered, yet in slightly different proportions. Fashion,
beauty and diets are predominant in them. The female internet users were the
most interested in counselling on these three topics. This state of affairs is
indicative of the target group to which the surveyed websites are addressed. In
the majority, these are younger women between the ages of 18 to 29. The
information and advice concerning health, psychological counselling,
interpersonal relationships, child upbringing, culinary skills functioned on the
websites, but they were not as dominant as in the women's press or breakfast
television.
The Internet forums available as a part of women's websites were an
important component of increasing the attractiveness of the offer. Due to them
the Internet women users could, without embarrassment, ask any question, enter
into a personal interaction with an adviser, and talk with other women who
shared a similar problem. It is important that they could do it at the time and
place convenient for them.
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The Internet Services for Women – an Attempt to Diagnose the Market
Summary
The Internet websites for women, often referred to as online magazines, enjoy great popularity
among the Internet women users. While analyzing them, it is clearly visible that they deal with the
same content that is available in popular women's magazines, however, the channel of distribution
has definitely changed. Over the period 2007-2017, the first places on the ranking lists were
occupied by those websites that belonged to the large media groups, i.e. Ringer Axel Springer
(kobieta.onet.pl), Grupa Wirtualne Media (kobieta.wp.pl), Agora SA (kobieta.gazeta.pl), Bauer Media
(kobieta.interia.pl). However, since 2013, there have been changes in the market as smaller,
independent websites such as polki.pl or kafeteria.pl became rankings’ leaders. Thus the aim of this
paper is to diagnose the online services market for women recipients. Moreover, the author wants
to present the quantitative and qualitative changes in this media market segment and analyse the
capital concentration in the hands of the largest editors.
Keywords: the Internet services for women, the capital concentration
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ABSTRAKT
Jak zaprzyjaźnić się z reklamą? Socjolingwistyczne i socjokulturowe spojrzenie na reklamy
w mediach społecznościowych na przykładzie Facebooka
W kontekście nowych mediów, wraz z przekształceniem się rynku mediów w główne domeny
1
reklamy i marketingu , rola multimodalnych komunikatów reklamowych rysuje się coraz wyraźniej,
szczególnie gdy mowa o mediach społecznościowych. Na co dzień nie zdajemy sobie jednak sprawy
z wpływu mediów społecznościowych na zmiany w społeczeństwie, języku czy schematach
komunikacyjnych; co więcej, rzadko dostrzegamy dystynktywne cechy reklamy w mediach
społecznościowych, biorąc je za coś oczywistego. Warto zatem pochylić się nad sposobem, w jaki
media społecznościowe wplecione są w tkankę społeczną, jak i nad ich wpływem na współczesne
wzorce komunikacyjne. Celem niniejszego artykułu jest socjolingwistyczny i socjokulturowy opis
reklamy w mediach społecznościowych, ze szczególnym uwzględnieniem reklam zamieszczonych na
Facebooku, a także przedstawienie ich jako przykładów typowych dla multimodalnego i wizualnego
zwrotu w komunikacji.
SŁOWA KLUCZOWE: reklama, media społecznościowe, socjolingwistyka, socjokultura, komunikacja.

Introduction
In new media contexts, as „media markets became the main advertising and
marketing environments”2, the role of multimodal advertising communication is
perhaps most evident, especially when it comes to social media. However, little
do we realise how social media are changing the society, its language, and
communication patterns; furthermore, little do we notice the idiosyncratic
1
2

S. Brierley, The Advertising Handbook, London and New York 2005, p. 18.
Ibidem, p. 18.
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features of social media advertising, taking them for granted. It would therefore
be germane to inspect the way in which social media ads are woven into the
tissue of contemporary society, as well as the way in which they influence modern
communication patterns.
The aim of this paper is to discuss these issues related to social media ads from
the sociolinguistic and sociocultural standpoint, with considerable emphasis
placed on facebook ads, as well as to present the format they employ as indicative
of the contemporary multimodal and visual turn in communication.
The interesting peculiarities of both form and content of social media advertising
have inspired the author to have a look at the sociocultural and linguistic
dimension of facebook ads with a view to establishing a diagnosis of human
language and social condition as mediated by new media context.

Defining Social Media and Social Media Ads
It seems suitable to start with the definition and scope of the term under
discussion; Oxford dictionary defines „social media” as „websites and applications
that enable users to create and share content or to participate in social
networking”3. Therefore, they enable the netters to share information, opinions,
and knowledge with potentially unlimited audiences, as well as to connect and
communicate with other users easily by means of the World Wide Web. What is
more, social networking sites invite more interactivity and engagement on the
part of the users owing to their increased activity, which translates into usergenerated and/or customised content. Social media consist of social media
accounts, groups, fora, blogs and vlogs, videos, pictures, podcasts, and many
other forms of users’ activity; irrespective of the form, though, the primary
function of all social networks boils down to communication – not only between
users, but also between users and advertisers.
Blossom offers yet another definition of social media, stating that they can be
described as „any highly scalable and accessible communications technology
or technique that enables any individual to influence groups of other individuals
easily”4. In other words, because social networks belong to the realm of mass
media, their reach is truly enormous, allowing the advertising agencies to
influence numerous prospects simultaneously, almost any time and almost
anywhere. New media provide advertisers with more and more opportunities to
transmit their advertising messages, opening the channel used for
communication, entertainment, and information exchange to advertising
3

Social media – definition of social media in English by Oxford Dictionaries online.
J. Blossom, Content Nation. Surviving and Thriving as Social Media Changes Our Work, Our Lives, and Our
Future, Indianapolis 2009, p. 29.
4
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promotion as well. High level of access to modern technologies, along with the
popularity of social media, render social networking sites an ideal environment for
the dynamic development of internet ads.
„Social media are about people influencing other people in a social situation
through technology”5 so they constitute ideal instruments of influence when
it comes to product promotion. Hence, advertising messages, nestled comfortably
on facebook, seem to be a great example here, for this particular social medium
makes it possible for the users to create accounts, to enter different groups, and
to share messages, photos, videos, and events from their lives. Each user can
follow real-time updates of the list comprising various items liked, commented on
or shared by himself or her friends, with ads resembling ordinary posts woven
into the ongoing list. Consequently, the very placement of such ads in social
media gives them a must-read status6, requiring constant attention from the
netter since, at first glance, it is difficult to distinguish between a post and
a sponsored ad until one really looks at it.
Apart from the post-like structure typical of all social-media content, one can
enumerate a number of differences that can be identified in „classic” internet
banners and ads in social media; first of all, they usually make use of several
different types of deployable semiotic codes available in their arsenal, i.e. of
verbal, visual, and sometimes even auditory stimuli to convey one message. Social
media ads are thus multimodal in structure, simultaneously employing an array of
meaningful resources available7, joining the text in the heading and in the post
with emoticons and emoji, supplementing it with short videos, GIF files
or boomerang videos combining sequences of photos into moving images in the
form of a loop, i.e. played back-and-forth.
The internet environment offers many additional advantages in terms
of marketing tools, the most important of which are personalisation and virality.
The former is reflected in the users’ being free to decide what they want to follow
or subscribe to, as well as which content they want to share or post; furthermore,
personalised content may also be adjusted to the netter’s preferences and tastes
detected by the browser on the basis of previous search results. The latter, on the
other hand, renders social media ads distinct from their press or TV counterparts
due to the fact that they can be circulated from one Internet user to another
thanks to liking, sharing, or re-posting; viral content is thus capable of reaching
inconceivable numbers of users in a short span of time. Last but not least, social
media ads’ accessibility is also an important aspect to consider since they are
usually displayed on the screens of mobile devices, which means that the
5

Ibidem, p. 30.
D. Crystal, Language and the Internet, Cambridge and New York 2006, p. 241.
7
J. Bateman, Multimodality and Genre. A Foundation for the Systematic Analysis of Multimodal Documents,
New York 2008, p. 1.
6
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advertising content is available whenever people use social media networks.

A Few Words on the Sociocultural Dimension of Social Media
Ads
The sociocultural dimension of computer-mediated technologies is also an
issue that deserves proper consideration. As various social media, including
facebook, are entering and conquering our society, the virtual community grows,
at the same time transforming the real one according to the rules of
mediatization, which „points to societal changes in contemporary highly modern
societies and the role of media and mediated communication in these
transformations”8. These processes of change, as such, influence many areas of
social and cultural life, reshaping and defining cultural contexts anew; referring to
a work by Schulz9, Lundby describes this transformation as follows:
„Schulz points to four processes of social change where the media play a key role: first, in
extension of the natural human communication capacities; second, in partial or complete
substitution of social interaction and social institutions (...); third, in the amalgamation where
boundaries between mediated and non-mediated activities are dissolved; and finally,
accommodation – the changes induced by the mere fact that communication media exist, and so
10
people and institutions have to adapt them” .

On the one hand, media-saturated communities can benefit from the new
modes of communication available thanks to social-media environments; on the
other, mediatization may have an adverse impact on human activities and
communication patterns, as one can speculate that contemporary societies may
turn to messaging and mediated cognitions or behaviours instead of real-life,
face-to-face conversation11; as a result, people may fail to fulfil their perceived
social needs if they confuse social media with authentic communication12, thus
hampering interpersonal relationships in the long run.
Nowadays, one can easily find himself or herself expanding the circle of friends
and acquaintances on facebook for it to include favourite brands and products as
well. Media today are all-embracing and so are ads that transform the products
and services promoted into social media accounts, enabling one to „befriend” an
ad. The constant urge to expand one’s circle of „friends”, to click and subscribe to
8

K. Lundby, Introduction: „Mediatization” as Key, [in:] Mediatization: Concept, Changes, Consequences,
K. Lundby (ed.), New York 2009, p. 1.
9
W. Schulz, Reconstructing Mediatization as an Analytical Concept [in:] „European Journal of Communication”,
2004, 19 (1), pp. 87-101.
10
K. Lundby, Introduction: „Mediatization” as Key..., op. cit., pp. 10-11.
11
S. Turkle, Alone together: Why we expect more from technology and less from each other, New York, 2012.
12
Z. Wang, J. M. Tchernev, and T. Solloway, A dynamic longitudinal examination of social media use, needs, and
gratifications among college students, „Computers in Human Behavior”, 2012, 28 (5), pp. 1829-1839.
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more social media accounts, and hence receive more information may prove
detrimental to interpersonal relationships, though. By way of example, such
situations may potentially lead to compulsive behaviours and addiction to the
Internet that, in fact, have nothing to do with socialising but rather separate an
individual from real interaction. Becoming more and more engaged in what is
going on in the world of social media may cause the community ties to loosen as
a result of one’s being stuck in front of the screen and his fear of missing out13.
That is why one should endeavour to understand social media ads operation
and some basic persuasive stratagems behind the words and images used therein
in order not to fall into a trap of emotional substitution social networking sites
threaten us with. In the lines to follow, the author shall therefore briefly address
the questions concerning the visual, multimodal, and (artificially) emotionalised
turn in communication patterns fostered by social networking sites.

Research Part – Analysing Ads on FACEBOOK
The paramount objective of the study was to inspect the language of social
media ads and to inquire into the question of how the multimodal aesthetic and
linguistic code of new media shape ads on FACEBOOK. To this end, circa 100
FACEBOOK multimodal ads were scrutinised by the author for language structures
and idiosyncrasies, taking under consideration ad type and key structural features,
as well as visual elements and specific language features employed that were
present in the analysed sample. The results are presented in the table below and
expressed as a percentage.
Table 1. The presence of ads’ features in a selection of FACEBOOK ads.
ADS’ FEATURES

PRESENCE IN THE SAMPLE ANALYSED

AD TYPE

–

B2C

87%

B2B

13%

STRUCTURAL FEATURES

–

strong visual appeal

77%

conciseness

70%

longer copy

30%

interactivity / hyperlinks / outbound links

100%

multimodal eclecticism

100%

13

A. K. Przybylski et al., Motivational, Emotional, and Behavioral Correlates of Fear of Missing Out, „Computers in
Human Behavior”, 2013, No. 29, pp. 1841-1848.
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VISUAL FEATURES INCLUDED

–

images

71%

videos

20%

emoticons / emoji

93%

GIF files / boomerang videos

9%

LANGUAGE FEATURES INCLUDED

–

familiarly of address

91%

simple language /spoken-like forms

54%

imperatives

40%

questions

39%

repetition

9%

hashtags

23%

accumulation of punctuation marks

32%

majuscules

44%

Source: Own research

The qualitative content analysis of social media advertising based on
a collection of random FACEBOOK ads gathered between April and September
2017 has shown that visual appeal (77%), conciseness (70%), interactivity (100%),
and multimodal eclecticism (100%) are most prevalent in the sampled social
media ads. In general, business-to-consumer (B2C) ads were more widespread
than their business-to-business (B2B) counterparts and, as confirmed by Swani et
al.14, neither category was reported to adopt „hard sell” strategies. As follows
from the analysis, ads on FACEBOOK are often designed so as to address the user
personally and establish a good rapport with him or her thanks to familiar
expressions and spoken-like register that was found out to be present in 54% of
the ads analysed. This would explain the application of imperatives and
conversational style resembling an attempt at a tête-à-tête with the target
audience; the imperative form can usually be found in the hyperlink buttons or
outbound links to the product’s website.
„These are the seven button options to choose from: Shop Now, Book Now, Learn More, Sign
Up, Download, Watch More, [and] Contact Us. The theory behind why this button works is that it
helps focus your ad to an even greater degree (…). Adding a button enhances the call-to-action
15
and primes a reader to take the action” .

14

K. Swani, B. P. Brown, and G. R. Milne, Should tweets differ for B2B and B2C? An analysis of Fortune 500
companies' Twitter communications, „Industrial Marketing Management”, 2014, No. 43 (5), pp. 873-881.
15
K. Lee, The 7 Hidden Factors of the Most Effective Social Media Ads, „Buffer Blog” – Thoughts on Social Media
& Online Marketing, 2015.
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Nevertheless, the imperative form (40% presence) is not the only one used;
social media ads often ask questions as well (39% presence) with the aim of
provoking thought on the possible answer (usually, the brand, product or service
advertised is implied to be the answer). The advertising copy tends to be concise
and meaning-laden, as well as to contain characteristic power words and calls to
action, often accompanied by time prompts like „buy now” or „limited time”.16
The message is further strengthened by means of appealing visuals in the form of
a picture (71% presence), emoticon or emoji (93% presence) that supply the
audience with sensual experience and with the emotional ingredient.
Various realisations of the emotional appeal were found to be present in the
majority of advertising messages examined, ranging from emoticons and emoji
or photos to emotive language expressed via the accumulation of punctuation
marks (32% presence) and the use (or overuse) of majuscules17 (44% presence)
typical for internet registers. Moreover, inducing emotions such as liking is also
achieved thanks to ads personalisation to make them match the member’s
account. Additionally, the emotional aspect can be introduced by the netters
themselves since they are provided with an opportunity to interact with the
advertiser in the comment section, i.e. to „talk” with the ad or with other users
who buy, use or like the product or service on offer. To the author’s mind, such an
illusion of contact with the brand renders it more pleasant and approachable,
which translates into enhanced brand liking.
The Internet, as a hybrid medium exploiting other media forms, from written
text to motion picture, renders social media ads unique thanks to the exceptional
combination of static and dynamic multimodal content in one advertising
message. The visual turn in internet communication is also noticeable: the visual
appeal is realised by means of emoticons and emoji, attractive images, hashtags,
colours, and links. Websites in general constitute the most eclectic form of written
language18 owing to colour-coding and different fonts or font types available,
whereas the use of colour in social media ads’ hyperlinks not only catches the eye,
but also invites the netter to click and explore the interactive advertising content
by himself or herself.
As far as the language of social media ads is concerned, it is composed of both
textual and visual codes so one can undoubtedly identify multimodality as its
characteristic feature. The role of the word in the realm of the Internet is
diminishing19, however, owing to the fact that online communication through
computer-mediated technologies necessitates the combination of different codes

16

Ibidem.
A. Panek, Język w przestrzeni internetu, „Przestrzeń społeczna – Social space”, 2016, No. 1, pp. 5-7.
18
D. Crystal, Language and the Internet..., op. cit., p. 205.
19
A. Panek, Język w przestrzeni internetu…, op. cit., p. 1.
17
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with a view to simplifying the message as much as possible20. Consequently, the
textual layer is rather limited and reduced to keywords, short phrases, questions,
exclamations or imperatives that involve speech stylisation to make the message
resemble spoken register. The advertisers are hence inclined to use compact
speech-like forms, as well as to decide on the use of schematic language patterns
and suggestive imagery, realised by means of photos, videos, emoticons, and
emoji, in order to present the audience with shortcuts to other, more complex
meanings they can easily decipher on their own21.
Communication strategies within the internet medium rely on both verbal and
visual stimuli, the combination of which is realised in hyperlinks that adopt the
written form but are frequently colour-coded in order to catch the eye of the
netter. The ads’ interactivity22 is a key factor as well, for the use of hyperlinks
contributes to a phenomenal multidimensionality of information transmission
that makes it possible to guide the user from one website to another23 in a nonlinear manner. The Internet as such is characterised by non-linear viewing, that is,
it does not assume any fixed reading sequence, which is why advertisers go to
great lengths to create attractive messages that will guide the recipient’s eye
movement24 and thus control his or her attention.

Concluding Remarks And Implications For Future Research
All in all, upon the inspection of the sample, one can definitely state that the
analysis conducted confirms the adjustment of the structure and form of the
selected FACEBOOK ads to the general internet register. Both the format and style
in the sampled ads conform to the standardised rules of this particular social
networking site. As far as the format is concerned, advertising messages on
FACEBOOK assume the form of ordinary posts, which is why it becomes easy to
work them into the content scrolled down the screen by the netter and, hence,
make the marketing message part of the users’ daily infotainment dosage.
In parenthesis, let it be added that, when it comes to social media in general, the
line between the content chosen by the netter and that imposed by the advertiser
seems to blur, making the netter unconsciously ingest what he is presented with.

20

Ibidem, p. 2.
A. Stwora, Moc rozdźwięku, antonimii i kontrastu, czyli różne oblicza odwrotności znaczeniowej
w multimodalnych komunikatach reklamowych, [in:] Światło-cień. Językowy wymiar kontrastu, M. BędkowskaObłąkand A. Jackiewicz (eds.), Kraków 2017, p. 125.
22
D. Crystal, Language and the Internet..., op. cit., p. 212.
23
M. H. Jackson, Assessing the structure of communication on the World Wide Web, „Journal of ComputerMediated Communication”, 1997, No. 3 (1), p. 8.
24
D. Crystal, Language and the Internet..., op. cit., p. 204.
21
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Reverting to the structural and stylistic features of the ads analysed (see Table 1),
one can see that the unique mixture of conciseness, multimodality, interactivity,
and strong visual appeal is indeed indicative of the contemporary multimodal and
visual turn in communication. The emphasis is placed on images, emoticons, and
emoji that both accompany and enrich the textual layer, which, in turn, gravitates
towards spoken-like register and familiarity of address that can possibly make the
netter feel an emotional affinity with the brand. The textual in the ads is further
characterised by the accumulation of punctuation marks and the use (or overuse)
of majuscules typical of internet genres. As social networking sites are becoming
„the primary arena for highly targeted marketing and advertising”25, it seems
necessary for advertising agencies to comply with the requirements of new media
and, accordingly, to speak „the new language” as well. That is why the advertising
content needs to be adjusted to this new norm of constructing and showing ads
per se.
Contemporary social media ads exist in a proliferation of forms as they may
use a real plethora of various stimuli. The idiosyncratic features of social media
advertising present on facebook boil down to one aspect, namely to
multimodality. It is the multimodal quality that allows for the coexistence, cooperation, and „co-meaningfulness” of different semiotic codes in one artefact,
which is possible thanks to the online environment that is „immensely more
varied in its communicative options through the availability of such dimensions as
colour, movement, and animation”26, and thus excels as a medium.
The peculiarity of the language of advertising on facebook outlined in this
paper may, in fact, point out to potential revisions of popular communication
patterns fostered by mass and social media. The multimodal and visual turn are in
vogue, making people speak by means of GIF files, boomerang videos, emoticons,
and emoji enabling to encode meanings in little yet perfectly comprehensible and
universal images. Shortened textual forms and the accumulation of punctuation
marks combined with the pictorial component, for instance, are only several
examples to testify to the ongoing change in terms of language patterns on social
networking sites.
This paper posits that the new „grammar” of social media communication may
prove to have an impact on human communication patterns themselves, changing
the way people communicate on a daily basis. Moreover, the sociolinguistic
examination conducted allows for investigations into the social and cultural
aspect of social media in general, as well as into the emotional nature of one’s
interaction with the stream of information. The notion of social media itself
assumes the existence of a certain social context in which various online contents
25

P. S. Jothi et al., Analysis of social networking sites: A study on effective communication strategy in developing
brand communication, „Journal of Media and Communication Studies”, 2011, No. 3 (7), p. 239.
26
Ibidem, p. 204.
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function, interacting with mass audiences and individual targets alike; therefore, it
seems worthwhile to ponder over the emotional side of the advertising discourse
in social media in the light of relationship and community crises in real life. The
author of this paper speculates that social media posts, including ads, filled with
spontaneous or spontaneous-like emotional appeal can potentially substitute for
the emotional experience outside the internet domain. An implication of this line
of reasoning is that an advertising message can become a friend, literally and
metaphorically, if the netters feel an affinity with the brand thanks to the spokenlike, or even man-like, register, accompanied by attractive visual packaging, so to
speak.
In order to reach more people effectively, brands in social media transform
into user’s accounts in order to remain on the same conversational plane with the
prospects for them to feel equal – just like partners in a conversation. Owing to
the fact that both the product and the netter are equal and maybe even similar
facebook users that speak the same language, the brand’s message becomes
something natural and unintrusive, which induces liking. The most important
thing, however, is to sensitise people, especially the young, to the operation of
social media ads, to their playing with human emotions, as well as to the
persuasive schemes devised by the advertisers. It is also vital to notice the
magnificent complementarity of the elements belonging to the textual, visual, and
sometimes even of the aural domain27 of advertising in social media and to see
that language and society are interrelated entities sharing communication
patterns. It would therefore be advisable to monitor both internet registers and
the genre of social media ads, for their multimodal and thus diversified format is
indicative of the multimodal and visual turn in communication the society
is experiencing in this day and age.
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How to Befriend an Ad?
A Sociolinguistic and Sociocultural Inquiry Into Social Media Ads on Facebook
Summary
In new media contexts, as „media markets became the main advertising and marketing
28
environments” , the role of multimodal advertising communication is perhaps most evident,
especially when it comes to social media. However, little do we realise how social media are
changing the society, its language, and communication patterns; furthermore, little do we notice the
idiosyncratic features of social media advertising as well, taking them for granted. It would,
therefore, be germane to inspect the way in which social media ads are woven into the tissue of
contemporary society, as well as the way in which they influence modern communication patterns.
The aim of this paper is to discuss these issues related to social media ads from the sociolinguistic
and sociocultural standpoint, with considerable emphasis placed on FACEBOOK ads, as well as to
present the format they employ as indicative of the contemporary multimodal and visual turn in
communication.
Keywords: advertising, social media, sociolinguistics, sociology, communication patterns.
28
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Handling Positive Evaluation
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ABSTRAKT
Strategie odpowiedzi na akty pozytywnego wartościowania w interakcji z klientem na Twitterze
Przedmiotem analizy są wybrane strategie stosowane przez firmy w odpowiedzi na akty
pozytywnego wartościowania produktów wyrażane przez konsumentów w interakcji indywidualnej
na wybranych profilach marek na Twitterze. Twitter stanowi jeden z najpopularniejszych kanałów
wykorzystywanych w komunikacji korporacyjnej zarówno przez firmy, jak i przez konsumentów.
W oparciu o wcześniejsze badania strategii reagowania na akt komplementowania badanie
pokazuje, jak firmy reagują na pozytywną ocenę ich produktów. Analiza wskazuje, iż firmy stosują
różnorodne strategie odpowiedzi, np. przyjęcie komplementu, akt komplementowania konsumenta,
podziękowanie, wyrażanie pozytywnych emocji. Strategie te mogą być interpretowane jako
aktywności podejmowane w celu promocji produktów, tworzenia społeczności związanej z daną
marką, a także wzmacniania pozytywnych relacji z konsumentem.
SŁOWA KLUCZOWE: Twitter, komunikacja korporacyjna, pozytywne wartościowanie, odpowiedzi na
komplement.

Introduction
The aim of the following study is to examine selected strategies of responding
to a positive evaluation of products in individual interaction with a client on
selected English corporate profiles on Twitter. Drawing on the strategies of
compliment handling, the study shows how these companies react to a positive
evaluation of their products. These strategies may be interpreted as activities
undertaken by the brands with the aim of promoting products, construing brand
affiliation, as well as strengthening social rapport and interactional closeness with
the consumers.
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Twitter and Electronic Word-of-Mouth
Twitter and other social networking sites enable consumers to engage in the
electronic word-of-mouth (e-WOM) communication, i.e. „any positive or negative
statement made by potential, actual, or former customers about a product or
company, which is made available to a multitude of people and institutions via the
Internet”1. Engaging in e-WOM, consumers share opinions and reactions
concerning services and products. The motives that encourage consumers to be
involved in e-WOM comprise social-psychological, identity and utilitarian
motives2. More specifically, the intentions behind e-WOM encompass concern for
other customers, social benefits – such as the perspective of social interaction,
economic incentives, advice seeking – as well as an opportunity to enhance selfesteem, to show expertise, uniqueness, and to share emotions3. Engaging in
a positive e-WOM may help the consumer to share expertise, and thus, gain social
and self-approval, while engaging in a negative e-WOM allows him/her to express
hostility and vengeance4.
Word-of-mouth communication has been observed to have an important
influence on consumers’ purchase decisions and attitudes towards a given brand,
thus, impacting the company’s reputation and sales results5. Yet, in contrast to
traditional WOM communication, e-WOM is said to have a more significant
influence6 and is considered as more powerful in generating interest in products
and services than traditional marketing communications. Cheung et al.7 suggest
that two major factors influence consumers’ assessment of the credibility of
online WOM, i.e. informational and normative – with the former comprising
argument strength, source credibility, and confirmation with prior beliefs, and the
latter involving recommendation consistency and aggregate rating.
Twitter is one of the social media channels allowing the spread of customer
opinions. The research underlines a critical and powerful role which Twitter plays
1

T. Hennig-Thurau et al., Electronic word-of-mouth via customer-opinion platforms: What motivates customers
to articulate themselves on the internet?, „Journal of interactive marketing”, 2004, issue 18(1), p. 39.
2
Ibidem, p. 47-48.
3
T. Hennig-Thurau et al., Electronic word-of-mouth... op. cit., p. 38-52; K. Swani, B. Brown, G. Milne, Should
tweets differ for B2B and B2C? An analysis of Fortune 500 companies’ Twitter communications, „Industrial
Marketing Management”, 2014, No. 43, p. 873-881.
4
B. J. Jansen, M. Zhang, K. Sobel, Twitter power: Tweets as electronic word-of-mouth, „Journal of the American
society for information science and technology”, 2009, No. 60(11), p. 2169-2188.
5
M. Lee, S. Youn, Electronic word-of-mouth (eWOM): How eWOM platforms influence consumer product
judgment, „International journal of advertising”, 2009, issue 28, p. 473-499; C. Shu-Chuan, Y. Kim, Determinants
of consumer engagement in electronic word-of-mouth (eWOM) in social networking sites, „International Journal
of Advertising”, 2011, issue 30(1), p. 47-75.
6
M. Zhang, B. Jansen, A. Chowdhury, Business engagement on Twitter: A path analysis, „Electronic markets”,
2011, issue 21, p. 161-175.
7
M. Cheung et al., Credibility of electronic word-of-mouth: Informational and normative determinants of on-line
consumer recommendations, „International Journal of Electronic Commerce”, 2009, No. 13(4), p. 9-38.
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in e-WOM communication. The microblog has been observed to encourage the
process of brand engagement8. It allows consumers to share information and
interact with other consumers and companies freely9. An analysis of consumers’
Twitter practices shows that the factors which influence consumers’ e-WOM
activities comprise peer communication, modelling, observing others’ attitudes
and behaviours10.

Compliment and Compliment Response
Compliments constitute evaluative speech acts that „explicitly or implicitly
attribute credit to someone other than the speaker, usually the person addressed,
for some „good” (possession, characteristic, skill, etc.) which is positively valued
by the speaker and the hearer”8. They are viewed as manifestations of solidarity
through the expression and acknowledgement of admiration9. Compliment and
compliment response represent an example of an adjacency pair or „action chain
event”10. The components are linked by both temporal and relevance conditions11.
Most studies on compliment responses rely on taxonomies developed by
Holmes12 and Herbert13. In Herbert’s classification, compliment responses may
comprise comment acceptance, comment history, return, praise upgrade,
reassignment. Holmes’ taxonomy includes such responses as compliment
acceptance, rejection, evasion, or no acknowledgement.

Materials and Methods
The material for the following analysis comprises selected tweets expressing
positive evaluations exchanged by consumers and company representatives on
selected English company profiles. The tweets were collected in the period
between November 2015 and March 2016 from the following profiles: O2, EE,
Adidas, Barclays, Lloyds, Yodel, East Midland Trains, National Express, Samsung,
Sainsbury’s, Virgin Media. The collection of responses comprises 70 tweets.

8

J. Holmes, Compliments and compliment responses in New Zealand English, „Anthropological linguistics”, 1986,
issue 28, p. 485.
9
R. K. Herbert, The ethnography of English compliments and compliment responses: A Contrastive sketch, [in:]
Contrastive pragmatics, W. Oleksy (ed.), Amsterdam 1989, p. 3-35.
10
A. Pomerantz, Compliment responses: Notes on the co-operation of multiple constraints, [in:] Studies in the
organization of conversational interaction, J. Schenkein (ed.), New York 1987, p. 109-110.
11
R. K. Herbert, The ethnography of English compliments... op. cit.
12
J. Holmes, Compliments and compliment responses... op. cit.
13
R. K. Herbert, The ethnography of English compliments... op. cit.
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Responding to a Positive Evaluation on Twitter
The collection of messages expressing positive evaluations published by
consumers indicates that social media constitute a favourable environment for
a positive e-WOM and that customers are willing to share not only negative but
also positive evaluations.
Positive e-WOM messages expressed by consumers comprise:
 positive evaluation of a product:
@SamsungUK camera looks amazing for a phone!, I love the edge. And you brought back
water resistant and expandable memory yippee!!!

 positive evaluation of the company’s services, campaigns, customer care:
@BarclaysUK Help Thank you for the wonderful ladies at your #Rhyl branch for helping me
sort out my app. Always helpful.

 narratives of positive experience with a product:
@adidasUK Sunday 10k, recovery shake time. Love running in my @adidasUK vest. #run like
the wind blows

The categorisation presented above shows that the companies in question
employ a number of strategies of responding to a positive evaluation expressed
by their consumers. The strategies are not mutually exclusive and tend to be used
in various configurations.
Table 1. Responses to positive evaluation
Type of act

Frequency

Compliment acceptance: product

29

Compliment acceptance: company

21

Complimenting the consumer

18

Acts of commitment to a consumer

9

Appreciation: expression of positive feelings

23

Appreciation: thanks

36

Accompanying acts: questions, requests

21

Emoticons and emojis

31

 compliment acceptance: confirming the positive value of a product:
In response to the consumer’s positive evaluation of a product launched by
a given company, the speakers accept the compliment, confirm the positive value
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of the product in question and resort to explicit praise14:
(1) @adidasUK Loving my new #stansmiths@adidasUK
adidas UK @adidasUK
@userA true classic. Today belongs to you Sheena.
(2) @SamsungUK Fantastic @SamsungUK #VR experience in Westfield. I've watched #VR videos
before but that rollercoaster is a truly 21st centurystuff!
Samsung UK @SamsungUK
@user The world of #VR is pretty awesome, glad to hear you had a great experience
with it.

These responses to the users’ comments exemplify the strategy of upgrading
praise15, strengthening and exaggeration of the positive evaluation. This is
achieved by means of strongly evaluative vocabulary („true classic”, „pretty
awesome”).
 compliment acceptance: confirming the quality of a company:
Responses to a positive evaluation comprise acts of explicit self-praise, in which
the speakers positively evaluate the company’s services16. The speakers,
analogically to the acts mentioned above, upgrade the praise, confirm the
attractiveness of the company’s values, its innovativeness and popularity,
customer-orientation and top-quality, sharing with the consumer confidence in
the good value of the services offered:
(3) @SamsungUK I'm sticking with @SamsungUK for life now. Taken at night and edited on my
S8 using Samsung standard apps. Already have the S9 upgrade included in my contract.
Samsung UK@SamsungUK
@user We both know it's only an upgrade when it's a Samsung. Happy to have you on board
for LIFE!
(4) @SamsungUK Samsung, your music choices are fantastic.
Samsung UK @SamsungUK
@user Our music taste you mean, so WE'RE fantastic.

The messages have a highly expressive tone and comprise strong evaluations,
emphasising the positive judgment given by the customers, in this way
exemplifying intensification of the compliment. The illocutionary force of the acts
is underlined by lexical means, emotive lexical items with positive connotations,
exclamations, as well as – on the orthographic level – by means of capitalisation.
The form of the acts may be dictated by their textual character. Due to the lack of
further cues, the speakers enhance the strength of the message and the verbal
evaluation. In the acts of self-praise, the companies explicitly confirm their „top”
14

Cf. A. Tereszkiewicz, Komunikacja z klientem na Twitterze – analiza wybranych aktów mowy w interakcji
handlowej online, „Studia medioznawcze”, 2017, issue 1(68), p. 82.
15
R. K. Herbert, The ethnography of English compliments... op. cit.
16
Cf. A. Tereszkiewicz, Komunikacja z klientem na Twitterze… op. cit., p. 83.
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quality, lending credence to themselves and evaluating the consumer’s positive
opinion as obvious and common.
 complimenting the customer:
Other responses to the customers’ comments which underline product
engagement involve positive evaluation of the customer17. In the analysed
material, positive evaluation refers to the customer’s choice of a product,
activities or appearance, predominantly associated with the company or its
products:
(5) @adidasUK
Ready for the airport run with the @SockCouncil and @adidasUK #spezial
adidas UK @adidasUK
@user The most stylish trip to the airport, ever.
(6) @SamsungUK#galaxynote8 did this cute pic of me at the South Pole!
Samsung UK @SamsungUK
@user Great shot, Wendy! Are you able to follow us back so we can DM you with some
news...
(7) @SamsungUK I was busy thinking bout... my cute new lens!
Samsung UK @SamsungUK
@user Amazing lip-syncing Agnes. #ShareTheStage

The responses often have the form of motivational slogans, commenting on
the user’s performance or achievements:
(8) @adidasUK And wearing them today I just equalled my fastest ever 10k time. Set in 2013!
adidas UK @adidasUK
@user You're on fire in #UltraBOOST Uncaged, Ben. Keep up that good work. Looking
forward to reading your review.
(9) @adidasUK boys are back at pre season... footwear thanks
adidas UK @adidasUK
@user Training hard today. Prepared to win tomorrow.

Compliments and motivational messages express appreciation of the
consumers and reinforce their positive view. The acts indicate that the companies
take notice of the consumers and their use of the company’s products.
Complimenting, signalling approval and expressing a positive evaluation of the
addressee are important markers of the relationship between the company and
the clients. Such acts may successfully increase rapport with customers, create
a positive image of the company and consolidate good relationships18. However,
the use of positive evaluation acts online is slightly different. In the analysed
17

Cf. A. Tereszkiewicz, Komunikacja z klientem na Twitterze… op. cit., p. 77.
J. Coupland (ed.), Small talk. London, 2000, p. 89; cf. A. Tereszkiewicz, Komunikacja z klientem na Twitterze…
op. cit., p. 77.
18
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interactions, these assessments comprise post-not pre-transaction evaluations.
Their primary aim, therefore, may be to reaffirm the consumer’s right decision, to
maintain a sociable relation with the consumer, with the prospect of future
transactions. The acts have a clearly persuasive and impressive function and,
though addressed to a specific individual, they have a public character, and thus,
may appeal to other viewers of the message.
 Acts of commitment to a specific customer:
Responses to a positive evaluation also involve acts of commitment to a specific
customer. The acts emphasise a personal approach to the customer and underline
dedication towards the specific addressee:
(10) @adidasUK thanks for having me in the Brick Lane studio this morning
Such a banging class #HereToCreate
adidas UK @adidasUK
@user Great to have you down Katie. The way to start the day!

 Appreciation: expression of positive feelings:
Positive evaluation concerns not only specific products but also the company’s
services or customer care procedures. In these cases, similar to the abovementioned evaluation of products, company representatives respond to
customers’ evaluation by means of expressive messages in which they share the
customer’s positive feelings:
(11) @EMTrains The man who drove this train needs a pay rise-sharp, honest, funny and had
carriages clapping him!
East Midlands Trains @EMTrains
@user Hi Jay. That's great stuff! We've let Sebastian and his manager know. Thanks for
getting in touch.
(12) @BarclaysUKHelp I actually did appreciate it. @Barclays sends a text with „reply 1 if valid,
2 if fraud”. I replied 2 and went back to sleep!
Barclays UK Help @BarclaysUKHelp
@user Hi Sarah, I’m glad we were able to spot this for you and make it easier! ^NI
(13) @BarclaysUKHelp Thank you for the wonderful ladies at your #Rhyl branch for helping me
sort out my app. Always helpful.
Barclays UK Help @BarclaysUKHelp
@user Hi Francis, it’s great to hear that our staff were able to help you sort out your app :)
^AM

Such acts underline the company’s customer-orientation. The speakers do not
explicitly praise the company but express positive feelings concerning the
successful customer care and the company’s being able to meet the customers’
needs and offer satisfying service. The acts have an important image-boosting
function. Since the customer’s initial message is not visible to the reader unless
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s/he clicks on the exchange, the company repeats the statement with the
compliment to make it public, so that other users can see it and learn about the
positive customer care provided by the company. The company may, thus,
enhance its image as a customer-oriented brand, attentive and successful in
solving customer issues, express its concern for the customer and assure
readiness to help the customer in the future.
 appreciation: expressing thanks:
The responses to users’ positive evaluation and compliments also comprise
appreciation in the form of thanks:
(14) @BarclaysUKHelp Excellent customer service from Nina at @BarclaysUK in Bury St
Edmunds today. Asset to the company
Barclays UK Help @BarclaysUKHelp
@user Hi Hayley, thank you for taking the time to share this with us :) ^CA
(15) @EMTrains hi. Just wanted to say a big thank you for the passenger assistance given today
for my disabled mother from GY To BDM.
East Midlands Trains @EMTrains
@user Hi James, your very welcome. Thank you for taking the time to get in touch.

The thanks represent positive politeness acts, enhancing customer engagement
and interactional closeness. By thanking, the companies show that positive
feedback is appreciated. The act takes the form of the more formal thank you and
the less formal thanks, extended to include the object of thanks, predominantly
comprising thanking the customer for the effort of contacting the company to
share the news.
 accompanying acts:
As can be seen from the examples, individual tweets may constitute expressions
of a positive evaluation and may be accompanied by additional acts, which
predominantly perform the function of increasing the illocutionary force of the
initial act and/or enhancing the rapport with customers.
One of the most frequently performed acts accompanying the expressive acts
by means of which customers share their feelings and positive evaluations are the
questions addressed to users which encourage them to share further details
concerning the products they use and further positive experiences of the
products. Such acts are designed to maintain interaction, to encourage the reader
to enter into a conversation with the company with further praise of the product,
to continue spreading positive e-WOM, and, as a result, to raise and/or
strengthen the positive associations about the company in the user’s and other
readers’ minds, to enhance the satisfaction derived from the choice or use of the
company’s product, and to create a more personal experience:
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(16) @SamsungUK Guys I'm so so excited to get the S7 Edge, Even more excited it comes in
white !!! Very beautiful indeed
Samsung UK @SamsungUK
@user We can sense your excitement, which is understandable. The #GalaxyS7Edge is
awesome. What excites you the most about it?
(17) @virginmedia Excited to get @virginmedia tomorrow
Virgin Media @virginmedia
@userEee exciting!!! What package have you gone for Nicole? HF
(18) @SamsungUK Getting ready for America got a new phone today all ready for next week.
#8days#samsungS7
Samsung UK @SamsungUK
@user We can't think of a better travel companion! Whereabouts in the States are you
heading too?
@SamsungUK Great Barrington, MA :) going to work in a summer camp
Samsung UK @SamsungUK
@user Ooo, lots of photo taking opportunities. You're going to love using the new dual
pixel camera & we would love to see them.

The examples show how promotional and rapport-building content can be
strategically combined. The focus is not solely on the transactional aspects of the
interaction but on strengthening the relationship with the consumer as well.
External modification of such acts by means of emoticons is also frequent. The
emoticons expressing positive and affective meaning as well as emojis indicating
strength, respect and enthusiasm are placed at the end of an evaluation or
message. Emoticons strengthen the positive evaluation and help to clarify the
intended meaning19.

Conclusions
Positive evaluations of products and compliments addressed to customers are
also frequent in face-to-face communication, in which they often help to finalise
a transaction. Previous research indicates the use of such evaluations with
prospective customers and points to their considerable impact on sales. Such
exchanges help to create an affiliative relation with customers20 and may, thus,
influence their decisions on potential purchases. In the analysed material,
however, as indicated above, expressions of a positive evaluation appear as posttransaction acts confirming the good choice that the customer has made or
supporting the customer in his/her decision or undertaking. The above-mentioned
responses to a positive e-WOM may be interpreted as a co-constructed
19

M. Placencia, A. Lower, Your kids are stinking cute. Complimenting behaviour on Facebook among family and
friends, „Intercultural pragmatics”, 2013, No. 10(4), p. 635.
20
C. Clark, P. Drew, T. Pinch, Managing prospect affiliation and rapport in real-life sales encounters, „Discourse
studies”, 2003, No. 5, p. 24.
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promotion – promotion of the company constructed together with the
consumers. The speakers use positive comments expressed by the consumers
in order to promote their services. In their responses, the companies reinforce
their positive evaluation and promote the product further. More importantly,
evaluative and expressive acts make positive evaluation public, and thus, promote
the positive image of a given company. In this way, positive evaluation acts can
indirectly persuade other users to purchase the evaluated product.
These acts represent relationally-oriented strategies of positive politeness,
associated with expressing and sharing emotions, and showing „interest, approval
and sympathy with hearer”21. In this context, such expressions have an important
contact- and rapport-building function22 and help to establish and increase
solidarity with customers23. By interacting with customers about the use of given
products, the mentioned companies have a chance to trigger or strengthen the
relationship with their customer, to try to persuade the customer to share more
experiences with the company, and thus, to tie the individual to the brand. The
acts have a clear function of creating a positive atmosphere and triggering
positive energy associated with the company and its products. The strategies
mentioned above exemplify the process of building a community around a given
brand and show clearly how companies take an effort to engage consumers. They
also construct their identity as spontaneous, emotional, enjoying cooperation
with customers, sharing their excitement and being pleased with the customers’
evaluations. The interaction exemplifies one of the primary purposes of social
media, that is „ambient affiliation”24, i.e. the use of social media to share
emotions, reactions, evaluations, likes and dislikes. It reflects the focus on affinity
seeking and the wish to indicate that one is a part of a community of users with
similar experiences. A company may successfully use this potential offered by the
discussed medium to get closer to its customers, to engage with customers at
a personal level. Yet, bearing in mind the generally low degree of familiarity
between customers and providers, the exchanges also constitute evidence of the
conversationalisation of public discourse, the spread of informality and pseudointimacy25. The context of social media interaction shapes the form of tweets.
Such expressiveness, rather unlikely in other channels of customer encounters, is
21

P. Brown, S. Levinson, Politeness. Some universals in language usage, Cambridge 1987, p. 102.
M. Placencia, A. Lower, Your kids are stinking cute... op. cit., p. 642; M. Carretero, C. Maız-Arevalo,
M. A. Martınez, „Hope this helps!” An Analysis of expressive speech acts in online task-oriented interaction
by university students, [in:] Yearbook of corpus linguistics and pragmatics 2014: New empirical and theoretical
paradigms, J. Romero-Trillo (ed.), Cham 2014, p. 261-289.
23
M. Placencia, A. Lower, Your kids are stinking cute... op. cit., p. 622.
24
M. Zappavigna, Discourse of Twitter and social media. How we use language to create affiliation on the web,
London 2012.
25
N. Fairclough, Critical discourse analysis. Boston, 1995; cf. A. Tereszkiewicz, Komunikacja z klientem na
Twitterze… op. cit., p. 83-84.
22
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clearly dictated by the medium, whose defining features comprise spontaneity
and emotionality.
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Handling Positive Evaluation in Customer Encounters on Twitter
Summary
The following study investigates selected strategies of responding to a positive evaluation of
products in individual interaction with a client on selected English corporate profiles on Twitter.
Twitter represents one of the most popular channels used in corporate communication, used by
both companies and consumers. Drawing on the strategies of compliment handling, the study shows
how companies react to positive evaluations of their products. The analysis shows that companies
resort to a number of strategies in forming their responses, such as compliment acceptance,
complimenting the consumer, thanking, expressing positive feelings. The strategies may be
interpreted as activities undertaken by these brands with the aim of promoting their products,
construing brand affiliation, as well as strengthening social rapport and interactional closeness with
the consumers.
Keywords: Twitter, corporate communication, positive evaluation, compliment response
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ABSTRAKT
Zabawa z informacją. Cyfrowe społeczeństwo komunikacyjne
Zaprezentowany artykuł podejmuje próbę refleksji nad zagadnieniem przekazywania i odbierania
informacji we współczesnym świecie. Jego nadrzędnym celem jest analiza miejsca, które zajmuje dziś
odbiorca stanowiący zarówno główne źródło nadawania, jak i odbierania treści we współczesnym,
cyfrowym społeczeństwie komunikacyjnym. W odniesieniu do teorii współczesnej konwergencji
mediów, która powoduje integrację wielu narzędzi, procesów oraz form medialnych oraz dotyczy
wszystkich jej uczestników, warto krytycznie zastanowić się nad pytaniem, jak wobec szumu
informacyjnego i często sprzecznych komunikatów selekcjonować odpowiednie treści oraz czy jest to
w ogóle możliwe?
SŁOWA KLUCZOWE: komunikacja, informacja, cyfryzacja, społeczeństwo, transmedialność, odbiorca.

The main aim of the present contribution is not to deliver an exhaustive study
on social communication, but to provide a comprehensive analysis concerning the
role of old and contemporary methodologies of media experts and the processes
of transmedia and media convergence in the modern world. The first part is
aimed at presenting contemporary research concerning the investigated
phenomena along with some cultural contexts. The subsequent section comprises
an analysis of the nature of modern society, juxtaposed with an insight into the
impact of the world of new media and technologies on it. The next part provides
an analysis of the phenomenon of transmedia and the description of a
contemporary recipient of information. The present contribution ends with some
final remarks from the author that provide a final summary of the whole text.
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Cultural Contexts and Methodology
Although the everyday language of the recipients dealing with media and
social communication is permeated with various definitions, suggestions and
interpretations that govern their understanding, modern media researchers seem
to refer to constructivism more and more often when dealing with the
aforementioned issues. In relation to that, when analyzing the concept of
messages, it is worth saying that they are structures based on schemes and
system descriptions. At the discourse level, messages have a certain autonomy
which consists of the possibility of constructing an infinite number of stories that
the recipient reads with the help of these discursive rules. According to George
Gerbner, a person or an institution may perceive, select and interpret events
within a certain cultural context in order to disseminate them using available
linguistic means with some underlying intentions that come in various forms. The
recipient reads and interprets a text, thanks to his or her own skills, taking into
account his or her own needs and expectations. What is more, the recipient
benefits from his or her knowledge about the world, personal experience and
information concerning facts provided by other sources. As a result of this
process, the mind of the recipient creates a mental picture of the events
described in the given text1.
One of the greatest contemporary sociologists, A. Giddens, aptly notes that
„we live in a world of transformations, affecting almost every aspect of what we
do”2 [author’s own trans.]. For many years, a very dynamic process of the
development of the so-called new media paradigm which does not have the limits
of time, space, and language have been easily observable. Therefore, what can be
stated is that the impact of technology on the social, economic and organizational
dimension of communication among the participants is unprecedented. It is aptly
summarized by Hopfinger who states that at the beginning of the 21st century,
there are ways of communication that are appropriate to all stages of the
communication infrastructure development. Such a development increases and
differentiates the repertoire of characters, media, channels and transmissions.
It seems that the range of social communication increases, while the share of
indirect contacts declines spatial factors. It may be stated that social
communication seems to be inevitable for contemporary societies. Moreover, as
Hopfinger observes, communication may be treated as a form of specific
interpretation of the society. It is the area where – with the whole range of views,
positions, options -people communicate with themselves more or less effectively;
they try to understand their location, their world and time, and problems – from
1
2

T. Piekot, Dyskurs polskich wiadomości prasowych, Kraków 2006, p. 108.
A. Giddens, Socjologia, Warszawa 2004, p. 474.
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simple and banal to complicated and shocking – and find answers that are in
between deep pessimism and euphoric hope3.
The acceleration of the change concerning the communication stage – under
the influence of new media – has transformed our perception of information.
A participant of such communication is faced with new challenges, which can
often be reduced to the ability to distinguish contemporary, hybrid media genres.
The digitization of the modern world influences our way of acquiring knowledge
and building the output of knowledge from many areas of life. These
transformations are characterized, above all, by the cultural change which,
according to Celiński, consists of a methodological change that introduces new
methods, tools and ways of scientific work that allow for an effective use of the
world of digital data, interfaces, software and visualization4. What can be,
therefore, stated is that the world of new technologies is characterized by the
increasing multithreaded and unclear communication noise. The ubiquitous
saturation of goods and services along with a growing competitiveness among
e.g., smaller entrepreneurs that we observe on the market hinder to attract and
retain the attention of a recipient for a longer period of time. The development of
the information society shows that the known ways of reaching the consumer
have ceased to be useful. The current cultural trend of „PC” (post-era) shows that
the excess of messages is currently the determinant of new information trends.

The Society of Excess
Each of us is subjected to many transformations under the influence of
cultural, social and biological factors. Contemporary information and consumerist
society are characterised by ubiquitous redundancy in every sense of the word.
Information transfer causes the recipient to have a difficulty in effective selection
of the situation-relevant content and in evaluating the message he or she
receives. Consumers' culture essentially conditions the production of an
increasing number of products for the needs of individuals. Today, one can
observe a significant transgression beyond the „production” scheme. In this
context, it should be emphasized that the culture of excess, which has developed
on the grounds of the culture of consumption, along with technological progress,
is being replaced by it. They are both characterised by the affluenza

3

M. Hopfinger, Sztuka i komunikacja: sygnały zmian całej kultury, [in:]: Nowe media w komunikacji społecznej
XX wieku. Antologia, M. Hopfinger (ed.), Warszawa 2002, p. 457-458.
4
P. Celiński, Renesansowe korzenie cyfrowego zwrotu, [in:] Zwrot cyfrowy w humanistyce. Internet/Nowe
media/Kultura 2.0, A. Radomski, R. Bomba (eds.), Lublin, http://e-naukowiec.eu/zwrot-cyfrowy-w-humanistyce,
(05.04.2018).
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phenomenon5, which is a civilisational disease – defined asa constant desire to
increase the level and standard of living, and, at the same time, dissatisfaction
with the existing conditions.
The excess and the associated culture6 are also characterised by the saturation
of the surrounding world with all kinds of stimulants. Understood in this way, the
consumption does not concern (as in the case of consumption culture) only the
accumulation of material objects, but also manifests itself in everyday activities,
such as the lack of separation between work and personal life, which involves
taking work home, glancing nervously at the phone screen or checking the stock
exchange status. It is also worth noting that an individual who is shaped by the
excess culture changes his or her social roles and multiplies his or her tasks.
One of the theories that the author of the present work often refers to
concerns Gergen's concept of multiphrenia. Gergen's research focuses, among
other things, on the phenomenon of multiphrenia, or a state related to the
exodus. The aforementioned multiphrenia is a strong feeling of tension resulting
from one's saturation in various kinds of stimuli7. The phenomenon primarily
affects the conduct and operation of the information society, which views data as
very important. Reality is a consequence of the changes taking place in the
present and an awareness of being its recipients.

Transmedia of Information Transfer
At this point, it is worth considering how the concept of „communication”
should be understood in relation to the presented analysis. Etymologically, the
word „communication” originates either from the Latin communicate – which
means to be in a relationship, in relation to, participate or associate; or from
another Latin word communis – which means common. T. Goban-Klas notes that,
nowadays, almost every author of a more extensive dissertation devoted to
communication considers it his or her duty to present his own understanding of
the term. It is not strange that definitions of communication are large in number8.
Another researcher, Roger Fidler, when describing the evolution of media
communication, introduces the concept of media-morphosis, which denotes
a gradual transformation of a given medium or group of media. According to him,
5

K. M. Ekstrom, H. Brembeck, Elusive Consumptin in retrospect. Report from the conference,
http://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/23184/1/gupea_2077_23184_1.pdf (05.04.2015).
6
T. Szlendak, Kultura nadmiaru w czasach niedomiaru, [in:] „Kultura Współczesna. Teoria – Interpretacja –
Praktyka”, 2013, No. 1, p. 10.
7
K. J. Gergen, Nasycone Ja. Dylematy tożsamości w życiu współczesnym, Warszawa 2009, p. 106-110. The author
considers similar issues in work: Komunikacja w dobie nowych technologii: społeczeństwo social media na
wybranym przykładzie, [in:] „Humanistyczny korpus" No. 17, Kiev 2018.
8
T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa
2005, p. 42.
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the transformation of means of communication (media) is caused by a complex
impact of needs, competition, political and social pressures and technological
innovations on the participants of the communication. Media-morphosis has
proceeded gradually, by means of co-evolution, co-existence, convergence
(overlapping and complementing media technologies and their social, cultural and
economic implications), and the emergence of complex and consistent media
systems. Fidler distinguishes three media domains:
 the domain of communication (e.g., interpersonal communication,
conversation),
 the broadcasting domain (e.g., theatre, music, mass media: radio, film,
television),
 the documenting domain (e.g., writing, printing, literature, science)9.
These domains are best understood in relation to the concept of a media tree.
The metaphorical trunk of the tree refers to speech and language that were
developed over 40,000 years ago and the aforementioned domains are referred
to as the tree’s branches. It is worth stating that the development of both was a
rather simultaneous and interdependent process10.
Permanent, known and widespread forms of information transmission are
slowly becoming exhausted. Rational benefits resulting from the needs of clients,
which the brands offer in the modern market, are often insufficient to achieve the
assumed sales/relationship-building effects. The changing digital reality forces
a quick replacement of the existing methods and ways of conducting activities by
new solutions offering advanced communication strategies. It is not by accident
that the phenomenon of transmedia has emerged. Transmedia, as Załuski puts it,
is a phenomenon of culture, as well as one of the issues of contemporary
aesthetics and artistic practice, in which the issue of creative openness
is understood as the lack of boundaries to define what art is and what it is not11.
Following this thought, it can be stated that every object can aspire to be a work
of art. Thierry de Duve also elaborates on this matter. He writes that:
„we should never stop pondering or worrying about the fact that, today, in a completely
12
legitimate way, everyone can be an artist, not being a painter, writer or musician” .

It should be noted, however, that, in this way de Duve refers to the fact that
art, understood in the traditional sense of the word, is limited not only to the
selected forms of expression but also to certain internal standards that have
always defined and radically separated the areas of art such as sculpture, painting
9

Presented on the basis of reading R. Fidler, Mediamorphosis: Understanding New Media, Pine Forge Press,
1997
10
T. Goban-Klas, Cywilizacja medialna, Warszawa 2005, p. 29.
11
T. Załuski, Transmedialność?, [in:] Sztuki w przestrzeni trans medialnej, T. Załuski (ed.), Łódź 2010, p. 9.
12
T. de Duve, Postduchampowski ład. Uwagi o kilku znaczeniach słowa «sztuka», trans. by K. Pijarski, „Obieg”
2008, No. 1-2, p. 50.
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or architecture. Today, we note that media transcripts penetrate many forms of
communication (not only art or artistic expression), creating the basic skeleton of
the media culture. Form, which today is the dominant way of transmitting
information message and advertising, responds primarily to the needs of the
modern customer.
Transmedia is a form of infiltration of media messages. The beginnings of this
phenomenon can be observed in various communications in traditional media
(e.g., multiple advertising messages). However, technology has forced further
changes in the transmission of information, which mainly consist of telling stories
(the so-called narration of the message). It is a cognitive filter that allows the
viewer to perceive information. The content conveyed by the broadcaster to the
recipient in the transmedial message is, therefore, easier to learn, more enjoyable
and stimulating.

Man vs Information
David Bolter, the author of Turing’s Man, emphasizes that computer
technology can be called technology that defines our era, and modern man is
simply a process reduced to a simple set of rules13.
With reference to the above fragment, it should be said that currently there
are two main elements that allow messages to attract specific recipients. These
are primarily on structure of social connections (social chart) and the structure of
the interests which are interested in (interest graph). Today, one question that
requires elicitation is whether the willingness to obtain information depends on
us, or on the type of medium used to transmit it. The information society is
progressing and there is no doubt about it. One of the most famous media
experts, Marshall McLuhan, in the work entitled Mechanical Bride, states that the
overabundance of information has an impact not only on the emotional state of a
single person but the society as a whole14. In his research, McLuhan comes to the
conclusion that the form of the medium is more important than the entire
content of the message. As recipients, we change into passive receivers who often
process a specific media message without reflection. As he rightly notices, today,
the medium of the message is simply a message shaping the behaviour of the
modern recipient – the consumer of the information world.

13

D. Bolter, Turing’s Man. Western culture at the computer age , trans. T. Goban-Klas, Warszawa 1990.
M. McLuhan, Mechanical Bride: Folklore of Industrial Man, New York 1951, p.22. The author considers similar
issues at work: Komunikacja w dobie nowych…, op. cit.
14

211

Playing with Information. Digital Society and Communication

Reflection
It seems that long-term communication in the virtual world impacts the way
how reality is perceived. To be more precise, as a result of the impact of the
virtual world on communication, reality ceases to be seen in a traditional way15.
Although there are different schemes in the network than in everyday life
processes and experiences, adaptation requires real experiences of the virtual
world. Speaking of an artificial paradise, Welsch describes his world. As the author
points out, if the network user identifies himself or herself too much with the
virtual world, s/he alienates himself/herself from the real world. It is best
summarized by Juszczyk, who claims that as a result of virtual overdependence,
various people can lose the ability to communicate in social groups and in the
families. They may also become devoid of the ability to empathize with the
environment of the people they have contact with. What follows is that they
become less sensitive and affectionate and their interest in learning decreases.
They may experience difficulty concentrating on lessons, lose initiative, and their
imagination and aesthetic behaviour may be dulled16.
The contemporary excess of information in the digital world, which uses
a variety of techniques and forms of communication, is a answer to the violent
behaviour of the recipient, whose attention can be won only with a wide range of
means of communication. Media, such as the press, television and the Internet,
penetrate various to ols of accessing information in order to create appropriate
forms of communication. All this requires the use of very complex and coherent
processes of transmitting information in which the aforementioned tools are not
only responsible for transmitting information but sometimes become pieces of
information themselves. The last question that needs asking is: are we the
participants of the „media performance” in which fast and short play with
information continues or are we playing with the information ourselves?
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Playing with Information. Digital Society and Communication
Summary
The present article attempts to reflect on the issues of transmitting and receiving information in the
modern world. Its main aim is to analyze the position of the recipient who not only receives but also
transmits the content in the contemporary digital communication society. In the context of
contemporary media convergence theory, which involves the integration of many tools, processes
and media forms and concerns all its participants, it is worth analyzing whether it is possible to
select relevant content in the face of the information noise and constant occurrence of conflicting
messages.
Keywords: communication, information, digital, society, transmedia, recipient.
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Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
„Język w kontekście kultury II”

Już po raz drugi młodzi badacze i doktoranci mieli możliwość wzięcia udziału
w naukowym spotkaniu w Częstochowie, które było poświęcone refleksji nad
kulturowymi kontekstami języka, w szczególności nad statusem języka
w otaczającym świecie i zmianami w przestrzeni komunikacyjno-kulturowej.
Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod tytułem „Język w kontekście kultury II”
odbyła się w dniu 5 czerwca 2018 roku na Wydziale Filologiczno-Historycznym
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie,
przy ul. Zbierskiego 2/4. Konferencję zorganizowali doktoranci pierwszego
i drugiego roku językoznawstwa we współpracy z Zakładem Języka Polskiego
Instytutu Filologii Polskiej, częstochowskim oddziałem Towarzystwa Historycznego
im. Szembeków, Kołem Literackim „Anafora” oraz Ośrodkiem Promocji Kultury
Gaude Mater w Częstochowie. Na jednodniowym sympozjum, które miało
interdyscyplinarny charakter, zjawili się przedstawiciele takich humanistycznych
dziedzin nauki, jak: medioznawstwo oraz językoznawstwo, historia, filozofia,
pedagogika, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo. Patronat medialny nad
konferencją sprawowali: Radio Panorama, CzeKultura.pl, Długosz TV.
Konferencja została uroczyście otwarta przez kierownik Zakładu Języka
Polskiego dr hab. prof. UJD Urszulę Wójcik. Referat inauguracyjny pt. Frazeologia
a współczesny użytkownik języka wygłosiła doc. dr Jana Raclavska z Uniwersytetu
Ostrawskiego, która przybliżyła związki frazeologiczne związane z wyrazem „pies”
w zasobie językowym polszczyzny oraz ekwiwalenty w języku czeskim i językach
wschodniosłowiańskich. Tegoroczne obrady plenarne odbywały się w pięciu
sekcjach tematycznych; podczas konferencji wystąpiło dziewiętnastu referentów
z kilku ośrodków akademickich: Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akademii Ignatianum
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w Krakowie i Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza
w Częstochowie. Obrady w sekcjach dotyczyły rozmaitych zagadnień:
współczesnej leksyki, funkcji i roli mediów, kierunków rozwoju form medialnych
i metodologii badawczych, przemian gatunków prasowych, ewolucji języka
polityki, zaburzeń mowy. Wszystkie zagadnienia zostały omówione w szerokim
kontekście kulturowym. Prezentowane referaty miały zarówno charakter
teoretyczny, przeglądowy, jak i analityczny.
Ze względu na różnorodność podejmowanych tematów nie sposób przedstawić
wszystkich wystąpień, dlatego też dla zasygnalizowania obszarów dociekań
naukowych uczestników konferencji zwrócę jedynie uwagę na wybrane
wystąpienia. Mgr Sonia Gembalczyk, reprezentująca Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie, zainteresowała słuchaczy wystąpieniem pt. Towarzyszący mowie
emblemat potakiwania – z analizy wystąpień publicznych, poświęconym silnie
ugruntowanemu kulturowo znakowi emblematycznemu, jakim jest znak
potakiwania. Ze względu na kontekst użycia gest ten może przybierać rozmaite,
niejednokrotnie skrajne funkcje komunikacyjne. Prelegentka w celu zobrazowania
omawianej tematyki posłużyła się fragmentami filmów wykonanymi podczas zajęć
ze studentami. Najistotniejszy trzon referatu stanowi, według mnie, część,
w której autorka w procesie zintegrowanej analizy multimodalnej wyodrębniła
funkcje potakiwania skierowane do odbiorcy, którymi są: potwierdzenie,
podkreślenie, powitanie, podziękowanie i autoreakcja. Z jej badań wynika
również, że najczęściej gest ten towarzyszył wtrąceniom i wyliczeniom, przybierał
zatem funkcje o charakterze spajającym (metajęzykowym).
Kolejne dwa referaty dotyczyły języka władzy w okresie II wojny światowej
i PRL-u. Dr Marzena Forma w prezentacji pt. Figura wroga i sojusznika
w odezwach Wandy Wasilewskiej (kształtowanie się politycznego dyskursu
dominującego u schyłku II wojny światowej) dokonała analizy właściwości
językowych tekstów, których prymarną funkcją było oddziaływanie na myśli
i postawy ich adresatów. Czas i miejsce, w jakim powstały odezwy Wandy
Wasilewskiej, pozwalają mówić o nich jako o prototypowych tekstach-matrycach,
w których da się odnaleźć elementy języka propagandy totalitarnej – nowomowy.
W trakcie wystąpienia prelegentka uwagę swoją skupiła na: powitaniach
słuchaczy, sposobie zwracania się do adresatów wypowiedzi, sposobie prezentacji
przeciwnika i sojusznika politycznego. Podstawę materiałową stanowiły odezwy
i artykuły Wandy Wasilewskiej kierowane do żołnierzy, biorących udział
w formowaniu 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki na terenie ZSRR, które
w 1945 roku zostały wydane w zbiorze pt. Płomień i próchno.
Łukasz Kępa w referacie pt. Język polityki – nowomowa. Analiza wybranych
przemówień wygłoszonych przez Edwarda Gierka przedmiotem analizy uczynił
wybrane przemówienia I sekretarza KC PZPR, które powstały w latach 70.
ubiegłego wieku. W tekstach tego polityka – wyćwiczonych i powtarzanych dla
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uzyskania efektu retorycznej argumentacji – bez trudu można dostrzec
mechanizmy manipulacji językiem oraz wyznaczniki nowomowy. W wystąpieniu
omówiono przykłady rytualizacji i stereotypizacji konstrukcji językowych
określających funkcje partii komunistycznej w życiu społeczeństwa, w tym zlepki
wyrazów ważnych dla ideologii: historyczna chwila, bratnie narody socjalistyczne,
nadzieja na lepszą przyszłość, cud gospodarczy. We wnioskach z analizy
komunikatów kierowanych przez władzę do społeczeństwa polskiego w okresie
PRL-u autor wskazał funkcje (informacyjno-interpretacyjną oraz dezinformacyjną)
przemówień, którymi posługiwano się w celu umocnienia władzy komunistycznej.
Wygłoszone referaty dotykały także różnych rodzajów mediów. Badacze
podjęli refleksję nad jednokierunkowymi mediami tradycyjnymi i ich pozorną
dialogicznością (w prasie, radiu, telewizji) oraz wskazywali na ich odmienność od
nowych technologii (Internetu). Szczególnie akcentowano zagrożenia płynące ze
strony mediów elektronicznych, które m.in. determinują zmiany w ludzkim
myśleniu i odczuwaniu oraz wyraźnie kreują własną wizję rzeczywistości.
Najwięcej jednak wystąpień dotyczyło gatunków publicystycznych. Interesującym
głosem w dyskusji nad modyfikacjami konwencji gatunkowych było wystąpienie
mgr Julity Paprotnej z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego
w Częstochowie. Doktorantka w referacie pt. Stylizacja gatunkowa
w felietonistyce Macieja Stuhra na podstawie zbioru „W krzywym zwierciadle.
Felietony” za przedmiot analizy obrała felietony Macieja Stuhra, które
publikowane były w magazynie „Zwierciadło” od stycznia 2009 do kwietnia 2013
roku. Przeprowadzona analiza zgromadzonego materiału dowiodła, że ten
współczesny felietonista wykorzystuje w swoich tekstach różne stylizacje
gatunkowe, wśród których są zarówno gatunki dziennikarskie (wzmianka), jak
i stricte użytkowe (nekrolog), a także literackie (bajka), natomiast zastosowane
w nich zabiegi stylizacyjne pełnią przede wszystkim w funkcję humorystyczną
i satyryczną.
Kolejne wystąpienie poświęcone zostało strukturze i strategiom
semiologicznym przekazów internetowych. Mgr Kamil Skoczylas (UHP,
Częstochowa) w referacie pt. Gry językowe w memach sportowych przedmiotem
swoich zainteresowań uczynił memy internetowe, czyli komunikaty obrazkowe,
które za pomocą tekstu lub komentarza oraz dopasowanego do niego obrazka
komentują aktualne wydarzenie, sytuację lub postać. Autor przybliżył wyznaczniki
ważne dla opisu tego gatunku, w szczególności relacje zachodzące na linii tekst –
obraz (nie zapominając o kontekście sytuacyjnym). Prelegent zilustrował swoje
wystąpienie licznymi przykładami memów sportowych i poddał analizie obecne
w nich gry językowe, ze szczególnym uwzględnieniem polisemii, homonimii,
metonimii i dekompozycji.
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Rozwój mediów stawia dziś przed badaczami szereg wyzwań związanych
z opisem nowych zjawisk. Mgr Sandra Camm (UHP, Częstochowa) szczegółowo
zaprezentowała nowy gatunek reklamowy – advertorial, który przybiera formę
dłuższego artykułu reklamowego i stanowi narzędzie marketingowe coraz częściej
wybierane przez reklamodawców. Ten typ reklamy wykorzystuje rozmaite środki
i zabiegi, często ocierające się o kryptoreklamę, aby zwrócić uwagę swoich
adresatów. Dlatego też prelegentka przedstawiła historię advertorialu, jego
definicję oraz opisała projektowanych odbiorców. Referat poruszył kwestie
dotyczące badania strategii dyskursywnych stosowanych w advertorialach, które
z całą pewnością służą celom perswazyjnym. Wystąpienie zakończone zostało
ciekawą prezentacją wyników badań w tym obszarze, przeprowadzonych przez
autorkę na materiale głównie polskojęzycznych gazet.
Nie zabrakło również referatów językoznawczych sprofilowanych na analizy
stylistyczne. Mgr Izabela Kuśnierek z tej samej uczelni w wystąpieniu
pt. „Preparowanie eliksiru filozoficznego” Michała Sędziwoja – początki polskiej
terminologii chemicznej omówiła leksykę, która stanowiła podstawę dla
kształtowania się terminologii chemicznej. Bazę materiałową stanowił traktat
Preparowanie eliksiru filozoficznego przypisywany Michałowi Sędziwojowi
- najsłynniejszemu polskiemu alchemikowi żyjącemu na przełomie XVI i XVII wieku.
W obszar tematyki konferencji wpisywało się również wystąpienie mgr Marii
Katarzyny Przybylskej (UMK, Toruń): Kultura bez języka? Język bez kultury? Kultura
bez człowieka? O filogenezie języka w ujęciu interdyscyplinarnym, w trakcie
którego prelegentka dokonała krytycznego przeglądu wybranych wyników badań
i najbardziej wpływowych hipotez dotyczących pochodzenia języka naturalnego.
Głównym zamierzeniem referentki była próba odpowiedzi na pytanie: czy
uprawnione i możliwe jest mówienie o języku w oderwaniu od kultury, bądź
o kulturze bez odniesienia do języka? Z ustaleń autorki wypłynął wniosek, że
wielość podejść metodologicznych oraz sam kierunek i charakter badań nie
zawsze w sposób jednoznaczny pozwalają na określenie stosunków, jakie
zachodzą między kulturą i językiem.
Na wyróżnienie zasługuje ponadto, ze względu na tematykę, referat mgra
Jarosława Czarnoty (UJK, Kielce): Werbalizacja semantyki wolitywnej w rosyjskim
i polskim dyskursie administracyjnym. Jego rozważania były skoncentrowane na
zawartej w rosyjskim i polskim dyskursie administracyjnym semantyce wolitywnej.
Prelegent podczas wystąpienia omówił typy aktów woli oraz sposoby ich
werbalizacji za pomocą jednostek językowych.
Po wystąpieniach referentów w sekcjach toczono ożywione dyskusje, w trakcie
których rodziły się niejednokrotnie kolejne pytania dotyczące relacji między
językiem a kulturą. Podsumowania oraz zamknięcia konferencji dokonali
organizatorzy, dziękując za udział w spotkaniu wszystkim prelegentom oraz
osobom, które czynnie uczestniczyły w obradach.
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Z pewnością druga edycja konferencji „Język w kontekście kultury” zachęciła
młodych badaczy do prezentacji ich najnowszych wyników badań. Dodajmy, że
konferencja odbyła się w kilka dni po tym, jak Akademia im. Jana Długosza
w Częstochowie została przekształcona w Uniwersytet HumanistycznoPrzyrodniczy. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku odbędzie się kolejna (trzecia
już) jej odsłona.

Lista referatów wygłoszonych podczas Ogólnopolskiej
Konferencji Naukowej „Język w kontekście kultury II”
 Dominik Arest (UAM, Poznań): Dialekt cypryjski języka nowogreckiego
w kontekście zapożyczeń językowych oraz jego wpływ na tożsamość
i kulturę Grekocypryjczyków
 mgr Beata M. Wolna (UHP, Częstochowa): Przekraczając granice: Język
w komunikacji naukowej i biznesowej
 mgr Izabela Kuśnierek (UHP, Częstochowa): „Preparowanie eliksiru
filozoficznego” Michała Sędziwoja – początki polskiej terminologii
chemicznej
 mgr Sylwia Smolarz (UHP, Częstochowa): Nowa leksyka w komunikacji
młodzieży gimnazjalnej
 mgr Sonia Gembalczyk (UJ, Kraków): Towarzyszący mowie emblemat
potakiwania – z analizy wystąpień publicznych
 dr Marzena Forma (UHP, Częstochowa): Figura wroga i sojusznika
w odezwach Wandy Wasilewskiej (kształtowanie się politycznego dyskursu
dominującego u schyłku II wojny światowej)
 mgr Łukasz Kępa (UHP, Częstochowa): Język polityki – nowomowa. Analiza
wybranych przemówień wygłoszonych przez Edwarda Gierka
 mgr Jarosław Czarnota (UJK, Kielce): Werbalizacja semantyki wolitywnej
w rosyjskim i polskim dyskursie administracyjnym
 Narcyza Myszka (UMK, Toruń): Mózg, dziecko, język: perspektywy
kognitywistyczne
 mgr Agnieszka Ignaczewska (UMK, Toruń): Grać czy nie grać – oto jest
pytanie. Wpływ Minecrafta na umiejętności językowe dzieci w wieku
przedszkolnym
 mgr Patrycja Ligmanowska (UHP, Częstochowa): Społeczno-kulturowe
uwarunkowania rozwoju leksyki dzieci w wieku 7 i 8 lat
 mgr Iga Winnicka (UHP, Częstochowa): Gry i zabawy w terapii zaburzeń
mowy
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 mgr Ines Załęska (UHP, Częstochowa): Humor i gry językowe w wybranych
książkach o Jamesie Bondzie
 mgr Kamil Skoczylas (UHP, Częstochowa): Gry językowe w memach
sportowych
 mgr Julita Paprotna (UHP, Częstochowa): Stylizacja gatunkowa
w felietonistyce Macieja Stuhra na podstawie zbioru „W krzywym
zwierciadle. Felietony”
 mgr Maria Katarzyna Przybylska (UMK, Toruń): Kultura bez języka? Język bez
kultury? Kultura bez człowieka? O filogenezie języka w ujęciu
interdyscyplinarnym
 mgr Joanna Picewicz (Akademia Ignatianum, Kraków): Rola doboru
płciowego w ewolucji języka
 mgr Paulina Piasecka (UHP, Częstochowa): O komunikacji w ujęciu analizy
transakcyjnej. Gry psychologiczne
 mgr Sandra Camm (UHP, Częstochowa): Advertorial – nowy gatunek
reklamowy
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Tryb recenzowania publikacji w czasopiśmie
naukowym ”Media i Społeczeństwo”,
kryteria zakwalifikowania artykułu do druku,
tzw. zapora ghostwriting i guest authorship
Informacje ogólne
„Media i Społeczeństwo” jest rocznikiem Wydziału HumanistycznoSpołecznego oraz Wydziału Zarządzania i Transportu Akademii TechnicznoHumanistycznej w Bielsku-Białej. Publikuje wyłącznie artykuły naukowe oraz
sprawozdania z konferencji naukowych, recenzje i komunikaty. Tematyka
artykułów przyjmowanych do druku musi być zgodna z profilem pisma (por. niżej:
Kryteria zakwalifikowania artykułu do druku).
Komitet redakcyjny rozumie nadesłanie materiału do publikacji w piśmie
„Media i Społeczeństwo” jako równoznaczne z deklaracją ich autora, że jest to
oryginalny materiał autorski, dotąd nie publikowany, który nie narusza praw
autorskich osób trzecich i nie został przekazany do druku w innym wydawnictwie.
Autor nie otrzymuje honorarium za publikację artykułu.

Tryb recenzowania publikacji
Tryb recenzowania publikacji jest następujący: Komitet redakcyjny dokonuje
wstępnej oceny tekstu, który jest następnie kierowany, jako anonimowy, do
recenzentów. Recenzenci pozostają również anonimowi, co oznacza, że autorzy
publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości. Recenzja powstaje w myśl
zasady 'double-blinding proces'.
Dla każdej publikacji powołani zostają dwaj niezależni recenzenci zewnętrzni,
spoza Rady Naukowej czasopisma i jego redakcji oraz jednostki naukowej, w której
afiliowany jest redaktor naczelny czasopisma, a także spoza jednostki naukowej,
którą autor publikacji wskazuje jako swoją afiliację. W wypadku artykułów
w języku obcym (kongresowym), jeden recenzent jest afiliowany w instytucji
zagranicznej, w innym państwie niż państwo pochodzenia autora publikacji.
Redakcja unika sytuacji, w których konieczna byłaby deklaracja
o niewystępowaniu konfliktu interesów.
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Recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczną konkluzję recenzenta
o dopuszczeniu artykułu do druku lub jego odrzuceniu (por. formularz recenzji na
końcu rozdziału). Może zawierać zalecenia lub sugestie recenzenta, do których
autor ma obowiązek ustosunkować się, w przeciwnym razie artykuł nie może być
wydrukowany.

Kryteria zakwalifikowania artykułu do druku
Artykuł jest zakwalifikowany do druku, jeśli uzyska dwie pozytywne recenzje
i zawiera ewentualne poprawki sugerowane przez recenzenta. Recenzowane
artykuły oceniane są według następujących kryteriów:
 Zgodność tematyczna publikacji z profilem czasopisma. Artykuł powinien
poruszać problematykę związaną z szeroko rozumianymi mediami,
komunikologią, semiologią, socjologią mediów, problematyką mediów
w pedagogice, etyką mediów, mediami regionalnymi i lokalnymi oraz
innymi tego rodzaju.
 Oryginalność naukowa. Artykuł musi stanowić oryginalny tekst naukowy
autora(ów), oparty na badaniach własnych, na autorskich założeniach
i koncepcjach metodologicznych, n. p. teksty mogą prezentować analizę
materiału źródłowego, omówienie stanu badań nad danym zagadnieniem
lub metodologii badawczych, badania porównawcze, studium przypadku,
stanowić (cząstkową) syntezę, i inne. Artykuł powinien zawierać jasne
wnioski.
 Poprawność językowa. Artykuł musi być napisany poprawnym językiem
naukowym z zachowaniem terminologii adekwatnej do danej tematyki,
pozbawionym kolokwializmów i wyrazów potocznych.
Komitet redakcyjny zastrzega sobie prawo do skracania tekstów
i wprowadzania zmian w uzgodnieniu z autorem. Po wprowadzeniu zmian autor
otrzymuje tekst do korekty pocztą elektroniczną.
Artykuł w wersji ostatecznej powinien być dostarczony do Redakcji
w ustalonym przez nią terminie.
Autor zostaje zawiadomiony o przyjęciu artykułu do druku pocztą elektroniczną
i poproszony o wyrażenie zgody na publikację jego tekstu online.
Redakcja nie zwraca przesłanych materiałów.

Tzw. zapora ghostwriting i guest authorship
W przypadku, gdy w opracowanie artykułu istotny wkład wniosła inna osoba,
nie wymieniona jako współautor, autor zgłaszający artykuł winien wskazać
szczegółowo jej wkład do publikacji i zamieścić podziękowanie, przytaczając jej
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nazwisko i afiliację. Brak tego rodzaju informacji w tekście artykułu, czyli
ghostwriting, może spowodować jego wycofanie z druku, gdyby zjawisko to
zostało ujawnione. W skrajnych przypadkach możliwe są także inne
konsekwencje. Komitet redakcyjny wychodzi bowiem z założenia, że etyka
i rzetelność w nauce stanowią jej ważną podstawę.
Podobne konsekwencje wyciągnie Redakcja w wypadku ujawnienia tzw.
guestauthorship, to jest sytuacji, gdy udział figurującego autora w opracowaniu
publikacji jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca.
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Załącznik 1: Formularz recenzji

MEDIA I SPOŁECZEŃSTWO
medioznawstwo • komunikologia • semiologia • socjologia mediów • media a pedagogika
Wydawca:

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
FORMULARZ RECENZJI ARTYKUŁU

Tytuł artykułu:

Kod artykułu:
1. Tryb artykułu (proszę podkreślić właściwą odpowiedź):
a) PRZEGLĄDOWY
b)EMPIRYCZNY

c) INNY

2. Ocena zgłoszonego artykułu (proszę podkreślić właściwą odpowiedź):
‐ czy tytuł artykułu jest adekwatny do jego treści?
a) TAK
b) NIE
c) CZĘŚCIOWO
‐ czy artyłuł zawiera nowe ujęcie problemu, a jego treść jest aktualna i oryginalna?
a) TAK
b) NIE
c) CZĘŚCIOWO
‐ czy wykorzystano odpowiednie ujęcia metodologiczne i źródła?
a) TAK
b) NIE
c) CZĘŚCIOWO
‐ czy artyłuł jest zgodny z profilem pisma?
a) TAK
b) NIE
c) CZĘŚCIOWO
‐ czy struktura artykułu jest przejrzysta i spójna (zawiera np. wstęp, część analityczną, zakończenie)?
a) TAK
b) NIE
c) CZĘŚCIOWO
‐ czy sposób cytowania i lista pozycji blibliograficznych sporządzone są zgodnie z wymogami pisma?
a) TAK
b) NIE
c) CZĘŚCIOWO
‐ czy język artykułu wymaga korekty?
a) TAK
b) NIE
c) CZĘŚCIOWO
3. Propozycje opracowania artykułu (proszę podkreślić właściwą odpowiedź):
a) artykuł nadaje się do publikacji bez zmian
b) artykuł może być opublikowany po dokonaniu drobnych poprawek
c) artykuł może być opublikowany po wprowadzeniu istotnych zmian
d) artykuł nie nadaje się do publikacji
4. Uwagi i zalecenia, ewentualne propozycje poprawek- proszę wymienić (podając numery stron).
Uwagi nie powinny przekraczać objętości jednej strony sformalizowanego tekstu, stanowiącego
załącznik do tego formularza.
5. Recenzent:
Imię i nazwisko:
Adres miejsca pracy lub zamieszkania:
Data:

Podpis recenzenta:
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Zasady przygotowania tekstów do druku w czasopiśmie
naukowym „Media i Społeczeństwo”
Adres redakcji: Akademia Techniczno-Humanistyczna, ul. Willowa 2, bud. B, pok. 305.
Sekretariat Katedry Nauk Ekonomicznych i Społecznych, 43-309 Bielsko-Biała z dopiskiem
„Media i Społeczeństwo”, e-mail: mis@ath.bielsko.pl.

Opracowanie tekstu
* Autor winien przesłać elektroniczną wersję tekstu na adres mis@ath.bielsko.pl
lub kpiatek@ath.bielsko.pl. Artykuł powinien zostać przygotowany zgodnie
z wytycznymi edytorskimi dla pisma „Media i Społeczeństwo”, por. niżej.
Nieprzestrzeganie tych wytycznych może spowodować odrzucenie artykułu.
* Artykuł nie powinien przekraczać objętościowo 15 znormalizowanych stron
formatu A4, (około 1800 znaków na stronę).
* Tekst winien zawierać dwa streszczenia:
1) umieszczony pod tytułem ABSTRAKT w jęz. polskim wraz ze słowami
kluczowymi (maksymalnie 6 słów) – czcionka 10 pkt., interlinia pojedyncza,
zachować od dołu odstęp od tekstu.
2) umieszczone na końcu tekstu Summary poprzedzone tytułem artykułu
- w jęz. angielskim, wraz ze słowami kluczowymi (Keywords- max. 6 words) –
czcionka 10 pkt. interlinia pojedyncza, zachować od góry odstęp od tekstu.
* Żadne ze streszczeń nie powinno przekraczać 1/3 strony (max. 15 wersetów
każde). ABSTRAKT i Summary powinny zawierać tę samą treść i stanowić
kwintesencję artykułu.
* Na końcu artykułu należy zamieścić bibliografię (Bibliografia/Bibliography- nie
tłuste) oraz oddzielnie źródła internetowe (Źródła internetowe/Online
references- nie tłuste) – pisane czcionką 10 pkt., interlinia pojedyncza.
Bibliografia – w bibliografii zamieszczamy wszystkie źródła, na które powołujemy
się w treści artykułu. Oddzielnie podajemy publikacje drukowane, oddzielnie
źródła internetowe. Poszczególne pozycje bibliograficzne porządkujemy
alfabetycznie. Tytuły książek, artykułów i in. podajemy według zasad
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obowiązujących w przypisach, por. niżej. W przypadku przywoływania artykułu
z pracy zbiorowej konieczne jest podanie w bibliografii stron na których znajduje
się dany artykuł.
* Teksty powinny być napisane w programie WORD w formacie *doc lub *docx,
czcionką Times New Roman CE, wielkość czcionki 12 pkt., interlinia 1,5,
marginesy standardowe 2,5 cm (góra, dół, lewy, prawy). Przypisy, streszczenia,
motto, bibliografia pisane czcionką 10 pkt., interlinia 1,0. Nie należy
formatować tekstu.
* Artykuł powinien zawierać wprowadzenie dotyczące inspiracji tekstu, część
metodologiczno-teoretyczną, opis badań lub główny wywód teoretyczny
i wnioski.
* Tytuły czasopism, konferencji, wystaw, itp. powinny być podawane
w cudzysłowie. Tytuły książek, artykułów, rozdziałów, filmów, programów
telewizyjnych, gier komputerowych, obrazów należy podawać kursywą. Nazwy
stacji telewizyjnych i radiowych piszemy czcionką prostą bez cudzysłowia.
Pełne nazwy partii politycznych i ich akronimy oraz tytuły portali sieciowych
i witryn piszemy dużymi literami, czcionka prosta.
* Materiały ilustrujące, jak tabele, diagramy, wykresy powinny być numerowane
i posiadać tytuły, a autorzy powinni odnosić się w tekście do ich numerów.
Tytuły należy umieszczać pod wszelkimi materiałami ilustrującymi.
W materiałach ilustrujących nie należy stosować barw.
* W tekście nie należy używać podkreśleń i pogrubień. Wyrazy i terminy obce
należy pisać kursywą. Niejednoznaczność używanych wyrazów zaznaczamy
ujmując je w tzw. łapki (np. „pozytywny”). Łapki stosujemy także, jeśli chcemy
zaznaczyć jakikolwiek dystans do używanego wyrazu.
* Cytaty trzeba pisać pismem prostym i ujmować je w cudzysłów. Cytat w cytacie
należy oznaczać znakiem >...<.
* Cytaty dłuższe niż trzy wersety należy wyodrębnić w bloku ujętym
w cudzysłowie i opatrzonym przypisem, czcionka rozmiar 10 pkt., wcięcie
w pierwszym wersecie, interlinia 1,0.
* Sprawozdanie z konferencji winno zawierać w tytule nazwę konferencji, jej
datę i miejsce, w omówieniu relację z przebiegu konferencji, omówienie
ważniejszych referatów, wnioski, opinie autora sprawozdania na temat
znaczenia i osiągnięć konferencji, wykaz referatów.
* Recenzja powinna zawierać w tytule imię i nazwisko autora(ów) recenzowanej
pozycji oraz jej tytuł, miejsce i rok wydania, a także ilość stron. Omówienie
powinno obejmować konstrukcję pracy, jej podstawę źródłową, metodologię
opracowania, ocenę pracy, a także informacje o autorze, jego dorobku, polu
zainteresowań i inspiracjach do podjęcia tematu recenzowanej pozycji.
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Opracowanie przypisów bibliograficznych
Przypisy należy umieszczać na dole strony, numerując je cyframi arabskimi.
Liczba przypisów powinna być ograniczona do niezbędnego minimum. Cyfra
przypisu powinna być umieszczona przed znakiem przestankowym, tj. przecinkiem
lub kropką.
Poszczególne elementy przypisu powinny być oddzielone od siebie przecinkami,
na końcu przypisu powinna być kropka. Pierwszy odsyłacz do pozycji
bibliograficznej powinien zawierać jej pełny opis. Jeżeli ponownie odwołujemy się
do bezpośrednio cytowanej pozycji należy, zamiast ponawiania pełnego opisu,
podać: Ibidem oraz numery stron po przecinku. Jeżeli ponownie odwołujemy się
do pozycji już wcześniej cytowanej, ale nie bezpośrednio po przypisie bieżącym,
należy powtórzyć początkowe elementy opisu, tj. dane autora
i początek tytułu, następnie dać trzykropek, op. cit. oraz numery stron po
przecinku.
Rodzaje przypisów:
Książka
– podajemy inicjał imienia autora i nazwisko, po przecinku tytuł kursywą, miejsce
i rok wydania, wykorzystane strony. Wydanie inne niż pierwsze zaznaczamy (np.
wyd. 2). Przykład: J. Bralczyk, Język na sprzedaż, Gdańsk 2004, s. 7-10. Jeżeli
występują dwa miejsca wydania, podajemy obydwa, jeżeli trzy – podajemy tylko
pierwsze.
Artykuł
– podajemy inicjał imienia autora i nazwisko, po przecinku tytuł artykułu kursywą,
dalej tytuł czasopisma w cudzysłowie – litery proste, po przecinku rok i numer
wydania, po przecinku strony, na których znajduje się artykuł.
Przykład: M. Mrozowski, Spectator in spectaculum. Ukryte osobowości programów
telewizyjnych TVP1,TVP2, TVN, Polsat, „Studia Medioznawcze”, 2010, nr 1, s. 1441.
Rozdziały/części tomów zbiorowych
– podajemy inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł rozdziału kursywą, po przecinku
dajemy [w:] dalej tytuł tomu kursywą, dalej inicjał imienia i nazwisko redaktora,
po nim skrót (red.) w nawiasie, po przecinku miejsce i rok wydania, po przecinku
wykorzystane strony. Przykład: M. Karwatowska, P. Nowak, List jako zaproszenie
do dialogu, [w:] Porozmawiajmy o rozmowie:lingwistyczne aspekty dialogu,
M. Kita, J. Grzenia (red.), Katowice 2003, s. 60-64.
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Prace zbiorowe
– podajemy inicjał(y) imienia/imion i nazwisk(a) redaktorów, po przecinku skrót
(red.) w nawiasie, dalej po przecinku tytuł tomu kursywą oraz miejsce i rok
wydania, następnie wykorzystane strony. Przykład: A. Duszak, N. Fairclough (red.),
Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji
społecznej, Kraków 2008, s. 9-13.
– publikacje o liczbie autorów większej niż trzech rozpoczynamy od podania
inicjału imienia i nazwiska pierwszego autora, po przecinku podajemy skrót: i in.,
następnie umieszczamy tytuł kursywą oraz miejsce i rok wydania, dalej strony.
Przykład: J. Kowalski i in., Media polskie, Warszawa 2010, s. 15-17.
– publikacje o liczbie redaktorów większej niż trzech rozpoczynamy od inicjału
imienia i nazwiska pierwszego redaktora, po przecinku podajemy skrót: i in., dalej
w nawiasie skrót: (red.), następnie umieszczamy tytuł kursywą, miejsce i rok
wydania oraz strony. Przykład: J. Kowalski i in. (red.), Media za granicą, Warszawa
2010, s. 87-90.
Tłumaczenia z języków obcych
– zasady przytaczania publikacji stanowiących tłumaczenia z języków obcych są
takie same, jak powyższe z tym, że podaje się nazwisko tłumacza.
Przykład: D. Howarth, Dyskurs, tłum. Anna Gąsior-Niemiec, Warszawa 2008, s. 1117.
Pozycje internetowe
– zasady przytaczania pozycji internetowych są takie same, jak powyższe z tym, że
podajemy adres internetowy, pod którym można znaleźć daną pozycję w sieci oraz
datę dostępu w nawiasie okrągłym.
Przykład: Kawka M., Komunikowanie wizualne a nauka o mediach – współczesność
i
perspektywy,
http://www.mediaispoleczenstwo.ath.bielsko.pl/art/05/05_
kawka.pdf (20.06.2016)
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