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Zofia Kowalik-Kaleta
Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała

Badania nad mediami w Polsce Anno Domini 2014

Do tegorocznego, czwartego numeru pisma „Media i Społeczeństwo” nadesłano
artykuły, w których można wyróżnić trzy dominujące trendy badawcze. Pierwszy to,
mówiąc najogólniej, 'media wobec odbiorcy', sformułowany w niniejszym numerze,
w części Studia i Rozprawy, jako dział 'Media w aspekcie odbiorcy'. Zawarto w nim
1
pięć artykułów w języku polskim . Poruszono w nich kilka tematów, jeden z nich to
sposób korzystania z tzw. nowych mediów, w których dokonał się wielki skok technologiczny w ostatnim czasie. Stwarza on zupełnie nowe możliwości gromadzenia
i przesyłania danych oraz dostępu do nich zawsze i wszędzie, dzięki urządzeniom
mobilnym. Stają się one nieodłącznym elementem codziennego życia człowieka XXI
wieku (Łukasz Łysik, Piotr Machura, Rola i znaczenie technologii mobilnych w codziennym życiu człowieka XXI wieku). Autorzy, oprócz rozważań ogólnych, prezentują dwa
studia przypadków, wskazują na korzyści, ale i zagrożenia, które wiążą się z mediami
mobilnymi. Innym problemem poruszonym w ramach tematu 'media wobec odbiorcy' jest uwzględnianie przez stacje telewizyjne zainteresowań, gustów i potrzeb
odbiorcy, co spowodowało powstanie telewizji tematycznej. Kanały tematyczne
tworzone są w oparciu o badania nad grupami docelowymi odbiorców, którzy mogą
sami kształtować program, jaki chcą oglądać. Współczesny widz telewizyjny jest
postrzegany jako spersonalizowany, co opisuje Joanna Sosnowska w tekście pt. Widz
spersonalizowany – z problematyki odbioru telewizji tematycznej w Polsce. Skłonność współczesnego pokolenia do ujawniania własnej prywatności w mediach to
kolejny temat z omawianego cyklu. Bada empirycznie i analizuje to zagadnienie
Patrycja Bałdys w artykule zatytułowanym Życie na widoku – nowe media a kultura
transparencji. Powstaniu wymienionej w tytule kultury transparencji sprzyjają
media, zwłaszcza Internet, rozwój portali społecznościowych, plotkarskich czy forów
internetowych, które dają możliwość natychmiastowego dzielenia się z innymi osobami, często nieznanymi, doświadczeniami z naszego życia. Odbiorcy tego rodzaju
informacji zawsze się znajdą i dopiszą swoje wrażenia, gdyż obserwuje się współcześnie zanik potrzeby intymności. O tym, w jaki sposób media tradycyjne, czyli prasa,

1
Każdy artykuł posiada abstrakt w jęz. polskim poniżej tytułu oraz streszczenie w jęz. angielskim na końcu tekstu.
Podano również słowa kluczowe.
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radio i telewizja, wykorzystują nowe media, głównie społecznościowe, jak Facebook,
Twitter i YouTube, do nawiązywania interakcji z odbiorcą oraz do tworzenia treści
multimedialnych, pisze Przemysław Szews w artykule pt. Facebook, Twitter i YouTube
w mediach tradycyjnych. Jak prasa, radio i telewizja wykorzystują serwisy społecznościowe? Omawia on szczegółowo w.w problematykę w poszczególnych podrozdziałach, uwzględniając prasę, radio oraz telewizję. Artykuł opiera się na badaniach
empirycznych. Ten dział zamyka artykuł Olgi Dąbrowskiej-Cendrowskiej pt. Burda
Media Polska, Bauer Media, Ringier Axel Springer, G+J Polska – kondycja 'wielkiej
niemieckiej czwórki' na polskim rynku medialnym. Dodajmy: po 25 latach działalności
w Polsce. Tekst, oparty na szczegółowych badaniach materiałowych, pozwala zaznajomić się ze sprawami rynku medialnego w Polsce od strony kapitałowo – organizacyjnej i udziału kapitału niemieckiego w działalności wydawniczej polskich tytułów
prasowych. Mówi też o rozszerzaniu działalności wydawniczej firm niemieckich na
radio i Internet oraz o dostosowywaniu oferty wydawniczej prasy do gustów odbiorców.
Drugi dział prezentuje badania nad dyskursem medialnym. Ten trend badawczy
jest stale żywy. Tytuł działu 'Dyskursy medialne' ma charakter ogólny, bez precyzowania terminu. Znajduje się tu sześć artykułów, w tym trzy w języku angielskim. Pierwszy
z nich, autorstwa Ljiljany Šarić, nosi tytuł Discursive presentations of Slovenia's EU
Council presidency in Serbian, Croation, and Macedonian media. Autorka analizuje,
między innymi, sposób, w jaki różne narodowe dyskursy przedstawiają realizację
prezydencji Słowenii w Radzie UE w latach 2007/2008: jak przedstawiają ją media
słoweńskie, a jak 'dawniejsi bracia' w prasie byłej Jugosławii, serbskiej, chorwackiej
i macedońskiej. Różnice w tym zakresie uwidoczniły się w nagłówkach prasowych,
artykułach wstępnych i w tzw. lidach. Larysa D. Klymanska, autorka artykułu pt.
Communication technology 'discourse of the language problem' in Ukraine as
a factor in the political process, rozważa problem przekształcenia zagadnienia języka
ukraińskiego w element polityki społecznej, używając konstruktywistycznego paradygmatu badawczego. Olga Gerus w artykule pt. Value aspects of modern Ukrainian
advertising discourses przedstawia problem powstawania nowych wartości społecznych na Ukrainie, a także nowych relacji społecznych i nowej świadomości na skutek
wpływu współczesnego dyskursu reklamowego. Autorka stworzyła swoją metodę
badawczą w oparciu o koncepcje Krytycznej Analizy Dyskursu (KAD). Artykuł Olgi
Białek-Szwed pt. Sensacja, inwigilacja, voyeuryzm – ponadczasowym elementem
dyskursu prasowego omawia dyskurs prasowy pod kątem udziału w nim elementów
takich, jak sensacja, inwigilacja i voyeuryzm, obecnych w prasie od XIX w. Artykuł
opiera się na badaniach egzemplarzy archiwalnych prasy polskiej. Kolejny artykuł
w tym dziale, autorstwa Grażyny Pietruszewskiej-Kobieli, zatytułowany jest Dyskurs
medialny w przestrzeni miasta (performance vs. oficjalność) i przenosi nas w rejestry
sztuki. Analizowane są projekty performatywne oparte na literaturze, które zostały
zrealizowane w przestrzeni miast, niekiedy w niezbyt atrakcyjnych aglomeracjach.
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Projekty te zespoliły się z zabudową miast, tworząc specyficzne dyskursy dostarczające przeżyć magicznych. Ostatni artykuł to tekst Macieja Kawki: O badaniu języka
dyskursu medialnego, który ma charakter teoretyczny. Autor stara się uchwycić istotę
języka dyskursu medialnego i języka dyskursu w mediach oraz metod jego badania.
Dział trzeci w tejże części pisma ma tytuł 'Media a edukacja' i odzwierciedla badania, które powstają na styku mediów i szeroko pojętej problematyki związanej
z edukacją. Zawiera on w bieżącym numerze jeden artykuł w języku angielskim. Jakub
Sokół omawia w artykule pt. Sorbian press towards the liquidation of the secondary
schools in Chrósćice and Pančice-Kukow dyskurs w prasie serbołużyckiej w związku
z zamknięciem dwóch serbołużyckich szkół średnich, położonych na obszarze, gdzie
język serbołużycki jest używany na co dzień.
W części Sprawozdania. Recenzje. Noty zamieszczono recenzję książki Marcina
Sanakiewicza pt. Poetyka telewizyjnych programów porannych – między informacją,
tabloidem i autopromocją, Warszawa 2013, ss. 134 – autorstwa Olgi DąbrowskiejCendrowskiej.
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Łukasz Lysik, Piotr Machura
Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław

Rola i znaczenie technologii mobilnych
w codziennym życiu człowieka XXI wieku

ABSTRAKT
Technologie mobilne w coraz większym stopniu stają się elementem naszego codziennego życia.
Z roku na rok moc obliczeniowa urządzeń mobilnych wzrasta, zwiększa się przepustowość przesyłu
danych, a ich użytkownicy zyskują dostęp do informacji zawsze i wszędzie, niezależnie od miejsca i czasu.
Artykuł omawia wpływ technologii mobilnych na codzienne życie człowieka XXI wieku, ukazuje kluczowe funkcje i innowacje płynące z technologii, urządzeń oraz aplikacji mobilnych, jak również przedstawia dwa studia przypadków z sektora bankowości oraz e-handlu. Konkluzją artykułu jest zestawienie
korzyści oraz zagrożeń płynących z wykorzystania technologii mobilnych w codziennym życiu człowieka
XXI wieku.
SŁOWA KLUCZOWE: technologie mobilne, społeczeństwo informacyjne, Internet, społeczeństwo
mobilne, życie codzienne

Człowiek XXI wieku w sieci Internetu
Codzienne życie człowieka jeszcze na początku XX wieku było bardzo odległe od
dzisiejszego poziomu, głównie na skutek rewolucji technologicznej oraz szeregu
usprawnień i rozwiązań ułatwiających nasze życie na codzień. Nowe technologie
i urządzenia, takie jak Internet, komputery klasy PC, czy też tablety i smartfony mają
niezwykle pozytywny wpływ na codzienne życie, ponieważ sprawiają, że wiele
czynności – od komunikacji interpersonalnej, przez zainteresowania (takie jak np.
gotowanie, sport), do czynności zawodowych, takich jak prowadzenie działalności
gospodarczej lub zarządzenie zespołem pracowników – staje się łatwiejsze poprzez
stały dostęp do informacji oraz aplikacji przetwarzających zgromadzone przez użytkowników dane. Wiele ułatwień, które obecnie są dla nas powszechne, jak np. szybka
wymiana danych bez względu na ograniczenia geograficzne, jeszcze na początku
XX wieku nie istniało, lub nie były one powszechne. Aby lepiej to zobrazować,
ukazujemy w tabeli 1. sposób realizacji wybranych czynności obecnie oraz 100 lat
temu.
15

Łukasz Łysik, Piotr Machura

Tabela 1. Sposób realizacji wybranych czynności obecnie oraz 100 lat temu.
Czynność

Rok 1913

Rok 2013

Kolej parowa, samochód,
transport wodny

Samolot, samochód,
szybka komunikacja kolejowa

Przewodowy telefon stacjonarny,
ograniczona dostępność ze względu
na duże koszty użytkowania

Bezprzewodowe telefony komórkowe,
powszechna dostępność, niskie,
elastyczne koszty użytkowania

Komunikacja
interpersonalna

Komunikacja osobista,
korespondencja pisemna

Szybka komunikacja głosowa, rozmowy
wideo, wiadomości SMS/MMS, poczta
elektroniczna, Internet

Przekazywanie
informacji
i wiedzy

W formie drukowanej, przekaz słowny,
radio, przyswajanie wcześniej
zredagowanych informacji

Internet, telewizja, radio, stały dostęp do
pożądanych informacji, bezpośrednia
wymiana informacji, interakcja

Nabywanie
produktów
i usług

Konieczność fizycznego odwiedzenia
sprzedawcy, ograniczony dostęp do
szczegółowych informacji o produktach,
cenach i usługach

Zakupy przez Internet, bez wychodzenia z domu,
z dostawą w wybrane miejsce, możliwość
porównania cen produktów, przeglądanie opinii
użytkowników o produktach i usługach

Zarządzanie
finansami

Jednostki lokalne banków, czeki,
zapisy w księgach rachunkowych

Bankowość internetowa, bankowość mobilna,
płatności internetowe, karty płatnicze

Transport
Komunikacja
głosowa

Źródło: Opracowanie własne

Obecnie Internet przeniknął niemal wszystkie sfery życia człowieka XXI wieku
powodując zmiany jakościowe w życiu codziennym. Jeszcze niedawno, chcąc np.
poznać dane o produkcie, użytkownik musiał sprawdzić wszystkie informacje na
komputerze stacjonarnym, zapisać lub wydrukować zebrane informacje, a następnie
podjąć decyzję o zakupie. Obecnie, dzięki wykorzystaniu urządzeń mobilnych, tj.
telefonu typu smartfon, użytkownik ma dostęp zawsze i wszędzie do informacji
o produkcie, co jest możliwe np. przez skanowanie kodu kreskowego umieszczanego
na produktach i w reklamach. Umożliwia to dostęp do informacji o nim, a także
szybkie porównanie cen w różnych sklepach oraz przeglądanie ocen i opinii innych
użytkowników.
Kim jest statystyczny użytkownik sieci Internet i jakie potrzeby realizuje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii? Z badania Dostęp do Internetu w Polsce i na
1
świecie przeprowadzonego w 2012 roku wynika, iż ponad 30% globalnej populacji
światowej stało się użytkownikami sieci Internet. Biorąc jednak pod uwagę różne
poziomy życia i stopnie informatyzacji poszczególnych krajów, należałoby przeanalizować, jak na tym tle prezentują się internauci w Polsce. Z badania Społeczeństwo
informacyjne w Polsce w 2013 r. przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny, opublikowanego w październiku 2013 r. wynika2, że:
1
J. Trybuchowska, Dostęp do internetu w Polsce i na świecie, [w:] Raport strategiczny IAB Polska INTERNET 2012,
s. 16.
2
Urząd Statystyczny w Szczecinie, Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2013 r., Główny Urząd Statystyczny,
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/nts_spolecz_inform_w_polsce–2013.pdf,( dostęp: 18.11.2013).
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ź odsetek gospodarstw domowych posiadających komputer systematycznie wzras-

ź
ź
ź

ź

ta – trzy czwarte gospodarstw z co najmniej jedną osobą w wieku 16–74 lat było
wyposażonych w komputer,
zwiększa się również odsetek gospodarstw posiadających dostęp do Internetu,
który wynosi 72%,
najczęstszym miejscem korzystania z komputera oraz Internetu był dom (odpowiednio 62% i 61%),
w celu łączenia się z Internetem poza miejscem zamieszkania lub pracy najczęściej
korzystano z telefonów komórkowych lub smartfonów (21%) oraz przenośnych
komputerów (20%),
wzrosło zainteresowanie zamawianiem towarów i usług przez Internet; w 2013
roku 32% osób zdeklarowało, że w okresie 12 miesięcy poprzedzających okres rozpoczęcia badania, zamawiało w taki sposób różnego rodzaju dobra, najchętniej
ubrania i sprzęt sportowy.

Oprócz miejsca i sposobu korzystania z Internetu należy również zwrócić uwagę
na cel, w jakim badani użytkownicy korzystają z Internetu3.
ź Głównym celem korzystania z sieci było wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej (51%) oraz wyszukiwanie informacji o towarach lub usługach (45%).
ź Z komunikacji interpersonalnej z wykorzystaniem Internetu, w tym udziału
w czatach, grupach lub forach dyskusyjnych, z korzystania z komunikatorów internetowych, serwisów społecznościowych, tworzenia i czytania blogów, korzystało
41% respondentów, a z telefonowania przez Internet oraz odbywania wideokonferencji 24,1%.
ź Z usług bankowych skorzystało 32% respondentów.
ź W celu uzupełnienia wiedzy skorzystało z Internetu 29,2% polskich użytkowników
sieci Internet, w tym czytanie online oraz pobieranie plików z gazetami lub czasopismami zadeklarowało 26,8% polskich użytkowników sieci Internet.
W celach rozrywkowych (słuchanie radia, oglądanie TV przez Internet), skorzystało z Internetu 27,9%, a granie w gry komputerowe, pobieranie plików z grami,
muzyką, filmami, grafiką zadeklarowało 25,3% respondentów. Rosnące zapotrzebowanie na coraz lepszą jakość usług i produktów komunikacyjno–informacyjnych
spowodowało dynamiczny rozwój technologii informacyjnych, a odpowiedzią na
rosnące potrzeby dostępności tych produktów i usług stały się technologie mobilne.

3

Tamże.
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Technologie mobilne w codziennym życiu współczesnego
człowieka
Potencjał rozwiązań mobilnych został zauważony przez wielu współczesnych
naukowców, jak również praktyków. Wieloaspektowy charakter tychże technologii
4
5
poruszali w swoich pracach m.in. M. Hammer i J. Champy , Ph. Kotler czy też
6
L. Maya . Zauważyli oni, iż technologie mobilne przyczyniają się w istotnym stopniu
do zmian zachodzących zarówno w sferze biznesu, jak i przemian społecznych. Dzięki
ich obserwacjom udało się sformułować nowe reguły i wzorce zachowań społeczności wykorzystujących technologie mobilne. Badacze owi w swoich pracach jednoznacznie wskazywali na ogromny potencjał rozwiązań bezprzewodowych dla rozwoju
życia codziennego ludzi. Intensywny rozwój technologii mobilnych w ostatnich latach
w sposób istotny zmienił oblicze współczesnego społeczeństwa.
Społeczeństwo zyskało całkiem nowy wymiar dzięki usprawnieniu procesów
komunikacyjnych, co dokonało się dzięki zwiększeniu mobilności, rozpowszechnieniu się smartfonów, przyśpieszeniu procesów przesyłu danych. Dzięki tak szybkiemu
rozwojowi technologii mobilnych w niedługim czasie będzie można mówić o społe7
czeństwie, które ma dostęp do potrzebnych danych niezależnie od miejsca i czasu .
Badania nad rolą technologii mobilnych w przemianach społecznych są istotnym
elementem rozważań współczesnej nauki. W 2004 roku powstał w Japonii instytut
zajmujący się badaniem rozwoju mobilnego społeczeństwa (Mobile Society Research
Institute). Działalność tej intytucji sprowadza się do badania korzystnych i niekorzystnych czynników wpływających na rozpowszechnienie się telefonii komórkowej,
a w efekcie na powstanie społeczeństwa mobilnego. Warto zauważyć, że dostęp do
technologii mobilnych, co najlepiej widać na przykładzie smartfonów, jest trendem
globalnym. Tych urządzeń używają zarówno nastolatki, jak i ludzie starsi, mężczyźni
i kobiety, ludzie zamożni i biedni, w celach dobrych, jak i złych. Urządzenia mobilne
stały się z całą pewnością globalnym zjawiskiem8.
Rewolucja informacyjna doprowadziła do powstania społeczeństwa informacyjnego oraz gospodarki informacyjnej, a postęp technologiczny stał się katalizatorem
rozwoju technologii mobilnych. Następstwem tych zjawisk było wyłonienie się
społeczeństwa zewsząd otoczonego przez namiastki mobilności. Społeczność taką
można nazwać „społeczeństwem mobilnym”, społeczeństwo to żyje, jak to określił
M. McLuhan, w „globalnej wiosce” – globalizacja i rozwój technologii komunikacyjno–informacyjnej dał jej początek (termin ten pojawił się w 1968 r. w książce War and
4

M. Hammer, J. Champy, Reengineering w przedsiębiorstwie, Warszawa 1996.
Ph. Kotler, D. Jain, S. Maesincee, Marketing nie stoi w miejscu: nowe spojrzenie na zyski, wzrost i odnowę,
Warszawa 2002.
6
L. Maya, Envision To Profit Power of Mobile Social Media In Social Customer Engagement, Singapur 2012.
7
K. Krzysztofek, Społeczeństwo w dobie Internetu: refleksyjne czy algorytmiczne? [w:] Internet – społeczne
aspekty medium: polskie konteksty i interpretacje, Ł. Jonak (red.), Warszawa 2006.
8
R. Ling, J. Donner, Mobile Communication, Cambridge 2009.
5
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Peace in the Global Village: An Inventory of Some of the Current Spastic Situations
That Could be Eliminated by More Feedforward). Termin ten oddaje w sposób bardzo
obrazowy stosunki, jakie panują obecnie na świecie, oraz relacje miedzyludzkie, jakie
możemy obserwować. Ludzie chcą się przemieszczać w dowolne miejsce i o każdej
porze, przy okazji mając gwarancję bycia dostępnymi dla innych. Społeczeństwo mobilne korzysta z wszelkich możliwości, jakie daje powszechny dostęp do informacji,
który jest ułatwiony przez nowoczesne technologie przesyłu i dostępu do danych9.
E. Turban (i współautorzy) w swojej pracy zauważają, iż mobilne społeczeństwa
przede wszystkim zyskują w następujących obszarach10:
ź oparcie przesyłu informacji na przenośnych urządzeniach, które można mieć przy
sobie cały czas – mobilność,
ź oparcie przesyłanych informacji na kanałach bezprzewodowych; można być dostępnym w każdym miejscu i czasie – osiągalność,
ź wysyłanie komunikatów multimedialnych, dzięki zaawansowanym technologicznie urządzeniom końcowym – multimedialność,
ź wysyłanie informacji w oparciu o wielowymiarowe bazy danych zawierające
kompletne informacje o adresacie – indywidualizacja,
ź przeniesienie części sfery życia codziennego w rzeczywistość wirtualną z silnym
naciskiem na ciągły do niej dostęp – wirtualizacja.
Uzupełniając powyższe rozważania można o społeczeństwie mobilnym powie11
dzieć, za A. Giddensem , iż:
ź im bardziej rozwinięte i złożone staje się społeczeństwo, tym więcej wytwarza
wiedzy o sobie,
ź im więcej ma wiedzy o sobie i ją wykorzystuje, tym szybszym zmianom ulegają
dotychczasowe struktury i praktyki,
ź nowa wiedza wymusza nowe działania; jednostki wyzwolone z ograniczeń dotychczasowych struktur definiują własną tożsamość, interesy, sytuacje.
Jest to wizja ładu społecznego, która staje się rzeczywistością dzięki swobodnemu
przepływowi informacji, pozwalając tym samym na ewolucję ku nowej formie, ku
społeczeństwu mobilnemu.
Można powiedzieć, że społeczeństwo informacji mobilnej cechuje się silną orientacją na informację, która dociera bezpośrednio do zainteresowanej osoby. Stanowi
indywidualnie dopasowany komunikat i ma najczęściej znaczenie w danym momencie i miejscu (kontekstowość). Każda jednostka w społeczeństwie mobilnym, dzięki
9
J. Karvonen, J. Warsta, Mobile Multimedia Services Development – Value Chain Perspective,
http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1052404&coll=Portal&dl=ACM&CFID=14611849&CFTOKEN=67112552
(dostep: 18.11.2013).
10 E. Turban, J. Lee, D. King, M. Warkentin, H. Chung, Electronic Commerce a Managerial Perspective, New Jersey
2002.
11 A. Giddens, Socjologia, Warszawa 2007, s. 264–266.
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jego sieciowemu charakterowi, współtworzy i przyczynia się do dystrybuowania wiedzy. Bezprzewodowe technologie przesyłu danych pozwalają kształtować globalne
zasoby informacyjne niezależnie od miejsca i czasu, a często umożliwiają aktualizację
w czasie rzeczywistym w momencie tworzenia się nowej wiedzy.

Innowacyjność i kluczowe funkcje technologii mobilnych
Technologie mobilne stały się w bardzo krótkim czasie rozwiązaniem powszechnym i wszędzie wykorzystywanym. Na rozprzestrzenienie się tego typu rozwiązań
wpływ przede wszystkim mają cechy, którymi charakteryzują się te technologie. Tym,
co zadecydowało o rozpowszechnieniu się technologii mobilnych i uzyskaniu przez
nie takiej skali zastosowania są, między innymi:
1. przenośny charakter nowych urządzeń, które cechują niska waga oraz niewielkie
rozmiary,
2. osobisty charakter - każde urządzenie zazwyczaj przypisane jest do konkretnej
osoby,
3. intuicyjna i prosta obsługa – ze względu na małe rozmiary bardzo dużo uwagi
poświęcono stworzeniu przejrzystych, łatwych i szybkich w obsłudze aplikacji,
4. niskie koszty - przekrój dostępnych na rynku urządzeń pod względem ceny oraz
wygodne programy subsydiowania, zwiększają znacząco ich zasięg nie wykluczając niemalże nikogo,
5. tu i teraz - dzięki stałemu podłączeniu do sieci Internetu oraz obecnym technologiom, są to szybkie i wygodne rozwiązania pozwalające na dostęp do kluczowych
informacji bez względu na miejsce i czas. Również bogaty wachlarz aplikacji
pozwala zaspokajać bardzo wyszukane potrzeby użytkowników,
6. konwergencja, czyli zastosowanie w jednym urządzeniu więcej przydatnych
funkcji. Obecnie smartfon to nie tylko telefon, ale również odtwarzacz muzyki,
aparat fotograficzny, kalendarz czy też klient poczty elektronicznej. Dzięki możliwości podłączenia zewnętrznych modułów za pomocą chociażby technologii
bluetooth, zwykły telefon może stać się projektorem, zestawem telekonferencyjnym, itp,
7. multimedialny charakter - współczesne rozwiązania oddziałują na więcej niż
jeden zmysł, przez co zwiększa się ich atrakcyjność w oczach użytkowników.
Interaktywność tych samych urządzeń pozwala na błyskawiczne docieranie do
poszukiwanych zasobów oraz ich ewentualną rezerwację czy kupno.
Jak wynika z badań przeprowadzonych przez AdMob, użytkownicy przenośnych
urządzeń przede wszystkim używają ich do12:
ź kontaktów ze znajomymi i tworzenia społeczności w Internecie – 45%,

12

AdMob, AdMob serves a billion, http://www.mobileent.biz/ (dostep: 18.11. 2013).
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ź ściągania plików, przede wszystkim utworów muzycznych, gier i śmiesznych

filmików – 46%,
ź przeglądania informacji na portalach – 9%.

Wobec tak określonych zakresów rozprzestrzeniania się technologii mobilnych
w społeczeństwie można wskazać kluczowe obszary, w których technologie te znajdują najbardziej widoczne zastosowanie. Za R. Ling i J. Donner13 można wyróżnić kilka
najważniejszych dziedzin życia codziennego, które zmieniła komunikacja mobilna.
1. Mikroorganizacja czasu i koordynacja logistyki dnia codziennego - dzięki powszechnemu wykorzystaniu urządzeń przenośnych użytkownicy są w stanie lepiej
zarządzać swoim czasem, mają dostęp do kalendarzy osobistych i mogą w czasie
rzeczywistym obserwować zachowania pozostałych podmiotów zaangażowanych
w interakcje.
2. Zdrowie i bezpieczeństwo - możliwość bycia online cały czas oraz wszelkiego
rodzaju serwisy geolokalizacyjne wspomagają rozwiązania, które zwiększają
nasze bezpieczeństwo. Przenośny charakter urządzeń wspomaga szybką komunikację w razie wystąpienia sytuacji problematycznej czy też nawet kryzysowej.
Dzięki urządzeniom peryferyjnym, połączonym chociażby z telefonem komórkowym, możliwe jest bieżące śledzenie funkcji życiowych i odpowiednio szybką
reakcję na odstępstwa od normy.
3. Możliwość wyrażania siebie - najbardziej widocznym elementem jest wykorzystanie urządzeń mobilnych jako atrybutów świadczących o przynależności do
konkretnej grupy społeczno-demograficznej. Mnogość dostępnych urządzeń
powoduje, iż mogą się one stać nawet symbolem statusu społecznego czy też
finansowego. Bardzo pomocne w wyrażaniu samego siebie są również mobilne
społeczności dostępne z poziomu aplikacji mobilnych. Dzięki możliwości oznaczania zajęć, umieszczania zdjęć, geolokalizacji użytkownicy mogą informować
innych o tym, co robią i co jest dla nich ważne.
4. Więzi rodzinne - powszechność telefonii komórkowej zmieniła całkowicie obraz
więzi rodzinnych, kontakty między poszczególnymi członkami rodziny stały się
wyjątkowo łatwe. Rodzice uzyskali całkiem nowe możliwości wypełniania swoich
obowiązków wobec dzieci, telefonia komórkowa oraz społeczności mobilne pozwalają obserwować aktywność dzieci niemalże w każdym momencie, a dostępna
historia kontaktów pozwala w łatwy sposób wychwytywać niepokojące zjawiska.
Jak łatwo zauważyć, dzięki wykorzystaniu rozwiązań mobilnych współczesne społeczeństwo zyskuje wiele udogodnień. W kolejnym podrozdziale omówione zostaną
przykładowe zastosowania technologii mobilnych w codziennym życiu (case study).

13

R. Ling, J. Donner, Mobile Communication...
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Studium przypadku1: bankowość mobilna
Bankowość mobilna to wykorzystanie dedykowanych aplikacji na urządzenia
mobilne, pozwalających klientom instytucji finansowych na przeprowadzanie szeregu transakcji pieniężnych oraz wykorzystanie usług dodatkowych. Należy wyróżnić
frazę ’dedykowane aplikacje’, bowiem bankowość mobilna to coś więcej niż np.
dokonywanie płatności za pomocą smartfonów (poprzez wiadomości SMS czy usługi
Google Wallet lub Visa payWave). Dzięki aplikacjom udostępnionym przez instytucje
finansowe użytkownicy mogą m.in. wykonać dowolny przelew (nowy, własny, predefiniowany), doładować telefon, spłacić zadłużenie karty kredytowej, sprawdzić
stan rachunków, historię transakcji, informację o kredytach, a także założyć nowe
rachunki, konta oszczędnościowe lub lokaty. Można także skorzystać z szeregu usług
dodatkowych, takich jak np. szybkie odnajdywanie najbliższego bankomatu dzięki
wykorzystaniu wbudowanego nadajnika GPS i geolokalizacji, zastrzeżenie zagubionej
karty płatniczej lub też bezpośredni kontakt z bankiem.
14
Z raportu FICO , przeprowadzonego wśród użytkowników mobilnych w Stanach
Zjednoczonych i Anglii wynika, że:
ź 20,4% użytkowników korzysta z bankowości mobilnej,
ź 58% użytkowników chciałaby korzystać z usług bankowości mobilnej, ale aktualnie tego nie robi,
ź co trzeci użytkownik urządzeń mobilnych w grupie wiekowej 16–35 lat korzysta
obecnie z usług bankowości mobilnej.
Ponadto 67% badanych banków w Anglii przewiduje, że wszyscy klienci ich insty15
tucji finansowych będą korzystać z jakiejś formy bankowości mobilnej do roku 2017 .

Rysunek 1. Aplikacja mobilna Eurobanku, najlepsza aplikacja do bankowości mobilnej według
Raportu Symetrii „Kieszonkowe aplikacje bankowe 2013”.
14 D. Melo, Infographic: Who's Leading the Mobile Banking Revolution?, http://bankinganalyticsblog.fico.com/
2013/03/infographicwhosleadingthemobilebankingrevolution.html (dostep: 18.11. 2013).
15 Tamże.
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W Polsce jedną z branż, które wykorzystują potencjał technologii mobilnych, jest
właśnie rynek usług finansowych i banków. W związku z rosnącym zainteresowaniem
tematyką bankowości mobilnej firma Symetria, świadcząca usługi z obszaru biznesu
elektronicznego, opublikowała w listopadzie 2013 r. raport Kieszonkowe aplikacje
16
bankowe 2013 . Dla oceny funkcjonalności sprawdzone zostały te cechy aplikacji,
które z perspektywy użytkowników mobilnych są niezwykle istotne (jak: sprawdzanie
salda i historii rachunku, wykonywanie przelewów, czy wyświetlanie pobliskich
placówek i bankomatów). Szczególną uwagę zwracano na łatwość znalezienia danej
funkcji, łatwość wykonania zadania, komunikaty po zakończeniu procesu, oraz architekturę informacji. Spośród 14 przebadanych aplikacji najlepiej ocenione zostały
kolejno banki: Eurobank, BNP Paribas oraz Pekao24.

Studium przypadku2: Zakupy a technologie mobilne
Konsumenci mobilni mają przeważenie ze sobą urządzenie (lub urządzenia)
mobilne zawsze i wszędzie. Mogą dzięki nim wykonać szereg czynności wspomagających decyzje zakupowe, np.:
ź korzystać ze specjalnych kuponów rabatowych (w połączeniu z aplikacjami sieci
społecznościowych, takich jak Facebook czy Twitter, poczty elektronicznej czy
specjalnych kodów QR (ang. Quick Response, szybka odpowiedź),
ź gromadzić i analizować informacje o wybranych produktach i usługach, porównywać ceny tych samych produktów i usług u różnych dostawców i sprzedawców;
co ciekawe, aż 82% mobilnych konsumentów poszukuje i przegląda informacje
17
o produktach, będąc fizycznie w sklepie ,
ź dokonywać płatności zarówno online, jak i offline (np. dzięki usługom Google
Wallet lub Visa payWave).
Z raportu BI Intelligence18 opublikowanego w styczniu 2013 roku, a badającego
wielkość rynku m–commerce w Stanach Zjednoczonych i analizującego wpływ kluczowych funkcji technologii mobilnych na rozwój rynku m–commerce wynika, że:
ź handel mobilny jest zjawiskiem o dużej skali i posiada nadal potencjał wzrostu –
29% użytkowników urządzeń mobilnych w Stanach Zjednoczonych już wykorzystało swoje urządzenia, aby dokonać zakupu,
ź szereg dostępnych rozwiązań umożliwiających dokonywanie płatności za pomocą
urządzeń mobilnych jest jednym z czynników wzrostu sprzedaży z wykorzystaniem kanałów mobilnych,
16 Raport Symetrii Kieszonkowe aplikacje bankowe 2013, http://symetria.pl/blog/wp-content/uploads/
2013/11/Raport_Symetrii_Kieszonkowe_Aplikacje_Bankowe_2013.pdf ( dostęp: 18.11. 2013).
17 Google, Mobile In–Store Research, How in–store shoppers are using mobile devices,
http://ssl.gstatic.com/think/docs/mobileinstore_researchstudies.pdf (dostep: 18.11. 2013).
18 Business Insider, BII Report - Why mobile commerce is set to explode, http://www.businessinsider.com/
biireportwhymobilecommerceissettoexplode20131 (dostep: 18.11. 2013).
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ź użytkownicy tabletów korzystają z tych urządzeń w celu badania produktów

i usług, jak również finalizują transakcje zakupowe częściej niż osoby korzystające
ze smartfonów; tablety stanowią większą część ruchu na stronach internetowych
sprzedawców niż smartfony, a ponadto średnia wartość transakcji jest większa
przy użyciu tabletów niż urządzeń klasy PC.

Rysunek 2. Aplikacja Ceneo na Windows 8.

Interesującymi aplikacjami dla mobilnych konsumentów mogą być porównywarki
cenowe, takie jak Ceneo, Nokaut, Skąpiec czy też SaveUp. Dostępne są porównywarki instalowane zarówno na tablety (Windows 8, iPad), jak i smartfony (z systemami Android, Windows Phone i iOS). Z ich pomocą użytkownik znajdzie wszystkie
najważniejsze informacje o poszukiwanym produkcie, recenzje ekspertów, opinie
użytkowników o produkcie, opis, zdjęcia oraz pełną specyfikację techniczną. Podstawową funkcją jest jednak możliwość sprawdzenia ofert sklepów internetowych
posiadających poszukiwane produkty, danych kontaktowych sklepów i podstawowych informacji o nich wraz z mapą punktów odbioru osobistego, danych o opiniach
użytkowników o sklepie czy dostępnych formach płatności. Niektóre z tych aplikacji
zapamiętują przeglądane przez użytkowników produkty, udostępniają też schowek,
do którego można dodać pozycje do przejrzenia na później, oraz oferują możliwość
dzielenia się linkami do ciekawych produktów ze znajomymi za pomocą serwisów
społecznościowych.
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Podsumowanie. Technologie mobilne - korzyści i zagrożenia
Według raportu TNS Polska19 w roku 2013, odsetek Polaków posiadających smartfony osiągnął poziom 31%, co jest wynikiem o 6% wyższym w stosunku do roku
poprzedniego. Urządzenia mobilne stały się czymś więcej niż tylko narzędziami
komunikacji interpersonalnej, stały się podręcznymi urządzeniami wspomagającymi
nasze codzienne życie. Wiele powszechnych czynności skupionych jest wokół
urządzeń mobilnych, jak komunikacja interpersonalna, praca, rozrywka, interakcja
z urządzeniami RTV i AGD czy konsumpcja dóbr i usług. Wraz z rozwojem urządzeń
mobilnych, ich mocy obliczeniowej i dostępności, nie sposób zignorować roli tych
urządzeń w codziennym życiu człowieka XXI wieku. Korzyści, jakie wnoszą do naszego
codziennego życia urządzenia mobilne to, m.in.:
ź zwiększona wydajność codziennych czynności – poprawa komunikacji
międzyludzkiej, szybki dostęp do informacji (przepisów kulinarnych, najbliższych
bankomatów, opinii o produktach, danych firmowych czy najlepszej trasy dojazdu),
ź stały dostęp do informacji niezależnie od miejsca i czasu przebywania – dzięki
małemu urządzeniu przenośnemu mamy dostęp do poczty elektronicznej, spersonalizowanych aplikacji mobilnych i innych danych zapisanych na serwerach
w sieci Internet,
ź redukcja kosztów – te same czynności, które dotąd wykonywało się na urządzeniach klasy PC, można teraz wykonać na powszechnie dostępnych tabletach
i smartfonach, których ceny są już dostępne niemalże dla każdego.
Należy jednak zwrócić uwagę na zagrożenia, które może nieść ze sobą powszechne wykorzystywanie urządzeń i technologii mobilnych w codziennym życiu, np.:
ź bezpieczeństwo danych – stały dostęp do sieci Internetu, wszechobecność urządzeń, łączenie się z nieautoryzowanymi sieciami Wi–Fi powodują, że jesteśmy
stale narażeni na atak ze strony osób trzecich. Aby temu zapobiec, konieczne jest
odpowiednie zabezpieczenie swoich urządzeń (np. zainstalowanie antywirusa
oraz firewalla) oraz połączeń (np. poprzez ustanowienie połączenia VPN z siecią
firmową),
ź przyzwyczajenie do ułatwień – powszechny dostęp do ułatwień może skutkować
obniżeniem aktywności wykazywanych wcześniej, kiedy brak było dostępu do
urządzeń mobilnych, przejawiajacych się, np. w przedkładaniu kontaktów rzeczywistych nad wirtualne czy też w obniżeniu zdolności do wykonywania działań
matematycznych dzięki szybkiemu dostępowi do potężnych aplikacji obliczeniowych, jak np. Wolfram Alpha20. Może to skutkować ukształtowaniem się
19 TNS Polska, Dane i urządzenia. Jak i do czego je wykorzystujemy?, http://www.tnsglobal.pl/uploads/
infographic/TNS_Polska_data_and_devices.html ( dostęp: 18.11. 2013).
20 Wolfram Alpha, Computational Knowledge Engine, http://www.wolframalpha.com/( dostep: 18.11. 2013).
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społeczeństwa informacyjnego, które nie jest w stanie normalnie funkcjonować
bez pomocy urządzeń i technologii mobilnych. Na przykład, nadmierne zaufanie
do nawigacji korzystających z nadajników GPS może prowadzić do poruszania się
po obszarach wyłączonych z ruchu lub jazdy pod prąd.
Technologie mobilne wzbogacają nasze życie, pozwalają na szybki i stały dostęp
do informacji bez względu na miejsce i czas, usprawniają komunikację międzyludzką
i wspomagają użytkowników w wielu obszarach - od rozrywki, przez decyzje zakupowe, po odnalezienie trasy przejazdu. Urządzenia i technologie mobilne mogą odegrać
jeszcze większą rolę w codziennym życiu człowieka XXI wieku niż obecnie, niemniej
jednak należy dołożyć wszelkich starań zabezpieczających dane w urządzeniach
mobilnych i rozsądnie korzystać z szeregu dostępnych aplikacji.
The role and significance of mobile technology in the daily life of a twenty-first century man
Summary
Mobile technologies are increasingly becoming part of our everyday life. From year to year both the
computing power and throughput data of mobile devices increase, and users gain access to information
anytime and anywhere, regardless of time and place. The article discusses the impact of mobile
technologies on everyday life of a twenty-first century man, showing the key features and benefits of
mobile technologies and applications as well as presenting two case studies from the banking and
e-commerce sector. The conclusion of the article is a summing-up list of the benefits and the risks arising
from the use of mobile technology in the daily life of a twenty-first century man.
Key words: mobile technology, information society, Internet, mobile society, daily life
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Widz spersonalizowany – z problematyki
odbioru telewizji tematycznej w Polsce

ABSTRAKT
Artykuł porusza zagadnienie nowego rodzaju odbioru telewizji, który stał się obecny w Polsce
w chwili pojawienia się kanałów tematycznych, uwzględniających zainteresowania widzów. Są one
zaprzeczeniem dominującej wcześniej idei mediów masowych i programów dla masowego odbiorcy.
Powstają coraz to nowe kanały tematyczne, a ich uruchomienie poprzedzają badania grup docelowych
odbiorców. Współczesny odbiorca zyskał miano spersonalizowanego - może on dowolnie kształtować
program, który ogląda. W artykule zawarta jest charakterystyka niektórych kanałów tematycznych
telewizji publicznej i komercyjnej. Nowe możliwości odbioru zindywidualizowanego daje też telewizja
mobilna, która posiada zalety, ale stwarza również zagrożenia.
SŁOWA KLUCZOWE: odbiór telewizji, kanały tematyczne, grupy docelowe, widz spersonalizowany

Telewizja a współczesny odbiorca spersonalizowany
Pojęcie mass media, zaczyna przyjmować w ostatnim okresie nową formę interpretacji. Powodem jest pewnego rodzaju paradoks polegający na połączeniu mediów
masowych ze zindywidualizowanym odbiorcą, co jest zjawiskiem obserwowanym we
wszystkich mediach, ale w sposób szczególny widać to w kontekście telewizji.
W tradycyjnym systemie nadawania telewizji odbiorca był pasywny, nadawca natomiast miał pozycję narzucającego formę i treść prezentowanych audycji telewizyjnych. Współcześnie odbiorca jest nie tylko telewidzem, ale staje się również
dyrektorem programowym, który sam tworzy sobie swoją ramówkę telewizyjną,
czego przykładem może być np. telewizja hybrydowa. Współczesny widz telewizyjny
jest także nadawcą dzięki ogromnej ekspansji telewizji w Internecie i nagrań video
You Tube. Jak zauważa Włodzimierz Głodek:
„Treści tworzone w telewizji tradycyjnej kierowane są do setek tysięcy, a nawet milionów widzów.
Taki program jest uśredniany, tworzony tak, żeby mógł spodobać się różnym ludziom w różnym
wieku. Mając jednak coraz większy wybór, coraz więcej kanałów tematycznych, oczekujemy
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personalizacji treści, chcemy, żeby jak najbardziej odpowiadały naszym wymaganiom. Wtedy
1
oczekujemy profesjonalizmu, dlatego takie też będą coraz częściej programy” .

Wraz z telewizją spersonalizowaną pojawia się spersonalizowany odbiorca, czyli
odbiorca uzupełniający swoją wiedzę i zainteresowania, ale jednocześnie ograniczający swój obszar oglądu świata poprzez izolację informacyjną.
Zarówno filozofia tworzenia telewizji, jak również jej odbioru, przechodzi wielką
rewolucję. Na odpowiedź, jakie ta rewolucja przyniesie skutki dla odbiorcy, musimy
jeszcze poczekać.

Telewizja tematyczna oraz grupa docelowa
„Dyrekcja sieci ABC chciała zakończyć nadawanie programu „Nightline”, który jest na antenie od
1979 roku. Argumentowano, że programy Davida Lettermana i Jaya Leno mają taką samą oglądal2
ność, ale większy udział w rynku. Czy czeka nas terror tzw. grupy docelowej?” – pyta Renata Kim.

Grupa docelowa od zawsze była główną ideą dla tworzących oferty programowe
poszczególnych stacji telewizyjnych. Cyfryzacja, napływ mnogości kanałów spowodował fragmentaryzację strumienia telewizyjnego, co oczywiście przełożyło się na
fragmentaryzację zainteresowania widzów określonymi stacjami telewizyjnymi.
„Jesteśmy właśnie świadkami końca telewizji uniwersalnej, która ma różnorodną ofertę skierowaną
do różnych widzów. Wszystkie główne stacje zaczęły się mocno profilować. Czasy, kiedy nadawcy
byli w stanie narzucić odbiorcom jakiekolwiek treści edukacyjne, czy to z dziedziny kultury, polityki,
czy spraw zagranicznych, odeszły do przeszłości. Dziś mamy 150 stacji telewizyjnych w języku
polskim. Przeciętny widz wcale nie potrzebuje już telewizji, która w jednym programie da mu
wszystko: i rozrywkę, i publicystykę. W tej chwili już 63 procent gospodarstw domowych ma dostęp
do telewizji satelitarnej i kablowej. Widzowie mogą w każdej chwili przełączyć się na wybrany
program”

- potwierdza Jakub Bierzyński, prezes grupy domów mediowych Omnicom Media
Group3. Telewizje tematyczne stały się 'przyjaciółmi' określonych grup docelowych,
oferując swoim telewidzom spersonalizowane treści. Indywidualny odbiór oferty
programowej skategoryzowany jest według kilku następujących wyznaczników:
ź płci (są to bardzo często kanały lajfstajlowe lub hobbystyczne nastawione na
rozrywkę),
ź wieku (w tym przypadku głównym wyróżnikiem są dzieci i młodzież),

1
Zmierzch telewizji. Przyszłość to internet, VOD, kanały tematyczne. Będziemy oglądać to, co chcemy i kiedy
chcemy, http://natemat.pl/26513,zmierzch-telewizji-przyszlosc-to-internet-vod-kanaly-tematyczne-bedziemyogladac-to-co-chcemy-i-kiedy-chcemy (dostęp: 16.01.2014).
2
R. Kim, Śmierć telewizji masowej, http://www.wprost.pl/ar/208176/Smierc-telewizji-masowej/?pg=3 (dostęp:
12.01.2014).
3
Cytuję za: R. Kim, Śmierć telewizji ...
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ź zainteresowań (kanały związane z określonym tematem, nastawione na edu-

kację, poszerzanie wiedzy),
ź światopoglądu (czego przykładem mogą być kanały religijne, ale też często infor-

macyjne).
Polski rynek telewizyjny bardzo szybko dostosowuje się do trendów światowych.
Globalizacja mediów powoduje schematyzację tendencji rozwojowych telewizji
w stronę ofensywy kanałów tematycznych. Zarówno telewizje komercyjne, jak i publiczna ciągle poszerzają swoją ofertę w tym zakresie. Wyznacznikiem budowania
grupy docelowej jest marketing reklamowy. W tym kontekście, grupę najbardziej
przywiązaną do ekranu telewizora, tj. seniorów, paradoksalnie się pomija. Najmniej
czasu przed telewizorem spędza dziennie młodzież i dzieci, tj. osoby w wieku od 4. do
19. lat. W 2013 roku było to średnio 2 godziny i 25 minut. Grupa osób w wieku od 20.
do 39. lat to już 3 godziny i 9 minut, a osoby w wieku od 40. do 59. lat nawet 4 godziny
i 52 minuty. Ilość czasu spędzanego przez odbiorców przed telewizorem statystycznie
co roku maleje. Jedynie seniorzy utrzymują w miarę stałe zainteresowanie telewizją
i oglądają ją średnio 5 godzin i 49 minut dziennie4. „Seniorzy poza głównymi antenami
chętnie oglądają kanały newsowe czy serialowe”5. Target audience polskich stacji
tematycznych coraz bardziej się różnicuje i presonalizuje.
Dyrektorzy programowi poszczególnych kanałów z każdym sezonem starają się
dopasowywać swoją ofertę programową, w taki sposób, aby telewidz nie dokonywał
zmiany ulubionej stacji. Zmienia się sposób układania ramówek telewizyjnych
w kanałach tematycznych.
Tradycyjny układ budował stałą sezonową strukturę następujących po sobie
programów, które dostosowane były do harmonogramu życia potencjalnego odbiorcy: na początek telewizja śniadaniowa, potem poradniki domowe, następnie seriale,
dalej informacja, a w końcu rozrywka w formie wieczornego seansu filmowego lub
show. Na ten układ miały wpływ czynniki antropologiczne, socjologiczne i dane telemetryczne, a sezonowość pozwalała elastycznie zmieniać ramówkowe kryteria6.
Obecnie kanały tematyczne budują swoją hierarchię programową w inny sposób,
a oferta jest bardziej monolityczna, ma charakter np. poradnikowy, jak w przypadku
kanałów kulinarnych czy rozrywkowy, jak w przypadku kanałów filmowych. Rozdrobnienie tematyczne pokazuje, jak drobiazgowo dostawcy telewizyjni badają gusta
odbiorców:
„Oferta a la carte i pakietyzacja tematyczna to podejście, którego chcą widzowie telewizji na całym
świecie. Odbiorcy kanałów typu Animal Planet, czy Nat Geo Wild niekoniecznie są odbiorcami kanałów History, czy Planete+. Staraliśmy się więc budować pakiety nie tylko pod kątem tematyki, ale
4

Seniorzy oglądają telewizję dwa razy dłużej niż dzieci i młodzież, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/
seniorzy-ogladaja-telewizje-dwa-razy-dluzej-niz-dzieci-i-mlodziez (dostęp: 12.01.2014).
5
Seniorzy oglądają najchętniej TVP1. Stacja dystansuje konkurencję, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/
seniorzy-ogladaja-najchetniej-tvp1-stacja-dystansuje-konkurencje (dostęp: 12.01.2014).
6
W. Pisarek, Słownik terminologii medialnej, Kraków 2006, s. 39.
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również pod kątem grupy docelowej. Zaobserwowaliśmy też, że widzowie więcej czasu spędzają na
analizie, który pakiet jest im potrzebny, najbardziej bliski”

- potwierdza Małgorzata Seck, dyrektor ds. kontentu telewizyjnego Netii7. Budowanie pakietów tematycznych jest już dla odbiorców w Polsce oczywistością. Dostawcy
(np. Netia) dodatkowo tworzą telewizję osobistą, również w kategoriach opłat za jej
oglądanie.
„Jeśli jest fanem seriali i korzystał do tej pory z pakietu, w którym były trzy kanały z taką zawartością,
a miesięcznie płacił 60 zł za telewizję, u nas zapłaci 10 zł za pakiet serialowy, w którym jest 15 tego
8
typu kanałów. Zaoszczędzą ci, którzy mają sprecyzowane oczekiwania” .

Kanały tematyczne dla kobiet i mężczyzn
Kanały telewizyjne uwzględniające płeć odbiorców, opierają się na przeświadczaniu, że kobiety i mężczyźni posiadają charakterystyczne zestawy upodobań, które
mogą determinować ich tematykę.
a) Kanały tematyczne dla kobiet
Kanały takie prowadzą dwie stacje komercyjne, tj. Polsat i TVN.
„Polsat Cafe” to lifestylowy kanał „Polsatu”, którego pierwowzorem był kanał
„Polsat Zdrowie i Uroda”. Kanał uruchomiono 6 października 2008 roku i od razu
zdobył uznanie kobiecej widowni. Początkowo Polki oglądały więcej propozycji zagranicznych niż rodzimych, ale w niedługim czasie dyrektorka stacji, Jolanta Borowiec,
postawiła na polską ofertę programową. Jak wspomina Borowiec, spersonalizowany
wzorzec odbiorcy był bardzo istotny w dla powstającego kanału:
„Trochę (jak dziecko) czułam się pięć lat temu startując z nowym, jeszcze nierozpakowanym programem dla kobiet. Nie wiedziałam, czy posmakuje im dobrze doprawiona forma Polsat Cafe, w której
cukier i pieprz trzymają się za ręce. Nie wiedziałam, czy ta telewizja będzie tłem do każdego poranka
czy odskocznią od niewygodnych pytań. Wiedziałam jednak, do kogo mówię. Widziałam kobietę,
która rano wstaje wcześniej od innych, by ułożyć sobie włosy i zrobić naleśniki dla dzieci. Taką
kobietę widziałam po drugiej stronie Polsat Cafe. Do niej się uśmiechałam i to jej chciałam podać
9
rękę” .

W programach zaczęły pojawiać się kobiece idolki ze świata kultury i show-bizne10
su ze swoimi programami : Dorota Chotecka z programem „Baby Room”, Grażyna
7

Świat zmierza w kierunku telewizji a la carte, http://www.rp.pl/artykul/1074761.html?p=4 (dostęp:
10.01.2014).
8
Tamże.
9
J. Borowska, O nas, http://www.polsatcafe.pl/O_Nas,2937/Polsat_Cafe,2940/index.html (dostęp: 12.01.2014).
10 Ł. Szewczyk, Top 100 tematycznych kanałów TV, http://media2.pl/badania/99276-Top-100-tematycznychkanalow-TV-grudnia.-Ktore-najpopularniejsze.html (dostęp: 14.01.2014).
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Wolszczak z „Na zdrowie”, Agnieszka Maciąg z „Metamorfozy Fashion Cafe”, Ewa
Wachowicz z „WySPA”, Justyna Steczkowska z „W obiektywie Justyny Steczkowskiej”,
czy wreszcie Katarzyna Cichopek z popularnym programem „Sexy Mama”. Kanał
dotykał tematyki typowej dla zainteresowań kobiet: macierzyństwa, mody, urody,
zdrowia, życia seksualnego, rodziny czy życia gwiazd. Oprócz programów tematycznych kanał oferuje seriale, filmy dokumentalne czy reality show. Inny kanał, „Polsat
Romans”, to kanał emitujący wyłącznie filmy i seriale skierowane do widowni kobiecej. Kanał wystartował 13 września 2013 roku11. Oferta ramówkowa obejmuje zarówno „filmy fabularne, jak i znane i lubiane seriale polskie i zagraniczne”12. „Polsat
Romans” oferuje żeńskiej widowni powtórki cieszących się popularnością produkcji
serialowych „Polsatu” jak „Przyjaciółki”, „Szpilki na Giewoncie” czy „Tylko miłość”.
„TVN Style”, największy konkurent „Polsat Cafe”, powstała już w 2004 roku. Tematyką jest zbliżony do rywalki, ale oferta jest bogatsza i częściej się zmienia. „TVN Style”
stawia też bardziej na rodzime produkcje, dzięki czemu elastyczniej dopasowuje się
13
do gustów swoich telewidzek . Wśród propozycji zagranicznych dominują programy
poradnikowe, cieszące się na świecie wielką popularnością, jak: „Nigellissima”,
„Gordon Ramsay: We własnej kuchni”, „Czary-mary Goka”. Polskie produkcje można
pogrupować w bloki związane: z modą „Sablewskiej sposób na modę”, z urodą
„Sekrety chirurgii”, „Życie bez wstydu”, ze zdrowiem „Wiem, co jem”, z życiem gwiazd
„W roli głównej”, „Najsztub słucha”, „Projekt Tyszka”, „Magiel towarzyski”, „O tym się
mówi”, z kulinariami „Smakuj świat z Pascalem”, „Pyszne 25”, „Rewolucja na talerzu”,
z macierzyństwem „O matko!”, „Superniania”, czy problemami społecznymi „Miasto
kobiet”. Twarzami kanału są: Magda Mołek, Katarzyna Bosacka, Paulina Młynarska,
Dorota Wellman, Karolina Korwin-Piotrowska czy Agnieszka Szulim. Hasło stacji:
„TVN Style. Intensywnie kobieca” ma wprost nawiązywać do profilu grupy docelowej.
Dyrektorkami stacji są i zawsze były kobiety (Iwona Radziszewska, Yvette ŻółtowskaDarska, Małgorzata Łupina, Joanna Tylman). Ofertę programową poszerzają seriale
i filmy dokumentalne (polskie i zagraniczne), które poruszają ważne i często kontrowersyjne tematy oraz pokazują różne aspekty życia kobiet na całym świecie. Jednocześnie stacja, różnicując spojrzenie na kobiecy świat, wprowadziła kilka programów
prowadzonych przez mężczyzn, np. już wspomniane „Najsztub słucha”, „Projekt
Tyszka”, a także „Po mojemu” Wojciecha Cejrowskiego.
b) Kanały tematyczne dla mężczyzn
Kanały takie prowadzą obydwie stacje komercyjne: TVN i Polsat.
„TVN Turbo” była pierwszą polską telewizją tematyczną skierowaną do męskiej
widowni. Głównym celem stacji było uwzględnić zainteresowania męskie
11

Ł. Szewczyk, Polsat Romans ruszy we wrześniu, http://media2.pl/media/104579-Polsat-Romans-ruszy-wewrzesniu.-Koncesja-takze-dla-Polsat-Sport-Weekend.html (dostęp: 12.01.2014).
12 Polsat Romans, http://www.cyfrowypolsat.pl/program-tv/polsat-romans/ (dostep: 12.01.2014).
13 Nasze programy, http://www.tvnstyle.pl/ (dostęp: 01.01.2014).
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ukierunkowane na motoryzację . Z czasem oferta programowa zaczęła się poszerzać
o magazyny poradnikowe związane ze zdrowiem, stylem życia czy gadżetami. Okazało się szybko, że to widzowie weryfikują proponowane zagadnienia poruszane na
ekranie. Do programów dołączyły seriale i filmy dokumentalne, które stały się też
męskim sposobem na spędzanie czasu.
Konkurencyjny „Polsat Play” to kanał skierowany do mężczyzn, chociaż tematyka
motoryzacyjna nie jest jego wyłączną domeną. Kanał ma charakter lajfstajlowy i jest
odpowiednikiem papierowych magazynów dla mężczyzn. Początkowo kanał znany
był pod nazwą „Play TV”. Powstał on 6 września 2007 roku. Stacja w ofercie programowej stawia na tematyczne seriale dokumentalne (m.in. „Ekstremalne zawody”,
„Chwile grozy”, „997 – Fajbusiewicz na tropie”, „Policyjne prowokacje”) oraz programy poradnikowe, a także seriale, głównie sitcomy („Świat według Bundych”). Jeśli
coś wyróżnia programy dla mężczyzn w „Polsat Play”, to emitowanie programów
erotycznych. Oczywiście, stacja stawia też na znane twarze, które idealnie wpasowują się w gusta odbiorców. W „Polsat Play” jest to m.in. Przemysław Saleta, który
prowadził program „Gadżety Salety”, poświęcony motoryzacji i elektonice, w szczególności testowaniu samochodów oraz sprzętu elektronicznego. Schemat przełamują programy plotkarskie – „Za kulisami Hollywood” oraz magazyn o zdrowiu i modzie
– „Wszystko o mężczyznach”.

Kanały tematyczne oparte na kryterium światopoglądu
W polskiej rzeczywistości kanały te ograniczają się do stacji nawiązujących do
religii chrześcijańskiej – katolickiej.
„Religia.tv” to kanał tematyczny o profilu religijnym, uruchomiony w 2007 roku,
którego dyrektorem od samego początku jest ks. Kazimierz Sowa. Kanał poświęcony
jest problematyce religijnej w szerokim ujęciu chrześcijańskim, z naciskiem na religię
katolicką. Jak głosi deklaracja programowa: „W prezentowanych programach religia
przedstawiana jest jako zjawisko uniwersalne w wymiarze społecznym i kulturo15
wym” . Hasło stacji to: „Religia.tv - telewizja z duszą”. Flagowym programem jest
„Rozmównica” – rodzaj otwartego studia na żywo z udziałem telewidzów. Kanał posiada zarówno produkcje własne (dużą popularnością cieszyły się programy Szymona
Hołowni), ale także filmy dokumentalne i reportaże zagraniczne, głównie o charakterze edukacyjnym i podróżniczym. Częścią programową kanału są również transmisje
różnych nabożeństw, nie tylko katolickich, oraz mszy świętych. Religia.tv ma najwięcej widzów w przedziale wiekowym 35–59 lat. Większość widowni stanowią kobiety
(60%), a pod względem wykształcenia przeważają osoby z wykształceniem średnim.
Stacja postawiła na współpracę z prasą katolicką, m.in. z „Tygodnikiem Powszechnym” czy „Gościem Niedzielnym”. Z religijnym przesłaniem ideowym powstał też
14
15

TVN Turbo, http://www.cyfrowypolsat.pl/program-tv/tvn-turbo/ (dostęp: 10.01.2014).
O nas, http://religia.tv/index.php?typ=podstrona&id=14 (dostęp: 09.01.2014).
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w Polsce kanał „TV Trwam”. Kanał o charakterze religijno-narodowym powstał
w 2003 roku z inicjatywy o. Tadeusza Rydzyka CSsR, do tej pory dyrektora stacji. Na
antenie tej telewizji widzowie mogą oglądać m.in. stałe „Informacje dnia”, programy
takie jak: „Święty na każdy dzień”, „Apel Jasnogórski” czy „Polski punkt widzenia”.
Stacja skorzystała z wielu znanych i sprawdzonych rozwiązań, jak telewizyjny koncert
życzeń („Koncert życzeń”) czy cykliczny blok reporterski („Świadkowie”). Stacja ma
też różne propozycje dla dzieci. Oprócz standardowej oferty bajkowej pojawiają się
tu takie programy, jak „Każdy maluch to potrafi”, „Kropelka radości” czy „Podwórkowe Kółka Różańcowych Dzieci” Magdaleny Buczek. W cotygodniowej propozycji
programowej pojawiają się również poradniki dla określonych grup odbiorców, jak
program „Dla Mamy …dla Taty” i magazyny hobbystyczne, jak „Z wędką nad wodę”
16
czy „Jazda próbna” . Z inicjatywy TV Trwam i Dzieła Biblijnego Jana Pawła II powstał
Telewizyjny Uniwersytet Biblijny – współczesna forma edukacji w zakresie Pisma
17
Świętego poprzez wykłady telewizyjne .

Kanały tematyczne oparte na kryterium wieku
W obrębie tych kanałów emitowane są bloki programów szczególnie dla młodszej
widowni, jak przedszkolaki, młodzież szkolna, ale też i dla dorosłych. Przykładem na
polskim rynku jest TVP ABC – kanał telewizji publicznej, który emituje bajki z polskich
wytwórni filmów animowanych, programy i magazyny edukacyjne, seriale, filmy
i Teatr Telewizji dla dzieci, w tym wszystko to, co najlepsze w zbiorach telewizji publicznej lub specjalnie na jej potrzeby kupione. TVP ABC ruszył 15 lutego 2014 r. To
kanał edukacyjno-rozrywkowy skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (dzieci od 3. do 12. roku życia, ale w szczególności w wieku od 3. do 7. lat),
który, jak zapowiadają jego twórcy:
„będzie dzięki temu swego rodzaju fabryką wyobraźni, która pobudzi dzieci do aktywności intelektualnej, zdobywania i rozwijania umiejętności oraz poszerzania horyzontów. Pomoże najmłodszym
widzom w poznawaniu świata i zdobywaniu wiedzy oraz w mądrej zabawie. Będzie też promował
18
polską kulturę, tradycję i język” .

Kanały tematyczne oparte na kryterium zainteresowań
To najczęściej wybierane kryterium podziału tematycznego kanałów telewizyjnych, które są skierowane do widzów o określonych zainteresowaniach, takich jak

16

Pełna oferta programowa stacji na oficjalnej stronie TV TRWAM, http://www.tv-trwam.pl/index.php?
section=program .
17 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny – inauguracja, http://www.radiomaryja.pl/kosciol/inauguracja-telewizyjnegouniwersytetu-biblijnego/ (dostęp: 19.11.2012).
18 TVP ABC nowy kanał dla dzieci od 15 lutego, http://film.onet.pl/wiadomosci/tvp-abc-nowy-kanal-dla-dzieci-od15-lutego/3fy1n (dostęp: 29.01.2014).
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kultura, historia, film, muzyka, sport, biznes, informacja i inne. Poniżej kilka przykładów kanałów tego rodzaju telewizji publicznej i komercyjnej na polskim rynku
telewizyjnym.

TVP Kultura
„TVP Kultura” kanał tematyczny skierowany do inteligencji, powstał w kwietniu 2005 i nie ma do tej
pory żadnej konkurencji na polskim rynku. „Kanał poświęcony jest tematyce artystyczno-kulturalnej
19
i skupia się na różnych dyscyplinach sztuki, takich jak kino, teatr, muzyka czy sztuki wizualne” .

Kanał stara się dotrzeć do widza, który interesuje się sztuką zawodowo (artystów,
krytyków sztuki, naukowców), ale także do szerokiej publiczności, która nie zawsze
ma dostęp do sztuki bezpośrednio (czyli mieszkańców małych miasteczek i wiosek)
poprzez relacjonowanie ważnych wydarzeń kulturalnych, festiwali, koncertów, gali
wręczenia ważnych nagród oraz mniejszych inicjatyw kulturalnych w Polsce.

TVP Historia
Kanał „TVP Historia” kieruje się maksymą „Odkryć i zrozumieć”, można go umiejscowić pomiędzy „Planete+” a „Discovery”. Pierwsza emisja nastąpiła 3 maja 2007
roku, a w ofercie programowej znalazło się wiele produkcji, które odkryto w zasobach
archiwum telewizji publicznej. Szybko jednak zdecydowano się na kolejne produkcje,
które uwspółcześniały spojrzenie na polskie i nie tylko polskie sprawy i wydarzenia,
a także włączono filmy. Kanał postawił na programy autorskie, w których historia
przedstawiana była przez znanych publicystów i historyków. Przykładem były programy: „Cienie PRL-u” Bronisława Wildsteina, „20 lat minęło” Marcina Wolskiego, „Kontrowersje” Rafała Ziemkiewicza, „U źródeł cywilizacji” o. Macieja Zięby i Roberta
Tekli. Ciekawą propozycją było połączenie historii z kulturą poprzez programy
„Historia i film” Krzysztofa Kłopotowskiego czy „Historia i dokument” prezentujący
dzieła kina dokumentalnego. Przed procesem cyfryzacji „TVP Historia” miała przekształcić się w „TVP Dokument”, który „ma mieć szeroką ofertę – od poważnych
dokumentów o tematyce historycznej, poprzez tematykę społeczną, po filmy popularnonaukowe, przyrodnicze oraz krajoznawcze”20. Ostatecznie kanał „TVP Dokument” ma powstać jako oddzielna propozycja tematyczna TVP, a „TVP Historia”
21
osiągnęła sukces oglądalności wśród kanałów dokumentalnych w 2013 roku .

19

O TVP Kultura, http://www.tvp.pl/kultura/o-tvp-kultura/170678 (dostęp: 12.01.2014).
TVP Historia ma zamienić się w TVP Dokument, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/tvp-historia-mazmienic-sie-w-tvp-dokument (dostęp: 10.01.2014).
21 Discovery Channel na czele stacji dokumentalnych w 2013 roku. TVP Historia na podium,
http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/discovery-channel-na-czele-stacji-dokumentalnych-w-2013-roku-tvphistoria-na-podium (dostęp: 15.01.2014).
20
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Zainteresowanie: film
Polsat Film
„Polsat Film” to kanał rozrywkowy, początkowo miał się nazywać „Polsat Kino”,
a dziś ma w swojej ofercie filmy polskie i zagraniczne pełnometrażowe, jak też seriale,
głównie produkowane dla Polsatu, jak „Pierwsza miłość” czy „Samo życie”. Kanał
wprowadził wieczorne pasma z określonego gatunku filmowego: "Intrygujący Poniedziałek", "Wesoły Wtorek", "Sensacyjna Środa", "Romantyczny Czwartek" i "Gwiazdorski Piątek". W soboty o 21.00 widzowie mogą zobaczyć "superhity", a w niedziele klasyczne produkcje.
„Kanał Polsat Film został niezwykle ciepło przyjęty przez widzów i niezmiennie od 3 lat notuje wzrost
wyników oglądalności. Zdecydowaliśmy się więc na wprowadzenie kanału Polsat Film HD wychodząc naprzeciw potrzebom naszych widzów - oferując kinomanom obraz w wysokiej rozdzielczości.
Polsat Film i Polsat Film HD to wyselekcjonowane filmy z całego świata, zarówno komercyjne jak
i artystyczne, dzieła wielkich reżyserów i mniej znanych twórców, to kanały dla wielbicieli dobrego
22
kina”

– powiedział Maciej Stec, Członek Zarządu Telewizji Polsat.

Ale Kino+
„Ale Kino+” to polski kanał filmowy, który poza kinem polskim nastawiony jest na
emisję kinematografii zagranicznej oraz kina niezależnego. Widz może nie tylko obejrzeć klasykę kina, ale także dowiedzieć się więcej o twórcach, historii czy teorii kina
dzięki magazynom, wywiadom, reportażom prowadzonym przez filmoznawców i krytyków filmowych. Kanał jest skierowany do widowni wyrobionej, zainteresowanej
kinem, bywalców festiwali filmowych czy osób związanych zawodowo z branżą filmową.

Kino Polska
„Telewizja Kino Polska to jedyna stacja na świecie, poświęcona promocji polskiego kina. Każdy widz
znajdzie u nas coś dla siebie: arcydzieła wielkich mistrzów sąsiadują tu z popularnymi serialami,
a kultowe komedie uzupełniają odcinki Polskiej Kroniki Filmowej. Mimo że działamy na rynku
komercyjnym, bliżej jest nam do poczucia społecznej i kulturowej misji, kojarzonej z mediami
publicznymi. Telewizja Kino Polska kocha kino, kultywuje związaną z nim tradycję i przed telewizo23
rami z powodzeniem łączy pokolenia – od seniorów po najmłodszych!”

– czytamy na oficjalnej stronie internetowej „Kino Polska”. Kanał ma w swojej
ramówce klasykę kina polskiego fabularnego i dokumentalnego, a także animację,
22

Ł. Szewczyk, Polsat Film HD już nadaje, http://media2.pl/media/98179-Polsat-Film-HD-juz-nadaje.html#utm_
source=sg&utm_medium=link&utm_campaign=popularne ( dostęp: 14.01.2014).
23 Misja, http://kinopolska.pl/strona/misja (dostęp: 15.01.2014).
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seriale, kroniki czy kino niezależne. Kanał powstał w 2003 roku i skierowany jest do
widzów, którzy nie tylko interesują się kinem, ale również polską kulturą. Wśród
twórców programów na antenie pojawiają się Stanisław Janicki, znany ze starego
kina w TVP2, oraz Michał Ogórek czy Jacek Szczerba. Jednocześnie oferta programowa stacji ma charakter sentymentalny, ponieważ na antenie pojawiały się nawet
takie produkcje jak „Kobieta za ladą”, „Pod jednym dachem” czy „Arabela”. Odbiorcą
„Kina Polska” może więc być młodzież, ale również osoby starsze, które będą mogły
przypomnieć sobie ofertę programową TVP nawet z lat 60. czy 70. Do grona widzów
kanału można też zaliczyć dzieci, ponieważ „Kino Polska” emituje całą klasykę bajek,
ze słynnymi animacjami jak „Miś Uszatek”, „Reksio” czy „Kot Filemon”. Dodatkowo
polscy twórcy filmowi opowiadają na antenie anegdoty, wspomnienia związane ze
swoją twórczością.

Zainteresowanie: sport
Polsat Sport
„Polsat Sport” to kanał o profilu, który zaczął nadawać w 2000 roku i szybko stał się
popularny wśród fanów sportu. Dziennikarze tej stacji są autorytetami i profesjonalistami w dziedzinie sportu: Mateusz Borek, Bożydar Iwanow czy Roman Kołtoń.
Stacja specjalizuje się w relacjonowaniu wydarzeń sportowych, jak również w emitowaniu magazynów komentujących najciekawsze dyscypliny. W październiku 2005
roku uruchomiony został drugi kanał o podobnym profilu – „Polsat Sport Extra”,
„Polsat Sport News”. Kanały sportowe Polsatu stawiają nie tylko na fanów piłki
nożnej. Dzięki transmisjom meczów tenisowych z udziałem Agnieszki Radwańskiej
udało im się podbić serca widzów interesujących się tenisem. Oferta Polsat Sport
obejmowała także mistrzostwa w piłce siatkowej mężczyzn i kobiet, relacje z zakresu
koszykarstwa, kolarstwa, rugby, sportów zimowych, rajdów samochodowych oraz
boksu.
„Pod wieloma względami odsunęliśmy TVP i stworzyliśmy nową jakość w poszczególnych obszarach
sportu. W tym okresie udało nam się również zmienić postrzeganie marki Polsat, która wcześniej
była kojarzona z muzyką disco-polo i talk-show prowadzonym przez Mariusza Szczygła. Dziś Polsat
jest wyznacznikiem wysokiej jakości widowisk sportowych. Każdy równoległy przekaz z TVP – nie
tylko sportowy – wypadał na niekorzyść Polsatu. Tu nie chodzi o problem jakości, ale o przyzwyczajenie Polaków, zwłaszcza w niewielkich miejscowościach położonych w rejonach przygranicznych,
24
którzy wciąż najczęściej oglądają telewizję publiczną”

– zapewniał Marian Kmita, szef działu sportowego w Polsacie.

24

Marian Kmita – szef sportu w Polsacie, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/marian-kmita-szef-sportu-wpolsacie (dostęp: 12.01.2014).
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TVP Sport
„TVP Sport” powstał jako jeden z pierwszych kanałów tematycznych w telewizji
publicznej i zdobył szybko uznanie widzów. Jego pierwszym dyrektorem był sportowiec Robert Korzeniowski, obecnie tę funkcję objął Włodzimierz Szaranowicz25.
Stacja skierowana jest do szerokiego odbiorcy-kibica piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, lekkoatletyki, pływania, tenisa ziemnego, kolarstwa, sportów
zimowych oraz motorowych i sportów walki. Kanał, oprócz relacji z wydarzeń sportowych, duży nacisk kładzie na magazyny tematyczne oraz prezentowanie sylwetek
sportowców poprzez filmy dokumentalne i reportaże. „TVP Sport” to również bogaty
repertuar powtórek z archiwum TVP, co jest dodatkowym elementem przyciągania,
szczególnie starszej, widowni.

Zainteresowanie: biznes
Polsat Biznes
„Tworząc Polsat Biznes otwieramy nie tylko platformę wymiany opinii w dziedzinie biznesu i gospodarki, ale będziemy również inspiracją do biznesowego stylu. Na naszej antenie pokażemy wszystkie
ważne wydarzenia gospodarcze, zachowamy rytm informacji biznesowych, a dodatkowo wprowadzimy formaty zagraniczne w cyklu biznes&life. Wierzymy, że tak pomyślana formuła kanału biznesowego przypadnie do gustu naszym widzom. Oferta programowa kanału Polsat Biznes skierowana
jest do wszystkich ludzi związanych ze środowiskiem biznesowym: top managementu, finansistów,
maklerów giełdowych, inwestorów, przedsiębiorców, ekonomistów, osób prowadzących własną
działalność gospodarczą oraz ludzi aspirujących do świata biznesu, chcących zainwestować lub
26
dopiero rozpocząć przygodę z biznesem”

– mówi szef kanału Polsat Biznes, Henryk Sobierajski. Kanał ma charakter informacyjny, zawiera też analizę świata ekonomii i gospodarki poprzez programy typu „Ekonomiści kontra politycy” czy „Top 10”. Na antenie pojawiają się cenieni dziennikarze
ekonomiczni (m.in. Wojciech Szeląg, Przemysław Talkowski), jak również eksperci:
Witold Orłowski, Leszek Balcerowicz czy Robert Gwiazdowski. Widz „Polsat Biznes”
to przeciętny Kowalski, który martwi się o kredyt, ale także biznesmen, który chce
podpatrzeć, jak spędzić luksusowo wolny czas. ”Styl życia elit biznesu kusi niemal
każdego, dlatego Polsat Biznes podpowie jak dołączyć do grona "Deluxe" i jak zostać
milionerem w programie "Dragon's Den". Polsat Biznes podaruje także „Chwilę luk27
susu” – zapewniają twórcy stacji.

25

Włodzimierz Szaranowicz szefem sportu w TVP, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/wlodzimierzszaranowicz-szefem-sportu-w-tvp (dostęp: 16.01.2014).
26 Ł. Szewczyk, Polsat Biznes startuje 18 lutego. Zastąpi TV Biznes, http://media2.pl/media/100041-Polsat-Biznesstartuje-18-lutego.-Zastapi-TV-Biznes.html (dostęp: 13.01.2014).
27 Tamże.
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TVN24 Biznes i Świat
„TVN24 Biznes i Świat” to kanał informacyjno-biznesowy oparty na współpracy
TVN z marką CNBC. Tematycznie kanał postawił na dwa obszary: biznesowy
(gospodarczy i ekonomiczny) oraz zagraniczny (o aspekcie politycznym). Wśród
dziennikarzy kanału znajdują się: Ewa Ewart, Paweł Blajer, Marek Tejchman czy
Bartosz Węglarczyk. Widzowi „TVN24 Biznes i Świat” dostarczają wiedzy magazyny
„Dzień na rynkach”, „Szkoła zarabiania”, „Biznes dla ludzi” oraz „Świat” i „Biznes
28
i świat od rana” . Oprócz serwisów informacyjnych i programów tematycznych stacja
emituje także reportaże i filmy dokumentalne ze świata.
„Uruchomienie TVN24 Biznes i Świat jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na wysokiej
jakości treści o tematyce międzynarodowej. Coraz większa grupa widzów dostrzega, jak istotne są
nasze powiązania gospodarcze i polityczne z Europą i resztą świata. TVN24 Biznes i Świat będzie
dostarczać widzom najnowsze wiadomości i informacje z rynków finansowych, konkurując z kana29
łami zagranicznymi, stanowiąc wzór na polskim rynku”

– mówi Adam Pieczyński, redaktor naczelny TVN24 i TVN CNBC.

Zainteresowanie: muzyka
Kino Polska Muzyka i MTV Polska
Te dwa kanały najlepiej charakteryzują założenia programowe publikowane na ich
stronach internetowych.
„Kino Polska Muzyka” to kanał łączący zainteresowania muzyczne i filmowe. Nastawiony na
odbiorcę młodego, ale także na osoby starsze ze względu na emitowanie materiałów archiwalnych
z TVP w postaci teledysków, koncertów, filmów dokumentalnych czy magazynów muzycznych.
To pierwszy kanał rozrywkowy pokazujący nagrania tylko polskiej muzyki. Takiej telewizji polscy
widzowie jeszcze nie widzieli. Łączymy tradycję i współczesność. Fani alternatywy, popu, jazzu czy
30
rocka, znajdą u nas specjalnie przygotowane pasma muzyczne” .

Natomiast:
„MTV Polska” to kanał muzyczno-rozrywkowy, który łączy w swojej ofercie programowej muzykę
oraz programy reality show o tematyce młodzieżowej. Od lat kanał zmienia swój wizerunek przekształcając się powoli ze stacji muzycznej na stację rozrywkową, emitując programy rozrywkowe,
filmowe, dokumentalne oraz seriale. Kanał powstał w 2000 roku z połączenia filii MTV oraz polskiej
31
stacji muzycznej „Atomic TV” .
28

Ł. Szewczyk, Rusza TVN24 Biznes i Świat. Co w ramówce?,
http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/rusza-tvn24-biznes-i-swiat-co-w-ramowce (dostęp: 10.01.2014).
29 Ł. Szewczyk, TVN24 Biznes i Świat – nowe studio TV i złote logo, http://media2.pl/media/107951-TVN24-Biznesi-Swiat-Nowe-studio-TV-i-zlote-logo.-Ewart-Weglarczyk-Palasinski.html (dostęp: 15.01.2014).
30 O nas, http://www.kinopolskamuzyka.pl/ (dostęp: 12.01.2014).
31 Programy, http://www.mtv.pl/ (dostęp: 14.01.2014).
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MTV postanowiło zmienić hasło „jeden świat, jeden język, jedno MTV” i postawić
na ośrodki narodowe. Odbiorcą kanału jest głównie młodzież szkolna, oferta skierowana jest do osób w wieku od 16. do 30. lat.

Telewizja mobilna, egocasting i nowy typ telewidza
Nowe możliwości odbioru telewizji daje rozwój technologii. Buduje to odmienną
filozofię widza już nie jako zagubionego w medialnym chaosie lecz jako świadomego
swoich potrzeb odbiorcę. Młode pokolenie odbiorców buduje swój model odbioru
telewizji razem z rozwojem technologicznym, jak podaje Jakub Bierzyński (Omnicom
Media Group): ”Już teraz 40 procent internautów w tym samym czasie ogląda
32
telewizję i serfuje w sieci” . Mozliwy jest selektywny sposób odbioru.
Kolejną rewolucję przynosi telewizja mobilna, „dająca swobodny dostęp do rozmaitych treści i pełną możliwość wyboru, to kolejne narzędzie tworzenia własnej
33
ramówki i uwalniania się od dyktatu nadawcy” . Telewizję mobilną nazywa się trzecim ekranem obok telewizji i komputera. Dzięki rozwojowi tak indywidualnego
kanału odbioru telewizji nie tylko możemy personalizować własną aktywność widza,
ale jednocześnie dostajemy do ręki niebezpieczne społecznie narzędzie kontroli
dostarczanych treści. Wyraźnie widać jak odbiór telewizji ewoluuje od narrowcasting
do egocasting. Odbiorca staje się 'panem' telewizji, a nie jak do tej pory nadawcą. To
tendencja, która tworzy „świat, w którym możemy wykonywać niezrównany poziom
34
kontroli nad tym, co oglądamy i co słyszymy” . Pojęcie egocasting ma dwa znaczenia:
pierwsze dotyczy zdolności odbiorcy do pełnej indywidualizacji i personalizacji odbieranych treści, drugie do tworzenia i emitowania treści dla zaspokojenia własnego
ego. Odbiorca, widz staje się świadomym odbiorą, który może unikać treści, z którymi
się nie zgadza, których nie akceptuje, nie lubi. Jednocześnie egocasting tak personalizuje odbiór, iż selektywność decyzji widza staje się paradoksalnie jego ograniczeniem. Nie skorzysta on bowiem z oferty, która może pozornie, jest poza jego
zainteresowaniem. Odbiorca jedynie potwierdza przekonania, wartości, postawy,
które akceptuje, przez co naraża się na niebezpieczeństwo stereotypizacji swojego
światopoglądu. Z tendencji masowych mediów współczesny odbiór telewizji dąży do
tendencji indywidualizmu. Przekłada się to nie tylko na personalizację, ale na izolację
społeczną i pasywność. Skrajną formą egocastingu może stać się zamiana odbiorcy
w konsumpcyjną maszynę, którą obsługuje zaawansowana, spersonalizowana technologia35. Rozwój technologiczna nośników indywidualnych gustów odbiorców

32

R. Kim, Śmierć telewizji masowej, http://www.wprost.pl/ar/208176/Smierc-telewizji-masowej/?pg=3 (dostęp
12.01.2014).
33 K. Jakubowicz, Telewizja mobilna: wyzwolenie czy zniewolenie?, http://www.piit.org.pl/_gAllery/17/47/1747/
7125.pdf (dostęp: 13.01.2014).
34 Por. Ch. Rosen, The Age of Egocasting, "New Atlantis”, 2004/ 2005, nr 7, s. 69.
35 Tamże, s. 70.
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(TiVi, iPod itp.) jest również niebezpieczna z powodu „ewentualnych nadużyć tej
władzy - fetyszyzacji i ogromna niecierpliwości i triumfu indywidualnego wyboru”36.

Podsumowanie
Zapewne kolejne pokolenia telewidzów będą z niedowierzaniem słuchać o czasach, kiedy był jeden lub dwa kanały telewizyjne, w których swój ulubiony serial
można było obejrzeć jedynie o ściśle określonej porze. Jednocześnie, personalizacja
odbioru i zamykanie się na inne treści, może być powodem tworzenia getta informacyjnego. Tempo zmiany odbioru telewizji wydaje się być zaskakujące. Według badań
Nielsen Audience Measurement w drugim kwartale 2013 r. udziały w rynku wielkich
37
kanałów (TVP1, TVP2, TVN, Polsat) wynosiły 62%, a już w lipcu tylko 50% . Dominacja
przeszła na kanały tematyczne.
Każda rewolucja technologiczna i informacyjna niesie ze sobą nieodwracalne
skutki. Telewidz wychowany na nowym modelu korzystania z telewizji, dostosowywania go do swoich indywidualnych potrzeb nie zrozumie tradycyjnego sposobu
zasiadania przez ekranem telewizora. Nastąpiła era mulifreedom i multichoise38 –
odbiorca może wszystko, a jego gust jest wyznacznikiem tworzenia treści o danym
temacie, jak w przypadku telewizji tematycznych. W Polsce pojawiają się też zaczątki
social TV, która jest połączeniem przekazu wideo w telewizji, Internecie i social
media, dzięki czemu telewidz staje się rzeczywiście interaktywny, a nawet może
39
realnie wpływać na oglądany program .
Zagadnienie spersonalizowanego odbioru telewizji nadal będzie interesującym
przedmiotem badań i obserwacji badaczy z wielu dziedzin nauki. Rodzą się bowiem
pytania i wątpliwości, na które odpowiedź mogą dać dopiero kolejne etapy rozwoju
odbioru telewizji.
ź Jak szybko będzie rósł proces personalizacji preferencji odbiorców telewizyjnych?
ź Co wyniknie z takiego spojrzenia na człowieka (jako produktu), czy globalizacja
jest jednak fikcją (co można już zaobserwować czytając ciekawe badania nad
tożsamością kulturową)?
ź Jak wpłynie personalizacja odbioru na nauczanie zawodu dziennikarza telewizyjnego – dominacja dziennikarstwa specjalistycznego (już dziś mówi się raczej
o ludziach mediów, niż dziennikarzach, którzy dostosowują się tylko do wymogów
rynku)?

36

Tamże, s. 71.
Już połowa Polaków ogląda coś innego niż TVP, Polsat i TVN. "Będzie jeszcze gorzej", http://natemat.pl/
26245,juz-polowa-polakow-oglada-cos-innego-niz-tvp-polsat-i-tvn-bedzie-jeszcze-gorzej (dostęp: 15.01.2014).
38 Por.: Keen A., Kult Amatora – Jak Internet niszczy Kulturę, tłum. Małgorzata Bernatowicz i in., Warszawa 2007,
s. 12 – 13.
39 Anna Robotycka, Social TV daje więcej niż TV i social razem wzięte, http://nowymarketing.pl/a/ 1991,social-tvdaje-wiecej-niz-tv-i-social-razem-wziete (dostęp: 11.01.2014).
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ź Czy nadal będzie mówiło się o misji telewizji, czy tematyzowanie kanałów nie

spowoduje izolacji dostępu np. do dóbr kultury (przykładem może być telewizja
wyłącznie z muzyką poważną „Mezzo”)?
ź Co będzie pierwsze: odbiorca czy technologia?
Zarówno niezwykle interesujące, jak i niepokojące jest zjawisko łączenia świata
mediów tradycyjnych z nowymi mediami. Jak pisze Jędrzejewska „w ramówce
egokonsumenta mogą znaleźć się zarówno programy z RTL, jak i amatorskie filmy
z You Tuba. A to już oznacza kolizję interesów medialnych korporacji i zwykłych
amatorów”40.
Personalized viewer - on the reception of thematic TV in Poland
Summary
The article discusses the problem of new reception of TV, which became possible as a result of
thematic channels, that take individual interests of viewers into account. Such channels fully contradict
earlier assumptions of the mass media, mostly oriented upon the production for mass reception
viewers. The appearance of new thematic channels is the result of the research done on possible target
viewers. Modern viewers are seen as personalized ones, able to influence the programs just watch in
any way they wish. The article provides a characteristics of some thematic channels found in Polish
public and non-public (commercial) types of TV. New possibilities in that matter are also offered by
mobile TV; one however, has to realize both the positive and the negative aspects of this form of TV.
Key words: TV reception, thematic channels, target groups, personalized viewer
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M. Jędrzejewska, Telewizja, [w:] Media a wyzwania XXI wieku, M. Bonikowska (red.), Warszawa 2009, s. 104.
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Życie na widoku – nowe media
a kultura transparencji
ABSTRAKT
Jednym z trendów współczesnej kultury popularnej jest kultura transparencji, której podstawową
cechą jest czynienie otaczającego nas świata przezroczystym. To, co dawniej było częścią sfery prywatnej poszczególnych jednostek czy też zbiorowości, dzisiaj staje się dostępne dla każdego, kto zechce
otworzyć gazetę, zajrzy do Internetu lub zasiądzie przed telewizorem. Jedną z przyczyn pojawienia się
kultury transparencji jest szybki rozwój mediów, zwłaszcza Internetu. Nowe media dają nam możliwość
natychmiastowego dzielenia się wydarzeniami z naszego życia z wieloma osobami, często nawet nieznanymi. Stwarzają rzeczywistość, w której coraz trudniej o zachowanie prywatności, a z drugiej strony,
tworzą społeczeństwo jednostek skłonnych do odkrywania własnej prywatności. Takie zjawiska jak
oversharing nie rozwinęłyby się nigdy na taką skalę, gdyby nie dostęp do sieci, liczne portale społecznościowe, portale plotkarskie. Artykuł poświęcony jest wpływowi mediów na rozwój kultury transparencji.
Opiera się na badaniach jakościowych portali społecznościowych, portali plotkarskich oraz forów internetowych.
SŁOWA KLUCZOWE: kultura transparencji, nowe media, media społecznościowe, tożsamość, autoprezentacja, nadmierne ujawnianie się

Wstęp
Zdaniem Manuela Castellsa, świat przełomu XX i XXI wieku nabrał nowego kształtu. Stało się to, jego zdaniem, pod wpływem trzech niezależnych od siebie procesów:
rewolucji technologii informacyjnych, kryzysu ekonomicznego oraz rozwoju ruchów
kulturowo-społecznych1. Szczególnie istotne wydają się zmiany związane z rewolucją
technologiczną opierającą się w głównej mierze na szybkim rozwoju technologii
informacyjnych. Rewolucja ta nie byłaby możliwa bez postępu, jaki miał miejsce
w mikroelektronice i technologii telekomunikacyjnej. John Halton pisze, iż w ciągu
40 lat od skonstruowania pierwszego komputera w Stanach Zjednoczonych,
komunikacja elektroniczna i nowe media stały się powszechne i niezbędne. Zwiększyła się liczba komputerów, które na dodatek stały się szybsze, mocniejsze, mniejsze

1

M. Castells, Koniec tysiąclecia, Warszawa 2009, s. 336.
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i tańsze niż były wcześniej, dzięki czemu obecnie istnieje coraz mniej sfer działalności
ludzkiej, w których nie znajdują one zastosowania. Informacje są nie tylko przechowywane, pobierane i przekazywane w olbrzymiej ilości z nieprawdopodobną prędkością, ale również, co istotniejsze, porządkowane, selekcjonowane i przetwarzane.
2
Do tej pory możliwości takie stanowiły domenę mózgu ludzkiego . Obecnie ten
monopol został przełamany, technologie informacyjne z coraz większą łatwością
zastępują ludzi. Halton pisze, że mimo tych zmian, domeną ludzi pozostają nadal
wszelkie działania kreatywne, obszary działalności związanej z estetyką czy moralnością, jednakże wszystkie nudne i mechaniczne procesy pozostawiane są niestrudzonym, szybkim i precyzyjnym maszynom3.
Technologie informacyjne przekształcają rzeczywistość nas otaczającą. Wpływają
na to, jak żyjemy, w jaki sposób pracujemy, a przede wszystkim zmieniają sposób,
w jaki myślimy. Dzieje się tak, ponieważ znaczna część naszego życia upływa obecnie
w świecie cyfrowym. Z coraz większą trudnością przychodzi nam oddzielanie rzeczywistości on-line od off-line. Do niedawna te dwa wymiary rzeczywistości traktowaliśmy jako wzajemnie wykluczające się lub przynajmniej sprzeczne, obecnie te dwie
tak odmienne rzeczywistości przenikają się, tworząc całkiem nową jakość. Hybrydowy świat mediów staje się rzeczywistością z uwagi na powszechność narzędzi cyfrowych oraz platform komunikacyjnych w naszym życiu4. Dzięki cyfrowym kanałom
komunikacji ludzie „znajdują wspólny sens oraz dzielą się z innymi tworzonym przez
5
siebie światem” . Nowe media umożliwiają im dzielenie się w tej samej chwili wydarzeniami z własnego życia z wieloma osobami, często nawet takimi, których nie znają
dobrze lub nie znają wcale. Stwarzają rzeczywistość, w której coraz trudniej o zachowanie prywatności, z drugiej strony tworzą społeczeństwo jednostek skłonnych do
odkrywania własnej prywatności. Warto dodać, że ta prywatność często jest kreowana na potrzeby odbiorców w sieci. Takie zjawiska, jak oversharing nie rozwinęłyby
się nigdy na taką skalę, gdyby nie łatwy i powszechny dostęp do sieci w każdym
miejscu i o każdej porze. Nie bez znaczenia jest również rozwój serwisów społecznościowych, takich jak MySpace, Facebook, Instagram, Pinterest czy Twitter, a wcześniej
dynamiczny rozwój portali plotkarskich, które znacząco przesunęły granice dzielące
sferę prywatną i publiczną.
Artykuł poświęcony jest wpływowi mediów na rozwój kultury transparencji.
Interesowały mnie przede wszystkim problemy związane z kreowaniem własnego
wizerunku na portalach społecznościowych, kwestie związane z ilością i rodzajem
ujawnianych na nich informacji dotyczących życia prywatnego. W analizie będę

2
J. Halton, The anatomy of computing, [w:] The information technology revolution, T. Forester (ed.), Cambridge
1985, s. 4.
3
Tamze.
4
Por. m. in. S. Lindgre (ed.), Hybrid media culture. Sensing place in a world of flows, New York 2014.
5
J. Rifkin, Wiek dostępu. Nowa kultura hiperkapitalizmu, w której płaci się za każą chwilę życia, Wrocław 2003,
s. 146.
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odwoływać się do teorii z zakresu socjologii mediów, socjologii kultury oraz komunikowania społecznego. Istotną rolę w analizie opisywanego przeze mnie zjawiska
odegra interakcjonizm symboliczny i analiza dramaturgiczna Ervinga Goffmana.
Artykuł nie pretenduje do miana opracowania całościowego, stanowi jedynie krótki
szkic. Oparty został na badaniach jakościowych portali społecznościowych oraz portali plotkarskich prowadzonych przeze mnie od 2006 roku i obejmujących różne
aspekty kultury nowych mediów.

Kultura transparencji
Wbrew temu, co mogłoby się nam wydawać, współczesna kultura popularna nie
jest jednolita, w jej ramach wyróżnić można wiele trendów, często wzajemnie się
przenikających. Znaczna ich część związana jest z rozwojem środków masowego
przekazu, w szczególności z pojawieniem się tzw. nowych i nowych nowych mediów.
Jednym z dominujących trendów, jak twierdzi Marek Krajewski, jest kultura transparencji. Definiując ją stwierdza, iż cechą charakterystyczną tego trendu jest:
„ ... czynienie rzeczywistości przezroczystą. Za jego sprawą coraz większa liczba sfer społecznego
i indywidualnego życia staje się nie tylko doskonale widoczna, ale również dostępna jako przedmiot
doświadczenia. Kultura transparencji (…) eliminuje więc kulturowe, obyczajowe i fizyczne bariery,
6
które tradycyjnie zakreślały pole percepcji i zakres zjawisk, których mogliśmy doświadczać” .

Eliminując bariery, które ograniczały dostęp jednostek do części sfer życia
społecznego, kultura transparencji sprawia, że jednostki uczestniczą „najczęściej na
prawach widza, w tych zdarzeniach, których istnienia nawet nie zakładały lub które
7
były dla nich niedostępne” . Kultura transparencji staje się źródłem poznawania
i rozumienia otaczającej nas rzeczywistości dzięki temu, iż pozwala nam uczestniczyć
w tych sferach życia, do których dostęp był do tej pory utrudniony lub niemożliwy.
Rozpowszechnienie kultury transparencji ma z jednej strony związek z rozwojem
technologicznym świata, z drugiej, z będącą efektem tego rozwoju nieprzejrzystością
otaczającej nas rzeczywistości. Posiadając coraz większą wiedzę i dostęp do informacji, stajemy się coraz bardziej niepewni, zagubieni i w coraz mniejszym stopniu
rozumiemy otaczającą nas rzeczywistość. Dzieje się tak dlatego, że otaczający świat
stał się zbyt skomplikowany, byśmy mogli go zrozumieć. Przytłacza nas szybki rozwój
nowych technologii i zmiany w nich zachodzące. Nie jesteśmy już w stanie kontrolować otaczającego nas świata. Więcej, nawet przestaliśmy panować nad własnym
życiem czy poszczególnymi jego aspektami. Wzrasta ilość dostępnej wiedzy, której
nie jesteśmy w stanie w żaden sposób przyswoić. Zjawiskiem charakterystycznym dla
nowoczesnych społeczeństw staje się przeciążenie informacyjne (attention crash,
6
7

M. Krajewski, Kultury kultury popularnej, Poznań 2005, s. 166.
Tamże.
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information overload), definiowane jako stres wywoływany przez natłok informacji
docierających do jednostek, informacji, których jest więcej niż potrzeba do podejmo8
wania racjonalnych decyzji, zrozumienia problemu czy po prostu przyswojenia .
Zjawisko to wpływa na nasze możliwości rozumienia rzeczywistości, powoduje, że
czujemy się jeszcze bardziej zagubieni. Życie staje się coraz mniej przewidywalne
i coraz bardziej skomplikowane i chaotyczne. Co więcej, interakcje i stosunki społeczne odrywają się od swoich lokalnych kontekstów, nabierają charakteru ponadlokalnego, a nawet globalnego9. Wszystko to wpływa na nasze samopoczucie.
Krajewski pisze:
„Uniemożliwiająca racjonalne i podmiotowe działanie rzeczywistość dnia codziennego staje się nie
do zniesienia i wymusza potrzebę jasnych, prostych, zamkniętych porad i wyjaśnień, których
dostarcza kultura popularna. Poczynając od generalnych pytań o sens życia, egzystencjalne cele
i strategie, poprzez problem bycia up to date, aż do kwestii mechanizmu rodzenia się tornad i budowy komórek naszego ciała – wszystkie te problemy są, z całą powagą, stawiane w produkcjach
kultury popularnej i każdy z nich znajduje tu swoje rozwiązanie. Antidotum na rosnące poczucie
wyobcowania i nienadążania jest więc przezroczysty świat przedstawiany w mediach, prezentowany
w poradnikach, w trakcie kursów i szkoleń, a więc dostarczenie konsumentom towaru, który ma
10
wiele postaci, ale zaspokaja jedną potrzebę – potrzebę kontrolowania własnej egzystencji” .

Transparencja coraz częściej staje się również elementem życia prywatnego jednostek. Nasze życie prywatne, do którego dopuszczaliśmy do niedawna nielicznych,
zazwyczaj najbliższych, staje się obecnie własnością wielu osób, często za naszą
zgodą. Sami udostępniamy wiele szczegółów dotyczących nas samych, naszych najbliższych, naszych pasji, naszych poglądów, codziennych wydarzeń. W tym miejscu
warto przypomnieć koncepcję Ervinga Goffmana przedstawioną w książce Człowiek
w teatrze życia codziennego. Wykorzystując szekspirowską metaforę życia jako
teatru Goffman analizuje
„ ... sposób przedstawiania przez jednostkę siebie i swojej działalności innym ludziom w sytuacjach
codziennych sposoby kierowania przez nią wrażeniem, jakie robi na innych, oraz to na co może, a na
11
co nie może pozwolić sobie w trakcie danego występu” .

Tym samym każda jednostka jest aktorem wcielającym się na scenie w jakąś
konkretną rolę, przy czym ta rola jest w znacznej mierze określana przez inne jednostki biorące udział w interakcji. Goffman podkreśla, że inni, oprócz tego, że odgrywają również swoje role, stanowią równocześnie widownię obserwującą występ
jednostki. Odgrywanie roli nie miałoby sensu bez publiczności, która odczytuje gesty,
konwencje, zachowania i nadaje im znaczenie. Jednostka stara się, używając różnych

8

Por. m. in. E. Mistkiewicz, Marketing narracyjny. Jak budować historie, które sprzedają, Gliwice 2011, s. 16-19.
Nieprzejrzystość stanowi jedną z podstawowych cech społeczeństw późnej nowoczesności opisywanych przez
Anthonego Giddensa w The consequences of modernity, Stanford 1990.
10 M. Krajewski, Kultury…, s. 167-168.
11 E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa 1981, s. 3.
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środków, zarówno tych celowych, jak i tych, które stosuje mimowolnie, wyrazić
siebie. Inni, uczestnicząc w interakcji i będąc widownią, zostają pod jakimś jej wrażeniem. Jak pisze Goffman, na wyrazistość jednostki składają się dwa rodzaje symbolicznej działalności:
„ ... wrażenie, które ona przekazuje (gives) i które wywołuje (gives off). Pierwszy rodzaj działalności
obejmuje symbole werbalne lub ich substytuty. Zdaniem wszystkich stosowane przez jednostkę
wyłącznie w celu przekazania tych informacji, które ona oraz inni przypisują tym symbolom. Jest to
komunikowanie w wąskim i tradycyjnym rozumieniu tego słowa. Drugi rodzaj symbolicznej działalności obejmuje szeroki zakres działań, które inni mogą traktować jako charakterystyczne dla osoby
działającej, przyjmując przy tym, że działania te były podjęte z innych powodów niż przekazanie
12
informacji” .

Odgrywając na co dzień role, mamy jednak również szanse na to, by zejść ze sceny
i pobyć sobą, bez konieczności nakładania kolejnych masek i kostiumów. Tym miejscem są, zdaniem Goffmana, kulisy. Definiował je jako
„ ... miejsce, w którym wykonawca może być pewien, że nie pojawi się nikt nieproszony z widowni.
Skoro za kulisami ujawnia się istotne tajemnice przedstawienia i skoro wykonawcy wychodzą tutaj
z roli, jest rzeczą naturalną, że miejsce to jest niedostępne dla publiczności i że nawet ukrywa się
13
przed nią jego istnienie” .

Kulisy są ściśle powiązane ze sferą prywatną. Jak pisała Hannah Arendt, dom
„ ... oferuje jedyne pewne miejsce ukrycia przed wspólnym światem publicznym, nie tylko przed
wszystkim, co się w nim dzieje, ale też przed samą jego publicznością, przed byciem widzianym
14
i słyszanym” .

Wraz z pojawieniem się nowych nowych mediów granice między tym, co prywatne a tym, co publiczne, zaczęły się zacierać. Scena i kulisy zlały się w jedną całość.
Trudno w tej chwili wskazać te sfery życia, które pozostają prywatnymi, zarezerwowanymi dla jednostki i jej najbliższych. Kultura transparencji staje się zjawiskiem
wszechobecnym z uwagi na postępujące zaawansowanie technologiczne, wzrost
medializacji życia oraz postępujący konsumpcjonizm. Jak pisze Krajewski:
„ [z jednej strony] media umieszczają w centrum uwagi to, co dotąd było marginalne, z drugiej zaś
strony spychają na margines to, co dotąd wydawało się kluczowe. Mówiąc jeszcze inaczej, ponieważ
znaczenie ma dzisiaj to, o czym mówi się w telewizji, a jednocześnie nie da się za jej pośrednictwem
powiedzieć o wszystkim, to aktorzy życia społecznego, walcząc z groźbą tak określonej marginalizacji, zmuszeni są do nieustannej rywalizacji o uwagę mediów. Współcześnie walka nie toczy się już

12
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Tamże, s. 36-37.
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tylko o uznanie, ale również o bycie widzialnym, ponieważ bycie zauważalnym jest tożsame z obdarzeniem uznaniem. Jak ktoś trafnie zauważył: posiadać dzisiaj twarz, to nie tyle dbać o to, aby jej nie
15
stracić, ile raczej o to, aby była rozpoznawalna przez innych” .

Krajewski pisze o tradycyjnych mediach elektronicznych, ale obecnie, w głównej
mierze, mamy do czynienia z nowymi nowymi mediami. Stwierdzenie Pierre'a
16
Bourdieu, że być oznacza być oglądanym w telewizji , zostało z powodzeniem wyparte przez popularne stwierdzenie: „Jeśli nie ma Cię na Facebooku, nie istniejesz”.
Wraz ze zmianą medium, zmieniła się skala zjawiska.

Przezroczysty świat nowych mediów
Charakterystycznym zjawiskiem świata nowych nowych mediów staje się oversharing. Ben Agger definiuje go jako będącą wynikiem używania komputerów
i smartfonów tendencję do nadmiernego ujawniania przez jednostki informacji
o sobie, swoich uczuciach, swoich opinii, a także seksualności. Dziś ludzie skrywają się
za ekranami swoich komputerów, laptopów czy smartfonów i chętniej dzielą się
prywatnymi informacjami, niż mieli to w zwyczaju, kontaktując się z innymi twarzą
17
w twarz czy nawet za pośrednictwem tradycyjnych telefonów . Agger zapożyczył
pojęcie od Emily Gould, która w 2008 roku, opisując swoje doświadczenia z blogami,
wskazywała na oversharing jako problem nadmiernego mówienia o sobie innym
w sieci18. Jak pisze:
„Wiadomości tekstowe, korzystanie z Facebooka, Cammy, tweetowanie, blogowanie, randki
on-line i pornografia internetowa stanowią wehikuł zacierający granicę między życiem publicznym
19
a prywatnym” .

Oversharing wiąże się, zdaniem Aggera, z popadaniem w banał, plotkowaniem,
sprzedawaniem informacji dotyczących swojego życia prywatnego przez użytkowników Internetu. Takie zachowania nie są niczym dziwnym we współczesnych społeczeństwach, stanowią element szerszego zjawiska, które można określić mianem
kultury plotki. Wiesław Godzic pisze, że mediatyzacja w dzisiejszych czasach jest
czymś normalnym i powszechnym,
„Uwielbiamy się spowiadać w przestrzeni zapełnionej przez miliony gapiów – o tym przekonują
rozmaite reality show. Natomiast mamy kłopot z komunikacją twarzą w twarz – chyba nawet od20
uczyliśmy się jej” .
15

M. Krajewski, Kultury…, s. 169.
P. Bourdieu, O telewizji. Panowanie dziennikarstwa, Warszawa 2009.
17 B. Agger, Oversharing. Presentation of Self in the Internet Age, New York 2012, s. xi.
18 Por. E. Gould, Exposed, “The New York Times” 25 V 2008 http://www.nytimes.com/2008/05/25/magazine/
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Internet stwarza złudne poczucie bezpieczeństwa i tego, że w jakimś stopniu
jesteśmy oddzieleni od innych. Ekran komputera czy laptopa sprawia, że kontaktując
się z innymi czujemy się jak u siebie w domu, otoczeni gronem znajomych, których nie
mamy powodu się obawiać. A nawet jeśli dopuszczamy do tego grona osoby kompletnie nam nieznane, to fizyczne oddalenie powoduje, że czujemy się bezpieczni,
przez nikogo niezagrożeni. Często nawet nie zastanawiamy się nad tym, jak umieszczone przez nas informacje czy zdjęcia mogą zostać wykorzystane, kto i do czego
może ich użyć. Oversharing można również tłumaczyć jako przejaw poszukiwania
przez jednostki więzi z innymi ludźmi. Jak pisze Agger, ludzie po prostu starają się
„znaleźć i pielęgnować przyjaźń”21. Przy czym warto zwrócić uwagę na to, jak bardzo
zmieniła się, dzięki mediom społecznościowym, definicja słowa „przyjaciel”. Dawniej
„przyjaciel” był osobą wyjątkową w naszym życiu, z którą łączyła nas silna więź,
z którą dzieliliśmy swoje upodobania, poglądy czy informacje dotyczące naszego
życia, w tym te najbardziej prywatne. Więzi łączące nas z przyjacielem były głębokie
i do ich wytworzenia potrzeba było czasu. Obecnie naszym przyjacielem na profilu
społecznościowym może zostać prawie każdy, zaprzyjaźniamy się często z osobami,
z którymi nie łączy nas jakaś szczególna zażyłość. Elias Aboujaoude pisze, że nikogo
nie dziwi fakt, że w gronie naszych przyjaciół można znaleźć szefa, rodzinę, sympatię,
byłych partnerów, najlepszego przyjaciela w realnym życiu, znajomych i znajomych
znajomych22. Przyjaźnimy się również, choć brzmi to dziwnie, z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami czy firmami. Między 2008 a 2009 rokiem użytkownicy
23
Facebooka mieli przeciętnie od 100 do 120 przyjaciół . Jak łatwo się domyślić, przy
takiej ilości znajomych trudno jest podtrzymywać kontakty, stają się one powierzchowne, często ograniczają się do tzw. „like'ów” pod zamieszczonymi na profilu postami czy zdjęciami.
Dlaczego robimy to wszystko za pośrednictwem Internetu? Czy dlatego, że żyjemy
coraz intensywniej, coraz więcej czasu poświęcamy na pracę, coraz mniej mamy
okazji, żeby poznać ludzi w realnym świecie ? Tradycyjne więzi ulegają jakby rozluźnieniu lub zanikają całkowicie. Stephan Bertman, opisując współczesne społeczeń24
stwa, posłużył się dwoma terminami the nowist culture i hurried culture . W obu
przypadkach mamy do czynienia ze społeczeństwem, które charakteryzuje niechęć
do przeszłości, historii i tradycji, trwania i powolności. To społeczeństwo, w którym
liczy się teraźniejszość i tempo. Wiąże się z tym problem aktualności i bycia na bieżąco. Zygmunt Bauman, odwołując się do książki Milana Kundery pt. Powolność,
pisze:
„Istnieje związek między prędkością a zapominaniem: „stopień szybkości jest wprost proporcjonalny do siły zapominania”. Dlaczego? Ponieważ „aby zająć scenę, należy zepchnąć z niej innych”.

21
22
23
24

B. Agger, Oversharing…, s. 3.
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Zajmowanie sceny, która cieszy się powszechnym zainteresowaniem – zainteresowaniem ludzi,
którzy mają zostać przemienieni w konsumentów, wymaga trzymania innych obiektów zaintereso25
wania z daleka od niej” .

Portale społecznościowe stały się współczesnymi scenami, na których odgrywamy swoje role. Utrzymanie się na scenie, zgromadzenie widowni wymaga od jednostek stałego podsycania zainteresowania innych swoją osobą. Dlatego jednostki,
z coraz mniejszymi oporami, wyprzedają prawdziwe czy wymyślone fakty ze swojego
życia. Raczą swoich znajomych coraz większą liczbą prywatnych informacji, często
śmiesznych, szokujących, czy po prostu takich, którymi dawniej podzielilibyśmy się co
najwyżej z najbliższymi. Ujawnianie stało się sposobem na zamanifestowanie swojego istnienia, pozycji. Oczywiście istnieją pewne różnice pomiędzy poszczególnymi
portalami, służą one różnym grupom odbiorców, wytworzyły specyficzne sposoby
komunikacji, w coraz większym stopniu stawiając na przekaz wizualny.
Facebook, najpopularniejszy obecnie portal społecznościowy, początkowo miał
umożliwić studentom jednej uczelni 'poznawanie się', tj. poznanie wyglądu, zainte26
resowań – bez konieczności spotykania się w świecie rzeczywistym . Jak pisze Elias
Aboujaoude, znaczna część użytkowników Facebooka ujawnia na nim wszystko.
Można znaleźć informacje dotyczące rodziny, kręgu znajomych, miejsca zamieszkania, wykonywanej pracy, ukończonych szkół, a także zainteresowań. Dzielimy się
mniej i bardziej ważnymi informacjami z naszego codziennego życia, począwszy od
prostych informacji typu „Zrobiłam herbatę”, po znacznie bardziej rozbudowane
opowieści o radościach i problemach, które nas spotkały. Większość użytkowników
Facebooka nie widzi nic złego w zamieszczaniu na nim swoich zdjęć z wakacji, uroczystości rodzinnych czy nawet bardziej intymnych i prywatnych chwil z naszego
życia, jak chociażby zdjęć przedstawiających narodziny naszych dzieci. Obdzieranie
życia z tajemnic staje się normą w świecie celebrytów, dobrym przykładem mogą tu
być chociażby zdjęcia z fotela dentystycznego zamieszczone na blogu przez Kim
Kardashian, jej filmik z woskowania okolic bikini czy zawartość licznych sekskaset
pojawiających się co jakiś czas w sieci. Szukając wytłumaczenia tego fenomenu
szczerości, można odwołać się do Patricii Wallace, która pisze:
„Siedząc przed ekranem komputerowym, mamy poczucie, że jesteśmy względnie anonimowi i znajdujemy się w bezpiecznej odległości od innych ludzi, co sprawia czasem, że osoby po drugiej stronie
ekranu wydają się nam bliższe, niż znajdujące się w pokoju obok. Chętniej opowiadamy im o sobie,
czujemy do nich większą sympatię i okazujemy w kontaktach z nimi więcej emocji, nawet jeśli jedynym narzędziem ich wyrażania jest klawiatura. Siedząc nad klawiaturą, możemy skoncentrować się
na sobie – własnych słowach i uczuciach, które chcemy przekazać. Nie musimy martwić się swoim
wyglądem, ubraniem, nadwagą. (…) Poza tym możemy w nieskończoność idealizować partnerów
27
naszych interakcji” .
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Tym samym często, mając mgliste pojęcie o tym, jacy są nasi wirtualni znajomi,
jesteśmy skłonni, w większym stopniu niż normalnie, przypisywać im pozytywne
cechy, mieć do nich większe zaufanie. Co za tym idzie, chętniej dzielimy się z nimi
nawet najbardziej intymnymi szczegółami z naszego życia. Staje się to dla nas
łatwiejsze, ponieważ nie musimy patrzeć im prosto w oczy. Co więcej, fakty, które im
sprzedajemy, niekoniecznie muszą być prawdziwe, możemy się przedstawiać
w lepszym świetle, bo przecież trudno będzie im dojść do tego, co jest prawdą, o ile
w ogóle będą tym zainteresowani. Facebook daje możliwość kreowania swojej
tożsamości zgodnie z pomysłem, jaki ma na siebie użytkownik.
Dobrym przykładem kreowania tożsamości są profile zakładane przez celebrytów
na Facebooku. Jedną z najpopularniejszych postaci polskiego Facebooka jest Ewa
Chodakowska, której fanpage polubiło ponad milion osób. Dzięki sprawnemu
zarządzaniu informacjami zamieszczonymi na portalu, z osoby nieznanej większości
Polaków, stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego showbusinessu. Pisząc o powodach jej sukcesu, należałoby wskazać przede wszystkim na
specyficzny typ komunikacji z fanami. Chodakowska na Facebooku dzieli się nie tylko
wskazówkami dotyczącymi treningów czy zdrowego żywienia (co wydaje się być
czymś oczywistym w przypadku trenera osobistego fitness, którym celebrytka jest na
co dzień), ale zamieszcza na nim sporo informacji i zdjęć z życia prywatnego, przede
wszystkim z mężem. Dzięki nim można śledzić praktycznie każdy dzień z życia Chodakowskiej i jej bliskich. Typowe są zdjęcia posiłków, zdjęcia z sali treningowej czy
licznych podróży. Dzięki tym relacjom miliony osób są świadkami jej życia prywatnego, uczestniczą w nim na zasadach widzów i komentatorów. Dobrym przykładem
mogą tutaj być chociażby zdjęcia z jej ślubu. Oczywiście, wszystkie opatrzone komentarzami celebrytki, które podkreślają emocje towarzyszące wydarzeniu, a jednocześnie niezwykłą więź łączącą ją z fanami. Zdjęcie ze ślubu cywilnego opatrzone było
następującym wpisem:
„Serca moje. Wiem, że przez ostatnie półtora miesiąca bardzo Was tutaj zaniedbuję. Mam niejednokrotnie z tego powodu wyrzuty sumienia, bo kiedy coś robię, chce zawsze to robić jak najlepiej !! To
ostatni tydzień, kiedy moja uwaga skupia się głównie na moich osobistych przeżyciach. Chcąc być
z Wami w ciągłym kontakcie, ostatnio częściej dziele sie prywata ...moimi emocjami .. aniżeli trenerską porada i nowym programem.. Wszystko z powodu naszego ślubu kościelnego i przyjęcia ..
cześć z Was doskonale wie, co to znaczy. Pary zazwyczaj przygotowują sie miesiącami ... ja miałam
zaledwie półtora miesiąca, z czego miesiąc byłam poza granicami Polski. To już dzisiaj ..chociaż ślub
cywilny już za nami, dopiero dziś czuje te fruwajace emocje ..przyspieszone bicie serca i niekontrolowany uśmiech na twarzy :)) Wiem, ze jesteście ze mną. Wiem, ze trzymacie za mnie kciuki tak, jak ja
zawsze trzymam za Was Kiedy ten tydzień minie, a ja odprawie wszystkich gości, wrócę z podwójna
28
siła i nadrobię z Wami wszelkie zaległości. Kocham całym sercem!!” .

28 www.facebook.com/chodakowskaewa/photos/a.194424640631254.47227.186823701391348/
541524482587933/?type=1&theater (dostęp: 1.04.2014).
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Kilka dni później pojawia się zdjęcie z limuzyny wiozącej celebrytkę do kościoła:
„To był magiczny dzień Z moja Amaryllis i LoveSimple Creations - Monia w drodze do
kościółka. Wypłakałam sie za wszystkie czasy. Nie potrafię wyrazić słowami tego co
29
przeżyłam. Dziękuję wszystkim, którzy byli ze mną myślami !!!” .
Jej relacje z fanami sprawiają wrażenie spontanicznych, pozbawionych zbędnego
dystansu. Komunikacja bardziej przypomina rozmowę z bliskimi znajomymi, niż porady przekazywane przez trenera, którym jest na co dzień. Wielbiciele zwracają się do
niej po imieniu, przesyłają jej własne zdjęcia z efektami ciężkiej pracy na siłowni, dziękują za pomoc, wskazówki czy wsparcie. Sporo w tym pozdrowień dla Chodakowskiej,
życzeń składanych przy każdej okazji, podziwu i uwielbienia dla niej samej i tego, co
robi. Chodakowska podtrzymuje ten wizerunek, zwracając się wprost do odwiedzających jej profil, podkreślając za każdym razem, jak ważne jest dla niej ich wsparcie.
Dobrym przykładem może być filmik zamieszczony przez Chodakowską na jej stronie
w listopadzie 2013 roku po tym, jak znalazła się na dziewiątym miejscu na liście
najbardziej wpływowych Polaków we „Wprost”. Mówiła w nim:
„Zrobiłam wielkie oczy, ale od razu pomyślałam o tym, że... muszę Ci podziękować. Za wsparcie, za
zaufanie, za wiarę w to co, robię. Tak naprawdę za entuzjazm, którym obdarowujesz mnie każdego
dnia. Nic nie spada z nieba, szanse pojawiają się na naszej drodze, żeby je wykorzystywać. Te niewykorzystane lubią się bardzo mścić. Kto wie, może kiedyś byłam w miejscu, w którym Ty jesteś
teraz? Pamiętaj, że nigdy nie jest za późno, ty też masz w sobie siłę, urodziłaś się z potencjałem, który
masz obowiązek wykorzystać. Życia nie można przeżyć, życie trzeba budować, to Ty tworzysz swoje
30
życie. Mówię o każdej płaszczyźnie twojego życia, dąż do szczęścia!” .

Na wykreowanym na Facebooku wizerunku trenerki pojawiły się rysy, gdy
emocjonalnie zareagowała na wpis będący odpowiedzią na jej prośbę o to, by fani
głosowali na nią w konkursie „Róże Gali”:
„Naprawdę nie przyszło ci do głowy, że zasłużyłam sobie na wsparcie? Weszłaś tutaj z czerwoną
płachtą i wkurzyłaś kilka osób w tym i mnie, bo złości mnie fakt, że właśnie tak w Polsce jest, że mówi
się o przegranych, a na osoby osiągające sukcesy się pluje... wynosi się na piedestał po to, żeby
31
strącić. Nie dam się. Za dużo serca wkładam w to, co robię" .

Nagle okazało się zatem, że komentarz, który nie podoba się celebrytce, powoduje, że zaczyna ona stawiać pewne granice między sobą a swoimi fanami. Ta dyskusja
w sieci miała swoją kontynuację w świecie off-line, w którym Chodakowska zaczęła
walczyć z reporterami, którzy chcieli robić jej zdjęcia na wręczeniu nagród w tym
konkursie. Nagle po wielu miesiącach ujawniania wielu informacji, zamieszczania
zdjęć, Chodakowska zaczęła się domagać uszanowania swojej prywatności.
29 www.facebook.com/chodakowskaewa/photos/a.194424640631254.47227.186823701391348/
542051982535183/?type=1&theater (dostęp: 1.04.2014).
30 https://www.youtube.com/watch?v=1JrDC4dlMSI (dostęp: 1.04.2014).
31 http://www.pudelek.pl/artykul/61494/chodakowska_ostro_do_fanow_plujcie_i_taplajcie_sie_w_swojej_
slinie/ (dostęp: 1.04.2014).
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Twitter z uwagi na swoje cechy jest często porównywany z Facebookiem i określany przez niektórych jako jego publiczna wersja. W rzeczywistości jednak różni się
w dosyć znaczący sposób od skoncentrowanego na sieci znajomych portalu spo32
łecznościowego. W większym stopniu zbliżony jest do blogów , na których dzielimy
się z innymi, często nieznajomymi osobami swoimi przemyśleniami, obserwacjami
czy zdarzeniami, w których uczestniczymy lub których jesteśmy świadkami. Paul
Levinson opisuje fenomen Twittera w następujący sposób:
„Czy chciałbyś, żeby cały świat wiedział, jaki film właśnie oglądasz albo planujesz obejrzeć, co tak
naprawdę myślisz o swoim nauczycielu, szefie czy prezydencie, co jadłeś lub zamierzasz zjeść na
obiad i czy tam, gdzie akurat przebywasz, pada deszcz? Chciałbyś, żeby wszyscy wiedzieli o tych
i innych sprawach, które przyszły ci akurat do głowy lub których doświadczyłeś – dosłownie sekundę
po tym, kiedy to się stało? Pomyślałeś, a następnie postanowiłeś ogłosić to wszystkim? Jeżeli tak,
Twitter jest dla ciebie idealny. Możesz rozpowszechniać wszystko, komu tylko zechcesz – pod warun33
kiem że adresaci twoich wiadomości będą mieli konto na Twitterze” .

Twitter oprócz tego, że pozwala na komunikację z innymi, staje się również sposobem na wyrażanie siebie, opowiadanie o sobie, tworzenie swojego publicznego
wizerunku. To tutaj coraz częściej ujawniane są sfery życia do tej pory zarezerwowane
dla nas samych i naszych najbliższych. Dobrym przykładem może tutaj być chociażby
twittowanie na uroczystościach takich, jak śluby czy pogrzeby. W Polsce przykładem
może być relacja Marka Siwca ze ślubu Aleksandry Kwaśniewskiej i Kuby Badacha.
Mimo tego, że reporterzy nie otrzymali zaproszeń na ślub, dzięki Twitterowi i Markowi Siwcowi, każdy miał zapewnioną relację z tego wydarzenia na żywo, minuta po
minucie. Relacja zaczynała się od krótkiej informacji: „Ślub A. Kwaśniewskiej: tłum
przed Katedrą gęstnieje”. Chwilę później można było przeczytać, że uroczystość jest
nieco opóźniona. W trakcie ceremonii Siwiec pisał: „Ślub A. Kwaśniewskiej: kazanie
free style – o miłości i z wkładką muzyczną”. Relacje kończyła wiadomość: „Ślub
A. Kwaśniewskiej: pierwszy pocałunek bez grzechu”. Analizując wiadomości łatwo
dostrzec cechy komunikacji typowe dla kultury transparencji. Z jednej strony mamy
do czynienia z simmlowskim rozumieniem tajemnicy jako wartości. Ślub córki byłego
Prezydenta RP był wydarzeniem porównywanym przez polskie media ze ślubem
księcia Williama i Kate Middleton. Zanim do niego doszło, media prześcigały się
w informacjach dotyczących przygotowań do ślubu, wiele pisano o sukni panny
młodej, o tym, kto może się na ślubie pojawić. Na liście gości wymienianych przez
dziennikarzy znalazły się takie osobistości, jak Hilary Clinton czy królowa Elżbieta.
Otrzymanie zaproszenia na uroczystość stanowiło zatem spore wyróżnienie, powód
do dumy. A przede wszystkim dawało gościom poczucie, że uczestniczą w wydarzeniu, o którym wszyscy mówią, ale nie wszyscy posiadają pełną wiedzę na temat jego
przebiegu, szczegółów związanych z biorącymi w nim udział osób, wyglądu sukni

32
33

Por. D. Murthy, Twitter. Social Communication in the Twitter Age, Cambridge 2013, ss. 7-10.
P. Levinson, Nowe nowe media.., s. 207.
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ślubnej czy bukietu panny młodej, emocji, jakie uroczystości towarzyszyły. Tym
samym zyskiwali dostęp do informacji, o których nie wszyscy wiedzieli. Z drugiej
strony, tweety Siwca pozwalają użytkownikom serwisu, a także czytelnikom mediów,
które udostępniały informacje zamieszczane przez posła, uczestniczyć w wydarzeniu,
do którego nie zostali dopuszczeni. Ponadto, w tym przypadku mamy do czynienia ze
złamaniem bariery oddzielającej sferę prywatną od publicznej, wydarzenie rodzinne
staje się własnością publiczną. Interesujący wydaje się fakt, że przekazujący informacje nie widzi w tym niczego dziwnego, co więcej, nie dostrzega złamania obowiązujących zasad. Tłumacząc się mówi: „Ja myślę, że ta delikatna granica dotycząca
zwłaszcza przebiegu uroczystości, nie została przekroczona, a coś się należało tym
wszystkim, którzy chcieli wiedzieć, co się dzieje”34.
Doskonałym przykładem tego, jak wygląda i funkcjonuje kultura transparencji,
jest Instagram. To działający od 2010 roku fotograficzny serwis społecznościowy,
stworzony przez Kevina Systroma i Mike'a Kriegera, umożliwiający swoim użytkownikom zamieszczanie zdjęć oraz filmów. Jego popularność rosła bardzo szybko,
w 2010 roku korzystał z niego milion użytkowników na całym świecie, we wrześniu
2011 roku liczba ta wzrosła do 10 milionów, rok później do 30 milionów, w sierpniu
2013 roku było ich już 150 milionów. Instagram to kolejna możliwość promocji dla
gwiazd. Najbardziej popularne profile śledzone są przez miliony fanów na całym
świecie. Na początku 2014 roku najpopularniejszą gwiazdą Instagrama był idol nastolatek Justin Bieber, którego konto śledziło 13 838 978 osób. Niewiele mniej wiernych
fanów zgromadziły: Kim Kardashian – 12 743 946 i Rihanna – 11 581 391. Dla porównania, profil Baracka Obamy śledziło zaledwie 2 742 041 osób. Polskie gwiazdy
i gwiazdeczki o takiej popularności mogą tylko pomarzyć. Najpopularniejsza z nich,
Joanna Krupa, może pochwalić się 217 996 śledzącymi, daleko za nią są: Anja Rubik –
127 273, Robert Lewandowski – 116 250, czy Jessica Mercedes – 105 260. Przeglądając profile polskich celebrytów można zauważyć, że starają się one za wszelką cenę
dorównać swoim zachodnim odpowiednikom. Przedstawiane przez nich zdjęcia mają
pokazywać ich światowe życie, które w wielu przypadkach pozostaje jedynie w sferze
marzeń śledzących ich profile osób.
Dobrym przykładem może tutaj być chociażby instagramowy profil Jessiki Mercedes. W styczniu szafiarka pojechała do Nowego Jorku, z zamieszczonych przez nią
zdjęć można było się dowiedzieć, w jakim hotelu mieszka, gdzie zrobiła zakupy
i w jakich lokalach się pojawiła. Jej świat, to świat mody, wydarzeń z nią związanych,
pokazów i bankietów. Zwiedzała miasto, szukając miejsc związanych ze swoimi ulubionymi bohaterami seriali – stąd nie zabrakło zdjęć zrobionych przed domem Sarah
Jessiki Parker – znanej z serialu Seks w wielkim mieście, na której wyraźnie wzoruje się
Mercedes. Na zdjęciu można było zobaczyć Jessikę wskazującą kciukiem drzwi domu,
zdjęcie dopełniał opis: „Waiting for Sarah Jessica Parker outside her real house
34 http://www.tvn24.pl/kultura-styl,8/siwiec-o-tweetach-ze-slubu-kwasniewskiej-nie-mam-poczuciaobciachu,278602.html (dostęp: 1.09.2013).
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#stalker #fashionblogger #nyc”35. Zdjęcie polubiło 3 610 osób, komentujący
zdjęcie twierdzili, że zazdroszczą Jessice, pojawiały się również prośby o pozdrowienie aktorki. Wyglądało to tak, jakby komentujący przekonani byli o tym, że szafiarka
przyjaźni się lub przynajmniej ma dostęp do świata znanych gwiazd filmowych.
Odniesień do bohaterki seriali Seks w wielkim mieście znalazło się więcej. 2 lutego
Mercedes zamieściła zdjęcie autobusu z plakatem filmowej Carrie Bradshaw z pod36
pisem „Watching #SexAndTheCity now #nyc
” . Znalazły się również odniesienia
do modnego wśród młodzieży serialu Gossip Girl – Jessica zamieszkała w znanym
z serialu hotelu Empire. Komentarz do zdjęcia brzmiał „Chuck Buss I’m Whiting(!) for
you. Staying for a week AT Empire Hotel”. Zdjęcie spodobało się ponad 5 tysiącom
odwiedzających profil. Pojawia się pytanie o to, co sprawia, że tak liczna grupa osób
poświęca czas na oglądanie i komentowanie jej zdjęć. Analizując profil Mercedes,
należy zwrócić uwagę na jego częstą aktualizację, odniesienia do świata popkultury
znanego czytelnikom z telewizji. Śledzący jej wpisy mają poczucie uczestnictwa w jej
„niezwykłym” życiu, zaglądają do świata „pięknych i bogatych”, o którym często mogą tylko pomarzyć. Ten świat wciąga markowymi produktami, wspaniałymi miejscami, interesującymi wydarzeniami i osobami ze świata mody, muzyki, czy po prostu,
z pierwszych stron brukowców.

Refleksja kończąca
Richard Sennett we wstępie do Etyki dobrej roboty opisuje towarzyszący nam od
wieków lęk przed autodestrukcyjnymi zachowaniami ludzi związanymi z wytworami
materialnymi, których do końca nie rozumieją lub nie potrafią właściwie wykorzystać. Odwołuje się do Hannah Arendt, która zaniepokojona wydarzeniami związanymi
z eksperymentami z bronią jądrową w Los Alamos była zdania, iż ludzie nie zawsze
kontrolują swoje wynalazki, często nie zdają sobie do końca sprawy z ich znaczenia,
nie panują nad nimi. Jak pisze Sennett, jej lęk przed autodestrukcyjnym potencjałem
wynalazków nie jest niczym nowym, zakorzeniony jest bowiem w kulturze zachodniej
od wieków, a jego początków należy doszukiwać się w greckim micie o Pandorze. Jego
zdaniem, Pandora stanowiła dla starożytnych Greków symbol pewnego aspektu natury ludzkiej, który powoduje, że:
„ ... kultura, zbudowana na produktach ludzkiej pracy, wciąż zagraża samej sobie. Ryzyko to jest, jak
na ironię, skutkiem niewinnej niemal cechy istot ludzkich: wszyscy dajemy się uwieść temu, co
ciekawe, intrygujące, ekscytujące – dlatego właśnie wmawiamy sobie, że otwarcie beczki Pandory
37
to akt zupełnie neutralny” .

35
36
37

http://instagram.com/p/jZilYAwTap/, (dostęp: 1.04.2014).
http://instagram.com/p/j7gRt9QTWK/, (dostęp: 1.04.2014).
R. Sennett, Etyka dobrej roboty, Warszawa 2008, s. 8.
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Podobnie jest w przypadku nowych i nowych mediów. W wielu przypadkach
odgrywają one bardzo istotną i pozytywną rolę w życiu jednostek i społeczności.
Jednakże, w wielu przypadkach, zachłysnęliśmy się możliwościami, jakie one nam
dają, zapominając o tym, jak bardzo niebezpiecznym narzędziem mogą się one stać,
jeżeli będziemy z nich korzystali bezrefleksyjnie.
Obrazkowy świat nowych mediów staje się idealnym środowiskiem dla rozwoju
naszych narcystycznych osobowości. W sieci fantazja góruje nad rzeczywistością,
między innymi dlatego, że bardzo łatwo jest w niej być tym, kim się chce być, a nie
tym, kim się jest naprawdę38. Wstawiając zdjęcia, zamieszczając komentarze, tworzymy od początku do końca nasze wirtualne 'ja', które może być lepsze, piękniejsze,
bardziej interesujące, niż to prawdziwe. Poszukując popularności, wyprzedajemy po
kawałku swoją prywatność, często nie zostawiając nic, co stanowiłoby tylko naszą
własność, czym moglibyśmy się podzielić tylko z najbliższymi nam osobami. Ten brak
prywatności powoduje zmiany w relacjach interpersonalnych, komunikacji społecznej, a przede wszystkim przyczynia się do zmian w obowiązującym systemie wartości.

Life on the thumbnail – new media and the culture of transparency
Summary
One of the trends in contemporary popular culture is a culture of transparency, whose main feature
is making the world around us transparent. What formerly was part of the private sphere of individuals,
currently becomes available to anyone who opens a newspaper or goes online. One of the reasons for
the appearance of the culture of transparency is the rapid development of the media. It is especially the
new media that give us the option of immediately sharing the events of our lives with many, often totally
unknown, people. The result is the creation of reality in which it becomes more and more difficult to
keep one's privacy. On the other hand, however, many individuals allows for its discovery. As a result of
one's access to the network there was largely developed a phenomenon known as oversharing, where
evident help of social and gossip-based networks cannot be overlooked. The article, based on the
qualitative research of social and gossip networks, as well as selected online forums, discusses the
influence of the media on the development of the culture of transparency.
Key words: culture of transparency, new media, social media, identity, impression managment,
oversharing

38 Por. m. in. J. M. Twenge, W. K. Campbell, The narcissism epidemic. Living in the age of entitlement, New York
2013, s. 122.
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Facebook, Twitter i YouTube w mediach
tradycyjnych. Jak prasa, radio i telewizja
wykorzystują serwisy społecznościowe?

ABSTRAKT
Trzy serwisy, Facebook, Twitter i YouTube, stają się integralnym elementem strategii promocji
i rozwoju mediów tradycyjnych. Są nie tylko źródłem unikalnych informacji. Ich wykorzystanie obejmuje
takie pola, jak angażowanie użytkowników w dyskusje czy współtworzenie przekazu. Procesy konwergencji i rozwój nowych technologii dają tradycyjnym mediom ogromne możliwości, a funkcjonalność
serwisów społecznościowych jeszcze je pogłębia. Serwisy społecznościowe wykorzystywane są przez
prasę, radio i telewizję. Redakcyjne profile, interaktywne audycje radiowe z wykorzystaniem Facebooka
czy zjawisko social TV to tylko przykłady wykorzystania serwisów społecznościowych przez tradycyjne
media. Monosemiczne do tej pory media przekształcają się w polisemiczne, multimedialne i wieloplatformowe, wykorzystując różne platformy dystrybucji treści.
SŁOWA KLUCZOWE: social media, konwergencja, nowe media, social TV

Wstęp
Media społecznościowe coraz częściej stają się elementem wkomponowanym
w kulturę pracy prasowego zespołu redakcyjnego. Stanowią nie tylko źródło informacji niepublikowanych w innych mediach, pojawiających się często po raz pierwszy
na Facebooku czy Twitterze. Ich odpowiednie wykorzystanie przez redakcję pozwala
na tworzenie multimedialnych treści, nowej definicji mediów i nawiązywanie interakcji z odbiorcą. Najpopularniejsze narzędzia 'social media' to trzy serwisy, każdy
o innej charakterystyce i funkcjonalności. Multimedialny Facebook, pozwalający na
interakcję poprzez tekst, zdjęcia i filmy, najszybszy przekaźnik informacji, jakim jest
Twitter i platforma do dzielenia się materiałami wideo, czyli YouTube. Leszek Olszański pisał, że „działalność redakcji w mediach społecznościowych powinna odbywać
się na czterech podstawowych polach:
ź informowaniu,
ź zaangażowaniu użytkowników mediów społecznościowych w dyskusję,
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ź zbieraniu informacji wzbogacających własny serwis informacyjny,
1
ź promocji macierzystego serwisu internetowego” .

Żaden z powyższych punktów nie powinien być jedynym lub dominującym założeniem pracy serwisów społecznościowych. Strategia obecności w social media powinna obejmować zarówno treści o charakterze informacyjnym, jak i interakcyjnym,
angażującym odbiorców. Serwisy społecznościowe w znacznym stopniu zmieniają
tradycyjne media, ich postrzeganie, tworzone przez nie treści i materiały oraz sposób
ich dystrybucji i promocji.
Wykorzystanie Internetu, funkcjonalności Facebooka, Twittera czy YouTube sprawia, że monosemiczne do tej pory prasa i radio wytwarzają treści polisemiczne,
multimedialne, a telewizja, w której do tej pory dominowało bierne uczestnictwo
w programach, staje się coraz bardziej interaktywna.
Niniejszy artykuł ukazuje sposoby wykorzystania trzech najpopularniejszych
serwisów społecznościowych przez tradycyjne media, do których zalicza się prasę,
radio i telewizję.
Punktem wyjścia do poniższych rozważań są procesy konwergencji i rozwój nowych technologii, które determinują w znacznym stopniu obecny kształt środków
masowego przekazu oraz pracę osób z nimi związanych. „Funkcjonowanie środków
masowej komunikacji nie opiera się jednak tylko na kształcie samego przekaźnika, ale
2
również uczestnikach aktu komunikacji, w tym – w dużej mierze – odbiorcach” . Serwisy społecznościowe sprzyjają interakcji z odbiorcą, angażowaniu go w tworzenie
treści, wymianę poglądów, dyskusję. Coraz częściej to odbiorca właśnie – słuchacz,
widz, czytelnik decyduje o zawartości mediów, która kreowana jest także za pośrednictwem Facebooka czy Twittera.

1. Prasa
Pierwszym etapem procesu konwergencji w odniesieniu do prasy była próba
wyjścia wydawnictw poza kanał przekazu, z którym kojarzyli je odbiorcy, tj. druku.
Prasa drukowana zaczęła więc „rozszerzać profile swojej działalności o elektroniczne
3
formy wydań swoich tytułów” . Ten, cieszący się dużą popularnością sposób lektury
tradycyjnej prasy, pojawił się na długo przed upowszechnieniem się Internetu,
4
w czasach, kiedy prężnie działała sieć tzw. BBS-ów . W tej technologii rozpowszechniana była m.in. regionalna gazeta z Karoliny Północnej „The News & Observer”.
„Serwis „N&O” radził sobie doskonale. […] W krótkim czasie „NandO Times” stał się

1

L. Olszański, Media i dziennikarstwo internetowe, Warszawa 2012, s. 226.
P. Czarnek, Zjawisko konwergencji w radiu komercyjnym na przykładzie Radia ZET, artykuł w monografii
pokonferencyjnej, Kraków 2012 (w publikacji).
3
M. Szpunar, W stronę nowych mediów, Toruń 2010, s. 24.
4
Zob. L. Olszański, Dziennikarstwo internetowe, Warszawa 2006, s. 10-11.
2
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samodzielnym tytułem, popularnością znacznie przewyższając papierowe wydanie”5. Obecnie, zjawisko współwystępowania wydania elektronicznego i tradycyjnego drukowanego, jest bardzo popularne. W Polsce w taki sposób możemy czytać
już większość dzienników, tygodników i miesięczników. Łącznie, na jednym serwisie,
gdzie można zakupić elektroniczne wydania prasy, jest do wyboru ponad 300 różnych
pozycji.
Proces wykorzystywania Internetu przez redakcje gazet i czasopism zmieniał się
stopniowo i przebiegał etapowo, wraz z rozwojem tego medium. Pierwszym etapem
było otwieranie portali informacyjnych przez redakcje gazet i czasopism. Mimo
początkowych obaw o masową rezygnację czytelników z wydania papierowego,
o których pisze Olszański, okazało się, że „uruchomienie przez gazetę witryny internetowej nie powodowało dramatycznego, natychmiastowego spadku sprzedaży
6
papierowego wydania” . Oprócz omówionych powyżej sposobów przenikania się
prasy i Internetu, tj. tworzenia portali i stron internetowych konkretnych tytułów
i wydawania wersji elektronicznych, wydawnictwa próbowały coraz to nowych sposobów na wejście do Internetu, nie rezygnując jednocześnie z edycji papierowych.
I tak, organizowane są konkursy dla czytelników, w których uczestnicy swoje odpowiedzi czy konkursowe teksty wysyłają poprzez pocztę elektroniczną; popularnością
cieszą się plebiscyty, ogłaszane w wersji papierowej, których wszystkie kategorie,
regulamin i informacje o nagrodach znajdują się w sieci. Coraz częściej, na początku
tygodników i miesięczników, umieszczane są adresy internetowych witryn tytułów
i profili na portalach społecznościowych oraz sposoby kontaktu internetowego
z redakcją. Przenikanie się prasy i Internetu, w przypadku niektórych tytułów, idzie
o krok dalej. „Newsweek” na swoim portalu internetowym, po ukazaniu się papierowego wydania w kioskach, kontynuuje tematy 'z okładki' poprzez publikowanie
dodatkowych materiałów, przygotowywanych już przez redakcję internetową, które
uzupełniają i rozszerzają tematykę poruszaną w tygodniku (są to wywiady, felietony,
komentarze). Prasa zaczęła wykorzystywać nie tylko funkcjonalność Internetu, ale
także rozwój technologiczny innego rodzaju. Coraz powszechniejsze stają się kody
7
QR (Quick Response), które po zeskanowaniu smartfonem prowadzą do dodatkowych treści opublikowanych w Internecie. Formaty prasy dostosowywane są do
różnych platform (mobilne, stacjonarne) oraz prezentowane są w różnych formatach
(w tym audio, gdzie wybrane artykuły czytane są przez lektorów). Portale i strony
internetowe to przepływ treści między medium tradycyjnym a Internetem, sposób
ich popularyzacji i zwiększanie zasięgu. Poczta internetowa przyspiesza sprzężenie
zwrotne i ułatwia kontakt z redakcją, a dostosowanie formatu dla różnych urządzeń
i platform jest odpowiedzią na obecny rozwój technologiczny i sposób czytania prasy
w wersji elektronicznej.
5

Tamże.
Tamże, s. 14.
7
QR Code - alfanumeryczny, dwuwymiarowy, matrycowy, kwadratowy kod kreskowy. Umożliwia kodowanie
znaków. Z kodów QR można korzystać na mobilnych systemach takich, jak Android przy użyciu dedykowanych programów, zob. „Collins Dictionary”, http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/qr-code (dostep: 15.06.2014).
6
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Elementem internetowej strategii niemal wszystkich tytułów prasowych są social
media. Większość redakcji posiada konto na Facebooku, Twitterze czy zamieszcza
materiały wideo na YouTube. Warto dodać, że na kontach redakcyjnych w serwisach
społecznościowych udzielają się także konkretni dziennikarze związani z tytułem.
W jaki sposób obecność w mediach społecznościowych jest wykorzystywana przez
prasę? Jaką funkcję pełnią serwisy społecznościowe w jej rozwoju?
Facebook, ze względu na swoją funkcjonalność i strukturę, umożliwia promocję
artykułów z wydania papierowego, a także zainicjowanie dyskusji na poruszane
w artykule tematy. Jest także znakomitym sposobem na uaktualnienie materiałów
z wydania papierowego. Twitter, to z kolei szybki sposób powiększania zasięgu czytelników wydań elektronicznych i sposób na pozyskanie opinii czytelników. Treści publikowane przez czytelników na redakcyjnych profilach są zauważane i wykorzystywane
przez redakcję. Branżowy „Press” w kolumnie „Pressówka” publikuje najciekawsze
komentarze użytkowników Facebooka, którzy zamieszczali je pod publikowanymi na
profilu tematami.

Rys. 1
Źródło: „Press” 11/2013

Rys. 2
Źródło: „Motor”

Rys. 3
Źródło: „Auto Świat”
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Schemat integracji Facebooka w miesięczniku „Press” jest zawsze podobny.
Umieszczane jest logo portalu, pod nim treść wpisu opublikowanego przez redakcję,
a poniżej odpowiedzi na zadane przez redakcję pytanie. Na samym dole znajduje się
dokładny adres tzw. redakcyjnego fanpage'a.
Tygodnik „Motor” o swojej obecności na Facebooku informuje w dziale „Listy od
czytelników”, czyli w miejscu, gdzie integruje się ze swoimi odbiorcami. Jest tam wydzielona specjalna kolumna, w której redakcja zaprasza na swój profil w portalu
społecznościowym oraz instrukcje, w jaki sposób dołączyć do grona czytelników profilu. Co ciekawe, konto „Motoru” na Facebooku jest prowadzone według pewnego
schematu – w zależności od dnia prezentowane są różne treści (zapowiedzi numerów, zdjęcia z testów czy numery archiwalne). Co tydzień, w numerze drukowanym,
prezentowane są także wyniki ankiety przeprowadzonej w serwisie społecznościowym i dodatkowe zdjęcia do materiałów opublikowanych w tradycyjnym wydaniu.
Warto również zwrócić uwagę na kod QR, który po zeskanowaniu prowadzi bezpośrednio do redakcyjnego profilu na Facebooku.
Inny tygodnik motoryzacyjny, „Auto Świat”, również jest obecny w najpopularniejszych serwisach społecznościowych. Na drugiej stronie, w dziale edytorial, pod
artykułem wstępnym, umieszczone są: adres strony internetowej i adresy profili na
Facebooku, Google+, Twitterze oraz adres platformy wideo, gdzie redakcja wstawia
filmy z testów samochodów i prezentacji opisywanych w papierowym wydaniu oraz
publikuje nowe autorskie treści wideo (poradniki, testy samochodów nowych i używanych, porady).
Facebook jest także coraz częściej sposobem kontaktu z redakcją, a także medium,
w którym publikowane są dodatkowe materiały, związane bezpośrednio z zamieszczonymi w wydaniach tradycyjnych. To sposób na utrzymanie czytelnika na dłużej
przy tytule, podtrzymanie aktualności opisywanych tematów, wzajemny przepływ
treści. Profil na portalu społecznościowym staje się również 'mostem' łączącym
nadawcę i odbiorcę, może nawet doprowadzić do sytuacji, w której odbiorca staje się
nadawcą, co do tej pory było charakterystyczne wyłącznie dla tekstów internetowych.
Twitter z kolei jest platformą chętnie wykorzystywaną do promowania treści
artykułów z egzemplarzy drukowanych i materiałów publikowanych na redakcyjnych
portalach. Jest to także miejsce na zbieranie opinii i reakcji odbiorców. Na Twitterze,
udzielają się także sami dziennikarze, których wpisy są przytaczane przez redakcję
i stanowią uzupełnienie redakcyjnych komentarzy lub newsów. Oni również często
używają Twittera do promocji swoich artykułów i publikacji.
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Rys. 4
Źródło: F1 Racing, nr 104, marzec 2013
W momencie zamykania miesięcznika redakcja nie miała pełnych informacji na temat składu kierowców. Informację udostępniono później na Twitterze. W tym samym numerze, w rubryce „Na krawędzi”
po dodatkowe materiały od autora redakcja także odsyła do profilu dziennikarza w tymże serwisie.

Serwisy społecznościowe nie powinny być postrzegane jednak przez redakcje
prasowe jako medium nastawione na jednostronną komunikację, gdzie interakcja
jest ograniczona do minimum. „Gazeta Wyborcza” jest jednym z tych tytułów prasowych, które w minimalnym stopniu wykorzystują funkcjonalność Twittera. Zamiast
interakcji z odbiorcą i nawiązywania z nim kontaktu, profil „Gazety Wyborczej” proponuje strumień RSS-ów, informujący o artykułach pojawiających się na stronie
i w numerze drukowanym.

Rys. 5
Źródło: Twitter.com
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Główną funkcją RSS-ów jest szybkie informowanie o nowych treściach na stronie
i przekazywanie informacji, a więc funkcje, które pełni także Twitter. Komunikacja za
pomocą RSS-ów jest jednak jednostronna, nastawiona na nadawanie, bez możliwości interakcji z odbiorcą, bez sprzężenia zwrotnego (komunikacja typu broadcast).
Wiele redakcji, posiadających również funkcję RSS-ów, wykorzystuje swoje profile
twitterowe (ale także w innych mediach społecznościowych) w podobny sposób – do
promocji macierzystego serwisu internetowego. „Już w 2009 r., na pierwszej szerokiej fali popularności ćwierkającej strony redakcje dostrzegły, że strumień postów
doskonale spisuje się jako zamiennik kanału RSS”8. Większość redakcyjnych postów
na Twitterze pełni, wbrew zamierzeniom i głównemu celowi serwisu, funkcję odsyłaczy do stron i materiałów redakcji. Na dodatek, ogromna ilość publikowanych tam
treści nie jest nawet dodawana przez osoby prowadzące profil osobiście: „w internecie nie brakuje narzędzi takich jak Twitterfeed – prosta w użyciu aplikacja, zdolna
automatycznie wczytywać wskazany kanał RSS i wyświetlać wszystkim śledzącym
9
profil kolejne nagłówki razem z oryginalnymi linkami do artykułów” . W ten sposób
nie tylko nie jest wykorzystywany potencjał Twittera, ale dla większości użytkowników tak prowadzony profil będzie zwykłym i nieciekawym „spamowaniem”, „zaśmiecającym timeline” („przeciętny twitterowy kanał publikuje około sześciu wpisów
w ciągu dnia. Kanały mediów robią to kilkanaście lub kilkadziesiąt razy na dobę”10).
„Gazeta Wyborcza”, na swoim profilu w serwisie Twitter, umieszcza także zapowiedzi kolejnych numerów, publikując dzień przed pojawieniem się numeru drukowanego jego okładkę. Na Facebooku z kolei oprócz zdjęcia okładki publikowana jest
krótka zapowiedź i omówienie najważniejszych artykułów z nadchodzącego numeru.
Tygodnik „Wprost” wykorzystuje Facebooka w inny sposób – za pomocą specjalnej, płatnej aplikacji, możliwe jest czytanie wydania elektronicznego.
Mimo ogromu możliwości i funkcji oferowanych przez serwisy społecznościowe,
redakcje tytułów prasowych wykorzystują je w niewielkim stopniu. Dominuje promocja macierzystego serwisu internetowego i materiałów publikowanych w wydaniach drukowanych. Kreatywne wykorzystanie Facebooka, Twittera czy YouTube
i publikacja tam unikalnych treści oraz angażowanie odbiorców nadal jest w polskiej
prasie rzadkością.

2. Radio
Radio już od dawna stało się medium wieloplatformowym, odbieranym już nie
tylko poprzez tradycyjne odbiorniki, ale także poprzez telefony, smartfony, tablety,
komputery i telewizory. To wynik transmisji strumieniowej (streaming), prowadzonej

8
9
10

Za: L. Olszański, Media…, s. 225.
Tamże.
Za: L. Olszański, Media…, s. 241.
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równolegle: tradycyjnie i przez Internet, nazywanej radio stream (transmisja symultaniczna). Radia internetowe i tradycyjne, udostępniające strumień w sieci, wprowadzały stopniowo wartość dodaną, tzw. e-radio, gdzie oprócz muzyki, na ekranie
wyświetlano nazwę utworu, czas trwania, link do strony internetowej czy możliwość
zakupienia słuchanego właśnie utworu w wybranym sklepie internetowym. Kolejnym krokiem było i-radio, nazywane radiem interaktywnym, którego słuchacz decyduje o treści i kolejności programów za pomocą prostych interfejsów. Kwestią czasu
pozostawało, kiedy stacje radiowe zaczną w sposób efektywny (i efektowny) wykorzystywać Internet i media społecznościowe. Obecnie „prawie każda rozgłośnia
radiowa ma swoją stronę internetową. Internet pozwala uzupełniać formy przekazu
radiowego, daje bowiem możliwość nadawania programu, odsłuchania lub przeczytania wyemitowanych wiadomości (…) oraz interaktywnego kontaktu z odbiorca11
mi” . Portale i strony stacji radiowych to nie tylko przepływ tych samych treści
i alternatywny sposób ich prezentacji (audio/tekst, zdjęcia), ale i wzajemne ich uzupełnianie. „Przekaz obecny na antenie radiowej zostaje uzupełniony w internecie.
Stał się on ważnym rynkiem, na którym trzeba być obecnym, by przetrwać”12. W ten
sposób nadawany jest m.in. program Moniki Olejnik w Radiu Zet, gdzie część rozmowy prezentowana jest równolegle w Internecie i na antenie tradycyjnej, natomiast dokończenie rozmowy nadawane jest już tylko online (gdzie prezentowany jest
także obraz wideo ze studia). Po portalach internetowych przyszła kolej na profile
w serwisach społecznościowych. Właściwie każda z większych stacji radiowych posiada profil na Facebooku czy Twitterze. W odróżnieniu do prasy, nie są one w większości
wykorzystywane jako platforma do promocji własnych materiałów i serwisów internetowych. Za przykład wykorzystania funkcjonalności serwisów społecznościowych
posłużą mi trzy stacje radiowe: Radio Zet, ESKA i TOK FM.
a) Radio Zet (Facebook: 296 tys. fanów, Twitter: 7922 obserwujących, YouTube:
3342 subskrypcje13). Przyglądając się aktywności pracowników stacji w tych serwisach, można dostrzec, że wpisy w dużej mierze wykonywane są przez prowadzących poszczególne audycje. Facebookowy profil stacji wypełniają posty
przygotowywane przez antenowych dziennikarzy, tworzone według schematu:
imię prowadzącego, treść posta, bezpośrednie pytanie skierowane do odbiorcy,
np. „Radomir: 7 lat więzienia grozi hiszpańskiej pianistce, która została pozwana
przez sąsiadkę za spowodowanie urazu psychicznego i zanieczyszczanie środowiska hałasem! A jak z Waszymi sąsiadami – żyjecie w zgodzie? Fajnych macie
sąsiadów? :)”14. W tym miejscu publikowane są też najświeższe newsy, które
można usłyszeć w serwisach informacyjnych Radia ZET oraz przeczytać na stronie
internetowej rozgłośni.
11

K. Bernat, Radio w eterze i w internecie. Sposoby kontaktu ze słuchaczami, [w:] Internetowe gatunki dziennikarskie, K. Wolny-Zmorzyński, W. Forman (red.), Warszawa 2010, s. 109.
12 Tamże, s. 110.
13 Dane z 14.11.2013.
14 https://www.facebook.com/radiozet (dostęp: 12.11.2013).

63

Przemysław Szews

Konto w serwisie Twitter stanowi znikomy procent treści tworzonych specjalnie
na potrzeby tego mikrobloga – Twitter stanowi w przypadku Radia Zet kanał
prezentacji treści publikowanych na Facebooku.
Kanał w serwisie YouTube to materiały wideo z nagrywanych audycji, wywiady
z dziennikarzami i prezenterami radiowymi, teledyski i fragmenty programów
z radiowej ramówki (jak np. audycja o nowych technologiach „Technologika”,
w której na antenie prezentowane są wyniki testów sprzętu, natomiast w Internecie publikowane są dodatkowe materiały w postaci filmów).
b) Radio Eska (Facebook: 1.294.152 fanów, Twitter: 13.943 obserwujących,
YouTube: 3007 subskrypcji15). Obecność Radia Eska w social media jest przemyślana i bardzo spójna (zamiast logo stacji w profilowych awatarach pojawia się ten
sam hashtag, charakterystyczny dla komunikacji internetowej i serwisów społecznościowych, #Eska). Jest to radio skierowane głównie do ludzi młodych, stanowiących największy procent użytkowników serwisów społecznościowych. Stąd
największa liczba fanów na Facebooku, spośród wszystkich stacji radiowych
w Polsce. Oprócz trzech, omawianych w tym artykule, serwisów społecznościowych Eska jest również obecna na Instagramie, serwisie, w którym użytkownicy
dzielą się między sobą swoimi zdjęciami z codziennego życia. Podążanie za trendami – Instagram dynamicznie rozwijający się w Polsce i zyskujący coraz większą
popularność16 – i umiejętne wykorzystywanie funkcjonalności mediów społecznościowych, sprawia, że Eska jest liderem social media w kategorii rozgłośni
radiowych.

Rys. 6
Źródło: Facebook.com/ESKA
Uwagę zwraca nietypowy awatar z nazwą stacji, będący w istocie hashtagiem, charakterystycznym dla
komunikacji internetowej. Warto zwrócić również uwagę na przenikanie się kilku innych serwisów
społecznościowych w ramach jednego. Bezpośrednio z profilu na Facebooku możemy przejść do treści
na YouTube, Twitter i Instargramie.
15

Dane z 14.11.2013.
Zob. Wyborcza.pl: Instagram bije w Polsce rekord. Skąd ten napływ użytkowników?, http://wyborcza.pl/
1,75248,14942613,Instagram_bije_w_Polsce_rekord__Skad_ten_naplyw_uzytkownikow_.html (dostęp:
12.11.2013).
16
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c) TOK FM (Facebook: 59.611 fanów, Twitter: 60.599 obserwujących, YouTube:
90 subskrypcji17). Pierwsze w Polsce radio informacyjne obecność na Facebooku
i Twitterze wykorzystuje głównie do przekazywania najświeższych informacji.
Profil TOK FM posiada największą liczbę obserwujących spośród wszystkich stacji
radiowych w Polsce, mimo, że stanowi wyłącznie kanał informujący o nowych
artykułach i newsach publikowanych na portalu radia i jest nastawiony na jednostronną komunikację bez żadnych elementów interakcji z odbiorcą. Dużą liczbę
obserwujących możemy tłumaczyć tym, że Twitter jest często traktowany przez
użytkowników jako źródło informacji, a TOK FM ma przecież wyłącznie charakter
informacyjny. Profil stacji na Facebooku jest już bardziej interaktywny, pojawiają
się na nim zapowiedzi audycji, informacje o gościach i tematach rozmów z nimi
oraz pytania skierowane do odbiorców, pobudzające słuchaczy do interakcji. Reakcje i komentarze czytelników często są przytaczane na antenie, wobec czego
dyskusja toczona jest na trzech różnych obszarach: radio-Facebook, FacebookFacebook i radio-radio. Konto redakcji TOK FM na YouTube nie jest aktualizowane
od ponad 6 miesięcy. Wcześniej publikowane tam były nagrania z audycji (m.in.
EKG i Poranek) i wywiady, jednak po wprowadzeniu streamingu na żywo ze studia
radiowego porzucono publikację nagrań w tym serwisie.

Rys. 6 i 7
Źródło: Facebook.com, Twitter.com
Po lewej stronie interaktywny wpis redakcji z zapowiedzią tematyki audycji oraz bezpośrednim pytaniem do słuchaczy, stanowiącym zaproszenie do dyskusji. Po prawej wykorzystanie podobne do
opisywanego w kontekście Gazety Wyborczej, profil przypomina kanał RSS, dominuje komunikacja
jednostronna.
17

Dane z 14.11.2013.
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Stacje radiowe najbardziej aktywne są nadal na Facebooku, gdzie jest obecna
większość z nich. W październikowym raporcie Fanpage Trends Polska18, w kategorii
stacji radiowych, zdecydowanym liderem pozostaje Radio Eska z największą ilością
fanów i ich czteroprocentowym przyrostem (49.793). Słuchacze tej stacji i fani na
Facebooku są najbardziej zaangażowani spośród wszystkich innych stacji radiowych
(6% zaangażowanych – 70.154 osób), a publikowane tam treści posiadają największą
liczbę odniesień (tzw. „liczba osób, które o tym mówią”). Jest to wynikiem wszystkich
aktywności na redakcyjnym profilu w ciągu miesiąca (tzw. Interactivity Index). Radio
Zet znajduje się na trzecim miejscu w rankingu wg. liczby fanów, ale dopiero na
szóstym, jeżeli idzie o ich zaangażowanie (15.739), co jest pochodną niskiego
wskaźnika interaktywności profilu (Relative Activity). Do fanpage'a w ciągu miesiąca
odniosło się ponad 10 tys. osób, co daje stacji 4. miejsce. Ostatnia z analizowanych
w tym punkcie rozgłośni, TOK FM posiada najmniej fanów ze wszystkich trzech stacji
radiowych. Liczba 58.617 i trzyprocentowy ich przyrost daje dopiero 15. miejsce
w Polsce, choć statystyki prezentują się lepiej, jeśli analizować aktywność użytkowników. Aż 15% z nich wchodziło w interakcje z treściami na stronie (wskaźnik Relative
jest wyższy niż w przypadku Radia Eska, co można tłumaczyć tym, że choć TOK FM
posiada mniej fanów, to są oni bardziej zaangażowani i aktywni na profilu)19.

3. Telewizja
Licząca już ponad siedem dekad telewizja zaliczana jest do mediów tradycyjnych.
Powiązania z siecią WEB, mediami społecznościowymi i technologiami mobilnymi
oraz coraz większa z nimi integracja, zmusza do redefinicji i ponownego przyporządkowania tego medium, które coraz bardziej zbliża się do nowych mediów i być może,
dzisiejsza telewizja powinna być postrzegana jako należąca do nowych mediów.
Przenikanie się telewizji i Internetu już dawno wykracza poza udostępnianie tych
samych treści różnymi kanałami. To już nie tylko VOD, czyli 'telewizja na życzenie',
kiedy wcześniej wyemitowane programy na antenie możemy obejrzeć za pośrednictwem Internetu, to nie tylko telewizyjne podcasty udostępniane na YouTube czy za
pośrednictwem RSS-ów. Procesy konwergencji między telewizją i Internetem ewoluują i rozwijają się zgodnie z rozwojem technologicznym, a także panującymi trendami
i zwiększającą się popularnością mediów społecznościowych. Od czasu, kiedy powstała pierwsza, całkowicie internetowa stacja telewizyjna (amerykański rozrywkowomuzyczny kanał Mania TV20), związek między telewizją a Internetem stopniowo się
zacieśniał. Następnym krokiem był live-streaming, czyli dostarczanie treści multimedialnej, programów emitowanych w telewizji, równocześnie do Internetu przez
tradycyjne stacje telewizyjne. Takie transmisje miały zazwyczaj miejsce na portalach
18

Comiesięczny raport przygotowywany przez firmę Sotrender, http://sotrender.pl.
Wszystkie dane pochodzą z zestawienia Fanpage Trends Polska, kat. stacje radiowe, A. Prończuk, Sotrender,
www.sotrender.pl/fanpage-trends-category/201310/stacje_radiowe#trends (dostęp: 15.11.2013).
20 Zob. L. Olszański, Dziennikarstwo…, s. 182.
19

66

Facebook, Twitter i YouTube w mediach tradycyjnych.

informacyjnych lub stronach domowych tychże telewizji. Kolejnym elementem
wykorzystywania funkcjonalności Internetu było włączenie komunikatora wideo
Skype do rozmów z gośćmi poza studiem. W ten sposób dziennikarze i prowadzący
program mogli szybko połączyć się z niemal każdym rozmówcą na świecie, bez konieczności angażowania profesjonalnego sprzętu i tworzenia tymczasowego studia.
Strony i portale tematyczne tworzone przez redakcje telewizyjne szybko przestały
być tylko medium informującym o programie i interesujących pozycjach w ramówce.
Stawały się ważnym elementem komunikacji z odbiorcą, sposobem popularyzacji
konkretnych programów i angażowania odbiorcy, zatrzymania go na dłużej. W tym
celu tworzono ankiety tematyczne, poświęcone programom z ramówki czy bohaterom seriali. Odpowiednie ich wykorzystanie pozwoliło niektórym redakcjom wzbogacić swoje programy o treści przygotowywane przez odbiorców – tutaj doskonały
przykład stanowi platforma Kontakt24, stworzona przez TVN24, za pośrednictwem
której odbiorcy, wykorzystując np. telefon komórkowy, mogą zamieszczać informacje, które sami zdobyli i nagrywać wydarzenia, których byli świadkiem. Taki materiał
jest często wykorzystywany przez redakcję na antenie głównego programu.
Media społecznościowe dały jeszcze więcej możliwości interakcji z odbiorcą,
popularyzacji treści, angażowania widza i tworzenia treści multimedialnych. Obecnie
większość telewizji, oprócz strony internetowej czy rozbudowanego portalu, jest
obecna także na Facebooku, Twitterze, udostępnia swoje materiały na YouTube. To
m.in. te serwisy zapoczątkowały rewolucję, jeżeli idzie o postrzeganie tradycyjnej
telewizji. Odpowiednie wykorzystanie kanałów społecznościowych wprowadza
zwykły odbiór nadawanych programów na nowy poziom, sprawia, że postrzegana
jako stare medium telewizja staje się coraz bardziej interaktywna i wieloplatformowa, a granica pomiędzy tym, co jest telewizją, a co nią nie jest, coraz bardziej się
zaciera. Proces, o którym mowa, nazywany jest social TV, w wolnym tłumaczeniu
oznaczający telewizję społecznościową. Jest to przenikanie się tradycyjnej telewizji
i serwisów społecznościowych.
Social TV to także określenie technik wspomagających komunikację i interakcję
wewnątrz serwisów społecznościowych w trakcie oglądania telewizji lub treści związanych z telewizją. Obejmuje ono również naukę związaną z obserwowaniem zachowań odbiorcy, badaniem jego reakcji wyrażanych na serwisach społecznościowych.
Telewizja społecznościowa stanowi aktywny obszar badań i rozwoju, co generuje
nowe usługi, za pośrednictwem których operatorzy telewizyjni i producenci treści
szukają nowych źródeł dochodów21. Inna definicja tego pojęcia to „technologie,
skupiające się wokół telewizji, które promują komunikację i interakcję wewnątrz
społecznościową, związaną z treścią konkretnego programu”22. Social TV jest terminem lokującym się blisko telewizji interaktywnej, wpływającym na proces zmiany
21

Zob. J. Torrez-Riley, The Social TV Phenomenon: New Technologies Look to EnhanceTelevision's Role as anEnabler
of SocialInteraction, http://torrezriley.com/projects/researchpaper/SocialTVpaper.pdf (dostep: 15.06.2014).
22 Mashable.org.
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komunikacji między nadawcą a odbiorcą, która do niedawna była wyłącznie jednostronna. Obecnie telewizja staje się coraz bardziej interaktywna, z natychmiastowym
sprzężeniem zwrotnym, angażująca społeczności. „Social TV zapewnia lepszą komu23
nikację między nadawcą a odbiorcą, niż kiedykolwiek było to możliwe” .
Sprzężenie telewizji i mediów społecznościowych przynosi korzyści zarówno odbiorcom, jak i nadawcom. Z jednej strony, konsumenci uzyskają możliwość nawiązania komunikacji z gwiazdami telewizyjnymi, mogą wyrażać swoją opinie o programie,
dzielić się spostrzeżeniami, a na dodatek mieć poczucie, że ktoś ich wysłuchuje. Z drugiej strony, nadawcy mają niepowtarzalną szansę dostosowania oferowanych treści
do potrzeb odbiorców. Śledzenie tego, co się mówi o danych audycjach w social
media jest nieocenionym narzędziem analitycznym24.
Próby wprowadzenia interaktywności, angażowania odbiorcy, umożliwienia mu
wzięcia udziału w programie, który ogląda, wyrażenia opinii, były podejmowane już
wcześniej. Wysyłanie pytań do gości programów talk-show poprzez e-mail czy SMS,
telefoniczne głosowanie w programach rozrywkowych, przesyłanie pozdrowień czy
udział w programie poprzez telefon lub Skype. Prawdziwym przełomem są jednak
media społecznościowe i technologie mobilne, które wprowadzają pojęcie 'dwuekranowej partycypacji (multiscreening)', gdzie jednym z ekranów jest ekran telewizora, a drugim smartfon. „Z badań Interactive Research Center wynika, że 73%
polskich internautów w wieku 19-30 lat, podczas oglądania telewizji, korzysta z laptopa, smartfona lub tabletu. Z co najmniej dwóch urządzeń na raz korzysta co czwarty
25
polski internauta w wieku 19-30 lat” .
Social TV jest połączeniem kilku kanałów w komunikacji. Najczęściej jest to połączenie przekazu wideo w telewizji lub Internecie oraz social media. Połączenie to
umożliwia reakcję w czasie rzeczywistym na to, co dzieje się na antenie. Social TV
angażuje i pozwala pogłębić interakcję26. Social TV jest urzeczywistnieniem zwykłych
rozmów prowadzonych w trakcie oglądania telewizji27 i przeniesieniem tego zjawiska
do Internetu, gdzie środkiem komunikacji stają się media społecznościowe.

a) TVViter
Media społecznościowe zmieniają sposób oglądania seriali i programów. Jednym
z najczęściej wykorzystywanych serwisów społecznościowych w telewizji jest Twitter,
który sam w sobie jest także ciekawym źródłem informacji dla dziennikarzy
telewizyjnych i nie tylko. Coraz częściej tematem newsa jest 140-znakowy wpis na
Twitterze. Tak było m.in., kiedy swój profil na tym serwisie uruchomił papież
Benedykt XVI. Media już na długo przed pierwszym wpisem informowały o tym
23
24
25
26
27

Za: P. Luty, Telewizja w końcu interaktywna, Forbes.pl (dostęp: 23.10.2013).
Tamże.
A. Robotycka, Social TV daje więcej niż TV i social razem wzięte, Nowymarketing.pl (dostęp: 30.10.2013).
Tamże.
Zob. http://www.whatissocialtelevision.com (dostęp: 14.11.2013).
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wydarzeniu. Dziennikarze często zwracają również uwagę na twitterową wymianę
zdań między politykami czy też np. na listę osób przez nich obserwowanych. Tematem newsów stają się publikowane tam zdjęcia (których dodawanie jest bardzo
proste i szybkie). Materiał w telewizyjnym serwisie informacyjnym może stanowić
także opublikowane na Twitterze zdjęcie. Tak było w przypadku narodzin dziecka
piosenkarki Shakiry i piłkarza Gerarda Pique, którzy na swoich profilach publikowali
najpierw zdjęcia z USG28, a kolejne zaraz po narodzinach dziecka. Informację na podstawie zdjęć umieszczonych na Twitterze podały nie tylko portale internetowe, ale
także stacje radiowe29 i telewizyjne (m. in. Fakty i Wiadomości).
„Twitter i telewizja tworzą wyjątkowy, unikalny związek” – tak o relacji tego mikrobloga i telewizji mówiła Chloe Sladden, dyrektor ds. współpracy z mediami Twittera
podczas konferencji SXSW South by Southwest w Austin. Statystyki i obserwacje
prowadzone przez twórców Twittera pokazują, że ludzie bardzo często tweetują
w trakcie oglądania telewizji. Sladden podkreślała, że wiele programów i stacji telewizyjnych powinno zatrudniać osoby, które będą się zajmowały moderowaniem tych
dyskusji, skupianiem konwersacji na konkretnych tematach i ich odpowiednim kształtowaniem. Jednym ze sposobów porządkowania dyskusji i łączenia społeczności były
#hashtagi30, które producenci telewizyjni włączali do swoich programów. Wpisy na
Twitterze oznaczane kluczowymi hasłami, które prezentowane są na antenie, tworzyły strumień informacji poświęconych wszystkiemu, co dotyczy oglądanego programu
– dyskusje, opinie, wymiana myśli, komentarze. Korzyści z takiego rozwiązania są
dwustronne – konsumenci w łatwy sposób mogą znaleźć inne osoby, dzielące tę
samą pasję, zainteresowania, związane z wybranym programem w telewizji. Twórcom pozwala to w łatwy sposób wychwycić opinie na temat ich produktu, zbadać
popularność, ustalić mocne i słabe strony. Natychmiastowe sprzężenie zwrotne,
które umożliwiają serwisy społecznościowe i wgląd w jego treść, jest przydatne nie
tylko do badań nad popularnością programów, ale umożliwia także bieżące angażowanie się publiczności w czasie rzeczywistym (tj. trwania programu). To ważny
element planowania strategii i projektowania programów. Doskonałym przykładem
użycia funkcjonalności Twittera i hashtagów jest telewizja MTV, organizująca coroczną imprezę MTV Video Music Awards. Producenci umiejętnie kształtują dyskusję,
jeszcze przed rozpoczęciem transmisji telewizyjnej, za pomocą #VMA – skróconej
nazwy imprezy. Tweetów z tym hasłem pojawiło się przed i w trakcie transmisji ponad
1.200.000. Wejścia na żywo stanowiły także nawiązanie interakcji z widzami,
28

Zob. „W Przerwie” (brak daty opublikowania), Gerard Pique i Shakira pokazali pierwsze zdjęcie dziecka,
http://www.wprzerwie.pl/Wpis,Sport,535707,1,Gerard-pique-i-shakira-pokazali-pierwsze-zdjecie-dziecka.html
(dostęp: 22.10.2013).
29 Zob. J. Satora, Uroczy maluszek! Shakira i Pique pokazali dziecko, RMF 24 z 05.02.2013 r., http://www.rmf24.pl/
kultura/news-uroczy-maluszek-shakira-i-pique-pokazali-dziecko-zdjecie,nId,837398 (dostęp: 23.02.2012).
Informacje opisywane na portalu kilkukrotnie pojawiły się także w programie informacyjnym „Fakty RMF FM”
(dostęp: 14.11.2013).
30 Więcej na temat „hashtagów” i ich wewnętrznych odmian zob. http://www.wisegeek.com/what-is-ahashtag.htm (dostęp: 14.11.2013).
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którzy komentowali występy poszczególnych artystów, nominowanych w różnych
kategoriach, używając odpowiednich słów kluczowych. Trójkę najpopularniejszych
artystów tworzyli Lady Gaga (1.276 tweetów na minutę), Justin Bieber (983 tweety
na minutę) i Rhianna (627 tweetów na minutę). Dla porównania, hashtag programu
używany był 3.404 w ciągu minuty. Prowadzący galę również korzystali z hashtagów,
włączając widzów np. do dyskusji na temat tego, w co będzie ubrana jedna z gwiazd.
W momencie, kiedy o tym rozmawiali, na ekranie pojawił się #whatwillgagawear ('co
założy Gaga'), a najciekawsze propozycje, wysyłane przez widzów na Twitterze, prezentowane były na ekranie telewizora. Hashtagi są też używane do opowiadania
historii, którymi widzowie mogą podzielić się podczas programów nadawanych na
żywo, jak w programie telewizji NBC „Late night Jimmy Fallon”, który zawiera stały
punkt „Late night hashtags”, gdzie czytane są najciekawsze wpisy z Twittera, nadesłane przez widzów.
Innym sposobem integracji społeczności i telewizji jest aktywność osób w niej
występujących. Pomijając fakt, że większość dziennikarzy, aktorów i ludzi związanych
z mediami prowadzi swój profil na Facebooku czy jest aktywna na Twitterze, ich
obecność w mediach społecznościowych może być efektywnie wykorzystywana.
I tak, np. w trakcie programu informacyjnego, jedna z reporterek, po ’wejściu na
żywo’ dalszą relację prowadzi za pośrednictwem Twittera (tak swoje serwisy informacyjne prowadzi m.in. stacja CNN, która podczas relacji wyświetla nazwę konta
wypowiadającego się dziennikarza). @DanielTosh, w trakcie swoich show na antenie Comedy Central, prowadzi rozmowy na żywo, w trakcie trwania programu,
a @JeffProbst, podczas emisji odcinków programu typu survival, dodaje wpisy z tego,
co aktualnie się dzieje na miejscu.

b) Facebook
Obecnie już sytuacją normalną jest, że większość stacji telewizyjnych, a nawet
pojedynczych programów i seriali, posiada systematycznie uaktualniany profil na
Facebooku. Jest to miejsce do kontaktu między producentami, widzami, aktorami
a fanami oraz do popularyzacji treści, zapowiadania nowych odcinków czy publikacji
zakulisowych materiałów. Funkcjonalność Facebooka, choć w innym stopniu niż
Twittera, również daje ogromne możliwości interakcji z widzami, przenikania się programów z serwisami społecznościowymi i angażowania odbiorców różnych platform
medialnych. Możliwość tworzenia natywnych aplikacji związanych ze stacją telewizyjną lub konkretnym programem, to unikalna funkcja, charakterystyczna dla
Facebooka. Producenci tworzą m.in. gry, oparte na bazie filmowej lub serialowej
fabuły, w których użytkownicy, odkrywając sekretne treści, ukrytą zawartość, mogą
ściślej integrować się ze swoim ulubionym programem (interakcja typu 'play along
31
with the show') . Facebook, który do niedawna umożliwiał także tworzenie ankiet,
31

Zob. A. De Rose, The Future of Television, Techtonic (mat. wideo, dostep: 14.11.2013).
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pozwala na stworzenie wyjątkowej interakcji między producentami programów
a widzami, polegającej na głosowaniu w czasie rzeczywistym. Odbiorcy mogli w ten
sposób sami kształtować treść i fabułę programów. Proces interakcji z widzami
podczas emisji antenowej nazywany jest story sync, a jego częstym elementem jest
właśnie głosowanie i publikowanie ankiet skierowanych do odbiorców.

Rys. 8
'Tweety tygodnia' na profilu Facebooka X Factor, bezpośredni przykład przenikania się dwóch różnych
serwisów społecznościowych

Coraz popularniejsze są programy, w których łączy się funkcjonalność Facebooka
i Twittera z transmisją telewizyjną. Jako przykład mogą posłużyć programy muzyczne
o charakterze rozrywkowym X Factor i The Voice. Polska edycja tego drugiego programu jest obecna w trzech analizowanych w artykule serwisach. Na Twitterze swoje
konta mają jurorzy i uczestnicy programu, gdzie wymieniają się opiniami, YouTube to
pojedyncze klipy z występów każdego uczestnika, a Facebook stanowi miejsce, gdzie
mogą się wypowiedzieć widzowie, ich komentarze czytane są na antenie, w trakcie
programów na żywo. Facebook przenika się również z serwisem YouTube, w wyniku
publikowania postów z występami wideo poszczególnych uczestników. Każdy z takich
wpisów jest oznaczony imieniem i nazwiskiem występującego artysty i są jednocześnie linkiem do profilu tej osoby na Facebooku. Amerykański i brytyjski X-Factor
profil Facebookowy traktuje jako kanał publikowania multimedialnych treści i ciekawostek związanych z programem, a Twitter jako narzędzie kształtujące program –
za jego pośrednictwem można dyskutować z jurorami, głosować na uczestników i na
najpopularniejszego jurora.
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Podsumowanie
Serwisy Facebook, Twitter i YouTube stają się integralnym elementem strategii
promocji i rozwoju mediów tradycyjnych. Są nie tylko źródłem unikalnych informacji.
Ich wykorzystanie obejmuje takie pola, jak informowanie, angażowanie użytkowników w dyskusje czy współtworzenie przekazu. Procesy konwergencji i rozwój nowych
technologii dają tradycyjnym mediom ogromne możliwości, a funkcjonalność serwisów społecznościowych jeszcze je pogłębia. Wykorzystywanie serwisów społecznościowych zmienia sposób, w jaki postrzegamy tradycyjne media. Do tej pory
nastawione na jeden kanał komunikacji (tekst, dźwięk, wideo) i minimalną interakcję
z odbiorcą, w wyniku procesów konwergencji i specyfiki social media zmieniają swoje
oblicze. Produkują treści multimedialne, wieloplatformowe, aktywnie angażują
odbiorcę na wielu płaszczyznach. Profile na serwisach społecznościowych są nie tylko
sposobem na promocję artykułów w gazecie czy programów w ramówce radiowej
lub telewizyjnej. Dają także ogromne możliwości kreatywnego ich wykorzystania, co
pozwoli na zwiększenie zasięgu, przywiązanie odbiorców do swojej marki i ich aktywizację, przez co można wykorzystywać w przekazie treści stworzone przez użytkowników (user generated content).
Dzięki odpowiedniemu zastosowaniu nowych technologii i funkcjonalności social
media prasa staje się coraz bardziej interaktywna, polisemiczna, oddziałująca na czytelników także po zakończeniu lektury. Radio z kolei może realizować interaktywne
audycje z udziałem słuchaczy i uzupełniać audycję o ich spostrzeżenia i komentarze.
Zjawiska takie jak Social TV i pojęcia 'cross screen experience' i 'second screen
32
watch' (oba odnoszą się do wieloekranowego uczestnictwa, jak moglibyśmy ten termin tłumaczyć), które narodziły się w wyniku konwergencji telewizji i mediów społecznościowych, zmieniają natomiast postrzeganie dzisiejszej telewizji.
Nie można również zapominać o korzyściach nie tylko dla użytkowników, którzy
mogą aktywnie uczestniczyć w tworzeniu mediów, wpływać na ich zawartość. Im
więcej ulubionej treści przez widzów, czytelników czy słuchaczy i sposobów kreatywnej jej prezentacji, kreatywnego 'podania', tym więcej opcji dla reklamodawców.
Ponadto pojęcie 'second screen watch' zachęca do oglądania telewizji na żywo,
zrezygnowania z nagrywania programów w celu przewinięcia reklam i niepotrzebnych treści (wtedy odbiorca automatycznie usuwany jest np. z Twitterowej dyskusji).
Algorytmy sterujące serwisami społecznościowymi dają ponadto możliwości szybkiego sprawdzenia, co odbiorcy lubią, a czego nie, jak reagują na konkretne programy,
artykuły, co wzbudza dyskusję, co zyskuje popularność, a co pozostaje bez reakcji.

32

N. Thompson, Twitter tries TV-tracking, NewYorker.com, (mat. wideo, dostep: 14.11.2013).
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Facebook, Twitter i YouTube w mediach tradycyjnych.

Serwisy społecznościowe z roku na rok zacieśniają swój związek z tradycyjnymi
mediami. Zaciera się granica między odbiorcą tradycyjnych mediów a użytkownikami nowych, cyfrowych platform. Usługi internetowe są dostępne w telewizji, a telewizja dostępna jest w Internecie, radio i prasa wychodzą poza swój tradycyjny kanał
i stają się coraz bardziej multimedialne.
Metod i sposobów wykorzystania serwisów społecznościowych będzie jeszcze
przybywać – media społecznościowe ciągle się rozwijają, dają nowe możliwości.
Należy jednak pamiętać o tym, że jakiekolwiek nie byłyby użyte nowości technologiczne, przygotowane scenariusze z użyciem social media, nic nie uratuje słabego
artykułu, słabej audycji czy nudnego programu.

Facebook, Twitter and YouTube in the traditional media.
How do press, radio and TV make use of the social media?
Summary
Facebook, Twitter and YouTube are becoming an integral part of the PR strategy and evolution of the
traditional media. They are not only a source of unique information, but they also involve users and cocreate the content. Convergence and 'new tech' applications provide the traditional media with great
opportunities as well as functionality that can be well-observed in the use of social media. Editorial
profiles, interactive radio programs with the help of Facebook, or the phenomenon of social TV are just
a few examples of the application of social media by the traditional media, which tend to be more and
more multi-media-like and multi-platform when using different channels for distribution of the content.
Key words: social media, convergence, new media, social TV
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ABSTRAKT
'Wielka niemiecka czwórka' – to firmy z niemieckim kapitałem, które po transformacji ustrojowej
zagościły na polskim rynku prasowym, stając się jego istotnym elementem. Stosując różnorodne strategie marketingowe zdobyły dominujące pozycje w wielu segmentach prasowych. Z czasem zaczęły
rozszerzać swoją działalność na inne sektory medialne. Ich postępowanie w zakresie wprowadzania
nowych produktów na rynek oraz sposoby promocji i pozyskiwania odbiorców – czytelników i konsumentów, stały się wyznacznikiem dla innych firm medialnych. Celem artykułu jest zbadanie kondycji
czterech firm z niemieckim kapitałem po niemal 25 latach działalności na polskim rynku medialnym.
Autorka chce także odpowiedzieć na pytanie, jakie działania podejmowały owe firmy w celu dostosowania się do zachodzących zmian w dobie globalizacji, koncentracji rynków, konwergencji i komercjalizacji mediów.
SŁOWA KLUCZOWE: wydawcy z niemieckim kapitałem, Burda Media Polska, Bauer Media, Ringier Axel
Springer, G+J Polska po 25 latach w Polsce, konwergencja mediów, koncentracja kapitału

Wprowadzenie
'Wielka niemiecka czwórka' – to firmy z niemieckim kapitałem, które po transformacji ustrojowej zagościły na polskim rynku prasowym, stając się jego istotnym
elementem. Stosując różnorodne strategie marketingowe, zdobyły dominujące pozycje w wielu segmentach prasowych, m.in.: młodzieżowym, kobiecym, komputerowym, motoryzacyjnym. Z czasem zaczęły rozszerzać swoją działalność na inne
sektory medialne. Ich postępowanie w zakresie wprowadzania nowych produktów
na rynek oraz sposoby promocji i pozyskiwania odbiorców – czytelników i konsumentów, stały się wyznacznikiem dla innych firm medialnych. W ten sposób na polskim
rynku pojawiły się: zaniżane ceny produktu, gadżety dołączane do wysokonakładowych magazynów, sezonowe liftingi okładek, współpraca z celebrytami itp.
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Celem artykułu nie jest przedstawienie chronologicznej działalności wydawniczej
niemieckich wydawców. Na ten temat powstało już kilka prac wyczerpujących
1
temat . Autorka chciała zbadać kondycję czterech firm z niemieckim kapitałem po
niemal 25 latach działalności na rodzimym rynku medialnym. Chce także odpowiedzieć na pytanie, jakie działania podejmowały owe firmy w celu dostosowania się do
zachodzących zmian w dobie globalizacji, koncentracji rynków, konwergencji i komercjalizacji mediów. W jaki sposób, w kryzysie ery Gutenberga, dostosowywały
swoją ofertę wydawniczą do zmieniającej się rzeczywistości medialnej i oczekiwań
odbiorców.

Początki niemieckich wydawców na polskim rynku prasowym
Pierwszym wydawnictwem niemieckim, które w 1989 roku rozpoczęło swoją
działalność na polskim rynku wydawniczym, była filia holdingu Vogel Burda
Communications. Początkowo funkcjonowała w Polsce pod nazwą Agencja „Muza”
sp. z o.o. z udziałem firmy Aenne Burda GmbH und Co. Germany Offenburg
z Badenii-Wirtembergii, potem jako Verlag Aenne Burda, następnie jako Burda
Verlag Osteuropa, wreszcie jako Hubert Media Polska2. Prezesami firmy w Polsce byli:
Ryszard Lechicki, Jarosław Zalewski, Krzysztof Kowaliło3 oraz Christian Fiedler.
W lutym 2010 roku zastąpiła go Justyna Namięta, która została dyrektorem
4
generalnym .
W 1991 roku na polski rynek prasowy wszedł drugi niemiecki wydawca, Bauer
5
Media, debiutując popularnym magazynem młodzieżowym „Bravo” . Bauer, w przeciwieństwie do niektórych konkurentów, nie zabiegał o udziały w istniejących na
polskim rynku prywatyzowanych pismach. Wysiłek skoncentrował na przeniesieniu
na polski grunt własnych tytułów, tworząc z nich polskojęzyczne mutacje. Inne
magazyny zakładał od podstaw, rezygnując z kontynuacji tego, co zastał. Ta strategia
wydawnicza uległa zmianie w 2002 roku. Koncern kupił luksusowy magazyn kobiecy
„Twój Styl” i młodzieżowy miesięcznik „Filipinka”.
Do 1999 roku w polskiej filii koncernu nie istniało stanowisko prezesa zarządu.
Funkcję tę na kraje Europy Środkowo-Wschodniej pełnili: Michael Kleinjohann,
1
Zob. m.in.: Z. Sokół, Polsko-niemieckie magazyny kobiece w latach 1990-1999, „Studia Medioznawcze”, 2001,
nr 1; Z. Oniszczuk, Kapitał niemiecki w Polskich mediach. Polityczne implikacje tego zjawiska, [w:] Stosunki polskoniemieckie w okresie przemian ustrojowych, P. Dobrowolski (red.), Katowice 1997; Z. Oniszczuk, Niemiecki kapitał
w prasie krajów Europy Środkowej (na przykładzie Węgier, Polski i Czech), [w:] Polska i jej sąsiedzi w latach dziewięćdziesiątych, B. Łomiński, M. Stolarczyk (red.), Katowice 1998; O. Dąbrowska-Cendrowska, Niemieckie koncerny
prasowe w Polsce w latach 1989-2008. Działalność wydawnicza, upowszechnianie treści, sposoby oddziaływania na
czytelników, Warszawa 2009.
2
Z. Sokół, Polsko-niemieckie magazyny kobiece…, s. 55.
3
„Media Polska Marketing”, 1999, nr 10, s. 10.
4
http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/burda-media-polska-christian-fiedler-odchodzi-justyna-namietanowym-szefem (dostęp: 12.02.2012).
5
T. Mielczarek, Między monopolem a pluralizmem, Kielce 1998, s. 218; Własność medialna i jej wpływ na
pluralizm oraz niezależność mediów, B. Klimkiewicz (red.), Kraków 2005, s. 75-76.
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następnie Eckert Bollmann. W 1999 roku sytuacja uległa zmianie. Dotychczasowy
wiceprezes, Witold Woźniak został mianowany na stanowisko Prezesa Zarządu6.
Pełnił tę funkcję nadal w grudniu 2013 roku.
Trzecim, niemieckim graczem był koncern Gruner + Jahr, który wszedł do Polski
7
w marcu 1993 roku, oferując czytelniczkom poradnikowy miesięcznik „Claudia” .
Pierwszym prezesem firmy był Andreas Tilk, którego w kwietniu 2001 roku zastąpił
Oliver Voigt8. Od stycznia 2006 roku stanowisko prezesa zarządu objęła Magdalena
Malicka9. Jej poprzednik przejął obowiązki Prezesa Zarządu i Wydawcy Verlagsgruppe
NEWS w Wiedniu.
W 1999 roku Gruner + Jahr wraz z hiszpańskim wydawnictwem RBA utworzyło
spółkę joint-venture. Powstałe w ten sposób Wydawnictwo G+J RBA, na mocy umów
licencyjnych zawartych 2 marca 1999 roku, zapewniło sobie wyłączność na wydawanie publikacji „National Geographic” w Polsce, w Niemczech, we Francji, Holandii
i Belgii.
Axel Springer, jako ostatni niemiecki wydawca, wszedł na polski rynek po starannym przebadaniu potrzeb i możliwości polskiego czytelnika. Stanowisko Prezesa
Zarządu od początku istnienia firmy do końca 2005 roku sprawował Wiesław Podkański, którego w styczniu 2006 roku zastąpił ówczesny dyrektor generalny i członek
zarządu Florian Fels10. W styczniu 2012 roku jego funkcję przejęła Edyta Sadowska.
Wiesław Podkański objął funkcję honorowego prezesa spółki11.
We wrześniu 2001 roku, wg Raportu Specjalnego Media i Marketing Polska –
12
Magazyny 2001, wydawnictwo uznane zostało za Wydawcę Roku . Natomiast w listopadzie 2002 podczas konkursu Effie otrzymało srebrną statuetkę w kategorii media
za kampanię „Newsweek Polska” oraz nagrodę specjalną Meffie za skuteczne wykorzystanie mediów wpływające na sukces rynkowy tygodnika13.
6
Witold Woźniak – absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGH w Warszawie (zaocznie studia finansowe
i marketingowe w Wielkiej Brytanii). W latach 1991-1993 pracował jako konsultant w firmie Coopers and Lybrand
(audyt, czyli rewizja ksiąg finansowych, doradztwo). W latach 1993-1996 dyrektor finansowy w szwedzkiej firmie SCA
Molnylckc (dobra konsumpcyjne). Następnie wiceprezes wydawnictwa H. Bauer. Hobby: polityka gospodarcza,
„Polityka”, 1999, nr 36, s. 76.
7
Zob. Z. Sokół, Polsko-niemieckie magazyny kobiece…, s. 57-58.
8
„Press”, 2000, nr 11, s. 6; „Press”, 2001, nr 3, s. 7; Ruch w niemieckich wydawnictwach, „Brief”, 2001, nr 3, s. 36.
9
Magda Malicka – skończyła filologię romańską na Uniwersytecie Jagiellońskim, teatrologię na Sorbonie oraz
MBA w dziedzinie zarządzania i marketingu w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej i Wyższej Szkole Handlowej
HEC w Paryżu. W 2000 roku rozpoczęła pracę w Gruner + Jahr Polska jako Produkt Manager tygodnika „Naj”, następnie awansowała na stanowisko Dyrektora Wydawniczego. Kolejnym etapem w jej karierze było stanowisko Wydawcy
magazynów kobiecych („Naj”, „Claudia”, „Moje Mieszkanie”, „Moje Gotowanie”, „Rodzice”), które piastowała od
maja 2005 roku.
10 Wiesław Podkański – urodził się w Krośnie Odrzańskim, skończył germanistykę i filozofię na Uniwersytecie
Wrocławskim, gdzie pracował przez 11 lat. Gdy odchodził, był adiunktem w Instytucie Socjologii. W wydawnictwie
„Phoenix Intermedia” najpierw był tłumaczem, później redaktorem naczelnym „Auto International”, dyrektorem
wydawniczym, dyrektorem generalnym i prezesem zarządu.
11 Fels prezesem Axel Springer, „Media i Marketing Polska”, 2003, nr 51/52, s. 29; V. Makarenko, Zmiana prezesa
Axel Springer Polska, „Gazeta Wyborcza”, 2005, nr 292, s. 31.
12 Wydawca roku Axel Springer Polska, „Media i Marketing Polska. Raport Specjalny Magazyny”, 2001, nr 18, s. 14.
13 http://www.axelspringer.com.pl/axel/asp/index.asp (dostęp: 03.11.2003).
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Dostosowanie do potrzeb polskiego rynku
Przez dwadzieścia pięć lat funkcjonowania na rodzimym rynku prasowym koncerny z niemieckim kapitałem stały się nieodłącznym jego elementem. Wydawcy
podejmowali rozmaite kroki w celu utrzymania dominującej pozycji wśród wydawców prasowych. Kryzysy gospodarcze i globalizacja wymusiły liczne działania, których
nadrzędnym celem były zadowalające wyniki osiągane ze sprzedaży egzemplarzowej. Jednym z kroków przynoszącym oszczędności było nieustanne dążenie do
ujednolicania swojej oferty wydawniczej. Dzięki takim zabiegom koncerny obniżały
koszty związane z wprowadzaniem nowych tytułów, oferowały atrakcyjne pakiety
reklamowe i zmniejszały koszty produkcji magazynów. Dlatego wszystkie, bez wyjątku, stosowały tę strategię.
Na początku 1997 roku wydawnictwo Burda Media Polska sprzedało swoje tytuły
telewizyjne: „Super Tele” i „Super TV” oraz dwutygodnik dla mężczyzn „Twój
Weekend” firmie Bauer Media, ponieważ zdaniem wydawcy, nie pasował do oferty
14
koncernu . Natomiast w styczniu 2002 roku Bauer kupił od Wydawnictwa Prasowego
dwutygodnik „Filipinka”, wzbogacając tym samym segment prasy młodzieżowej
15
o jeden z najstarszych magazynów adresowanych do tej grupy docelowej . Periodyk
poddawano licznym zmianom, które miały na celu odróżnienie magazynu od innych
tytułów koncernu skierowanych do dziewcząt, w szczególności od miesięcznika
rozrywkowego „Twist”16.
Mimo prawie pięćdziesięcioletniej historii i przeobrażeniom zachodzącym wewnątrz magazynu, w kwietniu 2006 roku Bauer Media zaprzestał wydawania „Filipin17
ki” . Decyzję o zawieszeniu firma tłumaczyła silną konkurencją w segmencie prasy
młodzieżowej, co uniemożliwiło wydawanie jednocześnie dwóch zbliżonych tematycznie pism. Można w tym miejscu zadać pytanie, dlaczego firma Bauer Media
zrezygnowała z periodyku z tradycjami, promującego określone wartości i obecnego
w świadomości polskiego czytelnika. Zdaniem wydawcy, periodyk nie przynosił
oczekiwanych dochodów. Porównując jednak ilość kampanii reklamowych, czyli
środków finansowych przeznaczonych na promocję „Twista” i „Filipinki” w latach
2002-2006, szala zdecydowanie przechyla się na korzyść „Twista”. Miesięcznik ten
oferowano czytelniczkom na łamach niemal każdego tytułu kobiecego koncernu.
Z ekranów telewizorów uśmiechały się do widzów nastolatki polecające „Twista”.
Magazyn „Filipinka” natomiast nie miał tak bogatej reklamy i nie otrzymał takiego
wsparcia finansowego. Może to było zaplanowane działanie mające na celu doprowadzić do zamknięcia periodyku?

14

J. Zalewski, Czasy kobiet nowoczesnych, „Media Polska”, 1998, nr 1, s. 22.
R. Gluza, Trzeci korzysta, „Press”, 2002, nr 2, s. 26-31; M. Grządka, P. Usakowski, Skok na wyższą półkę, „Media
i Marketing Polska. Raport Specjalny Magazyny”, 2002, s. 21; Plony Bauera, „Gazeta Wyborcza”, 2003, nr 37, s. 17.
16 K. Prewęcka, J. Dziwisińska, Wiedzieć wszystko o młodych, „Media i Marketing Polska”, 2004, nr 8, s. 10.
17 Nastolatki wolą „Cosmo”, „Press”, 2006, nr 5, s. 15.
15
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W 2007 roku interesujące, z perspektywy badacza prasy, transakcje wymienne
przeprowadziły koncerny Axel Springer Polska i Marquard Media Polska. Celem
owego przedsięwzięcia było, z jednej strony ujednolicenie oferty wydawniczej,
a z drugiej umocnienie pozycji firmy z niemieckim kapitałem wśród wydawców
dzienników ogólnopolskich. Wydaje się, że edytor podjął ryzykowną decyzję, mianowicie, wymienił cztery, dochodowe tytuły kobiece: „Oliwię”, „Panią Domu”, „Sekrety
Serca” i „Cienie i Blaski” na dziennik sportowy „Przegląd Sportowy”18. Marquard
Media Polska rozpoczynający od tytułów sportowych: „Tempo” i „Przegląd Sportowy” sukcesywnie pozbywał się tych periodyków ze swojego portfolio, gdyż one nie
komponowały się z ekskluzywnymi magazynami adresowanymi zarówno do kobiet,
jak i do mężczyzn, jakimi były: „Playboy”, „Shape”, „Cosmopolitan” „CKM” i inne.
Kolejne, ciekawe zmiany na polskim rynku prasowym miały miejsce w listopadzie
2009 roku. Tym razem Marquard Media Polska sprzedał firmie Edipresse Polska trzy
magazyny kupione od koncernu Axel Springer Polska, mianowicie: „Panią Domu”,
„Cienie i Blaski” oraz „Sekrety Serca”. Widać wyraźnie, że ani poradnikowo-rozrywkowy tygodnik kobiecy, ani dwa tytuły należące do tzw. prasy serca, nie pasowały do
luksusowej oferty Marquarda. Dążąc do ujednolicenia propozycji wydawniczych
koncern pozbył się ich, zostawiając sobie jedynie miesięcznik poradnikowy „Olivia”,
który najbardziej komponował się z ekskluzywnymi magazynami19. Edipresse Polska
natomiast umocnił swoją ofertę w segmencie tygodników kobiecych. Do „Przyjaciółki” dołączył „Panią Domu”. Czytelniczki, spragnione prawdziwych historii o miłości, miały do dyspozycji cztery tytuły: „Cienie i Blaski”, „Sekrety Serca”, „Prawdziwe
Życie” i „Uczucia i Tęsknoty”. W zamian Marquard przejął od Edipresse Polska
magazyn poświęcony zakupom „Hot Moda & Shopping”, dzięki któremu wzmocnił
swoją pozycję na rynku czasopism dla kobiet. Nowy tytuł miał także zapewnić
synergię z tytułami „Joy”, „Cosmopolitan” i „Shape”20.
Transakcje między największymi wydawcami z niemieckim kapitałem miały miejsce także na początku 2012 roku. Bauer Media rozbudował segment magazynów
poradnikowych o „Naj” i „Olivię”. Pierwszy z wymienionych tytułów kupił od firmy
G + J Polska, a drugi od Marquard Media Polska. Witold Woźniak, prezes koncernu
stwierdził: „tytuły Naj i Olivia to bardzo silne marki z dużym potencjałem rozwoju,
a segment poradników jest atrakcyjny pod względem przychodów reklamowych
21
i kolportażowych” . Tym sposobem w ofercie koncernu znalazły się cztery magazyny
poradnikowe. Obok wyżej wymienionych to: „Kobieta i Życie” i „Świat Kobiety”.

18 Na ten temat zob.: A. Wieczerzak, Wymiana porządkująca, „Press”, 2007, nr 7, s. 6–7; taż, Przenosiny, „Press”,
2007, nr 10, s. 8; taż, Tytuły po przejściach, „Press”, 2008, nr 8, s. 36–39; J. Dziwisińska, K. Prewęcka, Obaj powinni być
zadowoleni, „Media i Marketing Polska”, 2007, nr 3, s. 16.
19 W skład oferty wydawniczej koncernu Marquard Media Polska w 2010 r. wchodziły m.in.: „Cosmopolitan”,
„Shape”, „Playboy”, „Men's Heath”, „Joy”.
20 http://media2.pl/media/ (dostęp: 29.06.2010).
21 http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/bauer-kupil-magazyn-olivia-od-marquarda (dostęp: 02.05.2012).
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Inwestycje w inne sektory medialne (radio, Internet)
Działalność koncernu na polskim rynku prasowym to nie tylko inwestycje w nowe
czasopisma. 4 września 1997 roku została uruchomiona drukarnia w Ciechanowie,
której uroczystego otwarcia dokonał Bauer Media. Tym samym koncern wszedł
w posiadanie nowoczesnej drukarni dysponującej maszynami nadającymi się do
22
stosowania techniki wklęsłodrukowej . Ówczesny prezes zarządu na kraje Europy
Środkowo-Wschodniej, Eckert Bollmann tak oto na łamach prasy fachowej wyjaśnił
przyczyny otwarcia własnej drukarni: „staramy się zawsze łączyć proces produkcji
oraz wydawania określonego czasopisma w kraju, dla którego jest przeznaczone”23.
W 2002 roku drukarnia przeszła gruntowną modernizację, zakupiono kilkanaście
nowoczesnych maszyn, co pozwoliło na zwiększenie mocy z 7 do 10 mln egzemplarzy
druku tygodniowo, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów24. Drugą drukarnię koncern otworzył na początku 2006 w Kamiennogórskiej Specjalnej Strefie Ekonomicz25
nej w Wykrotach . Nowa drukarnia świadczyła usługi dla wydawnictw koncernu
w Europie Środkowo-Wschodniej. Drukowano w niej czasopisma, katalogi i prospekty głównie w technologii wklęsłodrukowej.
Kolejnym przedsięwzięciem koncernu było powołanie do życia w listopadzie
2000 roku spółki Bauer-Weltbild Media, którą stworzyły dwie firmy: Wydawnictwo
Bauer Media z siedzibą w Warszawie i Grupa Wydawnicza Weltbilt z Augsburga26.
Równorzędni partnerzy, mający po 50% udziałów, zadebiutowali tym samym na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Ze strony Bauer Media spółką kierował Witold
27
Woźniak, natomiast Grupę Wydawniczą Weltbild reprezentował Andreas Nick .
W listopadzie 2006 roku Bauer stał się posiadaczem Radia RMF FM, największej
komercyjnej rozgłośni w Polsce. Koncern kupił od głównych akcjonariuszy 56,33%
akcji Brokera (73,38% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy), płacąc za jed28
ną 144,80 zł . Tym sposobem jeden z najprężniejszych wydawców prasy kolorowej
22 T. Furman, Wklęsła klęska. Popularna na zachodzie rotograwiura w Polsce na popularność liczyć nie może,
„Press”, 2002, nr 10, s. 73-76; „Press”, 1998, nr 6, s. 48.
23 E. Bollmann, Polskie doświadczenia H. Bauer Verlag. Wypowiedź dla „Poligrafiki”, „Poligrafika”, 1998, nr 2, s. 14.
24 Zob. A. Krupiński, A. Brodecki, Wizyta w drukarni wydawnictwa Bauer w Ciechanowie, „Poligrafika”, 2003 nr 3,
s. 94-96; A. Brodecki, S. Sokołowski, Drukarnia Bauera rośnie w siłę, „Poligrafika”, 2003, nr 10, s. 60-61.
25 Rozległe włości, „Media i marketing Polska”, 2006, nr 7, s. 22; „Press”, 2004, nr 7, s. 7.
26 Grupa Wydawnicza Weltbild – największy niemiecki wydawca działający na rynku sprzedaży bezpośredniej. Poza
Niemcami prowadził interesy w Szwajcarii i w Austrii. Grupa Wydawnicza Weltbild wydawała niemieckojęzyczny
katalog wysyłkowy „Weltbild”, który w wydaniach podstawowych osiągał objętość 260 stron, a w świątecznych – 360.
Na początku lat 70. miał formę dodatku do magazynu pod tym samym tytułem, od 1980 roku był kolorową publikacją.
Oferował przede wszystkim książki, choć także wiele innych produktów medialnych. Ze względu na to, że właścicielem Weltbildu był Episkopat Niemiecki, w katalogu nie mogły się znaleźć książki tematycznie związane z pornografią,
przemocą i New Age. Grupą docelową firmy była szeroko rozumiana rodzina, a więc osoby dorosłe, starsze, dzieci
i młodzież, K. Prewęcka, Książki w Bauer-Weltbild, „Media i Marketing Polska”, 2000, nr 17, s. 20.
27 Z. Sokół, Wydawnictwo H. Bauera w Polsce w latach 1991-2002. Część I: Czasopisma dla kobiet, „Rocznik Historii
Prasy Polskiej”, 2004, z. 2, s. 123.
28 Zob. M. Lewańska, E. Muciński, Niemiecki inwestor kupi Radio RMF, „Rzeczpospolita”, 2006, nr 253, s. B1;
K. Głowiński, A. Klim, Tyczyński mówi: Dość, „Press”, 2006, nr 11, s. 35-39.
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wystartował na rynku radiowym z pozycji lidera . Prezes, Wiesław Podkański
stwierdził: „radio to ciekawy segment rynku mediów z dobrymi perspektywami na
30
przyszłość” .
Po owocnym zaistnieniu w sektorze radiowym Bauer Media zainwestował w sektor internetowy. W grudniu 2007 roku podpisano umowę z firmą Comarch SA,
większościowym udziałowcem Interim, na mocy której „Comarch SA zobowiązał się
do sprzedania Bauer Media walorów Interia.pl S.A. w publicznym wezwaniu na
akcje”31. Transakcja wyniosła ok. 200 mln PLN. Tym samym, większościowym udziałowcem portalu Interia.pl stał się koncern Bauer Media, dysponujący 89,4% głosów
na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Interia.pl. Pozostali udziałowcy Interia.pl to
Radio Muzyka Fakty sp. z o.o., oraz Broker FM S.A, obie spółki są zależne od Bauer
Media. Witold Woźniak skomentował tę transakcję następująco: „przejęcie Interia.pl
jest dla Grupy Bauer kolejnym ważnym krokiem w rozwoju strategii multimedialnej.
Dostrzegamy duży potencjał synergii między prasą, radiem i Internetem w zakresie
tworzenia treści redakcyjnych, szerokiej oferty reklamowej i wzajemnej promocji.
Wysoka aktualna pozycja Interia.pl w rankingu najważniejszych polskich portali stwarza solidne podstawy do nadania temu procesowi wysokiej dynamiki. Szczegóły
strategii zostaną ogłoszone w pierwszym kwartale 2008 roku”32.
Także inne koncerny medialne inwestowały w kolejne sektory rynku. W lipcu 2005
roku koncern Axel Springer Polska uruchomił w Sosnowcu drukarnię. Inwestycja
powstała dzięki współpracy koncernu z włoską firmą Seregni Painting Group. Wydawca drukował w niej od 20 do 25% „Faktu”, przeznaczonego głównie na Górny
Śląsk. Zakup nowoczesnej maszyny KBA Express pozwalał wydrukować blisko 60 tys.
nakładu gazety na godzinę, co umożliwiło późniejsze zamykanie edycji tabloidu.

Łączenie firm
Rywalizacja między koncernami medialnymi wymusiła koncentrację i łączenie
przedsiębiorstw medialnych. Z tej strategii umacniania swojej pozycji skorzystały
także firmy z niemieckim kapitałem. Na początku 2006 roku zapowiedziano fuzję
Burdy z Hachette Filipacchi Polska. Oficjalnie nowe przedsiębiorstwo rozpoczęło
działalność od początku lipca 2006 roku. Kontrolę kapitałową nad nową strukturą,
Hachette Filipacchi Burda Polska przejęła Burda Polska, do której należało 51%
udziałów33. Ówczesny prezes Krzysztof Kowaliło, w oficjalnym komunikacie
29 Twórcą Radia RMF FM był Stanisław Tyczyński. Wg Radio Track SMG/KRC A Millward Brown Company, od lipca do
września 2006 roku stacja miała najlepszą słuchalność, 21%.
30 K. Głowiński, A. Klim, Tyczyński mówi: Dość…, s. 38.
31 P. Zalewski, Bauer przejmuje Interię, http://www.internetstandard.pl/news/133154/Bauer.przejmuje (dostęp:
19.01.2012).
32 Tamże.
33 J. Dziwisińska, K. Prewęcka, Burda kontroluje Hachette Filipacchi, „Media i Marketing Polska”, 2006, nr 3, s. 1;
M. Lemańska, Elle u Anny, „Press”, 2006, nr 2, s. 39–42; taż, Centralizacja, „Press”, 2006, nr 9, s. 15; „Press”, 2006, nr 7,
s. 7.
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stwierdził, „działając wspólnie na rynku prasy kolorowej, chcę zwiększyć nakłady
wydawanych pism i obroty z reklam. Dzięki temu chcemy osiągnąć lepszą pozycję na
34
rynku prasy” . Burda Polska zakończyła 2005 rok z dodatnim wynikiem netto, natomiast rentowność Hachette była zdecydowanie niższa. Dochody z reklam w pierwszej
połowie 2006 roku w przypadku Burdy Polska ukształtowały się na poziomie 9,2 mln
zł. Rok wcześniej były niższe i wyniosły 7,2 mln zł. W analogicznych okresach Hachette
zanotowało spadek wpływów reklamowych z 31,3 mln zł do poziomu 28,1 mln zł.
Połączenie obydwu przedsiębiorstw okazało się najkrótszą drogą do zmiany pozycji
na rynku prasowym. Na łamach prasy fachowej, pełniący w tym czasie funkcję
prezesa firmy, K. Kowaliło podkreślił: „pisma luksusowe dla kobiet są bardzo istotnym
kierunkiem rozwoju nowego koncernu”35. Do końca 2006 roku wydawnictwo nie
wprowadziło nowego tytułu należącego do tego segmentu, mimo pojawiających się
nieoficjalnych informacji, że zespół redakcyjny pod kierownictwem Krystyny Kaszuby
rozpoczął pracę nad magazynem „In Style”. Podobnie wyglądała sytuacja w 2007
roku, w którym koncern, przez kolejne przejęcia, pracował nad umacnianiem swojej
pozycji wśród wydawców. W połowie tego roku Burda Eastern Europe kupiła od Vogel
Burda Group 100% udziałów w wydawnictwie Vogel Burda Communications.
Wartość transakcji została objęta tajemnicą. Nieoficjalnie mówiło się o kilku milionach euro. Tym sposobem niejednorodna oferta firmy, w której były już różnego typu
poradniki o treściach ogólnych – „Dobre Rady”, hobbystycznych – „Burda”, magazyn
luksusowy – „Elle”, pismo o zdrowiu – „Samo Zdrowie”, poświęcone tematyce filmowej – „Film”, wzbogaciła się o czasopisma o tematyce komputerowej – „Chip”
36
i „Computer Reseller News Polska” (CRN) oraz ich witryny . Koncern nie poprzestał
na tych inwestycjach. Jesienią 2007 r. kupił od firmy Lagardére 49% udziałów w joint
venture Hachette Filipacchi Burda Polska37. Po tych transakcjach, na początku 2008 r.
firma zmieniła nazwę na Burda Media Polska.
Innym przykładem fuzji może być sprawa wydawnictwa pt. „Dziennik. Polska.
Europa. Świat”. Wydaje się, że niezadowalająca pozycja tytułu na rynku prasy codziennej wpłynęła na decyzje szefów firmy38. Do istotnej transakcji doszło 1 czerwca
2009 roku. Tego dnia Axel Springer Polska i Infor.pl podpisały porozumienie tworzące
wspólne przedsięwzięcie biznesowe. Axel Springer Polska miał objąć 49% udziałów
w spółce Infor Biznes, do której wniósł swój tytuł „Dziennik. Polska. Europa. Świat”
oraz serwis internetowy Dziennik.pl. Celem podpisanej umowy było wspólne wydawanie od jesieni 2009 r. nowej gazety codziennej – „Dziennik Gazeta Prawna”.
Zgodnie z intencją wydawców nowy tytuł połączył wysokiej jakości treści obecne na
34

„Press”, 2006, nr 1, s. 13.
Burda Polska i Hachette Filipacchi Polska, „Media i Marketing Polska. Magazyny Raport”, 2006, nr 38, s. 15.
36 J. Dziwisińska, K. Prewęcka Nowy egzamin Burdy w inwestycjach, „Media i Marketing Polska”, 2007, nr 24,
s. 1, 15.
37 A. Wieczerzak, Burda bez Hachette, „Press”, 2007, nr 10, s. 10; „Press”, 2008, nr 2, s. 6.
38 Sprzedaż ogółem w kwietniu 2009 r. wyniosła 83 441 przy jednorazowym nakładzie na poziomie – 211 281. Dla
porównania w kwietniu 2008 r. sprzedaż wyniosła 141 224 przy jednorazowym nakładzie wynoszącym 253 409 –
Źródło: ZKDP.
35
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łamach obydwu tytułów. „Dziennik” zadbał o obszar polityki, kultury i sportu, a „Gazeta Prawna” o tematykę związaną z gospodarką, podatkami i prawem. Poszerzony
zakres zagadnień miał wpłynąć na atrakcyjność gazety zarówno dla czytelników, jak
39
i klientów reklamowych .
Wydawnictwo Bauer Media i wrocławski Phoenix Press od wielu lat łączyła współpraca. Bauer udzielał Phoenix Press licencji na wydania specjalne pod markami
swoich tytułów. W drugiej połowie maja 2009 roku spółka Henrich Bauer Verlag
Beteiligungs z Grupy Bauer Media kupiła natomiast 79% udziałów we wrocławskiej
spółce. Zakup był formalizacją wcześniejszych związków. Koncern Bauer Media konsekwentnie starał się wypracować pozycję monopolisty w poszczególnych segmentach rynku. Zdominował prasę telewizyjną i rozrywkowo-plotkarską. Kolejnym
segmentem, którym żywo się zainteresował, były tytuły należące do tzw. real life
stories lub true stories, w których wyspecjalizował się Phoenix Press. Zbigniew Napierała, prezes firmy Edipresse Polska, na łamach prasy fachowej podkreślił: „przejmując
Phoenix, Bauer Media rozbudowuje segment rozrywkowy, w którym i tak dominuje
od lat. Trudno przewidzieć, czy utrzyma wszystkie tytuły z portfolio Phoenix Press,
bo większość z nich to konkurencja dla tygodników Bauera „Życie na Gorąco” lub
„Takie jest Życie”40. Maciej Brzozowski, dyrektor PR Grupy Bauer, nie ujawnił planów
wydawnictwa wobec nowych tytułów. Natomiast Mariusz Ściubisz, marketing
& communication manager w Phoenix Press, zapewnił, że wydawca nie zamierza
41
rezygnować z żadnego tytułu .
Ostatnia fuzja miała miejsce w drugim półroczu 2013 roku. W kwietniu 2013 roku
Burda Media Polska poinformowała opinię publiczną o możliwości przejęcia udziałów firmy Gruner + Jahr Polska. W komunikacie prasowym rozesłanym do mediów
Fabrizio D'Angelo, szef Burda International, oceniał: „osiągnięcie tak mocnej pozycji
stanowi znakomity fundament dla rozbudowy głównego zakresu działalności wydawniczej. Wierzymy w biznes wydawniczy i inwestujemy w magazyny, dlatego
zamierzamy dalej rozwijać istniejące portfolio czasopism. Dzięki temu będziemy
w stanie optymalnie wykorzystać szanse biznesowe, jakie daje przedsiębiorcom
42
rozwijająca się polska gospodarka” . Na początku sierpnia 2013 r. Urząd Ochrony
Konkurencji i Konsumenta wydał pozytywną opinię, dzięki której koncern stał się
39 Zob. też: V. Makarenko, Rośnie rywal dla Bankier.pl, „Gazeta Wyborcza”, 2009, nr 130, s. 28; M. Janicki,
W. Władyka, Przypadek „Dziennika”, „Polityka”, 2009, nr 24, s. 22–24; G. Kopacz, Infor-Springer, „Press”, 2009, nr 6,
s. 7; http://media2.pl/media/51968-dziennik-i-gazeta-prawna-razem-(aktualizacja).html (dostęp: 21.10.2009);
www.dziennikarze.info/2009/06/02/nowy-dziennik-od-axel-springer-polska-i-infor-pl/ (dostęp: 06.09.2009).
40 M. Wyszyńska, Ekspansja Bauera, „Press”, 2009, nr 6, s. 6.
41 W marcu 2010 roku Phoenix Press wydawał 28 pism: z segmentu real life stories (m.in.: „Z Życia Wzięte”,
„Sukcesy i Porażki”), rozrywkowe (m.in.: „Czas na Relaks”, „Chwila na Relaks”), poradnikowe („To lubię”) i dziecięcomłodzieżowe. Nowością w portfolio Bauera stały się magazyny dla dzieci – „Shrek i przyjaciele” i „Miś Pluszek”. Dwa
tytuły to za mało, by rywalizować z wydawnictwami specjalizującymi się w tej dziedzinie, jak Egmont Polska lub Media
Service Zawada. Można przypuszczać, że kierownictwo firmy zadecyduje o dalszej ekspansji w tym segmencie, albo
z niego zrezygnuje, sprzedając lub likwidując tytuły.
42 http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,13755393, Burda_International_przejmuje_G_J_Polska__W_lipcu.html
(dostęp: 12.06.2013).

82

Burda Media Polska, Bauer Media, Ringier Axel Springer, G+J Polska – kondycja 'wielkiej niemieckiej czwórki'...

wydawcą 30 czasopism, 20 stron internetowych i wydawnictwa książkowego, stając
się jednym z trzech największych firm oferujących magazyny czasu wolnego. Dotychczasowe spółki G+J działające na terenie Polski, których łącznie siedem, nadal
istnieją. W nazwie każdej z nich znalazło się słowo Burda. Proces łączenia struktur
obydwu spółek rozpoczął się w grudniu 2013 roku. Magdalena Malicka, prezes G+J
43
podkreśliła: „najszybciej powinny zostać połączone działy reklamy” .
Tym sposobem z 'wielkiej niemieckiej czwórki' zostały trzy koncerny medialne.
Dwa z nich, mianowicie Burda i Bauer, wyspecjalizowały się w prasie adresowanej do
kobiet i magazynach lifestylowych, zaś Ringier Axel Springer, pozbył się periodyków
kobiecych inwestując w dzienniki, tygodnik opiniotwórczy, magazyny komputerowe
i motoryzacyjne. Wszystkie firmy poszerzały swoją ofertę o liczne serwisy internetowe.

Oferta prasowa
Dzięki fuzji, która miała miejsce pod koniec 2013 roku, z 'wielkiej niemieckiej
czwórki' została niemiecka trójka. Oferta wydawnicza firm: Bauer Media Polska,
Burda Media Polska i Ringier Axel Springer to znaczny fragment polskiego rynku
prasowego. Do wyżej wymienionych wydawców należą czasopisma i gazety chętnie
wybierane przez polskich czytelników.
Zdecydowanym liderem pod względem wysokości nakładów, sprzedaży i dochodów z reklam był koncern Bauer Media Polska. W 2013 roku Bauer inwestował w pięć
segmentów prasowych, z których najliczniej reprezentowany był sektor magazynów
kobiecych. Należy podkreślić, że Bauer jest niejednorodny, z tytułami należącymi do
różnych subsegmentów, jak: magazyny luksusowe, poradnikowe, poradnikowo-rozrywkowe, rozrywkowo-plotkarskie, typu people, dla rodziców i true story. Ogólnie,
wśród magazynów adresowanych do kobiet, największą sprzedaż w 2012 roku44
miało „Życie na Gorąco” – 615 tys. egz. Na drugim miejscu uplasował się poradnikowy miesięcznik dla kobiet „Kobieta i Życie” ze sprzedażą na poziomie 379 tys. egz.
Trzecia lokata należała do „Tiny”. Jej rezultat to 378 tys. egz. Ponadto magazyny
kobiece Bauera były liderami w swoich segmentach prasowych. „Twój Styl” dominował wśród magazynów luksusowych, ze sprzedażą na poziomie 227 tys. egz. Także
w segmencie magazynów typu people pierwsze miejsce należało do tytułu Bauera –
„Show”, którego wynik to 429 tys. egz.
Koncern, od początku istnienia na polskim rynku medialnym, inwestował w segment magazynów adresowanych do młodzieży. W 2013 roku w jego portforlio
znalazło się pięć tytułów. Najwyższą sprzedaż osiągnął magazyn „Bravo” – 170 tys.

43 http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/burda-formalnie-wlascicielem-g-j-polska-szykuje-sie-polaczeniestruktur (dostęp: 02.02.1014).
44 Dane z 2012 roku, były to najnowsze, całoroczne zestawienia opublikowane przez ZKDP.
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egz. Kolejne tytuły nie sprzedawały się tak dobrze. Trzy spośród nich: „Bravo Girl”,
„Twist” i „Fun Club” nie przekroczyły 100 tys. egz. Bauer wypracował dominującą
pozycję w segmencie tygodników telewizyjnych. Oferował odbiorcom 9 magazynów
z programem telewizyjnym. Niekwestionowanym liderem był tygodnik „Tele Tydzień”, którego sprzedaż ukształtowała się na poziomie 987 tys. egz. Drugie miejsce,
z wynikiem 408 tys. osiągnął magazyn „To&Owo”, a trzecie „Tele Świat” ze średnim
rozpowszechnieniem na poziomie 383 tys. egzemplarzy.
W segmencie magazynów motoryzacyjnych i komputerowych Bauer w 2013 roku
posiadał po dwa magazyny. W przeciągu 25 lat funkcjonowania na polskim rynku
prasowym widać, że koncern bez sentymentów rezygnował z tych tytułów i sektorów
rynku medialnego, które nie przyniosły zadowalających wyników ze sprzedaży i dochodów z reklam. W 2000 firma zainwestowała w pisma komputerowe. W portfolio
znalazło się siedem tytułów: „Action Plus”, „CD Action”, „PC Format”, „Click!” „Gry,
programy”, „Internet”, „Kawaii”, „Fotografia i aparaty cyfrowe” oraz „Next”. Odpływ
czytelników z tego segmentu prasowego w stronę Internetu zaowocował likwidacją
pięciu tytułów. W 2001 roku Bauer Media Polska zaistniał także w segmencie
magazynów motoryzacyjnych. Wówczas zaoferował odbiorcom magazyn „Auto Moto”. Dwa lata później kupił tygodnik „Motor”. Czasopisma należące do tego segmentu
nigdy nie osiągały tak wysokich wyników ze sprzedaży egzemplarzowej, jak prasa
adresowana do kobiet. Zapewne dlatego koncern nie rozbudowywał tego segmentu
prasowego o nowe tytuły. Skupił się natomiast na kampaniach promocyjnych mających na celu umacnianie pozycji zarówno posiadanych czasopism komputerowych,
jak i motoryzacyjnych. Tabela 1 ilustruje ofertę prasową Bauera w 2013 roku.
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Tab.1. Oferta prasowa koncernu Bauer Media w 2013 roku
Ilość

Segment
łącznie

Bravo (170), Bravo Girl (83), Bravo Sport (103),
Twist (80), Fun Club (77)

5

5

Luksusowe

Pani (98), Twój Styl (227).

2

Poradnikowe

Świat Kobiety (374), Kobieta i Życie (379),
Naj Magazyn (68), Olivia (142),

4

Poradnikoworozrywkowe

Tina (378)

1

Życie na Gorąco (615), Świat & Ludzie (197),
Twoje Imperium (325), Rewia (245), Na Żywo (179),
Chwila dla Ciebie (310), Relaks (107)

7

Typu people

Show (429)

1

Dla rodziców

Mam Dziecko (b.d)

1

True Story

Takie jest Życie (128)

1

Magazyny motoryzacyjne

Auto Moto (40), Motor (101)

2

2

Magazyny telewizyjne

Świat Seriali (205), To & Owo (408), Tele Max (187),
Tele Świat (383), Tele Tydzień (987), TV14 (216),
Super TV (171), Kurier TV (b.d), Imperium TV (97).

9

9

Magazyny komputerowe

CD Action (81), PC Format (72).

2

2

Segment prasowy
Magazyny młodzieżowe

Magazyny
Rozrywkowokobiece
plotkarskie

Tytuły, rozpowszechnienie płatne w 2012 w tys. egz.

17

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ZKDP (tytuły podaję bez cudzysłowu).

Po przejęciu udziałów w firmie G+J Polska, Burda stała się koncernem mającym
30 tytułów prasowych i 10 serwisów internetowych. Mimo tak szerokiej oferty sprzedaż egzemplarzowa nie była tak wysoka, jak w przypadku tytułów Bauera. Analizując
wyniki osiągane przez tytuły Burdy widać wyraźnie, że czytelnicy najchętniej kupowali magazyn kulinarny „Przyślij Przepis”, którego średnia sprzedaż ukształtowała się
na poziomie 458 tys. egz. Na drugim miejscu uplasował się miesięcznik poradnikowy
„Dobre Rady” z wynikiem 400 tys. egz. Flagowy tytuł G+J Polska, mianowicie
miesięcznik „Claudia”, którym koncern rozpoczynał działalność na polskim rynku
prasowym, zajął trzecią lokatę ze sprzedażą na poziomie 277 tys. egz. Pozostałe tytuły
zarejestrowane przez ZKDP nie osiągnęły wartości powyżej 100 tys. egz.
Hubert Burda Media, podobnie jak Bauer, najprężniej inwestował w segment
magazynów adresowanych do kobiet. Wśród nich można wyróżnić następujące subsegmenty: magazyny luksusowe, poradnikowe, dom i ogród, kulinarne, o zdrowiu,
rozrywkowe i typu people. W latach 1989-2013 koncern pozbył się ze swojego
portfolio licznych tytułów dotyczących kroju i szycia, których w latach 1990-1997
posiadał aż 1145. Widać zmianę specjalizacji wydawniczej i inwestowanie w magazyny
45 Więcej na ten temat zob. O. Dąbrowska-Cendrowska, Niemieckie koncerny prasowe w Polsce w latach 19892008. Działalność wydawnicza – upowszechnianie treści – oddziaływanie na czytelników, Warszawa 2009.
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wysokonakładowe o treści ogólnej przynoszące największe zyski ze sprzedaży
powierzchni reklamowej. Dzięki fuzji koncern zaistniał w segmencie magazynów
popularnonaukowych. W tej grupie najlepiej radził sobie „Focus” osiągający średnią
sprzedaż na poziomie 90 tys. egz. Tabela 2 obrazuje omawiane zjawisko.
Tab. 2. Oferta prasowa koncernu Hubert Burda Media
Segment prasowy
Luksusowe
Poradnikowe
Dom i ogród
Magazyny
kobiece

Kulinarne

Tytuły

Ilość

Elle (73), InStyle (70), Glamour (98)

3

Dobre Rady (400), Burda (27), Claudia (277)

3

Elle Decoration (17), Mój Piękny Dom (b.d) ,
Przepis na Ogród (64), Sielskie Życie (20)
Prześlij Przepis (458), Sól i Pieprz (19), Moje Gotowanie (18),
Prześlij Przepis. Wydanie specjalne (b.d), Prześlij Przepis.
Krzyżówki (b.d)

Segment
łącznie

4
5

22

O zdrowiu

Samo Zdrowie (50)

1

Rozrywkowe

Dobre Rady. Panoramy (b.d), Dobre Rady. Szyfrówki (b.d),
Dobre Rady. Sudoku (b.d), Prześlij Przepis. Panorama 200 (b.d),
Prześlij Przepis. Kulinarne Hity (b.d)

5

Typu people

Gala (141)

1

Magazyny komputerowe

Chip (22), CRN (b.d), Vademecum CRN (b.d)

3

3

Magazyny popularnonaukowe

National Geographic (52), Focus (90), Focus. Historia (39),
Traveler (29)*, Kaleidoscope (b.d)
Kobieta.pl, Stylio.pl. Gala.pl, Glamour.pl,
Focus.pl, Rodzice.pl, MojeGotowanie.pl

5

5

Styl życia
Serwisy
Podróżnicze
internetowe
Społeczności
i rozrywka

7

National-Geographic.pl, Odysei.com

2

Epuls.pl

1

10

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ZKDP.

Koncern Ringier Axel Springer to jedyna firma z kapitałem obcym, która zainwestowała w ogólnopolskie dzienniki informacyjne i tygodniki opiniotwórcze. Rozpoczynając od tytułów adresowanych do kobiet, tj.: „Pani Domu”, „Olivia”, „Cienie i Blaski”
oraz „Sekrety Serca” powoli i konsekwentnie zmieniła swoją ofertę i wizerunek.
Początkiem był zakup licencji na wydawanie tygodnika „Newsweek”, który zadebiutował na polskim rynku prasowym w 2001 roku. Następnie koncern postarał się
o zadowalający start „Faktu” i inwestycje w dzienniki sportowe i magazyn ekonomiczny.
W 2013 roku w portfolio firmy znalazło się 15 tytułów, w tym trzy dzienniki i 12
czasopism reprezentujących następujące segmenty prasowe: motoryzacyjny, komputerowy, opiniotwórczy oraz ekonomiczny. Liderem sprzedaży w ofercie Ringiera
był „Fakt” z wynikiem na poziomie 374 tys. egz. Dziennik po raz kolejny zdystansował
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„Gazetę Wyborczą”, której średnie rozpowszechnienie płatne wyniosło 256 tys. egz.
Drugą pozycję wśród tytułów koncernu zajął „Newsweek”. Jego średnia sprzedaż to
138 tys. egz. Trzecia lokata należała do tygodnika motoryzacyjnego „Auto Świat”,
którego sprzedaż wyniosła 92 tys. egz. W 2012 roku „Auto Świat” przegrał rywalizację
o czytelników z „Motorem” Bauera. Ofertę koncernu uzupełniały magazyny on-line.
Tabela trzecia prezentuje tytuły firmy.
Tab. 3. Oferta prasowa koncernu Ringier Axel Springer w 2013 roku
Segment prasowy
Dzienniki

informacyjny
sportowy

Magazyny motoryzacyjne
Magazyny komputerowe
Magazyny opiniotwórcze
Magazyny ekonomiczne
Inne magazyny

Magazyny on-line

Tytuły rozpowszechnienie płatne w 2012 w tys. egz.

Ilość

Fakt (374)

1

Przegląd Sportowy (43), Sport (7)

2

Auto Świat (92), Auto Świat 4x4 (17), Auto Świat.
Poradnik (43), Auto Świat. Katalog (26), Top Gear (47)
Komputer Świat (43), Komputer Świat. Niezbędnik (27),
Komputer Świat. Gry (13), Komputer Świat. Gry dla Dzieci (b.d)

Segment
łącznie
3

5

5

4

4

Newsweek (138)

1

1

Forbes.Profit (35)

1

1

4

4

15

15

Fakt TV (b.d), Fakt Gwiazdy (b.d), Pierwszy Milion (b.d),
Tygodnik Przeglądu Sportowego (b.d)
fakt.pl, topgear.com.pl, autoświat.pl, Newsweek Polska na
Tablety, komputerswiat.pl, gamezilla.pl, koktajl24.pl,
ofeminin.pl, ks-ekspert.pl, komputerswiat.pl na smartphone,
przegladsportowy.pl Siatkówka na smartphona, relacje24.pl,
sklep.komputerswiat.pl, słownikkomputerowy.pl,
spokogadzet.pl

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ZKDP.

Podsumowanie
Głównymi wydawcami magazynów wysokonakładowych w Polsce są koncerny
z zagranicznym kapitałem. Obok 'wielkiej niemieckiej trójki' należy wymienić firmy ze
szwajcarskim kapitałem: Marquard Media Polska oraz Edipresse Polska. Podstawowym ich założeniem jest osiąganie zysków przy jak najmniejszych nakładach
własnych. Homogenizacja zawartości, standaryzacji przekazu oraz tabloidyzacja,
których celem jest zaspokojenie zainteresowań przeciętnego i mało wymagającego
odbiorcy, sprzyja generowaniu zadowalających zysków finansowych.
W ofercie czterech firm, w tym dwóch z niemieckim kapitałem – Bauer i Burda
oraz dwóch ze szwajcarskim - Edipresse i Marquard, dominują pisma dla kobiet, które
osiągają najwyższe nakłady i średnią sprzedaż egzemplarzową. Język sukcesu wykorzystujący formuły magiczne oraz słowa klucze, bardzo często zaczerpnięte ze
sloganów reklamowych, współgra z konsumpcyjnym stylem życia, dużą ilością
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reklam i artykułami sponsorowanymi , przyczyniając się do generowania oczekiwanych zysków finansowych.
Magazyny wydawane przez zagranicznych wydawców, w tym niemieckich, zawsze
były dobrym nośnikiem reklamy. Zabiegając o reklamodawców firmy umacniały
i rozszerzały swoją ofertę w poszczególnych segmentach prasowych w celu oferowania korzystnych pakietów i rabatów reklamowych. Bauer Media Polska od lat był największym wydawcą pod względem udziałów w rynku reklamy w Polsce. W pierwszym
kwartale 2012 roku do niego należało 28,4% rynku. Na drugim miejscu znalazł się
inny wydawca z niemieckim kapitałem, mianowicie G+J Polska z 12,5%. Kolejne
dwie pozycje należały do: Agory i Marquard Media Polska. Agora miała 10,4% rynku,
a druga z wymienionych firm 8,2%. Ranking pięciu najlepszych zamykał koncern
47
Burda Media Polska z wynikiem 7,7% rynku reklamy . Przedstawione powyżej dane
upoważniają do stwierdzenia, że fuzja między Burdą i G+J znacznie umocniła pozycję
Burdy Media Polska na rodzimym rynku prasowym. Można przypuszczać, że bogatsza
oferta pozwoli na przygotowanie korzystniejszych pakietów reklamowych i umocni
pozycję firmy na rynku reklamy prasowej.
Burda Media Poland, Bauer Media, Ringier Axel Springer, G+J Poland - condition
of the 'Great German Foursome' in the Polish media market
Summary
'Great German Foursome' – are the companies with German capital that appeared at the Polish
press market becoming its essential element after the political transformations. While applying
a number of marketing strategies they managed to have gained dominant positions in many segments
of the press. With time they began to expand its activities to other sectors of the media. Their conduct in
introducing new products to the market and the ways to promote and acquire customers (both the
readers and the consumers) have become the benchmark for other media companies. The purpose of
this article is to examine the condition of the four companies with German capital after almost 25 years
of activity at the Polish media market. The author also wants to seek answer to the question concerning
the types of actions these companies have taken to adapt themselves to the changes in the age of
globalization, excessive market concentration, convergence and media commercialization .
Key words: publishers with German capital, Burda Media Poland, Bauer Media, Ringier Axel Springer,
G+J Poland after 25 years in Poland, media convergence, concentration of capital

46 Zob. J. Bralczyk, J. Wasilewski, Język w mediach, medialność języka, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów. Nowa
edycja, Z. Bauer, E. Chudziński (red.), Kraków 2012, s. 386-388.
47 http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/1001179.html (dostęp: 15.05.2013).
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ABSTRAKT
Artykuł przedstawia prezentację Słowenii w dyskursie medialnym w Serbii, Chorwacji i Macedonii
(głównie na podstawie wydań internetowych prasy) w okresie od listopada 2007 do kwietnia 2008 roku.
Położono nacisk na śledzenie konstruowania własnej tożsamości Słowenii poprzez budowanie
wielostronnych relacji oraz zastosowanie symbolicznej geografii w dyskusjach medialnych na temat
przewodnictwa Słowenii w Radzie UE. Artykuł koncentruje się na tym, jak różne narodowe dyskursy
przedstawiają realizowanie prezydencji przez Słowenię, a jak przedstawiają je 'dawniejsi bracia' w obrębie 'byłej Jugosławii', jak prezentowana jest pozycja Słowenii w odniesieniu do symbolicznej dawnej
dychotomii Bałkany – Europa. Artykuł wskazuje na różnice w określaniu roli Słoweni w procesie prezydencji przez słoweńskie i pozasłoweńskie dyskursy medialne, co wyrażało się w prasowych nagłówkach,
artykułach wstępnych czy tzw. lidach.
SŁOWA KLUCZOWE: słoweńska prezydencja w Radzie UE, serbskie, chorwackie i macedońskie media,
konstruowanie tożsamości, własne i obce określenie roli, symboliczna geografia

1. Introduction

1

Slovenia joined the EU in May 2004. Just four years later, from January to June
2008, this country was the first new EU member state to assume the presidency of
2
the European Council (hereinafter: the presidency). On this occasion, in the
1
This research was conducted as part of the bilateral project Media Constructions of “Balkan” National and
Cultural Identity in Transition: From Yugoslavia to Europe, led by Andreja Vezovnik (University of Ljubljana) and me.
I thank Andreja for her comments on a previous version of this article. I am also grateful to two anonymous colleagues
for their helpful suggestions. All errors are mine.
2
The Slovenian presidency was part of the first 'trio presidency' (Germany–Portugal–Slovenia) that took place
from January 2007 to June 2008. The Slovenian EU Council presidency within the trio form is discussed in Boštjan
Udovic and Marjan Svetlicic, Trio Matters? The Case of Slovene EU Council Presidency, [in:] “World Crisis. Revolution
or Evolution in the International Community? Third Global International Studies Conference”, 17–20 August 2011,
University of Porto, Portugal, at: http://www.wiscnetwork.org/porto2011/getpaper.php?id=729. Last accessed
3 December 2012.
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European media discourse outside Slovenia, intense attention was given to this
'model pupil', as Slovenia was frequently described.3 This event was also given great
significance in official Slovenian discourse: Prime Minister Janez Janša referred to the
presidency as “a major challenge—one of the greatest Slovenia has faced since its
4
independence.”
I examine the discursive presentation of Slovenia in Serbian, Croatian, and
Macedonian media from November 2007 to April 2008; that is, immediately before
and in the first months of the presidency. I analyze media discussions of Slovenia's
presidency by examining identity construction through self-positioning and otherpositioning, sometimes realized through references to symbolic geography. The
findings were expected to be quite challenging: Slovenia is a former Yugoslav
country, and so the discursive positioning of Slovenia was expected to be interwoven
with the positioning of other former Yugoslav countries. In the discourse linked to its
presidency (i.e., the EU Council presidency's discourse), Slovenia's potential positive
role regarding the integration of the Western Balkans into the EU was frequently
emphasized because one of the self-defined objectives of the Slovenian presidency
was to strengthen the Western Balkans' prospects of European Union membership5.
The main question addressed by this article is how media abroad approached and
used the event of Slovenia's rotating presidency to (re)formulate Slovenia's identity
(and, simultaneously, the identity of other former Yugoslav countries). The aim
was to examine how different national discourses in former Yugoslav countries
'responded' to and 'interpreted' Slovenia's self-positioning, and whether there were
differences in how three of its former 'Yugoslav brothers' positioned the country.
I also examined where Slovenia was positioned in relation to the dichotomy of the
(Western) Balkans versus Europe in this period in the media discourse and whether
there were changes in public discourse regarding this dichotomy compared to earlier
years.6 What new identity parameters emerge in the discourse analyzed, and how do
these affect the dichotomy of the West versus the Balkans that has been widely used
and critically analyzed in cultural studies? Was new content ascribed to the terms
'the Balkans' and 'Europe'? What is the relation of the role(s) defined in Slovenia's
self-positioning in its presidency program and the role(s) ascribed to Slovenia in
foreign other-positioning discourses? I pay particular attention to positioning
devices expressed in the headlines, kickers, and leads of the newspaper articles (see
Section 2).
The research questions posed here inevitably call to mind symbolic geography
and positive and negative connotations of geographical terms. As is shown, the term
3
See: Ljiljana Šaric, Domestic and Foreign Media Images of the Balkans, [in:] Ljiljana Šaric et al. (eds.), Contesting
Europe's Eastern Rim: Cultural Identities in Public Discourse, Bristol, 2010, 51–73.
4
http://www.eu2008.si/en/The_Council_Presidency/index.html. Accessed 23 August 2012.
5
http://www.eu2008.si. Accessed 3 December 2012.
6
Some findings related to South Slavic discourse are presented in Ljiljana Šaric, Balkan Identity: Changing selfimages of the South Slavs, “Journal of Multilingual and Multicultural Development”, 25, 5–6 (2004), p. 389–407 and
in L. Šaric, Domestic and Foreign Media Images ...
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Western Balkans is among the key terms used in positioning contexts (see Section 4).
Thus the reminder of this section provides some general remarks on the
conceptualization and naming of geographical spaces. I also comment on the key
term of this analysis, positioning, as understood in psychology, and specifically on
positioning and identity construction in media discourse. Section 4.1 examines
Serbian media, Section 4.2 Croatian media, and Section 4.3 Macedonian media.
Conclusions follow in Section 5.
Because this analysis deals with the identity-building force of some geographical
terms and their roles in discourse, among other topics, a few remarks on the
conceptualization of geographical spaces such as Europe and the (Western) Balkans7
are necessary. Because most geographical spaces are beyond one's (immediate)
experience, people necessarily think in metonymies and apply them in language
about geography. Speaking in cognitive linguistic terms, each conceptualization of
a space is a construal: this implies experience and sensory activities, but also that
there is no 'objective conceptualization' that includes all the characteristics of
the objects conceptualized. Acts of conceptualization necessarily imply choices.
Observers choose, for example, those features of objects that are most visible.
Observers cannot isolate themselves from their bodily experiences and overall
knowledge of objects, or from their social contexts. No observer can see the entire
entity labeled 'Europe', except for its image on a map. His conceptualization of
Europe thus happens at a very abstract level: it is based either on an abstraction
triggered by a (geographic) map, or on impressions of concrete parts of Europe.
An image of Europe is adapted to and influenced by diverse social and ideological
frames (e.g., the observer's personal experiential frame, or the dominant society and
its cultural frames). One way of conceptualizing Europe is imagining parts of Europe
as a political entity—that is, the EU. Thinking of Europe as the EU is simply one of
the many possible ways of thinking about this entity, and one among many construals
of Europe. That construal is ideological, but each and any construal of Europe is
ideological and selective.
8
Adopting a non-essentialist perspective , I argue that there are no inherent
characteristics of geographical terms (e.g., of Europe, the Balkans, or the Western
Balkans) that make them appropriate or inappropriate, even if they are construed ad
hoc to serve certain political and pragmatic purposes. However, all geographical
7
There is a vast literature on the construction of the Balkans and use of a term Balkan as an identity label in which
the Balkans function as a dark and negative European Other. See, for example, Nicole Lindstrom and Maple Razsa,
Balkan is Beautiful: Balkanism in the Political Discourse of Tudman's Croatia,”East European Politics and Societies“
18, 4 (November 2004), p. 628–650, Nicole Lindstrom, Between Europe and the Balkans: Mapping Slovenia and
Croatia's 'Return to Europe' in the 1990s,”Dialectical Anthropology” 27, 3–4 (2003), p. 313–329, Andreja Vezovnik,
Krekism and the Construction of Slovenian National Identity: Newspaper Commentaries on Slovenia's European
Union Integration, [in:] Contesting Europe's Eastern Rim, Ljiljana Šaric et al. (eds.) and L. Šaric, Domestic and Foreign
Media Images ...
8
Adrian Holliday, Culture as Constraint or Resource: Essentialist versus Non-Essentialist Views. ” The Japanese
Learner” 20 (March 2000). Available at: http://www.brookes.ac.uk/schools/education/eal/jl-archive/jlbestof/18.pdf. Accessed 9 January 2013.
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terms can become subject to discursive manipulation and means used in
positioning—that is, (de)legitimization in discourse: the 'old' terms because of their
complex discourse history (e.g., the Balkans), and the new terms because they seem
to lack a 'natural' basis or because they have acquired negative connotations in some
of their usage contexts (e.g., the Western Balkans).
Geographic terms and symbolic geography relate to the superordinate categories
applied in this analysis, self-positioning and other-positioning, which were initially
used in psychological research9. The concept of 'position' originates in marketing and
refers to communication strategies that allow one to place a certain product among
its competitors10. Langenhove and Harré emphasize that positioning and positions
are general metaphors introduced to “grasp how persons are 'located' within
conversations as observably and subjectively coherent participants in jointly
11
produced story-lines” .
Although that research has constantly emphasized language as a main means of
positioning, not so many initial analyses have dealt with language. Self-positioning
and other-positioning have been more closely linked to discourse analysis in recent
research12. Positioning theory aims at unpacking “the discursive procedures by which
rights and duties are allocated, ascribed, claimed, disputed, fought over, and so on in
the course of actual real-time conflict situations insofar as one can obtain records
of them''13. Needless to say, situations do not necessarily have to involve explicit
14
conflicts. In recent positioning studies, a positioning act by which someone has
been positioned by others or has positioned himself is assumed to have two phases.
The first phase involves the attribution of certain qualities of, for example, a person's
character, which equals an identity construction. This phase is sometimes supported
by biographical reports on somebody's past behavior. In the second phase, there
occurs what Davies and Harré15 originally termed 'positioning': the person being
positioned is assigned or refused a cluster of rights and duties to perform certain
kinds of acts. Both phases presume a local moral order, a cluster of collectively
located beliefs about what right things have to be done16. Local moral orders belong
to identity parameters in a society.

9
R. Harré and L. van Langenhove provide an overview of their applications [in:] Rom Harré and Luk van
Langenhove (eds.), Positioning Theory, Blackwell, 1999.
10 Luk van Langenhove and Rom Harré, Cultural Stereotypes and Positioning Theory, “Journal for the Theory of
Social Behaviour” 24, 4, 1995, p. 362.
11 Op.cit.
12 E. g. Fathali Moghaddam and Rom Harré (eds.), Words of Conflict, Words of War: How the Language We Use in
Political Processes Sparks Fighting, Praeger, 2010.
13 Ciarán Benson, From Dr. No to Dr. Yes: Positioning Theory and Dr. Ian Paisley's Endgame, [in:] Fathali Moghaddam
and Rom Harré (eds.), Words of Conflict ..., p. 140.
14 F. Moghaddam and R. Harré (eds.), Words of Conflict ...
15 Bronwyn Davies and Rom Harré, Positioning: The Discursive Production of Selves, ”Journal for the Theory of
Social Behavior” 20, 1 (March 1990), p. 43–63.
16 F. Moghaddam and R. Harré (eds.), Words of Conflict ..., p. 9–10.
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It is impossible to avoid positioning in any discursive act. Adopting a position
involves the use of rhetorical devices by which speakers stand in various kinds of
17
relations (e.g., of power, competence, or moral standing) .
Positioning in discourse is realized through various discursive strategies; for
example, through legitimization and delegitimization (a positive representation of
the self and a negative representation of the Other), which are linked to a positive
or negative evaluation of an entity's features, frequently realized in usages of
words or phrases with negative connotations18. (De)legitimization, evaluation, and
metaphorical representation often simultaneously appear and contribute to
positioning, as shown in the analysis of the media material. Furthermore, positioning
in media discourse relates to texts' storylines, which often reveal discursive
presentations of rivals and supporters of certain ideas and worldviews in terms
19
corresponding to a few functions that Propp identified in Russian fairytales.
Surprisingly, the narrative structure of the media material frequently reduces
discourse participants' profiles to two opposite roles: hero and helper on the positive
side, and villain on the negative side. The hero is a major character, the key person the
story is told around. The helper appears at critical moments to support the hero. The
villain struggles directly against the hero. Typically morally bad, the villain highlights
the goodness of the hero. These roles are stereotypes, and stereotyping appears to
be a frequent strategy in discursive positioning.
Positioning in its original sense applies to communication between individuals
in which they assign or refuse a cluster of rights and duties. Positioning of political
subjects, such as states, also implies assigning or refusing rights and duties. This
assigning of duties in relation to states and the EU Council presidency's discourse
resembles what the social research understands as states' 'roles'. For example,
Kajnc20 discusses various roles of Slovenia during its presidency in, for instance,
foreign policy, justice, and domestic affairs, mentioning the roles of leadership,
broker, bargainer, and organizer21. These roles can be understood as positions. Kajnc
highlighted that in the 'super-priority' of the presidency—bringing the countries
22
of the Western Balkans closer to the EU—Slovenia exercised a bargaining role” .

17

L. van Langenhove and R. Harré, Cultural Stereotypes ..., p. 362
E.g. Paul Chilton, Analysing Political Discourse (Routledge, 2004, 46) states that legitimization establishes the
“egitimacy” of a political actor's acts and is linked to coercion. For evaluation, see also Susan Hunston and Geoff
Thompson, Evaluation in Text, Oxford University Press, 2003.
19 Vladimir Propp, Morphology of the Folk Tale. The American Folklore Society, 1968.
20 Sabina Kajnc, Channels of Cooperation: A Case Study of Slovenia's Presidency of the EU. EPIN Working Paper,
Brussels, 2009.
21 Op.cit., p. 6.
22 Sabina Kajnc, Die slowenische EU-Ratspräsidentschaft 2008, „Aus Politik und Zeitgeschichte“ 32 (2008).
http://www.bpb.de/apuz/31044/die-slowenische-eu-ratspraesidentschaft-2008?p=all. Accessed 10 January 2013.
18
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2. Material and method
The first part of my material is the Slovenian presidency program as the 'initial'
official and deliberate self-positioning text, and a crucial part of official Slovenian
discourse regarding the presidency (see Section 3). In Section 4, I consider online
published and collected material from some widely read Serbian, Croatian, and
Macedonian newspapers (see Table 1). The material thematizes the presidency
explicitly and in some detail, and dates from November 2007 to April 2008.
Table 1. Material: an overview
Serbian media
Večernje novosti (40,000 words),
Politika (14,000), Danas (3,000),
and Dnevnik (3,000)

Croatian media

Macedonian media

Večernji list (45,000 words), Jutarnji Dnevnik (15,500 words), Utrinski
list (4,500), Novi list (20,000), and
vesnik (12,600), Večer (6,700)
Slobodna Dalmacija (20,000)

The selection of newspapers was based on including influential newspapers with
broad readership (excluding tabloids), but also newspapers of somewhat different
profiles that reach different audiences. Another practical reason influenced the
choice of the three Macedonian newspapers: the availability of online archives. The
Serbian sub-corpus comes from the two newspapers read nationwide (“Vecernje
novosti” and “Politika”) and two less widely read papers (“Danas” and “Dnevnik”).23
This sub-corpus is uneven because much more material was found in one source than
in the other three. The Croatian sub-corpus includes four of the five largest dailies
in Croatia (“Jutarnji list”, “Vecernji list”, “Slobodna Dalmacija”, and “Novi list”).24 This
corpus is also uneven: “Vecernji list” provided much more material than other
newspapers due to a large number of rather short news items by HINA (the Croatian
News Agency).

23 “Vecernje novosti” is the second-most-read newspaper in Serbia (read by 9% of people that read at least one
daily); the most-read paper is the tabloid “Blic”. See Media Landscape: Serbia. http://www.ejc.net/media_
landscape/article/serbia/. Accessed 9 January 2013. “Politika is Serbia's leading daily paper at present. With its
circulation of 75,000, it is the mouthpiece of numerous intellectuals”. Christiana Christova and Dirk Förger, The
Situation of the Media in Serbia, “Auslandsinformationen “ 2 (Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.), Berlin, 2009),
p. 160–165. http://www.kas.de/wf/doc/kas_16135-544-2-30.pdf. “Danas” was launched in 1997, and focuses on
social democracy, European integration, ex-Yugoslavia, and human rights. “Dnevnik” is a regional newspaper
published in Novi Sad and “is now highly popular among the multi-ethnic reading public of Vojvodina”, see
Ch. Christova and D. Förger, op. cit.
24 I ignored the most widely read newspaper: “24 Sata” because it is a tabloid. “Novi List” - “scored fifth . . . with four
percent of readership in 2005 through 2009, but first in the Rijeka region with more than 50 percent” -- Media
Landscape: Croatia. http://www.ejc.net/media_landscape/article/croatia/. Accessed 10 January 2013. “Vecernji
list” and “Jutarnji list” are read nationwide, whereas “Slobodna Dalmacija” and “Novi list” have their core readership
in Dalmatia and Gorski Kotar counties, although they are also read in the rest of Croatia.

96

Discursive presentations of Slovenia's EU Council presidency in Serbian, Croatian, and Macedonian media

The sub-corpus of Macedonian includes the paper with the highest circulation
(“Dnevnik”) in addition to “Utrinski vesnik” and “Vecer”25.
The method of collecting material was searching the online archives using several
keywords (all their grammatical forms in the respective languages), equivalents of
'Slovenia's EU Council presidency', 'Slovenian presidency', and 'rotating EU Council
presidency' (i.e. slovenacko predsedavanje/predsedništvo, predsedavati, slovensko
predsjedavanje/slovensko predsjedništvo, претседавањето на Словенија,
ротирачко претседателство со ЕУ, Словенија . . . претседавач со ЕУ). In the
second step, texts with only brief reference to the keywords were excluded26.
The sub-corpora are admittedly uneven, and only part of the online material
published in 2007 and 2008 was available at the time of the internet searches
(summer 2012 and summer 2013). However, because my aim was to collect
a representative sample suitable for a qualitative analysis, I believe that the
material fits these requirements well. The material is too limited and unbalanced
for a quantitative analysis, and therefore some quantitative data provided in
the following sections is intended to showing tendencies only.
Regarding media genres, longer news items, reports, commentaries, columns,
and opinion articles offered the most useful data because these texts contained
sufficient material indicating positioning and identity construction. I paid particular
attention to 'framing texts'27. These texts provide comprehensive information on the
Slovenian presidency (e.g., an overview of Slovenian preparations; a comment on
the presidency's priorities), exclusively discussing this topic.
28
In news discourse, Van Dijk distinguishes between macro- and micro-studies
(which are ideal and in practice hardly separable), emphasizing that both have
limitations: both present only half of the story. Whereas macro-studies concentrate
on the 'context' of the news—for instance, their socio-cultural and ideological
constraints—micro-studies focus on their content. I primarily focus on microstructures because I am mainly interested in the content of the newspaper
articles—specifically, in part of the content and specific language devices related to
identity construction through self- and other-positioning. I particularly concentrate
on positioning devices expressed in headlines, kickers, and leads because these are
important textual devices that help build the thematic structure of a text, and at least
29
part of the assumed macrostructure of the news item . Headlines and leads express
25 “Dnevnik's” circulation is 55,000, “Utrinski vesnik” - 8,000, and “Vecer” - 3,000. See Vladimir Zlatarsky and Dirk
Förger, The Media in Macedonia, „Auslandsinformationen“ 7–8 (Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.), Berlin, 2009,
62–166. The newspapers examined in all three sub-corpora present different political views that cannot be further
explored here.
26 These texts are not included in the word count in Table 1.
27 I borrow this term from drama research; see: Brian W. Schneider, The Framing Text in Early Modern English
Drama, Ashgate, 2011.
28 Teun Adrianus Van Dijk, Structure of News in the Press, [in:] Teun Adrianus Van Dijk (ed.), Discourse and
Communication: New Approaches to the Analysis of Mass Media Discourse and Communication, Berlin, 1985,
p. 69–93.
29 Op.cit., p. 77.
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the macrostructure of the writer ; the most important topic of news is expressed in
31
headlines, and the top of the overall macrostructure is formulated in the lead .
I pay particular attention to direct and reported speech in microstructures and
their functions in positioning. Reported speech implies incorporation of another
person's words into an author's discourse. Following Smirnova32, I assume that
relations between both direct quotations and reported speech and their context are
characterized by dialogue and evaluation. By using them, a text author shows an
attitude to other authors and texts, simultaneously trying to evoke certain attitudes
in readers. The readers' perception and further interpretation of quotations and
reported speech relate to what the text author thinks was necessary and important
to tell the audience about an initial situation: the topic of the quotation.

3. Self-positioning of Slovenia and the Western Balkans in the
presidency program
The presidency program33 is the key document defining Slovenia's position during
its presidency. The program is part of an institutionalized discursive process, one of
the fields that positioning theory can be applied to34. In the self-positioning of a state,
the actors defining the position(s) are senior state officials and state administration
that at a given moment have the formal power to act as state representatives and
discursively construct official positions. In the period analyzed, the most prominent
state representatives were Foreign Minister Dimitrij Rupel and Prime Minister Janez
Janša. The program is among the initial texts in the presidency's discourse, a primary
text that directly and indirectly establishes a dialogic relation with other discourse,
including media texts that re-contextualize the program.
The program35 emphasizes that “Slovenia holds the Presidency . . . as the first
of the twelve 'new' member states that joined the EU in the 2004 and 2007
36
enlargements to do so” . This statement constitutes the first stage in defining
a certain position at which certain qualities are attributed to the positioned entity.
Importance is ascribed to the attribute first (among new EU member states) to hold
the presidency: note that the meaning of the adjective new is relativized by using
30

Readers can infer a different thematic structure linked to their beliefs.
T. A. Van Dijk, Structure ..., p. 78.
32 Alla V. Smirnova, Reported Speech as an Element of Argumentative Newspaper Discourse, “ Discourse and
Communication “ 3(1), p. 79–103.
33 English version at: http://www.eu2008.si/includes/Downloads/misc/program/Programme_en.pdf. Slovenian
version at: http://www.eu2008.si/includes/Downloads/misc/program/Programme_si.pdf. Accessed 3 December
2012.
34 L. van Langenhove and R. Harré, Cultural Stereotypes... , p. 363.
35 The program is part of the official internet presentation of the Slovenian EU rotating presidency, and quotes from
the program were found there. Extracts from this official document are cited in their original (un-edited) form.
36 http://www.eu2008.si/en/The_Council_Presidency/What_is_the_Presidency/index.html.
Accessed 3 December 2012.
31
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quotation marks. The need to emphasize this attribute implies that it is neither
normal nor expected for new member states to assume such a role. This
presupposition—that it is neither normal nor expected for new EU members to hold
the presidency—positions all the new members, including Slovenia, as inferior to
other member states, and establishes inferiority as an identity parameter. However,
the context of the quoted statement neutralizes such a self-positioning by
positioning Slovenia as a special (first) new member that is somehow superior to
other new members.
The program defines five main priorities. A priority with the keyword 'Western
Balkans', “Strengthening of the European perspective [sic] of the Western Balkans”,
was the fourth of the five priorities:
“4. Strengthening of the European perspective of the Western Balkans. Stability of the Western
Balkans is of utmost importance for security and prosperity of the entire Union. Therefore, the
Presidency is convinced that building the European perspective of the Western Balkans countries
should remain a major item on the EU agenda. Slovenia strives to complete the network of
Stabilisation-Association Agreements with all countries in the region and to enforce regional
37
cooperation in several fields” .

The (quasi)geographical term 'Western Balkans' is a key term and plays
a particular role in Slovenia's self-positioning in the EU Council's presidency
discourse. This discourse (as realized in the program, and other instances of official
'state' discourse) seems to serve the important function of a final discursive
distancing of Slovenia from its “Eastern and Southern neighbourhood” (Programme,
3)38. In fact, Slovenia was already positioned outside the Western Balkans in the EU
discourse that established the term in 1998 in Vienna39; however, that position was
ascribed by others. Regarding the priority linked to the Western Balkan countries,
40
Klemencic concludes that Slovenia expected to achieve most in this area; however,
the risks of failure were also very great, specifically regarding a solution for the
status of Kosovo and the troubled relationship with neighboring Croatia.
Slovenia's self-defined position in its presidency's priorities is an active position;
specifically, that of an active helper. Petrovic41 states that Slovenia's EU membership
37 See http://www.eu2008.si/en/The_Council_Presidency/Priorities_Programmes/index.html? Accessed 23 Aug.
2012. This goal, briefly defined here, is elaborated in greater detail in the document Slovenian Presidency
Programme. Sinergy for Europe. January–June 2008. http://www.eu2008.si/includes/Downloads/misc/program/
Programme_en.pdf. Accessed 23 Aug. 2012, 3: (4) Enlargement and European Neighbourhood Policy.
38 On the discursive distancing of Slovenia from the Balkans, see, e.g., P. Hyder Patterson, On the Edge of Reason:
The Boundaries of Balkanism in Slovenian, Austrian, and Italian Discourse, “Slavic Review” 62, 1 (2003), p. 110–141.
See also A. Vezovnik, Krekism . . ., op. cit. and L. Šaric, Domestic and Foreign ..., op. cit.
39 See Vienna European Council, Presidency conclusions: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/
docs/pressdata/en/ec/00300-R1.EN8.htm.
40 Manja Klemencic, A Star Pupil Playing It Safe in the EU: An Inside View of the First Slovenian EU Council
January–June 2008, “Notre Europe”, 2007, p. 34.
41 Tanja Petrovic, Thinking Europe without Thinking. Neo-Colonial Discourse on and in the Western Balkans,
Eurozine. http://www.eurozine.com/articles/2011-09-22-petrovic-en.html. Accessed 9 January 2013.
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has played a central role in openly racist discourses towards other former Yugoslavs.
However, the presidency's discourse seems to be a certain turning point and a site of
discursive transformation. The dominant xenophobic othering discourse observable
in Slovenian media since joining the EU and up to 2008 has been transformed into
a new version, in which a superior position of a helper is assumed in order to
distinguish Slovenia from the Balkans. This idea can be traced in the material
examined in Section 4 and 5. It was often expressed in statements by Slovenian Prime
Minister Dimitrij Rupel, which were reproduced in the media.
According to Nilsson and Wennås Brante42, acts of positioning begin with the
claim that the one being positioned has certain rights and duties, and has or lacks
relevant attributes. The strength of the successful assignment of rights and duties
depends on that first step, an essential prepositioning stage. However, claiming
certain attributes is absent from Slovenia's self-positioning: this important first
step is missing. Slovenia's construction of an active helper position relies solely on
certain presuppositions in the program's statements. Active self-positioning is
observable in the definition of actions; that is, Slovenia's aims. One such action is to
strengthen (“to strengthen the European perspective [sic] for the Western Balkan
countries”; Programme, 3). The presupposition implied by the verb 'strengthen' is
that the prospects of EU membership for the Western Balkans are weak. This implied
state of affairs, however, lacks any specifications. The program (p. 3) further states:
“Our goal is also to take further steps to enable accelerated introduction of European
standards in the former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro, Serbia,
Bosnia and Herzegovina and Albania”. This also emphasizes Slovenia's superior
position. Presuppositions in this formulation relate, first, to the keyword “European
standards': these standards have to be introduced. Some steps towards these
standards have been made (hence 'further steps'), but not all. A second
presupposition is that the introduction of European standards has been too slow
(hence the need for accelerated introduction). Third, Slovenia is able (hence the use
of 'enable') to accelerate the introduction of these standards. All of these
presuppositions are possibly problematic because they lack any explanatory detail.
For example, the term 'European standards' lacks any specification, but it is used
for a positive evaluation—the standards must be positive if they need accelerated
introduction. In relation to Kosovo, Slovenia's aim is to “actively encourage efforts to
bring about a solution that will ensure long-term stability of the Western Balkans”
(Programme, 3). The presupposition here is that the long-term stability of the
Western Balkans is uncertain. The Slovenian role is again active, now not only
expressed with the verb 'encourage', but also additionally explicated by the adverb
actively. A further presupposition is that a solution resulting from Slovenia's active
role is likely. It is not specified in the immediate context who the agent of the efforts
42 Lars-Erik Nilsson and Eva Wennås Brante, Do I Have to Say Yes? A Positioning Theory Perspective on Prioritizing
and Dividing Work in School, [in:] F. Moghaddam and R. Harré (eds.), Words of Conflict..., p. 31–45.
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is; that is, whose efforts Slovenia aims to encourage. However, the preceding context
disambiguates the agent: it is the EU.
In the fourth paragraph of the program (Enlargement and European
Neighbourhood Policy), an other-positioning step is visible: the Western Balkans
is divided into three categories: 1) Croatia and Turkey: “Under the Slovenian
Presidency, accession negotiations with Croatia and Turkey will continue on the basis
of their progress towards fulfilling EU membership criteria” (Programme, 3); 2) other
former Yugoslav countries and Albania: “Our goal is also to take further steps to
enable accelerated introduction of European standards in the former Yugoslav
Republic of Macedonia, Montenegro, Serbia, Bosnia and Herzegovina and Albania”
(ibid.), and 3) Kosovo: “The Presidency will pay particular attention to Kosovo.
Expectations of the key role of the EU in Kosovo are justified, and the Presidency will,
while maintaining a high level of the EU unity [sic], actively encourage efforts to bring
about a solution that will ensure long-term stability of the Western Balkans”
(Programme, 3). The first two categories both include countries that were not part
of the former Yugoslavia. In relation to Category 1, an active role by Slovenia is
not overtly expressed because the Slovenian presidency is mentioned only as
a timeframe for the “accession negotiations” that “will continue.” Categories 2 and
3 imply an active Slovenian role (“to take further steps to enable; will actively
encourage efforts'). The Western Balkans is construed as a heterogeneous category
because it includes entities that did not belong to the former Yugoslavia.
Interestingly, the program mentions no historical or cultural connection of Slovenia
to any of the Western Balkan countries -- this is in accordance with the discursive
creations of the image of Slovenia as a European country ultimately different from
the Balkan other. Such a reference could have provided supporting arguments in selfpositioning as an active helper.
After this division, the next passage of the program introduces another quasigeographical term, “the countries of Eastern and Southern neighbourhood” [sic]
(p. 3). The word 'neighbours' occurs immediately again in the phrase 'the EU and its
neighbours': “the Presidency will strengthen cooperation with the countries of
Eastern and Southern neighbourhood [sic]. Economic cooperation and enhanced
people-to-people contacts between the EU and its neighbours will be in the focus”.
Interestingly, it is not explicit either in the English or in the Slovenian version of
the program whose neighborhood is implied in the phrase 'countries of Eastern
and Southern neighbourhood' [sic]. Slovenia's? The EU's? Somebody else's? The
category of a neighbor is a relational category: if A is a neighbor, there must be a B to
whom A is a neighbor. Furthermore, the concept of neighborhood implies some kind
of closeness. However, by construing neighborhood to be a non-relational category,
Slovenia distances itself from what is implied by neighborhood. There is no mention
of Slovenia's relation and its possible closeness (at any level, geographical or other)
to any of the implied countries. Thus, here as well, Slovenia's position is based on
empty spaces and silence.
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Official Slovenian EU discourse in the program and, for instance, official
statements that quote the program were recontextualized in parts of the European
public discourse, including media discourse discussed in the following sections.
In these recontextualizations, other-positioning of Slovenia blends with selfpositioning.

4. Positioning Slovenia in South Slavic media discourse
4.1 Serbian media
The broader discursive frames to which the Slovenian presidency discourse
was linked in Serbian media is discussions about Kosovo's independence (proclaimed
on 17 February 2008), and presidential elections in Serbia held in January and
February 2008. Another discursive frame often interwoven with these two is
Serbia's prospects of EU membership (e.g., signing the Association and Stabilization
Agreement). Events in other countries of the former Yugoslavia were also
occasionally present, for example, proclaiming the exclusion zone (see Section 4.2),
and strained relations between Slovenia and Croatia. The majority of texts use either
direct quotations or reported speech to reproduce the words of Slovenian Foreign
Minister Dimitrij Rupel. Rupel is the main social actor present in all three sub-corpora
examined. Another relatively prominent social actor is Slovenian Prime Minister
Janez Janša.
A few texts only discuss the Slovenian presidency and its goals. In “Vecernje
novosti”, only one article was found that evaluates the presidency in greater detail:
“Dežela Closes Circle” (2 January 2008).43 A quote from that article illustrates
occasional references to Slovenia's recent history as part of the former Yugoslavia
('the first country that left the Yugoslav federation') in the Serbian media: “18 years
after Yugoslavia's dissolution, Slovenia, the first country that left the Yugoslav
federation, took over the EU presidency . . . . It is announced from 'the dežela' that
Slovenia will serve as an engine for the other countries in the region that have been
trying to join the European train ... Is the Slovenian presidency a symbolic closing of
the circle prior to the final effort of some Western powers to detach Kosovo from
Serbia too?”
Notably, these references are absent from the presidency program (as they are
from the Croatian media; see Section 4.2). The official Slovenian presidency
discourse is recontextualized ('it is announced from dežela'), and a train-metaphor
(“Slovenia will serve as an engine”) is used in reported speech44. The train metaphor is
part of the voice of the author that wrote the article. The metaphor seems to rely on
43 'Dežela' is a Slovenian word meaning 'country'. The use of the word as a pseudo-geographical term in Serbian
and Croatian media can indicate both a familiar tone and mocking.
44 On train metaphors in South Slavic media, see L. Šaric, Balkan Identity . . .
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and further elaborate the position of Slovenia as a helper. Interestingly, this article
explicitly mentions the symbolic nature of the Slovenian presidency, which is related
to Slovenia being the first country that left the Yugoslav federation, and to a possible
positive attitude of some other countries towards an independent Kosovo. Slovenia's
past agency is expressed (Slovenia left), but Kosovo is not an agent in the event of
leaving the entity it belonged to at that point: instead, “some Western powers” are
ascribed agency. A presupposition is that some Western powers detached some
other units, including Slovenia, from Serbia in the past (hence the phrase 'detach
Kosovo too': . . . odvoje i Kosovo od Srbije?); this phrase relativizes the Slovenian
agency implied in “Slovenia . . . left the federation”. The metaphor of the European
train in this context conveys the symbolic geographic position of Slovenia: it is part of
the same train as other countries 'in the region', although it assumes a leading
position.
Discourse in “Vecernje novosti” by and large accepts the self-position of Slovenia
(defined in the presidency program and related official discourse) as a helper. That
position is observed from a pragmatic perspective: Serbia's own position is such that
it needs Slovenia as a helper. This is reflected, for example, in the report “Russia
Designs Map,” which quotes Sonja Licht, a member of the Foreign Policy Council at
the Serbian Ministry of Foreign Affairs: “We are not in a position to refuse anybody's
help, and so we need Slovenia, which holds the EU presidency, because Slovenia
confirmed that the Western Balkans will be its high priority, and we cannot move
forward without the Western Balkans” (18 January 2008).
Significantly, the expression “we cannot refuse anybody's help” implies that one
is hesitant about the help; 'anybody' implies that the subject is actually in a desperate
situation and has no choice. In this quote, the geographic self-positioning of Serbia in
relation to the Western Balkans is not clear; that is, it is ambiguous whether the
Western Balkans includes or excludes Serbia.
Contexts in which Slovenia is positioned as a helper, and which affirm Slovenia's
self-position defined in the program, frequently use the noun pomoc 'help', and the
verbs ponuditi 'offer', podržavati 'support', zalagati se 'advocate', and braniti
'defend', which all imply Slovenia's position as an active agent. Another important
noun emphasizing the helper role is prijatelj 'friend'; for instance, in the article
“Dežela Recognized [Kosovo]” (5 March 2008). That article uses reported speech
paraphrasing words by Dimitrij Rupel, who “repeated that Slovenia is Serbia's friend
that defends her interests in the EU”.
“Danas” also published a 'framing' text introducing the Slovenian presidency,
headlined Lively and Attractive Austria for Poor People (28 December 2007).
This article presents multiple voices: it is partly based on foreign media reports
(a comment by Reuters, a report published in a Greek newspaper, and comments
by foreign political analysts), and partly on the voice of the author of the article.
Interestingly, this text makes no reference to the presidency's priorities, to the
Western Balkans, or to Slovenia's position (of a helper, or other). Instead, by
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presenting fragments of foreign discourses that contribute to other-positioning and
self-positioning, and different voices from entirely different sources, it aims to draw
a broad image of Slovenia. The article juxtaposes Slovenians' stereotypes about
themselves with stereotypes by other former Yugoslavs about Slovenians. By
mentioning both Slovenia's positive moves and issues (e.g., introducing the euro)
and less successful ones (e.g., inflation, limited press freedom), it seeks an unbiased
image.
Also disapproving of Slovenian actions, “Danas” explicitly relies on foreign media.
For example, the text “Reprimands from Brussels to Janša and Rupel” (14 January
2008; kicker: EU Criticism of the Current Slovenian Presidency) was based on an
analysis of the German newspaper “Die Welt”. The self-assigned helper position of
Slovenia was questioned using a strong evaluative phrase describing its doings as
“really non-coordinated actions” (upravo neusaglašeni . . . koraci). An assessment of
Slovenian “counterproductive actions” in relation to Slovenia's position towards
the Western Balkans implies a contrary position to that of a helper: “really noncoordinated, accidentally or not, Slovenian actions could be counterproductive for
the Western Balkan countries on their path to the EU”.
Some articles in “Vecernje novosti” put Slovenia in its not-so-distant historical
context as part of the Yugoslav federation, and this also seems important in “Danas”.
For example, the article Government Censors Texts by over 500 Journalists
(10 January 2008) negatively evaluates the Slovenian government's attitude toward
press freedom and questions the widespread discursive image of Slovenia as a model
country: “this former member of the SFRY in European public space has been treated
as a model transition country in many aspects. However, [it is] not [a model] in all
aspects. Slovenia is not a model of media freedom. Quite the opposite, threatened
media freedom in Slovenia has been discussed all over the EU”.
Indicatively, this disapproving article uses the notion of the Balkans to criticize
Prime Minister Janša, whose government blamed the critics of suppressed media
freedom for telling lies and purposely discrediting Slovenia during its presidency:
“This reaction by Janša—and not only this one—testifies that the Balkans do not end
at the Sutla River, as the wise Krleža thought”. This observation refers to the Croatian
writer Miroslav Krleža, who was actively engaged in discussing and rethinking the
45
dichotomy of the Balkans versus Europe : the function of this quote is to rethink
Slovenia's self-positioning as non-Balkan and the other-positioning (inside and
outside the EU) of Slovenia as a model country.
“Politika” featured no framing text, as did “Vecernje novosti” and “Danas”. Many
articles express a critical attitude towards Slovenia's policy, especially its relation
to the U.S. This policy is repeatedly characterized with the extremely negatively
connoted word vazalstvo 'vassal attitude'; for example, in the article Slovenian
45 Ingrid Hudabiunigg. Contested Identities: Miroslav Krleža's Two Europes versus the Notion of Europe's Edge, [in:]
Ljiljana Šaric et al. (eds.), Contesting Europe's ..., p. 173–188.
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Pursuit of Internal and External Enemy (28 January): “vassal relations of official
Ljubljana and the U.S.”. Slovenia's role of a helper to Serbia can be traced, but that
role is more frequently critically questioned than affirmed. Much criticism is directed
towards Prime Minister Janša and Foreign Minister Rupel; for example, the
21 January article expressed a negative attitude using the verb deceive in the
headline Rupel Deceives Serbian Retirees. “Politika” also positioned Slovenia
negatively with regard to moves by Slovenian politicians towards other former
Yugoslav countries. For example, the 30 January article Croatian Shield for Rupel's
Head evaluates Rupel's actions and statements as an “effort to impose his own
conflict with his neighbors on Europe”.
'Zapadni Balkan' - 'Western Balkans' as a political term is frequently used in
46
“Vecernje novosti” in comments on and quotes from various political documents
and statements; for instance, European Commission documents, statements by
Slovenian, Serbian, and other European politicians, and in reports on statements by
EU foreign ministers. Twenty-nine occurrences of Zapadni Balkan, four of jugoistocna
Evropa, jugoistok Evrope, and 46 occurrences of Balkan/balkanski were found. The
terms jugoistocna Evropa 'Southeastern Europe' and jugoistok Evrope 'European
southeast' also occasionally appear. In “Vecernje novosti”, five occurrences of the
pseudo-geographical term 'dežela' ('country' in Slovenian) were found; for example,
it is used twice in reference to Slovenia in the 'framing text' mentioned at the
beginning of this section. The use of 'dežela' in Serbian and Croatian media indicates
either familiarity or mocking discourse.
In “Politika”, the terms Zapadni Balkan and Balkan/balkanski meaning 'Balkan(s)'
occurred much less frequently (three occurrences of Zapadni Balkan and nine of
Balkan/balkanski were found); jugoistocna Evropa did not occur at all, and regija
'region' occurred only once. The Balkans and related terms are not frequently
used in negatively evaluative contexts, and they only occasionally contribute to
negative other-positioning of discourse participants.

4.2 Croatian media
The Slovenian presidency discourse was most regularly linked to the broader
discourse of Slovenian–Croatian relations. It was interwoven with discussions about
an omnipresent topic: the Ecological and Fisheries Exclusion Zone (Croatian Zašticeni
ekološko-ribolovni pojas). Klemencic47 assumed the strained relations of Slovenia and
Croatia to be a potential problem during the presidency, observing that “relations
with Croatia can easily be politicized as part of the parliamentary election campaign”.
This actually proved true.
46 It seems appropriate to provide this type of information only for the two sources with sufficiently large corpora:
“Vecernje novosti” and “Politika”.
47 M. Klemencic, A Star Pupil..., 30.
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Discussions about the exclusion zone belong to a larger discursive frame of the
Slovenian-Croatian border dispute, which has been ongoing since Slovenia's
48
independence. According to Voh Boštic , this dispute includes four individual
disputes: Slovenia's access to international waters, control of the Bay of Piran,
preservation of the direct border between Croatia and Italy, and the Dragonja River
and four villages in disputed territory. The border dispute culminated in a decision by
the Slovenian government in September 2008 to block Croatia's accession
negotiations with the EU. Significantly, the decision occurred just before Slovenian
parliamentary elections. The reason for the blockade was Croatia's inclusion of
clauses in its negotiation documents that could have served as a legal prejudice
for settling the border in the disputed territories. Slovenia lifted the blockade after
the signing of the 'Pahor–Kosor' agreement in 2009. That agreement establishes an
ad hoc arbitral tribunal and envisages a procedure in which that tribunal will decide
49
on the disputed issues .
The exclusion zone came into effect in 2004, excluding EU member states, but on
1 January 2008 it also began to be enforced for EU members. The implementation of
the exclusion zone primarily affected Italy and Slovenia. Its enforcement faced
strong opposition from Slovenia. Its implementation was interpreted as Croatia
disregarding EU rules. Realizing that EU negotiations were endangered, the Croatian
Parliament amended the exclusion zone in March 2008 and decided that starting on
50
15 March 2008 the exclusion zone would not be enforced for EU members .
The media articles in the period examined regularly construct a negative image of
Slovenia, relating it to the attitude of Slovenian politicians to the exclusion zone.
Linked to this image is an image of Croatia as a victim.
Only “Novi list” published 'framing texts' related to the presidency—one on 31
December 2007 (Slovenian EU Presidency), and another one on 5 January 2008:
Small Country for Big Presidency; this last one is the only article in the material
examined that published all the priorities of the Slovenian presidency in a separate
framed text section. The final conclusion of the text, the first part of which is also the
lead of the article, announces an ambiguous and indeterminate position of Slovenia
in relation to Croatia: “The outlook of what Croatia really can expect from Slovenia
in the next six months is more uncertain than weather forecasts. Slovenia supports
Croatian ambitions and announces its wish to help in accelerating negotiations.
However, last year Slovenia did a lot to slow the negotiations down”. The position of
Slovenia in the context of its presidency is contextualized in the broader frame of
strained Slovenian-Croatian relations related to the border dispute in the preceding
48

Anže Voh Boštic, Slovenian–Croatian Border Dispute: A Political Perspective, Ljubljana, 2009.
On the details related to the “Drnovšek–Račan” and “Pahor–Kosor” agreements, see Vasilka Sancin, SloveniaCroatia Border Dispute: From 'Drnovšek–Racan' to 'Pahor–Kosor' Agreement, “European Perspectives – Journal on
European Perspectives of the Western Balkans” 2, 2 (October 2010), p. 93–111.
50 According to the 2011 decision that resulted from the negotiations with the EU, Croatia can proclaim an
exclusion zone for third countries, but not for EU members.
49
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period. In addition to these two texts, an extensive comment on the presidency
appeared on 26 January in an article headlined Slovenia Causally Manages Europe
that evaluates extensive Slovenian preparations for the presidency in an objective
manner and relies in detail on statements by Janez Lenarcic, the Slovenian state
secretary for European issues, and the head of the government's communication
office, Anže Logar.
In “Jutarnji list”, a 26 March 2008 an article Jelincic's Nationalism Becomes
'Mainstream' Politics towards Croatia51 relies on a commentary published in the
Slovenian newspaper “Delo” in which a Slovenian author analyzes the Slovenian
attitude to Croatia by Slovenian politicians. The author characterizes that attitude as
an instrumentalization of Croatian–Slovenian relations for specific electoral goals.
Discussing the political instrumentalization of Croatian–Slovenian relations (e.g., by
conservative parties) would have been much needed in the period examined, but
was virtually absent from the rest of the Croatian sub-corpus.
“Vecernji list” and “Slobodna Dalmacija” provided much more relevant material
than “Novi list” and “Jutarnji list”. A striking feature of articles in “Vecernji list” is the
frequent implicit and explicit presence of Dimitrij Rupel in headlines, kickers, and
leads. Some examples of relevant headlines referring to and evaluating Rupel's
activity are: Rupel like Fly on Elephant's Back (13 December), The Man Who Does Not
Hide His Sense of Superiority (14 December), Despite Rupel's Peculiar
Communication, Croatia Still Wants Dialogue (29 January), Sanader: Rupel Passed
Measure (30 January), Futile Lies by Rupel (4 February), and Our Neighbor Rupel
Prohibited Access to His Summer House (10 February). Through different discursive
strategies observable in these headlines (e.g., a simile in Rupel Like Fly…) as well as in
leads and elsewhere in the articles, Rupel is represented as an actor performing
disputable actions. The prominent parts of these articles contain negatively
evaluative language in comparisons, attributes, or descriptions of actions. For
instance, negative evaluation is realized in choices of verbs: activities ascribed to
Rupel are lagati 'to lie' (this verb was repeatedly used), uvrijediti 'to offend',
prisluškivao zaposlene '[he] listened in on his employees', and zabranio pristup '[he]
52
prohibited access'. Only the headlines of a few articles express neutral or positive
attitudes (e.g., Rupel: Slovenia Wants Croatia in UE , “Vecernji list”, 9 February).
In “Slobodna Dalmacija”, the priorities of the Slovenian presidency were rarely
thematized. Only two instances were found: the article You Must Resolve Exclusion
Zone Urgently, of 9 January uses reported speech paraphrasing European
Commissioner Rehn, who “stated that he is looking forward to cooperation with
Slovenia, which . . . defined Western Balkan countries' accession process to the EU as
one of its presidency's priorities”. The use of reported speech allows distancing of the
newspaper and the author from the quote, including from the connotations of
51
52

Jelincic is the leader of the Slovenian National Party, now a non-parliamentary party.
This last phrase is found in a 10 February article that deals with a private matter, Rupel's summer house.
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Western Balkan countries. Also the second instance, the 7 April article: Possible
Referendum on Croatia's EU Accession in Slovenia mentions Slovenian priorities
related to Western Balkan countries in a context using reported speech: “[Janša]
commented on the Slovenian politics toward the Western Balkan countries, which
is one of Slovenia's priority tasks during its EU presidency”.
In the articles that position Slovenia, both in “Slobodna Dalmacija” and “Vecernji
list” -- these sources provided much more material than the other two -- I identified
a few storylines53:
a) Discourse of Slovenian obstruction. This discourse relates to the problems with
Croatia's accession to the EU. It counterposes Slovenia, reversing Slovenia's selfascribed position observed in the presidency program. This storyline presents
Slovenia as an agent, but not as a helper. Instead, Slovenia is positioned as an
obstructer (i.e., Propp's villain).
The most prominent keywords in kickers, headlines, and leads signal the
discourse of Slovenian obstruction. These choices are significant (words with
negative connotations were chosen). Moreover, obstruction discourse relies on
the position of these words (e.g., in kickers, headlines, and leads), and their usage
frequency (the keywords repeatedly occur). Blokirati 'block' and blokada
'blockade' meet these criteria. “Vecernji list” often uses blokada (13 instances)
and blokirati (12 instances). In “Slobodna Dalmacija”, the 31 January article
“Slovenia Blocks Three Chapters” repeated blockade/to block several times
(e.g., “unofficial Slovenian blockade that has lasted since 2006”). In the storyline
of Slovenian obstruction, the following nouns also regularly appeared: zastoj
'halt', katastrofa 'catastrophe', pritisci 'pressures', prijetnje 'threats', and ucjene
'blackmail'. They are often combined in the most prominent parts of the text; for
example, both blokada and katastrofa occur in the kicker and headline of an
article on 1 February in “Slobodna Dalmacija”: [Kicker] Blockade. President Mesic
on Ljubljana's Attitude to Croatia's EU Accession; [headline] Relations with
Slovenia at Brink of Catastrophe.
The discourse of Slovenian obstruction is frequently linked to Slovenian Foreign
Minister Rupel: he is positioned as an obstructer, and various attributes ascribed
to him support this position (e.g., a liar: “In an impossible manner, using lies and
imputations, Rupel has intensified the strategy towards Croatia,” 31 January; Liar
Frames Croatia). The same text can illustrate utilization of a war scenario in the
storyline of Slovenian obstruction. This scenario is realized when actions by
Slovenian politicians and steps at the state level are interpreted as steps in a war:
lexemes related to war are used in the kicker Diplomatic War in Brussels.
Slovenian Foreign Minister Attacks Our Country in European Parliament. The war
scenario is also utilized in a 7 April text (“our neighbors open a new battlefield”).

53

The term storyline is used synonymously with discourse or narrative in positioning theory.
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b) Discourse of a Slovenian plot (in relation to Croatia) in which Croatia is positioned
as a victim. This discourse is closely related to a). This storyline also counterposes
Slovenia in relation to its self-position in the presidency program. An example of
such a positioning is found in the sub-headline Sacrificing Croatia, which contains
the word žrtvovanje 'sacrificing' in the article Sanader: NO! to Blackmails from EU
(26 January) in “Slobodna Dalmacija”. The discursive positioning of Slovenia as an
obstructer to Croatia is linked to and stands in opposition with positioning
Slovenia as Serbia's helper, observable in the same article in the framed text
headlined Russian Jaws: “It is assumed in Zagreb that the EU has decided to pull
Serbia out of the Russian jaws, and so it offered Belgrade accelerated negotiations
and numerous developmental benefits”. In the first part of this statement, agency
is hidden in the impersonal phrase procjenjuje se 'it is assumed'.
c) Discourse of Slovenia's helper role (in relation to Serbia). This is realized, for
instance, in a 29 January article (Slovenia Opens EU Door to Serbia). This discourse
is most in accord with Slovenia's self-positioning in the presidency program,
but the scope of the helper position (help to whom?) is much narrower.
A short framed text at the end of the article, sub-headlined Slovenians Are
Embarrassment for EU shows how negative evaluation and delegitimization can
be realized through the structure of a text. This comment quotes the Austrian
agency that allegedly qualified the Slovenian presidency as an embarrassment on
discovering documents that showed that actions by Slovenian diplomats were
guided from the U.S. However, by placing this comment at the end of the text
discussing Slovenia's position towards Serbia, the extremely negatively loaded
word blamaža 'embarrassment' evaluates not only what it did in its original
context (Slovenia's relation to the U.S.), but also Slovenia's position as Serbia's
helper: the helper position is negatively evaluated from a disapproving Croatian
perspective.
Regarding geographical terms, in the largest corpus of “Vecernji list”, zapadni
Balkan 'Western Balkans' is used only on rare occasions and exclusively in direct
quotations and reported speech narrating Slovenian statements. Jugoistocna Europa
'Southeastern Europe' was used more frequently, in contexts paraphrasing Slovenian
and Croatian politicians. Additionally, the neutral noun regija 'region', having the
same denotation, was used much more frequently (e.g., zemlje u regiji 'countries
in the region') than the other two. Single occurrences of balkanski were almost
exclusively used in negatively evaluative contexts (i.e., balkanska argumentacija
'Balkan argumentation'). In “Novi list”, zapadni Balkan 'Western Balkans' was found
relatively frequently, as well as regija 'region', whereas jugistocna Evropa 'Southeast
Europe' and Balkan 'Balkans' were less frequently attested.
“Slobodna Dalmacija” used the word 'dežela' four times in references to Slovenia
(e.g., Dežela is the kicker of the article headlined Foreign Minister Dimitrij Rupel Tells
Slovenian Fishermen: Fish like Before (4 January). Dežela is also used in a headline on
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1 February: Only Dežela Obstructs Croatia and on 6 February in a kicker (Seamen from
Dežela (Janša Demands Activating Border Agreement). Dežela is used in negatively
evaluative contexts linked either to undesirable actions of Slovenian diplomacy
(notably, Foreign Minister Dimitrij Rupel or Prime Minister Janez Janša), or to
negative actions of undefined actors metonymically referred to as dežela. In
“Vecernji list”, dežela was used only once in a humorous context (“to travel to dežela
with an identity card”, headline Donkeys to Get EU Passports! 15 December 2007).
To sum up, in the two larger sub-corpora of Croatian newspapers, Slovenia is
positioned as an obstructer (of Croatia) and as a helper (to Serbia). Both of these
roles are strongly linked to the political contexts (troubled relations of Slovenia and
Croatia related to the exclusion zone, and Slovenia's supportive attitude to Serbia's
signing of the Stabilization and Association Agreement with the EU). This discourse
assigns Slovenia a new position absent from its presidency's discourse. In construing
54
these positions, “Slobodna Dalmacija” and “Vecernji list” often used negatively
evaluative language, especially in commenting on issues related to both the
Slovenian presidency and Croatia. This language may have contributed to a negative
attitude towards Slovenia that was developing in Croatia in 2008. The use of
negatively evaluative language was more pronounced in “Slobodna Dalmacija“ than
in “Vecernji list” and it was more pronounced in these two sources than in “Novi list”
a critical attitude toward Rupel and Slovenian diplomats in general is present in Novi
list as well, but overtly negative evaluation (e.g., by using harsh attributes) is absent
from headlines and kickers. The use of negatively evaluative language may relate to
which newspapers show a greater tendency toward tabloidization versus serious
journalism, and to which attitudes in individual newspapers are more pronounced:
liberal or nationalistic views.
Compared to findings in other sources, negative positioning of Slovenia as an
explicit obstructer of Croatia was not observed in “Jutarnji list“55. Word choices in
newspaper articles indicating that Slovenia acts in an unfair manner, using disputable
means (e.g., lies) are frequently personalized': most often, these word choices were
linked to Foreign Minister Rupel. In the representation of social actors, Rupel is
among the most prominent. As a metonymy and symbol for Slovenia, he was
presented as an enemy carrying out suspicious actions, and was repeatedly explicitly
labeled with the overtly negative evaluating noun lažljivac 'liar' (“Slobodna
Dalmacija“). Less overt evaluative language was employed about Prime Minister
Janša. Positive to neutral evaluation was present in the representation of one
Slovenian politician only (however, in contexts not directly related to the
presidency): Janez Drnovšek, who died in February 2008. Several texts summarized
Drnovšek's biography.4.3.
54

This impression may be due to the corpus size for “Slobodna Dalmacija”.
I have not conducted a statistical analysis because of the structure of my material. My claims in this section are
based on noticing repeated usages of negatively connoted words in kickers, headlines, and leads, and on the
occasional presence of a metaphorical war scenario.
55
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4.3. Macedonian media
There seems to be an evident cause-and-effect relationship between positioning
of Slovenia in Serbian and Croatian media and the daily political interests of various
political groups and/or ongoing conflicts that media texts reported. One could
assume a different situation in Macedonian media because no explicit win-lose
situation characterized Macedonian and Slovenian relations in this period, which
could have influenced a positioning of Slovenia different from that observable in
Croatian and Serbian media.
Regarding its relation with the EU, in the period analyzed Macedonia was
a candidate country. Macedonia applied for EU membership in March 2004, and
was granted candidate status in December 2005.
A broader discursive frame in the Macedonian media in this period to which the
discourse on the Slovenian presidency was frequently linked was the 'name issue'
that neither Slovenia nor the EU were 'in charge' of solving. The name issue has
troubled relations between Macedonia, once a Yugoslav republic, and neighboring
Greece since 1991. Macedonia's constitutional name is the Republic of Macedonia
(Република Македонија). Greece has opposed the use of the name Macedonia
without a geographical qualifier because a Greek region has the same name56. The
name issue was why the United Nations introduced a provisional reference to the
country in 1993: 'the former Yugoslav Republic of Macedonia'. This reference has
been used by international organizations since then (including the EU; it is also used
in the presidency's program, see Section 3) and by countries that do not recognize
translations of the country's constitutional name. The name issue was a recurring
topic in all three newspapers. It appeared as a peripheral topic in some articles
commenting, for example, on Rupel's use of the reference 'the former Yugoslav
Republic of Macedonia' (“Dnevnik”, 23 Dec. 2007, headline Solidarity and Good
Neighborly Relations), and the main topic of some articles (e.g., Name Not Condition
for EU and NATO “Dnevnik”, 1 Feb. 2008). Another frequently recurring topic was
Macedonia's chances of receiving a date in 2008 to start negotiations with the EU
(e.g, Will Macedonia Get Date for Negotiations “Vecer”, 8 Jan. 2008).
57
In many texts, a normalized, repetitive, and performative discourse dominated .
This discourse was much more widespread in Macedonian media than in Serbian
and Croatian media from the same period. This discourse was used by both local
politicians and representatives of EU institutions. Thematizing steps that candidate
countries make towards EU accession, this discourse has a uniform form in many
countries. “Each step on this passage [to Europeanization and transition] earns
56 Related to the name dispute is Macedonia's use of historical symbols and figures that some consider part of
Greek culture.
57 T. Petrovic analyzed this discourse in the Serbian context in Serbia in the Mirror: Parodying Political and Media
Discourses (manuscript).
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praise from European politicians, inevitably followed by a statement that the
target destination is still far away, albeit not accompanied by a clear explanation of
58
why this is so” , as a consequence, citizens of the candidate countries face vagueness
and arbitrariness when it comes to their 'European future'. In the Macedonian
discourse sample, the prospects for EU membership are regularly related to
successful reforms, but these reforms are rarely specified. It is unclear what the
country has attained and what it still must attain. This 'circular' and 'empty'
discourse, reproduced in the form of direct quotations and reported speech in the
Macedonian media, thematizes Macedonia's steps to EU membership frequently
using modal expressions (e.g., можноста 'possibility', можно 'possible', не би било
невозможно 'it would not be impossible'). For instance: “The Slovenian presidency
does not exclude the possibility of Macedonia beginning negotiations for EU
membership”, “it would not be impossible for the date for starting the negotiations
to be defined this year” (“Dnevnik”, 17 Jan. 2008), Getting Fate for EU Negotiations
Possible – headline (“Dnevnik”, 17 Jan. 2008). Modal expressions are frequently part
of conditional sentences introduced by an equivalent of 'if'.
The discursive position of Slovenia towards Macedonia occasionally observable
in this sub-corpus is a supporter and friend: for example, in the headline of an
editorial published on 1 January 2008 in “Utrinski vesnik”: Friend of Macedonia at
Highest EU Position59. This position is embedded in direct quotations and reported
speech, and evoked by phrases such as (најдобриот) пријатели '(best) friends',
големи пријатели 'great friends', and најголем лобист 'the greatest lobbyist':
“Slovenia will remain Macedonia's best friend on its EU path” (“Dnevnik”, 15 Nov.
2007); “our greatest lobbyist Slovenia announced open support for Macedonia's
European path” (“Vecer”, 9 Jan. 2008). The idea of Slovenia supporting Macedonia is
expressed in verbs and nouns meaning 'support' and 'help' (поддршка), which are
most often part of quotations (the type that Smirnova60 labels 'liberal structures')
from Slovenian officials: “Janša asks that Macedonia be helped to start negotiations
with EU” (kicker, “Vecer”, 17 Jan. 2008); “the Slovenian minister said that the
Slovenian presidency will strongly support MVR and other Macedonian ministries on
their EU path” (“Dnevnik”, 21 Feb. 2008). However, the helper seems to have no real
power to influence the Macedonian EU path. The repetitive and empty discourse the
helper role is embedded into makes the helper mission appear like a 'mission
impossible”, which is directly referred to in the media discourse (“even the best
wishes of our great friends cannot help us as long as we do not help ourselves”“Utrinski vesnik”, 17 Jan. 2008).
Macedonian newspapers also frequently reported on Slovenia's relation to other
former Yugoslav countries: the Croatian–Slovenian border dispute, Kosovo's
58

T. Petrovic, op. cit., p. 8.
“Utrinski vesnik” also published another framing text, a translation of a BBC text, on 1 Jan. 2008. “Dnevnik” and
“Vecer “ published no framing texts.
60 A.V. Smirnova, Reported Speech . . .
59
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independence, and Serbia's EU prospects. Slovenia's role in relation to other
South Slavic countries is far less clearly outlined than Slovenia's role in relation to
Macedonia. This particularly applies to the relation of Slovenia to Croatia. Regarding
61
to Serbia, Slovenia's helper role is outlined in a few texts through direct and indirect
quotes from Slovenian politicians.
In this sub-corpus, Западен Балкан 'West Balkans' and Балканот 'Balkans' are
used as neutral geographical terms in reflections on the geographical region
Macedonia is part of. There seemed to be no negative evaluative stance in the use of
this term, although the awareness of possibly negative connotations is observable
in a few articles. For instance, the use of the phrases балканскиот јазол 'Balkan
knot' (“Dnevnik”, 23 Dec. 2007) and балканскиот оган 'Balkan fire' (“Dnevnik”,
13 Jan. 2008) indicate that awareness: in their context, these phrases refer to the
present complex situation and potential difficulties in solving political issues, and
to recent warfare in the Balkans, respectively.
In all three media material samples analyzed in the preceding sections,
positioning is most frequently realized in reported speech, which is characterized
by the structure content + source + reported verb, and in a combination of direct
quotations and reported speech. All three samples mostly use what Smirnova62 terms
'liberal structures' – (quotations without quotation marks63). In Macedonian and
Serbian media, journalists mainly used predicates of speaking (communication
verbs) that presented the reported utterances as a fact of reality and implied
abstraction from them (e.g., изјави 'stated'), whereas Croatian media occasionally
used predicates with the potential of enforcement on readers of a negative
evaluation of an utterance (e.g., podmetati 'frame'; see Section 4.2). Such evaluative
verbs draw attention to the speech act itself (i.e., interpret what a speaker allegedly
does by uttering something) rather than to the content of the quoted words.
The most frequently quoted discourse participant is Slovenian Foreign Minister
Rupel. Less frequently quoted are other Slovenian officials (e.g., the Slovenian
ambassador to Macedonia in the Macedonia sub-corpus). These persons are
assumed to possess sufficient competence to give judgments as authorities.
Providing professional characteristics of the source (e.g., their function) and
information about the context of the quoted utterance (e.g., its time and place)
emphasizes the relevance of the issue discussed and creates the effect of accuracy
of the words quoted.

61 A direct quotation of Rupel: “Slovenia will be a strong advocate for Serbia” (????????? ?? ???? ????? ???????
?? ??????, “Večer”, 29 Dec. 2007. The same quotation appeared in a text in “Dnevnik”, 28 Dec. 2007, but with no
quotation marks.
62 A.V. Smirnova, Reported Speech . . .
63 Quotation marks appear in 'literal structures' that aim at verbatim reproduction of initial messages.
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5. Conclusions
A look at the self-positioning of Slovenia in the program of its EU Council
presidency, and at other-positioning of Slovenia in Croatian, Serbian, and
Macedonian media on the occasion of Slovenia's presidency, revealed some
interesting findings. First of all, the program is a symbolic final step of discursive
distancing of Slovenia from the Balkans. However, Western Balkan countries are
an important priority in the program, and so the program established a discursive
link between Slovenia and the Balkans. In addition, the program introduced a new
storyline in the Slovenian discourse, a new position and identity parameter: a helper
position.
The Slovenian self-defined helper position in relation to the priority 'Western
Balkans' appears to be an active and superior helper position. Regarding how this
position is construed, one should recall two phases in positioning in position theory.
Phase-one positioning, or 'prepositioning', involves assigning “qualities of character,
intellect, or temperament, sometimes supported by biographical reports on the past
64
behavior'' . In the domain of positioning of states, self-prepositioning should involve
assigning some qualities to the entity that is the object of positioning, including some
references to the entities' past.
As Langenhove and Harré argue65, positions emerge 'naturally' out of the social
context. Initial positioning can be accepted or challenged. In the presidency program,
an important discursive step in self-positioning is missing. Regarding the priority
related to Western Balkan countries, the chief document of the presidency does not
contain any prepositioning elements. That is, some indications of attributes that
would make Slovenia persuasive in this position are missing. There is no mention of
any particular features of Slovenia's past that could make its helper role convincing
and authentic. Any mention of Slovenia's relation and closeness (at any level) to any
part of the Western Balkans is absent. Slovenia's position is based on implicit and
unspoken features. For this reason, the self-assigned position seems to lack
discursive stability. The program ignored prepositioning and concentrated solely on
assigning roles. This may have contributed to a contested nature of Slovenia's
position, as well as to the nature of modifications and reformulations of that position
in foreign discourses.
In Serbian and Croatian media, two positions (i.e., identity constructions) are
present: a helper and its opposite, an obstructer. The Slovenian self-defined helper
position was by and large acknowledged in Serbian and Macedonian media, but it
was also often questioned in the former. An attempt to 'preposition' Slovenia is
observable in references to the common Yugoslav past in Serbian media. The
64 See F. Moghaddam and R. Harré (eds.), Words of Conflict ..., op.cit. Prepositioning is important because it sets
the stage for assigning or refusing rights and duties (phase-two positioning).
65 L. van Langenhove and R. Harré, Cultural Stereotypes..., p. 963.
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symbolic geographical position of Slovenia in Serbian media material is best
illustrated by the attested metaphor of a European train: it suggests that Slovenia
is part of the same train as other countries in the region, although it is a driving
force. The Croatian newspapers examined generally construct an opposite position
and assign an opposite identity to Slovenia: that of an obstructer, or even its radical
66
instantiation: a villain . In this material, all prepositioning is absent. There are no
references to concrete attributes that would explain and support the logics of the
obstructer position. References to the common (Yugoslav or other) past are missing.
Silencing of the Yugoslav past seems to be common in Slovenian and Croatian
discourse. In contrast, no such silencing is present in Macedonian and Serbian
discourse. A general view of the Croatian material suggests very little journalism
aiming at objective reporting: presentations looking at a certain conflict situation
from various angles are rare. Instead, shallow representations of events and
a presentation of discourse participants that reduces them to only one dimension
dominate. These representations are characterized by assigning very clear and thus
stereotypical roles to discourse participants (e.g., of a hero or villain)67. Concrete
storylines (a vehicle for stereotypes)68 incorporate a conventional flow of events
(e.g., 'hero is tricked by villain') and stereotypical characters. The directly quoted or
rephrased statements by Slovenian politicians are often isolated from their context,
and thus appear hostile and irrational. Positioning of Slovenia was realized through
missing elements. Croatian media seem to 'chase' an external enemy in the discourse
examined: Serbia as the ultimate enemy of the 1990s has been backgrounded to
a certain extent in this discourse, and a strong emphasis is placed on Slovenia as
a new 'enemy'.
The construction of two opposite positions relates to different political contexts
in Croatia and Serbia (see Section 4). Both positions are pragmatic in that they serve
concrete goals: for instance, construing someone as a systematic obstructer serves
to delegitimize his actions as wrong and diverts attention from some other problems
in society.
In Macedonian discourse, Slovenia is predominantly positioned as a friend and
helper to Macedonia; however, the possible effect of this role is diminished by the
highly performative discourse in which the role is embedded. In the Macedonian
discourse sample, Slovenia's position towards other South Slavic countries is less
clearly articulated.
In the material examined, self-positioning—that is, identity construction—to
some extent simultaneously happens with other-positioning: ascribing certain
identity traits to Slovenia (e.g., a superior position of an obstructer in the Croatian
media) happens simultaneously with ascribing certain traits and positions to Croatia
(e.g., an inferior position of a victim).
66
67
68

V. Propp, Morphology of the Folk Tale ....
Op.cit.
L. van Langenhove and R. Harré, Cultural Stereotypes ..., p. 368–369.
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The geographical terms 'Balkans' and 'Western Balkans' are occasionally
employed in discursive positioning to delegitimize 'the other'; that is, in negatively
evaluative contexts. This is first and foremost true of the Croatian media. Serbian
media only occasionally utilize the dichotomy 'the Balkans' vs. 'Europe' in self- and
other-positioning, and Macedonian media do not do so at all.

Discursive presentations of Slovenia's EU Council presidency in Serbian,
Croatian, and Macedonian media
Summary
This article examines the discursive presentations of Slovenia in Serbian, Croatian, and Macedonian
media (mainly online editions of newspapers) from November 2007 to April 2008. The focus is placed on
identity construction through self-positioning and other-positioning, and on applications of symbolic
geography in media discussions of Slovenia's rotating EU presidency. The article concentrates on how
different national discourses respond to and interpret Slovenia's self-positioning in the presidency's
program, and on the differences in how Slovenia's former 'Yugoslav brothers' position Slovenia. In
examining Slovenia's position in relation to the dichotomy of the Balkans versus Europe, emphasis is
placed on changes in public discourse and the new identity parameters that emerge. The analysis
explains the relation of the role(s) defined in Slovenia's self-positioning in its presidency program and
the role(s) ascribed to Slovenia in foreign discourses. Particular attention is paid to positioning as an
identity-ascribing process as expressed in the headlines, kickers, and leads of the texts analyzed.
Key words: Slovenian EU presidency, Serbian, Croatian and Macedonian media, identity construction,
self-positioning, other-positioning, symbolic geography
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ABSTRAKT
Artykul poswiecony jest problemom dotyczacym ksztaltowania sie na Ukrainie jezyka opartego na
technologii jego wykorzystania. Podstawa jest analiza modelu problemow spolecznych z konstruktywistycznego punktu widzenia, co wyjasnia, w jaki sposob problem języka zostal przeksztalcony w element
polityki spolecznej.
SLOWA KLUCZOWE: problem społeczny, polityka społeczna, problem języka na Ukrainie, 'ukraińska
wersja' vs. 'rosyjska wersja' problemu jezyka

In general, this article is devoted to the construction of social problems in the
political discourse. It is the basis of the functioning of political discourse, the basis for
the fundamental building of the program of the political subject that is recognized as
a problem to be dealt with in this paper. Any political discourse is formed around the
position determining the particular issue. In this sense, the language issue in Ukraine
is unique; the discourse of the language problem reborn a 'wave' and this wave of
interest in language issues comes out from time to time alongside the approaching
elections. In recent years social problems, were empirically investigated1; historical
and sociological research on the study of social problems in pre-revolutionary (until
1
Аникин В. А. Жизненные проблемы россиян и их запросы к социальной политике, „Социологические
исследования”, 2006, 12, 15-21, Горшков М. К., Социальная ситуация в России в фокусе общественного
мнения, „Социологические исследования”, 2006, 12, 3 – 8, Карвацький А., Андерклас і культура бідності
в осередках колишніх державних сільських господарств у контексті теоретичних та інтерпретаційних
дискусій, „ Соціологія: теорія, методи, маркетинг”, 2005, 1, .36-65, Коваліско Н.В., Стратифікаційні порядки
суспільства: концептуальні уявлення та досвід вивчення, „Ін-т соціології НАН України”, 2008, 240, Колганова
Н.П., Гнатенко Ю.Г., Бідність в Україні як соціальний феномен, in: Н.П. Колганова, Ю.Г. Гнатенко, „Реформа
соціально-кредитної системи перехідної економіки України”, Зб, 2000,.139 -151, Оксамитна О., Бродська С.,
Соціальний клас як чинник диференціації життєвих шансів, „Соціологія: теорія, методи, маркетинг”, 2004, 4,
24- 38, Тихонова Н. Е., Оптимальная модель социальной политики в массовых представлениях,
„Социологические исследования”, 2006, 12, 9-10, Римский B.JI., Социальная политика как метод решения
социальных проблем, „Общественные науки и современность”, 2006. 5, 92-96.
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1917) days when they were called 'social issues' were conducted; the attempts of
a new conceptual understanding from the position of modern sociology were
3
implemented .
The theoretical aspect is related to the development of the sociology of social
problems. Some social scientists are trying to keep traditional interpretation of the
social problems as objective reality, others complement this position with the
constructionist's approach that allows analyzing the activities of groups of claimsmakers who insist that the problem exists4. Such multi-paradigmatic approach tries
to combine the subjective and objective paradigm and in such a way to get most
5
complete knowledge of the social problems .
However, there is still some uncertainty about how such problems may obtain
their social status, the one that requires political interference in its decision, what
technologies are involved in this process. Without pretending to answer all the issues
mentioned above, we intend to analyze the construction of the social problems in the
political discourse of the voting campaign (2012) as an example of language issue
framing in Ukraine.
Our analysis of communicative constructs of language issue in Ukraine is based
on social constructionism. Such a constructionist approach mainly focuses on the
mechanisms that refer to the problem-inferring complex social conditions. A social
problem is defined as a dynamic social construct that results from the reaction to the
6
actually occurring social conditions . "The social problem exists primarily as it is
7
defined and perceived in society" . We use the so-called soft version of contextual
constructionism, since it allows exploring the discourse of social problems in the
context of culture and social structure. To generate the sense of what is happening in
reality, people use information primarily from four sources: personal experience, the
experience of other individuals (who are in communication with them), social groups
and institutions, and the media. In the complex post-industrial societies modern
personality, in particular, depends on the mass media as the sources of information
about social reality. Considering that the organizations which run the media are
business organizations, it is clear that economic factors (i.e. business interests)
determine the contents of messages in mass media. Newspapers publish some
2

Бороноев А. О., Опыт и проблемы изучения истории российской социологии, „Социологические
исследования”, 2007, 7, 108-115.
3
Ясавеев И. Г., Конструирование социальных проблем средствами массовой коммуникации, Казань- издво Казан, ун-та. 2004, 199, Минина В. Н., Социология социальных проблем: Аналитический обзор основных
концепцій, „Журнал социологии и социальной антропологии”, СПб, 1998, 1, 3, 74 – 90, Иванов О. И., Введение в
социологию социальных проблем, СПб, „Социологическое общество”, М.М.Ковалевского, 2003, 64,
Концептуализация социальной проблемы, „Социальная политика и социальная работа в изменяющейся
России, Е. И. Ярской-Смирновой, П. В. Романова. М. (eds.), 2002, 28 – 37.
4
Минина В. Н., Социология социальных проблем: Аналитический обзор основных концепций, „Журнал
социологии и социальной антропологии”, СПб, 1998, 1, 3, 74 – 90.
5
Иванов О. И., Введение в социологию социальных проблем, СПб, „Социологическое общество”
М. М. Ковалевского, 2003, 64.
6
Best J., Social problems, 2008, 16.
7
Blumer H., Social Problems as Collective Behavior, ”Social Problems”, 1971,.18, 300.
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materials based on what journalists believe will be of interest to the public (which
is the only way you can make the paper readable, and therefore economically
productive, profitable business).
In addition to the choice (i.e. what to write about), a newspaper (or any other
means of mass media) is included in the process of the social construction of the
reality through a participation in what P. Ibarra and J. Kitsuse called rhetoric on social
problems8. P. Ibarra and J. Kitsuse propose the term rhetorical idiom to describe
the overall communication strategies used in the process of claims-making.
Rhetorical idioms are special ways in which the problem status of complex social
circumstances becomes an updated status. The term 'idiom' is used by P. Ibarra and
J. Kitsuse in the sense of phraseological units, idiomatic phrases, a sustainable
design, integral to the value in which words lose their literal semantics and mark
other cultural codes - behavioral, spiritual, moral and so on, not in the philological
sense. Idioms are specific therefore linguistic formulas, a worldview encoded with
information about the past, some national way of perceiving the world. It seems that
in this sense the term 'rhetorical idiom' can be replaced by the term 'frame'. The
understanding that a perception of the significance of any problem depends on the
structure of the narrative has led to the development of the concept of framing as
a process which is based on the cognitive scheme9.
Rhetorical tools that are used by journalists and claims-makers of social issues,
who thus provide the voice, helps to bring together and form a holistic view of
communication constructs of social problems.
With its communicative competence a social (political) actor constructs reality in
a given direction. But in a democratic society any social actor cannot be sure that his
version of social reality is unified, so he is usually ready to participate in a competition
of the versions of social reality, which take place in the public arenas of society. Such
a social (political) actor, who is obligatorily expected to participate in democratic
debate, is preparing his version, his arguments of a problem, used for establishing
the credibility of the communicative technology called framing (the deliberate use
of a particular understanding of a scheme, i.e. frame, in order to set the emotional
attitude and willingness to act in a problematic situation in a given direction).
Political actors compete with each other and with other social actors for the
inclusion of controversial issues with the 'right' attributes to the media agenda,
using the animation adapted to the logics of media messages in order to bring these
issues into the agenda of public debate and a subsequent impact of appropriate
8
Ibarra, Peter R. and Kitsuse John I., Claims Making Discourse and Vernacular Resources, [in:] Holstein, James
A. and Gale Miller (eds.): Challenges and Choices: Constructionist Perspectives on Social Problems. New York, 2003,
17–50.
9
Goffman E., Frame analysis: An essay on the organization of experience, Cambridge 1974, Snow, David A. and
Robert D. Benford, Ideology, frame resonance and participant mobilization, „International Social Movement
Research”, 1988, 1:197-217, Entman R.M., Framing U.S. coverage of international news: Contrasts of narratives of
the KAL and Iran air incidents, “Journal of Communication”, 1991, 41 (4), 6-27.
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interpretations on the public opinion. That is why particular subjects of any political
election process purposefully frame the problem to mobilize potential supporters
and voters in order to get support on the one hand, and to demobilize opponents, on
the other. This same problem is placed in the moral universe by certain frame-based
schemata, allowing either to dramatize ( or problemise) a situation or to dedramatize
(deproblemise) it.
The level of competitiveness of political actors also depends, among others, on
their ability to create powerful images of problems in the minds of consumers of
election-driven information. On the level of social discourse the power of the image
of the problem depends on the convincing power of rhetorics with which the image is
created. The informational confrontation wins someone who will be able to impose
a public discourse - the discourse that presents the problem in a positive light for
the applicant and up to more supporters, not the one who is right. In the 2012
election campaign for the election of deputies to the Verkhovna Rada economicsbased topics and the issues of the anti-corruption campaign were not winning clearly
enough. So once again 'language card', or 'language problem' in Ukraine was raised
the shield.
Problemising frames include: the frame of calamity, the frame of loss, the frame
of discrimination, endangerment frame, unreason frame (titles of the frames are
borrowed from P.Ibarra and J.Kitsuse, who call them rhetorical idioms10). Each of
these frames is to provide an interpretation of complex social situations, based on
different types of explanation (rationalization) and offer a different type of reaction
or solution, that includes framing reasons supporting the evidence for the existence
of a problem (what mostly ails or prevents), findings that provide understanding
necessary to address the actions (what to do), and the excuse that reasoning and/or
the values ?that the public should share, so as to connect the grounds and conclusions
into a united logical chain of the application requirements for the problem (why it
bothers us or why we have a trouble). Thus framing provides a framework that
combines base problems or facts to conclusions or actions that are needed to solve
the problem.In the semantic field of the language issue social and political actors are
to consider several key points: first, the very existence of the language problem in
Ukraine, second, formulation of language problem, finally, third, the framing of the
language problem in different versions.
'Language problem' is formulated differently by different players in the semantic
field of political discourse. 'Language problem' has a few possible versions:
Language problem is a problem of the Ukrainian language (the 'Ukrainian' version
of language problem), which, despite the status of the state language, really has
not become the major language in the country. The Ukrainian society reveals a clear
imbalance in favor of the Russian language in most areas of the public life: media,
business, printing, show business; instead, the Ukrainian language keeps teetering
10

Ibarra, Peter R. and Kitsuse John I., Claims Making Discourse ..., p. 25-33.
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on the brink of survival, and therefore it requires a comprehensive state support. The
problem can be considered as a limitation of the functional distribution of the
Ukrainian language, enhanced by a mismatch, that it was officially proclaimed to
hold a privileged (as compared to Russian and all other languages??) status of a single
state language.
The language problem is a problem with the Russian language (a 'Russian' version
of language problem); this is the problem of harassment in the rights of citizens
who speak Russian. Since 1989, when Ukraine adopted the Law 'On Languages ?in the
Ukrainian SSR', there continues a debate on official status of the Russian language.
A significant part of the Ukrainian society believes that Russian should become an
official or even state language.
In general, the society is remains within the endless verbal discussion, which
involves at least two political and ideological groups that are its main actors
(cf. their classification proposed in the online publication of Ukrainian author
O. Myshlovskoyi). The first group is called the National statesmen (the 'Ukrainian
version of the problem'). The Credo of this group is – 'Language - is the soul of the
people and the main feature of the state', namely it is identical to the state, and thus
the survival of the Ukrainian state depends on the 'real' implementation of the
Ukrainian language in all spheres of public life. According this point of view linguistic
homogenization of the society is a factor of consolidation of the state and nation.
The author notes that this position was a kind of 'official ideology' of the post-Soviet
11
Ukrainian science and education elite, some NGOs . Added to this is that such
a position actually became the basis of Article 10 of the Constitution of Ukraine,
according to which the only official language of the Ukrainian state is Ukrainian, and
it is embodied in the creation of the state apparatus, as well as the educational
system being considered as an element of the ukrainization process.
The second group – entails the supporters of the linguistic status quo, which,
according to the author's publication, do not share the fundamental ideas of the
Ukrainian statehood and perceive the first group as a threat to itself12. They mostly
understand the status quo not as the actual dominance of the Russian language, but
as a consolidation of the dominance by giving it a legal status – a state or at least
a public official language.
The presence of these two components in the language problem discourse in
Ukraine confirmed the content of the discourse of political and ideological
arguments framing the 'language question' in the direction of problematization and
deproblematization. Such issues are some of the most frequently heard in the
debate on the language.

11 Мишловська О., Парадокси мовної політики, „Українська правда”, 2007, 12 липня – Режим доступу:
http://www.pravda.com.ua/archive_day/20070712.htm.
12 Мишловська О., Парадокси мовної політики, op.cit.
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The analysis of publications that declared the national-political view on the
language problem, indicates that the language problem is recognized real when it
comes to the revival of the Ukrainian language, and evaluated as a source of
provocation when it comes to initiatives on the status of the Russian language.
The same can be said about the publications of their opponents. In this sense, it is
impossible to deny the correctness of the remark that "unless the political position
makes declare language development, it is clear that today 'language issues and
policies' go together, and the policy requires 'language issue'13.
The starting point in the position of the national statesmen is that the national
state guidelines require adjustments in the direction of building of a national state
of the Ukrainian people "... the Ukrainian national priorities in economics, politics,
14
culture, language, media space ... " .
On the one hand, such argumentation of the national-states position touches on
the problematization of the situation with the expansion of the Ukrainian language,
and on the other - the deproblematization of the situation with the Russian language.
From the perspective of the supporters of the status quo the situation in Ukraine
just does not look the best, but for the Russian language. The claims-makers of the
'Russian' version of the language problem in Ukraine try to keep a dominant share of
the Russian language, that objectively and inevitably causes them to resist the
spread of the Ukrainian language.
Thus, the proponents of the linguistic status quo make problematic the whole
situation with rights of Russian-speaking population, at the same time
deproblemising the situation with the limited functional distribution of Ukrainian
language.
The steps aimed at framing the two versions of the language problem in Ukraine
are being effected in different ways. In this paper, we will limit ourselves focusing
upon the analysis of the frame of calamity in the problematization of the language
issue.
The frame of calamity (with a logic 'this is a problem because, if nothing is done
it will be bad, not just bad, but rather bad') brings forth the image of not a simple
social problem, but – as it seems - of mega-distressed circumstances rather. The
'disaster' rhetoric is used to create a disaster image for the troubling circumstances.
This rhetoric is often used in situations of the so-called 'moral panic'. The frame of
calamity requires an immediate action, if this immediate action is not done, it can
lead to some other problems. Within the direction of the frame of calamity of the
representatives of national statesmen the following logic could be found: the
inadequate functioning of language of the titular ethnic group entails the defective
13 Дроздовський Д., Нації вмирають не від інфаркту, спочатку в них відбирають мову. Рефлексії навколо
непросвіченої двомовності, „Віче”, 2006, 13 - Режим доступу: http://viche.info/index.php?action=archive&
id=274.
14 Погрібний А., Про стратегію державобудування та сутність мовних торжищ у сучасній Україні Режим доступу: http://www.ualogos.kiev.ua/text.html?id=130&category=23.
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functioning of culture, and this, in turn, pulls the defective functioning of the state,
what, in turn, leads to the disastrous consequences for the Ukrainian state. This
means that there is a status of a society which is recognized by the international
community as normal, and the retreat from this status (which is going on in front of
our eyes under pressure of certain hostile elements) can be considered as a disaster,
a disaster for the country.
The very existence of the Ukrainian language is exposed as catastrophic;
sometimes even the term 'death of the Ukrainian language' is used. The use of such
expressions enhances the status of complex social situations and leads them into the
'problematic' orbit. Evidences of such gradual dying of the Ukrainian language are:
ź its limited use (it is primarily used by the socially lower strata of the population
15
(selyutskyy hahlyatskyy) , by the intelligence, or by the state bureaucracy);
ź distribution of 'low-Ukrainian' - or SURZHYK 'ukruslysha' (as it is aptly named by
V. Radchuk);
ź feature sets, which help the Ukrainian language in the development of the
Ukrainian state.
It is within the frame of calamity where we could hear the accusations against
those who require public bilingualism (the status state should also be given to the
Russian language), which also problemises the dissemination of the Ukrainian
language in the state; . The antiheros, who are also call symbolic criminals that plague
the development of the Ukrainian state, are blamed because they:
ź work against the Ukrainian statehood;
ź their requirements destabilize interethnic relations;
ź implement purely 'selfish' interests;
ź are the agents of some 'foreign' policy;
ź hate everything that looks Ukrainian.
Therefore they can be considered criminals.
Soft versions of these accusations are formulated as follows: 'those who break the
question of giving an official status to the Russian language, are working against the
Ukrainian state'; 'granting the Russian language a position of the second state
language can initiate a destabilization of the current inter-ethnic peace in the region,
16
and in Ukraine as a whole' ; 'there cannot be Ukrainian people without Ukrainian
language, as there can not be an independent state on behalf of the people of
Ukraine, which would be called otherwise than Ukrainian, and speak another (not
Ukrainian) language. For such people the notion of a state must then be labeled
differently. It is obvious that sucha n approach, and exactly placing the political sense
15 Семиволос В., Закон гойдалки - Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2012/06/21/
6966897/
16 Старцев В., Язик мій, чий ти ворог? „Дзеркало тижня”, 2003, 8, 1– 7 березня.
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of language as the most important factor in nation-building and state-building, is the
reason for strong pressure on the Ukrainian language, and political speculation about
17
its role and place in the real life of our society' .
Equally categorically proclaim their thoughts those who call the supporters of
state bilingualism as the 'fifth column of the Kremlin' (”We have in Ukraine our own
18
'fifth column' of people who hate everything Ukrainian“) ; those that 'do not want to
learn Ukrainian state language ... because they hate it and hate everything Ukrainian.
These renegades 'stuffed' their own interests in the forthcoming elections to get
revenge over the hated 'orange power' (published in June 2006 - auth.) and don't
think about the national unity, the unity of the state. These clearly are dissenters, and
therefore, state criminals'19. Instead, of course, there are heroes within this frame.
The Ukrainian language is supported by those who argue for the European model of
the state. It is important that citizens who are usually speaking Russian at home give
support to the Ukrainian language and European choice. For them, language support
- is also a marker of civilizational choice, not only the language choice. For example,
the Russian language dominates in the streets of Kiev, but most residents of Kyiv are
persistently voting for national and democratic parties, which follow a pro-Western
geopolitical European choice. As for Kiev residents, the Ukrainian language is more
than simply a language, it is above all, the choice in favor of democracy, human rights
and the European model of the society20.
The opinons of those who take a national-state position become more categorical
and more catastrophic in connection with the situation around the law On the
Foundations of the language policy in Ukraine. „The law of YanukovychKolesnichenko-Kivalov prescribed a clear technology of total liberation of Ukraine
from formally state-applied Ukrainian language, of its full replacement of all spheres
of public life, of turning it into a dead language like Latin. In this law they did
everything in order to please the Russian market, a part of which is the Ukraine today,
as nuclear napalm burned the remains of the Ukrainian language in the information
area, killed the remnants of the Ukrainian-language environment, pushed the
Ukrainian language onto the margin "- said O. Medvedev, a political strategist, the
21
vice president of the Ukrainian PR League .

17 Герасимчук В., Чи існує мовна проблема в Україні? „Політика”, 2006, 3 червня - Режим доступу:
//http://www.hw.net.ua/art.php?id=13412 – Дата звернення 09.07.2012.
18 Яворівський В., Чим небезпечний законопроект про двомовність? - Режим доступу:
http://gazeta.ua/discuss/11/chim-nebezpechnij-zakonoproekt-pro-dvomovnist.
19 Герасимчук В., Чи існує мовна проблема в Україні? „Політика”, 2006, 3червня - Режим доступу:
//http://www.hw.net.ua/art.php?id=13412 – Дата звернення 09.07.2012.
20 Таран С., Мова для "язикоговорящіх” - Режим доступу: //http://www.pravda.com.ua/articles/2012/08/8/
6970425.
21 Медведєв О., Те, чого не встигли зробити російські імператори та радянські генсеки, зміг Янукович.
Смертний вирок українській мові підписано - Режим доступу:
//http://blogs.pravda.com.ua/authors/medvedev/5022770011a18/ – Дата звернення 08.08.2012 (my own
translation).
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The frame of calamity provides a prescription of catastrophic prospects for the
Ukrainian language and – in larger perspective - for the state („confusion as a minimal
22
version, or drama and tragedy - the worst”, as noted a philosopher M. Popovych ),
namely:
ź further weakening of the Ukrainian language;
ź increase in hostility towards the Russian language;
ź increase of the protest-driven activity of the Ukrainian-speaking population;
ź destabilization of ethnic peace ('social tensions over language base, Ukrainian
society split by language, when people determine their attitude to other
languages by the criterion 'friend or foe')23.
Supporters of the national statehood position predict that in the near future, after
the law On the Foundations of the language policy in Ukraine has passed the period
of legislation, the deterioration in the relations between Eastern and Western
Ukraine, and the gradual 'dying' of the Ukrainian language.
"The political consequences of the adoption of the law, of course, will bring a sharp increase of
tensions in the society. In the East and in the South, somewhere the power (remember the famous
statement of Levchenko in Donetsk, or Konstantinova in Crimea, Dobkin in Kharkov or Kostusev in
Odessa), somewhere pro-Russian activists, somewhere both rush hard to eliminate the residues of
functioning of the Ukrainian language; there ?will have to take place a change in the status of schools,
total pro-Russian language orientation in universities (which even today are mostly Russianspoken), overwriting of plaques with the names of settlements and streets. This will be done even
without the instructions from Bankova street (residence of Ukrainian President) - just according
to 'the laws of the genre'. In the West and partly in the center ... massive hostility to the Russian
language will dramatically increase, it will be interpreted as the 'language of Donetsk occupiers'.
24
Then it will be quite difficult to reverse the effects of this situation in the future . This law "if it
comes into force, will leads, literally, to the displacement and the gradual death of the Ukrainian
25
language" .

Supporters of the national language state position consider immediate
coordinated systemic efforts as an adequate response to the disaster with the
development and the distribution of the Ukrainian language, so as to change the
situation through collective action, consistent and strong realization of ukrainization
of linguistic space in society.

22 Соломко И., Рационально об эмоциональном. Мирослав Попович, директор Института философии,
- о языковых политических играх регионалов, причинах слабости украинского и его ближайшем будущем,
„Кореспондент”, 26(514),6 июля 2012,18.
23 Мельник М., Закон про мову: засади мовної політики чи засідка? „Дзеркало тижня. Україна”, 25, 27 липня,
2012.
24 Стріха М., Українська: відтепер «мова гетто» ? - Режим доступу: http://www.umoloda.kiev.ua/number/
2092/ 222/74564.
25 Палій О., Три брехні мовного законопроекту - Режим доступу: //http://www.pravda.com.ua/articles/
2012/07/2/6967807/ (my own translation).
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The frame of calamity of the supporters of the status quo position is also
categorical. They estimate as catastrophic the policy of ukrainization of the society:
„a policy of ukrainization carried by official Kyiv, leads to the degradation of the
society in Ukraine, and this is a problem not only for philology, but also for the
26
national security" . From the supporters of maintaining the position of the status
quo one could hear the idea that the ukrainization of television is the manifestation
of disaster of the language issue in Ukraine, which is not an inculcation of the
Ukrainian language, but its imposition, that there are no worse enemies of the
Ukrainian language than some of its too zealous 'defenders'27.
The inefficiency of the language policy of ukrainization, a desire of the 'statesmen'
to ukrainize the Russian-speaking population threatens the integrity of Ukraine. In
the sub-text of these allegations there lies the accusation of any person, who is not
bilingual, who does not want to give an official status to the Russian language: "all
of us have to realize that someone who does not want the country have
28
two official languages ?- is the enemy of Ukraine" .
In this context the special role is played by these Ukrainians who support a special
status of the Russian language. In particular, in the opinion of the Professor at
Harvard University (USA), an ethnic Ukrainian Roman Szporluk: "Millions of people
who consider Russian as their native language, December 1, 1991 vote for
independence. Accordingly citizens for which the Ukrainian language is native, have
before them a political and moral obligation .... The shortest way to destroy Ukraine is to start to Ukrainize non-Ukrainians. The greatest danger for an independent
29
Ukraine are language fanatics " .
A response to violent ukrainization of the Russian-speaking population is an
appeal for civilized bilingualism in the state. However to "... ensure the dominance of
the country's own language, to ensure the domination of their own culture for
Ukraine there is a simple recipe: to take care of the development of the Ukrainian
culture, gradually instilling it in the generation that is growing, and so to get strong
Ukrainian language. This process is lengthy, but natural”30.
Consequently, the frame of calamity in the 'Ukrainian version' of the language
problem claims that the situation of using the Ukrainian language in Ukraine is like
a disaster, because this evidently most important factor in nation and state-building
processes, is functioning in an inadequate way like a language of the titular ethnic
group. This entails inadequate functioning of culture, and inadequate functioning of

26 Русский язык на Украине — проблема государственной безопасности - Режим доступу:
/http://www/nr2.ru/crimea/83524.html.
27 http://www.pravda.com.ua/articles/2008/02/22/3380250.
28 Зуев В., Скажи мне — кто твой друг?- Режим доступу: http://www.left.ru/2007/5/zuev157.phtml (my own
translation).
29 http://www.pravda.com.ua/articles/2008/02/22/3380250/ (my own translation).
30 Бережна І., Мовна політика, чи мова політики - Режим доступу:
http://www.pravda.com.ua/articles/2008/02/22/3380250/ (my own translation).
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the state. That is why the correct response to this problem requires one's awareness
of the need to have introduced immediate coordinated systemic efforts to change
the situation through collective action. 'The Russian version' of the language
problem in the frame of calamity insists on the catastrophic circumstances of violent
ukrainization, arguing that it threatens the integrity of Ukraine; thus, the an appeal
for civilized bilingualism as a proposal to solve the language problem is being claimed
as the only reasonable way out.
Knowledge and use of communication technology framing scheme enables
members of the electoral political process to reduce the emotional background
discussion of the situation on the one hand, or, conversely, to dramatize the
situation, if necessary. On the other hand voters, that are engaged in this process,
will enter into it not as a naive observers, but with knowledge and understanding
what happens in the public arena to let them win their votes.
Further research on this issue, includes the perspective of a form of comparative
study in framing different schemes of problematization or deproblematization of
complex social situations and framing technologies over different political forces.
Without doubt, one of the most interesting is the question of validity of a method
applied to analyze the framing of complex social circumstances. However, to explore
this question scientific community should create a database describing the
techniques used when the framing technology to problemize complex social
circumstances of different types (like classic social problems - poverty, for example,
new social problems for Ukraine - inclusion of people with disabilities, etc.) is to be
analyzed.

Communication technology 'discourse of the language problem' in Ukraine
as a factor in the political process
Summary
The article is devoted to framing problem- based language as technology issue in Ukraine. The basis
is the model analysis of the social problems of the constructionists, which explains the way in which the
problem is transformed into an element of social policy.
Key words: social problem, framing, language problem in Ukraine, 'Ukrainian' vs. 'Russian' version of the
language problem
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ABSTRAKT
Artykuł ma na celu przedstawienie specyfiki wartości społecznych pojawiających się we współczesnym dyskursie reklamowym na Ukrainie i wpływ reklamy na ich kształtowanie się. Autorka wyjaśnia
pojęcie dyskursu reklamowego w oparciu o światową literaturę przedmiotu oraz przedstawia własny
schemat teoretyczny i metodologiczny umożliwiający jego analizę. Odwołuje się do metodologii badawczej KAD. Według autorki, reklama wpływa na kreowanie nowych relacji społecznych, nowoczesnych
form świadomości oraz nowych wartości. Stanowi potencjalne źródło doświadczeń społecznych, które
kierują zachowaniami jednostek.
SŁOWA KLUCZOWE: reklama, pole społeczne reklamy, wartości, dyskurs reklamy na Ukrainie, krytyczna
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Perhaps the most popular and studied phenomenon of modern world is mass
culture. Unlike traditional, which was based on religious tenets and doctrines of faith,
mass culture is based on commercialized semantic and symbolic systems that are
main producers of meanings, styles and lifestyles. In modern fast developing world
commercial advertising has become an integral part of this mass culture. Confined to
the locality of the action, advertising creates cultural forms, images, facilities, valuebased judgments that become widespread component of social value system, and
this way constitute the specific mechanisms of socialization1.
Modern advertising provides information about the outside world, relaying
values of the society where it is distributed. It sets benchmarks of sociopolitical
2
action forms and iconic models, usual for cultural paradigm of this society . Today, it is
regarded as one of the most controversial phenomena. As a part of all social activity
aspects, advertising has become an integral part of reality, one of the infrastructures

1
D.Feng, P.Wignell, Intertextual voices and engagement in TV advertisements, “Visual Communication”, 2008,
vol. 10 (4), p. 565.
2
I. Чудовська-Кандиба, Соціокультурні виміри рекламних практик, Київ, 2010, p. 11 – 12.
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of modern media and got reflected in the various fields of knowledge. Thus, the aim
of this study is to shed light on the problem concerning the advertising and society –
how modern advertising influence social values and behavior patterns.
Under the present conditions advertising has assumes the character of social
mark4. Nowadays, with the help of advertising techniques visual images and
characters have moved in a wider context of social relations. So, that advertising
becomes a kind of value-semantic model, the world of ideas, goals and aspirations5.
This broader context of understanding advertising allows regarding it as an important
mechanism of symbolic exchange between agents of social influence and social
actors in the process of socialization. So, we can define advertising as a sociocultural
phenomenon, a compiler of social meanings, values, norms and behavior patterns.
Advertising has progressed beyond the use of simple techniques for announcing
the availability of products or services. It has ventured into the domain of persuasion,
and its rhetorical categories have become omnipresent in contemporary social
discourse. Because of the growing effectiveness of its persuasion techniques,
advertising has become entrenched into social discourse by virtue of its wide spread
diffusion throughout society.
This way we can interpret advertising as a form of symbolic field that consists
6
of a wide range of other types of discourses . In the light of social fields theory
(by P. Bourdieu) advertising generates certain values and norms of behavior, thus
'programming' people to a certain type of actions. The field of advertising creates
a special symbolic and communicative discourse, where socialization occurs through
a transaction values, norms, practices, behavioral responses and social behavior
patterns, unique to this field.
Optimal theoretical and methodological scheme of discursive and social practices
formation in the field of commercial advertising, is based on the theory of
P. Bourdieu's social fields theory and critical discourse analysis (CDA) by Norman
Fairclough.
Combining two approaches of CDA and the theory of social fields we can say that
the use of language constitutes social identities, social relationships and systems of
knowledge and beliefs. However, in addition, language itself is socially prescribed,
7
namely is shaped by other social practices and structures .
In general, the term discourse varies from a narrow linguistic descriptions,
according to which discourse is defined as 'a coherent speech utterances (written or
oral, owned by one or more speaker)', to the macro, which wider understanding

3

Н. Лисица, Реклама в современном обществе, Харьков, 1999, p. 5 – 6.
D.Feng, P.Wignell, Intertextual voices …, p. 568.
5
G. Cook, The Discourse of Advertising, London, 2005, p. 20 – 22.
6
П. Бурдьє, Социология социального пространства (Sociologie de l'espace social), Н. Шматко (пер.),
Москва, 2007, p. 565.
7
R. Wodak, Disorders of Discourse, London, 1996, p. 11.
4
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where discourse is determined as theoretical ideological clusters – discursive
formations that systematize knowledge and experience8.
That is why we have to consider not only verbal constructs of advertising and its
symbolic impact, but also to consider how discourses of advertising affects
socialization, so the best is the definition of discourse proposed by N. Fairclough. He
defines discourse as 'language use as social practice', other words, as socio-cultural
phenomenon9.
CDA theory ascribes discourse a special role in the social world construction10.
According to this we can understand discourse as a certain sociolinguistic
phenomenon that shapes the social world (the world of human interaction) with
a certain range of values11.
CDA is an interpretive and explanatory method. It provides a systematic
methodology and the relationship between the text and its social conditions,
ideologies and relations of power. Interpretations are always dynamic and opened to
new contexts and new information.
Field of commercials is a combination of interrelated created by agents
(advertisers) discourses that have a direct impact on social development of
advertising actors (recipients). In this process socialization manifests itself in actors'
perception, learning and modifying offered discourses, forming ideas and beliefs,
social patterns, according to their individual beliefs, logic and consciousness.
Socialization influence of advertising discourses is mainly manifested within the
discursive practices at the individual level.
Individual discursive practices become social as a result of social communication
and interaction of actors. A transfer of learned behaviors, social patterns i.e.
discourse in general occurs during the act of social communication. Thus, a system of
social group expectations and dispositions is formed.
Table 1 presents the three-dimensional scheme of the CDA.

8

R. Wodak, op. cit., p. 127.
С. Тичер, М. Мейер, Р.Водак, Е. Веттер (ред.), Методы анализа текста и дискурса, Харьков, 2009,
p. 201 – 202.
10 М. Макаров, Основы теории дискурса, Москва, 2003, p. 90 – 95.
11 М. Волохонская, Дискурс-анализ как метод исследования доверия в Интернет-коммуникации,
“Материалы научно-практической заочной конференции «Интегративный подход к психологии человека
и социальному взаимодействию людей»”, Санкт-Петербург, 2011, p. 197.
9
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Table 1. Critical discourse analysis scheme of commercial TV advertising
Materials involved for research
Intersemiotics
Mini genres, components (linguistic, visual and / or others)
Language tools

Visual tools

Audio tools

Intersemiotics
Discourse
Content
formation

Discourse links

words, utterances

Emotional
formation

Intervisual

Interaudial

Intersemiotics
Grammar
scene
episode
image
(images, characters, figures, events,
historical facts, time, location, etc.)

style
effects
intonation
sound

Intersemiotics
Materiality
The discursive practices analysis
The social practices analysis

According to the theoretical and methodological schemes methodology the
research consist of12:
1. The study of the advertising as a discourse that affects the recipient, based on the
CDA.
2. The discursive practices analysis. Basically this is the study of the recipients'
discursive practices implementation. Data collection will occur with the use of
qualitative research methods – individual standardized full-depth interviews
using incentive material. Here qualitative methods allow analyzing how the
proposed advertising discourses are approved in the minds of recipients, how
they affect individual values and allows drawing conclusions about whether they
support formed in society values, principles and standards.
3. The social practices analysis. This means the investigation of the transforming
discourses process in specific groups, analysis of their prevalence across study the
dynamics of values and attitudes in society. Here one should use quantitative
research methods (e.g., formalized personal interview).
So, the task of discourse analysis is to identify the cultural aspects and determine
their role in the persuasive advertisements13. Here we should admit that researching
of discourses in advertising can not only identify and decode those ideological
12

K. L. O'Halloran, Systemic functional-multimodal discourse analysis (SF-MDA): constructing ideational meaning
using language and visual imagery, “Visual Communication”, 2008, vol. 7 (4), p. 454 – 456.
13 Hosney M. El-daly, Towards an Understanding of the Discourse of Advertising, “ Review of Research with Special
Reference to the Egyptian Media African Nebula”, 2011, 3, p. 25.
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appeals contained in advertisements, but also to determine their impact on
digestion and the formation of certain values and cultural patterns.
The study of the advertising as a discourse that affects recipients was conducted
in June – November 2013 in Lviv (Ukraine) based on CDA methodology. The output of
the sample was carried out in two stages. In the first phase we analyzed major
television advertisers with the highest ratings of advertising costs. The next step of
constructing the sample was the selection of advertising samples according to its'
broadcast frequency. In general 292 TV advertising texts were analyzed
The survey found that in general discourses of advertising include the promotion
of values common for society. This indicates social determination of selected
discourses. As a rule, all discourses are quite clearly defined, often determined by the
context of an advertising message.
According to CDA methodological scheme discourses of Ukrainian commercial
14
advertising are as follows (see Table 2) .
Table 2. Discourses scheme of Ukrainian commercial advertising
Discourse names

Value aspects of discourses

«free of charge»

"Free of charge" value

«natural»

Values of healthy lifestyle and a healthy natural food

«patriotic»

Patriotic values

«paternalism»

The need for a strong authoritative leader

«family»

Family values

«hedonistic»

Promotion of high social status, secured a comfortable life, higher good physical,
mental, moral and aesthetic pleasure

«history»

Importance of the history, traditions, rules, etc.

«innovation»

Development and use of new technologies, presentation of new products
and the latest innovations

'Free of Charge Discourse' - perpetuate the stereotype of normality and
acceptability of phenomenon of 'free of charge' products and services. Among all
others this discourse is the most numerous, which to some extent is inherent in each
of the analyzed texts. The main source of this type of discourse is advertising of
mobile phones operators, financial structures, banks and etc. Thus, advertisers
emphasize the realistic effects of 'free of charge' notion and perpetuate the
stereotype of its normality and acceptability for Ukrainian society. In the texts they
operate on such terms: 'finance', 'no commission', 'cheap', 'discounts', 'promotions',
'gifts', 'price', '%', 'credit', 'zero', 'free', etc. We can assume that this discourse forms
in society rather specific 'free of charge' value – peculiar idea that there are some
things that people have owned for granted.
14

The study was conducted in June - November 2013 in Lviv (Ukraine), based on CDA methodology. Sample size –
292 TV advertising, selected by the frequency of broadcasting.
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The other one important for Ukrainian society is 'Discourse of Paternalism'.
This type of discourse has a hidden form. It is produced not directly but covertly.
'Discourse of Paternalism' is intended to support the existence of the stereotype of
a 'strong authoritative leader' to guarantee security and meet the needs of citizens.
It is manifested in the use of the image of a strong and reliable partner, and in the use
of words and phrases: 'to take care about', 'reliable, caring, concern', 'I will always be
with you', '…we attended so that your loved ones were always with you'.
Common to many of the analyzed texts is 'Family Discourse'. Generally, this
discourse is totally positive, as using image of a happy family it provides an
understanding of the family as the essential objective highest human values.
Key features in the 'Discourse of Natural' is the use of words and images of natural
and ecological products: 'safe', 'environmental', 'precious gift of nature', 'of natural
origin', 'nanotechnology' and more. Overall, this discourse is focused on attracting
the attention of consumers to quality products, forming installation on healthy
lifestyle, healthy natural food, etc.
'Patriotic Discourse' involves promoting patriotic values, including pro-Ukrainian
values. Particularly this type of discourse acutely raises in November, 2013, in the
context of recent social and political situation in Ukraine. It is manifested in the use of
the image of the Cossacks, paraphrasing folk sayings, such as: 'They say that our
house is on the edge. Of course, it is to be the first to meet guests'; 'Remember who
you were. Feel who you are. You are the son of Ukraine. And your will is your fate. And
your power is in your blood… Cossack Council'; 'When it stopped, when the question
of how the country gets the ball rolled… We haven't turned off engines...'.
'Hedonistic Discourse' promotes a comfortable secure life, higher good physical,
spiritual, moral, aesthetic pleasure. It is manifested in images and words:
'temptation', 'pleasure', 'rest', 'you deserve it', '…created for me', 'selected',
'perfect', '? 1', 'best', 'all the best starts with you', ' precious gift', etc.
'Discourse of Innovation' is appointed to promote the use of new technologies,
presentation of the latest innovations and new products: 'modern', 'new
generation', 'just ahead', 'time is changing with innovations'.
'Discourse of History' consists of two similar discourses – 'Discourse of Traditions'
and 'Discourse of Nostalgia'. Both of them emphasize the importance of history,
but differ in the manner of its interpretation. This way 'Discourse of Traditions'
focuses on the benefits of the past, their impact on the present and the importance
of preserving traditions. In return 'Discourse of Nostalgia' depicts nostalgic return to
the past, reconstruction of historical events, styles and episodes. For example,
'Discourse of Traditions' finds its verbal expression in words 'legend', 'history', 'king',
'traditions', 'in ancient times', 'our roots'. 'Discourse of Nostalgia' combines vivid
images and visual images of the past using slogans: 'Our Juice – originally from
childhood', 'Feel the mood of era'. Summarizing, these discourses can be
characterized as 'Discourse of Time', because time is a major criterion in their
definition.
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After analyzing the survey data we can state that modern Ukrainian advertising is
targeted to meet the social demands of the population by implementing and
maintaining values and standards specific for Ukrainian society.
A number of discourses are operating in the field of advertising. These discourses
15
are interrelated . They form a field of social values and affect values already
established in society. Advertising discourses such as 'family' and 'paternalism' or
'history' and 'patriotic' ones suggest that these discourses are supported by society,
and are operating as its integral part.
Besides, while examining discourses researcher should pay particular attention to
the context in which this discourse is formed and functions as advertising discourses,
like any others, are dynamic entities that change according to the time and the state
of the society where they function. For example, events in society, dominant values
and behavioral patterns can cause and construct discourses. This proves that on one
hand advertising is the 'mirror' of social relations, but on the other – their producers.
The vivid example is an interrelation of social events in Ukraine in November 2013
and dominant at this time “Patriotic Discourse”.
In general, advertising discourses are oriented to the state of society, and in
accordance they are relevant for the society substantive elements of its culture.
Other words, symbolic field of advertising generates a special symbolic and
communicative discourse, during which socialization occurs through a transaction of
values, norms, practices and behavioral responses and social behavior patterns,
learning the implementation of which is the subject for further research.

Value aspects of modern Ukrainian advertising discourses
Summary
This article reveals peculiarities of social values functioning in the discursive field of commercial
advertising. The author has worked out the theoretical and methodological discourse analysis scheme,
explains the concept of advertising discourse. In the article the influence of advertising upon the
formation of social values is featured. There have been held an empirical analysis of advertising
discourse field. The main point of the article is highlighting the peculiarities of value types of discourses
prevalent in the field of commercial advertising.
Key words: advertising, social field of advertising, values, Ukrainian advertising discourses, Critical
Discourse Analysis (CDA)

15

M. Pajnik, P. Lesjak-Tušek, Observing Discourses of Advertising: Mobitel's Interpellation of Potential Consumers,
“Journal of Communication Inquiry”, 2002, vol. 26 (3), p. 277 – 280.
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Sensacja, inwigilacja, voyeuryzm –
ponadczasowym elementem
dyskursu prasowego
ABSTRAKT
Autorka ukazuje, że sensacja, inwigilacja i zainteresowanie tzw. momentami granicznymi człowieka
towarzyszyło polskiej prasie od początku jej istnienia. Tematy preferowane w prasie, poczynając od
XIX w., poprzez okres międzywojenny, aż do współczesności, to np. odkrywanie i upublicznianie ułomności, chorób, śmierci i wszelkich odmienności. Autorka odwołuje się do przykładów z archiwalnych
numerów polskiej prasy oraz do tytułów współczesnych. Sensacją zainteresowane były nie tylko pisma
predysponowane do publikowania tego typu informacji, jak np. „Express Ilustrowany” w Łodzi, ale
również poważne organy prasowe, jak np. „Gazeta Sądowa Warszawska”. Zwraca uwagę, że już w XIX w.
publicyści ubolewali nad upadkiem ówczesnej prasy i demoralizacją czytelników pism sensacyjnych.
SŁOWA KLUCZOWE: sensacja, inwigilacja, voyeuryzm, dyskurs prasowy, wiek XIX i XX

Prasa od początku swego istnienia preferowała charakter dziennikarstwa związany z podglądaniem: człowieka i jego ciała, momentów granicznych1, jak narodziny,
miłość i śmierć oraz przemocy i agresji.
Człowieka zawsze pociągało wnikanie w sprawy nieprzynależne do sfery publicznej, podsłuchiwanie rozmów lub zaglądanie do okien sąsiadów w nadziei zobaczenia
czegoś interesującego, a najlepiej niestosownego. Szczególnie atrakcyjne bywa odkrywanie, a następnie upublicznianie ułomności, chorób i wszelkich odmienności. Ze
względu na stautus tabu, obligatoryjnym elementem materiałów prasowych stały się
również tzw. momenty graniczne. Poddane voyeuryzmowi mediów masowych, skupiają się na deprecjacji aktu narodzin, intymnych relacji oraz na szeroko rozumianej

1
Pierwsze polskie gazety, podobnie jak i w innych krajach Europy, wydawane były okazjonalnie, nieregularnie
z racji jakichś nadzwyczajnych wydarzeń, np. zwycięstwa w bitwie, uroczystości dworskich, epidemii, sejmiku
szlacheckiego itp. Pierwsze druki ulotne nazywano „Nowinami”, „Relacjami” lub „Historiami”, (łac. Nova, wł. Avvisi,
niem. Neue Zeitunge), miały one wygląd ilustrowanych broszurek. Przyjmuje się, że pierwszy polski periodyk powstał
z inicjatywy dworu królewskiego w 1661 r., był nim „Merkuriusz Polski Ordynaryjny”. Zob. M. Dankowska-Kosman,
Media i ich odbiorcy. Międzypokoleniowe różnice w odbiorze, Warszawa 2008, s. 72-73, J. Lankau, Prasa staropolska
na tle rozwoju prasy w Europie 1513-1729, Kraków 1960, s. 25.
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tabloidyzacji majestatu śmierci. Śmierć z familijnego rytuału 'awansowała' do roli
tematu dnia, a sam proces umierania przemienił się w widowisko dla mas, które
w mediach przejawia się w epatowaniu czytelnika ludzkim cierpieniem, faktem
3
zgonu lub wyglądem prezentowanego (często w dużym zbliżeniu) nieboszczyka .
Felietonistka „The Times”, Minette Marrin, protestując przeciwko podglądaniu ciężko
chorych ludzi, pisała w artykule pt. Śmierć człowieka nie jest spektaklem dla telewizji,
że wydarzeniem szczególnie narażonym na voyeuryzm jest dzisiaj właśnie śmierć4.
Fascynacja widowiskiem śmierci wydaje się być zresztą w kulturze najtrwalsza,
o czym świadczą liczne przykłady. Poczynając od XV, a kończąc na XVII wieku, publiczne egzekucje, kataklizmy, ale również wojny i epidemie, stały się dominantą kompozycyjną znacznej części druków ulotnych, a powinności kata i oficjalne wymierzanie
5
chłosty jeszcze do końca XIX wieku spełniały rolę ulicznego spektaklu . Gapiów przyciągały również osoby upośledzone i zdeformowane (np. garbate, o nienormalnych
kształtach i rozmiarach uszu lub nosa, albinosi), nadmiernie wysokie lub niskie (karły), otyłe lub chorobliwie chude, eksponowane bez poszanowania dla ich godności
w obwoźnych cyrkach i plebejskich teatrach.
Najmniejszym zainteresowaniem do XVII wieku, według filozofa, Michela
Foucaulta, cieszyła się tematyka obyczajowa, a cenzura stanowiąca wtedy jeden
z ważnych instrumentów sprawowania władzy, szczególnie na obszarach podlegają6
cych jurysdykcji biskupów i księży, dotyczyła głównie treści politycznych i religijnych .
Pewne zmiany w sposobie postrzegania ludzkiej intymności zaczęły być widoczne
w krajach zachodniej Europy w XVI wieku. Stosunkowo najwcześniej restrykcje

2

W XVI-XVII wieku, jeśli w kraju nie prowadzono działań wojennych, wszyscy ludzie, zarówno zamożni, jak i ubodzy, starcy i niemowlęta, chorowali i umierali we własnych domach, w otoczeniu rodziny, przyjaciół i sąsiadów.
Bowiem szpitale w dzisiejszym tego słowa rozumieniu nie funkcjonowały; w większych miastach istniały jedynie
instytucje o charakterze współczesnych przytułków. Śmierć była elementem codziennego życia, dlatego podglądanie
jej nie stanowiło atrakcji dla ówczesnego człowieka. Zob. M. Bogucka, Staropolskie obyczaje w XVI-XVII wieku,
Warszawa 1994, s. 53-61.
3
Jak pisał Juliusz A. Chrościcki: „(...) pogrzeb w okresie nowożytnym w Polsce miał najczęściej przebieg typowy.
Przy łożu śmierci gromadziła się rodzina z kapłanem, odmawiając wspólnie odpowiednie modlitwy. Po skonaniu
przebierano zmarłego w strój reprezentacyjny i przenoszono do sali na łoże. Niekiedy ustawiano obok ciała ołtarze do
odprawiania mszy”. Zob. J. A. Chrościcki, Pompa funebris, [w:] Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów,
L. Kolankiewicz (red.), Warszawa 2005, s. 212.
4
Za: J. Pawlicki, Umieranie w telewizji, „Gazeta Wyborcza” 2.08.2007, nr 179, s. 8.
5
D. Łukasiewicz, Teatr śmierci, „Wprost” 25.02.2001, nr 8, s. 70-71.
6
Cenzura była szczególnie dotkliwa w Anglii, od czasów Henryka VIII (1509-1537) za rozpowszechnianie książek
heretyckich karano tam nawet spaleniem na stosie. Represje, choć nie tak krwawe, występowały również w Rzeczpospolitej. Zygmunt Stary zakazał np. przywozu do Polski dzieł Marcina Lutra i pism podważających autorytet
panującej dynastii Jagiellonów. Natomiast w 1551 roku cenzura kościelna zabroniła wydania w całości dzieła pt. De
republica emendanda Andrzeja Frycza Modrzewskiego. De republica... w całości ukazała się dopiero w Szwajcarii
(Bazylea). Zob. B. Kosmanowa, Prasa polska i jej odbiorcy, [w:] Media dawne i współczesne, B. Kosmanowa (red.),
Poznań 2006, s. 15-16. Por. też: S. Gęsiarz, A. Kudłaszyk, Cenzura w Królestwie Polskim – Rzeczpospolitej szlacheckiej,
[w:] Mass media w systemie komunikacji społecznej w Polsce, A. Małkiewicz, R. Karpiński (red.), Wrocław 1995, s. 5.
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obyczajowe wprowadzono w Hiszpanii . Ale dopiero w XVIII stuleciu, a przede
wszystkim w XIX, rozpoczął się okres zwany przez Foucaulta 'epoką nieszczerości' lub
'nocą wiktoriańskiej burżuazji', który, zdaniem badacza, zdeterminował ludzką
seksualność, wtłoczył ją w ramy małżeńskich sypialni i sprowadził tylko do czynności
reprodukcyjnych8. Wiek XIX, w opinii Foucaulta miał wykreować radykalne normy
moralne, co paradoksalnie stworzyło szansę powstania i zaistnienia prasy podglądającej sprawy zakazane i nieprzyzwoite. Obok Michela Foucaulta także brytyjska
pisarka, Elisabeth Bowen, uznała pruderię i moralne ograniczenia za mechanizm,
który doprowadził do dynamicznego rozwoju czasopism zainteresowanych zamieszczaniem wizerunków rozebranych młodych kobiet i podglądaniem ich. Bowen podkreślała także popularność materiałów prasowych podglądających i opisujących
najnowsze trendy buduarowej mody, historie miłosne, głośne romanse, a także
niemoralne i 'pikantne' dykteryjki oraz plotki.
W drugiej połowie XIX wieku moda na zamieszczanie podobnych materiałów
dotarła również i do polskich gazet. Choć, jak chcą niektórzy badacze mediów (np.
Małgorzata Dawidziak-Kładoczna), drastycznego obniżenia poziomu pewnych tytułów prasowych, na przykład „Kuriera Polskiego” i „Uprzywilejowanych Wiadomości
z Cudzych Krajów”9, można się doszukiwać zdecydowanie wcześniej, bo już w połowie XVIII wieku, kiedy to oba pisma zmieniły wydawcę na jezuitów. Jezuici, schlebia10
jąc gustom szlachty polskiej, kolportowali sensacje towarzyskie z życia wyższych sfer
(tj. informacje na temat zgonów, pogrzebów i styp osób powszechnie znanych, dane
na temat zaręczyn, ślubów i wesel oraz samych nowożeńców, jak i rodów, z których
się wywodzili, tutaj także zamieszczano informacje, kto udzielał ślubu, prezentowano
listę gości; dane na temat narodzin – podawano kto urodził dziecko, oraz jakie imiona
mu nadano, informacje na temat wartości materialnej darów, którymi obdarowywali
się arystokraci). W obu wymienionych pismach, w okresie karnawału można było
znaleźć 'typowo brukowe' relacje z balów, takie jak poniższy opis:

7

W 1523 roku król Karol V wydał ustawę karną, zatytułowaną Costitutio Criminalis Carolina, która zakazywała
różnych form aktywności seksualnej, zdrady małżeńskiej, bigamii, kazirodztwa oraz aborcji. Zdaniem psychologa
i socjologa, Kazimierza Pospiszyla jedną z głównych przyczyn wprowadzenia restrykcji seksualnych w krajach
europejskich: „było przywiezienie z Ameryki przez marynarzy Krzysztofa Kolumba zarazków syfilisu, (…) choroby,
która w Europie wywołała straszną epidemię, szerzącą się w latach 1495-1520 głównie w Hiszpanii, Włoszech
i Francji”. Zob. M. Filar, Liberalizm i rygoryzm seksualny w różnych kulturach, [w:] Seksuologia kulturowa, K. Imieliński
(red.), Warszawa 1980; Por. też: K. Pospiszyl, Tristan i Don Juan, czyli odcienie miłości mężczyzny w kulturze
europejskiej, Warszawa 1986, s. 99-103.
8
M. Foucault, Historia seksualności, przekł. B. Banasiak, T. Komendant, K. Matuszewski, Warszawa 1995, s. 150.
9
Podaję te tytuły za M. Dawidziak-Kładoczną, ponieważ one mają symbolizować paradygmat sensacyjności
polskiej prasy XVIII w., w odróżnieniu od tytułów uważanych wtedy za opiniotwórcze, jak „Monitor” i „Zabawy
Przyjemne i Pożyteczne”.
10 Co nie oznacza, że w obu tytułach nie zamieszczano artykułów o tematyce poważniejszej, mniej sensacyjnej.
Pojawiały się więc w nich również zawiadomienia o dekretach, relacje z obrad sejmowych, informacje na temat
zamieszek i wojen.

137

Olga Białek-Szwed

„Grafowa de Falmouth będąc u Królewicowy Jejmci (…), jednym razem na ziemię upadłszy omdlała,
gdy badano o przyczynę tej słabości, doszli, że zbyt bogate jej suknie i od złota wielki ciężar mające tę
11
słabość sprawiły” .

Podawano doniesienia na temat katastrof naturalnych – trzęsień ziemi, pożarów,
powodzi, wszelkich anomalii, które ówczesnych czytelników interesowały w równym
stopniu, jak i współczesnych odbiorców mediów masowych: „Trzęsienie było tak
12
gwałtowne, że ludzie z stołków pospadali i dzwony poruszyły się” .
Jezuici przekazywali również treści sensacyjno-kryminalne, poruszające problemy
kradzieży mienia, ale i zabójstw ze szczególnym okrucieństwem:
„Jeden z Najprzedniejszych Panów od bezbożnej i świętokradzkiej złoczyńcy ręki scyzorykiem jak
mówią pchnięty między żebra odniósł ranę nieśmiertelną. (…) Złoczyńca zaraz wzięty sprawiedliwej
13
oczekiwa kary” .

„Kurier Polski” i „Uprzywilejowane Wiadomości z Cudzych Krajów” zainteresowane były też informacjami na temat zdarzeń nadprzyrodzonych, cudów, co również
merytorycznie przybliża oba tytuły do pism sensacyjnych pierwszych dekad XX
wieku:
„Pospolite wszystkich rozmowy zabawiają się temi czasy jednym cudem, którego doznała Siostra
Marianna Spinola (…). Ta panna chorując na kancer, a nim prawie do ostatku widząc się zjedzoną
i żadnej od najgłówniejszych doktorów pomocy już się nie spodziewając, wszystkiemi do drogi
wieczności opatrzyła się Sakramentami, ostatniego życia swojego oczekując już momentu. Tymczasem udała się myślą i sercem do Grobu Błogosławionego Sebastiana Dominikanina (…) zdrowie
swoje zdesperowane z ufnością polecając. Aiści nazajutrz zupełnie zdrową z podziwieniem wszystkich a osobliwie Lekarzów rzecz całą nie ludzkiej, a Boskiej mocy przypisując, szła natychmiast do
14
Kościoła” .

W drugiej połowie XIX wieku czytelnik na bieżąco zgłębiał tematykę podobną do
tej, która pojawiała się we wspomnianych wcześniej, osiemnastowiecznych tytułach.
Czytał więc o odbytych balach, rautach, wielkich przyjęciach i kuligach; dzięki
dociekliwości dziennikarza podglądał eleganckie i najmodniejsze w danym sezonie
stroje, mariaże i mezalianse, ekscytował się romansami i samobójstwami z powodu
nieszczęśliwej miłości lub bankructwa. Gazety codzienne z upodobaniem inwigilowały i opisywały też różnorodne przykłady przestępstw; każda zbrodnia dzięki nim
zyskiwała rozgłos. Na łamach prasy pojawiali się więc wymieniani z imienia i nazwiska
złoczyńcy, a najpopularniejsi otrzymywali przezwiska, jak: „Sinobrody z Pragi”, „Lukrecja Borgia z Targówka”, czy „Nowoczesny Otello”. Do najczęściej opisywanych
11
12
13
14

„Uprzywilejowane Wiadomości z Cudzych Krajów” 1754, nr 24.
„Kurier Polski” 1756, nr 129.
„Uprzywilejowane Wiadomości z Cudzych Krajów” 1757, nr 4.
„Uprzywilejowane Wiadomości z Cudzych Krajów” 1754, nr 29.
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przestępstw należały otrucia i zbrodnie na tle miłosnym, kradzieże dokonywane
przez kieszonkowców, prostytucja lub złodziejstwo w wykonaniu tzw. 'pajęczarzy' –
złodziei bielizny ze strychów, czy 'szopenfeldziarzy' – złodziei kradnących tylko w sklepach. Interesowano się również fałszerzami pieniędzy i oszustami matrymonialnymi,
którzy przed planowanym ślubem wyłudzali znaczne sumy pieniędzy od zamożnych
wdów lub posażnych panien i znikali. Reporterzy zwracali uwagę na tragiczny los
porzucanych lub zabijanych nieślubnych, niechcianych dzieci. Według publicysty,
Stanisława Milewskiego lektura gazet codziennych z połowy XIX wieku dostarczała
tak wstrząsających opisów, że „nawet na dzisiejszym czytelniku – przywykłym przecież do okropności – robią przejmujące wrażenie. Znajdowano na przykład niemowlęta pod płotami owinięte zimą tylko w pieluszki, utopione w ustępach lub
15
porzucone na śmietnikach” . Na temat tzw. podrzutków, jak je zwała ówczesna
prasa, pisali zarówno Bolesław Prus w kronice „Kuriera Warszawskiego”, Wiktor
Gomulicki w „Tygodniku Ilustrowanym”, jak i dziennikarze prawniczej „Gazety
Sądowej Warszawskiej”.
W ostatnim dwudziestoleciu XIX wieku opisywanie przestępstw i brutalnych
zbrodni zaczęło być tak popularne w prasie codziennej, że jej krytycy zaczęli mówić
o postępującej demoralizacji czytelników pism sensacyjnych. Józef Ignacy Kraszewski
na łamach redagowanego przez Marię Konopnicką „Świtu” pisał następująco:
„... Występek bywa zaraźliwy, (…) pilne i umiejętne opowiadania reporterów służą niekiedy za wskazówki i wzory do naśladowania pewnym jednostkom, usposobionym już do złego. Pomimo to zdaje
się, że dzienniki ze szczególnym upodobaniem, lubując się w drastycznych historyjkach o mordach,
rabunkach i napaściach, oszustwach, zdają z nich sprawę tak troskliwie, tak malowniczo, jakby wcale
szkodliwości tej trucizny nie domyślały się i nie znały! (…) To ciągłe karmienie się kryminalnymi
sprawami, oswajanie się z obrzydliwością – nie maż w końcu tego skutku, że niewykształceni czytel16
nicy popadają w rodzaj gorączki i szału?” .

Z polskich pism codziennych, które korzystały z wyżej wymienionych technik
dziennikarskich, to przede wszystkim „Kurier Warszawski” i „Kurier Poranny” (1877
r.) oraz „Kurier Codzienny” (1865 r.), który od 1903 roku ukazywał się dwa razy
dziennie – rano jako „Goniec Poranny”, a wieczorem jako „Goniec Wieczorny”.
W 1912 roku pojawiło się w Warszawie jeszcze jedno pismo nastawione na podglądanie i relacjonowanie wydarzeń społeczno-obyczajowych, zatytułowane „Gazeta
Poranna 2 Grosze”.
W drugiej poł. XIX i w pierwszej poł. XX stulecia tego rodzaju wiadomości
ukazywały się już nie tylko w tytułach popularnych, zwanych wtedy sensacyjnymi,
lecz również na łamach tak poważnych organów prasowych, jak „Gazeta Sądowa
Warszawska” (wydawana w latach 1873-1939).

15
16

Z powodu gry giełdowej, „Gazeta Sądowa Warszawska” 20.12.1903, nr 1, s. 9.
Spór o opiekę nad nieletnimi, „Gazeta Sądowa Warszawska” 16.10.1904, nr 44, s. 9.
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„Gazeta Sądowa Warszawska” 07.02.1904, nr 8

Tygodnik sądowy, poza informacjami typowo specjalistycznymi, skierowanymi do
prawników, zamieszczał też tzw. „Kronikę cywilną” i „Kronikę kryminalną”. Zawartość
kronik niewiele różniła się od treści współczesnych kronik kryminalnych, które są
istotnym elementem głównie tabloidów.
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„Gazeta Sądowa Warszawska” 07.02.1904, nr 8

Podobnie jak dzisiaj, tak i na początku XX wieku, reporterzy zainteresowani byli
17
18
inwigilacją: eksmisji i wywłaszczeń , oszustw finansowych , nieporozumień rodzinnych i fałszywych oskarżeń. Oto przyklady:
a) Oszustwo finansowe: „Pewien właściciel większego zakładu krawieckiego wysłał swego szwagra
po zainkasowanie należności i, nie mogąc się doczekać jego powrotu z pieniędzmi, zameldował
o tem policyi, oskarżając szwagra o przywłaszczenie. Niefortunny inkasent, który, otrzymawszy
pieniądze, pozostawił je u drugiego swego szwagra i udał się za innemi interesami, dowiedziawszy
17
18

Wywłaszczenie gruntu pod ulicę Kościelną, „Gazeta Sądowa Warszawska” 20.12.1903, nr 1, s. 7-9.
Z powodu gry giełdowej, „Gazeta Sądowa Warszawska” 20.12.1903, nr 1, s. 9.
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się o postępku krewkiego szefa, zamyslił go ukarać i udał się również do policyi, by zameldować, że
zgubił zainkasowane pieniądze. Tu jednak nie dano wiary jego słowom, wobec uprzedniego oświadczenia szwagra i niedwuznacznie dano mu do zrozumienia, że jest oskarżony o przywłaszczenie tych
pieniędzy. Inkasent, widząc, że to nie przelewki, przyznał się do winy i pieniądze, ukryte u szwagra,
zwrócił niezwłocznie” [pisownia cytatu zgodna z oryginałem, stąd występujące archaizmy – przyp.
19
O.B.S.] .
b) Stosunki sąsiedzkie: „Ciekawą ze względu na stosunki wielkomiejskie sprawę sądził sąd okręgowy
warszawski na jednym z posiedzeń w marcu b.r. Mianowicie p. Klementyna Neprosowa, właścicielka
domu nr 473 b przy ul. Wierzbowej, wystąpiła z akcyją w dniu 25 sierpnia 1898 r. przeciwko swej
sąsiadce, p. Paulinie Żołyńskiej, właścicielce przyległego domu na tejże ulicy Wierzbowej 473 c,
gdzie mieści się restauracyja pod firmą A. Stępkowski. W domu pozwanej urządzono oświetlenie
elektryczne, dynamomaszynę zaś, służącą do wytwarzania prądu, porusza motor gazowy. Motór ów
ustawiono przy samej ścianie budynku, (…) działa on bez przerwy przez całą noc, skutkiem czego
w nieruchomości powódki od zmierzchu do rana daje się słyszeć nieustanny hałas i stukanie, co
20
zakłóca spokój wszystkim mieszkańcom nieruchomości” .

Relacjonowano spory o opiekę nad dziećmi21, akty przemocy fizycznej, np. znęcania się strażników więziennych nad aresztantem i zachowań, które dzisiaj można by
określić jako 'mobbing więzienny' ze skutkiem śmiertelnym:
„Poszlakowanego o 72 rubli posługacza aptecznego usiłowano w areszcie policyjnym zniewolić do
zeznań biciem. To się zdarza… Zdarza się, niestety, zbyt często. Cechę atoli niezwykłą nadała faktowi
temu śrogość i długotrwałość zadawanych plag, oraz tragiczne ich zakończenie. Leon Sadowski – tak
bowiem nazywał się ów mniemany złodziej, od którego biciem wymusić chciano przyznanie się do
winy nie popełnionej. (…) kazano mu wskazać, gdzie schował pieniądze. A gdy gwoli temu sprowadzono go na dziedziniec apteczny, z determinacją rozpaczy wskoczył do jamy kloacznej. Wskoczył –
w oczywistym zamiarze utopienia się. (…) Gdy zaś udano się z nim do apteki, nieszczęśliwy przyskoczył do balonu z kwasem siarczanym i napił się tej trucizny. W kilka godzin później skonał
w szpitalu, gdzie zdążył jednak z całą przytomnością wyspowiadać się, a wszystkich otaczających
22
upewnił o swojej niewinności” [jw. pisownia cytatu zgodna z oryginałem – przyp. O.B.S.] .

Donoszono o napadach i morderstwach:
„Dnia 26 Stycznia r.b. na ul. Przemysłowej w Warszawie, w biały dzień, padł, pchnięty kilkakrotnie
sztyletem, i skonał wnet po przeniesieniu do swego mieszkania, Spirydjon Żniński, majster z fabryki
23
wyrobów ciesielskich p. f. Martens i Daab. Sprawcę zabójstwa schwytano prawie na miejscu” .

Zamieszczano sprawozdania z procesów o tzw. własność literacką, czyli o dokonanie plagiatu:

19

Osobliwe przyznanie się do winy – Fałszywe oskarżenie, „Gazeta Sądowa Warszawska” 27.12.1903, nr 2, s. 9.
O usunięcie motoru, „Gazeta Sądowa Warszawska” 8.05.1904, nr 21, s. 9-10.
21 Spór o opiekę nad nieletnimi, „Gazeta Sądowa Warszawska” 16.10.1904, nr 44, s. 9.
22 Z powodu sprawy policmajstra i strażników, „Gazeta Sądowa Warszawska” 7.02.1904, nr 8, s. 11-12.
23 Zabójstwo majstra – Sprawa karna z powodu Sienkiewicza, „Gazeta Sądowa Warszawska” 21.02.1904, nr 10,
s. 10-11.
20
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„Wydział VI karny sadu okręgowego warszawskiego rozpoznawał niedawno niezwykłą sprawę
z dziedziny prawa własności literackiej. P. Włodichin, budowniczy z Petersburga, autor książki pt.
Style architektoniczne w starożytności i tłumacz dzieła A. Szpringera pt. Sztuka wieków średnich,
w grudniu roku 1902 wniósł sprawę sądową przeciwko profesorowi politechniki warszawskiej
p. Tołwińskiemu, oskarżając tegoż o przywłaszczenie oryginalnej pracy literackiej i przekładu, a to
z zasady, że w kursie, wydanym w r. 1900-1901 przez studentów politechniki warszawskiej podług
wykładów prof. Tołwińskiego, mieściło się, jak twierdził, z pewnemi opuszczeniami, prawie dosłow24
ne odtworzenie obu powyżej wymienionych jego prac” .

Poza „Kroniką kryminalną” i „Kroniką cywilną” równie ciekawe dla ówczesnego
czytelnika mogły być także działy „Gazety Sądowej” zatytułowane: „Wokanda” i „Z sądów zagranicznych”, a także „Spostrzeżenia i informacje” oraz „Listy do redakcji”.
Początek XX wieku to w polskim prasoznawstwie również moment powstania
pierwszych pism sensacyjnych wydawanych w języku jidysz, co umożliwiło dotarcie
do masowego czytelnika żydowskiego, tj. ułatwiło kontakt z odbiorcą, który mimo
swojego pochodzenia, zwykle nie znając elitarnego języka hebrajskiego, nie mógł
czytać tytułów kierowanych do tej mniejszości. Dziennikarze zatrudnieni w bulwarówkach żydowskich korzystali z metod voyeurystycznych. Materiały sensacyjne można więc było odnaleźć w następujących tytułach: „Jidiszes Tagebłat” (1906-1910),
„Hajnt” (1908-1939), wydawanym przez Samuela Jakuba Jackana i w „Momencie”
(1910-1939) Cwi Pryłuckiego. Za najpopularniejsze w tym segmencie uchodziły
wzorowane na warszawskich „czerwoniakach” – „Ostatnie Wiadomości” (19291939) założone podobnie jak „Hajnt” przez Samuela Jakuba Jackana, uważanego za
prekursora żydowskiej prasy sensacyjnej w Polsce. Innymi tytułami żydowskiej prasy
masowej w Polsce były ponadto: „Hajntige Najes”, typowa popołudniowa bulwarówka, wychodząca od 1928 roku do wybuchu II wojny światowej; „Warszewer
Radio” (1924-1939) popołudniówka znana z krótkich i sensacyjnych tekstów; „Unzer
Express” (1926-1939) oraz „5 Rano” (1931-1939).
Polskie dzienniki sensacyjne okresu II Rzeczpospolitej tworzyły grupę kolorowych
i rozrywkowych wydawnictw, które wyraźnie korzystały z takich metod zdobywania
informacji, jak podglądanie i podsłuchiwanie inwigilowanych osób. Prasa brukowa
okresu międzywojennego była charakterystycznym (chociażby ze względu na kolor
winiet) składnikiem wielkomiejskiej kultury masowej. Z większych miast tylko Wilno
nie posiadało własnego tytułu; dopiero od 1932 r. zaczęła się ukazywać w nim lokalna
mutacja „Expressu Porannego” z Warszawy. We Lwowie wydawany był zaś najstarszy
polski dziennik sensacyjny, jego pierwszy numer ukazał się w 1901 roku.
W Polsce lata dwudzieste XX wieku, a przede wszystkim trzydzieste, to okres
prawdziwej walki o czytelnika masowego. Najpoważniejsi konkurenci ówczesnego

24

Zob. Procesy polityczne – Sprawa o własność literacką, „Gazeta Sądowa Warszawska” 11.12.1904, nr 52, s. 9-10.

143

Olga Białek-Szwed
25

26

27

rynku mediów masowych, jak tytuły wydawnictw z Krakowa , Warszawy , Łodzi ,
28
Poznania dążąc do dominacji, wykorzystywali wszelkie możliwe metody zdobycia
interesujących informacji, z których najskuteczniejsze było inwigilowanie. Z tego
powodu na łamach prasy popularnej publikowano plotki podsłuchane w kawiarniach, opisywano wyśledzone romanse, przytaczano dane nieślubnych dzieci znanych aktorek lub innych członkiń elity społecznej, informowano o zuchwałych
kradzieżach, napadach na banki i tragicznych w skutkach wypadkach ulicznych.
W latach trzydziestych XX wieku jednym z ciekawszych pism masowych był tygodnik „Na szerokim świecie”, wydawany przez krakowski koncern Pałac Prasy.
Czytelnikami tego pisma były przede wszystkim kobiety, i to właśnie ich gusta i zainteresowania wpływały na zawartość, którą determinowały reportaże z najodleglejszych stron świata, nowe trendy w modzie i makijażu, opowiadania o miłości,
romanse, ale przede wszystkim ciekawostki oraz kawiarniane plotki. Dziennikarze
w „Na szerokim świecie”, zgodnie z dewizą zawartą w tytule, nie ograniczali się do
podglądania znanych postaci – ówczesnych celebrytów – tylko narodowości polskiej.
Na łamach pisma popularne było więc inwigilowanie życia prywatnego także reprezentantów arystokracji, dyplomatów i aktorów pochodzących z innych krajów
Europy, a nawet odległych kontynentów. W jednym tylko roku 1937 opisano: ślub
29
holenderskiej księżniczki Julianny z księciem Bernardem Lippe-Biesterfeldem ,
wspólne polowania i rauty myśliwskie w Białowieży „premiera Goeringa, ambasadora niemieckiego w Warszawie von Moltke i naszego ambasadora w Berlinie pana
30
Lipskiego” , skandale na europejskich dworach królewskich związane z mezaliansami następców tronu (w Anglii księcia Windsoru Edwarda, który ożenił się z rozwódką31, a w Rumunii księcia Mikołaja, brata króla, który podobnie poślubił „kobietę
ze zwykłej rodziny mieszczańskiej”)32. Wówczas także opisano ceremonię oraz bale
25

W latach międzywojennych za najpotężniejszy polski koncern prasowy uchodził nie warszawski Dom Prasy, ale
właśnie Pałac Prasy z Krakowa. Na czele wydawnictwa stał Marian Dąbrowski, który w 1910 roku z małego lokalnego
pisma stworzył ogólnopolski, wiodący tytuł swojej firmy, tj. „Ilustrowany Kurier Codzienny” (IKC). Inne pisma
wydawane przez Pałac Prasy: „Światowid”, popołudniówka „Tempo Dnia”, „Na szerokim świecie”.
26 Największym wydawnictwem w Warszawie był Dom Prasy, wydający tzw. „czerwoniaki”, jak popularnie zwano
tytuły koncernu od czerwonego koloru, który występował w winietach. Do pism wydawanych przez Dom Prasy
należały m.in. „Kurier Informacyjny i Telegraficzny” (30.03.1922), który w 1924 zmienił nazwę na „Kurier Czerwony”,
a następnie po połączeniu z popołudniówką „Dobry Wieczór” w 1932 przyjął nazwę „Dobry Wieczór – Kurier
Czerwony”; „Express Poranny” – najważniejsze pismo koncernu, wyraźnie nastawione na przekaz informacji
sensacyjnych; „Przegląd Sportowy”, „Kino”, „Cyrulik Warszawski”, „Panorama 7 dni” i „Dzień Dobry”. W Warszawie
były też i inne tytuły sensacyjne, a niezwiązane z Domem Prasy, jak: „Kurier Codzienny 5 Groszy” – sprawnie operował
sensacją i populizmem, popołudniówka „Wieczór Warszawski”, „Goniec Warszawski”, „Rekord” i „Unia” – ostatnie
dwa pisma zostały wykupione przez Dom Prasy.
27 „Express Ilustrowany” („Express Wieczorny Ilustrowany” – wydanie wieczorne), („Express Niedzielny
Ilustrowany” – wydanie niedzielne); „Gazeta 5 groszy dla wszystkich”, „Echo”.
28 W Poznaniu bardzo popularny był „Orędownik Wielkopolski” wydawany przez Drukarnię Polską.
29 M. James, Jak to było w Hadze?, „Na szerokim świecie” 25.04.1937, nr 17, s. 6.
30 Europa poluje w Białowieży, „Na szerokim świecie” 7.03.1937, nr 10, 3.
31 Szczęście bez korony, „Na szerokim świecie” 13.06.1937, nr 24, s. 13, zob. też Nowy romans w rodzinie
królewskiej, „Na szerokim świecie” 18.04.1937, nr 1937, nr 16, s. 3.
32 Nowy romans w rodzinie królewskiej, „Na szerokim świecie” 18.04.1937, nr 1937, nr 16, s. 3.
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33

i przyjęcia związane z koronacją brytyjskiej pary królewskiej , uroczystości związane z
wielką wystawą w Paryżu, którą już przed oficjalnym otwarciem określano jako
„europejskie święto” lub „drugie, obok koronacji władcy imperium
34
wielkobrytyjskiego w Londynie, najważniejsze wydarzenie roku 1937” , przypadłość
Józefa Stalina – „dusznicę bolesną”, której autor notatki przypisywał ogólne
rozdrażnienie wodza, co znowu mogło – jego zdaniem – mieć wpływ na skalę
„czystek” dokonywanych w armii rosyjskiej35, wizytę w Polsce księcia Kentu z
małżonką, którzy przybyli na zaproszenie hrabiów Potockich36, czy też prozaiczne
problemy z pęcherzem moczowym gen. Ludedorffa37.

„Na szerokim świecie” 21. 02. 1937, nr 8
33
34
35
36
37

Korona 5-ciu oceanów, „Na szerokim świecie” 2.05.1937, nr 18, s. 8-9.
Święto Europy, „Na szerokim świecie” 23.05.1937, nr 21, s. 6-7.
Ponura tragedia sowietów, „Na szerokim świecie” 20.06.1937, nr 25, s. 2.
Brat króla Anglii z małżonką w Polsce, „Na szerokim świecie” 8.08.1937, nr 32, s. 3.
Choroba gen. Ludedorffa, „Na szerokim świecie” 12.12.1937, nr 50, s. 3.
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Plotki i inne niezweryfikowane wystarczająco informacje pojawiały się na łamach
pisma „Na szerokim świecie” w stałym, cotygodniowym dziale, zatytułowanym
Siedząc w kawiarni, których autor podpisywał się pseudonimem „Stary Koń”.
Wrzesień 1939 roku przerwał dynamiczny rozwój polskich czasopism popularnych. W 1944 roku, kiedy wojna nie została jeszcze oficjalnie zakończona, zaczęto
organizować pracę niektórych redakcji. Dziennikarze przedwojennych brukowców
również chcieli rozpocząć działalność, nie miało być to im jednak dane. Pojawiła się
niechęć nowych władz do reanimacji segmentu prasy bulwarowej. Gazety miały odtąd spełniać wyłącznie funkcje propagandowo-agitacyjne. Zgodnie z zarządzeniem
wydanym po pierwszym powojennym zjeździe dziennikarzy polskich (14-15.12.1945
r. w Warszawie i 16.12.1945 r. w Gdańsku)38 miano zapomnieć o tytułach sensacyjnokryminalnych, korzystających z inwigilowania i podglądania. W artykule opublikowanym w „Głosie Ludu” w grudniu 1945 roku krytykowano popularny przed wojną
segment polskiej prasy. Anonimowy autor materiału twierdził, że:
„Prasa może zdziałać dużo dobrego, ale i dużo szkody może wyrządzić. Może uczyć i wychowywać,
może mobilizować naród wokół konkretnych zadań, jakie przed nim stoją, ale może także deprawować duszę narodu, może w pogoni za tanią sensacją odwracać jego uwagę od istotnych problemów.
Nie jest przypadkiem, że w Polsce Odrodzonej, wśród przemian społecznych, jakie na naszej ziemi
dokonane zostały, zrodził się nowy typ prasy, inny od tej, która dominowała u nas przed wojną.
Znikły raz na zawsze brukowce rozpisujące się o różnych historiach, znikły „Tajne Detektywy”
39
i im podobne” .

Autor ten, w imieniu całej grupy zawodowej, deklarował odejście od tworzenia
materiałów sensacyjnych i kryminalnych oraz opisujących „awantury” i skandale
obyczajowe, a także zaprzestanie zaglądania za kulisy życia prywatnego osób
popularnych. I chociaż faktem jest, że w PRL prasa sensacyjna nie ukazywała się, to
jednak zapotrzebowanie na takie informacje wcale nie ustało. Dlatego mimo deklaracji, uważa się, że w powojennej Polsce tradycję pism korzystających z podglądania
kontynuowały gazety popołudniowe (tzw. popołudniówki). Najpoczytniejszą z nich
był warszawski „Express Wieczorny”, ale w istocie każde większe miasto posiadało
swoją gazetę popołudniową: „Dziennik Wieczorny” w Bydgoszczy, „Echo Dnia”
w Kielcach, „Echo Krakowa” w Krakowie, „Express Ilustrowany” w Łodzi, „Express
Poznański” w Poznaniu, „Kurier Lubelski” w Lublinie, „Kurier Szczeciński” w Szczecinie, „Nowości” w Toruniu, „Wieczór” w Katowicach, „Wieczór Wrocławia” we
Wrocławiu, „Wieczór Wybrzeża” w Gdańsku.
38

Pierwszy powojenny zjazd Związku Dziennikarzy RP rozpoczął się 14 grudnia 1945 roku w Warszawie, a zakończył
w Gdańsku. Decyzja wyboru miejsca obrad nie była przypadkowa, uznano, że ma być zgodna z uchwałą podjętą na
ostatnim, przedwojennym spotkaniu dziennikarzy polskich, które odbyło się w maju 1939 roku. W trakcie obrad
zebrani uchwalili m.in. Dziennikarski Kodeks Obyczajowy oraz dokonali wyboru nowego zarządu głównego, w tym
i prezesa, został nim prof. Wasowski. Zob. Sejm prasy polskiej. Zjazd Związku Dziennikarzy RP rozpoczyna obrady,
„Głos Ludu” 15.12.1945, nr 333, s. 2, Dziennikarze z całej Polski obradują na Zjeździe w stolicy, „Głos Ludu”
16.12.1945, nr 334, s. 1, Drugi dzień obrad Zjazdu Dziennikarzy, „Głos Ludu” 17.12.1945, nr 335, s. 2.
39 Prasa w Polsce dzisiejszej, „Głos Ludu” 16.12.1945, nr 334, s. 1.
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Należy jednak zauważyć, że nie wszyscy medioznawcy zgadzają się z tezą, że powojenne popołudniówki przejęły funkcję przedwojennych bulwarówek. Z powyższą
teorią polemizował np. Maciej Łętowski, który sprzeciwiał się również wywodom
udowadniającym, iż komunistyczne popołudniówki były zapowiedzią współczesnych
tabloidów. Łętowski zaprezentował swój sprzeciw na łamach „Rzeczpospolitej”, gdzie
pisał m.in.: „Popularny za Gomułki i Gierka „Express Wieczorny” tak się ma do współczesnego brukowca, jak TVP do BBC”40. Pierwszy powojenny tytuł sensacyjny
stworzył w Polsce – zgodnie z opinią Łętowskiego – dopiero Grzegorz Lindenberg,
zakładając „Super Express”.
Obok „Super Expressu”, uznawanego za pierwszy polski tabloid, redagowany
w stylu zachodnich pism sensacyjnych, dzisiaj drugim dziennikiem bardzo sprawnie
posługującym się dyskursem opartym na elementach sensacyjnych i mechanizmach
voyeursytycznych, jest „Fakt”. Pismo to, od pierwszego numeru, podobnie jak „Super
Express”, koncentruje się na tematach związanych z przemocą oraz związkach emocjonalnych i intymnych innych ludzi. Jak pisał dziennikarz „Polityki”, Mariusz Janicki „[„Fakt”] interesował się nie tyle polityką, co samymi politykami, a i to raczej w chwili
ich upadku czy też przy okazji małżeńskich zdrad, rozwodów, nieślubnych dzieci, czy
innych afer obyczajowych”41. Za sprawą tak określonej linii redakcyjnej oba pisma
stały się synonimem populizmu, agresji, dystrybucji negatywnych emocji, a przede
wszystkim nieustającej inwigilacji ludzi z 'pierwszych stron gazet'.
Dziennikarze współczesnych polskich tabloidów, odwołując się do najsłabiej wykształconego czytelnika, do jego emocji, skłonności do uproszczonego podziału
świata na dobrych i złych ludzi, bogatych i biednych, 'zwykłych' obywateli i członków
elit, nawiązują do pism sensacyjnych, powstałych w pierwszej połowie ubiegłego stulecia, a nawet jeszcze wcześniej. Jak widać, mimo ogromnych zmian w społeczeństwach i w mediach, znaczna część odbiorców nadal preferuje tematy 'intymne'
i sensację jako rodzaj informacji (jak ułomności ludzkie, choroby, odmienności,
skandale, romansy, rozwody, śluby, relacje pozamałżeńskie i inne). Wynika z tego, iż
zainteresowania czytelników nie zmieniają się tak szybko, jak mechanizmy i procesy
technologiczne wykorzystywane w przygotowaniu artykułów reprezentujących ulubiony przez nich dyskurs prasowy oparty na sensacji, inwigilacji i voyeuryzmie.
Sensation, invigilation, voyeurism – the ever - present elements in the press discourse
Summary
The author shows that sensation, invigilation and interest in the so-called “extreme moments” of
human life have been present in the Polish press since its very beginnings. The article enumerates the
topics and the areas of interest, which were present in the press in the 19th century, in the years 1918 1939, and which still remain a source of wide discussions (such as discovery and making public
disabilities, diseases, death and all sorts of oddities). The author mainly refers to the examples found in
40
41

M. Łętowski, Bezcenny dreszczyk emocji, „Rzeczpospolita” 26.08.2003, nr 198, s. A6.
M. Janicki, Nowy „Fakt” prasowy, „Polityka” 25.10.2003, nr 43, s. 104-105.
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the archives of the Polish press, sometimes contrasting them to the ones discovered in the selected
current magazines. She shows that sensation was not only present in the tabloids (for example, in the
Lodz-published “Express Ilustrowany”), but also in many quality papers (such as the “Gazeta Sadowa
Warszawska”, for example). Some 19th century authors complained about the decline of press and
discussed the ongoing depravation of the readers of the press of sensation.
Key words: sensation, invigilation, voyeurysm, press discourse, XIX and XX centuries
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Dyskurs medialny w przestrzeni miasta
(performance vs oficjalność)

ABSTRAKT
Artykuł analizuje performatywne projekty Ewy Partum, Marcina Dymitera, Ludomira Franczaka
i Michała Zabłockiego, w których literatura łączy się z substancją miasta. Wprowadzenie jej w obręb
miejskiej przestrzeni przyczynia się do zmiany oblicza aglomeracji. Ponure, brzydkie blokowiska, szare
ulice, chodniki i podziemne przejścia zostają dowartościowane, w tym przypadku miejski banał staje się
fundamentem dla doznań mistycznych i magicznych. Gdy zaś literatura spaja się z substancją staromiejskich kamienic, dochodzi do wzmocnienia siły intertekstualnych komunikatów. Dzieła i aktywność
wymienionych twórców opierają się na sytuacji wynikającej z osadzenia literatury w aglomeracyjnym
wymiarze, co rodzi metaforę tekstu-kłącza, żywego, dynamicznego organizmu zasilającego się potencjałem miasta.
SŁOWA KLUCZOWE: kompresja komunikatów, multimedialność, performans, miejski palimpsest,
postmodernizm, socjosfera, miejska inscenizacja, wielkomiejska subkultura

Przedmiotem badań są działania artystyczne zdeterminowane sytuacyjnie,
przebiegające w wyraziście nacechowanej miejskiej przestrzeni, kształtującej ich
znaczenia i sensy. Analizie i interpretacji poddane zostały następujące projekty performansy:
1
ź performans Ewy Partum: Legalność przestrzeni (1971, 2006) , Poezja aktywna:
Tadeusz Peiper, Bezokoliczniki (2009), Poezja aktywna: Tadeusz Peiper, sam chcę
2
sobie nadać imię (2009) , ukazujące fragmenty różnych miast, m.in.. Łodzi, Warszawy, Gdańska, zasypywane literami i literackimi tekstami, roznoszonymi przez
wiatr i buty przechodniów,
1
Dokumentacja projektów: www.obieg.pl/wydarzenie (dostęp: 25.10.2012). Znajduje się tu również artykuł
A. Sural, Reproducing the Past, mówiący o powtórzeniu łódzkiego projektu na terenie Stoczni Gdańskiej, informacje
o ponowieniu projektu podaje także K. Wielebska, Legalność przestrzeni Ewy Partum, „Czas Kultury”, 2006, nr 4,
s. 125-130.
2
Zdjęciową dokumentację performansów udostępnia Wikipedia (dostęp: 7.10.2012). Dokumentacja projektów
dostępna jest także na następujących stronach: artmuseum.pl/pl/filmoteka/artysci/ewa-partum; culture.pl/pl/
tworca/ewa-partum (dostęp: 7. 10. 2012).
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ź performans Marcina Dymitera i Ludomira Franczaka: Emiter vs poezja konkretna,

zapis na płycie DVD, zrealizowany w 2009 roku przez słupskie studio telewizyjne,
3
obrazujący wędrówkę literatury po obszarze blokowiska . To miejskie getto jest na
tyle uniwersalne, że nie należy go łączyć z jakimś konkretnym miastem, staje się
ono symbolem architektonicznej brzydoty i kulturowej pustyni, na którą, niczym
ożywczy deszcz, spadają literackie teksty,
ź performans Michała Zabłockiego, poezja wyświetlana na murach kamienic
starego Krakowa lub umieszczana na chodnikach, ulicach i parkowych alejkach
różnych miast w Polsce zapraszających artystę do organizowania happeningów4.
Elementy konstrukcyjne rozpatrywanych performansów odwołują się do określonych kulturowych wzorców o wielowiekowej tradycji, także awangardowych, postmodernistycznych, znamiennych dla wypowiedzi wielomedialnych. Wyznacznikiem
poetyki analizowanych wizji jest intermedialność ujawniająca się w połączeniu
5
literatury, obrazu, reklamy, filmu . Wskazani twórcy podejmują próby oswojenia
miejskiej przestrzeni poprzez 'ekran dzieła otwartego', 'teatr lektury', 'spacer tekstu',
'taniec liter', 'muralowy kolaż', 'multidialne graffiti', odwołania do strategii tagów.
Ciąg przywołanych metaforycznych określeń uświadamia, że wymienieni artyści
nawiązują do idei sztuki ulicznej, nieoficjalnej, spontanicznej, funkcjonującej poza
zasięgiem cenzury, dynamicznej, czasami rozpoczynającej ostry polityczny dialog,
inicjującej zdarzenia skierowane do przypadkowego przechodnia, których tłem
i współuczestnikiem staje się potencjał różnych części miasta poddanego zapisywaniu, zapełnianiu tekstami poetyckimi, zasypywaniu literami znakującymi i oswajającymi przestrzeń często postrzeganą jako obca, wroga kulturowo, politycznie
i estetycznie odpychająca. W niektórych projektach socjosfera, powiązana z aglomeracją, przeciwstawia się biosferze, tę opozycję wyraźnie podkreślają wizje Dymitera
i Franczaka oraz część 'literowych happeningów”' Partum. Artystyczne projekty osadzone są w obszarze metafory epistemologicznej, rejestrującej przełom w sposobie
myślenia i komunikowania, połączony z nasilającą się świadomością wszechobec6
ności chaosu, doprowadzającego do spiętrzenia komunikatów i ich kompresji .
Zmetaforyzowanie, podkreślające potencjał autokreacyjny, wywołuje niejednoznaczność wizji, skutkuje wielokierunkowością przesłań, skłaniając odbiorcę do

3
Dokumentacja performatywnych działań dostępna na: emiterfranczak.blogspot.com/2009/01/poezjakonkretna.html (dostęp: 7. 10. 2012).
4
Dokumentacja dostępna na stronach: http://www.multipoezja.onet.pl/prpjekt/html; http://www.wiersze-namurach.blog.onet.pl; http://www.emultipoetry.eu/pl/walls-info/ (dostęp: 7. 10. 2012).
5
Na upowszechnianie się tej poetyki zwraca uwagę R. Bramboszcz, Poezja cybernetyczna, hipertekst, liberatura,
poezja neolingwistyczna. Geneza i struktura nowych zjawisk w literaturze polskiej, [w:] Od liberatury do e-literatury,
E. Wilk, M. Górska-Olesińska (red.), Opole 2011, s. 53-54.
6
G. Pietruszewska-Kobiela, Loty nasion. Litery, słowa i teksty bez uwięzi. Energia życia w projektach Ewy Partum,
Marcina Dymitera i Ludomira Franczaka, [w:] Efekt motyla 2. Humaniści wobec metaforyki teorii chaosu. Studia,
D. Heck, K. Bakuła (red.), Wrocław 2012, s. 112-113.
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dookreślenia tego, co jest niedookreślone, zapraszając do poznania skompresowanego modelu kognitywnego7.
Twórcy powołali do życia projekty wychodzące ku miastu – łączące z nim
literaturę, performance, happening, kolaż, działania teatralne, ideologiczny dyskurs.
Uruchomili swoistą strategię gry, bowiem – jak odnotowała Marta Karasińska –
'miasto jest grą' toczącą się na planszy ulic, której istotą staje się inicjowanie działań
zachodzących w zróżnicowanych przestrzeniach8, jest to swoisty zabieg 'inscenizowania miasta', związany z ideą zwielokrotnienia efektu teatralizowania obszarów
aglomeracyjnych. Realizacje te mieszczą się w obrębie coraz powszechniejszych
działań związanych z miejską przestrzenią9 heterotropii, ukształtowaną przez naturę
i strukturę sieci10 oraz kratownicy, zbudowaną z określonych miejsc, punktów i wynikającą z połączenia tego, co realne z tym, co wyobrażone i wykreowane. Zainicjowane zapisywanie miasta oraz typ proponowanej lektury należy traktować jako gesty
naruszające sztywną oficjalność, jako manifestacyjne wystąpienie przeciw organizacji, kodyfikacji życia i ideologicznemu, a także marketingowemu ukierunkowaniu
komunikatów, którymi są bombardowani mieszkańcy miast.
Aglomeracje są wielopiętrową strukturą komunikatów wywołujących chaos.
W oryginalny sposób – poprzez sztuczne nagromadzenie i zagęszczenie znaków nakazu i zakazu – obrazują to instalacje Partum, pokazujące, jak głos sztuki i niezależności
stara się wydobyć na powierzchnię tej gęstej, polifonicznej faktury. Sytuacja zagęszczenia znaków, ideologicznego osaczenia, egzystencjalnego osamotnienia, kulturowego zagubienia człowieka, znajdującego się w obszarze miasta, buduje również
atmosferę wizji pozostałych autorów.
Rozpatrywane projekty dzieli odległość kilkudziesięciu lat, łączy je jednak wspólna idea osadzania sztuki i literatury w przestrzeni wielkomiejskiej oraz odświeżanie
formy i sposobu oddziaływania wypowiedzi poetyckiej. Na ten temat tak wypowiedział się Zabłocki:
„Skazana na dogorywanie na półkach księgarskich poezja straciła właściwą sobie siłę i wigor. Złożyły
się na to dwa czynniki: nieumiejętność wykorzystania współczesnych mediów oraz porzucenie
bezpośredniego kontaktu z publicznością na rzecz słowa drukowanego. […] Dziełem sztuki jest nie
11
sam wiersz, ale SYTUACJA, w której się on realizuje” .

Ten postulat ujawniły, jeszcze przed sformułowaniem go przez krakowskiego
pisarza, konceptualne pomysły Partum, inicjowane przed czasami upowszechnienia
się sztuki wielomedialnej, eksponujące wizualny aspekt poezji konkretnej. Artystka,
powracająca co jakiś czas do Polski, powtarza niektóre z wcześniejszych konceptów
7
Przyjęto ustalenia K. Krasoń, Metaforyzowanie jako ekspresja autokreacyjna w relacji medialnej, [w:] Nowe
media. Nowe interpretacje, M. Sokołowski (red.), Warszawa 2010, s. 168.
8
M. Karasińska, Ja miasto. Szkice o (nie tylko polskiej) dramaturgii lat ostatnich, Poznań 2011, s. 11.
9
Na temat upowszechniania się tych tendencji wypowiada się m.in. M. Karasińska, Ja miasto…, s. 12-13.
10 Tak określa ją E. Rewers, Język i przestrzeń w poststrukturalistycznej filozofii kultury, Poznań 1996, s. 47.
11 M. Zabłocki, Poemat na wagę słowa, http://www.poemat.com.pl/ (dostęp:11.10.2012).
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w nowej rzeczywistości, jednak nie zmienia w jakiś zasadniczy sposób kształtu swych
dawnych performatywnych dokonań.
Działania Zabłockiego, które hasłowo można określić jako 'wiersze na murach' –
zainicjowane 1 stycznia 2006 roku – stanowiące część szeroko zakrojonego, wielowątkowego projektu Multipoezja – mają już sporą tradycję, są kontynuowane
w formie różnych projektów i inicjatyw (często o zasięgu europejskim). Obecnie
uwzględnione zostaną głównie konteksty powiązane z wyświetlaniem tekstów na
murach kamienicy przy ul. Brackiej nr 2 w Krakowie oraz sytuacje wynikające z zaistnienia wierszy chodnikowych. To trwające od 2002 roku działanie rozwijane jest
w wielu dużych i niewielkich miastach.
Wizja miejskich przygód poezji konkretnej, zatytułowana Emiter vs poezja konkretna, ukazuje potencjał poezji konkretnej zbudowany w oparciu o teksty wybrane
z obszaru literatury polskiej, czeskiej i niemieckiej, dopełnianej elementami poezji
fonicznej, muzyki elektronicznej i atonalnej. Poezja konkretna wprowadzona zostaje
w obszar miejskiej przestrzeni, o swoim pomyśle performerzy wypowiedzieli się
następująco: „Jest to hołd złożony poezji konkretnej, której kontynuację widzimy
w rytmach ulicy, w graficznych formach pojawiających się w mieście. Teksty stają się
żywą tkanką, aktualnym tekstem. Samplujemy dźwięk i obraz. Litery są ożywione”12.
I dalej: „Nasz pomysł na pracę z dźwiękiem i obrazem polega na użyciu powszechnie
dostępnych przedmiotów. Kreatywnym przekształcaniu, recyklingu rzeczywistości
13
w przestrzeni dźwiękowej i wizualnej” . Samplowanie – działanie powiązane z młodą
kulturą/sztuką – nawiązujące do mechanizmów znamiennych dla wielkomiejskiej
subkultury młodzieżowej – to praktyka balansująca na granicy naruszenia prawa
autorskiego, typowy gest artystów traktujących dziedzictwo kulturowe „ […] nie jako
źródło inspiracji i przetworzeń, lecz gigantyczną ofertę ready made”14. Zastosowanie
'starych' rozwiązań poddanych odświeżeniu sprawia, że w wizjach Partum, Dymitera,
Franczaka i Zabłockiego wykreowany zostaje powiązany z miastem idiolekt, na jego
kształt wpływa strategia gry z cudzym gestem, tekstem, obrazem i kontekstem, które
'wysypują' się z wyobraźni twórców – niczym fragmenty animowane przez automatyczny zapis.
Wszystkie propozycje artystyczne wyzyskują cechy specyficznej przestrzenności,
na którą składa się wymiar realny i wykreowany. Charakter geografii przestrzennej
wynika z natury miasta traktowanego jako ograniczenie (dosłowne i metaforyczne),
15
przeciwstawiające się nieograniczonemu otoczeniu , wolnej myśli, buntowniczemu
nastawieniu. Ponadto projekty Partum, Dymitera, Franczaka i Zabłockiego wyzyskują
właściwości ciągów komunikacyjnych urastających do rangi składnika artystycznej
12

Wypowiedź twórców dostępna pod adresem: http://www.emiter.org/poezja-konkretna (7. 11. 2012).
http://wsm.sempernet.pl/ (24. 10. 2012).
14 L. Burska, Miasto i poezja, [w:] Co dalej literaturo? Jak zmienia się współcześnie pojęcie i sytuacja literatury,
A. Brodzka-Wald, H. Gosk, A. Werner (red.), Warszawa 2008, s. 278.
15 Tak miasto postrzega A. Stoff, Poetyka i semantyka literackich zobrazowań przestrzeni miasta, [w:] Miasto.
Kultura. Literatura wiek XIX, J. Data (red.), Gdańsk 1993, s. 13.
13
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semantyki performansów, w obrębie których dochodzi do przewartościowania przestrzeni, polegającego na tym, że wybrane elementy miasta nie są jedynie tłem, lecz
'bohaterem', współuczestnikiem zdarzeń. Oddziaływanie sztuki sprawia, że banalne
przestrzenie zostają dowartościowane, co powoduje istotne zmiany doświadczenia
przestrzennego, odbiorca śledzi przekształcenia obszaru profanum zbliżającego się
do sakrum, doznawanie miejskiego banału przekształca się w przeżycie niemal mistyczne16. Proces przechodzenia ze sfery profanum w wymiar sakrum i z wymiaru
sakrum do profanum ma charakter ciągły i dynamiczny, podporządkowany rytmowi
życia miasta, w obrębie którego płynność znaczeń jest zjawiskiem powszechnym.
Dzięki temu rozwiązaniu 'bohaterem' stają się fragmenty jezdni, a rzucone na
tramwajowe szyny litery osadzone są w niejednoznacznej, dramatycznej sytuacji
(Partum), ścierane podeszwami wiersze – naniesione na asfalt, brukową kostkę
(kolejnych, nowych bohaterów) – których cząstki roznoszone są przez przechodniów,
rozsiewają się w przestrzeni miasta, co sprawia, że literatura staje się jego składnikiem, budulcem (Zabłocki), martwe blokowiska przeistaczają się w obszar życia poezji
(Dymiter i Franczak) .
Wszystkie projekty mają charakter środowiskowy, istnieją w obrębie miasta,
ujawniają cechy ukształtowane pod wpływem aglomeracyjnego wymiaru i kreślą
wyraźny kod miejskiej mapy. Układy kartograficzne zostają wytyczone w jednoznaczny sposób. Zabłocki uwzględnia obszar starego centrum, ono stanowi dla wierszy na
murze stały punkt odniesienia, ściana wiekowej kamienicy jest niczym pergamin, na
którym kolejne pokolenie skrybów zostawia swój ślad. W tym przypadku dochodzi do
zderzenia elitarności z codziennością i powszechnością. Autorem tekstu wyświetlanego na murze może być każdy, często prezentowane wiersze nie są wielką literaturą,
jednak zostają one pokazane w kontekście wielowiekowej historii kultury. Ponadto
wiersze wyświetlane na murze wplecione zostają w dialog światła i ciemności. Ich
udostępnianie w godzinach nocnych wymaga silnego źródła światła, z którym w dialog wchodzi mrok. Ten spektakl obrazuje symboliczny wymiar miasta – 'kryształu
przestrzeni', będącego skupiskiem światła, zaprzeczeniem pustyni, koncentracją
cennej myśli, obszarem mającym, dzięki zarysowanemu centrum, wyraźny charakter
17
porządkujący, nakreślający jednoznaczną orientację aksjologiczną . Skoncentrowanie się na centrum o wielowiekowej tradycji animuje mit grodu – zabytku. Mury
kamienicy uświadamiają, że „metafizyka miasta zapisywana jest w kamieniu będą18
cym spadkiem po minionych pokoleniach” .
Obranie centralnego miejsca jest również intertekstem do myślowej figury Krakowa – symbolicznego środka, centralnego punktu opisywanego za pośrednictwem
16 Jest to jeden z procesów związanych z krystalizowaniem się „świątynnej przestrzeni miasta”, por. E. Klima,
Przestrzeń religijna miasta, Łódź 2011, s. 292.
17 Wskazany typ miejskiej przestrzeni charakteryzuje T. Sławek, Akro/nekro/polis: wyobraźnia miejskiej przestrzeni,
[w:] Pisanie miasta, czytanie miasta, A. Zeidler-Janiszewska (red.), Poznań 1997, s. 14-19.
18 A. Królikowska, M. Kowalewski, Wstęp, [w:] Miasto i sacrum, A. Królikowska, M. Kowalewski (red.), Kraków 2011,
s. 7.
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metafory koła lub wianka . Natomiast wiersze chodnikowe stają się 'codzienną
literaturą', przeznaczoną do niezbyt uważnego czytania i jednocześnie do deptania.
Dymiter i Franczak konstruują mapę obrzeży, blokowisk – wstydliwych miejsc,
kompromitujących współczesną cywilizację, koncentrują akcję w obrębie przestrzeni
uświadamiającej istnienie 'dramatu miasta bez centrum', naznaczonego zakłóceniem pamięci/ciągłości kulturowej, wywołującym zaburzenie spójnego obrazu aglomeracji20. Centrum ma zawsze charakter świątynny, jest miejscem pozostawiającym
wyrazisty ślad w pamięci osób, które tu przebywały, wywołuje bogate skojarzenia,
jest elementem ułatwiającym identyfikację i określanie tożsamości, dlatego też
pozbawione go miasto jest ubogie i okaleczone. Partum, uruchamiając walory rojnych, bezosobowych traktów komunikacyjnych, wyzyskuje potencjał przestrzeni
naznaczonej silnym oddziaływaniem politycznym. Artystka zderza nieoficjalność
i oficjalność, 'ideologicznej atrapie' wpisanej w miasto przeciwstawia sztukę oporu,
podejmującą polemikę z „miastem – organizmem politycznym”21.
Wszyscy artyści stworzyli swoisty rodzaj „opowiadania przez środowisko”22, powołane przez nich przestrzenne historie kreują immersyjne otoczenie odbiorcze,
w którym przechodzień, stający się częścią projektu, spotyka się z testem-przechodniem. Wyzyskiwanie 'sceny miasta' stanowi ilustracyjny przykład funkcjonowania
goffmanowskiej metafory świata, w którym toczy się codzienne życie społeczne ludzi
animujących miejski spektakl, w którym „jednostki zanurzone […] w anonimowym
23
tłumie są widzami, publicznością rozgrywającego się przedstawienia” . Życie miasta
użycza poezji dynamiki sprawiającej, że znajduje się ona w nieustannym ruchu, niestrudzenie wędruje przez różne wymiary, dzięki czemu sytuuje się w różnorodnych
kontekstach. Ową sytuacyjność autorzy Emitera opisali następująco: „[…] cytat
zastosowany w innym kontekście/tekście nabiera nowych sensów i znaczeń. Dla nas
poezja jest inspiracją do […] wyimaginowanej podróży […] Możliwe, że są to działania
recyklingowe – odczytywanie fragmentów, tworzenie nowej, zaskakującej jakości, to
24
żywe odczytanie tekstów” .
Specyfika lektury zapisów splecionych z miastem uświadamia istnienie dwu powiązanych ze sobą procesów – zapisywania miasta i wymazywania zapisów, zjawiska
te należy pojmować jako falowanie przestrzeni kulturowej, w obrębie której pamięć
i niepamięć wiodą wielowiekowy spór. Miasto jest przestrzenią, w której poukrywane i pomieszane jest to, co istnieje obecnie i to, co istniało kiedyś; przeszłość
19 P. Kubicki, Miasto w sieci znaczeń, Kraków i jego tożsamość, Kraków 2010, s. 33. Swoista gra z tożsamością miasta
polega na zmianie układów między przeszłością a teraźniejszością, jej reguły przedstawiają Gry w miasto. Rozmowy
z Jackiem Purchałą o jego Krakowie, Kraków 2011.
20 Szerzej na temat wskazanego zjawiska wypowiada się T. Sławek, Akro/nekro/polis: wyobraźnia miejskiej
przestrzeni…, s. 18-19.
21 O takich kreacjach miasta we współczesnej literaturze pisze L. Burska, Miasto i poezja…, s. 262-263.
22 Przywołano określenie zapożyczone z artykułu K. Prajzner, Wirtualne spacery, „Kultura Współczesna”, 2010, nr 3,
s. 152.
23 Por. M. Sokołowski, (R)ewolucja w komunikacji. Wprowadzenie do medioznawstwa, Warszawa 2010, s. 177.
24 www.podkopcem.pl/ (dostęp: 10. 11. 2012).
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i teraźniejszość tworzą materialną i niematerialną strukturę aglomeracji. Procesy
zapisywania i wymazywania, pamiętania i zapominania mają charakter ciągły, zmieniający oblicze miasta, bowiem
„nie wszystko, co było dawniej, trwa nadal, stopniowo zastępowane nowym jest <wymazywane>
z tkanki materialnej, choć nie zawsze z pamięci społecznej, dzięki czemu staje się mitem o przeszłości
[…] trwającym w pamięci jednostkowej, przekazywanym jako lokalna tradycja, decydującym o świa25
domości historycznej oraz świadomości tożsamości mieszkańców” .

Naznaczony temporalnie dialog uświadamia, że miasto-palimpsest jest „przestrzenią gubienia i znajdywania, pamięci i zapominania, niszczenia i budowania,
spotkania i rozstania, narodzin i śmierci”26. Przez projekt Zabłockiego 'prześwituje'
wielowiekowa tradycja miasta-muzeum, zapisy Partum uruchamiają pokłady tradycji
miasta fabrycznego i animują pamięć o stoczniowym oporze ideologicznym, Dymiter
i Franczak, zasypując blokowisko poezją konkretną, zaczynają tworzyć historię części
miasta pozbawionego przeszłości, w którym znaki marek przemysłowych mają tę
samą rangę, co poetycki tekst. Ich estetyczno-aksjologiczna prowokacja może być
odczytywana jako aluzja do Pasaży Woltera Benjamina. Markowe znaki, spadające na
osiedlowe drogi i alejki, tworzą swoiste miasto-pasaż, którego topografię określają
usytuowane w jego obrębie punkty-sklepy. 'Utowarowienie' przestrzeni sprawia, że
w jej obrębie znajdują się ludzie, których istota może być sprowadzona do towaru27,
tak samo jak towar na wystawie zostają oni w pewnym sensie unieruchomieni.
W koncepcji performerów doszukać się można wpływów chwytów reklamowych.
„Myślenie reklamą”28 determinuje kreację świata przedstawionego, obejmuje treść,
struktury komunikatów, wytycza specyfikę genologiczną.
Wprowadzone w miejską mapę teksty, napisy i litery stają się znakiem figury
myślowej oddającej charakter współczesnej refleksji humanistycznej, związanej
z ontologią miasta, dotyczącej granic sztuki, jej odniesień do życia realnego. Projekty
obrazują proces przekształcania mapy, jej konstruowanie zawsze wiąże się z ryzykiem, przygodą, czymś niewiadomym. Mapa stanowi istotną część projektów, jej
topos postrzegać należy jako odwzorowanie świata wewnętrznych przeżyć podmiotu, który nie skupia się jedynie na rekonstrukcji świata zewnętrznego29. Fizykalne
środowisko spaja się ze środowiskiem wykreowanym, tworząc „myślowy krajobraz”,
30
„mentalnie uformowaną mapę” składającą się z niejednorodnej materii tworzącej
25 I. Bukowska-Floreńska, Wstęp, [w:] Miasto – przestrzeń kontaktu kulturowego i społecznego. Studia etnograficzne i antropologiczne, t. 8, I. Bukowska-Floreńska (red.), Katowice 2004, s. 11.
26 G.E. Karpińska, Miasto wymazywane. Historia łódzkiego przypadku, [w:] Miasto – przestrzeń kontaktu…, s. 165.
27 R. Różanowski, <Pasaże> Waltera Benjamina. Studium myśli, Wrocław 1997, s. 90-91.
28 Określenie M. Lachman, Pod znakiem reklamy. Literatura polska po 1989 roku w kręgu oddziaływania kultury
konsumpcyjnej, [w:] Inna literatura? Dwudziestolecie 1989-2009, Z. Andres, J. Pasterski (red.), t. I, Rzeszów 2010,
s. 50-65.
29 Na istotność przywołanych procesów wskazuje L. Giemza, Zmieniła się mapa świata. O toposie mapy w polskiej
literaturze po roku 1989, [w:] Inna literatura?..., t. I, s. 170-171.
30 Przejęto określenia zaproponowane przez E. Rewers, Język i przestrzeń w poststrukturalistycznej filozofii kultury,
Poznań 1996, s. 35.
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dyskurs o niejednoznacznych granicach. Na tej drodze wykreowana zostaje znamienna przestrzeń tekstowa31 czy utekstowiona, będąca znakiem wyobrażeń współczesnych artystów dotyczących jednego z miejsc życia części społeczeństwa.
Dzieła i działania wymienionych twórców bazują na sytuacji wynikającej z osadzenia tekstu, liter, literatury w przestrzeni, co pozwala na balansowanie między siłą
przyzwyczajenia do odbioru tradycyjnego a metaforą żywego, dynamicznego, rozrastającego się i rozgałęziającego tekstu-kłącza. Przyjęty koncept opiera się również na
balansowaniu między równowagą i niestabilnością struktury tekstu przeniesionego
w obszar wielowymiarowy, architektoniczny, kształtowany pod wpływem żywiołów,
zjawisk atmosferycznych, procesów politycznych i cywilizacyjnych32. Odejście od tradycyjnego medium, tj. książki i podłoża zapisu, tj. kartki papieru, powiązane zostaje
z recyklingowym przekładem tekstów na język nowych mediów, wymagających od
odbiorcy czytanio-oglądania, co sytuuje te artystyczne propozycje w obrębie przemian kulturowych doprowadzających do uprzywilejowania semantyki wizualnej.
Obrana forma wypowiedzi odrzuca model tradycyjnego czytania, nie zostaje on
uznany za najważniejszy sposób recepcji, preferuje natomiast aktywne, chociaż nie
zawsze zamierzone, uczestnictwo w tworzeniu i recepcję przelotną, pośpieszną,
powierzchowną, spontaniczną – związaną z codziennym, szybkim przemieszczaniem
się przez miasto. Przyjęte zostają chwyty formalne znamienne dla sztuki interaktywnej33, zauważalne jest również, iż rozpatrywane rozwiązania sytuują się w pobliżu idei
liberatury poszukującej miejsca dla literatury poza tradycyjną książką, wplatającej
34
w język literacki 'strukturę świata', w którym żyją autor i odbiorca .
Twórcy odnoszą się swymi propozycjami do sfery różnych mitów i utopijnych
wizji, w ich działaniach widoczna jest utopijna idea sztuki masowej, wychodzącej na
ulicę, przemawiającej w imieniu zniewolonego społeczeństwa, skierowanej do
prostego człowieka, literatury złączonej z codziennym życiem każdego mieszkańca
miasta. Jednocześnie projekty Partum i Zabłockiego naruszają mit literatury długowiecznej, litery roznoszone przez przechodniów, rozsiewane przez wiatr, przemieszczane przez wodę tworzą chaotyczny, szybko zmieniający się zapis, również nietrwałe
są teksty, znaki podejmujące polemikę z polityczną oficjalnością – jak wiadomo –
teksty i litery, funkcjonujące niczym rozrzucane ulotki, nie są długotrwałymi śladami
sprzeciwu, a wyświetlane na murach teksty – stanowiące część projektów Zabłockiego – żyją przecież tylko przez kilka godzin. Filmowa historia wędrówki przez miasto
poezji konkretnej zrównuje ten typ literatury ze znakami różnych firm i koncernów,
czym narusza podział na teksty literackie i nieliterackie. Jednocześnie artyści, sięgając
31

Na temat istnienia metaforycznej przestrzeni wypowiada się E. Rewers, Język i przestrzeń…, s. 37-38.
Wpływ wskazanych zjawisk na tekst i różne obszary sztuki przedstawia A. Głowacki, Od empatii do cyberprzestrzeni. O komunikacji wizualnej w przestrzeni publicznej, bmw, 2011, s. 40.
33 R.W. Kluszczyński, Światy możliwe – światy wirtualne – światy sztuki. Fragmenty teorii doświadczenia
rzeczywistości wirtualnej, [w:] Estetyka wirtualności, M. Ostrowicki (red.), Kraków 2005, s. 15-16.
34 K. Bazarnik, Z. Fajfer, Dwa rzuty kośćmi, czyli szczególna i ogólna teoria literatury, [w:] S. Malarme, Rzut kośćmi
nigdy nie zniesie przypadku. Poemat, tłum. T. Różycki, Kraków 2005, s. 122-123.
32
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do strategii wiążącej się z figurą flaneura, która już od XIX wieku wyzyskiwana jest
w różnorodny sposób przez literaturę i sztukę, animują mit podróży, żeglugi, nawi35
gacji, podkreślając istnienie kulturowego kontinuum , stanowiącego zaplecze dla
sztuki multimedialnej, powiązanej z miejskim toposem, którego specyfiką jest aksjologiczna ambiwalencja. Wprowadzenie kodu wędrówki, spaceru i figury flaneura
uświadamia, że odbiorcy tych działań artystycznych nie zostają zhierarchizowani, co
sprawia, że projekty mieszczą się w obszarze zarezerwowanym dla kultury masowej
i popularnej. Literatura wyprowadzona na ulice, place i blokowiska animuje strategię
nieustannej wystawy, powszechnej dostępności. Zauważyć należy również, że dryfowanie, wędrowanie tekstów, ich unoszenie się w powietrzu staje się symbolem
uwolnienia umysłu z ram różnych konwenansów i norm, jawi się jako manifestacja
wolności sztuki, także nanoszenie poezji na mury kamienicy jest aktem manifestowania uwolnienia się od schematu książkowego i poprawnych zachowań.
Nieustanna wędrówka tekstów i liter uświadamia zaistnienie zjawiska 'prze36
medialnienia' , za sprawą którego te same narracje, sytuacje poznajemy w wersjach
przekazywanych przez różne media, co – mimo ich wielokrotnej powtarzalności –
gwarantuje odbiorcy odczucie nowości przedstawionych konstrukcji i rozwiązań.
Zainicjowane formy artystyczne (szczególnie Partum, Dymitera i Franczaka) prowadzą do ikonizacji pisma/zapisu i upiśmiennienia obrazu37, co staje się możliwe dzięki
przenikaniu się właściwości różnych mediów, w efekcie którego powstaje hybrydowa
wypowiedź wymagająca od odbiorcy dynamicznego zaangażowania poznawczego.
W roli przechodnia czy spacerowicza przemierzającego miasto, dryfującego przez
tę polifoniczną przestrzeń, występują teksty poetyckie (Zabłocki, Dymiter i Franczak),
logo i nazwy różnych marek, firm (Dymiter, Franczak), nieuporządkowane litery łacińskiego alfabetu oraz znaki nakazów i zakazów (Partum). Jako przechodzień w projektach uczestniczy również przypadkowy mieszkaniec miasta, znajdujący się w pobliżu
miejsc, w których organizowane są performance. Wędrówka tekstów, nagłe, zaskakujące spotkania uzmysławiają wyeksponowanie zajść nieprzewidywalnych, podległych chaosowi sprzyjającemu zaistnieniu układów dynamicznych pod względem
kompozycyjnym, komunikacyjnie niejednoznacznych i nieustabilizowanych. Kształt
artystycznych propozycji nie jest zależny jedynie od woli i konceptu autora, determinuje go w znacznej mierze specyfika miejskiego medium – użyczającego swego
charakteru tekstom poetyckim i rozsypanym literom, wpływa na niego również
sposób reakcji i stopień zaangażowania przypadkowych odbiorców. W strukturę projektów wprowadzony zostaje znamienny dla miasta stan rozproszenia wpływający na
35 Na czytelność tego rodzaju świadomości w obrębie sztuk medialnych zwraca uwagę L. Manovich, Język nowych
mediów, tłum. P. Cypriański, Warszawa 2006, s. 384.
36 Charakteryzuje je M. Sieńko, Przemediowanie tekstu – o tym jak opowieść przekracza medialne granice,
[w:] Tekst (w) sieci. Tekst. Język. Gatunki, t. I, D. Ulicka (red.), Warszawa 2009, s. 187.
37 Na powszechność tego procesu we współczesnej kulturze zwraca uwagę P. Bogacki, Obrazy, które mówią.
O możliwościach ikonologicznej analizy literatury hipertekstowej, [w:] Tekst (w) sieci. Literatura. Społeczeństwo.
Komunikacja, t. II, A. Gumkowska (red.), Warszawa 2009, s. 122-129.
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zmianę tożsamości wędrującego zapisu. Przyjęte rozwiązanie pozwala na określenie
performerów mianem 'wyznawców nowej geografii' miasta, 'nowej centralności', co
jest wynikiem tego, iż są oni uwrażliwieni na zjawisko 'metropolizacji przestrzeni',
które wiąże się z życiowym i artystycznym doświadczeniem – jakim jest miasto
38
amorficzne . Ujawniona wyobraźnia urbanistyczna nawiązuje do tradycji trojakiego
postrzegania miasta – jako stłumienia, zaniku życia, symbolu entropii i pustki (blokowiska pokazane w Emiterze, trakty komunikacyjne prowadzące do stoczni, najeżone
zakazami - rozkazami, wyzyskane przez Partum); jako przestrzeń życia chaotycznego
(ten walor wyzyskują wszyscy twórcy); jako przestrzeń życia odrodzonego, źródło
witalnej i życiowej energii, synonim twórczej wolności – co uwidacznia się m.in.
poprzez połączenie wypalonego potencjału blokowiska z ożywczą siłą poezji konkretnej – występujące w Emiterze, co sugerują również rozsypane litery – nasiona,
39
z których powstaną teksty i zapisy emanujące życiową energią . To uzmysławiają też
chodnikowe wiersze Zabłockiego, stające się zarówno materialnym, jak i niematerialnym składnikiem miasta. Współwystępowanie wymienionych cech przynosi obraz
miasta – symbolu jedności przeciwieństw40.
Teksty miast konkretnych – Kraków (Zabłocki), Łódź i obszary przystoczniowe
(Partum) lub miasta bliżej nieokreślonego (Dymiter, Franczak i częściowo Partum),
łączą się z tekstami literackimi, tworząc strukturę kolażową, koronkową, palimpsestową. Ta znamienna wielowarstwowa, intermedialna faktura wywołuje wieloznaczność komunikatu, wynikającą m.in. z nieustannego roznoszenia, rozgałęziania się
zapisu, prześwitywania różnych faktur i struktur. Miasto występujące w roli nośnika
tekstów, liter, jest płaszczyzną, na której tworzy się ulotny zapis, staje się sceną,
obszarem występu tekstu-aktora, np. poezji konkretnej, spadającej na estetycznie
odrażające osiedla niczym piękne, ażurowe płatki śniegu, liter włączonych w wędrówkę przechodniów, roznoszących butami fragmenty tekstów Tadeusza Peipera,
powieści Marcela Prousta i Jamesa Joyce'a; splata się z historią murów starej
kamienicy. W takich sytuacjach nie można raczej mówić o tradycyjnie rozumianym
odbiorcy literatury, lecz o jej współtwórcy lub o „uczestniku literatury”.
Wyzyskanie efektu nałożenia różnych struktur owocuje modelem miasta zderzających się z sobą znaków, głosów, wypowiedzi, efekt ten wzmacnia zjawisko miejskiej
41
heteroglosji . Głośne, rojne, pełne nakładających się niespójnych komunikatów
miejskie życie dostarcza wielu pomysłów związanych z koniecznością funkcjonowania człowieka w przestrzeni zabudowanej, ciasnej, brzydkiej lub zabytkowej,
zamkniętej murami, wypełnionej różnymi dźwiękami i obrazami, przepełnionej
38 Terminy przejęte z rozważań S. Gzella, Miasto jako przedmiot badań urbanistycznych, [w:] Miasto jako przedmiot
badań naukowych na początku XXI wieku, B. Jałowiecki (red.), Warszawa 2008, s. 14-16.
39 Por. G. Pietruszewska-Kobiela, Loty nasion…, s 113.
40 Wyzyskano ustalenia W. Gutowskiego, Symbolika urbanistyczna w literaturze Młodej Polski, [w:] Miasto.
Kultura…, s. 190.
41 Literacki obraz miasta często zwraca uwagę na tę specyficzną cechę, por. B. Żyłko, Wstęp tłumacza. Miasto jako
przedmiot badań semiotyki kultury, [w:] W. Toporow, Miasto i mit, tłum. B. Żyłko, Gdańsk 2000, s. 27.
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nakazami. Specyficzny rytm tego wymiaru staje się niematerialnym składnikiem
artystycznych wizji42 dopełniającym miejską audiosferą. Dźwięki powiązane z miastem łączą się z projektami Partum, chociaż internetowa dokumentacja ich nie
uwzględnia, łatwo jest je sobie wyobrazić; podobnie jest z wierszami eksponowanymi przez Zabłockiego, nocne odgłosy i cisza współtworzą atmosferę odbioru
tekstów zapisanych na murze, rytm wybijany butami przechodniów wyznacza dynamikę roznoszenia zapisu utworów chodnikowych, w Emiterze, do głosu dochodzą
dźwięki wykreowane, atonalna muzyka, skreczowane zgrzyty płyty odtwarzają
chropowatą miejską sferę dźwiękową.
Zróżnicowane przestrzenie miasta – od centralnych punktów starego Krakowa, po
szczególnie zatłoczone fragmenty i części miasta robotniczego, fabrycznego, poprzez
anonimowe, monotonne blokowiska – wprowadzają aksjologiczną mozaikę nadającą
tekstom określony sens. Inaczej postrzegane są artefakty żyjące w obrębie staromiejskich przestrzeni zabytkowych, miejsc odznaczających się szczególnym zaludnieniem
i pośpiechem, np. okolice podziemnych przejść, chodniki i drogi prowadzące do
stoczni, inaczej odczytuje się znaki wypełniające przestrzeń kulturowo zdegradowanego blokowiska. Anatomia miasta wprowadza różne ramy krajobrazowe, tworzone
przez architekturę, plan urbanistyczny, tworzywo, z których wykonane są różne
obiekty, chodniki i jezdnie. Zabytkowa kamienica Krakowa, będąca tłem dla żyjących
przez kilka godzin jednej nocy tekstów, które są wyświetlane na jej murach, tworzy
inny klimat i kontekst odbioru niż bloki – znak degradacji i patologicznych sytuacji
społecznych. Inne konteksty niosą też ze sobą miejskie przestrzenie przemierzane
przez tłum, który stara się szybko dotrzeć do jakiegoś znajdującego się poza nimi
celu. Drogi prowadzące do stoczni otwierają przestrzeń politycznego sporu, nadają
tekstom i znakom cechy nieoficjalności, takie odczytywanie usytuowanych zapisów
narzuca tożsamość miejska wiążąca się z doświadczeniem społecznym43. Stare kamienice są znakiem elitarności, kulturowej ciągłości, łączą się z centrum – czyli jasno
zarysowaną sferą wartości; blokowisko sygnalizuje zerwanie kulturowej ciągłości,
podkreśla dezorientację, staje się znakiem aksjologicznego zamętu, jest to bowiem
najbardziej zaniedbany obszar miejskiej przestrzeni, swą organizacją degradującej
kontakty międzyludzkie. Ta część miasta, pozbawiona pamięci i przeszłości, „nie posiada ani głównych osi, ani punktów kulminacyjnych, ani strony lewej i prawej, ani
początku i końca […] (przestrzeń) przelewa się […] między blokami, tworząc bezładny
44
widok, lecz nie tworząc perspektywy” , znajdujący się w tym obszarze człowiek
odczuwa osaczenie i doświadcza uwięzienia w obrębie mieszkań-klatek, balkonówpułapek, wijących się osiedlowych uliczek i chodników tworzących pętlę (ten walor
jest bardzo wyraźnie zaakcentowany w Emiterze). Obszar starego miasta ma swoją
magię, tekst poetycki umieszczony w jego obrębie odświeża mit, wielowiekową
42 Zdaniem K. Sobolewskiej każde miasto ma znamienny rytm życia, por. K. Sobolewska,, Miasto i wieś, Kraków
2007, s. 17.
43 B. Bossak-Herbst, Antropolis. Współczesny Gdańsk w wymiarze symbolicznym, Warszawa 2009, s. 17.
44 A. Wallis, Miasto i przestrzeń, Warszawa 1977, s. 263.
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tradycję i historię, nasiąka niezwykłym klimatem miejsca, asymiluje jego ducha,
przejmuje jego duszę. Zamknięta przestrzeń staromiejska emanuje bogatymi sensami, Kraków uruchamia pokłady kulturowej pamięci. Natomiast litery rozsypane
w ruchliwych przejściach oddają dynamikę, zmienność, przejmują cechy miejsca
niesprzyjającego uporządkowaniu i harmonijności, bezładny i zmieniający się układ
oddaje i współtworzy chaotyczny klimat tego obszaru. Okolice okołostoczniowe wyzyskane zostają przez Partum jako miejsce ruchu, pośpiechu, zgromadzeń, zagęszczone skupisko komunikatów symbolizujących społeczne nakazy, zakazy i opór, jako
przestrzeń kumulująca myśli i komunikaty znamienne dla centrów władzy i politycznej opozycji. Artystka bazuje na specyficznym kodzie kulturowym wiążącym się
z przestrzenią podległą ścisłej organizacji i jednocześnie manifestującą niezależność.
W każdym przypadku właściwości komunikatu budowane są przez gęstość przestrze45
ni – tj. zaludnienie, skupisko obiektów, przedmiotów i wielość skojarzeń.
Przyjęte przez artystów rozwiązania odsłaniają 'poliglotyzm semiotyczny miasta',
podkreślają istnienie miejsca będącego 'kotłem tekstów', skupiskiem kodów przynależących do różnych języków, poziomów komunikacji46 i środowisk odbiorczych.
Wszystkie projekty wyzyskują wieloskładnikowość szaty informacyjnej miasta,
uznawanej za odrębny rodzaj informacyjnego przekazu47. Wykreowane sytuacje
uświadamiają pojawienie się tekstów/wypowiedzi wymagających nowego typu
czytania/odbioru, co stanowi ilustrację dopełniającą powszechne przekonanie o za48
chodzeniu przekształceń standardów komunikacyjnych . Mieszanie różnych stylów
wypowiedzi, obiegów czytelniczych, oczekiwanie rezygnacji z czytelniczych przyzwyczajeń, łączenie tekstów z różnymi obiektami i fakturami miasta – to zabiegi
tworzące nowy rodzaj środowiska komunikacyjnego, w którym tradycyjna satysfakcja czytelnicza wyparta zostaje przez wariantywność49. Dlatego też te propozycje
artystyczne powinny się spotkać z odbiorcami gotowymi i zdolnymi do intelektualnego wysiłku, współuczestnictwa, otwartymi na kontakt z działaniami happeningowymi/performatywnymi. Płynność, zmienność, fraktalność tekstowych struktur
stanowią odpowiednik tożsamości współczesnego człowieka – nieustabilizowanej,
nieustannie się przekształcającej; cechy te stają się metaforą rzeczywistości, w której
50
ukorzeniają się byty hybrydowe . Teksty znajdujące się w obszarze funkcjonowania
różnych obiektów architektonicznych wzbogacają i komplikują lekturę miasta,

45

A. Stoff, Poetyka i semantyka…, s. 16.
Użyte zostały określenia wprowadzone przez B. Żyłkę, Wstęp tłumacza…, s. 24.
47 Por. A. Wallis, Miasto i przestrzeń…, s. 275.
48 O przemianie tej szerzej: B. Witosz, Genologia lingwistyczna, zarys problematyki, Katowice 2005, s. 182.
49 Literatura tego typu wymaga sporych kompetencji czytelniczych i zrezygnowania z poznawczej pewności.
Por. stanowiska przedstawione przez uczestników dyskusji na temat literatury 2,0, zainicjowanej przez „Dekadę
Literacką” – Literatura a nowe media. Rozmowa redakcyjna z udziałem Anny Łebkowskiej, Krzysztofa Uniłowskiego,
Krystyny Wilkoszewskiej, „Dekada Literacka”, 2010, nr 1-2, s. 7-23.
50 Na nasilanie się wskazanych zjawisk zwraca uwagę P. Marecki, Liternet, [w:] Literatura i Internet, P. Marecki
(red.), Kraków 2002, s. 5.
46
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czytanie tekstu i miasta staje się procesem wielowymiarowym i złożonym . Tekst nie
już tylko sekwencją zdań, jest rodzajem makrostruktury – zagęszczeniem treści,
skupiskiem różnych przesłań.
Zapisy, utwory i litery wprowadzone w obręb miasta zasilają jego szatę informacyjną, która zdaniem Aleksandra Wallisa, zostaje narzucona zbiorowisku w sposób
autorytarny i bezapelacyjny, „zostaje wprowadzona do przestrzeni publicznej niezależnie od czyjejkolwiek jednostkowej woli. Każdy przechodzień musi ją postrzegać
i z nią obcować”52. Ten zabieg stosują wszyscy artyści kreujący sytuacje sprzyjające
konieczności spotkania się ze sztuką, przed którą nie można uciec, bowiem rozsiewając się i rozrastając staje się ona wszechobecna. Nieco inny wymiar strategia ta
przybiera w projekcie Partum, ukazującym przestrzeń okołostoczniową jako obszar
naznaczony wyrazistym dyskursem ideologicznym. W tym przypadku szata informacyjna jest elementem włączonym w manifestację identyfikacji, a także konfrontacji z miastem, jest to tożsamość z określoną ideologią53 – postawą sprzeciwu
i buntu. Również projekty Dymitera i Franczaka obrazują konfrontację z różnymi
konwenansami regulującymi życie społeczne. Wielogłos szaty informacyjnej – powołany przez obecność reklam, treści politycznych, społeczny rezonans i całą miejską
audiosferę – składa się na przekaz, w którym sąsiadują różne wartości artystyczne,
etyczne i techniczne.
Artyści preferują zapisy i dźwięki pozbawione treści semantycznej, które nie realizują tradycyjnie pojmowanej funkcji komunikacyjnej. Cechą rozpoznawczą projektów Partum, Dymitera i Franczaka jest degradacja semantyki, co sprawia, że wpisują
się one w nurt działań, których tworzywem nie jest jasna intencja i tradycyjnie
pojmowana struktura przestrzenna, lecz połączenie różnych form wypowiedzi, różnych kodów, elementów sprawiających, że dzieło nie tylko mówi o świecie, lecz staje
się jego elementem. Wyjście poza kartkę papieru i semantyczną jednoznaczność
książki umożliwia ukonstytuowanie się rozwiązań, w których zapis i powierzchnia, na
której się on pojawia, przez którą niejako 'przechodzi', jawią się jako dopełniające się
elementy połączone organicznym związkiem. Powierzchnia miasta nie jest biernym
nośnikiem, staje się składnikiem literackiego/artystycznego języka. Na tej drodze
dochodzi do poszerzenia możliwości wypowiadającego się artysty, który przemawia
niemal przez cały świat. Fizyczna przestrzeń stapiając się z tekstem, wchodząc z nim
w różnego rodzaju interakcje, staje się integralną częścią dzieła i wykreowanego
świata. To rozwiązanie uświadamia istnienie procesów zmierzających do poszerzenia
sposobów wypowiedzi, komunikowania i nawiązywania przez twórców łączności
z odbiorcami.
Wszystkie projekty dotykają zagadnień wiążących się ze sposobami kontaktu
i komunikacji literatury i sztuki z językiem. Artyści eksponują redundancję sugerującą
51 J. Gądecki, Tekst czy kontekst, o czytaniu architektury, [w:] Tekst-Tura. Wokół nowych form tekstu literackiego
i tekstu jako dzieła sztuki, M. Dawidek-Gryglicka (red.), Kraków 2005, s. 140.
52 A. Wallis, Miasto i przestrzeń ..., s. 275.
53 Tamże, s. 282.
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niemożność wyrażenia treści/doświadczenia poprzez oficjalne, skodyfikowane formy. Uzasadnia to konieczność uznania performatywności wypowiedzi stającej się
54
znamienną cechą najnowszej literatury , której natura wynika z wyjścia autorów
poza ramy galaktyki Gutenberga, z uprzystępnienia magicznego wnętrza tekstu, jego
magmy, z wplecenia tekstu w materię świata.
Połączenie tekstów z architekturą i specyficznym klimatem miast – symbolu stoczniowej opozycji naruszającej oficjalność, zatłoczonych traktów komunikacyjnych
niosących anonimowość i chaos, starego Krakowa, żyjącego muzeum i kulturowego
rumowiska, jakim jest blokowisko – tworzy nowy rodzaj komunikatu językowo –
wizualnego, wynikającego z nieustannie poszerzających się możliwości komunikacyjnych społeczeństwa. Wspomniane już immersyjne doświadczenia odbiorcze
współtworzą obraz społeczeństwa nieustannie komunikującego się za pośrednictwem różnych mediów i permanentnie atakowanego różnymi komunikatami ulegającymi, pod wpływem oddziaływania rozwiązań proponowanych prze nowe media,
ciągłym przekształceniom. Skrótowość, uproszczenie form wypowiedzi, osiągane
m.in. poprzez wyzyskanie rozwiązań graficznych, symbolicznych, metaforycznych
usuwa zdaniowość, przekreśla konieczność linearności wypowiedzi, sprzyja ukonstytuowaniu się poetyki fragmentu, uzasadnia konieczność fraktalności, sankcjonuje
chwilowość, niestabilność kompozycji i nieprzewidywalną zmienność artystycznego
konceptu.
Zdaniem Piotra Śliwińskiego, przemiany modelu społecznego i towarzyszące mu
przekształcenia sposobów porozumiewania się, zainicjowały wiele zjawisk, wśród
których wyróżnił redundancję, uznawaną za naturalny stan języka, wspierającą
upowszechniające się przekonanie, że mówienie – by zwróciło uwagę – musi się
piętrzyć, pęcznieć, mnożyć; odnotował też istotność zjawiska rozbudowania poetyki
inherencji, mówiącego o skierowaniu się artysty ku sobie, własnemu doświadczeniu,
owocujące autotekstualnością, a także rozrostem tzw. braterskiej komunikacji przynoszącej intertekstualność i „brulionowość” wypowiedzi, uzasadniającą pojawianie
się kolejnych mutacji rozwiązania pierwotnego, konieczność ponawiania „głosu”
55
spierającego się z oficjalnością .
Partum, Zabłocki, Dymiter i Franczak wpisują się w nurt performansów łączących
sztukę z codziennością, spajających sakrum i profanum – czyli, jak odnotowała
Maryla Hopfinger, rozróżnienia, które przez wieki wyznaczały podstawową orien56
tację w porządku kultury . Naruszenie tej linii demarkacyjnej sprzyja zobrazowaniu
przebiegu artystycznego sporu z oficjalnością, kanonem, schematem, w które wprowadzone zostaje miasto – obszar opleciony siecią społecznej komunikacji.
54 P. Śliwiński, Liryka (najmłodsza) i komunikacyjna, [w:] Nowa poezja polska. Twórcy – tematy – motywy,
W. Cieślak, K. Pietrych (red.), Kraków 2009, s. 21.
55 Por. P. Śliwiński, Liryka…, s. 15-19; S. Sobieraj, Intermedialność w twórczości Tytusa Czyżewskiego, [w:] Kulturowe
terytoria literatury, S. Sobieraj (red.), Siedlce 2006, s. 23.
56 M. Hopfinger, Sztuka i komunikacja: sygnały zmian całej kultury, [w:] Nowe media w komunikacji społecznej
w XX wieku, M. Hopfinger (red.), Warszawa 2005, s. 448.
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Media discourse in the city's space (performance vs formality)
Summary
The paper analyzes the artistic projects by Ewa Partum, Michal Zablocki, Marcin Dymiter and
Ludomir Franczak, which utilize literature and the specifics of a city. An intermedia discourse initiated by
them, which make us aware of important transformations occurring in the process of communication,
combines literature with the agglomerative information apparel. Such a solution disturbs the formal
structure of the city, and introduces independent thinking within its sphere. Artistic achievements
appear as an epistemological metaphor recording changes in the manner in which the arts are created
and construed.
Key words: massages compresion, multimediality, performance, urban palimpsest, postmodernity,
sociosphere, urban inscenisation, urban subculture

163

MEDIOZNAWSTWO

.

KOMUNIKOLOGIA

.

MEDIA I SPOŁECZEŃSTWO

SEMIOLOGIA

.

SOCJOLOGIA MEDIÓW

. MEDIA A PEDAGOGIKA

nr 4/2014

Maciej Kawka
Uniwersytet Jagielloński

O badaniu języka dyskursu medialnego

ABSTRAKT
Rozpowszechnienie pojęcia dyskursu w językoznawstwie łączy się nie tylko z jego ewolucją
(pojęciową i definicyjną), ale głównie z rozwojem samej lingwistyki i to zarówno w zakresie przedmiotu
badań, jak i potrzeb stosowania nowych holistycznych metodologii opisu języka w żywych i obserwowalnych procesach komunikacyjnych. Ujęcie takie umożliwia rozszerzenie rozumienia dyskursu – jest
on już nie tylko pojęciem określającym rozmowę dwóch osób, ale może być stosowany do wszelkiego
rodzaju aktów ustalania znaczeń przekazów komunikacyjnych, niezależnie od zapośredniczającego je
medium, a także od tego, czy w naturze tych przekazów leży sprzężenie zwrotne, będące przecież podstawowym warunkiem rozmowy. Praktyki dyskursywne łączone są z praktykami medialnymi, a dzięki
procesom mediatyzacyjnym dochodzi do autokreowania przekazu w mediach pod względem jego
kształtu, typologii i funkcjonalności form oraz transmisji wartości filozoficznych, etycznych oraz estetycznych.
SŁOWA KLUCZOWE: dyskurs, ewolucja pojęciowa i definicyjna, ustalanie znaczeń przekazów, praktyki
dyskursywne i medialne, autokreowanie przekazów w mediach

Dyskurs, w powszechnym rozumieniu słownikowym, to rozmowa, mowa, przemówienie, dyskusja lub też uporządkowana wymiana informacji. Można zatem
powiedzieć, że rzeczywistość dyskursywna jest wytwarzana jako świat płynny i procesualny, usytuowany w procesie negocjowania znaczeń słów i tekstów między co
najmniej dwoma jego uczestnikami, lub też grupami społecznymi, etnicznymi, kulturowymi lub jeszcze inaczej, wyznaczonymi wspólnotami.
Powyższe, podane skrótowo, właściwości dyskursu, stały się podstawą dla
ukształtowania się dwóch podstawowych koncepcji w opisie dyskursu: lingwistycznej
i socjologicznej. Dyskurs jest przede wszystkim kategorią językową, a ściślej mówiąc,
tekstową, tzn. z jednej strony jest zdarzeniem tworzącym tekst, z drugiej zaś strony
jest poszukiwaniem śladów zdarzeniowości w gotowym tekście. W pracy pt. Tekst,
wypowiedź, dyskurs w procesie komunikacji językowej Janina Labocha rozumie dyskurs jako „normę oraz strategię zastosowaną w procesie tworzenia tekstu i wypowiedzi”. Podstawą tej strategii są wzorce społeczne i kulturowe, składające się na tę
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normę, a jej efektem tekst lub wypowiedź o określonych cechach gatunkowych.
Według badaczki „dyskurs należy do płaszczyzny pośredniej między systemem języka
”1
(langue) i realizacją tego systemu w konkretnych aktach mowy .
Przyjmując tę bardzo inspirującą definicję dyskursu jako kategorii przejściowej czy
też pośredniej między systemem języka a aktami mowy, stajemy wobec dylematu, co
badać, system czy tekst i dyskurs, a także które elementy danej (analizowanej) wypowiedzi należą do langue , a które do parole, czyli do użycia języka w konkretnych
aktach mowy i czy taki podział umożliwia tworzenie kategorii pośrednich2 w języku,
do których na tym najwyższym – tekstowym – poziomie mógłby należeć dyskurs.
Tradycyjna analiza dyskursu zajmująca się badaniem użycia języka skupia się na
analizowaniu mowy i tekstu w kontekście3. Jest to koncepcja, która obejmuje przede
wszystkim reguły rządzące strukturą grup zdań w mowie lub piśmie. Natomiast teoria
aktów mowy zwraca uwagę na to, że mówienie może być działaniem, czyli że nie tylko
4
należy do parole, użycia języka rozumianego jako mówienie w kontekście , ale
uwzględnia analizę tego, co to mówienie i posługiwanie się językiem zmienia w otaczającej nadawcę rzeczywistości, a także jego samego. Znajduje to głównie odbicie
w klasyfikacjach aktów mowy Austina i Searle'a. Mnożą się zatem wątpliwości: badać
język czy otaczającą go rzeczywistość lub to, jak mówienie wpływa na tę rzeczywistość i odwrotnie, czyli coś, co dzisiaj określane jest w psychologii i socjologii jako
interakcja.
Badania nad komunikacją dyskursywną, bez uwzględniania przy tym uwarunkowań pozajęzykowych, dał nam strukturalizm i F. de Saussure, który sformułował tezę,
że język powinien być 'rozpatrywany sam w sobie'. W analizie dyskursu idzie jednak
o znalezienie płaszczyzny, w dużej mierze niejęzykowej i pośredniej między systemem a tekstem, i określenie normy zachowań werbalnych, na którą składają się
techniki budowania wypowiedzi w określonej sytuacji komunikacyjnej, akceptowane
w danej kulturze.
Jednak gwałtowny rozwój badań nad dyskursem w językoznawstwie, nie tylko
polskim, powszechnie łączy się zarówno z jego ewolucją (pojęciową i definicyjną), jak
i głównie z rozwojem samej lingwistyki i to zarówno w zakresie przedmiotu badań, jak
i uświadamianych potrzeb stosowania nowych holistycznych metodologii opisu języka w żywych i obserwowalnych procesach komunikacyjnych.

1

J. Labocha, Tekst, wypowiedź, dyskurs w procesie komunikacji językowej, Kraków 2008, s. 60.
A. Heinz, Kategorie przejściowe (pośrednie) w języku, „Biuletyn PTJ”, 1967, XXV, s. 45–61.
3
Zob. T. A. van Dijk, Badania nad dyskursem, [w:] Dyskurs jako struktura i proces , T. A. Van Dijk (red.), Warszawa
2001, s. 39-40.
4
Podobnie pisze L.Nijakowski: Dyskurs postrzega się najogólniej jako użycie języka (systemu językowego) do
przekazania znaczeń (mówienie o czymś) w określonym kontekście społecznym. (…) … dyskurs to tekst w kontekście.
Tekst jest rozumiany bardzo szeroko, w sensie semiotycznym – jest to zatem nie tylko tekst spisany, ale i wyemitowana
audycja telewizyjna lub radiowa, zapamiętana wypowiedź rozmówcy, a nawet zdjęcie lub grafika. Zob. L. Nijakowski,
Ciało w okowach medycyny. Czy możliwa jest transgresja cielesna w erze biowładzy? „Stromata Anthropologica” 3,
2008, s. 338.
2
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Umożliwia to rozszerzenie rozumienia dyskursu: jest on już nie tylko pojęciem
określającym rozmowę dwóch osób, ale z powodzeniem może być stosowany do
wszelkiego rodzaju aktów, w których dochodzi do ustalania znaczeń przekazów
komunikacyjnych, niezależnie od 'zapośredniczającego' je medium, a także od tego,
czy w naturze tych przekazów leży sprzężenie zwrotne, będące przecież kluczowym
warunkiem rozmowy. Zakreślona w ten sposób wstępna charakterystyka dyskursu
wychodzi poza dwie podstawowe kategorie komunikacji, tj. mowy i pisma. Dyskurs
może odtąd dotyczyć również znaczeń przekazywanych przez przedmioty materialne, zwłaszcza w procesie organizacji przestrzeni społecznej jako komunikowanie
symboliczne.
Jak pisze Zofia Kowalik- Kaleta: „W zmediatyzowanym społeczeństwie najczęściej
spotykamy się z dyskursem medialnym. Dyskurs medialny może powstać w jakiejś
dziedzinie, np. polityki, kultury jako dyskurs kampanii wyborczej, reklamy prasowej,
serwisów informacyjnych itp. Może też występować czyjś dyskurs, np. dyskurs
prawników (prawniczy), partii politycznej jako dyskurs o osobach, instytucjach lub
dyskurs na jakiś temat, np. na temat aborcji, alkoholizmu czy mniejszości etnicznych
i in. Badamy dyskurs medialny jako sposób użycia języka typowy dla określonej
sytuacji społecznej ukształtowany w obrębie konwencji i gatunków medialnych”5. Tak
rozumiany dyskurs związany jest z istotą komunikacji medialnej, czyli takiej, w której
wykorzystuje się pośrednictwo mediów w procesie nadawania i odbierania informacji. Mówi się wtedy o komunikowaniu 'zapośredniczonym'. Bezwzględnym zatem
warunkiem zakwalifikowania danej wypowiedzi w szerokim spektrum genologicznym dyskursu medialnego jest jej wystąpienie w środkach masowego przekazu. Konsekwencją tego ujęcia jest konieczność określenia przedmiotu i metodologii badań
dyskursu medialnego.
Co badać w dyskursie medialnym? Na to podstawowe pytanie odpowiadają, jak
się wydaje, niekoniecznie jednomyślnie 'dyskursolodzy': językoznawca odpowie
oczywiście: język w dyskursie medialnym (prasowym, telewizyjnym radiowym
i internetowym), jego strukturę, funkcje, semantykę i style, socjolog, lekceważąc
na ogół językoznawcze korzenie dyskursu i pomijając problematykę genologiczną,
będzie wiązał dyskurs z życiem społecznym i mechanizmami zmian w jego obrębie,
psycholog – z praktykami mentalnymi i badaniem reprezentacji mentalnych w umyśle
nadawcy, politolog – zbada dyskursy jako narzędzia dominacji, które współtworzą
i utrwalają relacje oraz podziały w strukturze władzy, filozof zapewne będzie szukał
prawdy i warunków prawdziwości w wypowiedziach logicznie niesprzecznych. Takie
rozwiązania można by mnożyć, a ich liczba będzie wzrastać wraz z istniejącymi, potencjalnymi lub domniemanymi paradygmatami dyscyplin naukowych. W tym
kontekście warto zacytować badaczy tekstów M. Foucaulta: Charlesa C. Lemerta
i Gartha Gillana, którzy stwierdzili, że „dyskurs staje się uciążliwą kwestią tam, gdzie
5
Zofia Kowalik-Kaleta, Interdyskursywność w medialnych tekstach perswazyjnych - analiza w ramach KAD, „Media
i Społeczeństwo”, 2011, nr 1.
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filozof zdaje się wiązać praktyki dyskursywne z praktykami społecznymi, nie dostarczając wszakże wyraźnej odpowiedzi na pytanie, gdzie kończy sie dyskurs i zaczyna
6
życie społeczne jako takie, jeśli zaczyna się w ogóle” .
Bez wątpienia jest to kwestia uciążliwa także dla badacza mediów, który łącząc
praktyki dyskursywne z praktykami medialnymi powinien, parafrazując Ch. C. Lemerta i G. Gillana, odpowiedzieć na pytanie, gdzie kończy się dyskurs i zaczyna się autokreowanie przekazu w mediach ze względu na jego kształt, zwłaszcza jeśli idzie
o typologię i funkcjonalność form oraz zawartość w zakresie wartości filozoficznych:
problemu prawdy i fałszu, etycznych: problemu dobra i zła, a także estetycznych: problemu piękna i brzydoty.
Pojawia się także konieczność wyznaczenia granic dyskursu w mediach i dyskursu
medialnego jako dwóch tylko częściowo nakładających się na siebie zjawisk i w konsekwencji wyodrębnienia języka dyskursu w mediach i języka dyskursu medialnego.
W tych szczególnych wypadkach kwestia uwzględnienia uwarunkowań pozajęzykowych medialnego komunikatu schodzi na dalszy plan, ponieważ każdorazowo jego
rozumienie zależy od oczekiwań odbiorcy. To odbiorca rozważa i decyduje, jak daleko
i głęboko ma sięgać jego interpretacja przekazu, ponieważ przekaz, jak każdy komunikat nadawany i falsyfikowany przez media, jest informacyjnie niepełny. Im bardziej
i pełniej odbiorca musi uzupełniać tekst, odczytywany lub odsłuchiwany w mediach,
tym bardziej ten tekst jest dla niego perswazyjny, informacyjny oraz inspirujący.
W tym zakresie analizy warstwa kontekstualna przekazu może zostać przerzucona na
odbiorcę lub w ogóle pominięta, a komunikat poddany analizie czysto lingwistycznej
i wtedy badanie „tekstu skłania się raczej w stronę opisu (abstrakcyjnych) struktur
dyskursu pisanego jako utrwalonego przedmiotu, podczas gdy rozważania nad wypowiedzią w większym stopniu koncentrują sie na dynamicznych aspektach spontanicznej interakcji” – pisze T. A. Van Dijk7. Teksty i wypowiedzi występują wtedy
w swych naturalnych sytuacjach, a rzeczywiste dane są nagrywane na taśmie magnetycznej lub w inny sposób utrwalane jako rzeczywiste, a nie w jakikolwiek sposób
poprawiane lub preparowane, np. w dziennikarskiej redakcji, kiedy są przygotowywane do emisji w mediach lub mają być, po korekcie lub innych zmianach, drukowane lub w inny sposób rozpowszechniane. W tym sensie dyskurs medialny należy
do językoznawstwa jako badanie dyskursu w mediach. Być może w tym znaczeniu
należałoby mówić o 'dyskursie mediowym', to znaczy 'związanym z mediami', w tym
znaczeniu mówimy bowiem o rynku mediowym, czy też o partnerach mediowych.
Inna metoda opisu komunikacji, którą nazywa się zapośredniczoną, to badanie
języka dyskursu medialnego. To już nie będą teksty występujące w naturalnych
warunkach i sytuacjach, jak np. nagranie rozmowy na taśmie magnetycznej czy cyfrowy zapis video lub próbki rzeczywistych tekstów wykorzystanych tylko w mediach,
6
Ch.C. Lemert, G. Gillan, Michel Foucault. Teoria społeczna i transgresja, przeł. D. Leszczyński, L. Rasiński,
Warszawa 1999, s. 162.
7
T. A. Van Dijk, Badania …., s. 33.
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ale będą to teksty, które tu nazwiemy medialnymi. Teksty, wypowiedzi, dyskursy,
przekazy audiowizualne, filmy, zdjęcia, fotoreportaże itp. są medialne w tym sensie,
w jakim zostały poddane medialnej (dziennikarskiej) obróbce, inaczej mówiąc, są to
teksty w wariancie opracowanym (medialnie). Taki dyskurs medialny występuje
głównie w wariancie opracowanym, zostaje przekształcony, poddany montażowi,
zmodyfikowany czy uporządkowany, czyli także w jakiś sposób wykreowany przez
pracownika mediów. Czasem nawet dziennikarz, jako twórca tekstu, nie bierze w tym
udziału. W dyskursie medialnym przekazów tak opracowanych jest najwięcej. Dzisiaj
nawet trudno odróżnić przekaz naturalny (niemedialny) od tego medialnego, czyli
zgodnego z obrazem świata nadawcy, którego ślady w różnym zakresie są widoczne
w docierającym do odbiorcy tekście. W tym użyciu przymiotnik 'medialny' występuje
nie tylko w znaczeniu ogólnym, jako dotyczący mediów, ale głównie jako 'znany
z mediów' czy też 'wykreowany dzięki mediom'. Dyskurs 'mediowy' jeszcze nie brzmi
na tyle dobrze pod względem językowym, by go traktować poważnie, ale z czasem, by
uniknąć skojarzeń z tym drugim znaczeniem – dyskurs medialny, czyli wykreowany
przez media, może zobiektywizować metody analizy współczesnych dyskursów
mediów.
Dzisiaj bowiem do typowych dotąd obszarów komunikowania się ludzi, spontanicznej, interpersonalnej, codziennej, nieoficjalnej, ale także oficjalnej (publicznej),
dołączają media ze swoją specyfiką: przekraczaniem tabu, brakiem tożsamości, anonimowością, potencjalną lub w ograniczonym zakresie obecną interaktywnością oraz
wizualnością (dźwięk, druk i obraz) na wszystkich poziomach komunikowania międzyludzkiego. Rodzi się też pytanie, jak to komunikowanie przebiega, jakie środki
(kody) i języki są używane w przekazie informacji. Zaczyna dominować teza o zanikającej roli tradycyjnego języka naturalnego w postaci mowy i pisma, w nowych procesach cyfryzacji, czy też digitalizacji przekazu.
Niezwykle szybki rozwój środków masowego przekazu przyniósł jednocześnie
niczym nieskrępowany przepływ ludzi, towarów, technologii i przede wszystkim
informacji. Spowodowało to, jak pisze Kazimierz Ożóg: „masowe upowszechnienie
medialnego języka polskiego, który w wersji mniej lub bardziej poprawnej, wysokiej,
niskiej, eleganckiej, często niestety wulgarnej, agresywnej, dociera za pomocą wielu
stacji radiowych, kanałów telewizyjnych, tysięcy gazet, często mało wartościowych
8
kolorowych czasopism, czasem Internetu, praktycznie do każdego zakątka kraju” .
Niektórzy badacze już to czynią, np. Andrzej Markowski, który w swojej typologii
odmian polszczyzny umieścił, w obrębie pododmiany oficjalnej, styl perswazyjnopropagandowy i do niego zaliczył kategorię, którą nazwał „językiem w mediach”9.
Z tym ujęciem nie zgadza się Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, która stwierdza: „Do
dyskusyjnych (...) należy na przykład kategoria klasyfikacyjna wyodrębniona przez
Markowskiego jako język w mediach – wydaje się wszak, że wielość współczesnych
8
9

Op. cit., s. 25.
A. Markowski, Polszczyzna końca XX wieku, Warszawa 1992.
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mediów i właściwych im gatunków nie pozwala znaleźć takich wspólnych ich cech
językowych, które tworzyłyby jednorodną odmianę”10.
Należałoby tu jednak dodać, że język mediów nie mieści się już w dotychczasowych podziałach i klasyfikacjach. Rzecz w tym, iż język współczesnych mediów to
nie przede wszystkim język naturalny, rozumiany zgodnie z tradycją de Saussure'owską, ale język 'nie-naturalny', zróżnicowany formalnie i semantycznie kod absorbujący i zawłaszczający wszelkie możliwe płaszczyzny komunikowania: od języka
używanego w komunikacji face to face, przez polifoniczne przekazy audiowizualne
i wielokodowe, aż do trudnych do interpretacji hybrydycznych artefaktów i tekstów
kultury. Media, w tym Internet, dostarczają narzędzi do interaktywnej komunikacji
synchronicznej i asynchronicznej, wytwarzają specyficzną konwencję, której głównymi cechami jest szybkość, dynamika i brak precyzji komunikatu, rodząca często
konstrukcje niepoprawne, ponieważ pełne struktury zdaniowe, będące przywilejem
języka pisanego, nie spełniają kryterium szybkości przekazu. Rodzą się obawy, że
Internet zniszczy język polski.
Dzisiaj jesteśmy także świadkami narodzin nowego stylu, dyskursu, nowej odmiany języka, języka w mediach, języka mediów, czy polskiego języka medialnego. W tej
sytuacji należałoby więc znaleźć jednorodną płaszczyznę, która połączyłaby cechy
wspólne dla tej kategorii wypowiedzi wykorzystującej przede wszystkim środki masowego przekazu. Umieszczanie więc „polskiego języka medialnego” czy też „języka
w mediach” w obrębie utartych klasyfikacji odmian i stylów polszczyzny nie wydaje
się uzasadnione, ale nie dlatego, że „nie ma dla tej wspólnych cech językowych, które
tworzyłyby jednorodną odmianę” – jak twierdzi D. Zdunkiewicz-Jedynak, tylko
dlatego, że typ kontaktu, który do tej pory głównie wykorzystywał kanał przekazu
mówiony lub pisany, nie tylko został 'zmediatyzowany', ale sam język został zniekształcony. Powstaje bowiem na naszych oczach zdeformowana polszczyzna pisana,
używana głównie na internetowych forach i blogach, która nie tylko została pozbawiona polskich znaków diakrytycznych, ale jest pełna skrótów, akronimów i emotikonów zastępujących całe słowa, a nawet zdania.
Znane są też przykłady, kiedy politycy uprawiają tak zwaną dyplomację medialną,
a dziennikarze nie rozmawiają ze sobą 'twarzą w twarz', ale za pomocą bliskich im
mediów. Utworzono juz nowy termin: komunikowanie interface to interface.
Nieograniczone nadużywanie form takich, jak konferencje prasowe lub publikacje
wynika z przekonania, że wolne media zapewnią im także swobodny styl, bo nieograniczony koniecznością osiągnięcia natychmiastowego porozumienia, w danej
sytuacji i z konkretnym odbiorcą. Sytuacja komunikacyjna zmieniła się od czasów
modelu języka R. Jakobsona diametralnie, najważniejsze staje się nie porozumiewanie face to face, ale face-to-medium, face to monitor i nieważne, czy medium jest
tutaj kamerą i telewizyjnym ekranem, monitorem komputera czy publikacją prasową. Idzie o to, by zaistnieć poprzez media, a mediatyzacja języka i w konsekwencji
10

D. Zdunkiewicz-Jedynak, Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2008, s. 35.
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mediatyzacja istnienia, prowadzą do 'bycia dzięki i przez medium'. Dzisiaj jest to
istota dyskursu medialnego.
Współczesna mediatyzacja komunikowania bywa postrzegana analogicznie do
poprzedniego, rewolucyjnego przewartościowania, jakim było przeobrażenie się
pierwotnego, oralnego systemu modelującego w system piśmienniczy. To powinno
pozwolić na zasadnicze zmiany dotychczasowych klasyfikacji i typologii odmian
polszczyzny, z uwzględnieniem powstającej dzisiaj dychotomii w zakresie wyróżniania odmian i gatunków polszczyzny: medialnej i niemedialnej czy też polskiego języka
medialnego i polskiego języka niemedialnego.
Dzisiejsze propozycje badawcze uwzględniające dotychczasowe podziały na odmiany: mówioną i pisaną lub oficjalną lub nieoficjalną, gwarową i literacką przestały
być wyraziste, ponieważ nie oddają istoty przemian, jakie przeżywa współczesna
polszczyzna. Większość tekstów funkcjonujących we współczesnym świecie to publikacje rozpowszechniane za pomocą mediów elektronicznych. Są one polifoniczne
gatunkowo i podlegające medialnym strategiom, ograniczeniom, ale także swobodom i tendencjom wolnościowym w różnych zakresach. Nieprzypadkowo w Internecie, i nie tylko tam, powszechne są wulgaryzmy oraz brak etykiety językowej.
Media nie tyle kształtują, co utrwalają gusta swoich odbiorców, w tym także propagują estetyczny wzorzec języka. I tkwi w tym oddziaływaniu pewien paradoks: mimo,
że język mediów jest zwykle oceniany jako zły, to on w rzeczywistości sankcjonuje
jakość publicznego dyskursu, oprócz zauważanego na co dzień bełkotu, charakteryzuje go kicz językowy. Od sprawnego posługiwania się technikami 'uwodzenia',
polegającymi głównie na apelowaniu do potocznego widzenia świata i potocznych
gustów estetycznych masowego odbiorcy, który stał się faktycznym, aczkolwiek
pośrednim, dysponentem mediów, od którego zależy przecież ich pozycja na rynku.
Mamy także do czynienia z nowym zjawiskiem eliminacji pisma i języka werbalnego z funkcji podstawowego środka komunikacji i kreowania dyskursu medialnego,
w którym kod języka drukowanego zostaje zastąpiony kodem audiowizualnym.
Teksty otrzymują wymiar monitorowy (są odczytywane na ekranie komputera), do
odbiorcy dociera obraz pisma. Ponadto dominacja hipertekstu, także w prasie, łamie
zasadę linearności, co powoduje konieczność stałej rekontekstualizacji wypowiedzi
i kreuje prawie nieskończoną liczbę odczytań.
Media, stopniowo uniezależniając się od swojego twórcy, kreatora-nadawcy,
powołują do życia własne byty, odnoszące się wyłącznie do nich samych, dyskursy
medialne. Chcąc nie chcąc, znaleźliśmy się w niewoli mediów, mamy codziennie do
czynienia z tyloma komunikatami, że nie jesteśmy w stanie się od nich uwolnić.
Jesteśmy świadkami narodzin nowego dyskursu medialnego lub 'mediowego',
nowego stylu, nowej odmiany języka, języka w mediach, języka mediów czy też
polskiego języka medialnego, w którym dominuje przekaz tabloidowy z funkcjami
językowymi: fatyczną, impresyjną, magiczną i perswazyjną, z coraz szerszym eliminowaniem podstawowej funkcji poznawczej. Nie wiadomo, po czyjej stronie leży wina,
jedni mówią, że są winne media, a inni, że odbiorcy. Niektórzy twierdzą, że dziś
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największą słabością mediów jest odbiorca, to odbiorcy się tabloidyzują, a nie media.
Gdy mówimy o tabloidyzacji mediów, to idzie wtedy właśnie o tabloidyzację odbiorców. Czy badania nad dyskursem medialnym i jego językiem dadzą odpowiedź na
powyższe pytania i wątpliwości? Jeśli tak, to nie będzie to tylko pytanie retoryczne.

On the study of media language discourse
Summary
The prevalence of the term 'discourse' in linguistics is not only linked with the (conceptual and
definitional) evolution, but mainly with the development of linguistics itself, both as the object of the
research and the oncoming needs of the application of new holistic methodology of the language
description that can be found in genuine and observable communication processes. An approach like
this makes possible to extend the understanding of the notion of discourse – it not only defines the
concept of a conversation between two people, but can be used for all kinds of instruments determining
the meanings of the communication messages, regardless of the type of the medium borrowing such
tools; and regardless of whether feedback, which is itself an essential condition for talks, can be placed
in the nature of such transmissions. Discursive practices are usually combined with media practices, and
through such media-relative processes there emerges the process of message auto-creation in the
media in terms of its shape, typology and functional forms as well as the transmission of philosophical,
ethical, and aesthetic values.
Key words: discourse, conceptual and definitional evolution, determining the meanings of
communication messages, discursive and media practices, message auto-creation in the media
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Sorbian press towards the liquidation of the
secondary schools in Chróscice
and Pancice-Kukow
ABSTRAKT
W 2003 roku została zamknięta serbołużycka szkoła średnia w Chrósćicach, a w 2007 roku takaż
placówka oświatowa w Pančicach-Kukowie. Łużyczanie stanęli w obronie swoich szkół, co widoczne
było, między innymi, w dyskursie medialnym w tamtym czasie. Prasa relacjonowała akcje protestacyjne,
publikowano artykuły związane z tym problemem. Wyżej wymienione placówki były dla Łużyczan
bardzo ważne ze względu na położenie na obszarach, gdzie mowa najmniejszego narodu słowiańskiego
jest wciąż używana na co dzień. Wraz ze zmniejszeniem się liczby i tak już nielicznych szkół serbołużyckich, likwidacja wyżej wymienionych placówek, stanowiła dla Łużyczan wielką stratę.
SŁOWA KLUCZOWE: prasa serbołużycka, likwidacja szkół średnich, Chrósćice, Pančice-Kukow

Introduction
In 2003 a Sorbian secondary school in Chrósćice was closed, and in 2007 the same
thing happened with another secondary educational institution in Pancice-Kukow.
The reason for their shutdown was a failure to meet the established regulatory
requirements relating to the minimum number of students required. The decisions
were very unfavorable to the Sorbian people. The schools were in the Catholic part of
Upper Lusatia, which is the area where the Sorbian language is still used every day by
a significant proportion of the population.
After the two institutions were closed down there have only been four schools in
which pupils have been educated in Sorbian1. The Sorbs took up the cudgels of their
schools, which among others was reflected in the media discourse at the time.
Newspapers reported the protests, and articles relating to this issue were published.
According to the Sorbian writer – Jurij Koch, the fight for a school in Chrósćice was the

1
„Witaj” – A Language Center website:
http://www.witaj-sprachzentrum.de/index.php/hsb/serbscina-w-suli/w-sakskej-sule (retrieved 18. 11. 2012).
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biggest action the Sorbs took in previous centuries . However, in his comment on the
events of the time Hajko Kozel, a Member of the National Parliament of Saxony,
3
reported that “the fight contributed to strengthening the Sorbian self-awareness” .
Not only did the Sorbian newspaper provide the public with a comprehensive
coverage of the fight for keeping the Sorbian schools open, or report the reactions
from abroad, but the also published the comments regarding the issue. The columns
were not only filled the journalists' points of view. The articles clearly expressed
a more favorable look at the attempts at keeping the Sorbian educational institutions
running, as well as deprecation of any actions aiming at closing the schools. The
following are examples of the texts quoted in the Sorbian press, which will make it
possible to learn the position of respective newspaper editors and readers and their
level of interest in the issue.
Published in Lower Sorbian, the weekly “Nowy Casnik” focuses mainly on issues
related to Lower Lusatia. Therefore, the newspaper, to a much lesser extent than, for
example, the Upper Sorbian newspaper "Serbske Nowiny", informed its readers
about events and activities related to the fight to keep the school in Chrósćice. In
August 2001, in "Nowy Casnik" there appeared a short note informing the readers
about the plans of the Saxon government to close, as it was incorrectly written,
a primary school in Chrósćice. The author used the words, which, as stated, were
spoken by teachers, children and parents: "To close a Sorbian school - this is to the
detriment of the Sorbian people."
The memo also pointed at the fact that the school was renovated by the people
and with their money. Next to the text there was placed a picture of people carrying
a banner during an international folklore celebration, which was held in early July in
Chrósćice and thus protesting against government plans to close down the school4.
At the same time, in July 2003 it was announced that Domowina had asked the Pope
for help in keeping this and other educational Sorbian institutions5. The news of
John Paul II assuring of his prayers and sending his blessing from Rome was also
mentioned by "Nowy Casnik". The newspaper, in addition to informing that the
Saxon Ministry of Education had taken a final decision to close the school in
Chróścice, it added that the institution had done so despite all the protests. The
author the brief note on the first page of the "Nowy Casnik" also stated that people
had commented on the decision as being "a shame for the whole of Germany”6. In
addition, readers were informed about the date of the next protest7.

2

Chróšcan zbežk 2001. Dokumkentacija boja wo zachowane serbskeje šulskeje syce w zwisku z wobsadzenjom
pjateje rjadownje serbskeje srjedzneje šule „Jurij Chežka” w Chróscicach, Drježdzany 2001, p. 2.
3
Op. cit.
4
Serbska šula dej wostaś, „Nowy Casnik”, c. 31, L. 53, 04. 08. 2001, p. 2.
5
Op. cit.
6
Serby pšose bamža wo pomoc, „Nowy Casnik”, c. 28, L. 55, 12. 07. 2003, p. 1.
7
Op. cit.
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In a different issue of "Nowy Casnik", dated July 2003, the story of the school in
Chróścice was discussed more widely. Besides a front page photo of the protests with
a caption making it also clear that the struggle for the school in Chróścice had already
8
taken two years , the following page featured an article fully illustrated with
9
photographs with a title which was a quote saying: "This is a tragedy for the Sorbs" .
This article contained important current events concerning the secondary school in
Chróścice. It was mentioned that during the meeting of the Saxon National
Parliament dedicated to the fate of the Sorbian education institution, opposition PDS
and SPD voted in favor of keeping the school, which did not, however, prevent the
liquidation voted by the CDU holding the majority. Attitude of a Sorbian, Mark Siman,
a representative of the Christian Democrats, was highlighted here as he allegedly
10
"was neither for nor against it" . "Nowy Casnik" reported that protests against the
closure of the school in Chrósćice and other educational institutions where learning
takes place in the Sorbian language, are very strong. It also focused on the reactions
abroad. According to the newspaper, the closure of the school which was planned
two years before were prevented by the protests which had been taking place for
months at that time. The article draws on the argument pleaded by the proponents
of the liquidation of the school that the institution has and always will have too few
pupils. It was estimated that people in favor of the closure of the school "act strictly
according to the 'German' regulations, which in this case are unfavorable to the
11
Sorbian culture and especially to the language" . The author of the article concludes
with, what he believed to be a view reflecting opinions of many people, claiming that:
12
"The closure of our school will be a blow for the heart of the Sorbian people" .
In the 2003 September issue of the "Nowy Casnik", the editor-in-Chief of the
newspaper at the time, Horst Adam, posted his comment on the issue of the school in
Chróscice. He gave a historical outline of the fight for saving the educational
institution and also mentioned the support received from the Czechs whose
parliamentarians and politicians issued a request at the the Saxon authorities to
open the school in Chróscice, and also remembering a demonstration organised in
Prague at the time when Chancellor Gerhard Schröder was visiting the city. In his
comment on the actions taken abroad, Horst Adam said: "We would like to receive
such support and assistance also from the Germans who live in Lusatia and
elsewhere. We can only hear very little from them, alas. Too bad as, after all, they are
13
the ones who every day see what a treasure the Sorbian language and culture are."
In this way the editor pointed at the reason why he would expect to have received

8
9
10
11
12
13

Skoro końc serbskeje šule?, „Nowy Casnik”, c. 30, L. 55, 26. 07. 2003, p. 1.
„To jo tragedija za Serbow”, „Nowy Casnik”, c. 30, L. 55, 26. 07. 2003, p. 2.
Op. cit.
Op. cit.
Op. cit.
H. Adam, A źo jo solidarita nimskich?, „Nowy Casnik”, c. 37, L. 55, 13. 09. 2003, p. 2.
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help from the Germans in particular. He also expressed his expectations towards the
people inhabiting the banks of Sprewa who neighbor this smallest Slavic nation14.
Little one could read in a protestant Sorbian monthly "Pomhaj Bóh" about the
defence of the school in Chróscice, although, this newspaper also published one
article dedicated to this issue. In October 2001, the course of “Action for Sorbian
education" – high school students' protest in defense of the Sorbian facility in
Chróscicach, was described15.
Catholic weekly Sorbian “Katolski Posol” published considerably more on the
shutdown and the fight for the school in Chróscice. This is undoubtedly, first and
foremost, connected with the fact that the educational institution is located in the
heart of the Catholic part of Upper Lusatia, in a village inhabited mostly by Sorbs. In
July 2001, for instance, there appeared an article describing the actions taken to save
the school, such as decorating the building, organizing gatherings and church
services. As it was written that “Pastor Clemens Hrjehor celebrated the Vespers,
where many people firmly declared: We must work together to prevent the
destruction of the network of Sorbian high schools. Closing a school in Chrósćice
the Saxon government would give the beginning to this process”16. In this way, the
author of the article in "Katolski Posol" applied a similar method to that used in the
"Nowy Casnik" – a particular utterance, an opinion, was presented as a statement
spoken by many people. One might also assume that the editors of both newspapers
identified themselves in these cases with the ideas they expressed, as evidenced by
the tone of the articles.
The author of the article in “Katolski Posol" reported that during Vespers in the
parish church of Chrósćice, there spoke, among others, a Member of the Czech
Parliament – Jaromír Kohlíček, and a member of the National Parliament of Saxony,
a Sorbian – Hajko Kozel. The text was An illustration of the text was a picture showing
the school in Chróścice with banners in front of it. It is noteworthy that the fact of
shutting down subsequent Sorbian educational institutions, as reported by "Katolski
Posol", proved to be true after the school in Chrósćice was closed down in 2003, and
four years later, the same thing happened with a similar institution in Pančice-Kukow.
In August 2001, the magazine posted a statement by Domowina and Initiative for
the preservation of the school, which, among others, was about the court's decision
by which the following year the fifth grade class was not supposed to be created.
News was also announced of the planned public meeting during which speeches on
the subject were to take place together with some artistic performances. The text
included a call for readers: "Come here, y'all! The public has to see our will!"17, or
other expressive statements, among others, those relating to the elimination of the
Sorbian school network: "He who does something like that, it is as if he gave the
14
15
16
17

Op. cit.
L. Malinkec, Akcija za serbske šulstwo, „Pomhaj Bóh”, č. 10. L. 51, oktober 2001, p. 5.
Wuraz protesta, „Katolski Posoł”, č. 28, 15. 07. 2001, p. 171.
Ze zawrjenjom Chrósčanskeje šule so serbskemu ludej woda wotrywa, „Katolski Posoł”, č. 31, 05. 08.2 001, p. 183.
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Sorbian language a lethal injection" . On the front page of "Katolski Posoł" of
5 August 2003, on the other hand, there appeared an article by Jana Markowa
expressing the author's emotions and thoughts associated with the upcoming issue
of closing the school in Chrósćice. Markov wrote: "In my hands, I'm holding the
court's verdict – in Chrósćice, for the first time in the history of the school, are there
not going to be the students of the fifth grade? (...) I am helpless, I feel powerless"19.
The author, worried about the fate of her nation, also asked: "Where do our children
go to school, to other places in the world? How much of religious and national
awareness are we able to provide them with, how much hope? (...) God, have mercy,
20
keep our Sorbian nation safe and sound until the end of time" . The front page of the
newspaper also showed a big picture taken at the vespers which were a form of
demonstration in defense of the school.
"Serbske Nowiny" is an Upper Sorbian daily. As the newspaper focuses primarily
on matters of Upper Lusatia, it paid a lot of attention to the closure of Sorbian
schools in Chrósćice and Pancice-Kukow. It published up-to-date coverage of the
events associated with the defense of the Sorbian schools, as well as comments
regarding the closure of these institutions. The daily reported in detail the various
events relevant to the issue in question, among others, actions taken in December
2001 by the commune councilor of Chróscica, Jan Wjesela, leading to sending a letter
21
of protest issued from the Council to a Saxon representative , Andrea Fischer, or an
22
open discussion in Chrósćice in September 2001 .
An announcement in “Srbskie Nowiny” of January 2007 informing that the Saxon
State Ministry confirmed the closure of the school in Pančice-Kukow was another
example of information concerning the matters of school. It recalled that no later
than March 2006, the District Council in Kamjenec adopted a plan of networks of
schools, and thus, as stated in the newspaper, the educational institution was
"sentenced to death"23. The article quoted the position of the spokesman of the
initiative group acting in defense of Sorbian schools – Stefan Rjedy, who claimed
24
maintaining three high schools in the district of Kamjenec to be feasible .
The newspaper also printed some comments of the selected Sorbs regarding the
closure of Sorbian educational institutions. It happened so, for example, in January
2006. The editor of the daily, Marko Wjeńka, collected the opinions from the
President of Domowina, John Nuka, the chairman of the Association of Sorbian
Schools, Ludmila Budarjowa, the Mayor of the municipality of Pančice-Kukow,
Pjetaš Franc, the Mayor of the Municipality of Worklecy, Franc Brusk, father Clemens
Hrjehora of Chrósćice and Manuela Smolin of the initiative group defending the
18
19
20
21
22
23
24

Op. cit.
Smy a budźemy, „Katolski Posoł”, č. 31, 05. 08. 2001, p. 181.
Op. cit.
Za protestny list krajnej radźićelce, „Serbske Nowiny”, č. 241, L. 11, 14. 12. 2001, p. 1.
Dołha lisćina problemow nastała, „Serbske Nowiny”, č. 170, L. 11, 03. 09. 2001, p. 1.
W Drježdźanach wobstawaja na zawrjenju, „Serbske Nowiny”, č. 14, L. 17, 19. 01. 2007, p. 1.
Op. cit., p. 2.
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school in Pančice-Kukow. While all of these people are Sorbian, their opinions on the
behavior of the Sorbian educational institution were divided. John Nuk remarked
that officials do not understand the expectations of the Sorbian and that everything
is judged only by the criterion of the number of students. Also Lyudmila Budarjowa
negatively assessed the decision to close down the school. In her view, such a move
would "seriously threatens the border areas inhabited by the Sorbian, because
parents would then opt for German schools"25. In a similar tone, Manuela Smolina
commented: "We can not give up even a single Sorbian school, because we need the
Sorbian language space"26. Father Hrjehor, in turn, concluded that "closing any
Sorbian educational institution causes great harm to the linguistic substance of our
nation"27. Moreover, he drew attention to the negative role of the authorities, saying:
"Politicians do what they want, without it they would listen to the Sorbian Members
28
of Parliament" . The mayors, to the contrary, took a different position. Franc Pjetaš
stated, inter alia that: "Bearing in mind the small number of students, we have felt
the threat of the closure of the school for a long time. I do not believe it could be
saved even by all the successive compromises. Even then we would have classes with
an extremely small number of students"29. Pjetaš went so far as to claim that the
entire nearby area would be better if it had only one school, as agreed by the Sorbian
mayors, and also commented that "the behavior of school in Pančice would be
unfavorable for the school in Worklece"30. In turn, according to Franc Brusk, it would
be much worse if the educational institution in Worklece was closed, because
children of Njebjelčice would rather go to Kamjenca, so a German school, rather than
to a more remote school of Pancica. Moreover, according to the mayor, "Behavior of
31
the school in Worklace and Ralbice is a good ruling for the Sorbs" .
Among the papers cited above certainly the most extensive coverage of the issue
of closing the Sorbian schools in Chrósćice and Pancice-Kukow appeared in "Serbske
Nowiny". It is obvious, since it is the only Sorbian daily newspaper, and as it is
published in Sorbian it focuses mainly on issues related to Upper Lusatia. As far as the
way of presenting certain events and issues and comments to them is concerned, you
can see the differences between the Sorbian periodicals. Editors of "Nowy Casnik"
and "Katolski Posol" clearly indicated their negative attitude towards closing schools,
using, for example, comments allegedly made by many people, or simply presenting
their own views, very often using expressive sentences, appeals, or stating questions.
In turn, "Serbske Nowiny" focused more on reporting the events and directly quoting
their participants. Among the comments uttered by those of the Sorbs opposing the
closure of the schools, you could also hear the views of people not expressing their
25
26
27
28
29
30
31

M. Wjeńka, Činja, štož chcedźa, „Serbske Nowiny”, č. 14, L. 17, 20. 01. 2006, p. 1.
Op. cit., p. 2.
Op. cit., p. 2.
Op. cit., p. 2.
Op. cit., p. 2
Op. cit., p.1.
Op. cit., p 1.
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disapproval of the closure of the Sorbian educational institutions. In turn, one could
really find very little coverage of the events in "Pomahaj Bóh". This paper, however, in
contrast to the previously mentioned, is a monthly. What is more, the educational
institutions in question were all located in the Catholic area, and therefore not in the
scope of interest of this Evangelical newspaper.
It may be noted that the case which is extremely important for the Sorbian nation,
namely keeping the two high schools, was covered by particular Sorbian newspapers
in a slightly different manner. In all of these papers, however, the voices in defense of
these educational institutions prevailed. To a lesser or greater extent, could also be
affected by the same editorial attitude towards the closing of schools in Chrósćice
and Pančice-Kukow.
Sorbian press towards the liquidation of the secondary schools in Chróscice and Pancice-Kukow
Summary
The events related to the liquidation of the Sorbian schools in Chrósćice in 2003 and Pančice-Kukow
in 2007 and the actions taken in defense of these educational institutions were reported by the Sorbian
press. There are differences between the descriptions of this topic in various Sorbian newspapers.
Upper Sorbian newspaper „Serbske Nowiny” for example, focused mainly on reporting of the events
and quoting their participants, mostly opponents of the liquidation of schools, but also people, who
presented a different view. In the weekly magazine „Nowy Casnik” and „Katolski Posol” the reader could
find a number of articles whose authors have used expressive sentences defending these educational
institutions. Monthly evangelical magazine „Pomhaj Bóh” mentioned the action against closing the
school in Chrósćice only once.
Key words: Sorbian press, liquidation of the secondary schools, Chróscice, Pancice-Kukow
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Marcin Sanakiewicz, Poetyka telewizyjnych
programów porannych – między informacją,
tabloidem i autopromocją,
Warszawa 2013, ss. 134

Telewizje śniadaniowe to niezwykle popularne poranne programy emitowane
przez wielu publicznych i komercyjnych nadawców niemal na całym świecie. W Polsce pierwszy tego typu program, tj. Kawa czy herbata? został wyprodukowany
i wprowadzony na rynek medialny przez telewizyjną Jedynkę w 1992 roku. Dziesięć
lat później, w 2002 roku, do ramówki Dwójki dołączyło Pytanie na śniadanie.
W 2005 roku TVN zaoferował widzom Dzień Dobry TVN. Tym sposobem, do września
1
2013 roku, telewidzowie mieli do dyspozycji trzy polskie poranne magazyny .
Telewizje śniadaniowe cieszą się dużym zainteresowaniem odbiorców, którzy
mimo wczesnej pory emisji, chętnie oglądają wybrane programy. Należy przypuszczać, że popularność Kawy czy herbaty?, Pytania na śniadanie i Dzień dobry TVN
przyczyniła się do zainteresowania tą materią badaczy reprezentujących różne dyscypliny naukowe, m. in.: socjologię, naukę o mediach, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo i językoznawstwo. Owocem podjętych badań są prace m. in.: Małgorzaty
Boguni-Borowskiej, Olgi Dąbrowskiej-Cendrowskiej, Wiesława Godzica, Antoniny
Grybosiowej, Iwony Loewe czy Joanny Szylko-Kwas. Wymienieni badacze analizowali
ofertę śniadaniową z własnej perspektywy badawczej. Dlatego nieco inne aspekty
dotyczące funkcjonowania tychże magazynów stały się głównym tematem ich prac.
Ponadto, programami porannymi interesowali się także praktycy dziennikarstwa,
zawodowo związani z telewizją. Jednym z nich jest dziennikarz i wydawca telewizyjny
Marcin Sanakiewicz, którego książka pt. Poetyka telewizyjnych programów porannych – między informacją, tabloidem i autopromocją ukazała się na rynku wydawniczym w 2013 roku nakładem Wydawnictwa Naukowego Scholar.

1
Kawa czy herbata? nie pojawiła się w jesiennej ramówce programu pierwszego TVP. Przyczyną były
niezadowalające wyniki osiągane w telemetrycznych badaniach oglądalności.
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Publikacja składa się z czterech rozdziałów, na łamach których Autor, jak sam
podkreślił, nie starał się „opisywać ogółu kierunków rozwoju nowej, czy inaczej:
ponowoczesnej telewizji, lecz zorientować czytelnika (analityka, widza i wreszcie
twórcę mediów) na konieczność uaktualnienia jego wrażliwości odbioru” (s. 9).
Publikację uzupełniają trzy aneksy oraz bibliografia. Ważnym komponentem są
fragmenty uwypuklone graficznie i zatytułowane Z praktyki dziennikarskiej, które
zawierają subiektywne wrażenia Sanakiewicza dotyczące różnych aspektów
funkcjonowania opisywanych programów na polskim rynku medialnym.
Na łamach rozdziału pierwszego Program poranny jako gatunek telewizyjny Autor
wspomniał o początkach telewizji śniadaniowej w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej
Brytanii i w Polsce. Następnie zakładając, że rozpatrywanie gatunków sprowadza się
do analizy trzech aspektów: definicji, interpretacji i historii, doszedł do wniosku, że
telewizja śniadaniowa spełnia wszystkie wyżej wymienione warunki i dlatego jest
odrębnym gatunkiem medialnym. Sanakiewicz stwierdził: „posiada nakazy i zakazy
dotyczące reguł kompozycyjnych (...), ma uwarunkowania historyczne i ciągłość istnienia w mediach (...), jej konstrukcję, jako programu telewizyjnego, można zapisać
za pomocą kodu logicznego (...), możliwy jest opis kodowania językowego (...),
istnieje tzw. kodowanie estetyczne, spójne dla większości programów porannych
(...), zawiera komunikaty społeczne i analizuje najważniejsze jego cechy (...)” (s.16).
Interesujący fragment pierwszego rozdziału dotyczy telewizji śniadaniowej jako
megagatunku, który łączy w sobie tradycyjne gatunki dziennikarskie z tymi reprezentującymi 'nową falę'. Autor dokładniej przyjrzał się układowi ramowemu, rozmowom
z gośćmi w studio, zapowiedziom, reportażom, zwiastunom i przekazom reklamowym, komentarzom, sprawozdaniom, przeglądowi prasy oraz listom do redakcji.
Przechodząc do lektury następnego rozdziału zatytułowanego Poetyka szczegółowa, czytelnik ma nadzieję, że dowie się więcej na temat kategorii, która stała się
kluczowa w podjętych badaniach. Niestety, w rzeczywistości jest to przegląd najważniejszych, zdaniem Sanakiewicza, czynników wpływających na powstawanie
telewizyjnego programu porannego, takich jak czas, podejmowane tematy, goście,
materiały filmowe i graficzne, scenografia i realizacja telewizyjna. Wątpliwość budzi
dobór próby badawczej, którą stanowią odcinki programów śniadaniowych wyemitowane 10 maja 2012 roku. Na ich podstawie Autor wysuwa ogólne wnioski zarówno
o telewizji śniadaniowej, jak i o telewizji w ogóle.
Nowe czasy, nowe media – to kolejny rozdział, na łamach którego zostały poruszone ciekawe wątki dotyczące porannych programów, stających się odzwierciedleniem
zmian zachodzących we współczesnych mediach. Autor pokazał omawiane magazyny w kontekście badań nad socjologią codzienności. Twierdzi, że telewizja śniadaniowa, dzięki rutynowym, porannym czynnościom, jakim jest, m.in. spożycie pierwszego
i najważniejszego posiłku, może „jawić się niektórym jako najważniejszy, flagowy
program danej stacji telewizyjnej” (s. 68). Na uwagę zasługują fragmenty dotyczące
jakości i sposobów informowania widzów przez badane programy. Telewizja śniadaniowa, będąca reprezentacją całej telewizji, zdaniem Autora, jest programem
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tabloidowym, pełni funkcje promocyjne, jest autoreferencyjna i wykorzystuje kontakt z telewidzami. Wszystko w celu pozyskania jak najliczniejszego grona odbiorców, czyli uzyskania zadowalających wyników w badaniach oglądalności. Dzięki temu
program ma szansę wygenerować zyski dla macierzystej stacji telewizyjnej.
Rozdział ostatni pt. Postgatunek: poranne obrazy rzeczywistości, to fragment poświęcony niezwykle ważnym aspektom funkcjonowania mediów. Autor zastanawia
się, czy telewizja śniadaniowa, jako wytwór współczesnej kultury popularnej
zaimplementowany do Polski z Ameryki, wytwarza wzory znaczeń kulturowych,
a jeśli tak, to jakie? Analizując kontekst społeczny zaznaczył: „warto podkreślić, że
wszelkie idee, w tym etyczne, moralne, duchowe, weryfikowane są w mediach przez
wielkie kwantyfikatory nowego wartościowania przeliczanego na oglądalność, popularność, sprzedawalność, atrakcyjność, słowem – panuje tu wszechobecna ekonomia” (s. 99). Na zakończenie Sanakiewicz zaproponował czytelnikowi spojrzenie na
telewizję śniadaniową przez pryzmat metafor opisanych przez Agnieszkę Ogonow2
ską . Badaczka przybliżyła metaforę konsumpcji, transakcji oraz przedłużenia zmysłów człowieka. Autor zasugerował refleksję nad programem śniadaniowym przy
użyciu metafory portfela.
Niewątpliwą zaletą recenzowanej książki są informacje wynikające z zawodowego
doświadczenia Autora. Jego uwagi ilustrują specyfikę pracy w telewizji. Niezwykle
interesujące są fragmenty dotyczące przygotowywania programu, odpowiedniego
doboru tematów do rozmów z zaproszonymi gośćmi.
W moim przekonaniu w odbiorze książki Sanakiewicza przeszkadzają liczne powtórzenia. W trakcie lektury, jak refren powtarzają się stwierdzenia typu: program
opiera się na celebrytach (s. 28, 47 itd), telewizja śniadaniowa ma formułę „lekką,
łatwą i przyjemną” (s. 32, s. 63, s. 70, s. 74 itd.), informatywność jako jedna z najważniejszych funkcji programu (s. 30, s. 32, s. 51, s. 69, s. 70 itd.), program jest
wielotematyczny (s. 43, s. 63, s. 70 itd.), telewizja śniadaniowa jako doskonałe
narzędzie promocyjne (s. 30, s. 33, s. 43, s. 46, s. 54 itd.). Po drugie, zaproponowana
mieszanina dyscyplin i teorii naukowych, za pomocą których Autor opisuje telewizję
śniadaniową, wprowadziła chaos i może utrudnić odbiór książki.
Niemniej jednak Poetyka telewizyjnych programów porannych – między informacją, tabloidem i autopromocją, to książka warta przeczytania, zwłaszcza ze
względu na fragmenty Z praktyki dziennikarskiej, które mogą się okazać niezwykle
interesujące dla studentów dziennikarstwa i tych, których fascynuje praca w telewizji.

2

Zob. A. Ogonowska, Twórcze metafory medialne, Baudrillard – McLuhan – Goffman, Kraków 2010.
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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 Humanistyczno-Społecznego
w Akademii Techniczno-Humanistycznej 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.

Tryb recenzowania publikacji
Tryb recenzowania publikacji jest następujący: Komitet redakcyjny dokonuje
wstępnej oceny tekstu, który jest następnie kierowany, jako anonimowy, do zewnętrznych recenzentów. Recenzenci pozostają również anonimowi, co oznacza, że
autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości. Recenzja powstaje
w myśl zasady 'doubleblinding 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.
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.
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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:
ź 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.
ź Oryginalność naukowa. Artykuł musi stanowić oryginalny tekst naukowy autora(ów), oparty na badaniach własnych, na autorskich założeniach i koncepcjach
metodologicznych, np. 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.
ź 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 on- line.
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 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. guest
authorship, 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

RECENZJA ARTYKUŁU
Tytuł artykułu:
Kod artykułu:
Artykuł wpłynął do redakcji:
1. Ocena zgłoszonego artykułu (proszę podkreślić właściwą odpowiedź):
Czy tytuł artykułu jest adekwatny do jego treści?
a) TAK
b) NIE
c) CZĘŚCIOWO
! Czy artykuł 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 artykuł 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 wykaz 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
!

2. 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
3. Uwagi i zalecenia, ewentualne propozycje poprawek – proszę wymienić, uwzględniając numery
stron. Uwagi nie powinny przekraczać objętości jednej strony sformalizowanego tekstu.
4. Recenzent:
Imię i nazwisko:
Adres miejsca pracy lub zamieszkania:
Adres e-mailowy, nr telefoniczny:
Data

Podpis recenzenta
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Zasady przygotowania tekstów do druku w czasopiśmie
naukowym „Media i Społeczeństwo"
Opracowanie tekstu
!

!

!

!

!

!

Autor winien dostarczyć do redakcji czasopisma „Media i Społeczeństwo" wydruk
komputerowy tekstu z odsyłaczami dolnymi w dwóch egzemplarzach (druk
jednostronny A4) oraz elektroniczną wersję tekstu. Tekst winien zawierać dwa
streszczenia: umieszczony pod tytułem Abstrakt w jęz. polskim wraz ze słowami
kluczowymi (max. 6) oraz umieszczone na końcu tekstu Summary w jęz. angielskim wraz ze słowami kluczowymi w tymże języku. Każde ze streszczeń winno być
pisane czcionką rozmiar 10 pkt i nie powinno przekraczać 1/3 strony. Adres
redakcji: Akademia Techniczno-Humanistyczna, ul Willowa 2, bud. B, 43-309
Bielsko-Biała z dopiskiem „Media i Społeczeństwo", e-mail: mis@ath.bielsko.pl.
Teksty powinny być napisane w programie WORD w formacie *doc lub *rtf,
czcionką Times New Roman CE, wielkość czcionki 12 pkt, przypisy, streszczenia,
motto 10 pkt, interlinia 1,5, marginesy standardowe 2,5 cm (góra, dół, lewy,
prawy). Należy unikać formatowania tekstu.
Artykuł powinien zawierać wprowadzenie dotyczące inspiracji tekstu, część metodologiczno-teoretyczną, opis badań lub główny wywód teoretyczny i wnioski. Nie
należy zamieszczać na końcu artykułu bibliografii.
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 cudzysłowu. 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. w pewnym sensie 'pozytywny' wizerunek).
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Opracowanie przypisów bibliograficznych

!

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, z wcięciem.
! 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.

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: tamże lub op.
cit., konsekwentnie oraz numery stron po przecinku. Jeżeli ponownie odwołujemy się
do pozycji już wcześniej cytowanej, ale nie bezpośrednio przed przypisem bieżącym,
należy powtórzyć początkowe elementy opisu, tj. dane autora i początek tytułu, następnie dać trzykropek i strony.
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:
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M. Mrozowski, Spectator in spectaculum. Ukryte osobowości programów
telewizyjnych TVP1, TVP2, TVN, Polsat, „Studia Medioznawcze”, 2010, nr 1,
s. 14-41.
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.

!

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. 11-17.

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.

193

MEDIOZNAWSTWO

.

KOMUNIKOLOGIA

.

MEDIA I SPOŁECZEŃSTWO

SEMIOLOGIA

.

SOCJOLOGIA MEDIÓW

. MEDIA A PEDAGOGIKA

nr 4/2014

Lista recenzentów 2013

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

prof. dr hab. Ewa Bobrowska – Uniwersytet Jagielloński, Kraków
prof. UJK dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk – Uniwersytet Jana
Kochanowskiego, Kielce
Prof. dr hab. Jacek Dąbała – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin
dr Ryszard Filas – Uniwersytet Jagielloński, Kraków
dr Lana Hudeček – Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb (Chorwacja)
dr Anna Jupowicz-Ginalska – Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Piotr Lewiński – Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Iwona Loewe – Uniwersytet Śląski, Katowice
dr hab. Renata Piasecka-Strzelec – Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce
prof. dr hab. Adam Regiewicz – Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa
prof. dr hab. Katarzyna Skowronek – Instytut Języka Polskiego, Polska Akademia
Nauk, Kraków
prof. dr hab. Jacek Warchala – Uniwersytet Śląski, Katowice
prof. dr hab. Maria Wojtak – Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński – Uniwersytet Jagielloński, Kraków
ks. prof. dr hab. Tadeusz Zasępa – Katolicka Univerzita v Ružomberku,
Ružomberk (Słowacja)
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Deklaracja o wersji pierwotnej (referencyjnej)
czasopisma „Media i Społeczeństwo”

Komitet Redakcyjny czasopisma „Media i Społeczeństwo” uznaje jego wersję
papierową jako wersję pierwotną (referencyjną).
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