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Wspólnota dyskursywna i wyobrażona
w analizie dyskursów publicznych

Bezpośrednim powodem napisania tego szkicu jest moje przekonanie, że wprowadzone przez Jeffreya Alexandra pojęcie kodów wolności jest niezwykle użytecznym narzędziem analitycznym. Możliwości, jakie ono stwarza, nie zostały jednak
w pełni rozpoznane przez samego jego twórcę. Pozwala ono dotrzeć do konstytutywnych cech dyskursów i porównywać je ze sobą, koncentrując się nie na tym, co
pojawia się na powierzchni wypowiedzi, ale na tym, co stoi u ich podstaw. Przy ich
pomocy wyodrębnić można analitycznie dwa typy wspólnot: jedną, którą nazywam
wspólnotą wyobrażoną oraz drugą – dyskursywną, a następnie badać związki między
nimi. Sam Alexander nie czyni takiego rozróżnienia, co w moim przekonaniu powoduje, że jego koncepcja sfery obywatelskiej nie jest wystarczająco czytelna. Kategoria
kodów nadaje się zwłaszcza do analizy wykształconych dyskursów, takich jak
radiomaryjny, czy też „Gazety Wyborczej”, które wytwarzają własną wizję świata
i oferują pewien rodzaj tożsamości zbiorowej, dlatego jest bardzo przydatna
w zrozumieniu polskiej, silnie spolaryzowanej sceny publicznej. Przy ich pomocy – jak
postaram się pokazać – opisać można mechanizm stojący u podstaw tych głębokich
podziałów, wskazując nie tyle na intencje uczestników debaty, ile na reguły dyskursywne, czyli utrwalone kulturowo czynniki narzucające pewną logikę działania
posługującym się nimi ludziom.
Kody wolności są jedną z kluczowych kategorii w zaproponowanej przez Jeffreya
Alexandra koncepcji społeczeństwa obywatelskiego. Autor ten, idąc za Talcottem
Parsonsem, definiuje je jako autonomiczną sferę w pluralistycznym, demokratycznym społeczeństwie, która jest podstawą integracji jego członków1. Sfera obywatelska nie likwiduje zatem nierówności ani różnic społecznych, przeciwnie – jest
1
Przyjmując to wyjściowe założenie, Alexander zmodyfikował i rozwinął koncepcję Parsonsa. Por. J. C. Alexander,
Civil Society I,II,III: Constructing and Empirical Concept from Normative Controversies and Historical
Transformations, [w:] Real Civil Societies, J, P.. C. Alexander (red.), London 1998, s. 1 – 20; J. C. Alexander, After
Neofunctionalism: Action, Culture, and Civil Society, [w:] J. C. Alexander, Neofunctionalism and After, Oxford 1998,
s. 210-233. Ze względu na sposób rozumienia sfery obywatelskiej jego koncepcja jest także porównywana do prac
J. Habermasa dotyczących sfery publicznej.
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ufundowana na ich akceptacji. Tworzy natomiast rodzaj dodatkowej platformy, na
której może się budować poczucie solidarności społecznej. Jej autonomia oznacza, że
jest wyodrębniona i niezależna od sfery ekonomicznej oraz politycznej, a także religii,
nauki, rodziny czy też innych partykularnych grup w społeczeństwie. Dzieje się tak
dzięki temu, że sfera obywatelska rządzi się własnymi, odmiennymi niż pozostałe
regułami. Jeffrey Alexander opisał je właśnie jako kody wolności.
Wraz ze swoim współpracownikiem, Philipem Smithem, poddał analizie liczne
wypowiedzi uczestników życia publicznego w Stanach Zjednoczonych. Odkrył w nich
pewne wspólne założenia na temat rzeczywistości, które składają się w sumie na dwa
opozycyjne wyobrażenia zbiorowości. Z jednej strony jest to pozytywnie wartościowany obraz wspólnoty obywatelskiej, z drugiej zaś – obraz zbiorowości będącej jej
zaprzeczeniem. Kody wolności są więc binarną strukturą. Cechy obu typów zbiorowości są w niej powiązane relacjami podobieństwa oraz przeciwieństwa. Są przy tym
rozmieszczone na trzech poziomach: motywacji aktorów społecznych, tworzonych
przez nich relacji oraz instytucji. Przykładowo, obywateli cechować ma autonomia,
racjonalizm oraz skłonność do altruizmu, relacje między nimi mają być otwarte
oraz oparte na wzajemnym zaufaniu, a w instytucjach panować mają jasne reguły.
W kontraście do tego po ciemnej stronie kodów znajdujemy wyobrażenie ludzi,
którzy kierują się egoizmem, są irracjonalni i zależni, w ich relacjach przeważa nieufność oraz skrytość, zaś w instytucjach zamiast reguł dominują grupowe lojalności2.
Kody wolności tworzą zatem rodzaj matrycy, która pozwala uchwycić najistotniejsze cechy sfery obywatelskiej. Są one powszechnie akceptowane przez uczestników
tej sfery i wykorzystywane w procesach komunikacji, dlatego w odwołaniu do nich
charakteryzowany jest dyskurs obywatelski. Rzadko jednak są wprost wyrażane.
Funkcjonują raczej jako „samo przez się zrozumiałe” przekonania, które nie muszą
być poddawane specjalnej refleksji.
Fakt, że kody wolności mają binarną strukturę, odgrywa ważną rolę w całej koncepcji Alexandra. Podkreślanym przez niego celem jest bowiem „urealnienie” myślenia o społeczeństwie obywatelskim. W związku z tym postulatem zwraca uwagę, że
mimo iż wspólnota obywatelska jest jedną z najbardziej inkluzywnych zbiorowości,
także ona ustala swoje granice i tym samym wyklucza niektórych poza swój obręb.
O jej otwartości decyduje przede wszystkim sposób, w jaki opisywani są jej członkowie. Ich najważniejszą wspólną cechą ma być autonomia oraz zdolność do racjonalnego działania. Przynależność do partykularnych grup społecznych i związana z tym
pozycja społeczna jest tu zatem brana w nawias, dzięki czemu na równych prawach
mogą się tu spotkać ludzie pod wieloma względami różniący się między sobą. Indywidualna autonomia nie jest jednak tylko izolowaną właściwością poszczególnych
jednostek, ale czymś, co we wspólnocie jest oczekiwane i do czego prawo jest w jej
obrębie gwarantowane. Z tego właśnie względu Alexander twierdzi, że wspólnota
2

Pełny opis kodów znaleźć można m.in. [w:] J. Alexander, Obywatel i wróg jako symboliczna klasyfikacja: o polaryzującym dyskursie społeczeństwa obywatelskiego, [w:] J. C. Alexander, Znaczenia społeczne, tłum. St. Burdziej,
J. Gądecki, Kraków 2010, s. 307 – 322..
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obywatelska jest unikalnym typem zbiorowości, w której solidarność zasadza się na
wzajemnym uznaniu indywidualnej wolności. Warunkiem włączenia do wspólnoty
obywatelskiej jest jednak zastosowanie tej zasady zarówno do innych, jak i do samego siebie. Dlatego ci, którzy nie spełniają wymagań opisanych w kodach, są z niej
wykluczani, a w granicznych przypadkach – uznawani za wrogów.
Te dość jasno brzmiące kryteria wyznaczania sfery obywatelskiej przy bliższym
wejrzeniu okazują się jednak niejednoznaczne. Zwracają na to uwagę krytycy koncepcji Alexandra. Jednym z nich jest Nicos Mouzelis3, który zauważa, że wbrew powszechnej intuicji podane przez Alexandra kryteria pozwalają zaliczyć do dyskursów
obywatelskich takie, które mają quasi-rasistowski charakter. Świadczy o tym przeprowadzona przez innego autora, Roberta Jacobsa4, analiza zamieszczonych w prasie
artykułów dotyczących manifestacji zorganizowanej przez Afroamerykanów. W jednej z gazet zostali oni wykluczeni ze sfery obywatelskiej, gdyż kierujący się uprzedzeniami rasowymi dziennikarze nie przyznali im takich cech jak autonomia i racjonalność. Prawa do udziału w sferze obywatelskiej odmówiono im zatem w odwołaniu
do kodów wolności. Powołując się na podobne przykłady, Mouzelis twierdzi, że
w koncepcji społeczeństwa obywatelskiego należy odróżnić sferę obywatelską,
w której obowiązuje obywatelski dyskurs oraz szerzej rozumianą sferę, w której także
może być wytwarzana solidarność, ona jednak ma u swych podstaw inne dyskursy,
np. podobne do opisanego przez Jacobsa quasi - rasistowskie.
Postulat, by dyskurs obywatelski rozpatrywać na tle szerzej rozumianej sfery
publicznej, w której funkcjonować mogą różne dyskursy, wydaje się dobrze uzasad5
niony, jest też przyjmowany przez wielu autorów . Znacznie trudniej zaakceptować
interpretację analizy Jacobsa i związane z tym oczekiwanie, że dyskursy obywatelskie
będą czyste, czyli pozbawione takich jak opisane przez niego naleciałości. Pozbawiłoby to koncepcję Alexandra nerwu, który decyduje o jej oryginalności. Przyznać jednak
trzeba, że on sam nie wyjaśnia tej kwestii wystarczająco precyzyjnie i to tłumaczy
podobne głosy krytyczne.
W sprzeczności z postulatem Mouzelisa stoi wspomniany już zamiar Alexandra, by
spojrzeć na społeczeństwo obywatelskie bardziej realistycznie. Dostrzegać nie tylko
ideał, na którym jest ufundowane, ale również to, jak takie społeczeństwo funkcjonuje w rzeczywistości. Odwołując się do przykładów krajów zachodnich, autor ten
pokazuje, że początkowo sfera obywatelska była ograniczona do wąskich grup
6
społecznych, by z czasem stopniowo się rozszerzać . W procesach tych zakres wspólnoty obywatelskiej był wciąż redefiniowany przy pomocy tych samych kodów
wolności. Jej granice były zatem wyznaczane nie tylko w oparciu o opisane w nich
3

N. P. Mouzelis, Modern and Postmodern Social Theorizing. Bridging the Divide, Cambridge 2008.
R. Jacobs R., The Racial Discourse of Civil Society: The Rodney King Affair and the City of Los Angeles, [w:] Real Civil
Societies, J. C. Alexander (red.), London 1997, s. 138 - 161.
5
Por. S. N. Eisenstadt, Utopia i nowoczesność, tłum. A. Ostolski, Warszawa 2009. Takie założenie przyjmuje zresztą
także Alexander, por. J. C. Alexander, The long and winding road: Civil repair of intimate injustice, “Sociological
Theory”, 2001, nr 19, s. 371-400.
6
J. C. Alexander, The Civil Sphere, New York and Oxford 2006.
4
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wymagania, ale także inne czynniki. Oznacza to, że Alexander posługuje się w istocie
dwoma różnymi rozumieniami wspólnoty obywatelskiej i tym tłumaczyć można
niejasności w jego koncepcji.
Pierwsze znaczenie bezpośrednio wynika z tego, jak on sam doszedł do opisu
kodów wolności. Jak wspominałam, zrekonstruował je na podstawie analizy publicznych wypowiedzi i wykazał, że stanowią charakterystyczną cechę dyskursu obywatelskiego. Z punktu widzenia analizy dyskursu kody wolności są zatem rodzajem reguły
dyskursywnej, a ludzie, którzy się nimi posługują, tworzą wspólnotę dyskursywną7.
To dość oczywiste stwierdzenie wymaga jednak dalszej interpretacji. Kody
wolności są bowiem taką regułą, przy pomocy której ustanawiane są konstytutywne
cechy nie tylko dyskursu, ale również sfery obywatelskiej. Jest ona – jak pisze
Alexander - regulowana przez ten dyskurs, jest nie „tylko sferą zinstytucjonalizowaną. Jest także sferą ustrukturowanej społecznie ustabilizowanej świadomości,
8
siecią rozumień tworzących struktury uczuć” .
Przekazywane w procesach komunikacji kody ustanawiają zatem tę sferę. Z tego
względu można w nich widzieć to, co za Charlesem Taylorem określa się jako imaginarium społeczne9. Są bowiem ogólnymi przekonaniami na temat konstytutywnych
cech społeczeństwa. Jako takie stanowią tło, czy też może ramy, w jakich podejmowane są konkretne praktyki społeczne, nadając im określony sens10. Posługujący się
kodami wolności ludzie ustanawiają zatem tę sferę, a tym samym tworzącą ją wspólnotę.
W ramach wspólnoty dyskursywnej ułatwiona jest komunikacja, a to może być
podstawą poczucia łączności między jej członkami. Niezależnie jednak od tego fakt
wykształcenia podobnych przekonań na temat sfery wspólnej może stwierdzić
zewnętrzny obserwator, który – podobnie jak uczynił to Alexander – podda analizie
ich wypowiedzi.
Inne znaczenie wspólnoty obywatelskiej pojawia się wtedy, gdy weźmie się pod
uwagę, jak kody wolności są wykorzystywane w procesach komunikacji. Uczestnicy
tej sfery posługują się nimi oceniając wydarzenia i uczestniczące w nich osoby, by na
tej podstawie ustalić, kto może być zaliczony do wspólnoty, a kto na to nie zasługuje.
W dyskursie wytwarzany jest w ten sposób wyobrażony obraz wspólnoty. Inaczej
mówiąc, wspólnota dyskursywna posługując się kodami wolności generuje pewien
obraz rzeczywistości, a nie ideału. Wyznacza swoje granice w realnie istniejącym
społeczeństwie, włączając jednych i odmawiając prawa przynależności innym.
Wyobrażony obraz wspólnoty nie jest przy tym prostym odbiciem kodów
wolności. Nie tylko dlatego, że rzeczywistość nigdy nie spełnia w zupełności ideałów,
7

Por. I. Bobrowski, Dyskursy medialne a wspólnota fatyczna, „Zeszyty Prasoznawcze” 2004, nr. 1-2, s. 7-18;
St. Gajda S., Nowe społeczności dyskursywne a edukacja komunikacyjna, [w:] Zmiany w publicznych zwyczajach
językowych, J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska (red.), Warszawa 2001, s. 7–14.
8
J. C. Alexander, The Civil …,s. 54.
9
Ch. Taylor, Nowoczesne imaginaria społeczne, tłum. A. Puchejda, K. Szymaniak, Kraków 2010.
10 Kody wolności odnosiłyby się oczywiście tylko do sfery obywatelskiej, a nie całego życia społecznego.
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ale również dlatego, że każdy opis jest już pewną interpretacją rzeczywistości. Co
więcej, sam ten opis podlegać może działaniu pewnych reguł dyskursywnych, one zaś
nie muszą być stosowane przez wszystkich uczestników sfery obywatelskiej. Te same
zjawiska mogą być zatem różnie interpretowane. Skutkiem tego w społeczeństwie
obywatelskim trwa ciągła walka o ustalenie granic własnej wspólnoty, o czym sugestywnie pisze Alexander:
„Polityczne walki o status niższych klas społecznych, mniejszości rasowych czy etnicznych, kobiet,
dzieci, kryminalistów, albo osób mentalnie, emocjonalnie i psychicznie upośledzonych zawierają
zawsze dyskursywną walkę o to, czy dyskurs wolności może być na nie rozszerzony i do nich
zastosowany”11.

Sfera obywatelska może być zatem utożsamiana ze wspólnotą dyskursywną, ale
może również być rozumiana jako wyobrażony obraz wspólnoty, który pojawia się
w świecie przedstawianym w wypowiedziach. Rozróżnienie to pozwala zrozumieć,
dlaczego quasi - rasistowski dyskurs opisany przez Jacobsa zarówno on sam, jak
i Alexander, uznaje za obywatelski. Przede wszystkim jednak pozwala uchwycić
zawartą w tej koncepcji dynamikę. Konstytuujący sferę obywatelską ideał jest tu
widziany jako czynnik, który nie tylko ustanawia tę sferę, ale również wymusza ciągłą
konfrontację wyobrażonego obrazu własnej wspólnoty z jego wymaganiami. Tym
właśnie tłumaczy Alexander rozszerzanie się tej sfery i stopniowe przezwyciężanie
uprzedzeń, które blokują dostęp do niej grupom z różnych powodów marginalizowanym.
Rozważania Alexandra oparte są głównie na obserwacji społeczeństwa amerykańskiego, w którym dyskurs obywatelski zajmuje dominującą pozycję na scenie
publicznej. W polskich warunkach trudno mówić o równie szerokim konsensusie.
Widoczna jest raczej silna polaryzacja, która utrudnia konstruktywny dialog między
użytkownikami różnych dyskursów. Nasuwa się w związku z tym pytanie, co stoi na
przeszkodzie wytworzenia podobnej do opisywanej przez Alexandra sfery obywatelskiej. Przedstawiono już różne wyjaśnienia tej kwestii. Wskazuje się w nich na
przykład na swoiste rytuały interakcyjne, które pozorują dialog, służąc jedynie
prezentowaniu własnego stanowiska12, albo na niszczący wpływ mediatyzacji życia
publicznego. Inną perspektywę poznawczą wyprowadzić można z koncepcji
Alexandra, która w moim przekonaniu rzucić może dodatkowe światło na ten problem. W krótkim szkicu można jednak zwrócić jedynie uwagę na kilka nasuwających
się hipotez.
Być może najważniejsze pytanie, jakie postawić można kierując się tą koncepcją,
dotyczy tego, na ile funkcjonujące w życiu publicznym dyskursy spełniają wymagania
11

J. C. Alexander, Theorizing the Good Society: Hermeneutic, Normative and Empirical Discourses, “The Canadian
Journal of Sociology”, 2000, nr. 3, s. 271 – 309, s. 302.
12 M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski (red.), Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, Warszawa 1997.
Inną interesującą interpretację podaje: D. Ost, Klęska „Solidarności”, Warszawa 2007.
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kodów wolności . Pozwoliłoby to ustalić, czy obserwowane podziały są umocowane
w utrwalonych kulturowo cechach dyskursów, czy też raczej ujawniają się pomimo
14
zasadniczej zgodności w rozumieniu sfery publicznej . Demokracja w Polsce jest
jednak – jak często się powtarza – młoda, trudno więc oczekiwać, że będą tu w pełni
realizowane wymagania kodów wolności. Dyskursy można natomiast porównywać
ze względu na ich otwartość na dialog z członkami innych wspólnot. Aby zilustrować,
co mam na myśli, przedstawię krótką charakterystykę dyskursu, który celowo nie jest
zaczerpnięty z głównego nurtu toczącej się obecnie debaty publicznej, a nawet pochodzi z czasów, gdy w Polsce nie było jeszcze demokracji. W swych kazaniach
posługiwał się nim ks. Jerzy Popiełuszko, jest to zatem dyskurs, który zaliczyć można
do takich, które są tworzone na użytek partykularnych grup w społeczeństwie. Mimo
to, jest on otwarty na inne grupy i w tym sensie jest kompatybilny z dyskursem
15
obywatelskim .
Analizując dyskurs ks. Popiełuszki, można zauważyć, że są tu określone wymagania skierowane wobec własnej, religijnej wspólnoty. Zostały one jednak tak skonstruowane, że wytworzony jest rodzaj pomostu, który otwiera drogę do dialogu z tymi,
którzy nie są jej członkami. Na nim właśnie się skoncentruję w tej krótkiej charakterystyce. Gdyby chcieć przedstawić to w kategoriach kodów, trzeba zauważyć, że
jednym z ważniejszych wymagań stawianych członkom wspólnoty jest poszanowanie
godności każdego człowieka. Nakaz ten jest wyprowadzany z religii, jest on bowiem
uzasadniany tym, że – jak mówił ks. Popiełuszko - „Bóg stworzył człowieka do tego
16
stopnia wolnym, że może on Boga przyjąć lub odrzucić” . Ludzkie sumienie jest więc
darem, którego nie ma prawa łamać ani władza państwowa, ani wspólnota społeczna. Ono też jest „ostatecznym miernikiem Prawdy”17, którą kierować się powinien
w swoim życiu każdy moralnie postępujący człowiek. Po jasnej, pozytywnej stronie
kodów znajdą się zatem ci, którzy sami żyją w zgodzie z własnym sumieniem, a jednocześnie przyznają takie prawo innym. Po ciemnej – ludzie głusi na własne sumienie
i łamiący cudze. Zwróćmy uwagę, że tak zarysowany podział nie pokrywa się z granicami własnej, religijnej wspólnoty. Osoby niewierzące mogą znaleźć się po jasnej
stronie kodów, uzasadniona jest więc solidarność z nimi.
W kazaniach odczytać można jeszcze szerszy nakaz poszanowania godności nawet
tych, którzy znajdują się po ciemnej stronie kodów. Pomińmy jednak tutaj tę kwestię
i zwróćmy uwagę na szczególny sposób rozumienia polskiego narodu. Jedną
13

Kody wolności są, zdaniem Alexandra, uniwersalną strukturą w tym sensie, że pojawiają się wszędzie tam, gdzie
doszło do wykształcenia demokracji. Teza ta była potwierdzana w badaniach, por. G. Baiocchi, The Civilizing Force of
Social Movements: Corporate and Liberal Codes in Brazil's Public Sphere, „Sociological Theory” 2006, nr 4, s. 285-311;
Ming-Cheng Miriam Lo, Ch. P. Bettinger, Civic Solidarity in Hong Kong and Taiwan, „The China Quarterly”, 2009, nr 3,
s. 183–203.
14 Por. E. Bobrowska, Debata publiczna w świetle analizy dyskursu. Kryteria porównawcze, „Studia Socjologiczne”
2012, nr 1, s. 39-55.
15 Opieram się na kazaniach zamieszczonych w książce: J. Popiełuszko, Kazania patriotyczne, Paryż 1984.
16 Tamże, s. 142.
17 Tamże, s. 73.
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z ważniejszych, podnoszonych przez ks. Popiełuszkę cech tej wspólnoty jest przywiązanie do religii, jednocześnie jednak podkreśla on, że charakteryzuje ją umiłowanie
wolności. Pamiętając, jak w kazaniach rozumiana jest wolność, łatwo zauważyć, że
dzięki temu religia nie staje się czynnikiem podziałów, a tym bardziej wykluczenia ze
wspólnoty narodowej. Jest widziana jako źródło siły dla tych, którzy uwierzyli, nie jest
natomiast kryterium przynależności do narodu. Biorąc to pod uwagę, chciałoby się
wręcz powiedzieć, że w kazaniach ks. Popiełuszki mamy do czynienia z antycypacją
takiej autonomicznej sfery w społeczeństwie, jaką jest wspólnota obywatelska.
Zupełnie inaczej przedstawia się pod tym względem rozwijany już w demokratycznej Polsce dyskurs radiomaryjny. Aby zachować równowagę, odwołam się tu do
homilii związanego z tym środowiskiem kapłana bp. Antoniego Dydycza18. Jego dyskurs nazwać można zamkniętym, gdyż trudno w nim znaleźć podobne „pomosty”
otwierające na ludzi spoza własnej wspólnoty. To, co świeckie wartościowane jest
w nim negatywnie, to co religijne i co znajduje się pod wpływem Kościoła – pozytywnie. Przy tak rozłożonych akcentach trudno znaleźć jakąś wspólną strefę, gdzie
mogłoby dojść do spotkania z ludźmi odrzucającymi katolicką wiarę. Można by powiedzieć, że nie jest ona potrzebna w dyskursie, który skoncentrowany jest na
kwestiach ściśle religijnych. W homiliach bp. Dydycza poruszane są jednak sprawy
publiczne, a wtedy dochodzi do utożsamienia narodu ze wspólnotą religijną. Oznacza
to, że ideał tej wspólnoty zostaje nałożony na wyobrażenie narodu i tym samym
zlikwidowana jest możliwość zbudowania wspólnej sfery z ludźmi niewierzącymi,
albo też wyznającymi inną wiarę. Tę cechę dyskursu dobrze ilustruje krótki fragment
homilii wygłoszonej podczas mszy św. poprzedzającej demonstrację w „Obronie TV
Trwam”, w którym bp Dydycz zwraca się do zgromadzonych wiernych:
„Czyż Polska nie powinna być z was dumna? Czy dziennikarstwo polskie na kolanach nie powinno tu
przybywać, aby uczyć się kultury i więzi z narodem? (…) Zobaczymy, jak to nasze spotkanie zostanie
potraktowane przez wielu spośród naszych dziennikarzy. Czy zrozumieją, co to znaczy, że Polska nie
zna odstępstwa od Chrystusa Króla i jego Kościoła (…)?”19

Posłużyłam się tu przykładami, które wydają się jednoznaczne, nie są jednak
przykładami głównych, obecnych na scenie publicznej, dyskursów. Moim celem było
bowiem samo zilustrowanie różnicy między dyskursami otwartymi na dialog poza
własną wspólnotą oraz tymi, które nie wytwarzają takich pomostów, a czasami wręcz
20
blokują ich zbudowanie i w tym sensie można je nazwać zamkniętymi . Te pierwsze
przyczyniać się mogą do rozwoju sfery obywatelskiej w społeczeństwie, bo są
18

Tekst, w którym przeprowadzam analizę homilii bp Dydycza, jest w przygotowaniu. Ukazać się ma w książce pod
red. W. Przyczyny.
19 Bp A. Dydycz, Homilia wygłoszona podczas ogólnopolskiej manifestacji w obronie TV Trwam 21 kwietnia 2012 r.,
You Tube http://www.youtube.com/watch?v=ws5LhiV0lzE (dostęp: 20.09.2012).
20 Nie przesądzam zatem, które z obecnych na scenie publicznej dyskursów można zaliczyć do otwartych. Jedynym
przykładem dyskursu jest radiomaryjny, gdyż miałam okazję szczegółowo go analizować, por E. Bobrowska,
Obrazowanie społeczeństwa w mediach. Analiza radiomaryjnego dyskursu, Kraków 2007.
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kompatybilne z dyskursem obywatelskim, te drugie – będą albo obojętne, albo wręcz
hamować mogą jej wykształcenie.
Problemem nie są jednak tylko wewnętrzne właściwości dyskursów, ale również
to, jaki wpływ wywierać może na nie zetknięcie się ze sobą na scenie publicznej,
a zwłaszcza to, czy może to doprowadzić do wykształcenia wspólnych, nadrzędnych
kodów. Aby to rozważyć, powróćmy raz jeszcze do opartego na obserwacji społeczeństwa amerykańskiego modelu społeczeństwa obywatelskiego Alexandra. Jak
wspominałam, wytworzony jest tam szeroki konsensus wokół kodów wolności.
Zakresy obu typów wspólnot – dyskursywnej i wyobrażonej – nie muszą jednak
i zazwyczaj nie pokrywają się ze sobą. To, co w opinii jednych zasługuje na uznanie,
w oczach innych może być oceniane negatywnie. Niezależnie jednak od tego, jak
wypada konkretna ocena, w wypowiedziach przywoływane są te same kody, które
w ten sposób są społecznie utwierdzane, a wraz z nimi sfera obywatelska. Do kodów
wolności odwołują się także ci, którzy dopiero aspirują do uczestnictwa w sferze
21
obywatelskiej , także oni przyczyniają się zatem do podtrzymania tej wspólnej
płaszczyzny dialogu, jaką jest sfera obywatelska. Inaczej przedstawia się sytuacja
wtedy, gdy na scenie publicznej dyskursy zamknięte konkurują z otwartymi. Użytkownicy każdego z nich posługują się odmiennymi kodami, wchodząc w kontakt ze
sobą nie ustanawiają zatem wspólnej sfery. Co gorsza, uruchamia się przy tym
mechanizm, który szczególnie niekorzystnie wpływa na dyskursy otwarte.
Te, które nazwałam zamkniętymi, muszą mieć trudności z wyrażeniem własnych
problemów w języku, który pozwoliłby uwzględnić odmienne punkty widzenia. Prowadzić to może do unikania kontaktów z użytkownikami innych dyskursów. Jeśli
jednak podejmowane są sprawy wspólne, to bez wykształcenia dodatkowych,
bardziej uniwersalistycznych kodów, podobnych do tych, które ujawniły się w dyskursie ks. Popiełuszki, dyskursy zamknięte łatwo mogą ulec tendencji do uniwersalizowania wartości własnej grupy. Cechę tę zaobserwować można na przykładzie
wspomnianego już dyskursu radiomaryjnego22. Punkt widzenia własnej grupy,
a zwłaszcza preferowane w niej wartości są w nim tak przedstawiane, jakby były
jedynymi możliwymi do zaakceptowania i w tym sensie powszechnie obowiązującymi. Odstępstwo od nich jest tu rozumiane jako opowiedzenie się po stronie chaosu,
zarówno moralnego, jak i społecznego. Wytworzone na użytek partykularnej grupy
kody są więc stosowane do oceny także tych, którzy do niej nie należą. A ponieważ
wielu członków społeczeństwa nie spełnia opisanych w nich wymagań, obraz świata
staje się dychotomiczny. Wyobrażenie własnej, pozytywnie ocenianej wspólnoty
zostaje przeciwstawione pogrążonej w ciemności reszcie społeczeństwa. Reakcją na
różnorodność jest więc jej negacja, co w zasadzie uniemożliwia dialog poza własną
wspólnotą.
21

Por. E. Rabinovitch, Gender and the public sphere: Alternative forms of integration in nineteenth-century
America, „Sociological Theory”, 2001, nr 3, s. 344-370.
22 Cechy te opisuję we wspomnianej pracy, por. też E. Bobrowska, Janusowe oblicze społeczeństwa w dyskursie
radiomaryjnym, [w:] Amoenitates vel lepores philologie, R. Laskowski, R. Mazurkiewicz (red.), Kraków 2007.
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Tego typu reakcja nie jest wprawdzie konieczna, wydaje się jednak prostą kontynuacją i rozszerzeniem wytworzonych w tym dyskursie kodów. Inaczej przedstawia
się to w przypadku dyskursów otwartych. Ich wspólną cechą jest akceptacja różnorodności, dlatego są one lepiej przygotowane do dialogu. Wchodząc w relacje z obecnymi na scenie publicznej dyskursami zamkniętymi, wydają się jednak tracić tę
właściwość.
Jednym z ważniejszych wniosków wynikających z koncepcji Alexandra jest stwierdzenie, że także inkluzywne, otwarte dyskursy ustalają swoje granice. Natrafiając
na dyskursy zamknięte, odcinają się od nich, a wraz z nimi od ich użytkowników.
W sytuacji, gdy otwartym dyskursem posługuje się tylko część aktorów życia publicznego, takie wykluczające rytuały stają się szczególnie częste. Wykorzystywana jest
w nich głównie ciemna strona kodów i to ona, a nie znajdujący się po jasnej stronie
atrakcyjny ideał wspólnoty staje się widocznym wyróżnikiem dyskursu otwartego.
Znacząco wpływa to na wyobrażony obraz wspólnoty. Podważa bowiem wiarygodność deklarowanej tolerancji i związanej z tym zdolności do dialogu z inaczej myślącymi. Co więcej, dyskursy otwarte są wykorzystywane przez jeden tylko odłam
społeczeństwa i dlatego wydawać się mogą zawłaszczone przez działającą we własnym interesie grupę. Także pod tym względem mogą być zatem postrzegane jako
niczym się nieróżniące od swych zamkniętych konkurentów.
Wyobrażony obraz wspólnoty staje się w rezultacie sprzeczny z tym, jakimi kodami się ona posługuje. A ponieważ właśnie ten obraz jest czytelny znacznie bardziej,
aniżeli żmudna analiza kodów, dyskurs otwarty traci swoją atrakcyjność. Wydaje się
funkcjonować na tych samych zasadach, co dyskursy zamknięte, nie jest zatem postrzegany jako oferta znalezienia wspólnego języka w zróżnicowanym społeczeństwie, ale jako głos partykularnej grupy, która próbuje narzucić innym własny punkt
widzenia.
Dostrzegane jest to nie tylko z zewnątrz, przez tych, którzy podlegają wykluczeniu,
ale również przez samych członków wspólnoty posługujących się dyskursem otwartym. Widoczne jest także dla niezaangażowanych obserwatorów sceny publicznej.
Dyskurs otwarty traci przez to swoją ekspansywność. Te, które nazywam zamkniętymi, sięgają bowiem do już wytworzonych kodów, którymi posługują się partykularne grupy społeczne, podczas gdy otwarte wymagają wypracowania i upowszechnienia nowych, są więc trudniejsze do opanowania. Im mniej pociągające wydają się
wspólnoty, które się nimi posługują, tym mniej jest powodów, by takie wysiłki
podejmować. Dodać trzeba, że istnienie w takim ciągłym starciu faktycznie może
działać niszcząco na dyskurs otwarty, który ostatecznie zamiast – jak to się dzieje
w opisach Alexandra – rozszerzać swoje granice, staje się coraz bardziej ciasny.
Głównym celem tego szkicu była dyskusja nad koncepcją dyskursu obywatelskiego Jeffreya Alexandra. Starałam się pokazać, że kategoria kodów – nie tylko
wolności, ale również innych, możliwych do ujawnienia w odmiennych dyskursach –
jest bardzo użytecznym narzędziem analitycznym. Napięcie między dwoma typami
wspólnot, z których każda jest wyodrębniana ze względu na inną funkcję kodów,
19
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wspomaga wyjaśnienie dynamiki dyskursów. Sam Alexander koncentruje się głównie
na procesach zachodzących w społeczeństwach o długiej tradycji demokratycznej, te
same kategorie są jednak pomocne także w próbie zrozumienia procesów prowadzących do polaryzacji polskiej sceny publicznej. Opisany mechanizm z pewnością nie
uwzględnia wszystkich czynników, które wywierają na to wpływ. Jak każda tego
rodzaju próba jest skoncentrowany na wybranych aspektach znacznie bardziej złożonej rzeczywistości. Wydaje się jednak, że wskazuje na pewne istotne zależności, a tym
samym – na użyteczność omawianych pojęć.

The discourse community and the imagined community in the analysis of public discourses
Summary
The article is devoted to the discussion of the binary codes category proposed by Jeffrey Alexander
in his theory of the discourse of civil society. The text consists of two parts. In the first one I outline this
theory and derive from it two categories: the discourse community and the imagined community. The
second part presents the proposal of the interpretation of the polarization process in the Polish public
scene. I use the categories derived from Alexander's theory (apart from the codes, also the notion of
the discourse community and the imagined community have been made use of) in the account of the
mechanism which explains this process.
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Discourse features of internet message board
on the example of 4chan.org
Introduction
The term “discourse” has been successfully, though very differently, used by
different researchers, each defining it against their different disciplinary
backgrounds, methodologies of research as well as objects of investigations. Thus, it
comes as no surprise that “discourse” has been a driving force in such seemingly
23
distant disciplines as philosophy, rhetoric, anthropology, text linguistics , sociology,
psychology, cognitive sciences, literary studies, as well as in pragmatics and applied
linguistics. Consequently, one is not surprised that the notion of “discourse” as
applied in Discourse Analysis (DA), an interdisciplinary approach viewing “discourse”
either as designating ways of representing certain aspects of social life (i.e.
distinguishing various political discourses) but also designating the broadly semiotic
elements of social life (language as well as visual semiosis, body language, etc.), has
recently also been an increasingly popular framework among those researching
human communication over and within various electronic media. Understanding
“discourse” as a form of “semiosis” – demonstrating ability to produce meanings in
a process involving various semiotic signs such as verbal language, visual cues in
a form of elements of interface, has had a particular appeal to Computer-mediated
24
Communication (CMC) researchers . This work draws on the experience of research
within the field and uses “discourse” as framework to study the subtle mechanisms
of manipulating signs in interaction on a message board – a specific type of CMC
environment where technological and situational factors equally contribute to
creating a highly interdiscursive environment. “Discourse” seems then a very
appropriate umbrella term and an interdisciplinary framework which allows covering
the heterogeneous and ephemeral character of online communication.

23 N. Fairclough, J. Mulderrig, R. Wodak, Critical Discourse Analysis, [in:] Discourse Studies. A multidisciplinary
introduction, T. A. van Dijk (ed.), London 2011, p. 357-378.
24 See S. C. Herring, Slouching toward the ordinary: Current trends in computer-mediated communication, “New
media and Society”, 2004, 6, p. 26-36. or A. Georgakopoulou, Computer-mediated communication, “Pragmatics in
Practice”, 2011, 9, p. 93-110.
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The purpose of this short paper is to investigate the discourse features as
demonstrated on an internet message board and indicate the unusual components
which are exhibited within the realm of a particular type of message board – an
image board. Apart from linguistic specificity of the medium in question, aspects of
computer-mediated discourse are studied with focus on the contextually and
discursively significant factors (i.e. technical elements and properties of the
environment) against the more traditionally defined and accepted notions of context
and reference as derived from discourse analysis. What results from this is a picture
of an inevitably interdiscursive environment demanding an equal focus on linguistic
as well as contextual elements.
Despite the undeniably different backgrounds of each of the aforementioned
fields of study, we can assume that at least some of the emergent sub-disciplines
taking on “discourse” as framework for their analyses share some dimensions.
Certain aspects of some of these dimensions also lend themselves to investigation in
25
this study in the context of interactive digital discourse of the message board .
Nevertheless, different disciplines involved in discourse analysis shape not only the
meaning of the term “discourse” but also its scope and form. They can sometimes
take “discourse” far from studying purely linguistic aspects, shifting focus in the
direction of ideas and philosophies rather than language. Thus none of the views or
definitions of “discourse” can be perceived as ultimately “right”26.

Traditional Discourse Analysis (DA) and Computer-mediated
Communication (CMC) vs. Computer-mediated Discourse (CMD)
While principles and methods of DA as applied by most linguistic studies perceive
discourse through the lens of pragmatics that investigates the actual language use27,
this work revolves around unusual discourse, where meaning is transferred in a very
specific manner and by a farily new medium. Thus, the purpose of this paper is to
indicate how certain assumptions on discourse are being displayed in the specific
environment of message board communication. Selected pragmatic principles of
discourse analysis are evaluated to indicate how some of the assumptions about
discourse can be strictly obeyed or flouted, while still remaining meaningful. In other
words, this paper gives examples of unusual: context, referential expressions,
various cohesive devices, coherence, elements of cooperative principle and
politeness (or lack of those that contribute additional meaning) to display the unique
character of discourse in this specific environment. For this sake I draw on Brown
25 R. Wodak, M. Meyer, Critical Discourse Analysis: History, Agenda, Theory, and Methodology, [in:] Methods of
Critical Discourse Analysis, R. Wodak, M. Meyer (eds.), Sage Publications Limited 2009, p. 2.
26 J. P. Gee, An Introduction to Discourse Analysis: Theory and Method, (3rd ed.), New York: Routledge, 2011, p. 5.
27 S. C. Herring, Online communication: Through the lens of discourse, [in:] Internet research manual: selected
papers from the Association of Internet Researchers Conferences 2000-2002, M. Consalvo, et. al (eds.), New York:
Peter Lang, 2004, Vol. 1, pp. 65-67.
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and Yule's idea of DA as a combination of analytic approach and contextual
considerations that belong mainly to “pragmatics”28 and the idea of discourse as
29
a “pragmatic process of meaning negotiation” . Also, some implications from the
field of Communication Studies and some insights offered by Critical Discourse
Analysis (CDA) that relates specific meanings with social groups are taken into
30
account .
Whereas typically Computer-mediated Communication (CMC) studies have been
defined as encompassing mostly sociological, technical and psychological aspects of
communication between humans as mediated over networked computers,
Computer-mediated Discourse (CMD) refers to a much broader range of phenomena
with focus on language use and language itself31. Furthermore, later research,
drawing on : McLuhan's view of a growing role of the medium in shaping the
message, started to recognize medium effects on CMD rather than simply speak of
them as a form of either spoken or written form of communication taking part in
32
virtual environment .
One of the largely disputed aspects of CMC and thus CMD33, have also been the
different modes in which communication within computer networks takes place,
namely the breakdown of CMC as either being of “synchronous” or “asynchronous”
type34. However, as the type of medium in question in this study is a message board,
typically categorized as falling into the asynchronous type, therefore, CMD is defined
here as of one-way, largely text-based mode with written form as a primary carrier of
information accompanied by some symbolic use of graphics. However, drawing on
Herring's broader view of more recent technological developments within CMC, this
work also encompasses technological as well as social influences on CMC, with some
of the most important factors shaping CMD presented in a short list35.

28

G. Brown, G. Yule, Discourse Analysis, Cambridge: Cambridge University Press, 1983, p. 26.
H. Widdowson H., Text, Context, Pretext: Critical Issues in Discourse Analysis, Malden: Blackwell Pub., 2004, p. 8.
30 R. Wodak, M. Meyer, Critical Discourse Analysis…, p. 6.
31 S.C. Herring, Computer-mediated Discourse, [in:] The Handbook of Discourse Analysis, D. Schiffrin, D. Tannen,
H. E. Hamilton (eds.), Oxford: Blackwell, 2001, pp. 612-634.
32 See J. Renkema, Introduction to Discourse Studies, Amsterdam: John Benjamins Pub. Co., 2004, p. 70. or
S. Tanskanen, Collaborating Towards Coherence: Lexical Cohesion in English Discourse, Amsterdam: John Benjamins
Pub. Co., 2006, p. 116.
33 Further in this work both of these terms are used as synonymous due to negligible differences in this work and
shared view on communication as “human interaction carried over networked computers.”
34 S. C. Herring, Computer-mediated…, p. 615.
35 S. C. Herring, A Faceted Classification Scheme for Computer-mediated Discourse. „Language at Internet”,
4, 2007. Retrieved from http://www.languageatinternet.org/articles/2007/761 (01.02.2013).
29
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Figure 1: Medium factors of CMD

Emergent media in recent years have largely challenged earlier assumptions in
CMC studies, making it necessary to abandon a simple approach where factors M1
and M2 used to play a pivotal role (exemplified earlier), M3 (explaining how long the
message can be kept online) and M4 (how long a single message can get). The choice
of channels (M5) is also wider now as we tend to send text messages and supplement
them with other multimedia, all of which are easily available as a “click of a button”.
Modern systems have also introduced more subtle changes in such areas as
providing communication parties with various levels of anonymity (M6) and
modifying the message content and/or form by either filtering them (M8)36, quoting
(M9) or allowing users to easily limit the range of recipients (M7).37 Finally, it leaves no
doubts that sequencing of messages in the turn-taking continuum, as well as their
format (i.e. graphical representation) play a crucial role in the way such practices as
addressivity, referencing, and floor taking in general function.
All of the above mentioned factors should be taken into account when
approaching any analysis of CMD in modern systems. However, as a proper, thus
comprehensive, overview of CMD should comprise not only the medium factors,
a faceted classification of social and situational factors is further presented and taken
into consideration.

36 Similar mechanisms are applied to either allow or block advertising content on the Internet, and supervise
employees or children's online activity on an ongoing basis.
37 This technique has served a basis for most modern social networks where we can set up several levels (not just
recipients) at which we can communicate selectively different messages.
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Figure 2: Social/situational factors of CMC38

This research also makes reference to the above eight situational factors which,
equally to the earlier mentioned medium factors, contribute to interaction within
any CMD environment, affecting linguistic and interactional aspects, as well as
shaping the message content and many other aspects. Consequently, in order to fully
cover the purely linguistic related aspects we need to draw on a following framework
developed for analysis of text-language aspects, namely Computer-mediated
Discourse Analysis (CMDA).
Structure

Typography, spelling, word choice, sentence structure, message organization, etc.

Meaning

Meaning of symbols, words, utterances exchanges, etc.

Interaction

Turn-taking, topic development, back-channels, repairs, etc.

Social function

Identity markers, humor and play, face management, conflict, use and abuse of power,
norm articulation and enforcement, etc.

Figure 3: Discourse analysis phenomena exhibited in CMC39
38
39

Ibidem.
Ibidem.
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In the above division , drawing on the earlier discussed approaches to CMD, we
can see how different research perspectives view various elements, most of which
are exhibited in CMC environment in a different way from this of more traditionally
accepted in CDA studies. Some of the crucial characteristics specific to CMC
environments, thus to CMDA, are discussed further in this work with focus on the
environment in question – discussion board. It is therefore necessary to at least give
basic characteristics of the specific system of discussion board.

Medium variables in imageboard CMD

40

Different CMC systems encourage different discursive practices, therefore in
order to investigate CMD as it is exhibited on the type of discussion board in question
in this paper – imageboard, it is of high importance to first outline its basic
characteristics. For this purpose, two different threads from 4chan.org board (/b/ random and /int/ - international) are examined for existence of discursive
phenomena of context, meaning and reference. Selected medium factors (see Figure
1) as well as situational factors (see Figure 2) are reviewed in order to ascertain the
specific elements characterizing CMD on imageboard of 4chan.org.
4chan.org is an imageboard, which is a type of message board (based on the idea
of a classic bulletin board) where text-based communication is accompanied or quite
often replaced by posting of pictures (generally related to anime, manga, and
popular culture) and their discussion (see Figure 4 for 4chan.org starting page).
“4chan is a simple image-based bulletin board where anyone can post comments and share images.
4chan's collaborative-community format is copied from one of the most popular forums in Japan,
Futaba Channel. Different boards are dedicated to different topics, from Japanese anime, manga,
and culture to videogames, music, and photography. Users do not need to register a username
before participating in the community.”41

We can easily assume that in terms of CMD the discourse of 4chan.org
imageboard is primarily shaped by the technological specificity of the medium of
web-based message board as well as unique situational factors that make up context
and meaning creation.

40 Bacause of the obvious limitations of length of this paper it is assumed that the idea of Internet forum and
bulletin board are known to the reader, therefore, only necessary technical details unique to the imageboard system
of 4chan.org are explained.
41 The statement is a brief characteristics of the system by the 4chan.org administrator – “moot”, delivered upon
entering 4chan's FAQ page. See http://4chan.org/faq (01.02.2013).
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Figure 4: 4chan.org homepage

Unlike in most traditional message boards, in an imageboard every thread starts
with a message that is a combination of an image and text. A typical message carries
information that from the perspective of CMD shapes the exchange of meanings.

Figure 5

The poster of the message in Figure 5 remains anonymous. This feature, further
discussed in more detail, in most CMC systems poses a serious problem in
communication as it inevitably raises referential problems, thus leading to turntaking problems. However, an imageboard system assigns each message a unique
number, therefore, despite the fact that only a small number of users carry
nicknames, messages can be referred to with a number (written in Arabic numeral
27

Michał Lisecki

system). In Figure 5 a user refers to an earlier post numbered 1111919 (the reference
is also signaled by “>>” mark) which is also a hyperlink he42 may use to click through to
track the particular message. For a fragment of an original message to be quoted in
a reply, users can make use of “>” sign to differentiate between their own reply and
a quoted part. However, whereas referring to the whole message is done
automatically after clicking a number of a particular selected post, the process of
quoting is done manually by copying and pasting portions of text. Users may in fact
use “>” to address the supposed meaning of the whole post that they extracted from
the message or even paraphrase its elements.
Anonymous user in Figure 6 that posted a comment no. 1111938 did not actually
quote the message above that he referred to. By means of quoting signaled by “>”,
the user quoted a portion of text, paraphrased it, and applied his own knowledge and
values to the original message. The quoted part includes “Greece” and “Japan”,
whereas the rest of the signaled quotation is derived from the meaning of the
previous message (Japan being as significant as Greece) and applied knowledge and
values (Greece is referred to as “the niggers of Europe”). On the part of linguistic
forms, the poster of message 1111938 used deixis to place his utterance within the
continuum of the discourse here. Presence and personal attitude were signaled here
by the person deixis (in a form of pronoun “I”) and referred to the content of
preceding, quoted message using expression “that”. However, technological
features of 4chan, allow users to make coherent, meaningful references without
deixis or endophoric/exophoric relations:

Figure 7

Figure 8

In the exchange above (Figure 7 and Figure 8) from /b/ board, the poster of the
message 231243454 (Figure 8) gave a nickname “newfag” (designating a person new
to the board) to the poster of the message 231240054 (Figure 7). The reference was
only signaled by “>>” function, and the content of the message can only be
42 Gender remains unknown in most imageboards. Unless a user discloses it in some way, the interface does not
offer any cues as to what sex a certain user is. Consequently, in this paper it is assumed, for the sake of consistency, in
such cases to use masculine 'he' rather than some 'broken' forms of dual-gender markes like 's/he' or 'she/he'.
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understood in relation to the external context of the whole board that resides
outside of the exchange and which is shaped by situational factors (analyzed further
in the paper).

Figure 9: Sample post from /int/ board

Figure 9 shows a post from /int/ board – a board dedicated to discussing foreign
language and culture issues. The sender (Anonymous) posts an image of country
flags followed by a textual request directed at other users and a template of
questions to be answered by other users. It is obligatory for a post initiating a new
thread to contain an image, whereas others when replying to this message can
choose if they wish for their message to also follow dual-channel mode (i.e. image
and text) or either of the channels – text or image. In the following examples (Figure
10 and Figure 11) two users opted for different solutions, each applying a different
strategy in their replies.

Figure 10
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Figure 11

User in Figure 10 used a photograph (actually it is a movable type of photograph in
GIF format which allows for a couple of frames be packed in one picture, thus acting
as a short movie) of a man making a “thumbs-up gesture” and a twisted face (in GIF
version). This message is later backed up with text channel message leaving no
doubts that the user wishes to express his agreement with an earlier message
9231395 in the thread to which the reply makes a reference.
Unlike Figure 10, a user in Figure 11 uses text channel as an exclusive message
carrier. However, he tries to ridicule the 9231023's claim of Poland being the country
with the best weather. He does so by excessively replicating an onomatopoeic form
of laugh (HUE…HUA). What is more, he uses capital letters which also in message
boards, just like in most part of the internet, is perceived as a raised voice or even
shouting, thus regarded as offensive and undesirable. However, in this imageboard
discussion the final aspect seems to be disregarded by most participants. In addition,
43
it is worth noting that this user is identified as sending his message from Poland and
as such his comment and its excessive emphasis may be treated not as offensive
towards the people of Poland but rather ironic and self-deprecating.
In addition to the above mentioned strategies of replying to a message with either
an image (even a movable one), a text or both of these channels combined in one
message, participants of imageboard discussions quite often employ graphics and
pictures as a reply, comment or content of message initiating a new thread. These,
especially in case of 4chan.org, are quite often the so called “memes” – images
carrying or referring to an idea easily transferable in a given group, resulting in the
identification of the group of users. As CMC facilitates word-of-mouth transmission
44
various fads and sensations spread rapidly .

43 /int/ board is the only one in which participants' geographical affiliation is revealed in a form of country's flag
next to the date of publication and user's login name.
44 A concept of meme will be considered closer further in this work.
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Figure 12

User in Figure 12 ridicules 9231383's claim of Japan or Israel as allegedly the top
countries in respect of educational level. For this purpose he uses a popular meme –
an agog face.

45

Figure 13: Meme reaction faces

The choice of this particular “face meme” does not only have its graphic
expressive load but is a deliberate expressive in-group action on the part of the user
45

Retrieved from http://fancythought.blogspot.com/2010/12/tumblr-faces.html (1.2.2013).
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as incorporating memes in messages is clearly a social-identification practice as
many users refer to a particular word, phrase or idea by means of a particular meme.
The fact that in 4chan images are message carriers makes this type of CMD
a particularly convenient form of expression, social identification, and the potential
of the choice of channels of communication gives user the functionalities and power
of expression which are either not exerted in such a way in other places on the
internet or they are not seen as socially identifiable.
Figure 14 is an example of an image use which is distinct from that of Figure
10- Figure 12. This post comes from an /int/ board (International) where threadinitiating posts must obligatorily start with an image, i.e. you cannot choose to post
the first message with just text as content. However, unlike in Figure 10-Figure 12, the
visual aid of image carrying message “Where is the best place to hide a dead body?”
in Figure 14 is of different character as the image carries a text message itself so it is a
seemingly dual channel message, which in fact covers just one channel – the text
based one.

Figure 14

Many of the 4chan imageboard messages exhibit one more feature shaping CMD
in this environment in a very unusual way, namely its seemingly asynchronous
character. Most research assumes that bulletin boards and other types of message
boards have to necessarily fall in the category of asynchronous mode of
46
communication, with messages composed and retrieved at different times .
47
However, 4chan, as a highly popular site with a high daily message count seems at
times like synchronous mode of communication, with new messages pushing older
ones to expire a lot faster than one might expect it to happen in a message board. It is
not unusual for a thread to run up more than a 100 replies in less than 20 minutes or
shorter. In fact one of the threads extracted from /b/ consisted of 122 messages
posted in 29 minutes, thus an average delay between every comment was
23 seconds. This results in a high turnover of the “top ranked threads”, as each new
message “bumps” the thread to keep it visible on the first page, thus prevents the
46

D. Crystal, Language and the Internet, Cambridge: CUP, 2001, p. 17.
At the time of writing this paper, ranked 899 popular website in the world and 414 in the US by Alexa Web
Information. See www.alexa.com (as of 01.02.2013).
47
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most popular ones from expiring as new visitors see the most popular threads upon
entering 4chan's homepage (see Figure 4). At the same time, threads not receiving
attention quickly die out and are soon removed by the system, unless users “bump”
them again which is a common practice in order to “bring some threads back to
48
life” .
The short lifespan of threads is crucial for CMD at 4chan, as quick exchanges
enforce messages to be short and brief. However, it is not uncommon for a lengthy
message to appear as a thread opening, only to be followed by some shorter
comment messages just like in the following Figure.

Figure 15

Except for the basic activity of “bumping” threads by simply adding content to
them, users can also take active role in CMD at 4chan by filtering threads. They do
so by replying to them but without adding the attribute of “bump”, thus deliberately
performing the so called action of “saging”. This filtering activity clearly shows the
users' choices in the subjects (threads) and plays a major role in shaping users'
behaviours, as each contributor can apply value to a conversation of choice.
Consequently, they are each equally empowered by the system to decide on which
discussions are worthwhile, and therefore deserve “a bump”, and which should
receive “sage”.
48 However, each board has a certain bump limit. If the limit is reached, the thread descents through the pages on
the board and eventually, gets deleted by the system. Threads are also limited in number by the boards (160 for /int/,
240 for /b/). They can disappear quickly if the new ones exceed the number of available threads per board. They are
not archived by the system, thus there is no possibility to refer back to the topics left “unbumped” and thus expired.
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The above mentioned medium factors undoubtedly influence CMD at 4chan and
evoke certain meanings. However, as they are mostly concerned with the aspects of
CMDA, they are concerned primarily with the technological aspects of the medium,
and therefore, missing on what interlocutors know and believe, and disregard the
meanings embedded in the context of communication that are interrelated with
rules and regularities displayed in the message board. Those factors present social
and situational features hypothesized in CMD discussed further in close-up.

Situational variables in CMD on imageboard
In this part we are going to draw on the faceted classification of situational factors,
which suggests that the particular mode of CMC is influenced by the social context,
49
and the context of situation . On 4chan imageboard, the situational factors evoke
specific meanings extracted from the presupposition pool which consists of
background knowledge of the interlocutors, bounded by situation and previously
completed discourses.
The structure of 4chan presents interesting data from the perspective of
discursive features, such as the number of participants50, as well as the very
interactional issues that stem from this fact. Communication is conducted on “manyto-many” basis, hence the exchanges are between many users at the same time. This
necessarily causes difficulties in tracking participation structure as exemplified in
Figure 16. The following comments were posted within time of 16 seconds, thus
presumably different users contributed to the exchange. Message 231240430 refers
to 231240319, and other two posts refer to the question uttered by a message
initiating the thread (see Figure 14 “What is the best place to hide a body?”). The
factor that plays a major role here is the degree of anonymity.
Technical characteristics of 4chan encourage anonymous posts as there is no
obligatory registration process, so users do not use nicknames and the distinction
between particular users' posts can only be made by means of “tripcode”. A tripcode
is a unique code generated from the user's nickname (if one is provided). However,
the usage of tripcode and nicknames is poorly represented on 4chan as most users
tend to post anonymously, which clearly turns out to be a referential problem.
However, “anons” – as anonymous posters are called, also form a basis of 4chan
context and culture.
The concept of “anon” forms a contextual feature of 4chan that makes it stand out
from other message boards, which do not provide such level of anonymity.
49

S. C. Herring, A Faceted Classification…
The stats, as reported by 4chan.org website engine script itself, are impressive: Total Posts: 1,190,073,865;
Current Users: 115,854; Active Content: 103 GB (as of 01.02.2013). However, there does not seem to be a reliable
source on the total number of participants as the data is only representative of a limited recent period and changes
with messages expiring and users coming and leaving as lack of obligation to log in makes impossible to track in
a reliable way the actual total number of users.
50
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Anonymity is a largely appreciated feature on 4chan and a major factor contributing
to the content and form of messages. It encourages disinhibition, which in turn
makes users feel safe and free to use a particular word, phrase or image and remain
unpunished. It has become a meme of its own, regarding a group of users widespread
on 4chan , that acts not only as a part of the whole Internet community, but is also
51
involved in real-life activities such as “Project Chanology” .

Figure 16

Both exchanges in Figure 17 as well as Figure 16 give an idea as to what extent the
disinhibition that 4chan allows shapes the exchanges and CMD within this system.
First message in Figure 17 contains an insult (“Now please kindly go fuck
yourself!”), which uses an otherwise polite introductory structure, followed by an
offensive phrase (“fuck yourself”). Despite the fact that the other messages,
including 465877290, are equally offensive, a user replying in a post 465877875
52
ignores the otherwise flaming replies . Rather than that he refers to one of them
specifically, and makes a reference to his original post (see Figure 15) by
reprimanding author of post 465877290 allegedly “his son” (as he refers to him
“dad”, drawing on the initial message of this thread).

51 Masked users organized a protest against the Church of Scientology. See
http://en.wikipedia.org/wiki/Project_Chanology (01.02.2013).
52 Flaming is another aspect of communication on the Internet that is mainly related to anonymity. Users are
encouraged by anonymity to post insults, irrelevant posts or similar content which may be referred to as “flaming”.
Flaming on 4chan, in comparison to other boards and, more generally, modes of CMD, is additionally empowered by
the degree of anonymity on which the board operates.
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Figure 17 A thread on /b/ board, initiated by first post in Figure 15

This confusion of posts, each spaced in time by just a couple of seconds to
minutes, is occasionally twined with messages containing memes (465876532 uses
“ponies meme” also referred to earlier in Figure 15) and some other abstract
references (occasional reference to “pasta”). This seemingly jumbled exchange
forms a basis of most part of 4chan communication, full of situational variables,
which only outwardly can be seen as puzzling and incomprehensible, however, for
the 4chan regulars they seem to be a clear marker of social belonging as reported by
one of the participants of this thread in Figure 18.

Figure 18
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Apart from the structure of the exchanges on the board, information on the
factors influential for CMD can also be derived from demographics and supposed
identities of the 4chan community participants. However, the reliability of user
provided information is questionable in principle.
The example of post in Figure 15 where the user claimed to have a son he cared for
can be interpreted as true or as a made-up identity for the purpose of the topic. Such
claims, as it was mentioned earlier, cannot be considered as ultimately true or false,
because of the degree of anonymity. However, some insight is provided by the
speaker's usage of the English language (namely proficiency) and the proficiency
with CMC and technologies, which in terms of 4chan users is a lot broader than in
most of other CMC systems. Users have to know how the board operates, hence be
acquainted with terms such as “tripcode”, “Internet meme”, “saging”, “bumping”
and other mechanisms which are not present in other modes such as chats or instant
messaging systems.
The requirements towards users in CMD of 4chan are also visible when analyzed
through the lens of the situational factor of topic and norms. Topic can function both
on the level of the whole imageboard and particular threads. The topic of the whole
group may vary depending on the board that is analysed. 4chan.org site, consists of
various sub-boards that revolve around certain topics. Each board has a different
letter or abbreviation assigned to it for referential purposes and accessibility (for
instance, /b/ or /int/ as previously used in this paper). Boards are dived according to
53
the channels that can be observed .
Although 4chan allows a considerable amount of freedom in terms of published
content, the Rules page, accessible from the main page, covers 14 general rules of
participation, which apply to all boards unless otherwise noted. Apart from these,
each board is supplemented with another set of rules that apply particularly to the
given board54. Rules of participation on 4chan display a considerable amount of
relevant information in terms of the content of discourse. Most of the general rules
are popular in other modes of CMC, such as those concerning illegal content, spam,
flooding, advertising and exploiting the 4chan system. Interestingly though, one of
the rules provides interesting information on 4chan's context:
“3. Do not post the following outside of /b/: Trolls, flames, racism, off-topic replies, uncalled for
catchphrases, macro image replies, indecipherable text (example: "lol u tk him 2da bar|?"),
anthropomorphic ("furry"), grotesque ("guro"), or loli/shota pornography.”

53
54

See 4chan.org's main website https://www.4chan.org/ for a complete list of boards.
See https://www.4chan.org/rules (01.02.2013).
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Figure 19

Indeed, board /b/ - Random allows users to post offensive comments, off-topics,
replies limited to visual channel; involve in flames and write: in an indecipherable
manner. Moreover, other general rules do not apply to /b/. Thus, posts are not
required to represent “quality”, while comments on 4chan's policies, impersonating
staff members, and using bots (scripts that automatically reply or post new threads)
are allowed. In this sense, /b/ presents no features of most of the public boards
available.

Figure 20

On the other hand, /int/ requires users to be respectful and disallows any racist
comments, off topic replies and other activities forbidden by the general use.
However, in practice, analyzed threads from /b/ and /int/ treated both general rules
and board-dependent rules quite differently. In the above examples in Figure 19 and
Figure 20 both messages violate general rule and a board-dependent rule. Both
messages also contained racist comments (“nigger”) and insulting phrases (“massive
faggot”) that eventually resulted in a “flame”.
In Figure 21, the transparent meaning would imply that the message is against the
global rule, because of the linguistic features which are forbidden on /int/. However,
the rule regarding quality of posts was obeyed as the comment consisted of an
“Internet meme” (defined earlier in this paper) which is allowed in the context of
language of the 4chan imageboard.
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Figure 21

Code, and norms of language are the major factors that shape the unusual
discourse of this message board. An example above, without the knowledge about
the context of 4chan and background knowledge in terms of Internet memes, may
seem difficult to understand. The meaning however, becomes transparent in the
context. The suffix “.jpg” is derived from the popular image filetype. In this sense, the
original sentence might have been, for instance: “what the fuck am I reading?” (“wtf”
is a common abbreviation in many modes). However, the filename form suggests
that user made in fact use of an Internet meme

Figure 22

This reaction image implies that the user does not believe what he is reading. To
arrive at the same interpretation as the author of the post in Figure 21, thus to
understand the intended meaning, user has to extract information regarding
computer technology (image filetype), information about a particular meme (here –
reaction image) and its usage in context from the presupposition pool.
Memes are created and acknowledged dynamically, there are no rules for
qualifying a catch-phrase or an image as a meme. A meme can occur in every thread,
but it has to be approved by the community to become embedded in the context and,
eventually, a widespread phenomena. Apart form Internet memes, 4chan displays
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different usages of language variety. In general terms, language in this mode is similar
to other modes of CMC, thus participants make extensive use of abbreviations “wtf”, “lol”, emoticons - “xD” (smiling) and other contextualization cues that can
signal particular activity. However 4chan's discourse also consists of linguistic forms
that are characteristic only for 4chan community. A popular concept includes
neologism with “-fag” suffix.
Situational factors discussed above, present many different features of context
that shape CMD on 4chan. Some of the factors are transparent (the structure of
participation) and some are visible only when meaning is inferred from the
presupposition pool (Internet memes, language variety). Situational factors account
for the complexity and enacted meanings in 4chan's discourse.

Conclusion
4chan imageboard is a site that displays many different discursive features in
terms of context and meaning. The mode of CMD in the case of 4chan, allows users to
present certain behaviors, which they can communicate on different channels of
choice. Interlocutors are encouraged to post anonymously, which gives them
a possibility to speak freely, mainly without consequences in the real life. High rate of
anonymity also includes distinctive referential techniques that users will use during
the exchanges. The rules are treated freely by both users and members of 4chan staff,
thus communication often contains racist comments, insults and flaming. Users are
allowed to impersonate others, fake their identities and write in an
incomprehensible way. The understanding of the context, relies not only on the
background knowledge about the topics (threads) of discussion, but also significant
knowledge about technological and cultural features of the Internet (Internet
memes) is required.
The above mentioned features, in the lens of medium and situational factors of
CMD and discourse analysis, prove that 4chan differs not only from face-to-face or
written communication, but also from other modes of electronic discourses. It is, in
this sense, unusual as it allows users to behave in a way that in most contexts would
be considered as inappropriate or even illegal.
Discourse features of internet message board on the example of 4chan.org
Summary
In this paper assumptions of a more traditional Discourse Analysis serve a basis for general
characteristics and analysis of Computer-Mediated Communication, only to make it all a point of
reference in an attempt at specifying the genre of digital discourse in an environment of image
discussion board. It then leads to a conclusion that technical and social aspects of communication
within the imageboard discussion forum constitute a unique communicative situation. This, in turn,
pushes us to a more profound consideration of digital discourse and its relationship with the technical
and social components and their role in shaping online communication and interaction.
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Stereotypnosť ako podstata mediálneho
politického diskurzu

Interakcie medzi politickými predstaviteľmi, médiami a publikom vždy boli
a naďalej zostávajú zaujímavé pre všetky strany rôznou mierou zainteresované na
procese mediálnej (a) politickej komunikácie a obísť ich teda nemôže ani sféra
bádateľská. Predmetom tohto príspevku je mediálny politický diskurz ako konštrukt
spoločensko-politickej reality. Zámerom je naznačiť možnú podstatu stvárňovania
tejto reality do podoby určenej publiku, ako aj spôsob podpory jej žiaducej
interpretácie.
Kľúčovým slovom sa ukazuje stereotyp vnímaný zo širšej významovej
perspektívny ako ustálený, účelovo preferovaný postup zviditeľňovania žiaduceho
výseku faktickej reality a obvyklý, zjednodušený spôsob vysvetľovania tejto reality
tak, aby jej boli prisúdené vyhovujúce významy.
Teoretické poznámky podporujú príklady z prostredia slovenského mediálneho
politického diskurzu. Tie spadajú do obdobia rokov 2006 – 2012. Samotný príspevok
bol inšpirovaný dizertačnou prácou jeho autorky (Profily diskurzu v televíznych
politicko-diskusných reláciách). Práca, ktorej cieľom bolo zaznamenať podobu
mediálneho politického diskurzu príznačnú pre priestor televíznej politickodiskusnej relácie, bola úspešne obhájená pred dvoma rokmi. Práve pri jej riešení boli
analýzou výskumného materiálu ako neplánovaný produkt zaznamenané isté
štandardizované postupy uplatňované pri zobrazovaní spoločensko-politickej reality
v médiách. Tieto zaužívané postupy či spôsoby prezentácie reality, jej interpretácie
a prisúdených významov o.i. vykazujú aj značný persuazívny až manipulatívny
potenciál. Na ten poukazujú viacerí autori – inšpiratívny pri odkrývaní tohto
1
potenciálu stereotypov je J. Dolník.
Pred samotnými úvahami o stereotypnosti ako podstate mediálneho politického
diskurzu sa zrejme ešte žiada terminologické pristavenie sa pri pojmoch diskurz
a mediálny politický diskurz.
1
J. Dolník sa podnetne o úlohe stereotypov v tzv. persuazívnom diskurze zmieňuje v štúdii Pragmatika
presvedčovania. Bližšie pozri: J. Dolník, Pragmatika presvedčovania, [in:] Metody a prostředky přesvědčování
v masových médiích, H. Srpová (red.), Ostrava, Ostravská univerzita, 2005, s. 54 – 59.
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Diskurz ako sociálny konštrukt
Každá udalosť existujúca sama o sebe vo faktickej realite má potenciál stať sa
predmetom záujmu jedného a/alebo viacerých diskurzov. Mimo diskurzívneho
rámca však nemá žiadnu významovú hodnotu. Až v diskurze je význam udalosti
konkretizovaný jej interpretáciou a ďalej šírený a udržiavaný v sociálnych
interakciách. Interpretácia udalosti sa deje pod vplyvom konvencií, hodnôt, predstáv,
ktoré sú vlastné danému diskurzu. I keď sa zdá byť význam v konečnom dôsledku
výsledkom aktivity jednotlivca, samotná interpretácia udalosti orientuje jeho
pozornosť tak, aby udalosti priznal práve požadovaný a nie iný význam (preferred
reading, S. Hall). Akceptovaním žiaducej interpretácie a ňou prisúdeného významu
jednotlivec nadobúda dojem, resp. sa utvrdzuje v tom, že ho s odosielateľom spája
identické vnímanie reality a vyznávanie rovnakých hodnôt. Zároveň sa identifikuje
s istým spoločenstvom, v rámci ktorého udržiava sociálne vzťahy a vytvára nové.
Tak zámerne, ako aj nezámerne sa jednotlivec dostáva do kontaktu s viacerými
diskurzami. Tie navyše vstupujú do interakcií, existujú jeden v rámci druhého a vo
vzťahu s formálne nadradeným diskurzom nadobúdajú voči nemu pozíciu
subdiskurzu. Pokiaľ ide o interpretáciu skutočnosti, diskurzy sa navzájom podporujú,
no zároveň sú v kolízii s ďalšími. Jednotlivec tak môže byť konfrontovaný s viacerými,
viac či menej výrazne odlišnými interpretáciami jednej a tej istej udalosti.
Vychádzajúc aj poznania Foucaultových myšlienok teda nie je možné určiť, ktorá
interpretácia udalosti je správna alebo nesprávna; pravda nie je univerzálna, ale
v rámci daného diskurzu sa stáva nástrojom manipulácie.
V kontexte vyššie uvedeného sa otvára otázka, do akej miery je preferovanie
určitého diskurzu(/-zov) a diskurzom filtrovanej reality výsledkom našej subjektivity.
S odkazom na kognitívnu psychológiu možno predpokladať, že väčšinový jednotlivec
je pri prijímaní diskurzom modifikovanej faktickej reality pasívny. I napriek
skutočnosti, že túto realitu vníma pod vplyvom viacerých diskurzívnych rámcov,
zväčša akceptuje len tie, ktoré potvrdzujú jeho preferované zmýšľanie o faktickej
realite, ktoré si osvojil/sa naučil v preňho relevantných diskurzoch.
Zhrňujúco možno konštatovať, že diskurz sa javí ako entita, ktorá nám
zjednodušuje posudzovanie faktickej skutočnosti, a to jej selekciou na z rôznych
dôvodov významné udalosti a umožňuje nám orientáciu v nich, vrátane tých,
s ktorými nemáme osobný kontakt; interpretáciou udalosti, ktorá je nositeľom
preferovaného významu, diskurz cez text svojim príslušníkom podsúva to, ako o svete
majú myslieť.

Mediálny politický diskurz
Plnohodnotnou súčasťou diskurzívneho rámca spoločnosti je mediálny politický
diskurz. V tejto súvislosti sa žiada uviesť poznámku, že výskumné aktivity a štúdie
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orientujúce sa na kontakt mediálnej a politickej komunikačnej sféry, sledujúc pri tom
ich vzájomné vzťahy a prieniky, majú z terminologického hľadiska predsa len
tendenciu uprednostňovať izolované vnímanie mediálneho diskurzu a diskurzu
politického.
Pripusťme, že v prípade mediálneho diskurzu a politického diskurzu ide o termíny
so širším významovým rozsahom ako to, čo na ploche tohto príspevku vnímame pod
mediálnym politickým diskurzom. Zjednodušene povedané, pod politickým
diskurzom môžeme rozumieť individuálne verejné politické prejavy, parlamentnú
rozpravu, stranícke zasadnutie a pod. Politický diskurz tak nie vždy musí byť
sprostredkovávaný prostredníctvom médií. Mediálny diskurz zas nachádza
konkrétnu realizáciu naprieč celou mediálnou komunikačnou sférou. Je preto
zrejmé, že predpokladom utvárania mediálneho politického diskurzu je kontakt
a následný vzájomný prienik obidvoch predmetných diskurzov. Následne tak
dochádza ku konfliktu požiadaviek a očakávaní, ktoré si vo vzťahu k procesu profilácie
diskurzu a vo vzťahu k jeho výslednej podobe určenej publiku definujú médiá na
jednej a politické subjekty na druhej strane.
V súvislosti s mediálnym politickým diskurzom a nárokom na jeho terminologické
uznanie je potrebné podčiarknuť jeho špecifikum. Sledovaný diskurz je, na rozdiel od
politického, médiami nesprostredkovávaného diskurzu, určený širokej verejnosti
a nielen pre samotný politický, ale aj pre mediálny diskurz je tak príležitosťou
participovať na vytváraní mienky, prostredníctvom ktorej (či manipuláciou ktorej?)
de facto rozhoduje o mocenskom usporiadaní spoločnosti. A v súvislosti s týmto
diskurzom nie je neopodstatnené naznačiť aj jeho ďalší príznačný rys, ktorým je
kooperácia mediálnej a politickej sféry – za objavením sa novej či za znovuobjavením
sa diskurzívnej témy je výrazne často inscenácia politických zoskupení a za nimi
stojacich záujmových skupín a ich možná previazanosť na mediálne inštitúcie.
Nie je zámerom tohto príspevku ďalej rozvíjať teoretické úvahy
o terminologickom vymedzení mediálneho politického diskurzu. Pre naše aktuálne
potreby je postačujúce jeho vnímanie ako autentického výsledku prirodzených
a očakávaných kontaktov a prienikov mediálneho a politického diskurzu.
Prostredníctvom médií (nielen) politické zoskupenie (neraz v súčinnosti so
samotným médiom ako inštitúciou) nerobí nič iné, len jednotnou interpretáciou
zvoleného výseku faktickej reality u svojho adresáta posilňuje osvojené schémy
zmýšľania o nej. Každé politické zoskupenie si je navyše vedomé toho, že jeho
relevantná životnosť je podmienená kolektívnou preferenciou. Udržiavanie sa
v prostredí mediálneho politického diskurzu je preto preň existenčné a znamená
uplatňovať také postupy, pod vplyvom ktorých bežný jednotlivec nadobudne dojem,
že jeho konanie/rozhodovanie zodpovedá konaniu (domnelej) väčšiny, ktorú dané
politické zoskupenie považuje (pre seba) za postačujúcu. Tento poznatok je pre
politické zoskupenia kľúčový a motivuje ich k vytváraniu, resp. udržiavaniu
stereotypov, ktoré sú pre jeho sympatizantov opornými/bezpečnými identifikátormi
(domnelej) správnosti ich usudzovania a uvažovania.
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Záverom tohto terminologického exkurzu je ešte potrebné ozrejmiť vyššie
naznačený vzťah politického zoskupenia a diskurzu. Javí sa, že v rámci jedného
diskurzu môže existovať niekoľko subdiskurzov, ktoré majú spoločný sociálny kontext
a identické zámery. Využívajú teda rovnaké, danému diskurzu vlastné, mechanizmy
konštruovania reality, avšak aj za pomoci sémantických stereotypov jej priznávajú
diferentné interpretácie a významy, t. j. zo súboru diskurzívnych sémantických
stereotypov si kreujú vlastný súbor, ktorý sa zároveň stáva ich identifikačným
znakom. Subdiskurzami mediálneho politického diskurzu sú (okrem samotných
médií) teda aj politické zoskupenia – tie nedokážu existovať mimo politického
diskurzu. V jeho rámci usilujú o získanie, príp. rozširovanie svojho vplyvu, čo
predpokladá získať podporu verejnej mienky. A práve získavanie tejto podpory sa
realizuje konštruovaním reality zrozumiteľnej a príťažlivej pre verejnosť.
Sprostredkovanie tejto reality sa väčšinou a najefektívnejšie deje práve
prostredníctvom médií – priestoru, v ktorom, ako už bolo spomenuté, kontaktom
mediálneho a politického diskurzu vzniká mediálny politický diskurz.

Stereotypnosť diskurzu
Predchádzajúca časť štúdie posunula diskurz do pozície sociálneho konštruktu.
Ten (konštrukt) nadobúda svoju konkretizáciu v žánrových stvárneniach, ktoré
predstavujú relatívne uzavretý, stabilný a výskumne uchopiteľný súbor. V rámci
žánrov, ale aj v kontexte ich vhodnej kombinácie, diskurz uplatňuje také zaužívané
výstavbové postupy, ktoré najvýhodnejšie prezentujú faktickú realitu a dianie v nej.
Tieto postupy sú tak v pozícii akýchsi (zo strany publika zväčša neuvedomovaných,
podvedome prijímaných) výstavbových stereotypov, t. j. obvyklých, zaužívaných
spôsobov spracovania a rozširovania obrazov z faktickej reality a zaužívaných
spôsobov reagovania na ne.
Významnou súčasťou diskurzu je súbor sémantických stereotypov, ktoré sú buď
pôvodné, t. j. vznikli v rámci daného diskurzu, alebo sú adoptované z iných
diskurzívnych prostredí a prispôsobené potrebám adoptujúceho diskurzu. Tieto sú
udržiavané vo vedomí príslušníkov diskurzu. Sémantické stereotypy umocňujú
dôveryhodnosť konštruovanej reality prezentujúcej sa ako realita faktická, keďže
zapadajú do kognitívnych schém, ktoré má príslušník daného diskurzu osvojené.
Predstavujú znalostnú, argumentačnú bázu zdieľanú tými, ktorí o faktickej realite
pojednávajú cez prizmu daného diskurzu.
Podstata diskurzu je teda založená na opakovaní, využívajúc skutočnosť, že už raz
nadobudnutá (osvojená) skúsenosť automatizuje naše myslenie a náš pohľad na
sprostredkovávanú realitu, jej interpretáciu a interpretáciou prisúdené významy. To
má potom za následok, že pri kontakte s iným diskurzom má jednotlivec tendenciu
prispôsobovať si realitu konštruovanú týmto diskurzom a významy, ktoré sú jej
priznané, schémam, ktoré už má osvojené zo svojho „domovského“ diskurzu.
Modifikuje tak realitu, s ktorou prišiel nárazovo do kontaktu tak, aby vyhovovala
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tomu, čo je preňho už známe, resp. ignoruje to, čo nezodpovedá už osvojeným
schémam.2 (Štandardným príkladom je odmietanie, potláčanie názorov politickej
strany, s ktorou nesympatizujeme aj v prípade, ak sa jej argumenty javia ako
racionálne a naopak, akceptovanie postojov preferovaného politického subjektu bez
ohľadu na vágnosť použitých argumentov.)

Sémantické stereotypy v (slovenskom) mediálnom politickom
diskurze
Keďže pluralitnú spoločnosť charakterizuje dialóg, aktuálne žánre mediálneho
politického diskurzu sú založené na interakciách názorovo opozičných zoskupení.
Pred rokom 1989 zas dominovali mediálnemu politickému diskurzu žánre
monologické.
V rámci mediálneho politického diskurzu majú médiá, ako aj politické zoskupenia
osvojenú stratégiu polarizácie politického spektra. Politické zoskupenia ju realizujú
napr. vytváraním obrazu nepriateľa, t. j. v povedomí svojich podporovateľov udržujú
stereotyp, že pôvodcom všetkých negatív je politický oponent, zväčša podporovaný
nejakou záujmovou, profesijnou alebo sociálnou skupinou (v (slovenskom) priestore
funguje napr. stereotyp o odborových združeniach ako o predĺžených rukách
aktuálne vládnucej strany SMER – sociálna demokracia; v opozícii je stereotyp
o Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení idúcej spolu s pravicovými stranami
proti záujmom bežných zamestnancov).
Štandardným stereotypom mocenského boja je ľavicové videnie/vedenie politiky.
Časť slovenských voličov zotrváva na úsudku, že pravicová politika je politikou
reforiem, ktorých dopady pociťuje ako zníženie životnej úrovne. Politický oponent
tento stereotyp umocňuje upozorňovaním na existenciu privilegovanej spoločenskej
skupiny žijúcej si vďaka týmto reformám nad pomery väčšiny. Zdôrazňuje, že vláda
pravice znamená zdražovanie, prijímanie rozhodnutí v prospech zamestnávateľov,
siahnutie na sociálnu pomoc tým najzraniteľnejším skupinám (napr. dôchodcom), či
privatizáciu štátnych podnikov, čo vo všeobecnosti znamená, že tie sa dostávajú do
rúk privilegovaných skupín, ktoré na rozdiel od vlastníka – štátu – zvýšia ceny,
pristúpia k prepúšťaniu a zamestnancov budú nútiť pracovať za minimálne mzdy.
I preto sa pravicová strana poverená v roku 2010 zostavením vlády začala štylizovať
skôr do pozície stredo-pravej strany a podčiarkovať sociálny rozmer svojho
programu. Oslabiť stereotypné vnímanie svojej politiky ako politiky reforiem
poškodzujúcej záujmy väčšiny spoločnosti mala zrejme aj jazyková modifikácia, keď
z vtedajšieho mediálneho politického diskurzu prakticky vymizlo slovo reforma
a sledovať bolo možné skôr výskyt slova opatrenie. V danom prípade išlo o zjavnú
synonymiu so slovom reforma, avšak jeho používanie bolo účelné v tom, že vo
verejnosti nevyvolávalo negatívne emócie.
2

Popísaný princíp diskurzu je inšpirovaný teóriou o procesoch pamätania Ch. F. Bartletta.
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Niekdajšie najsilnejšie pravicové zoskupenie zas vo vzťahu k svojmu oponentovi
využívalo väčšinou spoločnosti osvojené negatívne vnímanie komunistického
režimu. Zdôrazňovalo, že ľavicové zoskupenie má vo vysokých funkciách bývalých
komunistov či spolupracovníkov ŠTB. Rozhodnutia ľavicovej vlády neraz prezentovalo
ako ohrozenie slobody a demokracie. Aj preto pravica po zostavení vlády v roku 2010
podčiarkovala, že ide o prvý kabinet v ponovembrovej histórii, v ktorom nesedí ani
jeden komunista, čo malo byť interpretované ako záruka správneho, demokraticky
riadeného štátu.
Už samotná podstata ľavicovo orientovaných politických strán ich štylizuje do
pozície pomyseľných ochrancov radových zamestnancov. Tí sú, z pohľadu ľavice,
vystavovaní tlaku zo strany svojich zamestnávateľov. Túto persuazívnu klímu ľavica
udržiava pravidelným upozorňovaním na nízke príjmy zamestnancov v porovnaní so
ziskami súkromných podnikov, na nevyhovujúce pracovné podmienky či porušovanie
bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov. Odkazom na tieto (ne)fabulované
skutočnosti argumentuje napríklad potrebu zmien zákonných ustanovení.
V dôsledku zovšeobecňujúco vytvoreného obrazu podnikateľa ako zamestnávateľa
vykorisťujúceho svojho zamestnanca sa vo vedomí časti spoločnosti vytvára úsudok
podnikatelia sú zlí.
Spomenuté zovšeobecnenie podporuje ďalší stereotyp ľavice o štáte ako
o najlepšom zamestnávateľovi a vlastníkovi. V intenciách tohto stereotypu sa potom
zdôvodňuje potreba opätovného získania už predaných významných štátnych
podnikov či udržania takýchto strategických podnikov v rukách štátu. Podsúva sa tak
téza, že riadenie podniku štátom je efektívnejšie a pre štát a v konečnom dôsledku
najmä pre jeho občanov aj prospešnejšie. Protipólom k uvedenému je stereotypná
opozícia štát je zlý vlastník – súkromník je lepší hospodár. Ňou pravicové politické
zoskupenia zas zdôvodňujú potrebu predaja strategických štátnych podnikov.
Uvedené stereotypy sú zreteľným príkladom toho, ako za ich asistencie môže byť
rôznorodo interpretovaná realita – to, že je niekto vlastníkom strategických podnikov,
je fakt; kto týmto vlastníkom má byť a prečo, už znesie niekoľko vysvetlení, ktoré sú
zároveň nosičmi rozdielneho dôsledku, významu tohto vlastníctva pre štát/občana.
Medzi rozšírené stereotypy v (slovenskom) mediálnom politickom diskurze patria
i nasledovné tvrdenia:
ź národnostné strany presadzujú politiku ohrozujúcu národné záujmy Slovenska;
ź maďarská menšina chce autonómiu južného Slovenska;
ź táto vláda je vládou klientelizmu a korupcie (stereotyp, ktorý si osvojuje aktuálne
opozičné zoskupenie);
ź dedičstvo po bývalej vláde/to sme zdedili od bývalej vlády (stereotyp, ktorý si
privlastňuje aktuálne vládne zoskupenie posúvajúc ho do roviny zdôvodnenia
problémov, ktoré sa objavujú v už jeho vládnom období, resp. v ňom (zdanlivo)
pretrvávajú);
ź politika pravicovej vlády je poklonková (vo vzťahu k Maďarsku, EÚ, USA);
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ź

ź

ź
ź

druhý dôchodkový pilier prerába, ľudia v ňom reálne strácajú svoje peniaze –
druhý pilier je zábezpeka na starobu (tieto proti sebe stojace stereotypy ľavica,
resp. pravica opakovane využíva v reakciách na diskusiu o (ne)dobrovoľnosti
sporenia v druhom dôchodkovom pilieri a o výške percenta odvodu do tohto
piliera);
jedným z vinníkov hospodárskej krízy vo svete sú banky (tento stereotyp aktuálne
slúži aj ako podporné zdôvodnenie pre opatrenia prijímané vo vzťahu
k bankovému sektoru);
pravica všetko rozpredá a spoplatní;
Fico vedie populistickú politiku.

Špecifickosť niektorých stereotypov spočíva v ich dočasnosti. K ich aktualizovaniu
totiž dochádza v závislosti od toho, aké je momentálne mocenské rozloženie síl.
Aktuálne na slovenskej politickej scéne nie sú napríklad dominantné politické
zoskupenia, ktorých program je založený na národnom, resp. národnostnom
princípe. Skutočnosť, že zostali v pozícii mimoparlamentných strán, má za následok,
že v mediálnom politickom diskurze nie sú v súčasnosti zreteľné stereotypy
argumentujúce tzv. národnostnou kartou. Je predpoklad, že s budúcim potenciálnym
mocenským poslinením týchto zoskupení, budú aj tieto stereotypy opätovne
zviditeľňované.
Opakovanú argumentáciu v minulom období prezentovala aj tzv. grécka cesta.
Finančné problémy Grécka motivovali k vytvoreniu opakovanej defenzívnej reakcie,
ktorú si osvojila vtedajšia slovenská vláda – akékoľvek opatrenie, ktoré mohlo mať
potenciálne negatívny dopad na bežného občana, bolo prezentované ako
nevyhnutný krok vlády, ktorý má zabrániť takým finančným problémom Slovenska,
do akých sa nezodpovednou politikou dostala práve južanská krajina. Z výrokov typu
nechceme ísť gréckou cestou logicky nevyplývalo, že iný postup slovenskej vlády než
ten, pre ktorý sa rozhodla, by mal za následok finančný kolaps identický s dianím
v Grécku. Časť verejnosti/sympatizantov vládneho zoskupenia si osvojila argument,
ktorým ospravedlňovala nepopulárne opatrenia bez toho, aby bola nútená
porozumieť náročným ekonomickým zdôvodneniam a porovnaniam. Tým, že
jednotlivec túto argumentáciu prijal, stal sa súčasťou tej časti spoločnosti, ktorá si na
rozdiel od tej druhej uvedomuje potrebu ekonomickej stabilizácie Slovenska, a to hoc
aj na úkor vlastného prospechu.
Je zrejmé, že (minimálne) v prípade mediálneho politického diskurzu sémantické
stereotypy plnia (prinajmenšom) trojakú funkciu. Vysvetľujú, t. j. ponúkajú publiku
zrozumiteľné, zovšeobecňujúce objasnenie toho, prečo sa niečo vo faktickej realite
deje a/alebo aký je/by mohol byť dopad, význam tohto diania pre členov publika.
Zjednodušovanie príčin a dôsledkov diania je v rámci predmetného diskurzu riadené
tak, aby zapadalo do poznávacích schém, ktoré má cieľová časť publika osvojené
a ktorých existenciu si medzi sebou vzájomne udržiava. Navyše, takéto
zjednodušovanie (zdanlivo) logicky nadväzujúce, doplňujúce či podporujúce
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v diskurze nadobudnuté vnímanie faktickej reality nemotivuje jednotlivca
k náročnejším myšlienkovým operáciám, na základe ktorých by si formuloval vlastné
úsudky. Osvojením si ponúkaných stereotypov sa jednotlivec stáva súčasťou istého
spoločenstva ̶ to je socializačná funkcia. A niet zrejme pochybností ani o tom, že
sémantické stereotypy sú poverené aj špecifickými persuazívnymi až
manipulatívnymi úlohami.

Stereotyp ako možný prostriedok zvyšovania mocenského
vplyvu
Nasledujúci príklad sa môže javiť ako zjednodušený, avšak vcelku výstižne
konkretizuje spôsob, ako s využitím pôvodných alebo adoptovaných stereotypov je
možné pôsobiť na zmýšľanie cieľovej časti publika.
Pred parlamentnými voľbami, ktoré sa na Slovensku konali v roku 2010, sa
objavili bilbordy s heslom: „Dali moc SMK, urobia to znova. Zastavte koalíciu SDKÚKDH-SMK!” (obr. 1). Z uvedeného logicky nevyplýva, že po voľbách bude vytvorená
koalícia SDKÚ-KDH-SMK (ide o prejudikovanie vývoja). Politické zoskupenie však
týmto spôsobom nadviazalo na vlastnými aktivitami dlhodobo vytváranú
a udržiavanú predstavu o Strane maďarskej koalície ako o strane, ktorá permanentne
vyvíja protislovenskú činnosť. Bilbord využil práve toto zmýšľanie istého
spoločenstva, a najmä jemu podsúval úsudok, že nevoliť politického iniciátora vzniku
bilbordu, znamená voliť SMK, a teda ohroziť národno-štátne záujmy.

Obr. 1. Volebný bilbord strany SMER – SD

3

Výstavbové stereotypy
Okrem sémantických stereotypov sa však javí, že existujú i zaužívané postupy
konštruovania reality. Tieto sa uplatňujú tak, aby vzhľadom na kontext čo
najzreteľnejšie prezentovali nielen aktuálne vyhovujúci obraz faktickej reality, ale aj
3

(dostupné: 18. 07. 2012).
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vzájomné vzťahy subjektov diskurzu, ako aj mocenský status tých, ktorí na
konštruovaní reality participujú, resp. upriamujú pozornosť ostatných na udalosti
z faktickej reality s už prisúdenou vyhovujúcou interpretáciou a z nej vyplývajúcim
významom.
Tieto zaužívané postupy odrážajú komunikačné štandardy diskurzu, jeho normy
a stratégie; ich osvojenie si je jedným z ukazovateľov komunikačnej kompetencie,
pod čím sa rozumie aj schopnosť využívať možnosti diskurzu tak, aby subjekt čo
najefektívnejšie realizoval svoje zámery. Pod týmito opakovanými postupmi
konštruovania reality rozumieme výstavbové stereotypy. Ich analýza umožňuje
sledovať to, ako sa o téme v danom diskurze pojednáva a ako sa paralelne a/alebo
následne rozvíja na ploche žánrov, prostredníctvom ktorých sa zviditeľňuje
požadovaný výsek faktickej reality.
Pri konštruovaní reality sa vychádza z toho, že udalosť odohrávajúca sa vo faktickej
realite nadobúda svoj význam až potom, ako je tejto udalosti v diskurze prisúdená
vyhovujúca interpretácia. Pri konštruovaní reality sa tiež využíva už naznačený
poznatok o tom, že naše vnímanie reality je štandardizované, t. j. limitované známymi
schémami, a je preto očakávané, že i významy prisudzované obdobným udalostiam
budú analogické. V mediálnom politickom diskurze sa automatizovanými postupmi
z faktickej reality zviditeľňuje len to, čo si môže osvojiť/čo môže alebo čo má (s)poznať
cieľová časť publika.

Príklad konštruovania reality v mediálnom politickom diskurze
Výstavbové stereotypy (aktuálneho) mediálneho politického diskurzu odkazujú
na jeho konštitutívny znak – kolíziu. V rámci diskurzu sa na konfliktnom pôdoryse
uplatňuje jednoduchý princíp podnetu a reakcie; mediálne prostredie vytvára
podmienky na realizáciu tohto pravidla.
Vybraný príklad je ilustratívnym pokusom o ozrejmenie fungovania výstavbových
stereotypov pri zviditeľňovaní žiaduceho výseku faktickej reality (a jej
interpretáciami preddefinovaných významov) v mediálnom politickom diskurze. Je
predpoklad, že pri budúcej potrebe zviditeľnenia tematicky identického alebo
príbuzného výseku faktickej reality sa aktualizuje práve tento nižšie priblížený
automatizovaný postup.
Približne pred rokom k štandardným nástrojom diskreditácie politického
oponenta patrili nahrávky, ktoré mali dokazovať korupčné správanie politickej
konkurencie a/alebo jej nadštandardné vzťahy s osobami či skupinami konajúcimi
minimálne neeticky. Upozornenie na takéto konanie bolo motivované potrebou:
opätovného zviditeľnenia sa; vyvolania záujmu; prekrytia inej témy; reakcie na
závažné obvinenie a zároveň odvrátenie pozornosti od tohto obvinenia; stimulácie
záujmu verejnosti v špecifických obdobiach; spochybnenia kompetentnosti
politického zoskupenia, resp. jeho reprezentanta konať v nejakej situácii alebo sa
o nej vyjadrovať.
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Na existenciu nahrávky sa obvykle upozorní formou mimoriadnej tlačovej
konferencie, pričom politické zoskupenie vopred avizuje zverejnenie závažných
informácií. Neobvyklé však nie je ani „náhodné“ objavenie sa takejto nahrávky, na
existenciu ktorej je prvotne upozornené médium disponujúce početným publikom.
Zisťovanie pôvodu nahrávky, spôsobu jej získania, obdobia jej vzniku a jej
relevancie obvykle stoja v úzadí ostrej výmeny medializovaných odkazov
zainteresovaných strán. Tie sa zvyčajne, v záujme ich vyššej autenticity, publiku
dávkujú formou tlačových konferencií vysielaných v priamom prenose.
V obhajobe kauzou zasiahnutého subjektu má prevahu tzv. prázdna argumentácia
(je to klamstvo; pán XY zavádza a on to dobre vie; teraz vytiahol starú kauzu, ktorá je
už dávno vyriešená a nič sa nepotvrdilo; je to podvrh; je to postrihané, vytrhnuté
z kontextu). Tento typ argumentácie je pre medializáciu a snahu o rýchle odvrátenie
pozornosti výhodnejší ako pokusy o sofistikovaný postup.
K udalosti sa zväčša vyjadrujú len zainteresované strany. Politické zoskupenia
vystupujúce ako partneri obvineného subjektu sa dištancujú zrejme v záujme
ochrany, t. j. aby nedali zámienku na vlastnú spojitosť s kauzou; iniciátor kauzy zas
vyvíja také aktivity, aby znemožnil parazitovať na kauze iným (s ním sympatizujúcim)
hnutiam/subjektom, keďže jeho zámerom je využiť udalosť najmä vo vlastný
prospech.
Po fáze prvých reakcií obviňujúci avizuje ďalšie odhalenia, realizuje postupy, ktoré
majú gradovať závažnosť udalosti, neraz až evokovať jej nebezpečenstvo pre
spoločnosť. Paralelne s tým často recykluje minulé kauzy subjektu, využívajúc
premisu, že ak už raz politické zoskupenie bolo podozrivé z neštandardného konania,
potom je mu takéto konanie vlastné. Obvinená strana bagatelizuje kauzu, snaží sa
odvrátiť pozornosť na obdobné udalosti, v ktorých mal pochybiť konkurent. So
snahou o zvýšenie svojej dôveryhodnosti vyzýva oponenta, aby sa obrátil na orgány
činné v trestnom konaní, pričom sama podáva oznámenie alebo jeho prípravu
medializuje.
V kontexte aktuálnej kauzy sa v mediálnom politickom diskurze pripomínajú
všetky obdobné udalosti. Tie majú rovnaké vyústenie – veľmi skoro ich prekryje nová,
rovnocenne zaujímavá téma, na konštruovaní ktorej má záujem najmä poškodené
zoskupenie. K pertraktovanej udalosti sa v mediálnom priestore opätovne vracia
zväčša zmienkou o zastavení trestného konania a veľmi často sa pripomína aj
v špecifických, napr. predvolebných obdobiach.
Z hľadiska persuazívneho pôsobenia takýto postup prezentovania udalosti
pravdepodobne nemá vplyv na publikum. Vo všeobecnosti podporuje predovšetkým
teatrálnosť politických vystúpení v médiách, hoci nie je vylúčené, že je súčasťou
premysleného komplexu persuazívnych postupov realizovaných so zámerom
oslabenia pozície oponenta. Sám o sebe však (aspoň nateraz) nebol u nás príčinou
spoločensko-politických pohybov, čo sa deje zrejme v dôsledku vysokej imunity
spoločnosti pred (minimálne) neetickým konaním politických predstaviteľov, pričom
takéto konanie (aktuálne) spoločnosť toleruje.
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Zjednodušene možno priebeh prezentovania udalosti popísať nasledovne:
1. avízo závažnej kauzy, v ktorej je zainteresované mocensky relevantné politické
zoskupenie/relevantný mocenský súper (alternatívne môže ísť o posunutie kauzy
mienkotvornému médiu);
2. rozsiahla medializácia, mediálna podpora prakticky zo strany všetkých médií;
3. obvinené zoskupenie volí priamočiaru, všeobecne zrozumiteľnú, i keď zväčša
argumentačne prázdnu obranu;
4. ostré mediálne odkazy zainteresovaných subjektov, dištancovanie sa ostatných;
5. iniciátor predpovedá ďalšie závažné odhalenia, prezentuje obvinenie v kontexte
minulých pochybení oponenta; obvinená strana bagatelizuje udalosť, pripomína
(zdanlivo) väčšie kauzy oponenta, snaží sa odvrátiť pozornosť;
6. výzva smerovaná k orgánom činným v trestnom konaní;
7. strata záujmu o kauzu v dôsledku objavenia sa jej adekvátnej náhrady;
8. s odstupom času pripomenutie kauzy v súvislosti so zastavením zväčša podaného
trestného oznámenia alebo v kontexte medializovanej obdobnej udalosti, alebo
v prípade potreby aktivizácie cieľovej skupiny publika;
9. kauza nemá zásadný dopad na viditeľné spoločensko-politické zmeny.
Každý, aj tento predstavený vzorec nakladania s obdobnými udalosťami, je
všeobecný a zjednodušený. Avšak až jeho výrazné narušenie, v tomto prípade napr.
prevzatím politickej zodpovednosti, môže byť signálom diskurzívnej zmeny, napr.
v oblasti politickej kultúry.

Záver
Politické zoskupenia v kooperácii s médiami vychádzajú pri takom zobrazovaní
reality, ktorá má byť pre ne vyhovujúca, z toho, že jednotlivci zotrvávajú v závislosti od
svojej príslušnosti k určitému spoločenstvu na stereotypoch, ktoré sú tomuto
spoločenstvu vlastné a práve na ich základe majú tendenciu vnímať (každú ďalšiu
tvorenú) realitu. Tieto ustálené, zaužívané spôsoby myslenia a konania si jednotlivci
osvojujú práve kontaktovaním sa s mediálnym politickým diskurzom.
Nadviazaním na predchádzajúce poznámky možno konštatovať, že realitou je pre
nás to, čo považujeme za skutočné. Posudzovanie, hodnotenie reality vzniká na
základe interpretácií a významov, ktoré sú objektom a udalostiam dané a je tiež
ovplyvňované kolektívnym zdieľaním reality. To sú základné tézy smerujúce
k porozumeniu toho, čo je diskurz. Povedané inými slovami, všetko to, na základe
čoho vnímame realitu a pojednávame o nej, je dané diskurzom. Je to teda text,
ideológia, sú to ustálené spôsoby prezentovania udalostí, automatizované schémy
sociálnych kontaktov vrátane obvyklých pravidiel komunikačného styku, spôsobu
hovorenia, ako aj toho, kde sa čo môže a čo nemôže hovoriť a o čom sa hovoriť dá,
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teda čo z faktickej reality sa v diskurze zviditeľní a aké významy to (ne)môže mať.
Zároveň je diskurz to, čo považujeme za realitu.4
Zdá sa, že samotnou podstatou diskurzu je stereotypnosť, pričom stereotyp je tu
vnímaný v tom najširšom význame slova, t. j. stereotypy ako verbálne
zovšeobecnenia, súbor ustálených tvrdení, ktoré nie sú overiteľné, ktoré majú
tendenciu prenikať medzi hodnoty a ktoré sa vyznačujú vysokým stupňom
distribúcie a stereotypy aj ako ustálená, preferovaná, a teda danému diskurzu vlastná
forma spracovania informácie či témy.5
Načrtnuté prístupy k diskurzu možno zhrnúť do nasledujúcich konštatácií:
ź diskurz organizuje naše vnímanie reality, automatizuje a zjednodušuje naše
posudzovanie aspracovávanie udalostí, sktorými vrámci daného diskurzu
prichádzame do kontaktu;
ź realita konštruovaná vsúlade smocenskými záujmami má verejný charakter, t. j. je
určená publiku, ktoré sa smediálnym politickým diskurzom (ne)dobrovoľne
arelatívne pravidelne kontaktuje;
ź diskurz sa po obsahovej stránke prezentuje ako paradigma ideológií,
charakteristických tém aich prípustných interpretácií aznich vyplývajúcich
preferovaných významov, ustálených azovšeobecňujúcich tvrdení podporujúcich
želané interpretácie, príznačných jazykových amimojazykových prostriedkov,
špecifických pragmatických zámerov;
ź diskurz sa po formálnej stránke prezentuje ako paradigma ustálených/
/štandardizovaných postupov prezentácie/usporiadania obsahovej stránky
diskurzu;
ź diskurz svoju aktuálnu podobu uchováva vo vlastnomsúbore zaznamenaných
textov vykazujúcich obsahovú aformálnu príbuznosť.

Stereotypes as a matter of political media discourse
Summary
The thesis outlines the notion of discourse as a category which organizes perception of reality. The
author concentrates on the political media discourse which seems to be based on a set of stereotypes.
These are seen as steady, preferred techniques of presentation of the the covetable part of factual
reality as well as conclusions supporting covetable presentation of this reality. This implies the need to
distinguish between semantic stereotypes, which support simplified interpretation of events of factual
reality by adding the covetable/desirable meanings to the reality; and, secondly, composition
stereotypes, which arrange the situation in the way it elicits the interest and effectively supports
suitable persuasive climate. The theory is illustrated by examples of Slovak provenience.

4

Takéto poňatie diskurzu sa prikláňa k teóriám sociálnej konštrukcie reality (P. I. Berger – T. Luckmann).
Porov. U. M. Quasthoff, Etnocentryczne przetwarzanie informacji. Ambiwalencja funkcji stereotypów w komunikacji międzykulturowej, http://www.lingwistyka. uni.wroc.pl/jk/ (dostupné: 22.10.2012).
5
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Obrona i krytyka optymizmu w dyskursie medialnym
w Polsce na tle światowego kryzysu finansowego

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

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

D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, tłum. Marta Bucholc, Alina Szulżycka, Warszawa 2007, s. 388.
Tamże, s. 354.
3
K. Wielecki, Kryzys i socjologia, Warszawa 2012.
4
Pisałam o tym analizując idee szczęścia w psychologicznym czasopiśmie „Charaktery”: T. Kanash, Is Happiness an
Important Value for Polish Society?, „Journal of International Scientific Publications: Media and value priorities of
society”, 2012, t.1.
2

53

Tatiana Kanasz

polskiego. Powstaje pytanie o zmienność/trwałość natury owych tożsamości
w nowym kontekście. Dzięki procesom globalnego komunikowania społecznego
zachodnie idee związane z krytyką optymizmu coraz głośniej brzmią także w polskich
środkach masowego przekazu.

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

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

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

8

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

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

13

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

34

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

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

Tamże, s. 40.
Tamże, s. 41.
39 Tamże.
40 Tamże.
41 L. Baj, Większość Polaków jest zadowolona ze swojego życia, „Gazeta Wyborcza”, 02.07.2011,
http://wyborcza.pl/1,75248,9880952,Wiekszosc_Polakow_jest_zadowolona_ze_swojego_zycia.html#ixzz1R237m
zGN (02.07.2011).
42 Tamże.
38
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dziesięciu z nas odczuło mocno kryzys gospodarczy z ostatnich lat. Ale grubo ponad połowa Polaków
jest przy tym optymistami co do przyszłości swoich dzieci. Przy czym więcej optymizmu deklarują
osoby młodsze i bardziej zamożne. Dla porównania mniej niż 10 proc. Brytyjczyków patrzy z optymizmem na przyszłość młodszych pokoleń”43.

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

Podkreśla także, że „W dodatku Polacy mają inny niż w krajach Europy Zachodniej
punkt odniesienia, bo pamiętają PRL-owską bylejakość”. Mają mniejsze potrzeby
materialne niż na przykład Brytyjczycy. Najbardziej Polacy są zadowoleni z relacji
z rodziną, stąd nad artykułem zostało umieszczone zdjęcie radosnej rodziny.
Okładka jednego z lipcowych numerów „Polityki” z 2011 r. przedstawia odniesienie do danych „Diagnozy Społecznej”. Tytuł brzmi ironicznie: „NIE DO WIARY! Polacy
są szczęśliwi”. W przekazie werbalnym eksponuje się słowa niedowierzania, co
kontrastuje z tytułem artykułu oraz rysunkiem na okładce. Rysunek pokazuje twarz
uśmiechniętej kobiety pomalowaną na biało-czerwono w kolorach flagi narodowej.
Zaanonsowany artykuł „Chce nam się żyć” jest rozmową Jacka Żakowskiego z Januszem Czapińskim45. Z leadu czytelnik dowiaduje się, że w rozmowie będzie mowa
m.in. o „największym zadowoleniu obywateli w ciągu minionych 20 lat” (strategia
intensyfikacji, kontekst transformacji). Na pierwsze pytanie „Jak się mamy?” pada
odpowiedź Czapińskiego „Dużo lepiej, niż to widać w mediach” (przeciwstawienie
realnego samopoczucia Polaków jego medialnym konstrukcjom). Nieco dalej rozwija
swoją myśl następująco: „Ciągle słychać, że kryzys uderzył w Polaków, że drożyzna, że
coraz mniej pieniędzy w portfelach…Nieprawda!”. Już na początku wywiadu badacz
warunków i jakości życia dystansuje się od medialnej narracji kryzysowej. Rozmowa
dalej sprowadza się do podziałów politycznych oraz charakterystyki elektoratu poszczególnych partii.
Pod koniec artykułu dziennikarz ponownie wyraża sceptycyzm wobec wyników
danych „Diagnozy” świadczących o zadowoleniu z życia Polaków, zwracając uwagę na
pewne problemy: „Rozpiętość dochodów rośnie, wielu studentów chce emigrować,
małżeństwo, rodzina nas frustrują, a pan twierdzi, że w Polsce nie ma powodów do
społecznego napięcia”. Odpowiedź Czapińskiego odwołuje się do badań, wskaźników
43
44
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Tamże.
M. Marczak, Szczęśliwy jak Polak, „Newsweek”, 28.11.2010, dział „Peryskop”, s. 6.
J. Żakowski, Chce nam się żyć. Rozmowa z J. Czapińskim, „Polityka”, nr 29, 13.07-19.07.2011.
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przedstawiających wzrost liczby osób zadowolonych z życia i spadek liczby osób
mających myśli samobójcze. Uzasadnia to jego tezę, że „Mimo światowego kryzysu
w ciągu dwóch lat psychiczna kondycja Polaków pod żadnym względem się nie
pogorszyła. A poziom szczęścia wyraźnie się podniósł”. Po tym wyjaśnieniu Żakowski
powraca do słowa kryzys, które wymaga wyjaśnienia, mówiąc: „Czyli jesteśmy odporni na kryzys”. Czapiński wyjaśnia: „Ten kryzys w zasadzie nie dotknął polskich budżetów domowych. On na razie dotknął tylko budżet państwa”. Żakowski dopowiada
wyjaśniając gorszą sytuację ludzi biednych: „Dlatego zbiednieli najbiedniejsi, uzależnieni od wsparcia budżetu”. Poziom dobrego samopoczucia wyjaśniany jest również
lepszym dopasowaniem oczekiwań do rzeczywistości po 20 latach transformacji.
Jak widzimy, w danym artykule zmianę podkreśla badacz, wiążąc to z kontekstem
udanej transformacji oraz nastrojów większości społeczeństwa polskiego. Dziennikarz, przeciwnie, umieszcza dane „Diagnozy Społecznej” w szerszym kontekście kryzysu światowego, a także odwołuje się do sytuacji i nastrojów poszczególnych grup
społecznych, którym się nie powiodło.
W internetowym wydaniu „Gazety Wyborczej” z 2011 roku w oparciu o różne
badania sondażowe także odnotowano historyczną poprawę nastrojów Polaków.
W artykule Renaty Grochal „Polacy zadowoleni mimo kryzysu” czytamy wypowiedź
Czapińskiego: „Nigdy w historii badań Polacy nie byli tak szczęśliwi, tak zadowoleni ze
swojego życia”46. Zmiana w zadowoleniu z życia jest postrzegana jako wyjątkowa. Ta
wypowiedź jest umieszczona pod dużym zdjęciem na początku artykułu. Na zdjęciu
przedstawione są „zadowolone Polki przy fontannie w Warszawie”. W dalszej wypowiedzi Czapińskiego o tym, że Polacy „mają ogromną satysfakcję z tego, że mimo
światowego kryzysu, straszenia, że jakiś potworny smok czai się za górą, nie doznali
uszczerbku na standardzie życia”, dostrzegamy strategię intensyfikacji zadowolenia
z życia oraz strategię kontrastu ze światowym kryzysem. Artykuł kończy się podaniem
różniących się od ogółu danych: „Są jednak dwa wyjątki: renciści i osoby żyjące
z zasiłków. Wskaźnik ubóstwa wzrósł w tych grupach z 6,3 proc. do 10,2 proc.”. Artykuł
jest krótki, pełni funkcje informacyjne, brak w nim polemiki i głębszych rozważań.
Teza o „wzroście szczęśliwości pomimo kryzysu” jest obecna i w 2012 roku na
47
łamach „Polityki”. Edwin Bendyk w artykule „Szczęście brutto” nawiązuje do Raportu ONZ o Globalnym Szczęściu stawiając tezę, że „pieniądze szczęścia nie dają”. „Polacy z kolei od rozpoczęcia transformacji, choć nieustannie na wszystko narzekają, nie
48
mogą ukryć, że poziom ich szczęśliwości rośnie” . Autor odwołuje się do danych
z badań „Diagnozy Społecznej” oraz wypowiedzi J. Czapińskiego o poprawie kondycji
psychicznej Polaków. Zaraz po tej wypowiedzi dziennikarz dodaje: „To wszystko mimo
szalejącego na świecie kryzysu i licznych powodów do niezadowolenia”49. Czytelnik
46 R. Grochal, Polacy zadowoleni mimo kryzysu, „Gazeta Wyborcza”, 14.07.2011,
http://wyborcza.pl/1,75478,9944099,Jest_dobrze_mimo_kryzysu.html (14.07.2011).
47 E. Bendyk „Szczęście brutto”, „Polityka”, nr 19, 9.05-15.05.2012.
48 Tamże, s. 50.
49 Tamże.
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może mieć wrażenie, że dane na temat poprawy samopoczucia Polaków przyjmowane są z niedowierzaniem. Sceptycyzm autora przejawia się również w odniesieniu
do Polski na tle innych krajów:
„Cieszy, że polskie społeczeństwo staje się coraz bardziej szczęśliwe, lecz jest to szczęście na miarę
naszych możliwości, przeciętne i zapewniające naszemu krajowi miejsce dopiero w piątej dziesiątce
globalnego rankingu”50.

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

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

Tamże.
M. Marczak, Kres narodowego optymizmu, „Newsweek”, 09.01.2011.

66

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

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

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

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

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

Ponadto, poszukując głębszego optymizmu refleksyjnego, narodowego ducha,
dziennikarz pyta retorycznie: „Jak odnaleźć tę optymistyczną Polskę, jak się do niej
64
przytulić?” W pesymistycznym tonie wypowiada się także czytelnik: „Sprawa jest
prosta – w Europie nastroje społeczne są obecnie fatalne. Na tym tle Polska zajmuje
pozycję jednookiego, który wśród ślepców jest królem. I tylko tyle”65.
Zwracając uwagę na inne badania, powracamy do idei polskiego pesymizmu.
W artykule „Gazety Wyborczej” „CBOS: Polacy pesymistycznie o przyszłości” zostały
66
przedstawione pesymistyczne prognozy rządów Donalda Tuska . Towarzyszące
artykułowi zdjęcie ukazuje „Nowy rząd Donalda Tuska w pełnym składzie”.
59

Tamże.
Tamże.
61 Tamże.
62 S. Blumsztajn, Na prezydencję zamiast namiotu, „Gazeta Wyborcza”, 01.07.2011,
http://wyborcza.pl/1,75968,9875570,Na_prezydencje_zamiast_namiotu.html#ixzz1R23c3aUQ (01.07.2011).
63 Tamże.
64 Tamże.
65 Komentarz czytelnika umieszczony na forum, „kirdan1”, 01.07.2011.
66 CBOS, Polacy pesymistycznie o przyszłości, „Gazeta Wyborcza”, 27.12.2011,
http://wyborcza.pl/1,75248,10875034,CBOS__Polacy_pesymistycznie_o_przyszlosci.html#ixzz1hkTm3QRf
(27.12.2011).
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Pesymistyczne oceny dotyczą następujących obszarów: wzrostu bezrobocia i biedy,
pogorszenia się stanu finansów publicznych, warunków życia w Polsce, pogorszenia
się sytuacji w służbie zdrowia. Artykuł przytacza wyniki badań CBOS dotyczące
„indeksu optymizmu” wśród wyborców poszczególnych partii. To wskaźnik przedstawiający liczbę pozytywnych odpowiedzi na pytania o sytuację w kraju. Wyniki
przedstawia się następująco:
„I tak największymi optymistami są wyborcy PO, którzy uzyskali jedyny wskaźnik dodatni, chociaż
niewielki bo wynoszący zaledwie 0.98. U wyborców PSL ten wskaźnik to już minus 1. Bardziej
optymistyczni są zwolennicy Ruchu Palikota minus 0.8. Wyborcy SLD uzyskali wartość minus 1.6,
a PiS aż minus 3.3”67.

Do przytoczonych wyników brakuje komentarza. Zastosowano strategię nominalizacji.
W kolejnych badaniach, zaprezentowanych w artykule „Sondaż CBOS. Czarne
68
okulary Polaków”, utrzymuje się tendencja pogorszenia się nastrojów społecznych .
Zwraca na siebie uwagę duża czarna fotografia ptaków lecących na tle zachmurzonego nieba, z podpisem: „Polacy mają opinię smutasów nie bez przyczyny. Nie
patrzymy optymistycznie na świat”. W opinii eksperta, analityka CBOS Rafała Boguszewskiego, „Pesymizm Polaków jest tym większy, że opinie wyrażające nadzieję na
poprawę sytuacji politycznej są obecnie najrzadsze od blisko dziewięciu lat”69. Zatem
można dostrzec, że pesymizm Polaków dotyczy przede wszystkim sfery polityki.
Przykład retoryki pesymizmu pojawia się i w artykule niemieckiego dziennikarza
Gerharda Gnaucka70. Za kontekst artykułu posłużyła polska prezydencja w Unii
Europejskiej. Pierwsze zdanie artykułu brzmi: „Polska to straszny kraj. Tak przynaj71
mniej mówi wielu Polaków” . Polacy narzekają na biurokrację, koleje państwowe,
ceny na poziomie zachodnim oraz niewydolny system opieki zdrowotnej. „Powody
72
do narzekań dają też: politycy, głupcy, chamy w przestrzeni publicznej i na ulicy (…)” .
W kolejnym akapicie stosowana jest strategia uogólnienia: „Wszyscy narzekają, jęczą,
załamują ręce lub opuszczają je z rezygnacją”73. Zwraca się uwagę na to, że część
Polaków wyjeżdża za granicę (np. kilka tysięcy młodych ludzi wyjechało na Wyspy
Brytyjskie). Po chwili jednak autor przypomina słowa polskiego pisarza Andrzeja
Stasiuka o tym, że język polski służy do przedstawienia rzeczywistości bardziej czarnej
niż ona jest. Później podkreśla, że Polska jest postrzegana w świecie jako przykład
udanej transformacji. Z tym, że „Obywatele między Odrą i Bugiem, między Bałtykiem
67

Tamże.
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69 Tamże.
70 G. Gnauck, Sukces, aż strach, przedruk z gazety „Die Welt”, „Forum”, 11-17.07 2011, s. 4-5.
71 Tamże, s. 4.
72 Tamże.
73 Tamże.
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a Tatrami, z niedowierzaniem słuchają, jak inni mówią o potencjale ich kraju” . Tu
także pojawia się strategia uogólniania. Niedostrzegana jest zmiana w poziomie
zadowolenia z życia.
Retorykę pesymizmu znajdziemy w felietonie angielskiego eseisty Alaina de
Bottona75. Krytykuje on optymizm zachodni i podkreśla wartość świadomości
nieszczęść. Autor nawiązuje relacje z czytelnikiem odnosząc się do „wspólnoty
doświadczeń”:
„Czas zrozumieć, że optymizm, w którym się wychowaliśmy, jest dziwny i nieproduktywny. Zachód
żył wiarą w postęp dzięki swoim osiągnięciom w dziedzinie nauki i gospodarki. Jednak w szerszej
historycznej perspektywie ten optymizm jest anomalią”76.

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

Egzemplifikacja retoryki sukcesu: idea tyranii optymizmu
Retoryka sukcesu realizuje się w motywach tyranii optymizmu oraz krytyki nadmiernego optymizmu. Rozważania o skutkach nadmiernego optymizmu oraz o „piekle szczęścia” znajdujemy w artykułach „Forum”78 oraz „Gazety Wyborczej”79. W obu
przypadkach tekst jest przedrukiem artykułu francuskiego pisarza, eseisty i filozofa
80
Pascala Brucknera z gazety „City Journal” . W odpowiedzi na ten artykuł ukazał się
81
list czytelnika „Gazety Wyborczej” .
Trzystronicowy artykuł Pascala Brucknera „Skazani na radość” został umieszczony
w tygodniku „Forum” w dziale „Esej. Nieznośna ciężkość bytu”. Podtytuł brzmi:
„Pogoń za szczęściem stała się nie tylko największym przemysłem naszych czasów, ale
także nowym porządkiem moralnym (…)”82. W środku artykułu umieszczony jest
rysunek uśmiechających się ludzi trzymających się razem za ramiona. W spisie treści
obok artykułu umieszczone są słowa „Śmiej się albo giń. Kiepskie czasy dla smutasów”.
74
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Ciekawe, że „Gazeta Wyborcza” do tego samego tekstu daje inne zdjęcia, które
wskazują na bliskość poruszanych w tekście zagadnień z kontekstem polskim. Na
jednym ze zdjęć widzimy dziewczynę patrzącą na szklaną kulę. Podpis pod zdjęciem:
„Jak bardzo zmieniła się nasza koncepcja szczęścia?” Druga fotografia przedstawia
ognie sztuczne nad Pałacem Kultury w Warszawie. Podpis brzmi: „Wielu ludzi ma
nadzieję, że nowy rok to nowe możliwości”.
Idea tyranii szczęścia polega na maksymalnym wykorzystaniu czasu na zasadzie:
czas to pieniądz, na obowiązku szczęścia, a nie prawie do bycia szczęśliwym, na normie konsumpcji (zamiast oszczędzania) i rozbudowaniu własnych potrzeb (zamiast
ich ograniczania), na idei spełnienia i indywidualnej odpowiedzialności za jej realizację („jeśli nie jestem szczęśliwy, sam sobie jestem winny”), na obsesji zdrowia i długim
trwaniu, wreszcie na dążeniu do celu za wszelką cenę. Jak wyraził to Bruckner:
„Smutek jest chorobą społeczeństwa, które z dobrego samopoczucia uczyniło obowiązek i które
karze nieudaczników. Szczęście przestało być szansą czy darem niebios, rzadką łaską, która opromienia monotonne dni. Jesteśmy je winni sobie, mamy je okazywać wszem i wobec”83.

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

Przytoczony powyżej cytat pokazuje, że autor stosuje strategię nominalizacji oraz
tworzenia kontekstu historycznego. W przeciwieństwie do tradycyjnego pesymizmu
współcześnie rysuje się nowe oblicze Polski. Zdaniem czytelnika, „My teraz także
chcemy pokazywać światu swoją szczęśliwą twarz, radość i poczucie spełnienia.
85
Autokreacja i autopromocja to zjawiska i postawy jakże powszechne” . W przytoczonej wypowiedzi obecne są motywy retoryki zmiany.
Podejście optymistyczne nie gwarantuje sukcesu. Temu jest poświęcony
sześciostronicowy artykuł „Idziesz, musisz!”, przedrukowany z niemieckiej gazety,
w rubryce „Iluzja sukcesu”86. Artykuł poprzedza duże stronicowe zdjęcie ze sztuk
walki przedstawiające trenera i małego chłopca na tle widowni. Podtytuł artykułu
brzmi: „Świat należy do optymistów: lepiej radzą sobie w życiu, odnoszą większe
sukcesy. I wyrządzają największe szkody, gdy przeceniają swoje możliwości”. Nie
sposób w tym miejscu bardzo szczegółowo zaprezentować cały artykuł. Zwróćmy
uwagę na kilka aspektów.
83
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P. Bruckner, Szczęście to piekło…, s. 22.
E. Suchorypa, Alternatywa dla szczęścia – list…
Tamże.
M. Dworschak, Idziesz, musisz!, „Forum”, 30.01-05.02.2012.
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Odrzucanie optymizmu bierze się, jak pisze autor, z sytuacji na rynkach finansowych. „Bańki na rynkach finansowych i grożące bankructwa państw sprawiają, że
87
ludzie mają powoli dość optymizmu” . Chodzi o optymizm decydentów w sferze
publicznej, czyli „optymizm na wielką skalę”. Możliwa przyczyna widziana jest
w kryzysie finansowym i kryzysie strefy euro. Zarazem autor podkreśla, że potrzebny
jest optymizm w „małej skali”, czyli jednostkowy. W wątpliwość podawane są ćwiczenia optymizmu proponowane przez psychologię pozytywną. Autor uważa, że
ważne są warunki życia i sytuacja w rodzinie. „Z trudnych warunków w dzieciństwie
rodzi się pesymizm”88.

Zakończenie
Pojęcie optymizmu jest wielowymiarowe. Mówiąc o optymizmie należy rozróżniać różne jego odmiany: od optymizmu jednostkowego do optymizmu narodowego.
W analizowanym dyskursie medialnym na poziomie makrospołecznym idee optymizmu znajdują więcej zarzutów niż w mikroperspektywie89. Wyodrębnione typy retoryk
(pesymizmu, zmiany oraz sukcesu) wzajemnie się przenikają. Na przykład, w obrębie
retoryki zmiany znajdujemy uwagi dotyczące zarówno optymizmu, jak i pesymizmu.
Są artykuły, które jednocześnie przedstawiają różne typy retoryk.
W obrębie retoryki zmiany stosowano strategię intensyfikacji oraz kontrastu na
poziomie werbalnym oraz wizualnym. Retorykę pesymizmu cechuje strategia nominalizacji, stereotypizacji, uogólnienia, upolitycznienia oraz orzekania. W analizowanej prasie lokalnej zagadnienia optymizmu/pesymizmu idą w parze z politycznymi
podziałami na linii PO (optymizm) – PIS (pesymizm). Zauważono, że rośnie pesymizm
wobec partii rządzącej, również wśród zwolenników PO. Za pomocą mediów i polityków optymizm staje się wypaczoną ideą. W efekcie takie reprezentacje społeczne
utrudniają kreowanie kultury zaufania i optymizmu w Polsce. Również w obrębie
retoryki sukcesu stosowano podobne strategie dyskursywne. W warstwie wizualnej
przeważnie czarny kolor stosowany jest do podkreślenia retoryki pesymistycznej.
Optymistyczna retoryka jest wzmacniana poprzez stosowanie bardziej jaskrawych
kolorów.
Problematyka kryzysu jest w różnym stopniu obecna w analizowanych artykułach.
Argument kryzysu chętnie wykorzystują dziennikarze, szczególnie w odniesieniu do
nastrojów społecznych Polaków. Częściej wykorzystuje się argument kryzysu w 2011
roku (po kryzysie w Grecji) niż w 2009 (po kryzysie w Stanach Zjednoczonych). Może
to wynikać z bliskości sytuacji regionalnej. Temat kryzysu w odniesieniu do Polski
uzupełnia, a częściowo zastępuje, odniesienie do tematu transformacji. To przede
wszystkim na tle transformacji jest oparta retoryka zmiany. W kontekście kryzysu
finansowego krytykuje się zachodni optymizm na wielką skalę, dotyczący sfery
publicznej. Uzupełniającym kontekstem w tym przypadku jest ideologia sukcesu.
87
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Analizowanym mediom nie do końca udaje się przełamać stereotyp smutnego
Polaka. Dane o wzrastającym poczuciu zadowolenia z życia przyjmowane są nieraz
z niedowierzaniem, ironią. Niedowierzanie wyrażają dziennikarze, którzy odwołują
się do sceptycznych opinii Polaków. Powstaje oksymoron „szczęśliwych malkontentów”.
Z jednej strony polscy badacze dowodzą, że społeczeństwo polskie (a przede
wszystkim młodsze pokolenie Polaków) zaczyna doceniać wartości sukcesu oraz
optymistycznego podejścia do życia w odróżnieniu od trwającego przez wiele lat
stereotypu narzekającego społeczeństwa. Z drugiej strony, media społeczno-polityczne nie stwarzają możliwości do tworzenia kultury optymizmu, szczególnie
w analizowanym kontekście kryzysu gospodarczego.
Można przypuszczać, że kultura optymizmu (i afirmacji) jest związana z poziomem
rozwoju gospodarczego: w czasach prosperity gospodarczej poziom optymizmu
wzrasta, a w czasach kryzysu ustępuje miejsca kulturze narzekania oraz nieufności.
Uczestnicy kultury optymizmu i narzekania są zróżnicowani społecznie. Osoby
o wyższym statusie społecznym, którym lepiej się powodzi, zazwyczaj są skłonne
akceptować ład społeczny oraz przejawiać optymizm. Na innym krańcu znajdziemy
osoby o niższym statusie społecznym, którym w życiu nie powiodło się, więc mają
powody do pesymistycznych nastrojów.
Autorka zdaje sobie sprawę z ograniczonego charakteru badań własnych.
Weryfikacja medialnych reprezentacji zmiennej z natury kultury optymizmu w Polsce
wymagałaby bardziej systematycznej oraz szerszej i bardziej szczegółowej analizy
zróżnicowanych środków masowego przekazu: telewizji, radia, prasy, wybranych
portali internetowych. Dopiero takie badania pozwoliłyby oszacować proporcje
medialnych kultur optymizmu i pesymizmu w Polsce. Warto być może w przyszłości
przyjrzeć się elementom kultur optymizmu i pesymizmu w bardziej szczegółowym
kontekście problemowym w różnych mediach (np. w przypadku poszczególnych
reform społecznych). Niemniej jednak zrealizowane badania jakościowe pokazały
różnorodność występujących retoryk. A taka różnorodność może świadczyć o pewnej
dynamice medialnych reprezentacji optymizmu oraz pesymizmu.

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

Wprowadzenie
Na łamach jednego z październikowych numerów „Polityki” Edwin Bendyk
napisał: „od zarania dziejów do 2003 roku ludzkość wyprodukowała pięć eksabajtów
danych. To bardzo dużo, a jednak oszałamia coś innego: dziś produkujemy tyle co dwa
1
dni” . W związku z niebywałym wzrostem informacji rodzą się pytania: w jaki sposób
dotrzeć do interesujących treści, jak wyłowić to, co najważniejsze, jak w gąszczu
często sprzecznych doniesień, także naukowych, wybrać to, co zdrowe, bezpieczne
i dostosowane do naszych potrzeb? I tu z pomocą współczesnemu człowiekowi przychodzą różni eksperci i specjaliści, którzy na łamach kolorowych czasopism, w programach telewizyjnych, audycjach radiowych i na stronach internetowych doradzają,
pomagają i zwracają uwagę odbiorców mediów na to, co ważne, użyteczne, modne
i niezbędne.
Na łamach swojego artykułu chciałabym przyjrzeć się bliżej, zarówno w aspekcie
ilościowym, jak i jakościowym, dyskursowi eksperckiemu, który toczył się w popularnych programach polskiej telewizji śniadaniowej.

Eksperci w kulturze popularnej
Jürgen Habermas zauważył: „w dzisiejszym dyskursie publicznym mamy do
czynienia z dominacją kultury, którą możemy określić jako kulturę ekspercką”2.
W przestrzeni medialnej funkcjonują różnego typu specjaliści, którzy bazując na
racjonalnych, często naukowych przesłankach, kształtują, najczęściej za pomocą
przekazów medialnych, nasz stosunek do rzeczywistości. Eksperci podpowiadają
nam, co jeść – margarynę czy masło, w co się ubrać, aby wyglądać modnie, jaką
dyscyplinę sportu uprawiać, jakie rośliny pielęgnować w ogródku, jak uprawiać seks
i dbać o każdą część naszego ciała, aby być zdrowym i atrakcyjnie się prezentować.
Anthony Giddens podkreślił, że „współczesny człowiek żyje w kulturze mnogości
wyborów”3 i wśród tej wielości stara się odnaleźć. Jego zdaniem
1

E. Bendyk, Wróżenie z danych, „Polityka” 2012, nr 43, s. 68.
Cyt. za: A. Lewicki, Od House'a do Shreka. Seryjność w kulturze popularnej, Wrocław 2011, s. 49.
3
Szerzej zob. A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności,
Warszawa 2001.
2
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„globalizacja wymusza na ludziach bardziej otwarty, refleksyjny sposób życia. Oznacza to, że
bezustannie odpowiadamy na zmiany zachodzące w otaczającym nas świecie i ciągle przystosowujemy się do niego. Jako jednostki ewoluujemy wraz ze środowiskiem społecznym, którego jesteśmy
częścią”4.

Można zatem powiedzieć, że decyzje, które podejmujemy każdego dnia, nawet te
najdrobniejsze i związane z codziennością, stanowią część procesu, w jakim wciąż
tworzymy i odtwarzamy naszą indywidualną tożsamość. Taką postawę wymusza na
nas epoka, w której żyjemy, nazwana przez Zygmunta Baumana płynną nowoczesnością. Jej charakterystyczną cechą jest
„kompulsywna i obsesyjna, nieprzerwana, niepowstrzymana i wiecznie niedokończona modernizacja, wszechobecne i nieusuwalne, niezaspokojone pragnienie twórczej destrukcji (lub jak to bywa
niekiedy, destrukcyjnej twórczości: >oczyszczenia przedpola< w imię >nowych ulepszonych projektów<, >demontowania<, >eliminowania<, >wycofywania<, >roztapiania< lub >redukowania< –
a wszystko po to, aby móc robić to samo w przyszłości dla zwiększania efektywności i konkurencyjności”5.

W związku z powyższym eksperci stali się w kulturze prefiguratywnej swojego
rodzaju drogowskazami, doradcami i przewodnikami po meandrach codziennego
życia pozbawionego stałych punktów odniesienia i trwałych wzorców postępowania.
Stąd duża popularność bogatego segmentu prasy poradnikowej. Zainteresowaniem
czytelników cieszą się tytuły dotyczące motoryzacji, wychowania dzieci, prowadzenia domu, dbania o ogród itp. Jednym słowem takie, które radzą i pomagają
rozwiązywać różne problemy i dokonywać codziennych wyborów. Także na listach
rankingowych książkowych bestsellerów bardzo często znajdują się poradniki dotyczące niemal każdej sfery życia. Media audiowizualne również korzystają ze wsparcia
ekspertów. Dobrym przykładem jest tu telewizja śniadaniowa.
W kulturze eksperckiej nikt nie posiada monopolu na prawdę6. Często słychać
głosy o upadku autorytetów. Eksperci jednak nie starają się wejść w ich rolę, nie
starają się ich zastąpić. Ich zadania ograniczają się do propozycji, porady, sugestii, do
zwrócenia uwagi odbiorcy przekazów medialnych na ważny aspekt dotyczący praktycznego funkcjonowania człowieka. Komunikaty muszą być zatem jasne, racjonalnie
7
uzasadnione i odnoszące się do mierzalnej rzeczywistości . Najlepiej poparte najnowszymi badaniami empirycznymi. Wartość takich wypowiedzi podnoszą także
liczne rekomendacje instytutów badawczych i konsumenckich, klinik medycznych
itp. Niezbędna okazuje się także umiejętność podawania komunikatów w zwartej,
efektownej formie, która wysunęła się na pierwszy plan, dominując nad treścią. Na
rynku medialnym zatem odnaleźli się ci eksperci, „doradzacze”, specjaliści, którzy
4
5
6
7

A. Giddens, Socjologia, Warszawa 2004, s. 84.
Z. Bauman, Płynna nowoczesność, Kraków 2006, s. 44-45.
http://www.racjonalista.pl (dostęp: 10.09.2012).
http://www.racjonalista.pl (dostęp: 10.09.2012).
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potrafili postępować według nowych zasad. Stali się ekspertami „na każdą okazję”,
„fachowcami typu 360 stopni”, zawsze gotowymi w dwóch zdaniach objaśnić nawet
8
najbardziej skomplikowany problem .
Ten proces eksploatacji specjalistów widoczny jest w mediach, które jak zauważył
Arkadiusz Lewicki,
„niemal w każdej sprawie, od stosunków polsko-gabońskich poprzez wybuch wulkanu na Islandii do
znaczenia koloru koszuli kandydującego na ważny urząd polityka, mają zwyczaj zwracać się o komentarz do specjalisty z danej dziedziny, najlepiej reprezentującego świat nauki, którego nazwisko
można na ekranie czy w gazecie poprzedzać odpowiednim tytułem”9.

Można zatem powiedzieć, że eksperci pojawiający się w mediach to z jednej strony doskonale orientujący się w swojej dziedzinie, liczący się w środowisku fachowcy,
często górujący nad innymi, mający wiedzę i umiejący ją sprzedać. Z drugiej strony, to
celebryci występujący w roli specjalistów tłumaczących złożoność relacji społecznych, zawiłych zagadnień prawnych, skomplikowanych kwestii dotyczących współczesnej medycyny.

Dyskurs, dyskurs medialny i dyskurs w mediach
Większość dyskursów, w tym także eksperckich, toczy się w przestrzeni medialnej.
Media stały się głównym nośnikiem tychże przekazów i źródłem wiedzy o otaczającej
rzeczywistości. Niezwykle modny i intensywnie stosowany w nauce termin dyskurs
wywodzi się z językoznawstwa i semiotyki. Obecnie funkcjonuje w wielu dziedzinach
10
nauk humanistycznych i społecznych . Zofia Kowalik-Kaleta podkreśliła, że pojęcie to
11
„ma charakter złożony, różne też były i są koncepcje pojmowania i analizy dyskursu” .
Biorąc pod uwagę wyżej wymienione czynniki Robert Szwed doszedł do wniosku, że
koncepcje badawcze dotyczące dyskursu zasadniczo zamykają się w jednej z trzech
głównych perspektyw. Po pierwsze, traktują dyskurs jako tekst, czyli strukturę ponadzdaniową. Po drugie, dyskurs to język w użyciu. I po trzecie, dyskurs definiowany jest
jako zachowanie komunikacyjne, czyli społeczna praktyka, która zawiera w sobie
zarówno przykłady użycia języka, jak i zachowania pozajęzykowe12. Istotny jest zatem

8
Więcej na ten temat zob. P. Wilk, Pomyleni mędrcy. Celebryci w cudzych rolach, „Tygodnik Powszechny” 2012,
nr 51, s. 12-13.
9
A. Lewicki, Od House'a do Shreka…, s. 65.
10 Socjologicznej analizie dyskursu (ang. Sociological Discourse Analysis) – został poświęcony pierwszy numer
„Studiów Socjologicznych” z 2012 roku, na łamach którego przybliżono teoretyczne założenia SAD oraz dwanaście
artykułów naukowych traktujących o jej różnych wymiarach. W tym numerze znalazły się także wyniki badań
empirycznych prowadzonych tą metodą.
11 Z. Kowalik-Kaleta, Interdyskursywności w medialnych tekstach perswazyjnych – analiza w ramach KAD, „Media
i Społeczeństwo” 2011, nr 1, s. 103.
12 R. Szwed, Nieswoistość analizy dyskursu w nauce o komunikacji. Dyskurs jako przedmiot i metoda badań,
[w:] Zawartość mediów, czyli rozważania nad metodologią badań medioznawczych, T. Gackowski (red.), Warszawa
2011, s. 13-29. Zob. także: Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych, R. Wodak, M. Krzyżanowski (red.),
Warszawa 2011.
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wybór określonej perspektywy badawczej, którą będzie się konsekwentnie podążało. Ramę metodologiczną dla moich badań stanowi trzecia z przedstawionych
wyżej perspektyw.
Według Słownika terminologii medialnej dyskurs to
„zespół zachowań językowych, których treść i forma warunkowane są koncepcjami poznawczymi,
charakterystycznymi dla danej epoki, danego typu komunikacji, danego rodzaju działalności, a także
praktycznymi warunkami formułowania wypowiedzi (kto mówi, do kogo, w jakim celu i w jakiej
sytuacji)”13.

Dyskurs jest zatem formą praktyki społecznej, rozpoznawalnym sposobem widze14
nia i opisywania świata . Można powiedzieć za A. Giddensem, że „stanowi ramy
myślenia w konkretnym obszarze życia społecznego. Np. dyskurs kryminologiczny
jest tym, co ludzie w danym społeczeństwie myślą i jak mówią o przestępczości”15.
Dyskurs medialny natomiast zdaniem Małgorzaty Lisowskiej-Magdziarz, to „zespół sposobów celowego, nieprzypadkowego używania języka do komunikowania
informacji, opinii, wartości, koncepcji, poglądów mediów na różne tematy”16. Analiza
dyskursu medialnego jest zatem odkrywaniem i opisywaniem, w jaki sposób dyskurs
wyraża ekonomiczne, polityczne i społeczne interesy grup i osób oraz badaniem,
w jaki sposób dyskurs ujawnia nierówny dostęp jednostek i grup do wiedzy, do możli17
wości wyrażania własnych interesów, a także możności wypowiedzenia się . Można
mówić o dyskursach medialnych na różne tematy, bądź potraktować media jako
przestrzeń, w której realizowane są dyskursy różnych grup społecznych, różnych ludzi
na różne tematy. Wówczas zdaniem M. Lisowskiej-Magdziarz mamy do czynienia
z dyskursem w mediach18.
Nie da się zaprzeczyć, że dla współczesnego człowieka media stanowią jedno
z nadrzędnych źródeł informacji. Pokazują świat, definiują pojęcia, opisują zjawiska,
19
porządkują, hierarchizują, podpowiadają interpretacje . Coraz częściej pojawiają się
opinie, że rozmawiamy, dostrzegamy, uważamy za ważne to, na co zwracają nam
uwagę media. A to, czego w mediach nie ma, po prostu nie istnieje.

13

Słownik terminologii medialnej, pod red. W. Pisarka, Kraków 2004, s. 40.
Zob. też: M. Dąbrowska, Dyskurs polityczny a równość płci. „Strategiczne ramowanie” jako feministyczna
metoda prowadzenia polityki równości, [w:] Zawartość mediów masowych: od kultury popularnej przez studia
genderowe do języka komunikowania, P. Dudek, M. Kuś (red.), Toruń 2010, s. 205-223.
15 A. Giddens, Socjologia..., s. 720.
16 M. Lisowska-Magdziarz, Analiza tekstu w dyskursie medialnym, Kraków 2001, s. 18.
17 Coraz częściej w polskich badaniach wykorzystujących prace van Dijka podkreśla się, że analiza nie powinna
odnosić się tylko do właściwości tekstu. Jej celem jest również analiza cech sytuacji społecznej, które mogą
systematycznie oddziaływać na strukturę komunikatu. Por. L.M. Nijakowski, Analiza dyskursu na temat mniejszości
narodowych i etnicznych w polskich mediach, w: www.racjonalista.pl – dostęp: 12.08.2012; D. Domińska-Werbel,
Psychologia dyskursywna – dyskurs i analiza dyskursu na podstawie analizy narracji studentów wyjeżdżających na
zagraniczne uczelnie, [w:] Komunikacja społeczna w świecie realnym, M. Baryluk, M. Wawrzak-Chodaczek (red.),
Toruń 2008, s. 48-59; J. Dobrołowicz, Jaki jest chłopak? Dyskurs męskości w piśmie dla trzynastolatek, Kielce 2010.
18 M. Lisowska-Magdziarz, Analiza tekstu…, s. 18.
19 Tamże, s. 19.
14
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Telewizja śniadaniowa
Używając określenia telewizja śniadaniowa lub jak wolą badacze amerykańscy
Early morning news shows, mamy na myśli telewizyjne magazyny informacyjne,
które – jak podkreśla Jan Wieten – są specjalnie zaprojektowane i dostosowane do
porannych potrzeb telewidza. Wszystkie tego typu programy na świecie mają formę
magazynu. Cechuje je różnorodna zawartość treściowa opakowana w określoną,
rozpoznawalną, łatwą do zidentyfikowania formę. Ich podstawowa struktura jest
podobna, zbudowana na regularnym powtarzaniu oraz uaktualnianiu różnego typu
20
informacji, które prezentowane są na antenie .
Wczesna pora emisji warunkuje także styl prowadzenia programów śniadaniowych. Poranna publiczność ma inne wymagania niż wieczorna. Rano widzowie potrzebują przewodnika, który w miły sposób pozwoli zaadaptować się do nowego dnia
pracy. Będzie ze zrozumieniem towarzyszył w porannych czynnościach i pomagał
w dokonywaniu wyborów związanych z wyjściem z domu. Daniel Hallin, charakteryzując telewizję śniadaniową, stwierdza, że jest ona o tym, „jak interesujący i przyjaźnie nastawieni ludzie konwersują z innymi przyjaźnie usposobionymi i ciekawymi
21
osobami w obecności zaproszonych do współudziału widzów” . Wczesna pora
transmisji ma swoje prawa. Wymaga ciepłego, przyjacielskiego, dodającego otuchy
stylu, który koncentruje się na konwersacji prowadzonej w przytulnej atmosferze,
eliminując styl bazujący na przesłuchaniu i wrogości22.
Związanie programów porannych z czasem jest jednak głębsze niż mogłoby się
wydawać. J. Wieten i M. Pantti zauważyli, że oglądając telewizję zwykle zapominamy
o upływających minutach i godzinach. Ulubiony serial, film pełnometrażowy czy talk23
show sprawiają, że tracimy poczucie czasu . Programy poranne natomiast stale
o czasie przypominają. Umieszczony najczęściej na dole ekranu zegar permanentnie
komunikuje o jego upływie informując telewidza, ile pozostało mu do wyjścia z domu
lub przygotowania dzieci do szkoły. Prezenterzy zachęcają do oglądania, zapewniając, że „za chwilę”, „za moment” lub „przed wyjściem do pracy” telewidz zdąży
obejrzeć serwis informacyjny, prognozę pogody lub wywiad ze znaną postacią showbiznesu. Prowadzący podkreślają, że przygotowali wiele interesujących materiałów,
które są jeszcze przed odbiorcami. Informują o tym w czasie trwania programu na
antenie. W związku z tym program jest produkowany i komunikowany w tym samym
momencie. Podkreśla to walor telewizji na żywo, skupiającej się na bieżących
20 J. Wieten, Breaktast Television: Infotainers at Daybreak,[ w:] Television across Europe, J. Wietan, G. Murdock,
P. Dahlgren (red.), London 2000, s. 177-179.
21 J. Wieten, M. Pantti, Obsessed with the Audience: Breakfast Television Revisited, „Media, Culture&Society”
2005, nr 27, s. 30.
22 Patty Neger, jeden z producentów „Good Morning America”, w wywiadzie z 17 maja 2000 roku podkreślił:
„Musisz poprowadzić program przyjaźnie. Nie sądzę, żeby ktokolwiek chciał wstać rano i być dręczony”, [w:]
J. Wieten, M. Pantti, Obsessed with the Audience..., s. 30.
23 Tamże, s. 22.
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sprawach związanych z teraźniejszością potencjalnego widza, które dla odbiorcy,
w tym konkretnym momencie, czyli o poranku, są najważniejsze, gdyż dotyczą go
bezpośrednio.
Nieustannie o czasie przypominają nam także czołówki niemal wszystkich programów porannych. Nieważne, który z nich wybierzemy – zobaczymy symbolikę odnoszącą się do poranka. Przywita nas wschodzące słońce, budziki, kubki porannej kawy,
talerzyki z rogalikami. Ikonografia tego typu odnosi się do sfery prywatnej i ma budować poczucie ciepła i domowej atmosfery24. Uwagę widza koncentruje się zatem na
atrybutach związanych ze śniadaniem, a to nierozerwalnie wiąże się z porankiem
i przygotowaniem do podjęcia zawodowych obowiązków.
Większość z nas nie dysponuje rano wystarczającą ilością wolnego czasu, który
może przeznaczyć na spokojne oglądanie porannego programu. Przygotowujemy
śniadanie, wykonujemy poranną toaletę, szykujemy dzieci do szkoły i przedszkola,
słuchamy radia, oglądamy telewizję. Program śniadaniowy jest zatem jedną z tych
rutynowych czynności, które wykonujemy równolegle z innymi. Telewidzowie mając
wiele porannych obowiązków nie mogą w pełni zaangażować się w oglądanie
wybranego morning show. Poranna pora emisji warunkuje inny typ obcowania
z programem śniadaniowym. Bardziej przypomina radio, którego słuchamy wykonując w międzyczasie różne inne czynności.
Podsumowując, telewizja śniadaniowa realizując postulat bycia na żywo, odwołuje się, jak pisze M. Bogunia-Borowska, do porannego stylu zachowania potencjalnych odbiorców, na który składają się rutynowe czynności wykonywane codziennie
25
o poranku . Wypełnia ponadto lukę między aktywnością domową a ewentualnym
26
wyjściem na zewnątrz . Wplecione w jej obręb serwisy informacyjne nie tylko prezentują najważniejsze wydarzenia, ale mówią także o tym, co może wydarzyć się
właśnie dziś. Już we wczesnych godzinach porannych media uruchamiają mechanizm
ustanawiania agendy, czyli „ukierunkowują uwagę odbiorców na pewne wydarzenia,
a inne ignorują”27.
Budowa segmentowa programu sprzyja i ułatwia prowadzącym przyjmowanie
w studio licznych gości. Wśród nich są także eksperci, z którymi gospodarze prowadzą
rozmowy na przeróżne tematy.

Eksperci polskiej telewizji śniadaniowej
Chcąc zbadać dyskurs ekspercki w polskiej telewizji śniadaniowej zarówno pod
kątem ilościowym, jak i jakościowym wybrałam dwa programy, które nadawano
24 A. Kostelecka, „Nowa” telewizja śniadaniowa – charakterystyka gatunku i odbiorcy, „Forum Myśli Wolnej” 2010,
nr 44/45, s. 33.
25 M. Bogunia-Borowska, Telewizja śniadaniowa, czyli codzienność z telewizją na żywo, [w:] Barwy codzienności.
Analiza socjologiczna, M. Bogunia-Borowska (red.), Kraków 2009, s. 259.
26 J. Wieten, Breaktast Television: Infotainers at Daybreak…, s. 175.
27 Cyt. za: M. McCombs, Ustanawianie agendy. Media masowe i opinia publiczna, Kraków 2008, s. XIV.
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niemal w tym samym czasie antenowym, czyli „Pytanie na Śniadanie” i „Dzień Dobry
TVN”. Pierwszy należy do nadawcy publicznego, drugi do komercyjnego.
W związku z tym, że nie ma dokładnie sprecyzowanego paradygmatu badań mediów elektronicznych, posłużyłam się metodą analizy zawartości według Walerego
Pisarka i Ireny Tetelowskiej. W organizacji i przeprowadzeniu badań korzystałam
m.in. z doświadczeń Macieja Mrozowskiego, Wiesława Godzica, Grzegorza Ptaszka,
Małgorzaty Lisowskiej-Magdziarz i Doroty Piontek28.
Badania przeprowadziłam w trzech dwutygodniowych cyklach. Pierwszy, jesienny, emitowany na antenie od 27 września do 8 października 2010 roku, drugi, zimowy,
trwający od 21.02.2011 do 04.03.2011 i trzeci cykl, wiosenny, od 30.05.2011 do
09.06.2011. Świadomie zrezygnowałam z badań w czasie wakacji, gdyż programy
zostały zdjęte z letniej ramówki. Szczegółowej analizie i badaniom porównawczym
poddałam korpus składający się z 30 odcinków programów: „Pytania na Śniadanie”
i 30 „Dzień Dobry TVN”, czyli łącznie 60 wydań. Dwójkowy program trwał łącznie
4200 minut, co stanowi 70h – program rywalizujący w walce o publiczność był nieco
dłuższy i trwał łącznie 4450 minut, czyli 74,16 minut.
Wydaje się, że takie podejście do problematyki badawczej pozwoli na scharakteryzowanie dyskursu eksperckiego, jaki toczył się w polskiej telewizji śniadaniowej.
Badając „Pytanie na Śniadanie” i „Dzień Dobry TVN” pod kątem liczby zapraszanych ekspertów, należy najpierw zdefiniować, kogo określam tym mianem. W tym
celu posłużyłam się pytaniami krytycznymi zaproponowanymi przez Douglasa Wal29
tona ustalającymi prawomocność uznania kogoś za eksperta . Ekspert jest zatem
specjalistą w konkretnej dziedzinie, na temat której zabiera głos. Jest fachowym
i wiarygodnym źródłem informacji, jest kompetentny. Może, ale nie musi mieć tytułów i stopni naukowych. Ekspertem telewizji śniadaniowej może być uznany lekarz
kardiolog, pracownik naukowy lub mechanik samochodowy, jeśli spełnia wszystkie
kryteria.
Z przeanalizowanego materiału badawczego wynika, że ekspert to fachowiec
w konkretnej dziedzinie wiedzy. Tym mianem prowadzący określali przedstawicieli
zarówno różnych dyscyplin naukowych, jak i fachowców w konkretnej dziedzinie.
28 M. Mrozowski, Telewizyjne programy informacyjne – polskie i zagraniczne (analiza porównawcza), „Studia
Medioznawcze” 2009, nr 3, s. 27-49; W. Godzic, Znani z tego, że są znani, Celebryci w kulturze tabloidów, Warszawa
2007; K. G. Ptaszek, Talk show: szczerość na ekranie?, Warszawa 2007; M. Lisowska-Magdziarz, Analiza zawartości
mediów. Przewodnik dla studentów, Kraków 2004; Taż, Analiza tekstu w dyskursie medialnym. Przewodnik dla
studentów, Kraków 2007; D. Piontek, The tabloidization of political discourse: The Polish case, „Central European
Journal of Communication” 2011, nr 4, s. 275-292.
29 Pytanie o biegłość: Czy E (ekspert) jest uznanym specjalistą; Pytanie o dziedzinę: Czy E jest specjalistą, do której
należy A; Pytanie o opinię: Na jakich założeniach E opiera swoją opinię; Pytanie o wiarygodność: Czy osobiste
zaangażowanie E nie podważa jego wiarygodności jako źródła; Pytanie o zgodność: Czy opinia E jest zgodna z tym, co
twierdzą inni specjaliści; Pytanie o wsparcie: Czy twierdzenie A jest oparte na dowodach. Więcej na ten temat zob.
D. Walton, Appeal to Popular Opinion, [w:]
http://books.google.pl/books?id=RtUrOUGI50YC&pg=PA59&lpg=PA59&dq=D.+Walton,+Appeal+to+Popular+Opin
ion&source=bl&ots=a36UBGQlE4&sig=_tzbAWRPHoicNe3oKvt8ZsEJwZs&hl=pl&sa=X&ei=Et3mUbrcFpHltQb7hICo
CA&ved=0CEAQ6AEwA – (dostęp: 10.07.2013).
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Mimo że tego typu programy zbudowano w znacznej mierze na rozmowach z celebrytami komentującymi niemal wszystko, nie byli oni określani mianem eksperta.
Specjalistę często legitymował pojawiający się na dole ekranu skrót: dr, dr hab.,
a najlepiej prof. Stopnie i tytuły naukowe miały na celu uwiarygodnić eksperta i podnieść rangę jego porady, sugestii czy wypowiedzi. Ekspertami nazywano także ludzi,
których rzetelną wiedzę potwierdzało miejsce pracy, np. Instytut Zdrowia Dziecka,
Klinika Zdrowia Psychicznego, Centrum Adama Smitha, Fundacja „Dzieci Niczyje” itp.
W takich sytuacjach telewidz miał pewność, że spotykał się z ekspertem. Pozostali
zaproszeni do studia byli po prostu gośćmi zabierającymi głos podczas rozmowy.
Tabela nr 1 obrazuje średnią liczbę ekspertów w polskiej telewizji śniadaniowej
w trzech cyklach badań.
Tabela nr 1. Średnia liczba ekspertów i innych gości pojawiających się w „Pytaniu na Śniadanie”
i „Dzień Dobry TVN” w trzech cyklach badań
NAZWA PROGRAMU

I CYKL BADAŃ

II CYKL BADAŃ

III CYKL BADAŃ

EKSPERCI

INNI GOŚCIE

EKSPERCI

INNI GOŚCIE

EKSPERCI

INNI GOŚCIE

„PYTANIE NA ŚNIADANIE”

4

14

5

16

7

16

„DZIEŃ DOBRY TVN”

5

14

7

17

7

17

Źródło: badania własne. Tabela prezentuje średnie wartości dla całego cyklu badań.

Dla pełniejszego uwidocznienia otrzymanych wyników na niżej zamieszczonym
wykresie porównałam średnie procentowe wartości dla obydwu programów
w trzech cyklach badawczych.
Wykres 1. Porównanie średniej liczby ekspertów w polskiej telewizji śniadaniowej w trzech cyklach
badań wyrażonej w %

Źródło: badania własne
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Widać wyraźnie, że liczba zapraszanych do studia ekspertów systematycznie
wzrastała. W okresie jesiennym (I cykl badań) i zimowym (II cykl badań) więcej specjalistów gościło w komercyjnym „Dzień Dobry TVN”. Natomiast wiosną (III cykl
badań) liczba ekspertów w obydwu badanych programach była identyczna i stanowiła 7 osób, co w „Pytaniu na Śniadanie” stanowiło 30,5% ogółu gości, a w „Dzień
Dobry TVN” 29,2%.
Struktura zawodowa zapraszanych do studia specjalistów korelowała z zawartością tematyczną telewizji śniadaniowej30, którą ilustruje wykres drugi31.
Wykres 2. Średnia zawartość tematyczna badanych programów

Źródło: badania własne

Z badań wynika, że w każdym odcinku gościli psycholodzy reprezentujący różne
działy psychologii. Najchętniej w badanym okresie podejmowano tematy z zakresu
szeroko rozumianego poradnictwa psychologicznego. W „Pytaniu na Śniadanie”
stanowiło ono 16% zawartości. W „Dzień Dobry TVN” na tę tematykę przeznaczono
30 Dokładniej na temat zawartości tematycznej polskiej telewizji śniadaniowej zob. J. Szylko-Kwas, Telewizja
śniadaniowa w Polsce, czyli ile można zmieścić w jednym programie telewizyjnym, [w:] Współczesne media. Kryzys
w mediach, T. 2, Lublin 2012, s. 207-223; O. Dąbrowska-Cendrowska, Polska telewizja śniadaniowa – podobieństwa
i różnice między programem „Pytanie na Śniadanie” emitowanym przez telewizyjną dwójkę a komercyjnym „Dzień
Dobry TVN”, [w:] Konkurencyjny rynek medialny. Telewizja wobec nowych mediów, R. Sierocki, M. Sokołowski (red.),
Toruń 2011, s. 237-257.
31 Telewizja śniadaniowa ma budowę segmentową, którą tworzą kategorie stałe i tematyczne. Procentowa
zawartość tematyczna poszczególnych kategorii (poradnictwo psychologiczne, celebryci, zdrowie, prawo i praca,
kultura, kulinaria, moda i uroda, pogoda, kulinaria, inne) stanowi średnio 64% „Pytania na Śniadanie” i 61% „Dzień
Dobry TVN”. Pozostałą część każdego odcinka wypełniają elementy stałe konstytuujące program: konkursy, zwiastuny (zapowiedzi tego, co jeszcze w programie), reklama, bieżące informacje. Kategorie stałe i tematyczne stanowią
100% zawartości każdego odcinka badanych programów.
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średnio 15% czasu emisji. Nie wszyscy zapraszani do studia goście z tej grupy zawodowej mieli stopnie i tytuły naukowe. Zawsze jednak podkreślano miejsce pracy,
z którym dana osoba była wówczas związana. W „Pytaniu na Śniadanie” prowadzący
Michał Olszański zapowiedział: „o tym jak żyć z furiatem porozmawiamy m.in. z psy32
chologiem Marią Rotkiel z Poradni Zdrowia Psychicznego” . W innym odcinku Anna
Popek zaczęła: „teraz na pytanie, co zrobić z dzieckiem, które podkrada pieniądze,
odpowie psycholog dziecięcy Izabela Jung-Wolska z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Warszawie”33. Warto zauważyć, że odwoływanie się do wiedzy psychologicznej nie było specjalnością jedynie telewizji śniadaniowej. Joanna Cieśla podkreśliła, że „stało się to polską domeną na skalę międzynarodową. Kariera polskich
psychologów, zwłaszcza społecznych, w roli ekspertów medialnych nie ma sobie rów34
nych” .
Drugą grupą zawodową, której przedstawiciele gościli niemal w każdym odcinku
badanych programów, byli lekarze, którzy zabierali głos na tematy dotyczące zdrowia. Ta kategoria tematyczna zajmowała w „Dzień Dobry TVN” 7% czasu emisji,
a w „Pytaniu na Śniadanie” 5%. Najczęściej goszczono kardiologów, ginekologów
i psychiatrów, którzy wypowiadali się na tematy dotyczące ich dziedziny wiedzy. Rzadziej neurologów, onkologów, raz wystąpił transplantolog. Najczęściej byli to reprezentanci środowiska naukowego, pracujący w specjalistycznych klinikach i szpitalach.
Ich wizyty, w dużej mierze, były skorelowane z bieżącymi wydarzeniami. Jeśli
w Polsce obchodzono Światowy Dzień Walki z Depresją, wówczas rozmowa toczyła
się z psychiatrą. Jeśli pojawiły się najnowsze badania dotyczące przyczyn zawału
serca, wówczas komentował kardiolog itp. Dr n. med. Jakub Sienkiewicz – neurolog
wyjaśniał różnice między profesjonalnym kręgarzem a niekompetentnym znachorem35. W rozmowie z Dorotą Wellman i Marcinem Prokopem dr Ewa Obersztyn
wyjaśniała, czym jest i jak się objawia niezwykle rzadka choroba Pradera - Willego36.
Lewicki zauważył, że wśród rozmaitych ekspertów to lekarze cieszą się największym autorytetem, a postępująca medykalizacja dyskursu publicznego wydaje się
najlepszym tego dowodem. Współcześnie prawie wszystkie sfery naszego życia stają
37
się zagadnieniem medycznym . Jego zdaniem
„nasze posiłki, to dziś kwestia zbilansowanej diety, o którą powinien troszczyć się lekarz dietetyk,
nasze łóżkowe baraszkowania doczekały się naukowego oglądu i niemal każde zachowanie ma swoją
skomplikowaną nazwę i chyba wszystkie parafilie zostały już skatalogowane przez seksuologów. Nie
możemy już być dzisiaj zwyczajnie nieszczęśliwi, ale cierpimy na którąś z licznych odmian depresji –
uleczalnych przez odpowiednio dobrane środki farmakologiczne. Nasza uroda nie jest już darem od
Boga, lecz raczej kwestią odpowiednich genów lub (co staje się coraz częstsze) zagadnieniem

32
33
34
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„Pytanie na Śniadanie” 22.02.2011 r.
„Pytanie na Śniadanie” 10.20.2010 r.
J. Cieśla, Ostra jazda z psychologiem, „Polityka” 2012, s. 19, s. 36.
„Dzień Dobry TVN” 21.02.2012 r.
„Dzień Dobry TVN” 28.02.2012 r.
A. Lewicki, Od House'a do Shreka…, s. 48.
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medycznym – dziś można leczyć nawet cellulit. Dzieci nie bazgrzą już jak kura pazurem, ale mają
dysgrafię, i nie są rozbrykane i niegrzeczne, ale cierpią na ADHD. Trudno się więc dziwić, że w społeczeństwie, w którym wszystko może być chorobą, nie tylko uważamy zawód lekarza za niezwykle
prestiżowy, ale uwielbiamy także fikcyjne narracje o chorobach i sposobach ich leczenia. W świecie
nieuchronnej hipochondrii lekarz staje się bogiem”38.

Jeśli dodamy przed nazwiskiem lekarza tytuł lub stopień naukowy, mamy wówczas wiarygodnego eksperta, który rozwikła nasze zdrowotne problemy. Wydaje się,
że to zaufanie do środowiska lekarskiego przejawia się także w popularności seriali
medycznych.
Kolejną ważną grupą byli ekonomiści i prawnicy, częściej związani z prestiżowymi
instytucjami państwowymi, kancelariami prawniczymi niż ze światem naukowym.
Rozmowom o pracy i prawie dwójkowy program poświecił 3% czasu emisji,
a w produkcji TVN-u przeznaczono na tę tematykę 7% każdego magazynu. Prowadząca Marzena Kurzajewska zapowiedziała rozmowę z prawniczką Małgorzatą Cieloch
pracującą w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumenta: „za chwilę porozmawiamy
o tym, kto zapłaci za wycieczkę, która się nie odbyła, a biuro turystyczne zbankruto39
wało” . Innym razem ekspert od kart płatniczych – Paweł Majkowski odpowiadał na
pytanie, jak nie dać się oszukać i co możemy zrobić, aby się ochronić prawnie w sytu40
acji, w której doszło do oszustwa” .
Zdecydowanie rzadziej w programach w roli ekspertów występowali kosmetolodzy, położne, policjanci, farmaceuci czy dziennikarze. Na tematy dotyczące mody
i urody, kultury i kulinariów najczęściej zabierali głos celebryci, aktorzy, modelki,
kosmetyczki. Przez prowadzących programy śniadaniowe nie byli oni nazywani
ekspertami, lecz gośćmi. Często były to znane postaci związane ze światem showbiznesu, które uczyniły tego typu magazyny miejscem promocji swojej osoby i sposobem na funkcjonowanie w przestrzeni społecznej. Trudno nie zgodzić się ze spostrzeżeniem Z. Baumana, który stwierdził, że gdyby w dzisiejszych czasach Kartezjusz
wypowiadał swoją znaną maksymę, powiedziałby zamiast „myślę, więc jestem”,
41
„widzą mnie, więc jestem” .
Warto zwrócić uwagę, jak gospodarze śniadaniowych programów przyjmowali
swoich gości. Zasadniczo podejmowano ich na cztery sposoby. Po pierwsze, jeden
z prowadzących rozmawiał z jednym ekspertem siedząc na krześle przy stole. W takiej
konfiguracji toczyły się zazwyczaj krótkie dialogi. Najczęściej 3-4 minutowe. Przykładem może być rozmowa prowadzącego Roberta Kanterajta z Janem Bondarem,
ówczesnym Głównym Inspektorem Sanitarnym, dotycząca warzyw sprowadzanych
42
z Niemiec .
38

A. Lewicki, Od House'a do Shreka..., s. 49-50.
„Pytanie na Śniadanie” 30.09.2010 r.
40 „Pytanie na Śniadanie” 02.06.2011 r.
41 Więcej na ten temat zob. Więc będzie wojna. Wywiad z Zygmuntem Baumanem, „Gazeta Wyborcza. Magazyn
Świąteczny” 2012, nr 89, s. 14-17.
42 „Dzień Dobry TVN” 30.05.2011r.
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Drugi sposób, to duet prowadzących program i dwoje lub troje ekspertów. Tu
przykładem reprezentatywnym dla obydwu programów może być rozmowa Marcina
Prokopa i Doroty Wellman z farmaceutką Małgorzatą Prusak i ginekologiem Grzegorzem Południewskim - prezesem Towarzystwa Rozwoju Rodziny. Zaproszeni goście
43
odnosili się do problemu sprzedaży środków antykoncepcyjnych w aptekach .
W trakcie rozmowy prowadzący i goście siedzą na wygodnych kanapach naprzeciwko
siebie i w poważnym tonie komentują podjętą problematykę. W takich przypadkach
rozmowa trwa dłużej. Najczęściej od 5 do 7 minut.
Trzecia konfiguracja, w której przyjmuje się gości w telewizji śniadaniowej, to:
dwoje prowadzących, jeden ekspert i znana postać z życia publicznego. W tym przypadku aktorka Ewa Kasprzyk i psycholog dr Olaf Żylicz ze Szkoły Wyższej Psychologii
Społecznej rozmawiali o japońskim przysłowiu, które mówi „nieszczęścia innych
44
smakują jak miód” . W tym przypadku interlokutorzy byli rozluźnieni, odnosili się do
swojego życia podając przykłady, żartując i wymieniając uwagi z prowadzącymi.
I ostatni sposób, to dwoje prowadzących i dwóch lub trzech gości nie określanych
mianem ekspertów. Przedstawia się ich z imienia i nazwiska, podaje pełnione funkcje,
gdzie pracują i czym się zajmują w życiu zawodowym i prywatnym. W tym przypadku
atmosfera rozmowy jest jeszcze swobodniejsza, bardziej koleżeńska. Częściej pojawiają się żarty i nawiązania do życia rodzinnego. Przykładem tego typu spotkania była
rozmowa dwojga prowadzących z trzema mężczyznami: politykiem Januszem Palikotem, bokserem Krzysztofem „Diablo” Włodarczykiem i kompozytorem Radzimirem
45
Dębskim . Panowie tłumaczyli, czym dla nich jest kobiecość.

Zakończenie
Dyskurs ekspercki w badanych programach telewizji śniadaniowej dotyczył przede wszystkim zdrowia, szeroko rozumianego poradnictwa psychologicznego oraz
prawa i ekonomii. Język dyskursu był dostosowany zarówno do grupy docelowej, jak
i budowy segmentowej każdego odcinka. Warto w tym miejscu podkreślić, że ponad
46
60% publiczności telewizji śniadaniowej stanowią kobiety . Należy przypuszczać, że
warunkuje to zawartość tematyczną, dobór gości i ekspertów, którzy podejmują
różnorodną tematykę znajdującą się w kręgu zainteresowań statystycznej kobiety.
Budowa segmentowa natomiast wpływa na czas trwania rozmów. Magazyny śniadaniowe tworzy wiele krótkich, różnorodnych spotkań, w trakcie których toczą się
dialogi między prowadzącymi a gośćmi, także będącymi ekspertami.
Trwające w studio rozmowy były krótkie, ich język prosty i pozbawiony wyszukanego słownictwa. Właściwie nie pojawiały się fachowe określenia związane
z konkretną dziedziną wiedzy. Jeżeli już ekspert użył „trudnego” terminu, np. „dziś
43
44
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„Dzień Dobry TVN” 03.03.2011r.
„Dzień Dobry TVN” 25.02.2011r.
„Dzień Dobry TVN” 24.02.2011r.
Więcej na ten temat zob. badania Nielsen Audience Measurement.
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mamy coraz więcej problemów ze spermatogenezą”, jeden z prowadzących
reagował natychmiast, np.: „panie profesorze, przełóżmy to na język zrozumiały, tak
aby wszyscy wiedzieli, o co chodzi”. Profesor – lekarz ginekolog zmienił swoją wypo48
wiedź: „spermatogeneza to proces powstawania plemników” . Podobne dialogi
dotyczyły następujących określeń, m.in.: układu limbicznego, prekursora, interlokutora, choroby dwubiegunowej, amniopunkcji, waloryzacji, denominacji.
Można zatem powiedzieć, że komunikaty wypowiadane przez ekspertów musiały
być jasne, racjonalnie uzasadnione i odnoszące się do mierzalnej rzeczywistości49.
Najlepiej poparte najnowszymi badaniami empirycznymi. Wartość takich wypowiedzi podnosiły także liczne rekomendacje instytutów badawczych i konsumenckich
oraz klinik medycznych itp.
Podejmowane rozmowy stawały się także punktem wyjścia do lokowania produktu. W trakcie rozmów na ekranie telewizorów widzowie mogli zobaczyć różnego typu
produkty, których nazw interlokutorzy nie wymieniali. Podczas spotkań w kuchni
pojawiały się przyprawy firmy „Prymat”, dietę wspomagały odpowiednie preparaty
tj. „Vita Linea” itp. „Pytanie na Śniadanie” i „Dzień Dobry TVN” stały się zatem
ważnymi produkcjami dla rodzimych stacji telewizyjnych, tzw. „maszynkami do robienia pieniędzy”50.
Dyskurs ekspercki w badanych programach telewizji śniadaniowej odpowiada na
zapotrzebowania widzów, którzy od ekspertów oczekują wskazówek oraz uwag godnych przemyślenia. W dynamicznie zmieniającej się nowoczesności na czasie są
mądrości typu instant, czyli wzory gotowych modeli zachowań i opinii nadających się
do automatycznej aplikacji. W miejsce analizy mechanizmów i procesów potrzebujemy zwięzłych instrukcji. To one pozwalają zapanować nad paniką, iść dalej, koncentrując się wyłącznie na następnym kroku czy geście. Powierzchowność stała się
najbardziej rozpowszechnioną technologią przetrwania, bo radykalnie obniża ciężar
wątpliwości. Świat, który wyłania się z komputerowych ekranów, pulsuje z telefonów
komórkowych i nieustannie się z nami łączy, stał się nie do uniesienia. Jest go za dużo
51
w zbyt wielu przejawach .
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W tym przypadku była to Marzena Rogalska.
„Pytanie na Śniadanie” 30.09.2010 r.
http://www.racjonalista.pl (dostęp: 10.09.2012).
M. Kozielski, Lokowanie na śniadanie, „Press” 2012, nr 12, s. 48.
P. Wilk, Pomyleni mędrcy…, s. 12.
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Expert discourse in Polish breakfast television
Summary
Discourse, the term derived from linguistics and semiotics has become extremely fashionable and
heavily used in social sciences. Most discourses, expert discourses among them, take place in the media.
So the media have become the main media content and basic source of information about the
surrounding reality. My aim was to analyze the expert discourses, which took place in Polish breakfast
television on the example of two programs: “Question for breakfast” and “Good Morning TVN”. As both
programs mostly enjoy female audience I have made an attempt to show a correlation between the
target group and expert discourse in Polish breakfast television.
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Dwa sposoby mówienia o tym samym:
'dyskurs magiczny' na przykładzie ezoterycznej
'bulwarówki' i miesięcznika luksusowego

Obszar badań, definicje
Jedną z najobszerniejszych znanych mi definicji dyskursu medialnego sformułowała Małgorzata Lisowska – Magdziarz:
„Dyskursy mediów - zespoły zachowań językowych, zrealizowanych w mediach drukowanych lub
elektronicznych, tworzących wypowiedzi/ zespoły wypowiedzi o przeznaczeniu publicznym,
których treść i forma uwarunkowane są koncepcjami poznawczymi charakterystycznymi dla danej
epoki, określonym rodzajem aktywności ludzkiej (polityka, kultura, działalność społeczna itp.),
warunkami komunikacji za pośrednictwem mediów masowych, a także praktycznymi warunkami
formułowania wypowiedzi (kto się wypowiada, do kogo, w jakim celu i jakiej sytuacji)”1.

Jest to definicja szeroka, obejmująca właściwie wszelkie aspekty badania dyskursu z medioznawczego punktu widzenia. Ponieważ jednak, jak chce Wikipedia:
„W praktyce każdy badacz od nowa definiuje pojęcie dyskursu, zgodnie ze swoimi
celami badawczymi i wskazuje, do której z wielu szkół rozumienia pojęcia będzie się
odwoływał”2, dla potrzeb tej pracy postanowiłam posłużyć się także bardziej lapidarnymi sformułowaniami. Tomasz Piekot stwierdził, że: „dyskurs jest strumieniem
tekstów, które coś łączy (nadawca, gatunek, tematyka itp.")3, Wikipedia dyskurs
medialny pojmuje jako: „zbiór istniejących w sferze publicznej wypowiedzi według
4
zadanego kryterium tematycznego” , a M. Lisowska – Magdziarz w swojej pracy
o badaniu dyskursu medialnego podkreśla też, że jest to „sposób użycia języka
5
charakterystyczny dla określonych konwencji i gatunków medialnych” .

1

M. Lisowska – Magdziarz, Analiza tekstu w dyskursie medialnym, Kraków 2006, s. 16.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dyskurs (dostęp: 31.10.2012).
3
T. Piekot, Trzy sposoby rozumienia słowa dyskurs, [w:] Dyskurs w perspektywie akademickiej: materiały z międzynarodowego okrągłego stołu 3-5 kwietnia 2009 r., Mińsk, Białoruś, s. 16, pdf.
4
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dyskurs (dostęp: 31.10.2012).
5
M. Lisowska – Magdziarz, Analiza dyskursu…
2
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Treści, których badania się podjęłam, niewątpliwie spełniają wszystkie kryteria
dyskursu i ściślej – dyskursu medialnego, zarówno w szerokim, jak i ścisłym rozumieniu tych pojęć. Medialny dyskurs magiczny czy – szerzej – ezoteryczny należy więc
rozumieć jako teksty drukowane i wypowiedzi w mediach elektronicznych powiązane ze sobą przede wszystkim ezoteryczną tematyką, a co za tym idzie owym sposobem użycia języka, czyli słownictwem, poetyką itp.
Należy również przybliżyć obszar znaczeniowy terminu „ezoteryczny”. Ponieważ
w literaturze medioznawczej nie spotkałam się z żadnym opracowaniem dotyczącym
prasy ezoterycznej, pokusiłam się o samodzielne zdefiniowanie zjawiska. Jak podaje
Słownik języka polskiego, ezoteryczny to „tajemny, tajemniczy, dostępny tylko dla
wtajemniczonych lub wybranych, niedostępny dla ogółu”6. Stąd tematyka ezoteryczna dotyczy wszelkich umiejętności i zjawisk paranormalnych, do których zaliczyłam m. in.: wróżbiarstwo (karty klasyczne, Tarot, chiromancja i wszelkie inne systemy
wróżebne), medycynę niekonwencjonalną (wszelkie systemy leczenia energią, światłem, ziołolecznictwo i inne), UFO, medytację, jogę, astrologię, telekinezę, prekognicję, różdżkarstwo, bilokację, widzenie aury itp.
Zaistnieniu dyskursu ezoterycznego sprzyjały niewątpliwie przemiany gospodarcze przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych oraz następujące po nich
szybkie przemiany obyczajowe. Nie znaczy to oczywiście, że tematyka ezoteryczna
w ogóle nie istniała w mediach przed 1989 r. Wręcz przeciwnie, tematy te zawsze
budziły zainteresowanie, pisano o nich jednak niezwykle mało i zazwyczaj w tonie
pogardliwym lub żartobliwym. Wprawdzie od lat siedemdziesiątych XX w. zaobserwować można wzrastające zainteresowanie tematyką parapsychologiczną, ale
uznaniem władz cieszyło się jedynie ziołolecznictwo i – od lat siedemdziesiątych –
radiestezja. W 1976 r. powstało Stowarzyszenie Radiestetów, wydzielone z Sekcji
Psychotroniki Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego, zarejestrowane w 1980 r.
W 1983 r. zmieniło ono nazwę na Polskie Towarzystwo Psychotroniczne, pod którą
funkcjonuje do dzisiaj7. Działały także wróżki, ale zazwyczaj była to działalność nieoficjalna. Także Agnieszka Kowalczewska pierwsze symptomy inwazji szeroko pojętej
ezoteryki zauważa już w początku lat osiemdziesiątych i definiuje je jako uboczny
8
efekt działania „Solidarności” i osłabienia cenzury , ale naprawdę ten nurt popkultury i działalności gospodarczej mógł rozwinąć się dopiero w warunkach wolnego
rynku i całkowitej swobody wypowiedzi. Zniesienie dyktatu światopoglądu materialistycznego, a przede wszystkim pełna swoboda gospodarcza sprawiły, że nieoficjalny,
a co najwyżej półoficjalny w PRL rynek usług ezoterycznych mógł się nagle ujawnić
i stać pełnoprawnym typem działalności gospodarczej. Co więcej, okazał się dochodowy i rozwojowy. Obejmuje obecnie nie tylko małe prywatne gabinety wróżbiarskie, ale także duże centra rozwoju duchowego, przychodnie naturoterapeutyczne,
6

Słownik języka polskiego PWN, t. 1, Warszawa 1998.
http://www.psychotronicy.org/historia.htm, [18.07.2013].
8
A. Kowalczewska, Ezoteryka na sprzedaż, http://czytelnia.onet.pl/0,1091433,16,do_czytania.html, (dostęp:
14.11.2011).
7
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programy telewizyjne (EzoTV, Kosmica TV, cykl Nie do wiary w TVN), portale
internetowe i sporo różnorodnych tytułów prasowych. A rozporządzenie Ministra
9
Gospodarki z 2004 r. wymienia pokaźną liczbę różnorodnych zawodów z tej grupy .
Rozwojowi rynku usług ezoterycznych i ezoteryki jako nurtu popkultury sprzyjał
przełom wieków i tysiącleci i wynikająca z tego niepewność co do dalszych losów
świata, kryzysy gospodarcze implikujące niepewność jutra i strach przed przyszłością,
wreszcie ludzka ciekawość tego, co przyniesie los. Jak pisze A. Kowalczewska: „atrakcyjne bywa przede wszystkim to, co zapowiada wejście w „inną rzeczywistość”, „odkrycie Tajemnicy” albo wręcz „dostąpienie wtajemniczenia”. I te właśnie zapowiedzi,
aby uznano je za atrakcje, muszą w jakiś sposób łączyć rzeczoną przyjemność z obietnicą poznania, rozrywkę z duchowością, niepoważne z poważnym”10.
Tematyka i odbiorcy tego dyskursu są zróżnicowani tak bardzo jak sama ezoteryka
i prezentujące ją media. Badane w tej pracy czasopisma pochodzą z najbardziej popkulturowego nurtu ezoteryki, traktującego ją jako rozrywkę i dochodowy biznes.

Charakterystyka badanych tytułów: miesięcznika „Wróżka”
i tygodnika „Gwiazdy mówią”
Oba badane tytuły mieszczą się ściśle w kategorii prasy ezoterycznej. Miesięcznik
„Wróżka” jest pismem pod wieloma względami nietypowym na naszym rynku prasowym. Przede wszystkim, jak niewiele tytułów po 1989 r., powstała jako oryginalny
polski pomysł, wydawany przez polskiego wydawcę, wydawnictwo Te – Jot należące
do Teresy Jaskierny, która zresztą jest pomysłodawczynią miesięcznika. „Wróżka” Od
początku należy do jednej właścicielki. Mimo olbrzymiej konkurencji, przede wszystkim w segmencie tzw. prasy kobiecej oraz dość wysokiej ceny, od czasu powstania, tj.
od 1994 r. bez przerwy jest obecna na rynku. Ma też wierne grono czytelniczek, a jej
nakład, kontrolowany przez ZKDP, to obecnie około 118000 egzemplarzy. Sprzedaż
w ub. roku wynosiła ponad 67000 egzemplarzy, przy czym liczba czytelników jest
oczywiście większa. Sprzedaż tę osiąga pismo praktycznie bez żadnej reklamy. Jednak
to, co najbardziej wyróżnia „Wróżkę” spośród dziesiątek innych kolorowych magazynów dla kobiet, to tematyka. Miesięcznik bardzo szybko zagospodarował dużą lukę
tematyczną, jaką zostawił po sobie PRL: ezoterykę – magię, wróżby, horoskopy, wszelkie zjawiska paranormalne, traktowane nie jako część andrzejkowego folkloru, ale
jako integralny składnik codziennego życia. Jednocześnie jest to pismo skierowane
przede wszystkim do kobiet, więc zajmuje się też tematyką „kobiecą”: dbaniem
9

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 8 grudnia 2004 r. W sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności
dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, Dz. U. z dnia 16 grudnia 2004 r., 5144 Praktykujący niekonwencjonalne metody terapii: 514401 Bioenergoterapeuta, 514402 Biomasażysta, 514403 Refleksolog, 514490
Pozostali praktykujący niekonwencjonalne metody terapii; 5149 Pracownicy usług osobistych gdzie indziej niesklasyfikowani: 514901 Astrolog, 514902 Radiesteta, 514903 Wróżbita, 514990 Pozostali pracownicy usług osobistych
gdzie indziej niesklasyfikowani.
10 A. Kowalczewska, op.cit., http://czytelnia.onet.pl/0,1091433,16,do_czytania.html, data dostępu 14.11.2011.
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o zdrowie, żywieniem, urodą, związkami międzyludzkimi itp. Od początku istnienia
miesięcznika wydawnictwo miało ambicje uczynić „Wróżkę” kobiecym magazynem
luksusowym i, szczególnie od momentu, kiedy w całości zaczęła być wydawana
w kolorze, jakością druku, papieru i atrakcyjnością wizualną nie różniła się od innych
pism tego segmentu prasy. Zdecydowanie natomiast różniła się zawartością. Z czasem jednak, w miarę rozwoju czasopisma, tematyka „kobieca” zaczęła dominować
nad ezoteryczną i o ile w początkach istnienia, tj. w 1994 r. ezoteryka zajmowała około
82% objętości, o tyle w 2011 r. już tylko około 34%11. Mimo wszystko jednak nadal jest
to pismo mocno nasycone magią i wszelkimi zjawiskami paranormalnymi, a próby
zerwania z wizerunkiem pisma ezoterycznego, dwukrotnie podejmowane przez
wydawnictwo, wywołały protesty odbiorczyń i, póki co, zostały zaniechane12.
„Gwiazdy Mówią” to z kolei tygodnik, również należący do wydawnictwa Te – Jot.
Jest kilka miesięcy starszy od „Wróżki”, podobnie jak ona, debiutował jako dodatek do
tygodnika „Wszystko o Miłości”, by po pewnym czasie stać się samodzielnym pismem.
Plasowany jest jako bulwarówka o tematyce ezoterycznej, na tej samej półce co np.
tygodnik „Z życia wzięte”, „Chwila dla Ciebie”, „Życie na gorąco” czy „Świat kobiety”.
Jak twierdzi wydawnictwo, jest jedynym na świecie tygodnikiem astrologicznym.
Prawie w całości poświęcony jest tematyce ezoterycznej, przy czym teksty stanowią
około 90% pisma, natomiast reszta to porady zdrowotne i reklamy, dopasowane do
profilu tygodnika, czyli oferty wróżek, wróżbitów i jasnowidzów. Nie mamy danych
dotyczących nakładu tygodnika, ponieważ ostatnia weryfikacja ZKDP pochodzi
z 2005 r. Wtedy pismo ukazywało się w nakładzie 93036 egz. przy sprzedaży 54076
13
egz. .
W skład badanej próby weszły, dobrane losowo, 4 numery miesięcznika (po
jednym z każdego kwartału 2012 r.) i 10 numerów tygodnika (po jednym z każdego
miesiąca, od stycznia do końca października 2012 r.). Dla „Wróżki” wylosowano
numery: 1 (styczeń), 6 (czerwiec), 7 (lipiec), 11 (listopad), natomiast dla „Gwiazdy
mówią”: nr 5 (styczeń), nr 7 (luty), nr 10 (marzec), nr 16 (kwiecień), nr 21 (maj), nr 25
(czerwiec), nr 29 (lipiec), nr 32 (sierpień), nr 38 (wrzesień), nr 43 (październik).
Spośród zamieszczanych tekstów analizie zostały poddane horoskopy, porady wróżek
i innych osób z branży ezoterycznej […] oraz artykuły traktujące o magicznych rytuałach. Jest to podstawowa część wspólna obu czasopism, stanowiąca niejako rdzeń
ich ezoterycznego charakteru. Badanie zostało dodatkowo poszerzone o elementy
przekazów niewerbalnych, przede wszystkim zaś stronę graficzną obu badanych
czasopism oraz zastosowane gatunki wypowiedzi dziennikarskich. Podyktowane jest
to faktem, że oba tytuły należą do tzw. prasy kolorowej, w której przekaz graficzny:
użyte kolory, ilustracje, fotografie i inne elementy graficzne pełnią równie ważną,
a niekiedy ważniejszą rolę niż przekaz słowny. Dodatkowo każdy z tytułów zaliczany
11
12
13

Obliczenia własne, na podstawie losowej próby badawczej z lat 1994 - 2011.
Wywiad z T. Jaskierny, 12.07.2011.
przypis 13, jest: http://www.zkdp.pl/upload/1164797610komunikat2005.pdf, (dostęp: 04.11.2012).
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jest do innego segmentu rynku prasy i w związku z tym stosuje inne sposoby oddziaływania na czytelników. Zadaniem niniejszej pracy jest nie tylko charakterystyka
dyskursu ezoterycznego jako jednej z odmian dyskursu w mediach, ale też wykazanie
jego wewnętrznych różnic w zależności od typu czasopisma.

Szata graficzna
Już rozpatrując zewnętrzny wygląd obu tytułów zauważyć można różnice w podejściu do tematyki ezoterycznej. Wprawdzie obydwa pisma są niezwykle kolorowe,
wydawane na bardzo dobrym papierze (każde w swojej klasie), ale wyraźnie widać,
że zdążają w przeciwnych kierunkach. W obydwu pismach dominującą rolę na
okładce pełni grafika, najczęściej przedstawiająca postacie kobiet. We „Wróżce”,
która na przełomie lat 2011/2012 eksperymentowała ze zmianą szaty graficznej,
w pierwszych dwóch numerach próby mamy na okładce aktorkę i piosenkarkę (Mał14
15
gorzata Foremniak , Majka Jeżowska ). W drugiej połowie bieżącego roku redakcja
postanowiła wrócić do poprzednich rozwiązań, czyli do okładek projektowanych
przez grafików, w tym właścicielkę pisma. Są to kolaże i fotomontaże, często o lekko
erotycznej wymowie, ale bardzo słabo (lub w ogóle) nasycone symbolami ezoterycznymi. Niezwykle rzadko (w badanej próbie tylko raz) pojawiają się symbole związane
z zodiakiem, wróżbiarstwem czy chociażby UFO. Większość okładek przywodzi na
myśl jakiś surrealistyczny czy też oniryczny świat, już to z powodu stosowania bajecznych kolorów, już to przez bajkowe i nierzeczywiste motywy (np. M. Foremniak przedstawiono na tle fragmentu obrazu Marca Chagalla, a na okładce numeru lipcowego
wyidealizowana naga kobieta otula się wielkim różowym kwiatem róży) i tę oniryczną
atmosferę można uznać za wstęp do spotkania z tekstami znajdującymi się we
wnętrzu. Widać jednak wyraźnie, że miesięcznik ewoluuje z niszowego pisma dla
miłośników magii w elegancki magazyn dla wykształconych i odważnych kobiet.
Odważnych na tyle, że nie wstydzą się przyznać do zainteresowania ezoteryką.
Tygodnik „Gwiazdy mówią” mniej więcej do połowy roku miał okładki nieróżniące się zbyt mocno od okładek popularnych tygodników: „Życia na gorąco” czy „Chwili
dla Ciebie”. W tym przypadku głównym elementem było duże, najczęściej całostronicowe zdjęcie modelki, bez jakichkolwiek odniesień magicznych czy ezoterycznych.
Uzupełniane ono było zwykle mniejszymi zdjęciami, ilustrującymi reklamowane
w nagłówkach teksty. Mniej więcej od połowy bieżącego roku zdjęcia te zaczęto bądź
zastępować grafikami o wymowie symbolicznej, bądź uzupełniać symbolami magicznymi i astrologicznymi. Przy porównaniu okładek z początku i końca roku widać wyraźnie zmianę stylu i teraz tygodnik zdecydowanie odróżnia się w warstwie graficznej
od innych pism tego segmentu. I zdecydowanie bardziej kojarzy się z tematyką, której
dotyczy.
14
15

„Wróżka” 2012, nr 1, s.1.
„Wróżka” 2012, nr 6, s. 1.
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Wygląd pierwszej strony obydwu pism uzupełniają winiety i nagłówki. Styl tytułu
„Wróżki” ewoluował przez lata istnienia pisma, upraszczał się i pozbywał magicznych
atrybutów. W ubiegłym roku z winiety zniknął kot, który przez wiele lat, zastępując
kreskę w „ó”, był czytelnym symbolem magii. Obecnie wygląd tytułu nie odbiega od
stylu innych tytułów segmentu luksusowych magazynów dla kobiet i w żaden sposób
nie nawiązuje graficznie do tematyki pisma. Styl i wygląd tytulatury tygodnika jest
niezmienny od początku istnienia pisma, a nawiązaniem do tematyki astrologicznej
jest gwiazdka, zastępująca kropkę nad „i”. Jest ona o tyle istotna, że tytuł tygodnika
jest nieco dwuznaczny, a w połączeniu z wyglądem okładki może nasuwać skojarzenia
z pismem plotkarskim traktującym o celebrytach.
Duże różnice widać natomiast w nagłówkach zapowiadających najciekawsze
artykuły poszczególnych numerów. We „Wróżce” tytuły w nagłówkach podawane są
w sposób uporządkowany, mają stonowane kolory i nierzucający się w oczy krój
czcionek. W badanej próbie wyjątkami są numery z pierwszej połowy roku, w których
nagłówek polecający esej o bohaterce okładki jest wyróżniony większą czcionką
i kursywą. Ogólnie jednak okładka robi wrażenie porządku i jest statyczna w warstwie
liternictwa. Dokładnie połowa nagłówków w badanej próbie (czyli 12 na 24) nawiązuje jednoznacznie do tematyki ezoterycznej. W tym do przeczytania artykułów
z dziedziny wróżbiarstwa zachęcają 2 (co stanowi około 16% nagłówków ezoterycznych i 8% wszystkich), do artykułów o treści magicznej – 3 (odpowiednio 25 i 12%),
astrologicznej – 4 (33 i 16%). Pozostałe nagłówki polecają inne tematy ezoteryczne:
sposoby kontaktowania się z aniołami, tajemnice Majów i uwalnianie mieszkań od
złych energii. Druga połowa nagłówków na okładkach „Wróżki” jest podobna do
innych magazynów kobiecych tego segmentu, chociaż niektóre są nieco odważniejsze (np. Czy kobiety lubią porno?16). Zupełnie odwrotnie wygląda sytuacja w przypadku Gwiazdy mówią. Jak przystało na styl bulwarówki, nagłówki są tutaj duże,
krzykliwe, o różnych krojach i kolorach czcionki, także w obrębie jednego tekstu.
Ponieważ jednak tygodnik przechodzi metamorfozę, już od połowy bieżącego roku
zaobserwować można tendencję do porządkowania okładki. Od czerwca ograniczono liczbę krojów czcionek (do trzech, podobnie jak we Wróżce), ich wielkość
i usytuowanie samych napisów. Teraz zajmują one dół, miejsce nad winietą i boki
okładki. Nadal u dołu umieszcza się rzucający się w oczy nagłówek o tematyce ezoterycznej, a nawet stricte magicznej, natomiast pozostałe napisy (także o tej tematyce)
są już uporządkowane, dzięki czemu okładka nie sprawia wrażenia „krzykliwej”
i mniej przypomina bulwarówkę. Zdecydowanie więcej niż w miesięczniku jest tu
nagłówków o treści ezoterycznej. Na ogólną liczbę 69 nagłówków w całej próbie,
szeroko pojętą ezoterykę poleca czytelnikom 57, czyli ponad 82%. W tym wróżbiarstwa dotyczy 10, czyli odpowiednio około 16 i 15%, magii – 23, czyli odpowiednio
około 39 i 33%, astrologii – 17, czyli 30 i 24%. Pozostałe nagłówki o treści ezoterycznej
17
polecają różne techniki medycyny niekonwencjonalnej, w tym ajurwedę , chiński
16
17

„Wróżka” 2012, nr 1, s. 1.
„Gwiazdy mówią”, 2012, nr 21, s. 1.
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masaż leczniczy , organic dance , ziołolecznictwo , jogę i inne. Warto też zauważyć, że, zgodnie z manierą bulwarówek, niektóre nagłówki są specjalnie sformułowane tak, by zwracały uwagę swoją rzekomą sensacyjnością. W ten np. sposób
artykuł o ćwiczeniach warg i policzków reklamowany jest na okładce jako „Magiczna
metoda na usta Angeliny22, „Sensacyjne odkrycie: Maria Magdalena była żoną
Jezusa!!!”23.
Również wnętrza obu pism są ilustrowane. Każdy materiał opatrzony jest przynajmniej jednym elementem graficznym. Trudno dokładnie obliczyć powierzchnię
materiału ilustracyjnego, ponieważ znajduje się on nie tylko obok tekstów, ale także
między częściami artykułów, stanowi też niekiedy ich tło. W miesięczniku mamy do
czynienia z niezwykle bogatą różnorodnością technik ilustracyjnych. Pierwsza z nich
to zdjęcia. Przede wszystkim są to portrety autorów felietonów i innych materiałów
(w badanej próbie to m. in. Paolo Coelho, Izabela Sowa, Dorota Sumińska, Piotr Piotrowski) oraz wróżów i wróżek udzielających porad czytelnikom. Fotografie ilustrują
też materiały popularnonaukowe, eseje o wróżkach czy uzdrowicielach oraz porady
kulinarne. Udział fotografii w materiale ilustracyjnym tygodnika jest nieco mniejszy.
Przede wszystkim dlatego, że nie występują prawie w ogóle materiały popularnonaukowe i felietony. Jednak wraz ze zmianą szaty graficznej, poprawą jakości papieru
i zmianami w zawartości, rola fotografii jako materiału ilustracyjnego w „Gwiazdy
mówią” wzrasta. Kolejny typ ilustracji to rysunki. W miesięczniku nie odgrywają większej roli, w całej badanej próbie znalazły się tylko dwa, jednokolumnowe materiały
ilustrowane wyłącznie rysunkami. Jeden z nich – psychozabawę – opatrzono rysun24
25
kami czarno - białymi , drugi zaś kolorowym i czarno - białym . We wszystkich numerach horoskop jest ozdobiony rysunkowymi impresjami na temat poszczególnych
znaków Zodiaku, niewielkie rysunki stanowią czasem ozdobnik różnych materiałów,
rzadziej tło, na którym wdrukowano tekst. Horoskop tygodnika również zawiera
rysunkowe symbole znaków Zodiaku o żartobliwym charakterze. Trzeci typ ilustracji
to fotomontaże i kolaże. Okładki obydwu pism są obecnie tworzone przede wszystkim w tej technice. We „Wróżce” ilustrują one prawie każdy materiał: eseje, opowiadania, porady zdrowotne , a nawet spis treści. Wykorzystuje się tutaj fragmenty fotografii ludzi, przedmiotów, zwierząt, pejzaży itp. oraz grafikę komputerową. Większość
tego typu ilustracji to prace duże i bardzo barwne. Nawet jeśli nie odnoszą się
bezpośrednio do tematyki ezoterycznej i nie wykorzystują magicznych symboli, ich
zadaniem jest wprowadzanie czytelnika w nastrój niesamowitości lub nostalgii.
Drugim zadaniem takich ilustracji jest żartobliwy komentarz do tekstu. W tygodniku
18
19
20
21
22
23
24
25

Tamże.
„Gwiazdy mówią”, 2012, nr 16, s. 1.
Tamże.
„Gwiazdy mówią”, 2012, nr 7, s.1.
Tamże.
„Gwiazdy mówią”, 2012, nr 43, s. 1.
K. Owczarek, Wróżby z bazgrołów, „Wróżka” 2012, nr 1, s. 61.
Talia osy? To proste!, „Wróżka” 2012, nr 7, s. 74.
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kolaże pełnią podobną rolę, choć, z wymienionych już wcześniej powodów, jest ich
mniej.
Liczba ilustracji jest jednak w przypadku analizy dyskursu mniej ważna niż ich
treść. Do najczęściej stosowanych motywów ilustracyjnych należą: znaki Zodiaku,
anioły, karty Tarota i inne, symbole runiczne. Ich przeciętną obecność w badanej
próbie pokazuje tab. 1.
Tab.1: Symbole ezoteryczne stosowane w ilustracjach „Wróżki” i „Gwiazdy mówią”
(średnia liczba zastosowań w każdym numerze próby)
SYMBOL

WRÓŻKA

GWIAZDY MÓWIĄ

ZNAKI ZODIAKU

21,5

13,3

ANIOŁY

2

1,7

KARTY TAROTA/INNE KARTY

1,5/1,2

1,2

RUNY

0,25

12,3

Źródło: obliczenia własne

Wśród innych symboli ilustrujących artykuły są kosmogramy, stylizowane wizerunki planet i ich astrologiczne symbole, zdjęcia narzędzi ezoterycznych (wahadełka
i inne) oraz osób medytujących lub uprawiających jogę. Prócz nich mamy do czynienia z fotografiami ilustrującymi materiały popularnonaukowe (szczególnie w miesięczniku, gdzie takich materiałów jest więcej) oraz z fotomontażami i kolażami. Ta
ostatnia kategoria to zazwyczaj prace o charakterze surrealistycznym, bardzo kolorowe, wprowadzające czytelnika w nastrój romantyczno – oniryczny. Mniejsza ich
część ma wymowę żartobliwą.

Gatunki dziennikarskie
W kwestii stosowanych gatunków prasowych oba analizowane tytuły różnią się
dość istotnie. Wynika to przede wszystkim z ich charakteru i objętości. „Wróżka” ma
średnio 144 strony (poprzednie numery 148, najnowszy – 132), „Gwiazdy mówią” –
ok. 32 (z czego najnowszy badany w próbie – 30, pozostałe – 32). W miesięczniku
dominującym gatunkiem jest esej. W zależności od działu, w którym się mieści, jest to
esej popularnonaukowy (np. cykl Historia jednego obrazu, Tajemnice Watykanu,
Tajemnice mózgu) lub ezoteryczny (np. charakterystyki poszczególnych znaków
Zodiaku czy niektóre teksty z działu Myślimy magicznie). Istotnym elementem są
sylwetki wróżek, wróżbitów, bioenergoterapeutów, ale także różnych interesujących
osobistości niezwiązanych bezpośrednio z ezoteryką (np. Anna Piaggi, Helena
Rubinstein, Majka Jeżowska, Małgorzata Foremniak i in.), horoskopy, porady zdrowotne i kulinarne. Publikuje się też reportaże. W każdym numerze pojawiają się dwa
opowiadania: humoreska z cyklu: Z pamiętnika córy Poltergeistów i drugie – zazwyczaj o tematyce ezoterycznej bądź magicznej, z cyklu Historie z życia wzięte.
W tygodniku dominującym elementem jest horoskop (przynajmniej 12 stron, a więc
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ponad 37% objętości pisma), sennik w odcinkach i prognozy numerologiczne,
artykuły na temat rytuałów magicznych, sylwetki osób profesjonalnie związanych
z wróżbiarstwem. Oprócz tego ważnym elementem są porady: kulinarne, zdrowotne, ale także te magiczne. Eseje traktują przede wszystkim o ezoteryce i nie są
gatunkiem dominującym, podobnie jak nieliczne felietony.

Treści: horoskop
Jest podstawowym elementem tego typu pism. W zależności od częstotliwości
tytułu obejmuje swym zasięgiem chronologicznym tydzień, dwa lub miesiąc.
W ostatnich numerach starego roku pojawiają się też zwykle (szczególnie w miesięcznikach) prognozy roczne. Oprócz klasycznego horoskopu opartego na znanym
wszystkim dwunastoznakowym Zodiaku, w którym każdy znak „króluje” na niebie
przez miesiąc, mamy też często do czynienia z innymi systemami prognostycznymi.
Z tych najpopularniejszy jest horoskop chiński, ale w badanej próbie obecne są także
prognozy lunarne, numerologiczne, cygańskie, feng shui czy indiański Zodiak. W każdym z analizowanych pism pełni ważną rolę, ale w tygodniku jest zasadniczą treścią,
podczas gdy w miesięczniku jest istotny, ale nie najważniejszy. Świadczy o tym
stosunek objętości horoskopu do całego pisma. Jak już wspomniano, zawartość
„Gwiazdy mówią” w ponad 37% stanowi właśnie klasyczny horoskop, podczas gdy we
Wróżce zajmuje on zaledwie niecałe 9% objętości. Uwzględniając wszystkie rodzaje
prognoz zawartych w próbie, otrzymujemy około 17% objętości miesięcznika. Jest to
podyktowane zmianą, a właściwie poszerzeniem grupy czytelniczej.
Klasyczny horoskop ma ustaloną, chociaż w każdym z pism nieco odmienną postać. „Wróżka” przedstawia prognozy na miesiąc, z natury rzeczy są więc one nieco
mniej dokładne niż te w „Gwiazdy mówią”, przedstawiające nie tylko prognozy
w wybranych dziedzinach życia, ale też charakteryzujące skrótowo każdy dzień tygodnia dla każdego ze znaków Zodiaku osobno. W miesięczniku prognoza na każdy
dzień przedstawiona jest dla wszystkich znaków razem. Horoskopy przewidują przyszłość czytelników w kilku najważniejszych aspektach życia: uczuciach, zdrowiu,
karierze, rodzinie i finansach. Większość tekstów pisana jest tonem dość kategorycznym, w czasie „przyszłym dokonanym”. Stosunkowo rzadko stwierdza się, że coś się
może zdarzyć, częściej, że się zdarzy. W miesięczniku opisowa część horoskopu pisana
jest językiem barwnym, niekiedy wręcz kolokwialnym, z użyciem licznych przenośni:
„Strzelec urodzony po 10 grudnia powinien trzymać nerwy na wodzy, inaczej awantura murowana”26. „Z wdzięczności będzie cię nosił na rękach i wychwalał pod
niebiosa”27. Horoskop sprawia tu wrażenie podbarwionej humorem opowieści,
rozmowy przy winie, jak ujęła to właścicielka pisma28. Tygodnik operuje bardziej
26
27
28

„Wróżka” 2012, nr 11, s. 108.
Tamże.
Wywiad z Teresą Jaskierny z dn. 12.07.2011 r.
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powściągliwym językiem, raczej unikającym kolokwializmów (chociaż i tu zdarzają się
odstępstwa). Prognozy przekazywane są jasno, ale bez ambicji literackich czy gawędziarskich. Prócz horoskopu solarnego mamy tu też lunarny dla każdego dnia tygodnia, krótkie prognozy dla każdej dekady znaku, „szczęśliwy” kolor i 3 „szczęśliwe”
liczby, a w końcu ochronną runę (inną dla każdego znaku), którą czytelnik może
wyciąć i nosić przy sobie jako talizman. Profesjonalnego wydźwięku dodają prognozom wstępy mówiące o położeniu planet w kosmogramie, najeżone hermetycznym
językiem astrologów:
„Słońce znajduje się w trygonie do Twojego znaku zodiaku i spowoduje, że będziesz podekscytowana i gotowa do nowych wyzwań. Wenus tworzy trygon a Uran opozycję, a to sprzyja podpisywaniu korzystnych umów. Do 23.05. Merkury znajduje się w kwinkunksie do Twojego znaku, nie
buntuj się więc przeciw przełożonym i dogaduj się z ludźmi.(…) półsekstyl Marsa nie pozwoli Ci
przybrać na wadze. Kwinkunks Jowisza sprzyja kwestiom uczuciowym i udanym randkom, a kwadratura Plutona umożliwi Ci pokonywanie wrogów”29.

Całość uzupełniona jest tabelą przedstawiającą aspekty planet (czyli ich położenie
względem urodzeniowego Słońca i względem siebie nawzajem) dla każdego z dni
znaku. Jest to informacja dla znawców, dlatego uzupełniono ją swego rodzaju
„legendą” na początku działu, a w każdej tabeli podano również zalecenia wynikające
z układu planet. We „Wróżce”, podobnie jak w tygodniku, horoskop dla każdego
znaku Zodiaku zajmuje całą kolumnę. Część opisowa ma podobny układ jak w tygodniku, ale nie jest tak szczegółowa. W postaci wykresu podano rozkład najlepszych
i najgorszych dni miesiąca w trzech dziedzinach: zdrowia, kariery i uczuć, zaś
w ramkach najlepsze i najgorsze wpływy planet w danym miesiącu. I tylko te najkrótsze fragmenty horoskopu pisane są profesjonalnym językiem. Prognoza w tygodniku
sprawia więc, dzięki użytym środkom językowym i graficznym (tabele, symbole
planet) wrażenie bardziej profesjonalnej od tej w miesięczniku, chociaż autorem
obydwu jest ten sam, współpracujący z wydawnictwem od lat, astrolog.
Horoskop solarny, czyli klasyczna prognoza uzupełniona jest, szczególnie w miesięczniku, innymi horoskopami, a także charakterystyką aktualnego znaku Zodiaku.
W badanej próbie ta ostatnia zamieszczana jest w cyklu autorstwa Weroniki Kowalkowskiej: Blaski i cienie i przedstawia w sposób humorystyczny najlepsze i najgorsze
strony każdego znaku. Ponieważ jest to żart, wręcz parodia horoskopu, język jest
dosadny, pełen obrazowych porównań i przenośni, a humor mocno rubaszny.
„Matki innych dzieci widząc małego Bliźniaka zielenieją z zazdrości. (…) Podczas kiedy ich pociechy
stać co najwyżej na „gugu gaga”, ten recytuje „Małpę w kąpieli” Fredry i odróżnia Brachiozaura od
Diplodoka. Uwielbia chodzić do przedszkola. Z miejsca rozkochuje w sobie opiekunki, a potem
przejmuje kontrolę nad grupą. (…) Jest tak bystry i nad wiek dojrzały, że rodzice konsultują z nim
każdy kredyt, zmianę pracy czy wystroju wnętrza. Wrodzone lenistwo wcale nie przeszkadza mu
ukończyć szkoły z wyróżnieniem”30.
29
30

„Gwiazdy mówią” 2012, nr 21, s. 16.
W. Kowalkowska, Bliźnięta, „Wróżka” 2012, nr 7, s. 98.
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Ideą tego cyklu jest przedstawienie każdego znaku z jednej strony w samych
superlatywach, z drugiej od możliwie najgorszej strony. Stąd liczne sformułowania
nacechowane przesadą, zarówno w kwestii zalet, jak i wad.
„Powiedzieć o nim „skomplikowana osobowość” to tak jakby nazwać huragan Katrina porannym
zefirkiem. Przebywanie w jego pobliżu to sport ekstremalny. (…) Ten socjopata, mizantrop i patologiczny pesymista jest całkowicie wyzbyty skrupułów i mimo całej swojej inteligencji nie ogarnia
pojęcia „empatia”. Uzależniony od adrenaliny, szuka guza dla samej rozrywki i wplątuje się
w najbardziej ryzykowne historie, narażając przy tym niewinne osoby postronne. Ma dość radykalne
poglądy, które głosi z cynicznym błyskiem w oku. Jeżeli ktoś ośmieli się z nim nie zgodzić, zmiażdży go
swoją elokwencją, skompromituje, poniży i wdepcze w ziemię uśmiechając się szeroko”31.

Horoskop lunarny również pisany jest językiem potocznym, ale tym razem
przeplatanym językiem fachowym:
„11 listopada zapowiada się doskonale. Koniunkcja Księżyca z Wenus w Wadze zapewni nam dobry
humor i udaną zabawę. Parady wojskowe będą mieć szerszą niż zazwyczaj widownię. Wieczór to
czas romantycznej miłości. Niestety, już nazajutrz czeka nas twarde lądowanie. W poniedziałek
12 listopada Księżyc w Skorpionie w koniunkcji z Saturnem może nas zaprowadzić do szefa na
dywanik”32.

Oprócz wymienionych, stałym elementem „Wróżki” jest w bieżącym roku horoskop numerologiczny. Jego język nie jest już jednak tak barwny jak wymienionych
wcześniej prognoz, a same prognozy są krótkie i ograniczają się do spraw najważniejszych.
Podsumowując: język i wygląd horoskopów w tygodniku „Gwiazdy mówią” sugerują, że jest to prognoza skierowana do osób rzeczywiście interesujących się wpływem planet na życie człowieka, co więcej, do osób posiadających przynajmniej
dostateczną fachową wiedzę na temat astrologii. Stąd więcej fachowych terminów,
tak w opisach, jak i w tabelach aspektów planet. Horoskopy we „Wróżce” przeznaczone są wprawdzie dla osób zainteresowanych tą tematyką, ale sposób przekazywania
niektórych informacji sugeruje, że ma to być raczej rozrywka niż poważna przepowiednia. Zresztą dział horoskopów i wróżb nosi znamienną nazwę Bawimy się
astralnie. Za to jest to dział niewątpliwie dużo bardziej urozmaicony niż w tygodniku,
zawiera nie tylko cykliczne prognozy, ale także zamieszczane okazjonalnie mniej
znane sposoby prognozowania.

31
32

W. Kowalkowska, Skorpion, „Wróżka” 2012, nr 11, s. 96.
Tamże, s. 114.
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Rytuały magiczne
O ile horoskop przekonuje nas, że poddani wpływom planet i gwiazd, mamy
ograniczony wpływ na naszą przyszłość, o tyle proponowane przez oba pisma rytuały
magiczne mają pomóc czytelnikom w pomyślnym kierowaniu swoim życiem, nawet
na przekór niesprzyjającym siłom tajemnym. Zdecydowanie więcej magicznych
działań, zaklęć i przedmiotów proponuje czytelnikom tygodnik. Średnio w badanej
próbie 1,5 artykułu poświęcone jest magii sensu stricto, przy czym są to teksty różnej
33
długości: od prostych porad kiedy i po co używać konkretnych kamieni czy zajmują34
cych ok. 1/3 szpalty sigilów ochronnych na konkretny tydzień , przez proste rytuały35
i porady, jak wykonać samodzielnie magiczne przedmioty36, aż po rozbudowane opisy
sezonowych sabatów37 czy skomplikowanego rytuału kontaktowania się z aniołami38.
W miesięczniku porad tego typu jest zdecydowanie mniej. Z czterech badanych
numerów tylko jeden zawierał dwie propozycje rytuałów: kontaktowania się z aniołami (był to tylko dodatek do obszernego artykułu przedstawiającego osobę prowa39
dzącą szkolenia w tej dziedzinie) oraz wywodzący się z ludowej magii białoruskiej
40
rytuał tworzenia żadanic – lalek spełniających życzenia .
Wymowa opisujących rytuały magiczne tekstów jest w obu przypadkach podobna: mimo że sterują nami tajemnicze i niepojęte siły, możemy starać się nad nimi
zapanować przez podejmowanie konkretnych działań oraz wykorzystywanie i tworzenie magicznych przedmiotów (kamienie, łapacze snów, sigile itp.). Znaczna część
tych rytuałów odwołuje się wprost do tradycji i wierzeń ludowych z różnych regionów, przy czym ludowa proweniencja nie jest traktowana jako wada, a – wręcz
przeciwnie – świadczy o tym, że jest to metoda sprawdzona i warta polecenia.
W przeciwieństwie do horoskopów, tutaj inicjatywa leży w naszych rękach, musimy
tylko wiedzieć, co należy zrobić. I prasa nam podpowiada. Jest to efekt „wtajemniczenia” opisywany przez cytowaną już A. Kowalczewską. Taki zabieg ma dać czytelnikom
poczucie bycia „magami” czy „szamanami”, podobnie jak czytanie plotek o celebrytach – poczucie uczestnictwa w życiu „wielkiego świata”.
Ponieważ wszystko, co magiczne i tajemnicze jest fascynujące, więc dla uatrakcyjnienia tekstów i przyciągnięcia uwagi czytelników przymiotnikami tymi oraz związanymi z nimi rzeczownikami szafuje się w obu pismach hojnie. Magiczne mogą być nie

33

Kunzyt, „Gwiazdy mówią” 2012, nr 7, s. 3.
Tamże, s. 2; „Gwiazdy mówią” 2012, nr 21, s. 3.
35 Daj się uwieść, ale nie okraść, „Gwiazdy mówią” 2012, nr 32, s. 1.
36 Łapacz snów, „Gwiazdy mówią” 2012, nr 7, s. 3.
37 Czas wypowiedzieć życzenia!!!. „Gwiazdy mówią” 2012, nr 38, s. 3 - 4; Sabat Imbolc spełnia marzenia, „Gwiazdy
mówią” 2012, nr 5, s. 3 - 4; Noce ognia i wody, „Gwiazdy mówią” 2012, nr 25, s. 3 - 4.
38 Jak przywołać swojego anioła, „Gwiazdy mówią” 2012, nr16, s. 3 -4.
39 A. Frankowska, Twój osobisty anioł jest obok „Wróżka” 2012, nr 7, s. 22 - 25.
40 S. Jelska, Lalki spełnionych marzeń, Tamże, s. 26 - 29.
34
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42

tylko wiosenne lub jesienne sabaty, ale np. operacje plastyczne , bursztyn ,
43
44
45
46
47
imiona , syrop sosnowy , gałązki rozmarynu , szparagi , walentynki , a nawet her48
49
baciane fusy i kichanie . Niekiedy taki intrygujący tytuł jest wstępem do artykułu
50
o wymowie psychologicznej .
Jeszcze innym sposobem na wprowadzenie czytelnika w nastrój magii i niesamowitości jest przydawanie niezwykłości codziennym, na pozór zwykłym czynnościom,
w tym fizjologicznym. Atrybuty niezwykłości przypisuje się explicite lub sugeruje
poetyckim tonem wypowiedzi. Do tej pierwszej kategorii należą, oprócz wymienionych wyżej, np. wychowywanie dzieci. Notkę o poradniku dla rodziców opatrzono
intrygującym tytułem: Bądź szamanem swojego dziecka. Dalej czytamy: „Można
51
i trzeba uczyć maluchy porządku w duszy, korzystając z wiedzy ezoterycznej” .
„Wróżka” natomiast, w jednym z najnowszych cykli tematycznych: Seks bez tabu
radzi, jak uniknąć kryzysów w związkach damsko – męskich. Należy mianowicie
„kochać w zgodzie z kosmografem”. We wstępie do artykułu czytamy: „Gdy poznamy
nasz układ planet, wskazówki od gwiazd, często udaje nam się naprawić związek –
mówi Piotr Pałagin, lekarz, astrolog, mag w siedemnastym pokoleniu”52. Oba pisma
obfitują również w opisy magicznych właściwości roślin, w tym przypraw, rady jak
odchudzać się w zgodzie z fazami księżyca53 czy też jaki układ planet jest najlepszy dla
wizyt u fryzjera. W wielu tekstach tę magiczną atmosferę sugeruje się raczej, niż
wyraża dosłownie. Jest to zabieg stosowany przede wszystkim we „Wróżce”, ze względu na większy zakres tematyczny i różnorodność gatunków prasowych. Do tworzenia
atmosfery bajkowości lub niezwykłości bez jarmarcznej otoczki skandalu, właściwej
bulwarówkom, nadają się raczej dłuższe teksty. I większość esejów i reportaży
zamieszczanych w miesięczniku ma taki właśnie charakter: traktuje o sprawach
codziennych, opisując je w sposób poetycki, ale bez trywialnego okraszania tekstów
przymiotnikami: magiczny i tajemniczy. Przykładem takiego sugerowania magii
w codziennym życiu jest m. in. artykuł o porodach w wodzie, pt.: „Przyszedł do mnie
bez krzyku”. Wstęp do artykułu wprowadza nas w nastrój: „Kobiety, które rodzą
w wodzie, zachowują się jak istoty z innej planety, mówi francuski położnik Michel
41

Uroda spod noża, „Wróżka” 2012, nr 7, s. 62 – 65. Na okładce artykuł anonsowany nagłówkiem: Magia operacji
plastycznych.
42 Moc zaklęta w bursztynie, Tamże, s. 96.
43 Prowadzony od wielu lat we „Wróżce” cykl artykułów nosi wspólny tytuł: Magia imion.
44 P. Malia, Wyciśnij magię z sosny, „Gwiazdy mówią” 2012, nr 16, s. 26.
45 Tamże, s. 3.
46 O. Misiak, Magiczne różdżki odchudzania, „Gwiazdy mówią” 2012, nr 21, s.27.
47 I. Podlaska, Walentynkowa magia, „Gwiazdy mówią” 2012, nr 7, s. 3 - 4.
48 P. Malia, Przyszłość w fusach ukryta, „Gwiazdy mówią” 2012, nr 10, s. 3 - 4.
49 Co wróży kichanie?, „Gwiazdy mówią” 2012, nr 25, s. 23.
50 K. Scudder, Kochane pieniążki, „Wróżka” 2012, nr 7, s. 36 - 38 ; artykuł anonsowany na okładce nagłówkiem:
Magiczne sposoby przyciągania pieniędzy.
51 A. Melek, Bądź szamanem swojego dziecka, „Gwiazdy mówią” 2012, nr 21, s. 7.
52 O. Miedziejko, Kochać w zgodzie z kosmogramem, „Wróżka” 2012, nr 11, s. 36 - 38.
53 Jak schudnąć w jedną noc, „Gwiazdy mówią” 2012, nr 43, s. 24.
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Odent. A noworodki nie płaczą i wyglądają jakby budziły się z cudownego snu” .
Materiały tego typu zawsze uzupełniane są pięknymi ilustracjami (kolażami lub fotomontażami), współgrającymi kolorystyką i tematyką z nastrojem artykułu.

Odpowiedzi na listy
Integralną częścią większości pism kobiecych są odpowiedzi na listy. W przypadku
miesięcznika mamy do czynienia z dwoma rodzajami korespondencji od czytelników.
Pierwszy z nich to listy opisujące niezwykłe i tajemnicze zdarzenia z życia oraz refleksje związane z materiałami zamieszczonymi w poprzednich numerach. Drugi typ
listów to prośby o poradę w ważnych sprawach życiowych czy o pomoc w rozwiązaniu
problemów. W dziale listy@wrozka.com.pl na pytania czytelników odpowiadają
profesjonale wróżki: w badanej próbie są to tarocistki Maja Bigoszewska i Katarzyna
Owczarek, ale w przeszłości byli to również numerolodzy, specjaliści od run i innych
systemów wróżebnych. Sprawy, z którymi zwracają się czytelnicy (a przede wszystkim
czytelniczki) to najczęściej bolesne problemy życiowe: dramatyczne konflikty rodzinne, niepowodzenia zawodowe, zdrady, uzależnienia, samotność, a więc sprawy,
z którymi zazwyczaj trudno sobie poradzić samodzielnie. Odpowiedzi są udzielane na
podstawie Tarota i innych systemów, których symbolika jest w tekście cały czas
obecna, dając poczucie, że porada jest inspirowana tajemniczą siłą wyższą.
„Trzy odwrócone karty, kolejno: Księżyc, Pustelnik i Mag wskazują, że masz w sobie wiele lęku,
kompleksów, zahamowań. (…) Karta Głupiec mówi, że jednak zdecydujesz się na urodzenie dziecka,
a Wisielec, że uzyskasz upragnione „odroczenie” swych planów. Czy je kiedyś zrealizujesz? Tak,
zapowiada to karta Gwiazda na końcu rozkładu. Twoje marzenia nie od razu, ale w końcu się spełnią,
dadzą ci radość i satysfakcję”55.

Chociaż wróżba jako podstawa do udzielenia porady w skomplikowanej sprawie,
wymagającej niekiedy interwencji specjalisty, może się wydać czymś niepoważnym,
to jednak zauważyć trzeba, że zazwyczaj wypowiedzi wróżek są wyważone. Starają się
one zanalizować podłoże problemu, rozważyć wszystkie aspekty i przybliżyć możliwe
konsekwencje obranych przez autorów listów dróg rozwiązania. Kiedy jest to
potrzebne, wróżki sugerują udanie się do specjalisty, np. lekarza czy psychologa. Co
ciekawe, potrafią też odradzić korzystanie z usług wróżek. Nie postawię ci kart.
Usłyszałaś już dość wróżb i, jak widać, żadna ci nie pomogła. Uważaj, bo od wróżek
i horoskopów także można się uzależnić. (…) nie płać już nigdy więcej nieuczciwym
wróżkom i uwierz, że nie ciąży nad tobą żadna klątwa. Tylko ty sama masz wpływ na
56
swój los – odpowiedziała K. Owczarek jednej z czytelniczek . Fakt, że ludzie z poważnymi często problemami emocjonalnymi czy zdrowotnymi nie zwracają się do
54
55
56

S. Jelska, Przyszedł do mnie bez krzyku, „Wróżka” 2012, nr 6, s. 26 - 29.
„Wróżka” 2012, nr 7, s. 136.
„Wróżka” 2012, nr 11, s. 122.
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odpowiednich specjalistów da się zapewne wytłumaczyć zaufaniem do sił „nadprzyrodzonych”, a więc mądrzejszych i możniejszych od psychologa oraz niechęcią do
korzystania z usług tego ostatniego. Odpowiedzi na listy czytelników to porady przypominające diagnozy psychoterapeuty i często mają odegrać rolę psychoterapeutyczną. Jednak fakt, że udzielane są na podstawie kart, run, astrologii czy numerologii
dodaje im powagi sił tajemnych.
Innym typem listów są te z prośbą o radę w sprawach ezoterycznych. Zamieszczane są w cyklu Wróżka od trudnych spraw. Wprawdzie i tutaj problemy są zazwyczaj
natury emocjonalno – psychologicznej, ale odpowiedzi już całkiem inne. Prowadząca
rubrykę Grażyna Rozmysłowicz podkreśla, że rozwiązuje problemy czytelników (gdy
poprzednie wróżki wskazywały tylko drogę) i robi to wyłącznie przy pomocy swoich
paranormalnych zdolności.
„Nawet tylko czytając o tym wymarzonym mieszkaniu, czuję jego negatywną energię. Ta energia od
razu zaczęła mnie osłabiać i wchodzić w mój splot słoneczny. (…) Rozpoczęłam modlitwę i przywołałam Archanioła Michała z Jego Aniołami. Pokazałam mu to co zobaczyłam i poprosiłam, by
wszystkie zbłąkane dusze zostały odprowadzone – po oczyszczeniu i błogosławieństwie – do ich
odpowiednich przestrzeni, by wzrastały w swej świadomości. (…) Doczyszczę to miejsce i powinno
być spokojne”57.

Język tych odpowiedzi jest zupełnie inny niż w przypadku omówionych wcześniej
porad. Najczęściej pełen tajemniczych zwrotów, niezbyt zrozumiałych dla „niewtajemniczonych”, ma zapewne podkreślać, że jasnowidząca i bioenergoterapeutka
potrafi zrobić to, co niedostępne dla zwykłych śmiertelników. Kreuje dramatyczny
scenariusz ezoteryczno – magicznych działań, które doprowadzają do szczęśliwego
finału.

Podsumowanie
Szczupłość miejsca nie pozwala na szersze omówienie problemu dyskursu ezoterycznego z jego zróżnicowaną tematyką, ciekawym językiem i różnymi sposobami
oddziaływania na odbiorców. Jednak analiza dwóch tytułów ezoterycznych z segmentu prasy kobiecej pozwala na wyróżnienie kilku cech takiego dyskursu.
1. Przekonanie czytelnika o tym, że jego życiem i działaniami sterują układy gwiezdno – planetarne, zarówno te z dnia i godziny urodzenia, jak i te bieżące. Nie jest to
wprawdzie zapis nienaruszalny, ale mocno determinujący charakter i wynik działań każdego człowieka. Wszelkie horoskopy i wróżby zamieszczane w pismach są
właśnie kwintesencją tego poglądu.
2. Tworzenie przy pomocy środków leksykalnych, stylistycznych i graficznych nastroju tajemniczości, czasem grozy, ale i romantyzmu. Środki te to m. in.:

57

G. Rozmysłowicz, Złe mieszkanie, „Wróżka” 2012, nr 6, s. 39.
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Dwa sposoby mówienia o tym samym: 'dyskurs magiczny'...

a) fachowe słownictwo astrologiczne i innych dziedzin ezoteryki;
b) nastrojowe ilustracje;
c) nadawanie magicznego znaczenia zwykłym zjawiskom przez nazywanie ich
magicznymi, tajemniczymi, niezwykłymi itp.;
d) opisywanie codzienności w tonie sugerującym jej niezwykłość;
e) opisywanie zjawisk „nadprzyrodzonych” – duchów, zjaw, bilokacji, uzdrowień i
innych.
3. Umożliwienie czytelnikom skorzystanie z pomocy osób „wtajemniczonych” przy
przekonaniu o ich niezwykłych umiejętnościach.
4. Oferta „wtajemniczenia” dla każdego czytelnika:
a) opisy rytuałów magicznych, wróżb i innych działań ezoterycznych;
b) oferty szkoleń z tej dziedziny;
c) propozycje zajęć pomagających w rozwoju duchowym.
Wymienione w tej pracy sposoby prowadzenia ezoterycznego dyskursu w mediach nie wyczerpują rzecz jasna całości zagadnienia. Jest ono wielowątkowe, urozmaicone i skomplikowane jak sama prasa ezoteryczna. Niewątpliwie jednak warte
jest dalszych badań, jako istotna część współczesnej kultury popularnej.
The two ways of talking about the same thing: 'the magic discourse'
on the example of an esoteric 'tabloid' and a luxury magazine
Summary
The article is devoted to the analysis of specific, very popular, but so far absent in the Polish media
sciences phenomenon - esoteric discourse, understood as a mixture of print and electronic media
statements related to each particular esoteric subject, and thus, at that way of using language, or
vocabulary, poetry, etc. Such magic topics cover a diverse area of esoteric phenomena: divination,
unconventional medicine, UFOs, meditation, yoga, astrology and more. On the basis of the two Polish
newspapers devoted to this subject (a weekly "Gwiazdy mówią”, and a monthly "Wróżka"), an attempt
has been made to characterize the occurrence and causes of the popularity of this type of discourse as
well as its easily-discerned elements: graphic design, applied journalistic genres, or content and manner
of presentation, so different for each type of writing.
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Introduction
Neil Postman claimed that we do not perceive reality in the way it is but through
our languages, and our languages are our media. Our media are our metaphors. Our
1
metaphors create the content of our culture . Therefore, we can assume that reality
accessible to us is in great measure a product of the media. It is mainly the media
from where we draw our knowledge about the world we live in. It is the media which
inform us what happened close to us or far away in places we did not know they ever
existed. Development and changes of the media influence the sort of information
which reaches us, the way it is delivered, but they also change the way we perceive
reality. It should be emphasized that our contact with media begins increasingly early
and is becoming increasingly intensive. The media are ubiquitous, imposing on us
their own vision of reality which often becomes the only vision we know and deem
true.
th
st
The turn of the 20 and 21 centuries created favorable conditions for the
development of media, especially the electronic ones. Paul Levinson refers to this
period as “the century of the screen”. According to him, it all began with a “silver
screen competing with novels and plays for story-yearning audiences”. The radio
fully developed as an entertaining and informative medium only in 1930's and by that
time the screen with talking films had flourished. In 1950's television combined film
and radio on a new screen and, although the radio did develop after that, it was
television that became the main medium defining our culture. With the arrival of
computers, another screen was added to this collection. It is a screen which displays
texts created by its users and by other authors and which, thanks to global
2
connections, brings completely new opportunities and consequences .
1

N. Postman, Zabawić się na śmierć, translated by L. Niedzielski, Warszawa 2002, p.34-35.
P. Levinson, Miękkie ostrze. Naturalna historia i przyszłość rewolucji informacyjnej, translated by H. Jankowska,
Warszawa1999, p. 247.
2
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The development of electronic media has led to a situation when we can often
talk about two realities: the real one and the media one which is seen on the screens
of our TV sets or computers. The problem is that, if previously the reality on the
screen reflected the real world or it was inspired by it, nowadays this relationship has
become very loose or does not exist at all. The world on the screen has become an
independent reality which does not relate to the real world around us. Moreover, for
some of us it often becomes the more “genuine” reality which is more real than the
outside world. As Jean Baudrillard points out, “Simulation is no longer that of
a territory, a referential being, or a substance. It is the generation by models of a real
without origin or reality: a hyperreal”3. Another phenomenon worth mentioning is
blurring of the line between the online and offline worlds resulting in creation of
a hybrid world which changes our relations and ways of communication with other
4
people .
It could be assumed that the information society with its ability to instantly spread
information, with multiplicity of sources of information and technological potential
will contribute to the development of journalism and improvement of its quality.
However, in the era of globalization more and more frequently we ask ourselves
questions about credibility and reliability of the media, and particularly about
credibility and reliability of contemporary journalism. We wonder where the subtle
line between the truth and fiction, information and comment is, how far one can go
in one's attempt to acquire and sell information, how important responsibility for
one's words is.
As Piotr Legutko and Dobroslaw Rodziewicz quote from Maciej Illowiecki, the
change of the basic criterion of truth, which now constitutes credibility of TV
broadcasts, has become the essence of tele-reality. What is considered credible by
the audience must be easy to believe5. This partly results from the overload of
information which reaches us. The audiences, tired of the deluge of information, do
not look for facts but for something they could believe in. That is why untrue
information or distorted facts which stir up our emotions and make us identify with
people or problems shown to us frequently turn out to be more credible. Truth, when
confronted with attractively presented fiction often turns out to be less convincing:
“A lie or fiction shown in a convincing way always win. Truth is not able to defend itself, if journalists
do not help it by bearing witness to it. However, they do not often want to help because they either
do not understand it themselves or prefer to assume that people have their own “common sense”.
And the truth is they do, but they can only use it in reality which is well known to them. In tele-reality
given to us “for granted” the ordinary human mind is not enough because it “works with data which
cannot be verified as true”6.

3
4
5
6

J. Baudrillard, Simulacra and Simulation, The University of Michigan 199.4.
http://www.mics.org/getDocum.pdf?docid=1225&docnum=1 (retrieved 1.04.2013 r.).
See: P. Legutko, B. Rodziewicz, Mity czwartej władzy, Wyd. Literackie, Kraków 2002, p. 211.
P. Legutko, B. Rodziewicz, ibidem, p. 211.
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Thus, it is worth considering to what extent the media, which used to be a very
important part of the public domain where debates on social issues were held, still
perform their function. Does public discourse in the media still exist? Or has it been
completely replaced by media shows starring journalists who stopped believing in
their professional mission a long time ago and simply became celebrities. Tomasz
Goban-Klas, answering the question what television journalism is like nowadays,
writes:
“I do not see journalism in its classic sense on television at all. We do have some rings where
everybody fights - like in American wrestling the referee also joins in the fight. The so called
moderator is in fact an instigator. I do not think that anybody can say that after watching some
television feature programme they are better informed or more knowledgeable about public issues.
Since here the rule of a bigger hammer is applied: people who pound most loudly –appear as
winners”7.

The article does not aspire to be a comprehensive study of the problem. It is
rather a short sketch concerning changes taking place in the media at the turn of the
20th and 21st centuries, particularly the problems of their reliability and credibility.

The crisis of journalism?
The information society with the new media which “combine written, oral and
audiovisual modalities of human communication in one system”8 should promote
the development of journalism and influence its quality mainly through technical
means which enable to instantly spread information from the most remote areas in
the world, diversify the media and related to them competition on the media market.
However, it appears that the new means in great measure contribute to the crisis of
journalism. There are many reasons for this state of affairs, but due to limited format
of this paper, we will only focus on a few of them.
The first problem is the very nature of the electronic media. In the past, as Tomasz
Szlendak and Tomasz Kozłowski point out:
“The amount of unimportant information was slight, or at least it had a small influence on people.
The specificity of the printing press, limited amount of paper, work required to prepare the type, and
also the same (small, but very expensive) speed of information spread […] made people think twice
before they decided to print and further spread anything. The nature of communication was also
influenced by readers themselves “9.

7

http://www.przeglad-tygodnik.pl/pl/artykul/show-czy-propaganda (retrieved 19.04.2013 ).
M. Castells, Społeczeństwo sieci, translated by M. Marody, K. Pawluś, J. Strawiński, S. Szymański, Warszawa
2007, p.336.
9
T. Szlendak, T. Kozłowski, Naga małpa przed telewizorem. Popkultura w świetle psychologii ewolucyjnej,
Warszawa 2008, p.122.
8
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An article needed to have some reason. Arguments presented in it had to be
logical and comprehensible for readers. Every text was subject to correction and its
author took full responsibility for its content. This resulted both from respect for the
reader and from the fact that opinions presented in articles influenced the way in
which the author was perceived. Through articles printed in press the author could
gain popularity but at the same time he could lose it. The loss of author's popularity
could definitively eliminate him/her form the world of journalism. As Postman points
out, the printed word had a monopoly both on drawing people's attention and on
people's intellect because - apart from oral tradition - there were no other means of
access to social consciousness. Most public figures, for example, were known
exclusively because of the words they had written, not because of their looks or even
the orations they gave. Those people were perceived in the same way as their works,
they were judged by their public statements, their arguments and their knowledge
10
presented in printed texts .
On the other hand, the reader who spent some time reading a text had to possess
some knowledge enabling him/her to understand often very complicated issues. The
press not only required from readers to be greatly committed, but it became one of
the most important factors influencing civic engagement of its readers. Alexis de
Tocqueville, describing American society claims that in real life it is newspapers that
represent communities. Newspapers not only give many people “the same aims but
11
also suggest the means to jointly carryout the plans they have made individually” .
Nowadays most information reaches us through electronic media, mainly
television and the Internet. What is more, there are more and more of them and we
are flooded by them. Unfortunately, the quantity of information does not translate
into high quality. Most of what we hear or read every day is useless to us. It is mainly
due to the fact that, unlike the press, electronic media are geared towards speed and
emotions. Once favoured by the press “comprehensive information, appealing to
sober judgment and usually concerning questions crucial for individuals has become
a tidbit, aiming at drawing people's attention and completely irrelevant to decisions
12
made by the audience in their everyday lives” .
For many years established in 1980 CNN International specializing in live
transmissions from places affected by crisis situations was an unattainable model for
most broadcasting stations. It was CNN which showed to the whole world the
disaster of the space shuttle Challenger, American bombing of Libya in 1986, and
three years later the famous reports from Tiananmen Square. The station, however,
gained real popularity in 1991 when, as the first and at that time the only station, it
offered its audience a “live” war in Persian Gulf. CNN's position was reinforced by
reports and news about the trial of O. J. Simpson when the number of viewers
10
11
12

N. Postman, Zabawić się na śmierć, translated by L. Niedzielski, Warszawa 2002, p.95.
A. de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, Vol. 2, translated by B. Janicka, M. Król, Kraków 1996, p. 121.
T. Szlendak, T. Kozłowski, Naga małpa…, p.123.
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increased by 20% together with the profits of advertising. Another increase of
viewing was recorded after the terrorist attack on WTC in 2001. For specialists CNN is
a typical example of “crisis oriented television” which is normally less popular
among Americans than Fox News, but during important events the number of its
viewers increases considerably. In such moments CNN becomes, according to its
slogan, the world's news leader. The station in Poland which follows the approach
taken by CNN is TVN24, today the oldest information channel on Polish market
operating since 2001. Like CNN, it established its position during the attacks on
WTC13.
Neil Postman claims that information programs found in most television stations
stopped fulfilling their role a long time ago. They do not serve education, reflection or
catharsis. Providing us daily with
“shots of tragedies and cruelties the newscasters insistently urge us to: join them tomorrow. What
for? One would think that several minutes of murder and mayhem would suffice as material for
a month of sleepless nights. We accept the newscasters' invitation because we know that the
"news" is not to be taken seriously, that it is all in fun, so to say. Everything about a news show tells us
this - the good looks and amiability of the cast, their pleasant banter, the exciting music that opens
and closes the show, the vivid film footage, the attractive commercials - all these and more suggest
that what we have just seen is no cause for weeping. A news show, to put it plainly, is a format for
entertainment […] "14.

The main principle of information television is the motto “if it bleeds, it leads”
which mostly means that stories dedicated to drugs, violence and disasters become
dominant topics of information channels15. However,
“paradoxically, television can hide by showing. That is, it can hide things by showing something
other than what would be shown if television did what it was supposed to do, provide information.
Or by showing what has to be shown, but in such a way that it isn't really shown, or is turned into
something insignificant; or by constructing it in such a way that it takes on a meaning that has
nothing at all to do with reality”16.

As Pierre Bourdieu points out, journalists look at the world through special
“glasses”. Through these glasses they can see some things but they cannot see
others, and the things they can see are seen by them in a specific way. The main
determinant of this selection is the search for the “sensational and the
17
spectacular” . The reason for that is simple – seeking viewers journalists more and
more often reach for topics which guarantee popularity. Today much of journalism
13

See: Ch. Sullivan, Clarity Principle. How Great Leaders Make the Most Important Decision in Business (And What
Happens When They Don't), San Francisco 2013, pp. 43-44.
14 N. Postman, Amusing Ourselves To Death, Pt II, Chapter Six, The Age Of Show Business, pp. 92- 93.
15 B. Glassner, The Culture of Fear. Why Americans are Afraid of the Wrong Things, New York, p. XXI.
16 P. Bourdieu, O telewizji. Panowanie dziennikarstwa, translated by K. Sztandar-Sztanderska, A. Ziółkowska,
Warszawa 2009, p. 44.
17 Ibidem, p. 45.
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consist of sensationalism, scandal, personalization, excessive dramatization. Galtung
and Ruge belived that our perception of what constitutes an event is culturally
determined. They identified 12 factors which in their opinion helped determine
whether events would be covered in newspapers. This factors were: frequency,
threshold, unambiguity, meaningfulness, consonance, unexpectedness, continuity,
composition, reference to elite nations, reference to elite people, reference to
persons, reference to something negative18. This trend can be regarded as the second
reason for crisis of journalism to which we will come back later in this paper.
William Rivers and Cleve Mathews, attempting to define expectations of
audiences, notice that when a protester pours petrol over himself and sets himself
alight, the viewers would expect the reporter first of all - instead of filming - to save
the man from the fire. The majority of viewers or readers think that reporters who
report disasters striking people should be compassionate towards the victims. The
public does not want the new mass media to be used for undermining social morality
or harming social health. Researchers into ethical issues claim that people expect
mass media to respect the values they cherish most of all – compassion and
moderation, the values which strengthen social relations19. These social expectations
were confirmed, for example, by a strong reaction of the international community
following the CNN's broadcast of 22nd January 2010 when some American journalists
passing through Port-au-Prince found two Haitians who had been shot by the Haitian
police. Instead of helping them, they were filming the agony of one of the men and
the begging for help of the other one at the same time relating and commenting on
the situation. This incident triggered an avalanche of questions about the limits of
journalistic decency or even humanity. The discussion, however, soon died down
and, as we can assume, it did not manage to curb sensational journalism. The case of
a suicide attempt by the Polish army prosecutor M. Przybył (9th January 2012)
confirms that it can be also observed in Poland. When the prosecutor shot himself
just after the end of a press conference, some journalists who were still at the scene,
instead of helping him, began to film the whole incident. At the end of 2012 “New
York Times” published a photo of a man pushed onto New York' s subway tracks by
a mad woman. The photographer did not help, but until the very last moment kept
taking pictures of the man who died at the scene. Neither the publisher nor the
photographer had problems with publishing the photographs of the accident. What
is more, the photographer maintained that people waiting at the platform during the
incident were also taking pictures with their mobile phone cameras.
In contemporary press, television and Internet the lines between fact and fiction,
information and comment have been blurred. Moreover, sometimes the moral lines

18

T. Harcup, D. O'Neill, What is News? Galtung and Ruge revisited, “Journalism Studies” Vol. 2, Number 2, 2001,
pp. 262-264.
19 W. Rivers, C. Mathiews, Etyka środków przekazu, translated by J. Zakrzewski, E. Krasnodębska, Warszawa 1995,
p. 66-67.
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are also blurring. There are no good and bad broadcasts, just broadcasts which can
gather millions of viewers in front of television and sell very well or cannot.
The crisis of journalism also results from the fact that more and more often “the
Fourth Estate” becomes a commodity sold by large media concerns. Breaking up the
monopoly of the state media means, according to Benjamin Barber “the end of
20
protection of public interest and consolidation of the monopoly in its new shape” . It
is the large media companies who become monopolists, and who impose their own
standardization, although they do it behind the cover of free market competition.
Monopolists keep up appearances of unlimited diversity, which makes unaware
members of the audience think that they can make their own choice and chose the
most attractive offer, adjusted to their needs and taste. The problem is that their
desires are directed by monopolists. A good example of that may be information or
feature programmes which not so long ago fulfilled information and educational
functions and, more importantly, provided basis for the well-functioning civil society
21
by being “critical of the traditional three branches of power” . Currently they play
a role of “info-entertainment” and focus mainly on, as Benjamin Barber puts it,
“showing branded stars “sold” by television networks in order to attract the largest
number of viewers”22. This means that nowadays journalists, instead of informing
people about facts, have become stars who are more important than the guests they
invite to their programmes or problems they discuss in them. Their personalities and
emotions they express are more important than the issues they talk about.
Describing this phenomenon, Barber refers to modern brand marketing where
quality goods do not matter and only sensations which are sold are deemed valuable.
What counts is the brand image. Journalists themselves have become such brands.
The examples of Larry King23, Barbara Walters24, Charlie Rose25, Katie Couric26 show it
clearly.
The problem of “journalistic stars” appeared in Poland not so long ago together
with the appearance of commercial television stations. This group of journalists
includes celebrities such as Monika Olejnik, Tomasz Lis, Justyna Pochanke or Bogdan
Rymanowski. The problem is not their fame but the way in which it affects the
programmes they run. More and more often, instead of interesting discussions on
20

B. Barber, Dżihad kontra McŚwiat, translated by H. Jankowska, Warszawa 2000, p. 143.
B. Barber, Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli, translated by
H. Jankowska, Warszawa 2008, p. 297.
22 Ibidem, p. 297.
23 Larry King has continually run his talk-show since 1978, first on Radio Mutual Network, then on CNN. He has
interviewed over 40.000 politicians, sportspeople and people from show-business.
24 She has run her own programme “The View” on ABC station since 1997. Her interviews with political leaders are
thought to be the chronicle of the end of 20th century. Her most famous interviewees were: F. Castro, B. Yeltsin,
I. Ghandi, R. Pahlavi, or Monika Levinsky whose interview in 1999 had the largest television audience ever – it was
viewed by 74 million people.
25 Since 1991 has run his own program “Charlie Rose Show” which has been broadcast by PBS since 1993 .
26 Currently runs her own programme @katiecouric on CBS News, her interviewees were e.g. Al. Gore, Michelle
Obama, Thomas Friedman.
21
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vital topics, we can observe an interviewee being flooded with questions and not
given any opportunity to answer them. Piotr Pacewicz trying to assess modern
television journalism noticed that:
“Opening their television sets Polish people unknowingly get on this carousel of stupidity, although
they probably think that they take part in some public debate. It is neither a debate nor a kind of
journalism. It is a slanging match which finally discourages us from thinking, from sound judgment
of public life, from confronting politics with values or at least common sense. At most it attracts our
attention for a moment, like a fight in a street, and like in a fight our attention is drawn to who is
kicking whom.”27

Dominika Wielowieyska, trying to defend journalists writes:
“There is no debate because the ultimate cause of such level of journalism is the “muzzle” of the
audience ratings put on journalists. Some of them have a stipulation in their contracts that if their
programme fails to attract certain numbers of viewers it will be taken off the air. Others might not
have it in the contract but they know they will disappear from television programming if they fail to
reach high viewing figures. This applies to both public and commercial television”28.

Not listening to what other people invited to the studio have to say has become
another standard. Presenters very often do not want to listen to their interviewee's
opinions: they have their own views on given topics and they do not intend to change
them. It also happens that such a programme is not intended to present a discussion,
but is simply one of the many ways to create the image of a journalist. In such
a skirmish the guest is doomed from the start, regardless of what he or she wants to
say and how important or true it is. Such broadcast only promotes the journalist star.
It is him/her who is supposed to shine in floodlit, to charm or to annoy the viewers, to
be expressive, recognizable and remembered. An excellent example here may be Bill
O'Reilly's programme „The Factor O'Reilly” broadcast on Fox News. „The Factor
O'Reilly” is one of the most popular information programmes broadcast by American
television stations with an average audience of 3 million viewers29. O'Reilly has the
same number of supporters as opponents. He is famous for being aggressive in his
programmes, attacking his guests, making controversial statements, and lacking
political correctness. O'Reilly can shout his interviewees down when they do not
30
agree with him and ask them to shut up , and when they protest he orders to switch
27

P. Pacewicz,Niedziennikarz roku, „Gazeta Wyborcza” 18 Dec. 2008 .
W. Wielowieyska, Wciąż nie ma debaty o dziennikarstwie telewizyjnym, „Gazeta Wyborcza” 23rd Dec.2008.
29 According to the research by Nielsen Media Reaserch, at the beginning of March 2010 “The Factor o'Reily” was
seen by 3,0 to 4,0 million viewers what made the programme the fourth most popular information broadcast, just
after programmes such as: NBC Nightly News, ABC Nightly News i CBS Evening News.
30 A good example is the broadcast of the 4th February 2003, when O'Reilly showed a very emotional reaction to
the criticism of US government actions following the events of the 11th September 2001. His guest was a son of one of
the victims of the attacks Jeremy Glick, member of founded in 2002 organization “Not In Our Name” which criticized
George Bush and his administration for their actions after the 11th September 2001. During a discussion O'Reilly
accused Glick of not respecting his father, extreme leftist views and supporting terrorism. All attempts of discussion
were finished by him with a statement that he would not talk to Glick on this subject. Eventually, he ordered him to
shut up and turned off his microphone.
28
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off their microphone. On many occasions O'Reilly was accused of distorting facts and
using wrong statistics by organizations such as Media Matters, Fairness and Accuracy
In Reporting.
Two good examples of presenting such attitude on Polish television are
programmes by Bronislaw Wildstein and Jan Pospieszalski. The former is the author
of the feature programme „Bronisław Wildestein przedstawia” (Engl. „Bronisław
Wildestein presents”) broadcast on Channel 1 of public television from the 25th
September 2008 to the 24th October 2010, and currently re-activated on TV
Republika. The format of the programme is simple – each part presents some current
problem and the programme follows typical conventions of investigative journalism.
There is, however, one small but quite important difference if we assume that the
essence of this kind of programmes is an attempt to find the truth: the evidence and
comments presented by the journalist are hardly ever objective, they are usually
coincident with political views of the presenter. One may also have some
reservations about the choice of commentators and guests invited by him to his
programmes. A good example is the programme of the 23rd March 201031. A starting
point for the discussion was a verdict on the biography of Lech Walesa written by
Pawel Zyzak published by Arkana publishing. The court recognized that Zyzak's
publication infringed personal interests of the former president's daughter. In the
lawsuit Anna Domińska indicated that the book hurt her feelings and her dignity,
spread insults and slander about Lech Walesa, especially when it referred to the
allegations of his collaboration with the secret police in communist Poland. The
guests invited to the studio raised the issue of freedom of speech, the researcher's
right to analyze historical facts, limitation of access to temporary historical materials
in Poland, but they completely forgot about legally valid decision of the Vetting Court
which cleared Lech Walesa of all charges of collaboration. Another example of
limitation on freedom of speech in Poland was the case of Andrzej Zybertowicz who
was ordered by the court to apologize Adam Michnik for infringement of personal
interests by saying that he had been sued by “two agents and one of their eager
defender”. Only Zybertowicz was invited to the studio. The discussion was completed
with written comments “Michnik gags his polemicists”, “Court forbids criticism of
Michnik”. Zybertowicz's claims were not referred to, the fact that he had failed to
carry out the decision of the court was not mentioned either.
Talking about problems of Polish journalism we cannot omit the articles about
Alicja Tysiac published in the catholic weekly “Gosc Niedzielny”. One of the most
nonobjective and one-sided publications was a comment placed by the editor-inchief of this journal after Tysiac had won a lawsuit against Poland in the European
Court of Human Rights. Garncarczyk in his article “Siła przyzwyczajenia” (“Force of
habit”) wrote:
31

http://vod.tvp.pl/audycje/publicystyka/bronislaw-wildstein-przedstawia/wideo/23032010/1458225
(retrieved 1st April 2013.).
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“Three months ago Auschwitz-Birkenau State Museum received photographs from a private photo
album of Karl Hoecker, an SS man from Auschwitz. In the pictures you can see what the Nazis who
“worked” in the camp did “after working hours”. They went on holiday to Miedzybrodzie Bialskie.
You can see the famous doctor Mengele in company of Hoess and other officers. They are cheerful
and relaxed. They got used to murders committed behind the fence of the camp. And what is the
situation like today? Slightly different, but still horrifying. The European Court of Justice in
Strasbourg has just rejected the appeal of Polish government against the famous case of Alicja
Tysiac. As its result Mrs Tysiac will receive a compensation of 25 thousand euro plus costs of
proceedings just because she was not allowed to kill her baby. In other words, we live in the world
where the mother is rewarded for wanting to kill her child but not being allowed to do it”32.

The lack of ability to distinguish between facts and opinions, especially a shocking
comparison of Nazi camps with a woman claiming compensation for putting her life
and health at risk and refusing her the right to abortion she was entitled to, shows
how it is difficult to remain objective and reliable in the world of media.
The last example we would like to quote is the article by Cezary Gmyz ”Trotyl na
wraku Tupolewa” (”TNT on Tupolev wreckage”) devoted to Smolensk air disaster. The
title of the article suggests that there were some traces of explosives found on the
Tupolev wreckage. In the article Gmyz cites some anonymous informants and, most
importantly, investigators' expert opinions. He claims that the information that
public prosecutor's office is familiar with the expert opinion was confirmed by the
Public Prosecutor General Andrzej Seremet. The problem is that such opinion never
existed, Seremet never made the statement quoted by Gmyz, investigators did not
confirm the journalist's revelations about traces of TNT and nitroglycerine which
could indicate a prepared attack.
Jornalists and editors in order to gain recognition of their superiors, owners or
politicians often resort to minor or gross manipulations. Among the most frequently
used manipulations we can quote the examples given by P. Legutko and
D. Rodziewicz: “It never happened” – concealment of an event or some of its details
which are for some reason uncomfortable or which question the arguments being
presented; “This happened because we know about it” – creating media facts based
on one's own account or alleged sources of information; “The majority of people
think this, the minority think that” - selecting of commentators' statements so that
the supporters or opponents of some opinion gain favour with the audience; “I am
only a sking” – asking the interviewee questions which allow to smuggle various
suggestions for the use of the audience; “Hierarchy and context” – introducing
complex hierarchies indicating greater importance of some topics or people than
others, etc33. Those technics can be seen in many feature programmes both on public
and commercial television stations.
Along with the changing role of the media the status of journalism is also
changing. Not so long ago an impartial commentator, known to audiences through
32
33

M. Garncarczyk; Siła przyzwyczajenia, „Gość niedzielny” no 40, 7th October 2007.
P. Legutko, B. Rodziewicz, Mity czwartej …, p. 140-156.
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his press publications, radio or television programmes was transformed into
a celebrity from tabloids or web portals gossiping about the lives of real and
wannable stars of show-business. Journalists more and more often talk about their
private lives, family, hobbies. They also sick fame and try to earn extra money by
participating in various events, from cultural events or promotional campaigns
introducing new brands to Polish market to opening of new shopping centers.
A journalist who sells himself in such a way loses his credibility.

Poles' opinions on journalism and journalists
Analyzing the condition of journalism, we cannot ignore the opinion of the Polish
audience about this topic. CBOS (Centre for Public Opinion Research) regularly
releases reports presenting opinions of Polish people on journalists' work. In this
34
35
paper we will refer to the research of 2002 and 2012 .
In the light of the research conducted by CBOS journalist's work is more often
considered just a way of earning money like any other profession (55% in 2002 and
52% in 2012) than a kind of public mission (40% - 2002; 43% 2012). Although the
assumed role of the media, particularly of the public media, is fulfilling a public
mission (which is mainly mentioned in the context of TV license fee), more than a half
of the respondents did not see such a role with reference to work of journalists.
Perception of journalism as a mission is to a large extent correlated with
respondents' interest in politics. The more interest in politics they declared, the more
often they pointed to the fact that journalism is more a public mission than an
ordinary profession. This might result from greater awareness of to what extent
journalists shape the image of particular parties, politicians and people's voting
preferences which can be directly translated into the functioning of the state36.
The respondents were also asked who is more concerned about the public
interest – journalists or politicians? For almost a half of the subjects of the 2002
research (49%) and for 52% of the subjects of the 2012 research, neither journalists
nor politicians were believed to be more concerned about the public interest.
Nevertheless, in that research journalists came out better than politicians as both in
2002 and 2012 over 30% of respondents gave journalists more credit for acting in
favor of public interest, while politicians were given credit by 11% of subjects in 2002
and only by 8% of respondents in 2012. Obviously, people who treated journalism as
a public mission gave more credit to journalists not to politicians, which is quite
understandable37.
34

Komunikat z badań: Jacy są, jacy powinni być dziennikarze?, study by M. Strzeszewski, CBOS, Warszawa, April
2002.
35 Komunikat z badań: Opinie na temat pracy dziennikarzy, study by M. Omyła-Rudzka, CBOS, Warszawa,
December 2012.
36 Ibidem.
37 Ibidem.
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What are then journalists expected to do, if not only to serve the public? The most
often indicated and desirable features were impartiality and objectivism (62% in
2002 and 59% in 2012). Those most important features, as Legutko and Rodziewicz
point out, bring some questions in the very way they are defined. According to the
authors, impartiality can be both a virtue and a vice
“(…) whenever a journalist acts as a mediator or an arbiter of a debate we do prefer him/her to
maintain impartiality so that he/she does not take sides with any of the parties in a conflict. But do
we like the same attitude when a journalist reports a case of Mr. Kowalski who has been a victim of
the abuse of power or clerical callousness. Thus discussing objectivism in the media reminds
walking in fog: you hardly ever get to the point you hoped to reach”38.

Regardless of all the doubts, those features are constantly indicated as the most
important characteristics of good journalism. They are followed by good knowledge
of reported topics (35%-2002 and 36%-2012), and the sense of responsibility for
one's words and for the consequences of one's work (38%-2002; 30% in 2012). Less
frequently respondents mentioned: resistance to different kinds of pressure,
suggestions and corruption (27%), respect for other people and their privacy (27%)
and courage to raise difficult and risky topics (25%). Almost every fifth respondent
deems inquisitiveness, perseverance in finding information (21%), tact, politeness
(19%), self-control, mastering one's emotions (18%), and the ability to express one's
thoughts clearly (16%) the most important characteristics of a good journalist39.
The researchers also attempted to find out how respondents perceived
journalists who were known to them, considering chosen characteristics related
both to the professional and moral spheres. The responses given by the subjects
showed that the most dominant features displayed by journalists are: inquisitiveness
(66%), preparation for the topics they discuss (57%), honesty (52%) and credibility
(48%), although referring to the last two features more than 20% of respondents
40
indicated their lack in journalists . On a seven-point trust rating scale an average
rating was “4” which was more or less the level of trust in journalists presented in
research in 2012 (4,02)41.
Among the weakest points of journalists the respondents mentioned lack of
respect for privacy (68%), pursuit of sensation (58%) and ignoring potential
consequences of material published by them (55%). Thus, CBOS research has
revealed that features thought to be the most important in journalists, such as
impartiality and objectivism are not, unfortunately, a standard in Polish journalism.

38

P. Legutko, B. Rodziewicz, Mity czwartej …, p. 113-114.
Komunikat z badań: Opinie na temat pracy dziennikarzy, study by M. Omyła-Rudzka, CBOS, Warszawa,
December 2012.
40 Ibidem.
41 Ibidem.
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Nearly half of respondents thought that journalists are biased (46%) and guided by
their own political sympathies (50%). Only 34% of respondents had an opposite
42
opinion (34%) .
When we compare the 2012 research to the 2002 research we can clearly see that
the perception of the work of journalists has changed for worse. “More people think
that they look for sensation at all costs and do not strive for truth. Their honesty and
credibility is rated worse. More often than ten years ago, journalists nowadays are
perceived as biased and guided by their political sympathies”43. Worsening opinion
about journalists is related to developing tabloidization of the media which is nothing
else but a result of an attempt to reach the largest audience possible in order to
ensure good profits.

Final comment
The main cause of the media crisis is the fact that they have ceased to fulfill their
function or, in other words, currently more and more often they do not take any
responsibility for information they spread44. This is mainly due to the big media
concerns which, in their pursuit of profits, turn to quite a specific form of journalism,
mainly based on uncomplicated content which quickly gains attention of viewers,
spread fast and often without proper checking just to beat competitors. As Wiliam
Rivers and Cleve Mathiews point out, journalists who „attempt to present truth to
people should be above all loyal to these people, not to their publishers or sources of
information. The key to being ethical is presenting information in a thorough and
45
effective way” .
Crisis of journalism?
A sociological sketch on the journalism and media credibility
in the age of globalization
Summary
The article is devoted to the changes in journalism taking place at the turn of the 20th and 21st
centuries. One may think that the information society, along with the opportunities of immediate
spread of information, multiplicity of sources and technological potential will contribute to the
development of journalism and the improvement of its quality. However, at the age of globalization
more and more often do we ask ourselves the questions about credibility and reliability of the media,
42

Ibidem.
Ibidem.
44 This problem is described, among others, by James Fallows in his book „Breaking News. How the Media
Undermine American Democracy” devoted to the influence of the media on the American people, and more
specifically, how the media contribute to the crisis of democracy in The United States. He emphasizes the fact that the
media presents social life as a “depressing spectacle” and they focus on information which can be sold. As a result, the
audience receives a superficial, not entirely true image of reality they live in. This in turn makes the world seem even
less comprehensible than before. In the end Americans trust the media to a much lesser extent than before.
45 W. Rivers, C. Mathiews, Etyka …, p. 67.
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and above all about the credibility and reliability of contemporary journalism. We wonder where this
subtle line between the truth and fiction, information and comment appears to be, how far one can go
on in one's attempt to acquire and sell information, how important responsibility for one's words is. To
what extent do the media which, as Jurgen Harbermas claims, used to be a very important part of the
public sphere, so as to hold debates on social issues, still perform their function? Is there still such a thing
as public discourse in the media? Or, maybe, it has been completely replaced by media shows with the
journalists who stopped believing in the mission of their profession a long time ago so as to become
celebrities only.
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Życie społeczne w małym mieście – na podstawie
analizy treści „Miesięcznika Kolneńskiego”

Wprowadzenie
Prezentowany tekst jest poświęcony rekonstrukcji obrazu życia w małym mieście.
Podstawę empiryczną stanowią treści prezentowane na łamach wybranego tytułu
prasy lokalnej, „Miesięcznika Kolneńskiego”. Zakres podjętych badań wyznacza
poszukiwanie odpowiedzi na następujące pytania badawcze:
ź jaki charakter mają treści zamieszczane w piśmie (informacyjny, dokumentacyjny,
rozrywkowy, interwencyjny, krytykujący działania władzy lokalnej)?
ź jakie główne funkcje społeczne pełni badany Miesięcznik?
ź jaki obraz życia w małym mieście na Podlasiu wyłania się z analizy?
ź jaki jest związek dyskursu prasowego z lokalnym systemem społecznym?
Podjęte badania mają charakter fragmentaryczny, obejmują wybrany tytuł lokalnej prasy samorządowej, który będzie traktowany jako przykład szerszej kategorii
mediów lokalnych, w ograniczonym horyzoncie czasowym. Analizie zostanie poddany jeden rocznik pisma, obejmujący 11 ostatnio wydanych numerów, czyli numery
od września 2011 do numeru wakacyjnego, lipiec-sierpień 2012. Ramy teoretyczne
badania zakreślają następujące kategorie pojęciowe: „życie społeczne w małym
mieście”, „lokalność”, „prasa lokalna”, „partycypacja lokalna”, „dyskurs lokalny”. Dla
klarowności analizy wymagają one krótkiego omówienia ich znaczeń i perspektyw
teoretycznych, z jakich są ujmowane na gruncie socjologii.

Ramy teoretyczne analizy
Ramy teoretyczne analizy zakreślone poprzez pojęcia przywołane we wprowadzeniu wyznacza problematyka socjologii miasta, socjologii społeczności lokalnych
i partycypacji lokalnej oraz analiza dyskursu. Pierwsza sytuuje podjęte zagadnienie
w obszarze zainteresowań przestrzenią społeczną, jaka rozciąga się poza metropoliami, gdzieś pomiędzy obszarem wiejskim a wielkim, „prawdziwym” miastem. Małe
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miasta stanowią specyficzny typ miast, które przez badaczy traktowane są jako
„niby-miasta”, albo „miasta jedynie z nazwy”. O ich charakterze przesądza nie tyle
wielkość definiowana jako liczba mieszkańców, a raczej specyficzny klimat miejsca,
jeśli udało się taki wytworzyć i powiązania funkcjonalne z otoczeniem. Życie w małych miastach toczy się własnym rytmem, wolniejszym niż w metropoliach, określanym jako slow, co ma zarówno wiele wad, jak i zalet. Wytwarza się szczególny styl
życia, określany jako małomiasteczkowy, który w odbiorze społecznym funkcjonuje
częściej jako synonim ocen negatywnych niż określeń nobilitujących oraz tworzy się
specyficzny splot warunków społecznych. Składa się na nie, jak zauważają badacze
brytyjscy, zagorzały lokalizm, konserwatyzm, niechęć do ryzyka, tradycjonalizm, brak
ambicji odnośnie do własnego rozwoju i perspektyw1. Małe miasta nie są częstym
przedmiotem badań, które koncentrują się raczej na śledzeniu przemian dokonujących się w miastach globalnych, megamiastach, gdzie rodzą się innowacje społecz2
3
ne . Małe miasta wszędzie na świecie są do siebie podobne . Wiele z nich ustanowiono jako miasta targowe, inne jako ośrodki administracyjne. Pozostały niewielkich
rozmiarów, gdyż ominęły je główne szlaki komunikacyjne w przeszłości albo wyczerpały się ich zasoby, które w innych warunkach zapewniłyby im rozwój.
Współcześnie uchodzą za symbol prowincji, parafiańszczyzny, marazmu i zacofania, zwolnionego tempa życia. Zwykle też borykają się z wieloma problemami
społecznymi, których nie są w stanie rozwiązać bez interwencji zewnętrznej. Ten
nakreślony raczej w ciemnych barwach obraz można rozjaśnić przywołując walory
małych miast, dostrzegane przez ich miłośników. Należą do nich tożsamość i duma
lokalna, poczucie wspólnoty i silna identyfikacja z miejscem, które jest małą ojczyzną
pielęgnującą własne tradycje. Ich mieszkańcy mają lepszy niż mieszkańcy wielkich
miast dostęp do bezpiecznych przestrzeni publicznych, terenów zielonych, czystego
powietrza i mogą spacerować po ulicach, które nie zostały podporządkowane samochodom.
Na podstawie badań przeprowadzonych w małych miastach Stanów Zjednoczonych Robertson zaliczył do walorów małych miast ludzką skalę wielkości, brak typowych problemów występujących w wielkich miastach, jak zatłoczenie i wysoka
przestępczość, brak dominacji korporacji, brak wielkich, flagowych projektów, występowanie drobnego handlu, brak podziałów wewnętrznych na monofunkcyjne strefy,
silne związki z otaczającymi je sąsiedztwami i występowanie historycznych budowli
4
i budynków .
Globalizacja zagraża tym specyficznym walorom wielu małych miast, rujnując ich
żywotność i kulturę5. W wielu z nich podejmuje się próby stawienia czoła tym
1
D. Bell i M. Jayne, Conceptualizing Small Cities, s.2, [w:] D. Bell i M. Jayne (red.) Small Cities. Urban Expierience
Beyond the Metropolis, Routledge, Abington, Oxon 2006.
2
D. Bell i M. Jayne (red.) Small Cities. Urban Expierience Beyond the Metropolis, Routledge, Abington, Oxon 2006.
3
Tamże.
4
K. Robertson, Downtown development principles for small cities, [w:] M. Burayidi (red.), Downtowns: Revitalizing
the Centers of small Urban Communities, Garland, New York 2001, s. 9.
5
P. K. Knox, H. Mayer, Small Town Sustainability, Birkhauser Verlag AG, Basel-Boston-Berlin 2009, s. 11.
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negatywnym wpływom, przygotowując specjalne programy podtrzymujące lokalne
tradycje i ożywia specyficznego ducha miejsca poprzez powrót do tradycyjnych rytuałów, co nie zawsze kończy się powodzeniem. Przykładem jest próba rekonstrukcji
rytuału palenia czarownic w warmińskim miasteczku Reszel, która wzbudziła szeroką
społeczną debatę i raczej źle przysłużyła się promocji miasteczka. Ożywianiu lokalnych tradycji lepiej służą: rozwój turystyki, organizowanie wydarzeń o charakterze
kulturalnym, festiwali, które przyciągają szeroką publiczność z odległych miejsc.
Drugie z przywołanych pojęć, kategoria lokalności, wymaga odwołania się do
kontekstu szerszych układów społeczno-przestrzennych6. W ostatnich latach pojęcie
to jest przywoływane często, głównie w kontekście upodmiotowienia społeczności
lokalnych i ich aktywizacji oraz odnowy lokalnych tradycji. Tak rozumiana lokalność
znajdowała się również w centrum zainteresowań badawczych zespołu profesor
Joanny Kurczewskiej, która od kilku lat prowadzi w IFiS PAN konwersatoria poświęcone tematyce zmian społecznych w społecznościach lokalnych i konstruowania
tożsamości lokalnych. Wyniki zrealizowanych przez zespół badań zawierają m.in.
prace opublikowane w serii Oblicza lokalności7.
Charakteryzując sens teoretyczny pojęcia „lokalność”, Joanna Kurczewska odnosi
je do tradycji community studies, pisząc, iż badacze układów lokalnych hybrydyzują
różne koncepcje lokalności, zależnie od celu prowadzonych badań8. Autorka wyróżnia trzy odmiany rozumienia tego pojęcia. Pierwszą wyraża pojęcie „społeczność
lokalna”, które odnosi się do sfery więzi społecznych albo sfery idei (wartości, symboli, subiektywnych interesów). Tak rozumiana lokalność oznacza realną społeczność, która jest traktowana w kategoriach całości społecznej, wówczas gdy chodzi
o więzi społeczne lub całości kulturowej, gdy chodzi o sferę symboliczną i wartości.
Przytoczone rozumienie pojęcia umożliwia oddzielenie tego, co społeczne od sfery
zobiektywizowanej kultury symbolicznej9. Drugą odmianę lokalności wyraża termin
„lokalność”, który nie niesie żadnych konotacji terytorialnych, a odnosi się wyłącznie
do sfery kultury symbolicznej, do zawartych w niej wyobrażeń. Tak rozumiana
lokalność nie odnosi się do żadnej realnie funkcjonującej społeczności lokalnej,
a jedynie do sfery społecznych znaczeń, gdzie lokalizm występuje jako „jedna z form
10
światopoglądu integralnego” . Można wyróżnić lokalność wyobrażoną, będącą atrybutem zbiorowości lub jednostki. Trzecią odmianą jest lokalność rozumiana jako
kontrast lub opozycja wobec jakichś odniesień, które badacz wykorzystuje do porów11
nań . Takim odniesieniem może być centralizm lub globalizm. Lokalność ma tu
6

M. Malikowski, Lokalność, hasło w: Encyklopedia Socjologii, T.II, Oficyna Naukowa, Warszawa 1999, s. 134.
J. Kurczewska (red.), Oblicza lokalności. Tradycja i współczesność, Warszawa 2004; Oblicza lokalności.
Różnorodność miejsc i czasu, Warszawa 2006, Oblicza lokalności. Ku nowym formom życia lokalnego, IFiS PAN,
Warszawa 2008.
8
J. Kurczewska, Robocze ideologie lokalności,[ w:] J. Kurczewska (red.), Oblicza lokalności. Tradycja i współczesność…, s. 90.
9
Kurczewska, Robocze ideologie..., s. 90.
10 Tamże, s. 104.
11 Tamże, s. 90-91.
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wymiar przestrzenny, który dotyczy zarówno jej aspektu materialnego, jak i symbolicznego. Autorka dostrzega też nowy sposób myślenia o lokalności, który oznacza
przejście od więzi realnych związanych z terytorium w kierunku więzi „wyobrażonych” oraz koncentrację na strukturach i dynamice doświadczeń i atrybutów
jednostki. Taka nowa ideologia lokalności jest wytwarzana w wyniku aktywności
obywatelskiej jednostek i społeczności. Przywołana konstatacja uzasadnia zainteresowanie prasą lokalną, która przyczynia się do wzmacniania lokalnego kapitału
społecznego i jest ważnym narzędziem budowania tożsamości lokalnej.
Dwie ostatnie kategorie pojęciowe, „partycypacja lokalna” i „prasa lokalna” odsyłają do analiz kapitału społecznego, szacowania zasobów lokalnych, budowania
społeczeństwa obywatelskiego i wzmacniania społeczności lokalnych. Problemy te
były podejmowane w pracach socjologicznych stosunkowo często wraz z popularyzacją koncepcji kapitału społecznego i rozwojem badań empirycznych wykorzys12
tujących jej aparaturę pojęciową i wskaźniki . Spośród różnych definicji pojęcia
partycypacji odwołam się do definicji B. Lewenstein, która pisze: „Traktujemy partycypację jako udział mieszkańców w formalnych i nieformalnych procesach samoorganizacji, zmierzających do polepszenia warunków życia w społeczności lokalnej”13.
Interesujące wyniki najnowszych badań na temat partycypacji publicznej zawiera
raport Instytutu Spraw Publicznych, Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji
publicznej w Polsce, prezentowany na konferencji naukowej, którą zorganizował
tenże Instytut („Wrze czy stygnie? Badanie temperatury partycypacji w polskich
14
samorządach”, Warszawa 25.10., Projekt „Decydujmy razem”) .
„Prasa lokalna” jest jedną z kategorii reprezentujących media lokalne, które
stanowią przedmiot zainteresowania zarówno medioznawców, kulturoznawców,
socjologów kultury, jak i badaczy społeczności lokalnych. Zainteresowanie prasą
lokalną rozwinęło się w latach 90., kiedy to jej rozwój budził wielkie nadzieje. Uznawano ją za wskaźnik rozwoju demokracji i przejaw aktywności obywatelskiej15.
Mówiąc o „prasie lokalnej” w tym tekście rozumiem to pojęcie szerzej niż tylko
tradycyjne wydania druków w wersji papierowej. Włączyłam do tej kategorii również
wydania internetowe pism wydawanych przez gminy, miasta, stowarzyszenia
lokalne, które nie ukazują się w wersji tradycyjnej, czyli papierowej. Uwzględniam
natomiast inne kryteria wydzielania prasy lokalnej, takie jak: zakres oddziaływania,
miejsce wydawania, zakres kolportażu, zakres tematyczny pisma, w którym domi16
nują treści lokalne . Hilarowicz i Kowalski wyróżnili dwa sposoby rozpatrywania
12

Przykłady: P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński, (red.) Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: trzeci sektor,
Warszawa 2002, B. Lewenstein, J. Schindler, R. Skrzypiec (red.) Partycypacja społeczna i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych, Warszawa 2010.
13 B. Lewenstein i inni (red.) Partycypacja…, s. 9.
14 Anna Olech (red.), Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce, t.1. Instytut Spraw
Publicznych, Warszawa 2012.
15 M. Hilarowicz, T. Kowalski, Rola i konteksty prasy lokalnej, w: J. Kurczewska (red.), Oblicza lokalności. Tradycja
i współczesność, Warszawa 2004.
16 Tamże, s. 397.
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lokalnego charakteru pisma: w sensie pierwotnym i wtórnym. Pierwszy określa liczba
publikacji, które bezpośrednio dotyczą obszaru, na którym pismo jest kolportowane.
Tak rozumiana lokalność pisma zapewnia mu podstawę egzystencji. Drugi natomiast
wyraża frekwencja wsi, sołectw, miast, gmin, dzielnic na łamach pisma. Lokalność
wtórna decyduje o rzeczywistym powodzeniu czytelniczym pisma w środowisku
lokalnym. Brak treści na temat danej społeczności sprawi, że jej mieszkańcy nie będą
zainteresowani danym tytułem.
Rozwój mediów elektronicznych umożliwił wydawanie własnych pism w wersji
internetowej lub drukowanej wszystkim zainteresowanym, jednostkom i organizacjom oraz społecznościom lokalnym. Po okresie szybkiego rozwoju na początku
transformacji systemowej prasa lokalna znalazła się w kryzysie. Większość tytułów
nie przetrwała realiów rynkowych i przestała się ukazywać. Wiele pism wydają obecnie samorządy, które finansują wydawanie pism w wersji papierowej bądź udostępniają miejsce na własnych serwerach wydaniom elektronicznym.
Taka aktywność wydawnicza samorządów ma wielu przeciwników i spotyka się
z krytyką zarówno ze strony dziennikarzy pism lokalnych, jak i prawników, którzy
kwestionują prawo instytucji samorządu do prowadzenia tego typu działalności
w warunkach gospodarki rynkowej. Bywa też źródłem konfliktów między dziennikarzami a przedstawicielami władzy lokalnej, która jest zainteresowana głównie
budowaniem pozytywnego wizerunku w oczach mieszkańców i wykorzystuje pisma
lokalne jako tuby propagandowe. Nie zagłębiając się zbytnio w niuanse złożonych
relacji między władzą lokalną i pismami lokalnymi zakładam, że pisma lokalne stanowią ważny przejaw rozwoju komunikacji między władzą lokalną a społecznością
lokalną i pełnią ważne funkcje w życiu tychże społeczności. Mają też ogromny udział
w wytwarzaniu i popularyzowaniu treści kultury lokalnej, kreują unikalną tożsamość
miejsca i poczucie dumy lokalnej, będące podstawą zbiorowej tożsamości. Jak pokazują wyniki badań prasy samorządowej przeprowadzonych przez Patrycję Szostok,
które cytuje Jakub Parnes17, mieszkańcy traktują tego typu gazety raczej jako źródło
informacji o gminie niż tubę propagandową władzy.
Mimo że status mediów lokalnych jest kontrowersyjny, współcześnie są one
uznawane za ważny zasób lokalny, który integruje społeczności i pełni wiele ważnych
funkcji społecznych. Pewne funkcje są podobne do funkcji prasy w ogóle, inne nato18
miast specyficzne dla prasy lokalnej . Propozycję klasyfikacji takich funkcji zawiera
tekst Hilarowicza i Kowalskiego, którzy wyróżnili 7 funkcji prasy lokalnej. Zaliczyli do
nich funkcję informacyjną, opiniotwórczą, kontrolną, projektującą, innowatorską
i inicjującą oraz rozrywkową. Funkcja informacyjna jest realizowana przez prasę
lokalną w sposób specyficzny, gdyż, jak zauważają przywołani autorzy: „Informacja
lokalna musi być szczególnie precyzyjnie sformułowana i wyważona, ponieważ to, co
17

J. Parnes, Wyzwania i szanse dla współczesnej polskiej prasy lokalnej , „Global Media Journal—Polish Edition” No
1 (5), 2009, s. 1-22, www.globalmediajournal.collegium.edu.pl/artykuly/wiosna... (dostęp: 12.11. 2012).
18 M. Hilarowicz, T. Kowalski, Rola i konteksty …, s. 398-399.
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się w gazecie pisze, łatwo skonfrontować z rzeczywistością” . Funkcja opiniotwórcza
polega na kształtowaniu opinii, której przedmiotem mogą być lokalne instytucje życia
społecznego i jednostki znane w społeczności lokalnej. Prasa lokalna umożliwia wyrażanie opinii wszystkim mieszkańcom danej miejscowości, a nie tylko dysponentom
pisma i jego pracownikom. Jest więc forum wymiany poglądów i kształtowania opinii
wszystkich obywateli, co w niektórych przypadkach bywa ograniczane przez redakcję
lub dysponentów. Kolejna z funkcji, kontrolna, w prasie lokalnej zależy od zakresu jej
niezależności. Może nie występować w ogóle, gdyż sponsor, dysponent nie jest
zainteresowany zamieszczaniem treści krytycznych, kontrowersyjnych, godzących
w jego wizerunek. Funkcja projektująca, innowatorska, inicjująca nie ma charakteru
kontrowersyjnego i często jest pełniona przez prasę lokalną. Gazeta może prezentować projekty inicjatyw lokalnych, pomysły działań zbiorowych, których realizacja
spowoduje zmiany i poprawi warunki życia mieszkańców. Redakcja może zachęcać do
aktywności lokalnej, projektować wydarzenia kulturalne, inicjować akcje społeczne
oraz propagować i wspierać w danej społeczności lokalnej akcje ogólnopolskie, jak
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Ostatnia z wymienionych przez Hilarowicza
i Kowalskiego funkcji, rozrywkowa, jest najczęściej skierowana do młodzieży. Jeśli
młodzież nie należy do kręgu odbiorców pisma, jej znaczenie maleje. Autorzy podkreślają, że „fałszywy jest pogląd, że pełnienie tej funkcji prowadzi do deklasacji
20
pisma i jego społecznej roli” .
Cytowani autorzy nie uwzględnili w moim przekonaniu dwóch ważnych funkcji
prasy lokalnej, które proponowałabym dodać do ich klasyfikacji. Chodzi mi o funkcję
integrującą społeczność lokalną i funkcję dokumentującą wydarzenia i tradycje
lokalne. Odwołując się do rozróżnienia R. Mertona, trzeba zauważyć, że ten zestaw
funkcji, niekompletny i niepełny, jak mogłoby się okazać po weryfikacji w szerszych
badaniach empirycznych, obejmuje jedynie funkcje jawne, czyli te konsekwencje
działania prasy lokalnej, które są widoczne i obserwowane w życiu społecznym na
poziomie lokalnym. Do pełnego obrazu brakuje funkcji ukrytych, jakie zapewne
można byłoby wyróżnić analizując więcej empirycznych przykładów.
Działalność mediów lokalnych wzmacnia potencjał społeczności lokalnych i angażuje w sprawy lokalne mieszkańców, którzy będąc lepiej poinformowani o wydarzeniach i działaniach lokalnych, chętniej w nich uczestniczą. Trudno jest udzielić precyzyjnej odpowiedzi na pytanie, jak są powszechne, to znaczy w ilu miastach, gminach,
sołectwach jest obecnie wydawane jakieś lokalne pismo. Pewnych przybliżonych
informacji o skali zjawiska dostarczają wyniki badań Instytutu Spraw Publicznych na
temat partycypacji publicznej w gminach.

19
20

Tamże, s. 398.
M. Hilarowicz, T. Kowalski, Rola i konteksty…, s. 399.
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Tab. 1. Zasoby medialne w różnych typach gmin (N=192)
Media gminne
(łącznie zależne i niezależne)
Co najmniej jedno medium papierowe
Co najmniej jedna stacja radiowa
o zasięgu gminnym
Co najmniej jedna stacja telewizyjna
o zasięgu gminnym
Co najmniej jedna stacja telewizyjna
o zasięgu gminnym
Gminy bez żadnych mediów
(w tym powiatowych)

Typ gminy
Ogółem
Miejska

Miejsko-wiejska

Wiejska

78,9%

80%

66,7%

74,0%

35,6%

6%

2,8%

16,1%

49,3%

24%

7,0%

26,9%

14,1%

20%

31,9%

22,3%

8,5%

10%

9,7%

9,3%

Źródło: K. Dzieniszewska-Naroska, Infrastruktura komunikacji społecznej w gminach a partycypacja,
[w:] Anna Olech (red.), Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce, Instytut
Spraw Publicznych, Warszawa 2012, s. 129.

Krótkiego wyjaśnienia wymaga także ostatnie z pojęć zakreślających teoretyczne
ramy analizy, a mianowicie pojęcie „dyskurs lokalny”. Autorzy wypowiadający się na
21
temat dyskursu zwracają uwagę na wieloznaczność pojęcia , którego znaczenie, za22
kres i zastosowanie „są determinowane przez konkretny paradygmat teoretyczny” .
Dla potrzeb podjętych badań najbardziej przydatne będzie rozumienie dyskursu
23
zaproponowane przez D. Howartha , który opowiada się za rozciągnięciem zasięgu
analizy dyskursu na wszystkie praktyki społeczne. Dyskursy i praktyki dyskursywne
stają się w takim ujęciu synonimami stosunków społecznych, a kategoria dyskursu
odnosi się do „historycznie uwarunkowanych systemów znaczeń, kształtujących tożsamość podmiotów i przedmiotów”. W niniejszym tekście chodzić będzie o stosunki
społeczne kształtujące się w społeczności lokalnej małego miasta i lokalne uniwersum symboliczne, niezbędne do wytwarzania zbiorowej tożsamości miejsca.

Informacje ogólne o mieście
Kolno jest miastem powiatowym w województwie podlaskim. Leży na pograniczu
trzech województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i mazowieckiego. Liczba
mieszkańców wynosiła 10 660 (według stanu na 31.12.2011)24 i wykazuje tendencję
malejącą. Ludność całego powiatu zbliża się do 40 tys.

21

M. Czyżewski, Dyskurs, hasło [w:] Encyklopedia Socjologii. Suplement, Oficyna Naukowa, Warszawa 2005,
s. 50-58.
22 D. Howarth, Dyskurs, przekład A. Gąsior-Niemiec, Warszawa 2008, s. 14.
23 Tamże, s. 23-24.
24 www.powiatkolno.home.pl (dostęp 15.11. 2012).
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Miasto ma długą historię. Jego początki sięgają XI i XII wieku. Posiada przywilej
lokacyjny na prawie chełmińskim z roku 1425. Było miastem strategicznym na pograniczu mazowiecko-jaćwieskim i mazowiecko-krzyżackim. Znaczenie miasta zmieniało
się w różnych momentach historycznych. Od XV wieku kilkakrotnie pełniło i traciło
funkcję siedziby powiatu. Jest typowym miastem usługowym dla otaczających go
terenów rolniczych i lokalnym centrum wymiany oraz administracji. Szczyci się dwoma postaciami honorowych obywateli. Jednym jest papież Jan Paweł II, drugim
lokalny działacz PSL „Wyzwolenie”, Stanisław Krupka, który położył wielkie zasługi dla
reaktywacji starostwa w 1948 roku.
Aktywność lokalna skupia się wokół kilku ośrodków. Tworzą je władze samorządowe, publiczne instytucje edukacyjne i kulturalne, instytucje życia religijnego,
jakimi są dwie parafie rzymsko-katolickie oraz sektor pozarządowy. Ważne miejsce
zajmują działające w mieście instytucje kultury, do których należą: Kolneński Ośrodek
Kultury i Sportu, Miejska Biblioteka Publiczna, Państwowa Szkoła Muzyczna w Łomży
Filia w Kolnie. Organizują one wiele imprez i przedsięwzięć propagujących kulturę
wysoką i sztukę, prowadzą impresariat artystyczny, prezentują ważne zjawiska artystyczne, udzielają pomocy merytorycznej i organizacyjnej. Najważniejszą, cykliczną
imprezą kulturalną w mieście jest festyn „Imieniny Jana z Kolna”, który odbywa się
24 czerwca. Ponadto w mieście odbywa się kilka imprez o randze regionalnej i powiatowej. Należą do nich: Przegląd Zespołów Obrzędowych, Konkurs Kolęd i Pastorałek,
Konkurs Piosenki Jacka Cygana, Jarmark Wielkanocny.
Tkanka organizacji pozarządowych w mieście jest wątła, o czym świadczą dostępne informacje na ich temat. W wykazie organizacji pozarządowych działających
25
w mieście figurują wprawdzie 22 organizacje , jednak nie wszystkie wymienione są
organizacjami pozarządowymi w rozumieniu powszechnie przyjętych definicji
organizacji pozarządowej, np. parafia rzymsko-katolicka. Wśród organizacji pozarządowych dominują stowarzyszenia kombatantów, związki emerytów i zrzeszenia
sportowe. Sądząc z nazw organizacji kilka z nich ma charakter lokalnych organizacji
pozarządowych, jak Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Promocji Powiatu Kolneńskiego, Towarzystwo „Jan z Kolna”, Kolneńskie Towarzystwo Gospodarcze, Kolneńskie Stowarzyszenie Rodzina.
Jak świadczą informacje zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta,
samorząd stara się być aktywny podejmując działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i przyciągania inwestorów zewnętrznych. Kolno odniosło też sukces w wykorzystaniu środków z UE. Zajęło w roku 2008 pierwsze miejsce w kraju wśród miast
powiatowych w rankingu „Wykorzystanie środków zagranicznych przez samorządy”,
Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. Ostatnio otrzymało nagrodę Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych w konkursie „Grunt na medal 2012”,
w ramach którego samorządy zgłaszały działki inwestycyjne. W październiku 2012
odbyło się też spotkanie w urzędzie miasta z przedstawicielką Fundacji Inicjatyw
25

www.umkolno.pl (dostęp: 15.11.2012).
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Rozwojowych, na którym ustalono utworzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego na temat ekonomii społecznej. Jego celem będzie udzielanie pomocy i wsparcia
podmiotom ekonomii społecznej, spółdzielniom socjalnym i fundacjom, które w mieście powstaną.
Położenie miasta Kolno na mapie Polski przedstawia poniższa mapa:

Mapa 1. Położenie Kolna na mapie Polski

Miasto boryka się z wysokim bezrobociem. Stopa bezrobocia wynosiła 18,3% (na
31.07.2012) i była wyższa od średniej w województwie podlaskim (13,8%) i średniej
26
krajowej (12,3%) .
W mieście ukazują się dwa tytuły prasy lokalnej, „Miesięcznik Kolneński”, którego
wydawcą jest burmistrz miasta oraz „Zeszyty Kolneńskie”, wydawane przez Towarzystwo „Jan z Kolna”. Pierwszy tytuł reprezentuje więc prasę samorządową, zależną
od władzy lokalnej. Ukazuje się systematycznie od ponad 13 lat, od 2004 roku
w wydaniu elektronicznym i jest dostępny ma stronie Urzędu Miasta. Rocznie ukazuje
się 11 numerów, których objętość waha się od 24 do 58 stron (w wakacje wychodzi
numer podwójny, lipiec-sierpień). Drugi tytuł, „Zeszyty Kolneńskie”, reprezentuje
prasę niezależną, ma charakter almanachu społeczno-kulturalnego. Pismo zamieszcza także utwory literackie i poezje. Wychodzi raz w roku, od roku 2006. Dotychczas
ukazało się 6 numerów. Pismo jest sprzedawane w Kolneńskim Ośrodku Kultury
i Sportu - dochód ze sprzedaży przeznaczany jest na działalność Towarzystwa. Jest
dostępne także w wersji elektronicznej.
26

www.pupkolno.pl (dostęp: 15.11.2012).
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„Miesięcznik Kolneński” jako przykład prasy lokalnej
Wybrany do analizy treści tytuł jest przykładem lokalnej prasy samorządowej.
Przymiotnik „lokalny” wyraża zarówno wyróżnioną przez Hilarowicza i Kowalczyka
27
lokalność pierwotną, jak i lokalność wtórną . Pierwsza oznacza, że pismo propaguje
treści lokalne, druga, że jest kolportowane i czytane lokalnie, czyli treści te są także
odbierane lokalnie. Lokalna prasa samorządowa, jak wspomniano wcześniej, pozostaje przedmiotem krytyki. Kwestionuje się nawet prawo samorządów do wydawania
własnych tytułów i postuluje wprowadzenie formalnego zakazu tego typu działalności, zwłaszcza jeśli pismo jest finansowane przez władze samorządowe i dodatkowo zamieszcza reklamy. Zarzuca się tej prasie brak niezależności i wykorzystywanie jej
przez władze samorządowe do promowania własnych osiągnięć.
W stopce redakcyjnej badanego pisma znajduje się informacja, że jego nakład
wynosi 2000 egzemplarzy. Nakład ten podwoił się od roku 2004. Brak jest informacji
o wynikach sprzedaży wersji papierowej. Wersja elektroniczna jest powszechnie
dostępna na stronie Urzędu Miasta. Pismo zamieszcza również reklamy, zarówno
komercyjne, jak i społeczne, co pozwala mu, jak sądzę, osiągać pewne dochody, oraz
sporadycznie ogłoszenia. Pismo ma własny zespół redakcyjny, złożony z trzech osób
i redaktora naczelnego. Obejmuje zasięgiem teren powiatu kolneńskiego. Objętość
waha się od 24 stron do 58 w wypadku numerów podwójnych. Znaczną część prezentowanych treści ilustrują fotografie, zarówno współczesne, jak i historyczne,
nadsyłane przez czytelników, co poprawia jego atrakcyjność wizualną. Autorami
zamieszczanych materiałów są poza redaktorem naczelnym i kilkoma współpracownikami różne inne osoby, zajmujące ważne pozycje w instytucjach lokalnych oraz
rzadko „zwykli” członkowie społeczności, np. ogłoszenie informujące o Dniu Babci
i Dziadka w przedszkolu jest zaopatrzone podpisem „Wychowawczynie”. Rodzi to
przekonanie, że redakcja jest otwarta i udostępnia swoje łamy nie tylko przedstawicielom władzy samorządowej, ale również przedstawicielom instytucji świeckich,
religijnych oraz mieszkańcom. Stale publikowane są sprawozdania z posiedzeń Rady
Miasta, co pozwala mieszkańcom na bieżąco śledzić sprawy lokalne.
Układ graficzny pisma nie jest do końca przejrzysty i uporządkowany. Mimo że
występują w nim pewne rubryki stałe, to zmienia się ich miejsce w strukturze numeru. Jedynie kącik rozrywkowy zawierający krzyżówkę znajduje się na przedostatniej
stronie. Treści prezentowane w poszczególnych numerach można podzielić na dwie
kategorie:
Rubryki stałe oraz materiały epizodyczne, pojawiające się sporadycznie. Do
rubryk stałych należą:
ź Miasto
ź Z prac Rady Miejskiej
ź Wywiad
27
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Starostwo
Z życia służb (informacje o pracy policji i straży pożarnej i wypadkach drogowych)
Sport
Wydarzenia
Szkoły
Przetargi
Wspomnienia
Z życia parafii
Informacje o projektach Unii Europejskiej realizowanych w mieście
Życzenia
oraz osobne strony poświęcone gminom ościennym:
ź Mały Płock
ź Grabowo
ź Turośl.
Gmina Stawiski, chociaż wymieniona jest na okładce, nie ma wyodrębnionej stałej
rubryki i wzmianki na jej temat pojawiają się bardzo rzadko. W analizowanych numerach była tylko jedna taka wzmianka, informująca o turnieju szachowym zorganizowanym przez policję w tamtejszej szkole. Należałoby zbadać, jaka jest przyczyna tej
nieobecności gminy na łamach pisma.
Przykładem rubryki sporadycznej są bezpłatne porady prawne, udzielane ofiarom
przestępstw na łamach jednego numeru przez prokuratorów oraz rubryka: hobby.
Pewne rubryki pojawiają się w każdym numerze (jak: Miasto, Z życia służb, Sport,
Grabowo, Mały Płock, Turośl), inne okazjonalnie, raz na kilka numerów, prawdopodobnie zależnie od potrzeb.
Prezentowane treści dotyczą zarówno miasta Kolna, całego powiatu, jak i poszczególnych gmin wchodzących w jego skład. Rubryki pisma i informacje nie w każdym
numerze są uporządkowane w rozłączne kategorie. Rodzi to pewną trudność w wyodrębnieniu tych treści, które odnoszą się wyłącznie do miasta. Przyjmując za jednostkę analizy artykuł, czy może lepiej materiał prasowy, dokonałam orientacyjnego
określenia, jaki jest udział materiałów poświęconych miastu Kolno w ogólnej
zawartości poszczególnych numerów. Z obliczeń wynika, że waha się on od 30%
objętości numeru (numer 09/ 2011) do 70% (numer 01/2012 i 04/2012).
Uporządkowanie zamieszczanych w miesięczniku treści według kategorii sformułowanych w pytaniu badawczym (odpowiedź na pytanie o charakter prezentowanych treści) pozwala stwierdzić, że spośród pięciu przyjętych kategorii reprezentowane są jedynie trzy pierwsze. Zdecydowanie dominują treści o charakterze informacyjnym i dokumentacyjnym, stały skromny udział mają treści rozrywkowe, brak
natomiast treści interwencyjnych i krytykujących władze lokalne, co można wytłumaczyć faktem, iż analizowany miesięcznik jest gazetą samorządową.
Informacją wiele mówiącą o charakterze treści propagowanych przez pismo jest
także dobór osób, z którymi przeprowadzono wywiady zamieszczane w analizowanych numerach. W 11 numerach pisma zamieszczono łącznie 13 wywiadów.
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
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Wśród rozmówców zdecydowanie dominowały osoby występujące na scenie lokalnej (10 osób), jedynie troje reprezentowało środowisko zewnętrzne (poseł na sejm,
kandydat na senatora i piosenkarka). Pismo przybliża więc czytelnikom osoby
zajmujące kluczowe pozycje w lokalnych instytucjach (prezes Banku Spółdzielczego,
burmistrz, starosta, prezes lokalnego stowarzyszenia, dyrektor Powiatowego Urzędu
Pracy, komendant policji, prezes klubu sportowego, wójt gminy) i mieszkańców miasta, którzy odnieśli sukces indywidualny (mistrz Polski w kulturystyce, mieszkaniec
Kolna i instruktor kolarstwa).
Odpowiedź na pytanie o funkcje społeczne pełnione przez badany tytuł po części
określają informacje na temat charakteru prezentowanych treści. Skoro w zawartości
pisma dominują treści informacyjne, to można zasadnie mówić o pełnieniu funkcji
informacyjnej. Kogo i o czym informuje „Miesięcznik Kolneński”? Mieszkańców miasta i ościennych gmin o działaniach władzy samorządowej i wydarzeniach lokalnych.
Najczęściej są to działania, które podejmuje samorząd lub przedstawiciele instytucji
lokalnych, Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu, szkół, parafii, organizacji pozarządowych, klubów sportowych. Należy też dodać, że opisywane działania zakończyły
się sukcesem indywidualnym lub zbiorowym. Brak jest informacji o działaniach grup
nieformalnych, sąsiadów, mieszkańców, które jak można się domyślać, także stanowią ważny element życia społeczności lokalnej miasta. Nie znalazłam też żadnych
informacji o działaniach, które zakończyły się porażką. Mieszkańcy miasta prezentowani są w piśmie jedynie w rolach odbiorców, beneficjentów, uczestników imprez
i spotkań, które organizują różne instytucje formalne – samorząd, szkoła, instytucje
religijne, organizacje pozarządowe. Jest to bardzo dobrze widoczne zwłaszcza na
prezentowanych fotografiach. Wiele tych działań ma charakter uroczysty, odświętny,
wiąże się z praktykowaniem ważnych społecznych rytuałów, świąt, rocznic, odsłanianiem pomników i upamiętnianiem lokalnych bohaterów i wydarzeń. Codzienność
życia w mieście prezentowana jest niejako w tle, na drugim planie. Można ją odnaleźć
na przykład w informacjach na temat działań podejmowanych w ramach realizowanych projektów UE, w ramach których szkoli się osoby bezrobotne, buduje infrastrukturę techniczną bądź modernizuje wysypisko odpadów. Na podkreślenie zasługuje
jeszcze jeden aspekt związany z funkcją informacyjną, który dotyczy informowania
o praktykowaniu demokracji na szczeblu lokalnym. Służą temu informacje i sprawozdania z obrad Rady Miasta. Trzeba jednak dodać, że nawet tak lakonicznie przedstawiane informacje są ważne dla społeczności lokalnej i budują tożsamość miejsca
poprzez upowszechnianie wiedzy na jego temat i kształtują poczucie dumy lokalnej.
Badany tytuł nie zamieszcza publicystyki ani komentarzy, dlatego też funkcja
opiniotwórcza pełniona jest w nim w sposób specyficzny. Można uznać, że pismo jest
wykorzystywane do wytwarzania pozytywnych opinii wśród mieszkańców miasta
odnośnie do wysiłków podejmowanych przez władze samorządowe, które „dają
z siebie wszystko”, aby życie w mieście kwitło i wszyscy byli zadowoleni.
W moim przekonaniu w piśmie można odnaleźć wiele przejawów funkcji określonej jako projektująca, innowatorska i inicjująca, która jest niezwykle ważna
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w przypadku prasy lokalnej. Przejawia się ona w szczegółowych relacjach i dokumentacji fotograficznej z organizowanych imprez sportowych, jak jesienne biegi
przełajowe, rozgrywki piłkarskie czy wyścig kolarski. Można zaliczyć tu także
propagowanie rożnych akcji ogólnospołecznych w społeczności lokalnej. Przykładem
może być „Sprzątanie świata”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Cała Polska
czyta dzieciom”. Niekiedy działaniom tym jest nadawany specyficzny lokalny koloryt,
jak „Vipy kolneńskie czytają dzieciom”, „Policjanci czytają dzieciom”. Taki inicjujący
charakter ma też większość działań organizowanych przez Kolneński Ośrodek Kultury
i Sportu, jak „Teatr przy stoliku”, „Muzykalni Seniorzy” czy Ogólnopolski Przegląd
Piosenki Autorstwa Jacka Cygana. Innym przykładem jest zorganizowany przez bibliotekę publiczną cykl „Spotkania z mistrzami w swoim zawodzie”, w ramach którego
odbyło się spotkanie z kosmetyczką. Takie działania organizowane w małym mieście
budują pozytywny klimat wokół wspólnoty, przyczyniają się do wzrostu partycypacji
społecznej, rodzą zainteresowanie sprawami lokalnymi i kształtują postawy zaangażowania. Wyzwalają też chęć projektowania zmian i planowania działań, które do
takich zmian doprowadzają. Są więc bardzo ważne dla budowania tożsamości miejsca i integrowania mieszkańców miasta.
W przypadku gazet wydawanych przez samorządy trudno jest mówić o sprawowaniu funkcji kontrolnej. Zbyt bliskie są relacje z przedstawicielami władzy lokalnej,
aby pismo mogło kontrolować jej decyzje i działania oraz zamieszczać materiały
krytyczne.
Przejawem funkcji rozrywkowej jest systematycznie zamieszczana w piśmie krzyżówka. Nie funkcjonuje natomiast żaden kącik humoru ani satyry.
Jaki obraz życia w małym mieście wyłania się z analizy treści „Miesięcznika
Kolneńskiego”? Można zauważyć, że obraz ten jest nieco zdeformowany. Pismo
kreuje obraz zdecydowanie pozytywny, przedstawia spójną lokalną wspólnotę,
pomijając całkowicie problemy miasta. Nieco informacji na temat zjawisk negatywnych zawiera rubryka „Z życia służb”, w której zamieszczane są informacje o wypadkach drogowych, popełnianych przestępstwach bądź innych negatywnych
zjawiskach. Gdyby obraz życia w mieście rekonstruować na podstawie analizy treści
prezentowanych w miesięczniku, to można nabrać przekonania, że jego mieszkańcy
praktykują głównie uczestnictwo w uroczystościach, jubileuszach, aktywności sportowe i kulturalne. Młodzież uczy się i odnosi liczne sukcesy w konkursach szkolnych,
seniorzy doskonalą umiejętności taneczne i wokalne. A gdzie jest średnie pokolenie?
O sferze pracy mówi się okazjonalnie, jeden wywiad z dyrektorem Powiatowego
Urzędu Pracy i spotkanie z kosmetyczką w bibliotece to bardzo mało w odniesieniu do
warunków życia w mieście, gdzie stopa bezrobocia przekracza 18%. O tym, jak żyją
i radzą sobie osoby pozostające bez pracy pismo milczy. Kto i w jaki sposób usiłuje im
pomóc – także. Można zauważyć, że wysiłki władz skupiają się bardziej na dokumentowaniu rocznic, jubileuszy i świąt niż na przyciąganiu inwestorów i tworzeniu
miejsc pracy, ale jest to może stwierdzenie zbyt daleko idące.
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Jaki jest zatem związek dyskursu prasowego z lokalnym systemem społecznym?
Odpowiedź na tak postawione pytanie nie jest prosta. Z jednej strony można stwierdzić, że dyskurs ten ma charakter wybiórczy, zarówno jeśli chodzi o treści jakie są
prezentowane w jego ramach, jak i aktorów społecznych, którzy w nim uczestniczą.
Są to głównie osoby reprezentujące władze samorządowe, zajmujące kluczowe pozycje w lokalnych instytucjach, rozpoznawane w środowisku lokalnym. Sporadycznie
biorą w nim udział zwykli mieszkańcy miasta, mówiący własnym głosem. Z drugiej
zaś strony, mimo wspomnianych ograniczeń nie sposób zanegować więziotwórczego
znaczenia tego dyskursu. Obrazuje on w pewnym stopniu stosunki społeczne panujące w małym mieście. Wprawdzie mieszkańcy miasta biorą w nim udział jedynie jako
odbiorcy, a nie aktywni uczestnicy życia lokalnego wypowiadający się we własnym
imieniu, to zamieszczane treści są im bliskie i ich bezpośrednio dotyczą. Nie pozostają
wobec nich zapewne obojętni. Można przyjąć, że dla mieszkańców miasta, których
należałoby o to zapytać bezpośrednio, pismo jest ważnym dokumentem życia toczącego się w lokalnej wspólnocie. Składa się na nie codzienność, która jest wypełniona
nauką i pracą bądź jej poszukiwaniem i niecodzienność, na którą składają się wydarzenia, święta zarówno religijne, jak i świeckie, rocznice i jubileusze. To właśnie owa
niecodzienność świadczy o odrębności tej wspólnoty w stosunku do otaczającego
świata i buduje specyficzny klimat miejsca.

Podsumowanie
Sformułowane pytania badawcze i przyjęte kategorie analizy ukierunkowały ją na
opis i kategoryzację zawartych w piśmie treści oraz identyfikację jego funkcji społecznych. Umożliwiło to przedstawienie w ogólnym zarysie obrazu życia w małym
mieście. Analiza potwierdziła lokalny charakter pisma zarówno w rozumieniu pierwotnym, jak i wtórnym. W badanym tytule dominują treści o charakterze informacyjnym i dokumentacyjnym, poświęcone wydarzeniom lokalnym. Niewielki jest udział
treści rozrywkowych. Brak treści interwencyjnych i krytykujących władze samorządowe jest w pełni zrozumiały ze względu na wydawcę pisma. Wśród funkcji pisma
najważniejsza jest zatem funkcja informacyjna i dokumentująca wydarzenia lokalne
oraz funkcja projektująca i innowacyjna. Obie funkcje są bardzo ważne dla budowania tożsamości lokalnej i przywiązania do miejsca.

Social life in a small town - content analysis of the “Miesięcznik Kolneński” magazine
Summary
This paper focuses on the qualitative content analysis of a local monthly magazine called
“Miesięcznik Kolneński”. The theoretical framework was defined by the following key words: „social life
in a small town”, „locality”, „local press”, „local participation”, „local discourse”. Using that the concept
the reconstruction of social life in a small town was developed. Developed, description and classification
of the content of the magazine “Miesięcznik Kolneński” enable one to recognize its social functions and
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meaning in the local community. The magazine is an example of local press. Its content was dominated
by the information on local events and ceremonies. The magazine has a significant impact on building up
the local social bonds. The picture of social life in the town presented in “Miesięcznik Kolneński” is
deformed. It prefers to show positive aspects only and tends to overlook the negative ones. The
discourse presents selective information and selective social actors.

135

MEDIOZNAWSTWO

.

KOMUNIKOLOGIA

.

MEDIA I SPOŁECZEŃSTWO

SEMIOLOGIA

.

SOCJOLOGIA MEDIÓW

. MEDIA A PEDAGOGIKA

nr 3/2013

Jolanta Dzierżyńska-Mielczarek
Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce

Polityczne aspekty prasy lokalnej – analiza
prasy częstochowskiej

Eksplozywny rozwój niezależnej prasy lokalnej po 1989 roku dawał nadzieję, że
stanie się ona ważnym forum wymiany poglądów i dyskusji społeczno-politycznej
1
w swoich regionach . W początkach lat 90. wiele tytułów z zaangażowaniem opisywało zmiany strukturalne w gospodarce, procesy demokratyzacji państwa, kształtowanie się samorządu lokalnego, reformy administracyjne. Lokalni dziennikarze
wykazywali też sporo odwagi, występując w obronie interesów swoich czytelników,
ujawniając i krytykując poczynania władz i różnych grup interesów. Dość szybko
jednak funkcje realizowane przez prasę lokalną uległy ograniczeniu. Dotyczyło to
zwłaszcza funkcji informacyjnej, dyskursywnej i kontrolnej. Prasa zaczęła poświęcać
coraz więcej miejsca treściom rozrywkowym i promocyjno-reklamowym2. Zmalało
zainteresowanie polityką i sprawami gospodarczymi. Postępująca trywializacja i komercjalizacja zawartości była, w obliczu spadającego czytelnictwa i coraz większej
konkurencji mediów elektronicznych, sposobem na uatrakcyjnienie produktu
i zwiększenie jego sprzedaży.
Celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie o obecność dyskursu politycznego w prasie lokalnej. Na przykładzie prasy częstochowskiej przeanalizowano
częstotliwość publikacji poświęconych sprawom politycznym. Starano się ustalić, jaki
wpływ na prowadzone kampanie polityczne mają: polityczna afiliacja wydawców
lokalnej prasy, źródła finansowania gazet oraz merytoryczne przygotowanie zespołów redakcyjnych. Podjęto również próbę oceny skuteczności prasowych kampanii
politycznych w społecznościach lokalnych.
Analizie poddano tytuły prasy codziennej i czasopism społeczno-politycznych,
które z racji nakładu i obecności na rynku mają największe znaczenie dla lokalnego
1
Funkcjonujący w ostatnich latach PRL system prasowy uległ niemal zdublowaniu. W początkach lat 90. liczba
czasopism lokalnych wzrosła o ok. 1,1 tys. tytułów. Por. R. Filas, Zainteresowanie sprawami lokalnymi a korzystanie
z prasy, „Zeszyty Prasoznawcze” nr 3-4 z 1992, s. 33.
2
Zwracał na to uwagę m.in. Marek Jachimowski, Funkcje współczesnej prasy lokalnej i możliwości ich realizacji:
Prasa jako „czwarta władza” stojąca na straży lokalnej demokracji czy zakładnik miejsko – gminnych układów?
[w:] A. Bodnar, B. Bychawska-Siniarska, Wolność słowa w prasie lokalnej, Warszawa 2010.
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obiegu informacji. Uwzględniono również wybrane tytuły o charakterze partyjnym,
a dokładnie rzecz ujmując wydawnictwa reprezentujące bieżący, wyborczy interes
poszczególnych ugrupowań politycznych, pojawiające się przy okazji wszystkich
kolejnych wyborów samorządowych.
Analiza zawartości dzienników lokalnych w Częstochowie wykazuje, że zainteresowanie życiem politycznym w regionie (funkcjonowaniem władz samorządowych
różnego szczebla, działalnością partii politycznych, wpływem lokalnej polityki na
życie mieszkańców itp.) jest stosunkowo niewielkie. Prasa codzienna zajmuje się tymi
tematami głównie w czasie wyborów samorządowych i parlamentarnych. Po wyborach dyskurs polityczny jest ograniczony. Następuje trywializacja treści politycznych,
gdyż pojawiają się one na łamach lokalnych dzienników wyłącznie w aspekcie partyjnych rozłamów i afer personalnych.
Sezonowość zainteresowania tematyką polityczną widać na przykładzie badania
zawartości dwóch największych częstochowskich dzienników: dodatków lokalnych
3
„Gazety Wyborczej” i „Dziennika Zachodniego” . Teksty dotyczące szeroko pojmowanego życia politycznego zajmowały w połowie lat 90. po 6% i 7 % powierzchni ich
stron informacyjnych. W 2007 r. tematyce tej poświęcono zaledwie 4% w lokalnym
dodatku „Gazety Wyborczej” i symboliczne 1% na mutowanych stronach „Dziennika
Zachodniego”. W bogatym w wydarzenia roku 2010 udział polityki na łamach wzrósł
odpowiednio do 7 i 19%.
Tabela 1. Udział tematyki dotyczącej życia politycznego w „Gazecie Wyborczej w Częstochowie”
i „Częstochowskim Dzienniku Zachodnim” w latach 1995-2010 (w % powierzchni stron informacyjnych)
„Gazeta Wyborcza w Częstochowie”

„Częstochowski Dziennik Zachodni”

1995

2000

2005

2007

2010

1995

2000

2005

2007

2010

6

3

4

4

7

7

4

2

1

19

Źródło: Obliczenia własne

Swoistą apolityczność lokalnej prasy uwidacznia też porównanie udziałów informacji politycznych i wiadomości z innych sfer życia, co ilustruje tabela 2. Najwięcej
miejsca na swoich kolumnach obie gazety poświęcały lokalnym wiadomościom
sportowym. Zróżnicowany był natomiast ich stosunek do życia kulturalnego miasta
i regionu. Nadreprezentacja tematyki kulturalnej w lokalnej mutacji „Gazety Wyborczej” miała związek z istnieniem cotygodniowego dodatku „Co jest grane” pełniącego
rolę swoistego przewodnika po imprezach kulturalnych i odnotowującego każdy
przejaw życia artystycznego w mieście. Niedostatek informacji na ten temat
w „Częstochowskim Dzienniku Zachodnim” wiąże się natomiast z ograniczeniem
3
Analizę przeprowadzono na podstawie tygodni konstruowanych. Szerzej o tej metodzie: W. Pisarek, Analiza
zawartości prasy, Kraków 1983.
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liczby kolumn lokalnych i likwidacją odrębnych kolumn repertuarowych. Podobny
stopień zainteresowania oba tytuły okazywały sprawom komunalnym, a więc funkcjonowaniu komunikacji miejskiej, służb oczyszczania miasta, problemom mieszkaniowym. W równym stopniu interesowały się także tematami związanymi z ochroną
zdrowia, oświatą i kształceniem oraz problemami gospodarczymi. Na uwagę zasługuje wysoka frekwencja tekstów dotyczących wydarzeń kryminalnych na łamach
lokalnego dodatku „Dziennika Zachodniego”. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że dotyczyły one głównie zdarzeń nadzwyczajnych, wypadków komunikacyjnych i funkcjonowania organów ścigania, a w mniejszym stopniu szeroko rozumianego bezpieczeństwa mieszkańców, nietrudno się domyślić, że udział tej tematyki miał związek
z łatwością pozyskiwania danych ze źródeł policyjnych i przekonaniem o czytelniczej
atrakcyjności tego typu informacji. Najmniej miejsca na swoich łamach oba tytuły
poświęcały natomiast polityce.
Tabela 2. Średni udział poszczególnej tematyki w „Gazecie Wyborczej w Częstochowie” i „Częstochowskim Dzienniku Zachodnim” w latach 1995-2010 (w % powierzchni stron informacyjnych)
Tytuł
Tematyka

„Gazeta Wyborcza
w Częstochowie”

Częstochowski Dziennik
Zachodni”

sport

18,8

15,7

kultura

17,2

7,4

sprawy komunalne

10,6

12,0

gospodarka

7,7

7,3

zdrowie i edukacja

7,0

7,2

informacje kryminalne

5,7

9,7

życie polityczne

4,8

6,6

28,2

34,1

inne*

Źródło: Obliczenia własne
*m.in.: informacje z regionu, kontakty z czytelnikami, rozrywka, autopromocja

Sposób prowadzenia kampanii politycznych w prasie lokalnej uzależniony był
głównie od afiliacji politycznych wydawców i źródeł finansowania gazet. Na niezależność polityczną, przejawiającą się w kontroli organów władzy (niezależnie od ich
proweniencji politycznej), reprezentowaniu interesu publicznego, a nie partykularnych interesów wąskich grup politycznych, mogły sobie pozwolić tytuły, które
dysponowały finansową stabilnością i dużym audytorium czytelniczym. Włodzimierz
Chorązki już w latach 90. szacował, że dotyczy to zaledwie 20 – 25 % lokalnych gazet
4
należących do wydawców prywatnych . Słaba kondycja finansowa większości gazet
4
Włodzimierz Chorązki, Polskie media lokalne i sublokalne 1989 – 1999, „Zeszyty Prasoznawcze” nr 1 – 2
(157 – 158), 1999 r., s. 63.
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sprawia, że są one uzależnione od wpływowych reklamodawców. Często jest nim
lokalny samorząd, więc szefowie lokalnych gazet przyznają wprost, że rezygnują z krytycznej oceny programów wyborczych i analizy dotychczasowych dokonań kandydatów w wyborach ze względów merkantylnych:
„W czasie kampanii wyborczej trzeba być wyjątkowo ostrożnym, bo kandydat może wycofać
z naszych łamów swoje ogłoszenia – mówi redaktor naczelny jednego ze szczecińskich dzienników.
Dlatego zarówno on, jak i jego koledzy z branży z założenia układają przyjazne relacje ze wszystkimi
głównymi siłami politycznymi. – Żadnej gazecie nie opłaca się zadzierać z ogłoszeniodawcą,
zwłaszcza że może on wygrać i pozostać przy władzy przez cztery lata. I dzięki temu nie tracimy szans
na kolejne reklamy – mówi naczelny z Katowic”5.

Na niezależność mogły więc sobie częściej pozwolić tytuły wydawców ogólnopolskich i regionalnych, niepowiązanych biznesowo i politycznie z lokalnym samorządem i miejscowym establishmentem. Tezę tę potwierdza historia jednego
z najstarszych dzienników częstochowskich, „Życia Częstochowy”. Gazeta będąca
regionalną mutacją „Życia Warszawy”, a następnie własnością jej warszawskiego wydawcy Zbigniewa Jakubasa, unikała ideologicznego samookreślenia i preferowania
jakiejkolwiek opcji politycznej. Po zmianie wydawcy zaczęła wyraźnie sympatyzować
z SLD. W „Życiu” odnaleźć było można różnego rodzaju wywiady i wypowiedzi parlamentarzystów i działaczy samorządowych tej partii. Dziennik relacjonował nawet
6
spotkania lokalnych władz SLD . Przedstawicielom innych ugrupowań politycznych
udzielano głosu sporadycznie i jedynie wtedy, gdy sugerowali potrzebę odtworzenia
województwa częstochowskiego.
Najmniej dyspozycyjne politycznie pozostały inne lokalne mutacje gazet ogólnopolskich i regionalnych: „Gazety Wyborczej”, „Dziennika Zachodniego” i „Trybuny
Śląskiej”. Zwłaszcza „Gazeta Wyborcza w Częstochowie” postrzegana była jako
niezależne i obiektywne medium. Nie oznacza to, że nie zdarzały się w niej przypadki
manipulacji informacją oraz przykłady personalnej sympatii lub antypatii do przedstawicieli władzy w mieście, powodowane bądź to poglądami politycznymi poszcze7
gólnych dziennikarzy, bądź to „linią programową” gazety .
Programowy krytycyzm gazety w stosunku do władz miasta, niezależnie od ich
proweniencji politycznej, ułatwiał fakt, że lokalnym działaczom Unii Demokratycznej,
a następnie Unii Wolności, nigdy nie udało się zdobyć realnych wpływów we władzach miasta i regionu częstochowskiego. Występując z krytyką – zwłaszcza lewicowego Zarządu Miasta – dziennikarze „Gazety w Częstochowie” często udzielali głosu
5

Media w Polsce siedzą cicho. Bo chcą zarobić!, „Dziennik Gazeta Prawna” 18.11.2010.
Nowym właścicielem „Życia” od 1 grudnia 1999 r. został miejscowy przedsiębiorca, obowiązki wydawnicze
przejęła spółka kierowana przez byłego radnego SLD, a redaktorem naczelnym dziennika został były rzecznik prasowy
eseldowskiego wojewody częstochowskiego.
7
Por. Troska pani poseł, „Gazeta w Częstochowie” 29.08.2005; Senat czy sąd, tamże 22.09.2005. Szczególnie ostro
i jednoznacznie „Gazeta w Częstochowie” zaangażowała się też w kampanię samorządową w 2006 r. Por.: Badanie
prezydenta, „Gazeta w Częstochowie” 8.04.2006; Plusy i minusy prezydenta, tamże 25.09.2006; Ekipa Tadeusza
Wrony, tamże 2.10.2006.
6
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przedstawicielom opozycyjnej Unii Wolności . Wbrew temu kierownictwo gazety
podkreślało: „Dobra gazeta – za jaką się bez fałszywej skromności mamy – musi
pozostawać poza politycznymi układami, nie wiązać się ani oficjalnie, ani towarzysko
9
z ludźmi władzy czy politykami” .
„Gazeta w Częstochowie” systematycznie włączała się w kampanie wyborcze
prezentując programy poszczególnych ugrupowań, organizując debaty polityczne
i lokalne „prawybory”. Tropiąc nieprawidłowości w działaniach władz miasta inicjowała też rozmaite akcje społeczne i angażowała czytelników w działania podnoszące
jakość życia w mieście. Służyły temu cykle publikacji na temat niegospodarności
władz miasta, dyskusje na temat rozwiązań komunikacyjnych, sposobów podniesienia bezpieczeństwa w Częstochowie czy pomysłów na ożywienie gospodarcze
regionu.
Mniej napastliwy, pozbawiony nadmiernego krytycyzmu, nastawiony bardziej na
promocję pozytywnych wydarzeń i osiągnięć społeczności regionu był lokalny dodatek „Dziennika Zachodniego”. Zgodnie z ogólną koncepcją lokalnych wydań miał być
bowiem gazetą przyjazną czytelnikowi, nie epatującą go nadmiarem sensacji i nierozpolitykowaną10. W praktyce sprowadzało się to do tego, że lokalny dodatek unikał
kontrowersyjnych tematów, a zwłaszcza jednoznacznych ocen czy komentarzy. Nie
angażował się w kampanie polityczne. Podczas wyborów parlamentarnych lub samorządowych ograniczał się do drukowania list wyborczych poszczególnych komitetów
oraz prezentowania wyników wyborów. Zamiast pogłębionej refleksji na temat
programów wyborczych i szans na ich realizację przedstawiał czytelnikom zbiorowe
i indywidualne zdjęcia kandydatów, a później nowo wybranych władz powiatów,
gmin i miast. W trakcie dyskusji nad reformą administracyjną kraju, w wyniku której
region częstochowski stracił status województwa, lokalny dodatek zachował dużą
powściągliwość. Nie rozważał – wzorem innych lokalnych gazet – ewentualnych skutków tych zmian. Można nawet stwierdzić, że to ważne z punktu widzenia interesów
lokalnych wydarzenie, na łamach „Dziennika Zachodniego w Częstochowie”, pozostało niezauważone. Wynikało to zapewne z forsowanej przez redakcję katowicką
„Dziennika Zachodniego” koncepcji konsolidowania włączonych do województwa
śląskiego regionów, a nie podkreślania negatywnych skutków utraty samodzielności
11
administracyjnej przez Bielsko-Białą i Częstochowę .
8
Stracone lata? – wywiad z posłem UW Jerzym Zającem, „Gazeta w Częstochowie” 13.11.2000, Twierdza
interesów, tamże 14.11.2000, Bez-wład, tamże 20-21.01.2001, Znów mordują, tamże 25.01.2001.
9
Urodziliśmy się dzisiaj, 8 lat temu, „Gazeta w Częstochowie” 8-9.05.1999.
10 Jeden z redaktorów naczelnych „Dziennika Zachodniego” – powołując się na opinie zbierane wśród czytelników
i wnioski płynące z badań prasoznawczych – dowodził, że „ludzie są zmęczeni wielką polityką, przepychankami na
górze, nieszczęściami i katastrofami dziejącymi się gdzieś na świecie (...). Dużo bardziej obchodzą ich najprostsze
sprawy i zdarzenia rozgrywające się za przysłowiowym płotem.” Por. Świat i ulica, rozmowa z redaktorem naczelnym
„Dziennika Zachodniego” Maciejem Wojciechowskim, „Dziennik Częstochowski” 11.04.1997.
11 W pierwszych dniach po zmianach administracyjnych gazeta zamieściła np. tekst o obecności we władzach
samorządowych nowego województwa przedstawicieli Częstochowy opatrując go uspokajającym tytułem Nikt o nas
nie zapomni, „Dziennik Zachodni w Częstochowie” 11.01.1999.
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Sprowadzenie gazety do roli biernego obserwatora, relacjonującego wydarzenia,
ale nie wyjaśniającego ich przyczyn ani konsekwencji, przyczyniło się do spadku czytelnictwa i osłabienia kontaktów z otoczeniem społecznym. Nawet przeprowadzane
dużym nakładem sił i środków akcje społeczne nie wzbudzały oddźwięku wśród
czytelników. Przed wyborami parlamentarnymi w 2005 roku „Dziennik Zachodni”
zorganizował we wszystkich swoich wydaniach lokalnych prawybory. Do redakcji
wpłynęło około 42 tys. kuponów12, ale w pierwszej dziesiątce nie było kandydatów
z okręgu częstochowskiego13. Za głęboko niesatysfakcjonującą można też uznać
kolejną kampanię społeczną zainicjowaną przez „Dziennik Zachodni – Częstochowa”.
Po zawaleniu się dachu Międzynarodowych Targów Katowickich podczas trwającej
tam wystawy gołębi lokalny częstochowski oddział „Dziennika” zorganizował
internetową aukcję na rzecz poszkodowanych. Po trwającej blisko dwa tygodnie
intensywnej kampanii udało się zebrać 5, 5 tys. zł. Wśród 50 osób, które wylicytowały
przeznaczone na aukcję przedmioty, wiele nazwisk się powtarzało, w tym kilku
14
pracowników częstochowskiej redakcji .
Można zaryzykować twierdzenie, że ambiwalentny stosunek czytelników do
publikowanych w „Dzienniku” treści był efektem jego programowej neutralności,
braku polemicznych treści, unikania kontrowersyjnych tematów.
Ograniczenie opiniotwórczych funkcji prasy lokalnej wynikało często z niskich
kompetencji lub braku doświadczenia zespołów redakcyjnych. Ubogie media lokalne
ze względu na oszczędności zatrudniały początkujących w zawodzie dziennikarzy.
Nisko opłacani stażyści i często zmieniający się współpracownicy niepewnie czuli się
w szerszych formach publicystycznych, unikali pogłębionej analizy tematów i komen15
tarzy. Takim zespołem dysponowało istniejące od 2003 r. „Życie Częstochowskie” .
Analiza zawartości gazety wskazuje, że dziennik rzetelnie i starannie wypełniał podstawowe funkcje informacyjne, ale niedoświadczony zespół dziennikarzy nie radził
sobie z komentowaniem politycznej rzeczywistości. Niedostatki opiniotwórczej roli
gazety uwidaczniały się zwłaszcza w okresie wzmożonych kampanii politycznych lub
ważnych wydarzeń społecznych. Podczas wyborów samorządowych jesienią 2006 r.
„Życie Częstochowskie” zaprezentowało jedynie sylwetki kandydatów na stanowisko
prezydenta miasta. Nie podjęło się analizy programów wyborczych kandydatów ani
oceny ich dotychczasowych dokonań. Zamiast tego zrelacjonowało debatę kandy16
datów zorganizowaną przez inny lokalny dziennik . Brak szerszej analizy problemów,
z którymi stykali się mieszkańcy miasta i nieangażowanie się w żadne kampanie
polityczne i społeczne oznaczały w praktyce brak debaty publicznej na łamach pisma.
12 Gazeta przypomniała przy okazji, że w wyborach najskuteczniejszego parlamentarzysty województwa śląskiego
otrzymała 105 tys. kuponów. Prawybory, „Dziennik Zachodni” 2.09.2005.
13 Można przypuszczać, że prawybory w okręgu częstochowskim wywołały nikłe zainteresowanie, bo lokalny
dodatek nawet nie opublikował wyników głosowania w regionie.
14 Finał aukcji, „Dziennik Zachodni – Częstochowa” 20.02.2006.
15 Redakcja zatrudniała zaledwie kilku profesjonalnych dziennikarzy. Większość zespołu stanowili współpracownicy, w tym dziennikarze-stażyści.
16 Co mówią kandydaci, „Życie Częstochowskie” 20-22.10.2006.
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Godna pochwały bezstronność informacji często przybierała formę bezkrytycznej
sprawozdawczości.
Zdecydowanie inny charakter miał najstarszy w regionie tygodnik, „Gazeta Częstochowska”. Po zmianie wydawcy w 1991 roku jeden z jego udziałowców i redaktor
naczelny czasopisma Szymon Giżyński tak charakteryzował wspólników:
„Nie łączy nas, wydawców, organizacyjna ani nawet polityczna przynależność, lecz nieufność wobec
ugrupowań lewicowych. Kwestionujemy grę lewicy na rozwleczenie polskich reform ustrojowych
i gospodarczych, odrzucamy jej laicką wizję ładu społecznego”17.

Lokalni dziennikarze nazywali nowych właścicieli „Gazety Częstochowskiej”
wprost „grupą lokalnych biznesmenów i polityków prawicy”. Redakcja podkreślała,
że chce unikać ideologicznych etykiet, ale jasno deklarowała:
„naszą odpowiedzialność za pismo (...) chcemy odnieść do świata wartości chrześcijańskich,
zwłaszcza tam, gdzie dotyczą one obrony życia, godności i wolności osoby ludzkiej, gdzie określają
reguły ładu społecznego, gdzie współtworzą polską tożsamość narodową”18.

Zgodnie z deklaracjami gazeta w latach 90. bezkompromisowo krytykowała poczynania lewicy. Polityczny temperament dziennikarzy „Gazety Częstochowskiej”
ujawniał się zwłaszcza w przedwyborczych kampaniach i powyborczych komenta19
rzach . Polityka – i to nie tylko w wymiarze lokalnym – była treścią większości felietonów i komentarzy. Ich autorami byli m.in. pozbawieni stanowisk lub mandatów
poselskich prawicowi politycy, np. odwołany ze stanowiska prezydent Częstochowy
Tadeusz Wrona20, czy były rzecznik prasowy wojewody częstochowskiego Artur
Warzocha.
Polityczne koneksje redaktora naczelnego, a później szefa kolegium wydawców
(Szymon Giżyński najpierw był aktywnym działaczem Porozumienia Centrum, a następnie członkiem PiS i posłem z ramienia tej partii) sprawiły, że „Gazeta Częstochowska” zrezygnowała z deklarowanej wcześniej – wspólnej dla wszystkich ugrupowań
prawicowych linii programowej – ograniczając się do popierania koncepcji jednej
tylko partii. Konflikt wśród prawicowych działaczy pogłębił się w czasie wyborów
samorządowych w 2002 roku, kiedy to PiS wystawiło własnego kandydata na prezydenta miasta w opozycji do popieranego przez większość ugrupowań prawicowych
Tadeusza Wrony. Zdaniem wielu obserwatorów życia politycznego oraz lokalnych
17

W imieniu wydawców, „Gazeta Częstochowska” 11.06.1991.
Tamże.
19 Zob. m.in. Krajobraz powyborczy, „Gazeta Częstochowska” 28.09.1993, Twoja bogata Częstochowa, tamże
31.05.1994, Kandydat z real-socjalizmu, tamże 21.08.1997, Czas by Polska była państwem prorodzinnym, tamże
4.09.1997 i inne.
20 Pisywał on w „Gazecie Częstochowskiej” felietony pt. Zapiski Częstochowskie od końca 1995 roku do wyborów
parlamentarnych w 1997 r. Na skutek politycznego konfliktu z Szymonem Giżyńskim, redaktorem naczelnym gazety –
obaj mieli ambicje jednoczenia wokół siebie częstochowskich ugrupowań centroprawicowych – wycofał swoje nazwisko ze stopki redakcyjnej i zakończył współpracę. Ten najlepszy. Kim jest Szymon Giżyński, „Gazeta Częstochowska”
15.12.1997.
18
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mediów przyczyniło się to do osłabienia wyników wyborczych prawicy w mieście .
Sprawiło też, że przy okazji kolejnych wyborów parlamentarnych i samorządowych,
22
na łamach „Gazety Częstochowskiej” gościli wyłącznie kandydaci PiS .
Uczynienie z tygodnika gazety partyjnej oraz zubożenie jego funkcji informacyjnej
było negatywnie oceniane przez częstochowian. Zauważali oni stronniczość pisma
i wykorzystywanie go dla prywatnych celów23.
Jednoznaczne stanowisko w sprawach społecznych i politycznych zajmował też
tygodnik „Niedziela”. Wprawdzie ogólnopolska „Niedziela” unikała oceny bieżących
wydarzeń politycznych i odżegnywała się od jakichkolwiek afiliacji politycznych, to
jednak przyznawała, że przez obronę tradycyjnych wartości chrześcijańskich reprezentuje określony światopogląd, bliski ugrupowaniom prawicowym. „Polska prawica
na pewno postrzega w Niedzieli swego sojusznika i swego rodzaju rzecznika praso24
wego” – pisał jej redaktor naczelny . Udostępnianie łamów tygodnika prawicowym
politykom nasilało się zwłaszcza w okresie kampanii wyborczych. Przed wyborami
parlamentarnymi w 1997 roku „Niedziela” zaprezentowała np. programy wyborcze
i kandydatów AWS i ROP, a także dokonała oceny poprzednich kadencji Sejmu,
zwłaszcza pod kątem stosunku poszczególnych ugrupowań politycznych do takich
kwestii jak przerywanie ciąży czy przyjęcie konkordatu25. Przed wyborami parlamentarnymi i prezydenckimi w 2005 roku w jednym ze swoich cotygodniowych komentarzy redaktor naczelny pozytywnie ocenił program wyborczy PiS i zaapelował do
czytelników: „Nie odrzucając innych, zastanówmy się nad propozycjami PiS-u, bo
26
wydaje się, że są tego warte” . Jednoznaczne poparcie tygodnika dla jednej opcji
politycznej i niespotykane do tej pory zaangażowanie w kampanię polityczną zaowocowało jeszcze wywiadem z Lechem Kaczyńskim kandydującym na urząd Prezydenta
RP27, cyklem artykułów omawiających program naprawy państwa przygotowany
przez PiS pt. „Witaj IV Rzeczpospolita”, wywiadem z nowym premierem Kazimierzem

21 Zob. np.. Dwóch kandydatów na prezydenta z prawicy, „Gazeta w Częstochowie” 8.09.2002; Poseł i Sprawiedliwość, „Kulisy Regionu” 22.10.2003.
22 Misja Polski, „Gazeta Częstochowska” 11.08.2005, Deklaracja lewicy, odpowiedź prawicy, tamże 8.09.2005,
Szymon Giżyński alternatywą wobec rządów Tadeusza Wrony, tamże 9.11.2006, czy wydania gazety z października
i listopada 2010 r.
23 Internauci napisali na ten temat m.in.: „Jak dla mnie żenująco wygląda kampania wyborcza na łamach prasy...
A niestety tak traktować należy artykuł w Gazecie Częstochowskiej, nie pierwszy zresztą. Rolą dziennikarza podobno
ma być w miarę obiektywne przedstawianie rzeczywistości, a Gazeta Częstochowska spełnia rolę jakiegoś piśmidła
PIS-u, a bardzo szkoda. Zaznaczam, że nie polemizuję z zarzutami stawianymi Wronie, jednak to co od jakiegoś czasu
dzieje sie na łamach sterowanego przez Giżyńskiego pisma woła o pomstę do nieba. Tak właśnie ma wyglądać IV RP...
dziękuje ja wysiadam. (...) Dlatego człowiek czytając Gazetę Częstochowska nie ma do niej żadnego zaufania - takie
rodzinne pisemko.” Inna osoba stwierdziła m.in.: „Co sądzicie o tygodniku Gazeta Częstochowska?”: „Raczej niezbyt
pochlebnie... Mało wiadomości, właściwie większość zajmują te same informacje: ogłoszenia, reklamy... No i oczywiście, każdy artykuł ocieka miodem, jeśli mowa jest w nim o S. Giżyńskim.” Cyt. za: www. forum. gazeta pl. (grudzień
2007).
24 Rozmowa o „Niedzieli”, „Niedziela” 14.04.1996.
25 Dwie kadencje Sejmu RP – kto i jak głosował oraz dodatek „Niedziela na wybory”, „Niedziela” , 14.09.1997.
26 Z kartą wyborczą w ręku, „Niedziela” 18.09.2005.
27 W trosce o silną uczciwą Polskę, „Niedziela” 25.09.2005.
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Marcinkiewiczem , relacją z zaprzysiężenia prezydenta, a nawet przedrukiem wygło29
szonego przez niego orędzia .
Otwartą kampanię polityczną na rzecz ugrupowań prawicowych prowadziła
również lokalna edycja tygodnika – „Niedziela Częstochowska”. Przed wyborami
parlamentarnymi i prezydenckimi w 2005 roku już w sierpniu zaczęła publikować
materiały prezentujące kandydatów prawicy30. Udział „Niedzieli Częstochowskiej”
w kampanii wyborczej kandydującego z ramienia PiS dziennikarza Czesława Ryszki,
zwłaszcza artykuł opublikowany przed powtórzonymi wyborami do Senatu w okręgu
częstochowskim pt. „Życzymy powtórnego zwycięstwa”31, a także list, który redaktor
naczelny „Niedzieli” wystosował w tej sprawie do proboszczów w archidiecezji
częstochowskiej, wywołał spore kontrowersje i ostrą reakcję „Gazety Wyborczej –
Częstochowa”. W tekście pod znamiennym tytułem Przez zakrystię do Senatu
zacytowano też słowa bp. Tadeusza Pieronka. Stwierdził on: „ks. Skubiś swoim listem
sprawił, że Kościół został zaangażowany w sprawy polityki, a to nie powinno mieć
miejsca. Ubolewam, że tak się stało, bo upartyjnienie szkodzi wizerunkowi Kościoła”32. Polemizując z tym tekstem ks. Skubiś uznał go za „donos na Kościół i kapłanów,
aby pozbawić nas wpływu na rzeczywistość naszej Ojczyzny”33. W podobnym duchu
wypowiedział się kanclerz Kurii Metropolitalnej w Częstochowie ks. Marian Mikołajczyk. Na łamach „Niedzieli” napisał, że przyjął artykuł z dużym niesmakiem jako
„przypominający język dziennikarzy wczesnego PRL-u, marzących o zamknięciu księdza w zakrystii i odebraniu mu praw mówienia o sprawach Ojczyzny – chyba, że
34
zdecydowałby się być tubą jedynej słusznej linii” .
Kampania polityczna z okazji kolejnych wyborów parlamentarnych w 2007 roku
przebiegała w „Niedzieli” dwutorowo. Zauważyć ją było można w wydaniu diecezjalnym, a ograniczona została na kolumnach krajowych.
Kolejne częstochowskie czasopismo – utworzony w 1995 r. za pieniądze grupy
miejscowych przedsiębiorców „Tygodnik Częstochowski” – miało charakter organu
35
prasowego określonej grupy interesów . Tygodnik powielał wprawdzie informacje
zamieszczone wcześniej w dziennikach lokalnych, ale nadawał im bardziej krytyczny
wydźwięk, koncentrował się na opisie osób, a nie zjawisk, szafował kontrowersyjnymi

28

To państwo trzeba naprawić, „Niedziela” 27.11.2005.
Por. „Niedziela” 8.01.2006.
30 W „Niedzieli Częstochowskiej” szczególnie intensywnie promowano kandydującego do Senatu z ramienia PiS,
dziennikarza „Niedzieli” Czesława Ryszkę. Przedstawiono też wywiady z reprezentującymi okręg częstochowski
innymi kandydatami PiS i LPR. Por. „Niedziela Częstochowska” 21.08.2005, 11.09.2005, 18.09.2005.
31 „Niedziela Częstochowska” 15.01.2006.
32 Przez zakrystię do Senatu, „Gazeta Wyborcza-Częstochowa” 14-15.01.2006.
33 W odpowiedzi „Gazecie Wyborczej”, „Niedziela” 29.01.2006.
34 Odpowiedzialność za słowo, tamże.
35 Tygodnik nie ujawniał swoich powiązań finansowych, ale treść niektórych artykułów i zawartość reklamowa
pisma zdradzały, które firmy zaangażowały się w jego wydawanie. Zob. np. Zażalenie na ten mały interes, „Tygodnik
Częstochowski” 18.05.1995.
29
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ocenami, nie unikał personalnych ataków i jednoznacznych opinii . Najwięcej kontrowersji wzbudzały zamieszczane na jego łamach felietony i komentarze. Słowo na
niedzielę autorstwa redaktora naczelnego miało skrajnie antyklerykalny wydźwięk,
a komentarze o sytuacji w kraju, na świecie i w mieście pt. Przestępca zorganizowany
komentuje, pisane przez jednego z wydawców, ocierały się wręcz o zniesławienie
i naruszenie dóbr osobistych prezentowanych w nich osób. Janusz Baranowski na
łamach pisma prowadził osobistą wojnę z przeciwnikami politycznymi i biznesowymi
oraz urzędnikami i funkcjonariuszami wszystkich służb. Do jego wrogów należeli m.in.
arcybiskup częstochowski, prawicowy prezydent miasta, komendant wojewódzki
Policji, dyrektor Urzędu Skarbowego, a także inne media lokalne.
Wsparcia ideowego swoimi publikacjami udzielali „Tygodnikowi Częstochow37
38
skiemu” zaproszeni do współpracy: Barbara Labuda , Piotr Gadzinowski i rysownik
Andrzej Mleczko. Z biegiem czasu stępiło się jednak ostrze polityczno-ideologicznej
krytyki tygodnika. Na początku 1996 roku z powodu aresztowania Janusza Baranowskiego pismo straciło swego czołowego felietonistę, a większość dziennikarzy odeszła
do innych tytułów.
Swoistą wojnę z władzami miasta podjął również inny periodyk, wydawany od
2010 r. bezpłatny tygodnik „Poniedziałek”. Jego wydawcą była spółka Echelon, założona przez członków Obywatelskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Częstochowy, współorganizatorów referendum, w którym w listopadzie 2009 r. odwołano prezydenta
Częstochowy Tadeusza Wronę. Za ich sprawą tygodnik zaangażował się w kampanię
wyborczą do samorządu. Krytycznie odnoszono się do startującego ponownie
w wyborach Tadeusza Wrony i działań rządzącego miastem komisarza Piotra Kurpiosa reprezentującego Platformę Obywatelską. Jawnie popierano kandydata SLD na
stanowisko prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka. O roli tygodnika
w kampanii wyborczej napisał zresztą otwarcie na jego łamach jeden z publicystów
Leszek Kulawik: „Matyjaszczyk prezydentem został, a na mieście mówiło się, że to
39
dzięki nam. Na pewno mieliśmy w tym swój udział” .
W zamian za poparcie kandydata SLD Kulawik został doradcą nowego prezydenta,
40
o czym tygodnik doniósł z dumą , a kiedy tę funkcję stracił, bez zażenowania rozpętał
41
negatywną kampanię wobec władz miasta .

36 Por. m.in. Jak rektor Świątek 4 miliardy lokował, „Tygodnik Częstochowski” 12.05.1995; Biznesmen w sutannie;
tamże 22.06.1995; Nie wypędzałem księdza z ambony, tamże 1.06.1995; Pisarska wena byłego wojewody, tamże
13.07.1995.
37 W listopadzie i grudniu 1995 r. opublikowała kilka tekstów na temat stosunków Państwo – Kościół.
38 Zamieścił jeden tekst odnoszący się do wypowiedzi przeora Jasnej Góry, że prezydent Aleksander Kwaśniewski
nie jest mile widzianym gościem częstochowskiego sanktuarium. Zwiędły interes Kośnika, „Tygodnik Częstochowski”
31.11.1995.
39 Dziękuję. Odchodzę. Kulawik, „Poniedziałek” 3.03.2011.
40 Por. Leszek Kulawik doradcą Prezydenta, „Poniedziałek” 27.01.2011.
41 Zob. np. Przedwczesny wytrysk... niekompetencji wiceprezydenta Jarosława Marszałka, „Poniedziałek”
10.02.2011; Posady rozdzielone, partie pogodzone, „Poniedziałek” 24.02.2011; Pinokio Matyjaszczyk oraz Dziękuję.
Odchodzę. Kulawik, „Poniedziałek” 3.03.2011.

145

Jolanta Dzierżyńska-Mielczarek

Przesunięcie lokalnego czasopiśmiennictwa na jednoznacznie określone pozycje
ideowe sprawiło, że w okresach wyborczych niewiele różniło się ono od wydawnictw
o charakterze partyjnym. Takie wydawnictwa, reprezentujące bieżący, wyborczy
interes poszczególnych ugrupowań politycznych, pojawiały się przy okazji wszystkich
kolejnych wyborów samorządowych. Po zakończeniu kampanii wyborczej najczęściej
42
zawieszano ich edycję . Do takich periodyków zaliczyć można „Głos Lewicy” –
biuletyn SdRP, a później SLD w Częstochowie (ukazujący się w okresach wyborczych
w latach 1990 – 2002) oraz „Biuletyn Informacyjny Częstochowskiego Porozumienia
Samorządowego „Wspólnota”, (później jako: „Biuletyn Informacyjny Częstochowskiej Prawicy”) wychodzący z okazji wyborów samorządowych w latach 2002 – 2006
i popierający kandydaturę Tadeusza Wrony na stanowisko prezydenta miasta. Promocją lokalnych ugrupowań centroprawicowych i ich lidera zajmowały się również
inne czasopisma redagowane w Częstochowie. Mowa tu o periodyku „Relacje Poselskie. Biuletyn Informacyjny Biura Poselskiego Posła Tadeusza Wrony”, który rejestrował działalność parlamentarną i aktywność polityczną swego wydawcy oraz o piśmie
„Liga Miejska” założonym w 1993 roku wraz z powołaniem przez Tadeusza Wronę
stowarzyszenia o tej samej nazwie. Przekształcenie Ligi Miejskiej w Ligę Krajową spowodowało, że zaczęto wydawać jej ogólnopolski miesięcznik pt. „Rodzina, Wspólnota
Lokalna, Ojczyzna” (1999 – 2002). Utworzona przed wyborami samorządowymi
w 2002 roku, m.in. z inicjatywy Ligi Krajowej, Inicjatywa Społeczna „Wspólnota
Samorządowa” na bazie biuletynu Ligi Krajowej rozpoczęła wydawanie miesięcznika
„Wspólnota Samorządowa”. Na potrzeby wyborów samorządowych w 2010 r. Tadeusz Wrona stworzył bezpłatne pismo „Dla Częstochowy”. Zarówno tytuł ukazujący się
w druku, jak i powiązana z nim strona internetowa www.dlaczestochowy.pl, istniały
tylko w okresie kampanii wyborczej – od sierpnia do listopada 2010.
Własne pisma wydawały też w ramach kampanii wyborczych inne częstochowskie
ugrupowania polityczne43. Były to stosunkowo nietrwałe inicjatywy prasowe, a z racji
ograniczonego kolportażu nieznane szerzej lokalnej opinii publicznej.
Wysyp nowych tytułów lokalnych przed wyborami samorządowymi i parlamentarnymi uwidacznia się w statystykach (zob. tab.3).

42 Zdaniem prezesa Stowarzyszenia Gazet Lokalnych Dominika Księskiego służyły one wyłącznie do marketingu
politycznego i były sposobem na obejście ordynacji wyborczej. Por. Gazety dla samorządów. Politycy wydają gazety
i omijają ordynację wyborczą, „Gazeta Prawna” 20.10. 2010.
43 ZChN - „Słowo Częstochowskie” (1992), UD - „Unionek. Biuletyn Regionalnej Unii Demokratycznej w Częstochowie” (1992-1993), Unia Laikatu Katolickiego w Częstochowie -„Biuletyn Informacyjny ULK” (1993), Konfederacja
Polski Niepodległej - „Droga” (1994), PPS - „Częstochowianin” (1992 – 1997).
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Tabela 3. Tytuły prasowe wydawane w Częstochowie latach 1989 – 2011
Rok

Istniejące

W tym nowe

Nowe w % Zlikwidowane Zlikwidowane w % Przyrost

Przyrost w %

1989

38

9

23,7%

13

34,2 %

-4

-10,5%

1990

41

16

39,0 %

11

26,8 %

5

12,2%

1991

52

22

42,3%

8

15,4%

14

26,9%

1992

67

23

34,3%

28

41,8%

-5

- 7,5%

1993

54

15

27,8%

12

22,2%

3

5,6%

1994

59

17

28,8%

9

15,3%

8

13,6%

1995

58

8

13,8%

15

25,9%

-7

-12,1%

1996

51

8

15,7%

6

11,8%

2

3,9%

1997

58

13

22,4%

11

19,0%

2

3,5%

1998

52

5

9,6%

5

9,6%

0

0%

1999

56

9

16,1%

3

5,4%

6

10,7%

2000

56

3

5,3%

4

7,1%

-1

-1,8%

2001

61

9

14,8%

4

6,6%

5

8,2%

2002

68

11

16,2%

4

5,9%

7

10,3%

2003

77

13

16,9%

7

9,1%

6

7,8%

2004

82

12

14,6%

13

15,9%

-1

1,2%

2005

76

7

9,2%

5

6,6%

2

2,6%

2006

73

2

2,7%

7

9,6%

-5

-6,8%

2007

74

8

10,8%

0

0%

8

10,8%

2008

77

3

3,9%

5

6,5%

-2

-2,6%

2009

74

2

2,7%

1

1,3%

1

1,3%

2010

76

3

3,9%

2

2,6%

1

1,3%

2011

74

0

0%

1

1,3%

-1

-1,3%

Źródło: opracowanie własne.

Jak wynika z tabeli 3 najwięcej nowych tytułów prasowych wprowadzono na
rynek częstochowski w latach 1990 – 1994. W tym czasie odbyły się dwie kampanie
wyborcze do parlamentu i dwie do lokalnego samorządu, choć wpływ na wielkość
oferty wydawniczej, oprócz wzmożonej aktywności politycznej wydawców, miało
również rosnące zainteresowanie reklamą i edycja licznych gazet reklamowych.
Kolejne wzrosty ilości wydawanych tytułów miały miejsce m.in. w roku 1997, kiedy
odbyły się wybory parlamentarne i w roku 1999, gdy wprowadzano nowe reformy
(administracyjną, emerytalną, w służbie zdrowia i oświacie). Oferta prasowa zwiększyła się również w 2002, kiedy wybierano lokalne władze i w dwóch kolejnych latach,
którym towarzyszyło ożywienie gospodarcze. Wybory parlamentarne oraz dobra
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koniunktura na rynku reklamowym sprawiły, że lokalni wydawcy uaktywnili się
jeszcze w 2007 r.
Wzrostowi liczby lokalnych tytułów w okresach ważnych wydarzeń społecznych
i politycznych towarzyszyły spadki ilości wydawnictw prasowych w kolejnych latach.
Świadczyć to może o instrumentalnym wykorzystaniu lokalnego systemu medialnego
do prowadzenia kampanii politycznych, ale również o jego małej skuteczności w osiąganiu celów tych kampanii. Poszerzaniu oferty prasowej nie towarzyszył bowiem
wzrost czytelnictwa.
Z badań prowadzonych przez autorkę wynika, że w 1989 r. po dzienniki lokalne
sięgało ok. 70 tysięcy częstochowian, czyli ok. 30% mieszkańców tego miasta. W 2011
r. trafiały jedynie do ok. 5% częstochowian. Równie drastycznie zmalała sprzedaż
lokalnych tygodników. Prasa treści specjalnych, w tym biuletyny organizacji społecznych i politycznych, wychodziła w symbolicznych nakładach. Upowszechniano ją
w kręgu niewielkich i zwykle hermetycznych audytoriów czytelniczych.
Niskie nakłady i malejące czytelnictwo prasy lokalnej w Częstochowie stawiają
więc pod znakiem zapytania skuteczność prowadzonych na jej łamach kampanii
politycznych. Zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę, że publiczny dyskurs na temat
lokalnej polityki przybierał w nich często mało merytoryczną formę. W lokalnych
czasopismach – dość jednoznacznie sprofilowanych ideowo – sprowadzał się na ogół
do jawnej propagandy i agitacji, albo personalnych ataków, przedmiotem których nie
były same partie i ich programy, ale reprezentujący je politycy. Próby zachowania
neutralności przez lokalne dzienniki informacyjne spowodowały natomiast unikanie
merytorycznej dyskusji programowej i przyjęcie postawy „a nam jest wszystko
jedno”.
On the political aspects of the local press - an analysis of the Częstochowa press
Summary
The functions performed by the local press have been reduced significantly. This applies especially
to the informative, discursive and controlling function. On the example of the press situation in the area
of Czestochowa the author analyses the methods of conducting political campaigns in local press titles.
It is attempted to answer the question of the nature of the political discourse in local press and how it is
related to the political affiliation of the publishers, sources of funding the newspapers and material
preparation of the editorial teams. An analysis of the frequency of publications devoted to political
affairs and their presence in the time beyond the periods of parliamentary and local elections is made. It
is also attempted to evaluate the effectiveness of press political campaigns in local societies.
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Medialne aspekty wielokulturowości Wrocławia

Dla socjologa wielokulturowość Wrocławia wydaje się być tak oczywista, jak
kontrowersyjna. Fakt dla niektórych niewątpliwy bywa przez wielu podważany,
jednak socjolog winien znaleźć sposób, by ową sprzeczność rozwikłać. W sukurs
przychodzi teoria dająca różne propozycje ontologiczne. Wielość obowiązujących
w dyscyplinie paradygmatów pozwala badaczowi patrzeć na zjawisko z różnych
perspektyw: obiektywnej i subiektywnej, zewnętrznej i wewnętrznej.
Prezentowany artykuł ma na celu przybliżenie zjawiska wrocławskiej wielokulturowości w perspektywie medialnej. Z jednej strony warto pokazać, jak o wielokulturowości mówi się w dyskusji prasowej, z drugiej odnieść treści medialne do –
tworzącej w tym wypadku kontekst – skali zjawiska oraz wyników badań przeprowadzonych wśród wrocławian. W artykule zarysowana zostanie charakterystyka
realnego zróżnicowania etnicznego struktury miasta, zawartość wybranych treści
medialnych dotyczących tematyki wielokulturowości oraz wyniki badań socjologicznych dotyczących dostrzegania przez mieszkańców promocji wielokulturowości
miasta w mediach, świadomości wielohistoryczności Wrocławia oraz swoistej
otwartości na włączanie poszczególnych kategorii do zbiorowości wrocławian. Wiele
przesłanek upoważnia do postawienia tezy, że wielokulturowość Wrocławia jest
projektem światopoglądowym, realizowanym między innymi w mediach.
Aby choćby najogólniej nakreślić związek, jaki istnieje między przekazem medialnym a stanem świadomości określonych społeczności, odwołać się należy do
koncepcji doświadczeń zapośredniczonych Anthony`ego Giddensa. Uważa on, iż
„praktycznie całe ludzkie doświadczenie jest zapośredniczone”, a narzędziem umożliwiającym zaistnienie takiego stanu jest z pewnością język, a w kolejnych stadiach
rozwoju społecznego – media, które w następujących po sobie epokach przybierały
nowe formy technologiczne. Konsekwencją przyjęcia tego założenia jest konstatacja,
iż z wieloma zjawiskami człowiek styka się niezwykle rzadko (lub wręcz wcale),
natomiast często doświadcza ich za pośrednictwem mediów. Przy czym istnieje problem realności tego, co jest przedmiotem owego doświadczania, gdyż „w warunkach
nowoczesności środki przekazu nie tyle odzwierciedlają rzeczywiste zdarzenia, ile
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częściowo je tworzą” – choć nie znaczy to, jak twierdzi autor, że wytworzyły one
samodzielną „hiperrzeczywistość”1. Tak czy inaczej, aktywność mediów skutkować
może zatarciem granicy pomiędzy oryginalnymi spostrzeżeniami człowieka a rzeczywistością „odbieraną” ze środków masowego przekazu, a w konsekwencji przyswaja2
niem i dopasowywaniem do własnych wyobrażeń określonej wersji rzeczywistości .
Idąc jeszcze dalej, można powiedzieć, że media są „głównym narzędziem tworzenia
właściwego wrażenia i produkowania odpowiednich poglądów”3, i dotknąć tym
samym problemu roli mediów w konstruowaniu opinii publicznej. W refleksji socjologicznej nad statusem opinii publicznej dominują ujęcia krytyczne, które mówią, że
dawno przestała ona być publiczna (w znaczeniu: niezależna, wypracowywana
w dyskusji, wsparta na wiedzy i racjonalności), a stała się konstruktem opartym
między innymi na emocjach i skojarzeniach kształtowanych między innymi pod wpływem perswazji medialnej; jest wręcz, zdaniem niektórych, fikcją, mitem, szkodliwym
złudzeniem, sprzężonym z konsumpcją „medialnej papki” i „trwaniem w wirtualnej
4
rzeczywistości” .
Wskazanie na istotne, z punktu widzenia prezentowanej problematyki, kreacyjne
funkcje mediów, pociąga za sobą konieczność określenia tego, o czym one mówią i co
mówią. Wydaje się bowiem, że konkretne interpretacje określonych zjawisk proponowane przez nadawców medialnych są nie mniej ważne niż fakt, że w ogóle o tych
zjawiskach się mówi.
Kuszące w swej prostocie, ale wielokrotnie już sfalsyfikowane w badaniach nad
wpływem mediów na odbiorców, jest założenie, iż w oczywisty sposób wyrabiają oni
sobie pogląd i interioryzują go jako swój w następstwie przyswajania treści medialnych. Otóż z różnych powodów (posiadania specyficznej wiedzy, szczególnego krytycyzmu czy sceptycyzmu lub niskich kompetencji) odbiorcy komunikatów masowych
rozumieją je i interpretują w różny sposób. Stuart Hall wskazuje na trzy możliwe
sposoby dekodowania komunikatu medialnego, które mogą się stać udziałem poszczególnych odbiorców: po pierwsze, działanie w ramach dominującego kodu
(media produkują komunikat, a masy go konsumują, w związku z czym ma miejsce
zbieżność pomiędzy „odczytaniem” odbiorcy a „odczytaniem preferowanym”), po
drugie, stosowanie kodu z możliwością jego wynegocjowania – odbiorca komunikatu
„przyswaja ogólne zasady dominującej ideologii, lecz odrzuca ją w konkretnych
wypadkach” i po trzecie, zastępowanie jednego kodu innym – dostrzeganie przez
odbiorcę braku obiektywizmu w mediach, na skutek czego „podejmuje [on]
zorganizowany wysiłek, by zdemitologizować podawane wiadomości”5. Zatem
1
A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa 2001,
s. 33-39.
2
E. Noelle-Neumann, Spirala milczenia, tłum. J. Gilewicz, Poznań 2004, s. 164.
3
P. Żuk, Wprowadzenie, [w:] My Wrocławianie. Społeczna przestrzeń miasta, P. Żuk, J. Pluta (red.), Wrocław 2006,
s. 11.
4
M. Czyżewski, Opinia publiczna czy opublikowane nastroje? O niektórych warunkach społeczeństwa obywatelskiego, „Kultura i Społeczeństwo”, 2002, nr 3, s. 116-120.
5
E. Griffin, Podstawy komunikacji społecznej, tłum. O. Kubińska, W. Kubiński, M. Kacmajor, Gdańsk 2003, s. 374.
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oddziaływanie tych samych treści przekazu medialnego na odbiorcę nie jest tak
oczywiste, i nie ma gwarancji dekodowania przekazu w sposób zamierzony przez
nadawcę.
Z kreacyjną funkcją mediów związana jest również koncepcja agenda-setting,
dotykająca między innymi problemu przeniesienia hierarchii spraw uznanych za
ważne z przestrzeni medialnej (agendy medialnej) do opinii publicznej (agendy
publicznej). W wyniku studiów empirycznych nad agendą założyć należy, że media
ukierunkowują uwagę odbiorców na dane wydarzenia, podpowiadają im, „o czym
mają myśleć” i „w jaki sposób mają myśleć”. Jest to możliwe w wyniku długotrwałego
procesu mimowolnego uczenia, w trakcie którego ludzie przyswajają sobie fakty
kreujące ich poglądy i wyobrażenia na temat różnych sytuacji. Przy czym do owego
przeniesienia nie wystarczy sama dostępność określonych kwestii w mediach, znaczącą rolę odgrywają bowiem jednostkowe nastawienia, powodowane między
innymi poczuciem związku z daną sprawą i niepewnością co do jej treści (są to
6
składowe „potrzeby orientacji”), a także zakresem codziennych doświadczeń .

Demograficzna wielokulturowość Wrocławia
Punktem wyjścia, a zarazem kontekstem dla prowadzonych tu rozważań powinny
stać się dane opisujące realne zróżnicowanie etniczne Wrocławia. Ponieważ będziemy zmierzać do rekonstrukcji wizji świata zapośredniczonego przez media i wyobrażonego społecznie, odniesienie się do tzw. twardych danych jest pożądane.
Możliwość opisania struktury społecznej mieszkańców Wrocławia jest ograniczona
przez dostępność danych urzędowych cechę tę rejestrujących oraz poziom ich agregacji. Przywołajmy zatem kilka przykładowych danych ukierunkowujących na myślenie o skali zjawiska zróżnicowania etnicznego we Wrocławiu. Konstytuują je w tym
konkretnym przypadku trzy wymiary: 1) zróżnicowanie powojennych osadników oraz
2) obecność w mieście mniejszości narodowych i etnicznych (z którymi wiąże się
zróżnicowanie religijne), a także 3) obcokrajowców. Pierwsze dwie wspomniane
7
kategorie są zakorzenione w lokalnej społeczności, drugie to ludność niestała .
Kwestię zróżnicowanego pochodzenia powojennych osadników często przywołuje się w dyskusjach o wielokulturowości Wrocławia. W świadomości wielu żywe jest
przekonanie o lwowskim pochodzeniu mieszkańców. Spis powszechny z 1950 roku
zarejestrował, że do stolicy Dolnego Śląska napłynęły trzy główne strumienie osadnicze: z byłych ziem polskich włączonych do ZSRR (30%), z województwa poznańskiego
(12%) oraz z Warszawy i województwa warszawskiego (14%)8. Jak pokazuje Irena
Turnau, spośród przybyłych z ZSRR najwięcej osadników pochodziło z województwa
6

M. McCombs, Ustanawianie agendy. Media masowe i opinia publiczna, tłum. B. Radwan, Kraków, 2008.
P. Rybicki, Społeczeństwo miejskie, Warszawa 1972, s. 123.
8
L. Kosiński, Pochodzenie terytorialne ludności Ziem Zachodnich w 1950 roku, „Dokumentacja Geograficzna”, z.2,
Warszawa, 1960.
7
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lwowskiego (5,4%), wołyńskiego (4,6%) oraz wileńskiego (1,2%) . W kolejnych
dekadach różnice między nimi zaczęły zanikać, a powstała homogeniczna zbiorowość
ogranicza się do pielęgnowania niektórych tradycji i pamięci o swojej historii.
Według Spisu Powszechnego z 2002 roku we Wrocławiu mieszkało 1559 przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych. Najliczniejsze kategorie stanowili
Romowie (467 osób), Niemcy (404 osób), Ukraińcy (250 osób), Rosjanie (123 osób),
Żydzi (122), Łemkowie (101 osób)10. Nawet jeśli uznać, że w spisie zarejestrowano
„jedynie liczbę zorganizowanych członków danej grupy oraz osoby najbardziej
uświadomione narodowo, niezależne i nienarażone na negatywne skutki swojej
11
deklaracji narodowościowej” , a ich faktyczna liczba jest kilkakrotnie większa, to nie
stanowią oni nawet promila ludności miasta. Podobnie jest w przypadku zróżnicowania religijnego, łączonego z wielością narodów – i w tym przypadku mamy do
czynienia z przewagą jednej dominującej kategorii. Oprzeć się w tym wypadku należy
na deklaracjach przedstawicieli poszczególnych wyznań: ewangelicy mają około
1000 wiernych, grekokatolicy wskazują na 500 wiernych, żydzi około 300 członków
gminy, natomiast liczba dominicantes, czyli wiernych policzonych w 2010 roku we
wrocławskich parafiach rzymskokatolickich, wyniosła niemal 140 000.
Zakorzenione w lokalnej społeczności są zapewne również osoby mieszkające
w mieście, które otrzymały obywatelstwo polskie – od roku 2007 do 2011 było ich
315. O pewnym przywiązaniu do Wrocławia i wpływie na jego pejzaż etniczny mogą
świadczyć także małżeństwa mieszane zawierane w tutejszym Urzędzie Stanu Cywilnego. Średnio rocznie, w 1998-2010, zawieranych było około 120 takich związków,
najczęściej z obywatelami Ukrainy (25%), Niemiec (14%), Wielkiej Brytanii (7%).
Wśród ludności niestałej tworzyć wielokulturowość miasta mogą między innymi
turyści. Od roku 2000 liczba turystów zagranicznych korzystających z noclegów wzrosła ze 130 000 do 230 000 w roku 2011; również „na chwilę”, choć może nieco dłuższą,
przybywają do Wrocławia studenci – w ramach programu Erasmus, od początku jego
trwania, do Wrocławia przybyło 3228 studentów. Można by przywołać jeszcze dane
o liczbie zezwoleń wydanych cudzoziemcom na zamieszkanie na czas określony,
zezwoleń na osiedlenie się, prawa stałego pobytu dla obywateli UE, jednak są one
agregowane dla całego województwa. Niemniej jednak wielkości te są niewielkie
12
i oscylują w sumie wokół dwóch-trzech tysięcy wydanych decyzji administracyjnych .

9

I. Turnau, Studia nad strukturą ludnościową polskiego Wrocławia, Poznań 1960, s. 31.
J. Makaro, Czy Wrocław jest miastem wielokulturowym? Socjologiczna refleksja nad potocznym i naukowym
funkcjonowaniem kategorii wielokulturowości, [w:] Tożsamość na styku kultur, t.2, I. Masojć, H. Sokołowska (red.),
Wilno, 2011, s. 114 (na podstawie: niepublikowane dane GUS, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002
roku).
11 H. Chałupczak, Liczba mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce w świetle powszechnego spisu ludności
z 2002 roku oraz badań naukowych, [w:] Mniejszości narodowe i etniczne w procesach transformacji oraz integracji,
E. Michalik, H. Chałupczak (red.), Lublin 2006, s. 263.
12 K. Dolińska, J. Makaro, O wielokulturowości monokulturowego Wrocławia, Wrocław 2013.
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Powyższe dane pokazują zatem niewielką skalę zjawiska. Oczywiście należy mieć
świadomość, że rejestrują one zaledwie jego część, ale przywołane wielkości, szczególnie opisujące kategorie trwale związane i silniej zakorzenione w lokalnej społeczności, pokazują, że nie stanowią one nawet 1% mieszkańców Wrocławia.

Medialna wielokulturowość Wrocławia
Przedstawiona charakterystyka realnego zróżnicowania mogłaby sugerować, że
o zjawisku wielokulturowości we Wrocławiu mówić nie można. Jednak treści prezentowane w lokalnych mediach sugerują, że ono istnieje. W tym fragmencie odwołać
się chcemy do publikacji wrocławskiego dodatku „Gazety Wyborczej”. I chociaż
o wielokulturowości Wrocławia pisze się również w „Gazecie Wrocławskiej”, mówi
w lokalnej telewizji i radio, to jednak w publikacjach „Gazety Wyborczej” da się wyodrębnić pewne całości, które dobrze zobrazują problem medialnego kształtowania
przekonań o wielokulturowości miasta.
Pierwszą kwestią, o której trzeba wspomnieć, jest prowadzona przez „Gazetę”
dyskusja nad historycznym dziedzictwem Wrocławia. Za jej symboliczny początek
można przyjąć przełom wieków i zainicjowaną przez wrocławską redakcję akcję „Oddajcie, co nasze” (realizowaną przy zaangażowaniu wrocławian). Miała ona na celu
doprowadzenie do powrotu do Wrocławia z warszawskich placówek muzealnych
dzieł sztuki, które z historią Dolnego Śląska i jego stolicy się wiążą. W kolejnych latach
pojawiały się artykuły popularnonaukowe, omawiające różne aspekty historii
miasta, ze szczególnym uwzględnieniem jej niemieckiego okresu. Drugi rodzaj wypowiedzi prasowych ma charakter publicystyki politycznej, bowiem przyczynkiem do
odwołań historycznych w tym przypadku są działania stricte polityczne albo mające
polityczne reperkusje. Gazeta generalnie stoi w tym wypadku na stanowisku uznawania i przywracania dzisiejszym przestrzeniom i pamięci mieszkańców niemieckiego
dziedzictwa kulturowego. Za przykład niechaj posłuży nieudana próba nadania
przedwojennej nazwy fragmentowi parku Południowego „Wzgórze Bendera” (uzasadniane chęcią uhonorowania przedwojennego nadburmistrza miasta) czy udana
zmiana nazwy Hali Ludowej na obowiązującą przed wojną Halę Stulecia. Obie idee są
akceptowane i popularyzowane przez wrocławski dodatek do GW. Poruszając tematy
historyczne, które nabierają specyficznego współczesnego brzmienia, redakcja automatycznie zajmuje pewną pozycję w sporze ideologicznym, który owe konteksty
narzucają. Stąd w wielu przypadkach przedwojenna historia Wrocławia staje się osią
sporu między zwolennikami ideologii włączania we współczesną tożsamość miasta
elementów niemieckiego dziedzictwa kulturowego oraz jej przeciwnikami – postawę
tych ostatnich (tytuły prasowe, publicyści, politycy) charakteryzuje cytat o „pełzającej germanizacji Wrocławia”. Przybliżanie historii, ale również polemiki polityczne
z historią w tle wywołują jeden generalny efekt – wpuszczają w przestrzeń publiczną
nie tylko wiedzę o przeszłości, ale zgodnie z koncepcją agenda-setting, ustanawiają
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jej ważność. John B. Thompson podkreśla rolę mediów w tworzeniu tego, „co możemy dziś nazwać >historycznością medialną<: nasze poczucie przeszłości, odczucie
tego, jak przeszłość rzutuje na nas obecnie, bardzo się uzależniły od stale poszerzanych ofert medialnych form symbolicznych. Tym samym teraźniejszość jest
budowana w kontekście przeszłości. Przekaz medialny – bez względu na to, czy
sprzyjający, czy przeciwny eksponowaniu niemieckiego dziedzictwa kulturowego –
przypomina o wielokulturowej historii miasta, buduje przekonanie o jego obecnej
wielokulturowości.
Drugim obszarem tematycznym, ważnym z punktu prowadzonych tu rozważań,
jest debata toczona na przełomie roku 2011/2012 pod hasłem: „Czy Wrocław jest
miastem wielokulturowym?” W dyskusji zainicjowanej przez redaktora naczelnego
wrocławskiego dodatku „Gazety Wyborczej” wzięli udział przedstawiciele lokalnych
elit, intelektualiści i samorządowcy. Ich wypowiedzi układają się w kontinuum, na
którym z jednej strony znajdują się sądy podające w wątpliwość wielokulturowość
miasta, z drugiej zaś sądy, które ten pogląd podzielają. Przy czym trzeba zaznaczyć, że
sceptyczni dyskutanci dzielą się na tych, którzy w wielokulturowości dostrzegają
szanse albo zagrożenia dla rozwoju lokalnej społeczności. Jerzy Sawka, prowokując
i rozpoczynając dyskusję, wygłosił tezę kontestującą popularny pogląd, mówiąc, że
„Wbrew temu, w co wielu wierzy, Wrocław nie jest miastem wielokulturowym, lecz
miastem, które chce być jako takie postrzegane i taki mit na powszechny użytek
14
tworzy” . Stawia tezę, że wielokulturowość miasta jest produktem marketingowym,
który w zderzeniu z codziennością (przywrócenie przedwojennej nazwy wzgórza
Georga Bendera, eksperyment licealistów, którzy przebrani za muzułmanów i Żydów
w przestrzeni miasta spotykali się – oględnie rzecz nazywając – z brakiem akceptacji)
nie sprawdza się. Głos w dyskusji zabrała antropolog kultury Hana Červinkova, która –
nawiązując do wieloetnicznej tradycji Europy Środkowej – podkreślała brak zróżnicowania etnicznego i religijnego wśród wrocławian15. Michał Syska, publicysta „Krytyki
Politycznej”, skupia się na potencjalnych korzyściach, jakie ów mit może przynieść;
zalecając dystans i krytycyzm postuluje, by nie odrzucać mitu wielokulturowego
16
17
Wrocławia w całości . Klaus Bachmann , profesor politologii, przestrzega przed
idealizowaniem imigrantów i mniejszości narodowych, bowiem wielokulturowość to

13

J. B. Thompson, Media i nowoczesność. Społeczna teoria mediów, tłum. I. Mielnik, Wrocław, 2001, s. 40.
J. Sawka, Wielokulturowy Wrocław to lipa. Chcemy, by tak myślano, 14.12.2011. http://wroclaw.gazeta.pl/
wroclaw/1,35771,10812071,Wielokulturowy_Wroclaw_to_lipa__Chcemy__by_tak_myslano.html (dostęp:
16.05.2012).
15 H. Červinkova, Wrocław nie jest wielokulturowy, 9 proc. to katolicy, 18.12.2011 http://wroclaw.gazeta.pl/
wroclaw/1,35771,10833675,Wroclaw_nie_jest_wielokulturowy__90_proc__to_katolicy.html (dostęp:
16.05.2012).
16 M. Syska, Mit o wielokulturowości może Wrocławiowi pomóc, 18.12.2011 http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/
1,35771,10833681,Syska__Mit_o_wielokulturowosci_moze_Wroclawiowi_pomoc.html (dostęp: 16.05.2012).
17 Bachmannowi należy chyba oddać palmę pierwszeństwa w dostrzeżeniu problemu wrocławskiej wielokulturowości. Już w 2005 roku określił wielokulturowość Wrocławia mianem mitu na łamach „Polityki”: K. Bachmann,
Wielowrocław, „Polityka”, 2005, nr 24, s. 98-99.
14
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również konflikty, które trzeba nauczyć się rozwiązywać, a obowiązujący „kicz wielo18
kulturowości” utrudnia refleksję nad realną wielokulturowością .
W innym duchu wypowiadają się przedstawiciele wrocławskiego i dolnośląskiego
samorządu – Dariusz Tokarz, pełnomocnik wojewody dolnośląskiego ds. mniejszości
narodowych i etnicznych oraz Paweł Romaszkan, dyrektor biura promocji Wrocławia.
Ten pierwszy, nie zgadzając się z tezą o micie wrocławskiej wielokulturowości, mówi
raczej o jej specyfice wyrażającej się w bogatej tradycji historycznej i niewielkim
zróżnicowaniu etnicznym, zaś o jej promowaniu mówi, że „to działania marketingowe są odpowiedzią na coraz głębsze odkrywanie i poznawanie historii miasta”19.
Natomiast Paweł Romaszkan w emocjonalnej wypowiedzi nie zgadza się na ujmowanie wielokulturowości Wrocławia w kategoriach mitu, pisząc: „Nie jest to kolejny
cyniczny zabieg rządzących, który definiowany jest w promocyjnym haśle Wrocław
miastem spotkań. To jest metafora historii Wrocławia”. I dalej, wskazuje, że wielo20
kulturowe tradycje budują dzisiejszą tożsamość miasta .
Na koniec warto przywołać wypowiedź przedstawiciela mniejszości ukraińskiej
Ihora Salomona, który nie podejmując się ostatecznego rozstrzygnięcia, zwraca
raczej uwagę na problemy konstrukcji społeczeństwa obywatelskiego, w ramach
którego owa wielokulturowość miałaby zaistnieć. Jak sam mówi, wrocławska wielokulturowość z daleka prezentuje się „całkiem powabnie”, ale gdy spojrzeć bliżej, to
media nie są zainteresowane Festiwalem Kultury Niemieckiej, a stowarzyszenia
mniejszości narodowych siedziby mają w kamienicy „nieremontowanej od Festung
Breslau”. Owa niechęć albo niemożność jednoznacznego opowiedzenia się autora za
statusem wrocławskiej wielokulturowości jest Barthesowskim punctum prowadzonej dyskusji, a przywołany cytat celnym jej podsumowaniem: „A z wielokulturowością Wrocławia jest jak z objawieniem w Oławie. Tysiące chciały zobaczyć
cudowny obraz i zobaczyły, tysiące nie chciały i nie zobaczyły i wszyscy zostali przy
swoim”21.
Trzecią kwestią, którą należy choćby zasygnalizować, są pozostałe przypadki
mówienia o wielokulturowości Wrocławia. W przeciwieństwie do omówionych
wcześniej narracji, które można by określić mianem celowych projektów ideowych,
warto pokazać, przy jakich jeszcze okazjach oraz w jakich kontekstach wrocławska
wielokulturowość pojawia się w mediach. Bowiem – nie podejmując się rozstrzygnięcia tej kwestii – można się zastanowić, czy nie są bardziej znaczące dla budowania
18 K. Bachmann, Wielokulturowy Wrocław? Czekają nas poważne konflikty, 19.12.2011 http://wroclaw.gazeta.pl/
wroclaw/1,35764,10839251,Wielokulturowy_Wroclaw__Czekaja_nas_powazne_konflikty.html (dostęp:
16.05.2012).
19 D. Tokarz, Dwa aspekty mitu wielokulturowego Wrocławia, 20.12.2011 http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/
1,35771,10845904,Dwa_aspekty_mitu_wielokulturowosci_Wroclawia.html (dostęp: 16.05.2012).
20 P. Romaszkan, Jestem dumny, że Max Berg i Edyta Stein byli wrocławianami, 28.12.2011
http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35771,10878499,Jestem_dumny__ze_Max_Berg_i_Edyta_Stein_byli_wrocla
wianami.html (dostęp: 16.05.2012).
21 I. Salamon, Kultura może łączyć. Zamiast prowokować lepiej informować, 28.12.2011
http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35771,10879260,Kultura_moze_laczyc__Zamiast_prowokowac_lepiej_infor
mowac.html (dostęp: 16.05.2012).
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pewnego wrażenia te niejawnie, nie wprost, niejako przy okazji wyrażane idee, niż te
wpisane w określony szyld.
O wielokulturowości Wrocławia mówi się przy różnych okazjach – tych bliższych
atrybutom wielokulturowości oraz tych dalszych. W artykule o przyjaznej atmosferze
wrocławskiego meczetu można przeczytać słowa naukowca: „Jest to też efekt skutecznej kampanii prowadzonej przez władze Wrocławia, które budują wizerunek
wielokulturowego Wrocławia”22. Również autorytet Prezydenta RP reprodukuje ten
wizerunek, w artykule sprawozdającym przebieg spotkania prezydentów Polski, Niemiec i Ukrainy we Wrocławiu przywołane są następujące cytaty ze słów Bronisława
Komorowskiego „Że chce tak, jak miasto spotkań – Wrocław, którego jest nierozłączną częścią, być miejscem wzbogacającego kontaktu między Wschodem i Zachodem,
23
miejscem spotkania różnych tradycji i różnych idei” . W Polskim Radiu Wrocław
dziennikarka i znawczyni historii Wrocławia, Beata Maciejewska mówi „To w pruskim
Wrocławiu Tadeusz Kościuszko był traktowany niemal jak bohater. A wielokulturo24
wość jest najlepszą rzeczą, jaka mogła się temu miastu przydarzyć” . Przywołane
egzemplifikacje pokazują jeden kontekst mówienia o wielokulturowości Wrocławia –
czyni się to często przy okazji mówienia o historycznych dziejach i współczesnych
losach miasta. Nadawcami są często przedstawiciele szeroko rozumianych elit.
Drugi kontekst budują wypowiedzi bardziej zróżnicowane tematycznie, związane
z codziennym życiem. W artykule omawiającym rolę wolontariuszy pracujących przy
organizowaniu spotkań związanych z polską prezydencją UE, możemy przeczytać:
„We Wrocławiu poleciłyby: Ostrów Tumski, wycieczkę statkiem po Odrze i Dzielnicę
Czterech Wyznań. To miejsce najlepiej pokazuje wielokulturowość Wrocławia –
25
mówi Anna” . Również temat jedzenia, a dokładniej otwarcia internetowego serwisu Smakiwrocławia.pl, jest okazją do ogłoszenia stanu wielokulturowości: „Bogactwo
i siła wrocławskiej kuchni wynika z wielokulturowości miasta, będącej konsekwencją
niezwykle burzliwej i zawiłej przeszłości”26. Nawet tematyka biznesowa może służyć
przemycaniu interesujących nas informacji – organizatorzy pierwszego Oktoberfestu
we Wrocławiu uznali, „że to bardzo dobra okazja, żeby spotkać się towarzysko i podkreślić wielokulturowość miasta – mówi Ilona Chodorkowska z Polsko-Brytyjskiej Izby
27
Handlowej” . Wydanie książki „Baśnie nie z tego miasta. Opowieści wrocławskich
dzieci”, w której znalazły się bajki z różnych części świata, skłania autorkę notatki
22 H. Wieczorek, Wrocław: Meczet nam niestraszny, 31.03.2010 http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/
239012,wroclaw-meczet-nam-niestraszny,id,t.html (dostęp: 11.01.2013).
23 Prezydenci Polski, Niemiec i Ukrainy z wizytą we Wrocławiu, 11.14.2011, http://www.gazetawroclawska.pl/
artykul/472215,prezydenci-polski-niemiec-i-ukrainy-z-wizyta-we-wroclawiu,id,t.html (dostęp: 11.01.2013).
24 K. Górowicz, Piastowski Wrocław
z przeszłością, 21.09.2009, http://www.prw.pl/articles/view/3959/
piastowski-wroclaw-z-przeszloscia-posluchaj (dostęp: 11.01.2013).
25 T. Wysocki, Opiekun, przewodnik, czyli oficer, 27.06.2011, http://gazetapraca.pl/gazetapraca/
1,90443,9850597,Opiekun__przewodnik__czyli_oficer.html (dostęp: 11.01.2013).
26 B. Knapik, Jak smakuje Wrocław? Różnorodnie, 17.10.2009, http://www.gazetawroclawska.pl/
artykul/174696,jak-smakuje-wroclaw-roznorodnie,id,t.html (dostęp: 11.01.2013).
27 Biznesmeni bawili się na pierwszym Oktoberfest we Wrocławiu, 29.09.2005, http://wiadomosci.gazeta.pl/
kraj/1,34309,2943608.html (dostęp: 11.01.2013).
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o tym fakcie do następujących konstatacji: „Książeczka trafi do wrocławskich bibliotek i ma być dowodem na wielokulturowość stolicy Dolnego Śląska. (…) Książeczka
28
ma pokazać prawdziwą, współczesną wielokulturowość Wrocławia” .
***
Postrzeganie wydarzeń społecznych i rozumienie problemów życia publicznego
jest związane, co zostało już podkreślone, z zapośredniczającym działaniem mediów.
Treści, których one dostarczają, mają charakter wystandaryzowany, określony oraz
obliczony na wywołanie konkretnego efektu i jako takie są „swoistą pożywką dla
naszych myśli i podstawą naszych opinii”29. Kontekst medialny, w którym ludzie
funkcjonują, determinuje ich poglądy społeczne. Dlatego też formowania się opinii
publicznej nie należy wiązać, jak pisze Robert Szwed, z jednostkowymi procesami
poszukiwania informacji (bez względu na to czy spontanicznymi, czy systematycznymi) oraz z ekspertyzami specjalistów – jej źródłem jest dyskurs pomiędzy obywatelami, politykami i przedstawicielami grup interesu, określonymi podmiotami „które
wchodzą ze sobą w interakcje poprzez media. W ten sposób media są niczym pomost
łączący opinię publiczną z instytucjami sfery publicznej oraz sceną, na której jej
reprezentanci komunikują się ze sobą”30. Przyjmując takie założenie za zasadne,
warto pokusić się o zaprezentowanie opinii wrocławian na temat wyartykułowanych
powyżej, medialnych aspektów wrocławskości i sprzężonej z nią wielokulturowości.
Ich źródło stanowią wyniki badań zrealizowanych w 2011 roku w ramach projektu
Wielokulturowość Wrocławia w opiniach jego mieszkańców – jakościowych wywia31
dów pogłębionych oraz wywiadów CATI .

Do(po)strzeganie medialnej wielokulturowości Wrocławia
Rozpocząć należy od kwestii związanej z dostrzeganiem działań związanych z promocją Wrocławia jako miasta wielokulturowego. Badanych poproszono o ustosunkowanie się do tezy, że Wrocław promuje się jako miasto wielokulturowe, i zaznaczenie
odpowiedzi na siedmiopunktowej skali (na której wartość „1” oznaczała, że „zdecydowanie się nie promuje”, a wartość „7”, że „zdecydowanie się promuje”). W efekcie
81,4% respondentów uznało, że promocja tego rodzaju ma miejsce (połączone
28 M. Orzeł, Baśnie całego świata, 31.05.2011, http://www.tvp.pl/wroclaw/aktualnosci/kultura/basnie-calegoswiata/4611396 (dostęp: 11.01.2013).
29 C. Trutkowski, Wybór czy konieczność – o potrzebie wykorzystania analizy dyskursu w socjologii, „Kultura
i Społeczeństwo, 2004, nr 1, s. 36-37.
30 R. Szwed, Reprezentacje opinii publicznej w dyskursie publicznym, Lublin 2011, s. 257.
31 Badanie CATI zrealizowano w studiu badań telefonicznych Kantar Media Sp. z o.o. w dniach 9-19 grudnia 2011.
Dobór badanych (n=429) odbywał się przez proste losowanie dwustopniowe; wywiady przeprowadzono przy
standardowym poziomie ufności (0,95) i frakcji (0,5) – w konsekwencji błąd statystyczny nie przekroczył 5%. Badania
sfinansowane zostały w ramach II Konkursu na Wewnętrzne Projekty Badawcze na Wydziale Nauk Społecznych
Uniwersytetu Wrocławskiego 1526/M/IS/11.
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kategorie „5”, „6” i „7”, odpowiednio 30,3%, 23,1% i 28% badanych), przeciwnego
zdania było 7,9% badanych (połączone kategorie „1”, „2” i „3”, odpowiednio 0,9%,
1,9% i 5,1%); pozostali (10,7%) wybrali środek skali („4”). Do tych, którzy udzielili
odpowiedzi twierdzącej, zwrócono się o wskazanie, z jakimi przejawami promocji się
spotkali (było to pytanie otwarte, niesugerujące). Bardzo różnie sformułowane
odpowiedzi zostały później zrekodowane, a spośród nich najwyraźniej do sfery
medialnej nawiązują dwie stworzone kategorie: „przekazy medialne” (udzielono
41 odpowiedzi, co stanowi 8,1% wszystkich zgłoszonych propozycji) i „reklama”
(udzielono 31 odpowiedzi, co stanowi 6,1% wszystkich zgłoszonych propozycji). Pierwszą mogą zilustrować przykładowe wypowiedzi badanych do niej zakwalifikowane:
artykuły w prasie lokalnej, zetknęłam się w telewizji, promocja w mediach, w telewizji
regionalnej był program o tym, w audycjach lokalnego radia, promocja w internecie,
komentarze w wywiadach, relacje z imprez kulturalnych, w prasie wrocławskiej
i krajowej. W kategorię „reklama” wpisano przykładowe odpowiedzi: na bilbordach,
miasto spotkań – bilbordy, reklamy w lokalnej telewizji, kampanie reklamowe, foldery, spoty filmowe w telewizji i kinie, afisze, bilboardy, nagonka reklamowa, eventy
reklamowe, bilboardy za granicą, reklamy miasta na zachodzie.
Część badanych (w pomiarze jakościowym) ujawniła, iż ma świadomość, że
mówienie o wielokulturowości Wrocławia jest częścią marketingu terytorialnego
prowadzonego przez władze miasta. Przy czym dominuje pogląd (poza dwoma innymi – skrajnymi i opozycyjnymi względem siebie – że wielokulturowości miasta nie da
się wykreować oraz że wielokulturowość Wrocławia jest czystą kreacją), że nagłaśnianie, również przez media, wielokulturowości stolicy Dolnego Śląska, jest pożądane
i uzasadnione. Jego egzemplifikację stanowi następujący cytat: Trudno powiedzieć,
wydaje mi się, że, że jakby jedne i drugie przyczyny są tutaj istotne. Bo, tak jak już
wspominałam, właśnie historia miasta tworzyła tą wielokulturowość, ale nasze
władze wydaje mi się tą wielokulturowość bardzo promują w mediach i właśnie
o Wrocławiu mówi się ciągle o mieście jako o wielokulturowym... jakby w celu…
uatrakcyjnienia tego miasta, pokazania go jako miasto nowoczesne, dobrze rozwinięte i… jakby władze to mmm...jakby pokazują, wzmacniają ten efekt i w mediach
wydaje mi się, że Wrocław uchodzi za miasto takie otwarte, tolerancyjne no i właśnie
wielokulturowe. Dlatego wydaje mi się, że pierwszym tym zaczynkiem do tego była ta
historia, która stworzyła tą wielokulturowość Wrocławia a potem...to już jakby
zostało podłapane przez media przez władze i wydaje mi się, że bardzo pozytywnie,
bo oczywiście to co miasto już posiada trzeba promować, pokazywać, żeby, żeby
mmm...no było atrakcyjne, bo nie można powiedzieć, że Wrocław nie jest atrakcyjny
(22, k 21).
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Świadomość historycznego dziedzictwa i jej konsekwencje
Podejmowana w dyskursie publicznym dyskusja na temat dziedzictwa historycznego Wrocławia i stosunku do tego dziedzictwa znalazła swoje odzwierciedlenie
w badaniach nad wrocławską wielokulturowością. Respondenci, odwołując się do
historii miasta, przywoływali najczęściej bardzo ogólne przesłanki, które można ująć
32
w stwierdzeniu, że Wrocław był czeski, pruski, niemiecki . Jednocześnie formułowali
poglądy o dziedzictwie jako jednej z podstaw wielokulturowości i wyrażali je na wysokim poziomie ogólności: Wrocław znajdował się tam pod wpływami różnych kultur
i to ukształtowało jego charakter współczesny. I wydaje mi się, że właśnie tak jak już
mówiłam historia jest tym głównym czynnikiem, który sprawił, że właśnie w naszym
mieście widoczne są wpływy wielu kultur no i gdyby nie ta historia to wydaje mi się, że
Wrocław nie wyróżniałby się a wydaje mi się, jestem pewna nawet, że Wrocław na tle
innych miast polskich wyróżnia się pozytywnie. (…) wydaje mi się, że, że wszystkie
kultury, które były kiedykolwiek obecne we Wrocławiu powinny odżyć, czy powinny
nadal żyć, nie powinny nigdy umierać wydaje mi się, bo wiadomo, że to sprawia, że, że
Wrocław jest taki wyjątkowy i też właśnie o tej wielokulturowości, o której jakiś czas
rozmawiamy... To tworzy tą wielokulturowość. I wydaje mi się , że te inne kultury,
które miały wpływ na nasze miasto w historii czy ciągle mają, bo to też… tego nie
można wykluczyć, że ciągle inne kultury mają wpływ na Wrocław... No to oczywiście
ta pamięć o tych nie powinna nigdy jakby umierać i powinna oczywiście być pielęgnowana. Bo historia, to historia... I tak jak już mówiłam, dlatego Wrocław jest taki jaki
jest, bo miał taką a nie inną historię (22, k 21). Współczesnym symbolem tego
dziedzictwa jest, na co wskazał jeden z badanych, herb Wrocławia podzielony na
4 części, jedna część… typowo polska – piastowska, jedna jest czeska, jedna jest
niemiecka, jedna jest z literą „W”, typowo wrocławską – sam herb już jest takim
zbitkiem tych kultur. Nazwa Wrocław też się wywodzi od jego założyciela, który był
Czechem (70, m 33). I choć niektórzy podkreślają, iż nie należy zapominać o tym, że
we Wrocławiu również inne kultury są lub były [oprócz niemieckiej]. I jakąś spuściznę
po sobie pozostawiły i myślę, że to również trzeba pokazać, ponieważ to jest część historii tego miasta (59, k 22), to najczęściej przywoływanymi przez badanych wpływami
kulturowymi były wpływy niemieckie.
Jeżeli nie jesteśmy się w stanie wyprzeć (53, k 38) dziedzictwa niemieckiego, bo
historii zmienić się nie da (22, k 21), to pojawia się pytanie, w jaki sposób się do niego
odnosić – gdybyśmy byli pod zaborami rosyjskimi, to byśmy mieli tutaj jakieś banie,
łaźnie i w ogóle. Jakby nas spacyfikowali Japończycy, no, to byśmy, kurcze, mieli chińskie pergole na co drugim skrzyżowaniu, no… historii nie da się cofnąć, więc starajmy
się to wykorzystać dla naszej przyszłości. A to, że się akurat nam przydarzyło tak, że to
32 Maria Lewicka podkreślała, że świadomość wydarzeń oraz wybitnych postaci związanych z odległą historią
miasta jest niewielka: Dwa miasta – dwa mikrokosmosy. Wrocław i Lwów w pamięci swoich mieszkańców, [w:] My
Wrocławianie. Społeczna przestrzeń miasta, P. Żuk, J. Pluta (red.), Wrocław 2006.
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była część niemiecka, no, tak wyszło, tak. Jeżeli by to była część hiszpańska, to byśmy
mieli, nie wiem, corridę i piasek wysypany na ulicach więc… nie, absolutnie (53, k 38).
Problematyczna jest nie tyle obecność symboli świadczących o przeszłości Wrocławia, ile pewien „powrót do źródeł”, jak nazwać można przywracanie nazw przywołujących niemiecką genealogię. W przypadku nazwy Hala Ludowa/Hala Stulecia mamy
do czynienia, co nie powinno dziwić, z odmiennymi postawami. Z jednej strony mamy
do czynienia z ukierunkowaniem na sięganie do korzeni: Myślę, że jeśli chodzi na
przykład o Halę Stulecia, no, to jakby nazwa tej Hali wiąże się z wystawą stulecia, czyli
z jakby, z wydarzeniem kulturalnym i myślę, że tutaj jakby zmiana tej nazwy była
bardziej odpowiednia, no, bo rzeczywiście Hala Ludowa, to została tak nazwana za
czasów komunistycznych, więc również niezbyt nam się dobrze kojarzącymi. Natomiast jakby powrót do tej nazwy jest związany właśnie z samym wydarzeniem we
Wrocławiu i jakby pokazuje po co ta budowla w ogóle wybudowana, w jakim celu
(59, k 22); No, Hala Ludowa, według mnie, nigdy się nie powinna przyjąć. (…) nie było
podstawy, żeby nazywać (11, m 29). Pojawiają się również stanowiska, że spory takie,
jak o Halę Stulecia, to nie powinny mieć miejsca... Jako wrocławianie, czy w każdym
innym mieście w Polsce, powinniśmy być dumni, że, że, że to, że Hala Stulecia została
wpisana na listę UNESCO, a nie kłócić się o nazwę czy o... jakieś takie... Konflikt wydaje mi się po prostu rozdmuchany i bezsensowny (22, k 21). Poza tym czy Hala będzie się
nazywała Halą Ludową czy Halą Stulecia, to nie zmieni to właściwie, no, nic to nie
zmienia, moim zdaniem. Bo i tak okolice Hali są piękne, sama w sobie jest piękna, jest
jednym z bardziej obleganych miejsc we Wrocławiu, gdzie różne ważne imprezy się
odbywają, różne spotkania. Także myślę, że tutaj nazwa nie ma nic do rzeczy, no bo ta
nazwa jednak nie zmieniła funkcji naszej Hali. Także no nie, nie. Mnie osobiście jakoś
to nie razi. I nie uważam tego za jakiś negatywny proces (…) (3, k 21).
Pojawiają się jednocześnie postawy negujące tego rodzaju przedsięwzięcia:
wydaje mi się, że nie warto. No, w końcu mieszkamy tutaj od ponad pół wieku, no,
i przyzwyczailiśmy się do nazw polskich, no, i skoro Wrocław jest polski, to dlaczego
mamy wracać do nazw niemieckich. Mimo, że to budowali Niemcy, no ale myśmy też
zostawili na wschodzie bardzo dużo polskich pamiątek, zabytków. (…) Oczywiście
podlegają renowacji, bez przerwy się coś robi, bo to mają stulecia i by to się już rozsypało, gdyby się o to niedbało, ale, no, ale już są polskie (57, k 68). Ważny pozostaje
przy tym właśnie kontekst historyczny – ożywienie kultury niemieckiej to jest, moim
zdaniem, samobójstwo. Bo, po prostu, we Wrocławiu, no, przykro mi to jest mówić,
bo to nie o to chodzi, chociaż nie, ja powiem szczerze, mi się Niemiec też źle kojarzy, ale
mi się Niemiec źle kojarzy, nie przez wojnę, ale przez ten ich obrzydliwy język, ale to
pominę ten fakt. No, ale wiele osób, no, Niemcy się źle kojarzą, no, ile razy się słyszy, że
jak jakiś starszy pan, już dogorywający w swoich ostatnich latach życia, usłyszy
o Niemcach, to padnie na zawał albo po prostu, z karabinem w ręku, żeby w razie
czego być przygotowanym. No, i to nie jest dobry pomysł, bo kultura niemiecka, tak
naprawdę, nie jest tak jakoś specjalnie fascynująca moim zdaniem… z tego co się
orientuje. Ale jedyne, co mi, szczerze powiedziawszy, przychodzi do głowy, no, to tak,
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to ta zmiana nazwy z Hali Ludowej na Halę Stulecia, co brzmi beznadziejnie. Bardzo
beznadziejnie. Wręcz okropnie (7, k 20).
Z powodu owego kontekstu pojawiają się opinie wskazujące na pewną „ostrożność” w przekraczaniu społecznie akceptowanych granic eksponowania odmienności: mieszkańcy tacy rdzenni Wrocławia zdają sobie sprawę z tego, że to było
niemieckie i traktują to tak z przymrużeniem oka. Ale z drugiej strony wydaje mi się to
negatywne z tego względu, że przez bardzo długi czas było głośno o tym, że to są
tereny niemieckie i one powinny zostać niemieckie. I było wiele kłótni na ten temat,
dlatego wydaje mi się, że i trochę ze względu… ze strony Polaków, oni czują takie, że
„och, my mamy ten, ten Dolny Śląsk, on jest nasz” i właśnie ten Wrocław, że… że go
wygrali. I to z drugiej strony właśnie Niemcy, ci bardziej mieszkający przy granicy,
którzy mieli tutaj rodzinę czują się właśnie jakby też taką, wydaje mi się, że są negatywnie nastawieni do tego (47, k 37). W związku z tym, takie powroty na przykład do
nazw, myślę, że to jest coś dobrego, dlatego, że to jest jakby no… jakaś budowla
została, tak, wtedy i wtedy wybudowana, i tak została nazwana. Też tutaj zależy, no,
bo tak, to byśmy mogli powracać, dajmy na to, do niemieckich nazw ulic, prawda.
A myślę, że to już by było, no, jakby za daleko. (…) nie można w tym iść za daleko, bo na
przykład zmiana, można by tak wtedy sądzić, że na przykład można by zmienić ulice
na nazwy niemieckie czy inne tego typu przedsięwzięcia. Myślę, że to by już było zbyt
daleko idące posunięcie. (59, k 22).
Kończąc tę część, warto przywołać dane z pomiaru ilościowego. Respondentów
zapytano, jaka powinna być postawa wrocławian wobec budowli, pomników, zabytków i innych dzieł stworzonych przez mieszkających tu niegdyś Niemców, Czechów,
Żydów, Austriaków. 74,6% badanych uznało (320 osób), że „powinniśmy o nie dbać
jak o swoje dziedzictwo kulturowe i narodowe, podczas gdy 24,7% (106), że „powinniśmy o nie dbać w miarę możliwości, bo to jednak obce dziedzictwo kulturowe”.
Odpowiedź „nie powinniśmy się nimi specjalnie zajmować, bo to dla nas obce”
wskazało 0,7% (3), a „powinniśmy eliminować je z przestrzeni miasta, bo to elementy
obce polskości” – żaden z badanych (z n = 429).

Wielokulturowa otwartość
Zakładamy, za badanymi, że elementem klimatu Wrocławia jako miasta wielokulturowego jest postawa otwartości względem inności. W pomiarze ilościowym
okazało się, że dla 93% badanych (54,1% „zdecydowanie tak” i 38,9% „raczej tak”)
pojęciem kojarzonym z wielokulturowością jest właśnie otwartość, a dla 90% cechą
konstytuującą miasto wielokulturowe jest otwartość mieszkańców na innych ludzi
(49% „zdecydowanie tak” i 41% „raczej tak”). Ze względu na fakt, iż 94,2% wrocławian
uznało Wrocław za miasto wielokulturowe (51,3% „zdecydowanie tak” i 42,9%
„raczej tak”), można postawić pytanie, w jaki sposób przejawia się owa otwartość?
Jedną z „furtek” jest symboliczne włączenie cudzoziemców w społeczność wrocławian.
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W pomiarze jakościowym wyartykułowana została między innymi kwestia „bycia
wrocławianinem” – co to znaczy „być wrocławianinem” i czy obcokrajowiec wrocławianinem może być/stać się. Zasadność postawienia tego rodzaju pytań wynika
z założenia, iż konsekwencją uczestnictwa w zróżnicowanej (choć nie zawsze wielokulturowej) codzienności może być zarówno zaostrzenie pewnych granic tożsamościowych (zmiany w dotychczasowej strukturyzacji świata), jak i włączanie „innych”
w przestrzeń dotychczas określaną jako swoją. Tożsamość jednostki jest bowiem
określana zarówno przez nią samą, jak i wyznaczana przez innych, którzy konstytuują
jej społeczne otoczenie: „Identyfikujemy się sami, tak jak jesteśmy identyfikowani
33
przez innych, przez umiejscowienie się we wspólnym świecie” .
Bycie wrocławianinem ukonstytuowane jest w odwołaniu do, po pierwsze, szeregu obiektywnych treści, wynikających bezpośrednio m.in. z waloryzacji zamieszkiwanego terytorium oraz obowiązującego i wyznaczającego granice społecznego działania systemu aksjonormatywnego a także, po drugie, do czynnika subiektywnego.
Biorąc pod uwagę przesłanki obiektywne, podkreślić należy kryterium genealogiczne
– urodzenie: No pierwsze, to trzeba się urodzić we Wrocławiu, bo jak jesteś spoza… Ja
też teraz jeżeli mi się pyta: no gdzie się urodziłeś? To nie mówię we Wrocławiu tylko
w Wielkopolsce, jestem Wielkopolaninem, tak. Czy… Poznaniakiem, jak się potocznie
mówi, pyrą poznańską. Miejsce urodzenia tak trzyma człowieka, noo, nie da się
wykręcić od tego, bo jeżeli się pytam na przykład Rosjanina: ›gdzie się urodziłeś‹? ›No
w Rosji‹. ›Czym ty jesteś‹? ›Ruskim‹, nie? A bliżej, no to już wtedy o miasto czy o wieś,
gdzie tam się urodził. Także decydującym, czyli taką klasyfikacją decydującą o pochodzeniu człowieka, jest miejsce urodzenia. I to jest na całym świecie tak… cię wpisują
w metrykę, czy w dowód, czy w paszport miejsca urodzenia. (...) tu mieszkam już
pięćdziesiąt lat, to czuję się tak jak wrocławianinem, ale nikt mnie nie, nie uzna za
prawdziwego wrocławianina, bo jestem urodzony gdzie indziej. (...) No to przecież to
by... dla samego siebie to wystarczy, nie. (...) ale to… to jest za mało (6, m 75). Dalej,
kryteria odnoszone do przestrzeni geograficznej i budowanej w oparciu o nią
„praktycznej relacji z miastem” – chodzi nie tylko o zamieszkiwanie i/lub zameldowanie w mieście oraz podejmowaną aktywność zawodową czy społeczną, ale również
umiejętność poruszania się po mieście, doświadczania miasta w sposób biograficznie
znaczący: Wydaje mi się, że takie, poznawanie miasta nie tyle od strony ›to jest
kościół, to jest Panorama Racławicka‹, chociaż to też jest bardzo istotne, ale… (...) ten
odcinek czasu musi być, ten okres z pewnością przekłada się na całe bogactwo
doświadczeń, jakie ta osoba może wiązać z Wrocławiem, więc samo to, pewnie bardziej się przyczyni, że ta osoba będzie czuła klimat tego miasta, będzie wiedziała,
w jakich dzielnicach, czego ma się spodziewać, jak się poruszać po mieście… Takie
często prozaiczne sprawy, które też… w moim domniemaniu, mają wpływ na to, czy ta
osoba czuje się dobrze we Wrocławiu (58, m 20). Poza tym, wrocławianin to również
33 P. L. Berger, Tożsamość jako problem socjologii wiedzy, [w:] Problemy socjologii wiedzy, tłum. A. Chmielecki i in.,
Warszawa 1985, s. 485.
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osoba o określonych cechach charakterologicznych (otwarta, miła, tolerancyjna czy
ciepła) oraz kulturowych, przy czym (...) nie ma rodowitych wrocławian – zresztą to
jest jedno pokolenie tak naprawdę, może, może dwa. Więc wrocławianin to jest
osoba wymieszana kulturowo, etnicznie, która stwierdziła, że Wrocław będzie jej
miastem, w którym chce spędzić swoje życie i się rozwijać (53, k 38).
Znaczący pozostaje w tym układzie czynnik subiektywny – wrocławianinem jest
ten, kto czuje się wrocławianinem (pojawiały się założenia, że to kryterium jest
ważniejsze niż zamieszkanie we Wrocławiu), utożsamia/identyfikuje się z miastem,
czuje związek z miastem: żeby myśleć o sobie jako o wrocławianinie, to nie trzeba się
tutaj urodzić, myślę, że to powinna być osoba, która mieszka tu już jakiś czas, nie jest
tylko przejazdem, ale myślę, że przede wszystkim ważne jest to, że w jakiś sposób
utożsamia się z tym miastem, że jest to dla niej ważne miejsce, na przykład może się
angażować w różnego rodzaju wydarzenia, które w tym mieście się odbywają.
I myślę, że to jest kryterium, które mogłoby świadczyć o tym, że jakaś osoba może być
uznana, czy siebie uznawać, za wrocławianina – właśnie to, w jaki sposób jest jakby
połączona z tym miastem (59, k 22). Ponadto, będzie traktowany jak wrocławianin
ten, który dobrze się czuje we Wrocławiu, czuje się w mieście „jak u siebie”, chce być
wrocławianinem czy, po prostu, odpowie, że nim jest: Dla mnie wrocławianin jest
kimś, kto zapytany o to, kim jest, odpowie, że wrocławianinem. Taka definicja byłaby
najprostsza. (...) myślę, że to są kryteria [nazywania kogoś wrocławianinem] indywidualne dla każdego z osobna, tak. Ktoś może źle czuł się w swoim mieście (...), po
tygodniu mu się Wrocław spodobał, to może powiedzieć, że jest wrocławianinem. Bo
widocznie nie mamy zdefiniowanego obywatelstwa na poziomie regionalnym, prawda, dlatego takie obywatelstwo każdy sobie może zdefiniować sam (31, m 29).
Jeden z badanych formułuje konkluzję, którą można potraktować jako swego
rodzaju podsumowanie: nie wiem, chyba każdy kto tu żyje, i czuję się w jakiś sposób
związany z tym miastem, niezależnie od tego czy mieszka tu przez tydzień czy przez
czternaście lat, to może nazywać się wrocławianinem – jeśli ma na to ochotę i nikt mu
tego nie zabroni, prawda? (...) Może wyglądać to dość śmiesznie, ktoś po tygodniu
mówi, że czuje się wrocławianinem, ale... nie ma czegoś takiego chyba jak stuprocentowy wrocławianin, czy ktoś, kto jako jedyny może nazywać siebie prawdziwym
wrocławianinem.... tak mi się przynajmniej wydaje (5, m 19).
W związku z tym, budowanie wizerunku wrocławianina w oparciu o przedstawione kryteria staje się bodźcem do wyartykułowania poglądów na temat symbolicznego włączania w społeczność lokalną „innych” – obcokrajowców. Czy zatem
obcokrajowiec może być/stać się wrocławianinem? Badani wymieniają układające
się dychotomicznie kryteria, które winien on spełnić. Wśród przesłanek obiektywnych wymieniają w zasadzie te same, które stanowią o byciu wrocławianinem,
z jednym wyjątkiem – czynników środowiskowych łączonych, po pierwsze, z akceptacją społeczności przyjmującej (choć nie ma ona największego znaczenia): bardzo
ważna jest akceptacja innych ludzi w mieście, jak najbardziej. Bo jeżeli ktoś się czuje
nieakceptowany, odrzucany, to nieraz są też takie przypadki, to po prostu może czuć
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się na pewno gorzej. Ale tak naj... tak najbardziej to wpływają na to czy się czuje
wrocławianinem czy nie, subiektywne odczucia tej jednostki. Akceptacja, zachowanie
innych ma na to wpływ, no to na pewno nie ulega wątpliwości, że jeżeli ktoś jest
bardzo dobrze przyjęty w środowisku, jest zaakceptowany, jest lubiany, nie jest wyszydzany... panuje tam tolerancja, to się ta osoba bardzo dobrze czuje (...) (45, k 45); po
drugie, z wtopieniem się w tłum: (...) nie mam na myśli zrezygnowania ze swojej
odmienności, ale będą mieli tutaj znajomych, będą tutaj przebywali, będą tutaj żyli,
nie będą zamknięci we własnej komunie, że tak to ujmę (84, m 22) i po trzecie,
z akulturacją: musiałby zajść proces takiej głębszej akulturacji, która polega nie tylko
na tym żeby tu przyjechać i zamieszkać, ale także przyjąć część kultury wrocławskiej
czy polskiej i zasymilować je do swojej kultury. Procesy akulturacyjne są bardziej
rozpowszechnione na zachodzie, nie wiem czy u nas takie coś jest (73, k 27).
Wskazać należy dwa podmioty odpowiedzialne za „nadanie” tożsamości wrocławianina. Po pierwsze, samą jednostkę, bo to kwestia indywidualna, subiektywna: to
powinno wyjść od tej osoby, po pierwsze – bo myślę, że nikt to nie czuje się jakby
związany z danym miejscem, nie będzie się nazywał, no wrocławianinem, czyli mieszkańcem Wrocławia, czy osobą związaną z tym miastem. Więc myślę, że to powinno
wyjść od tej osoby, a to, co mogłoby spowodować, że dana osoba uzna się za wrocławianina to myślę, że właśnie to, że mieszka już tutaj jakiś czas, ale przede wszystkim
to, że jest w jakiś sposób z tym miejscem związana (59, k 22). Drugie, to otoczenie
społeczne, a zatem sami wrocławianie. Za ich głos uznać można tych badanych,
którzy konstytuują odmienną, od dotychczas opisywanej, postawę – obcokrajowiec
nie może być/stać się wrocławianinem. Nie, absolutnie nie. Wrocławianin dla mnie to
jest osoba, która się urodziła tutaj, we Wrocławiu, tutaj mieszka. Nie każdy może nim
być, to znaczy ja urodziłam się w Trzebnicy, pod Wrocławiem, ale nie jestem wrocławianką. Mieszkam tutaj, ale mi się wydaje, że przede wszystkim urodzenie... (35,
k 44). Ewentualnie, gdy na przykład ktoś decyduje się zostać tutaj na całe życie i tu
zakłada rodzinę, zakłada rodzinę i żyje już tak dłuższy czas, to myślę, że w pewnym
sensie, można, znaczy na pewnym etapie będzie można określić go jako wrocławianina, jeżeli tak zapuści tutaj korzenie. No i będzie przynosił, będzie również w jakiś
sposób promował jakoś, pielęgnował ten Wrocław i będzie mówił o tym, że jednak
jest z Wrocławia. (…) Myślę, że ciężko. Myślę, że ciężko, ale dlaczego nie (66, k 21).

Zakończenie
W oparciu o dane urzędowe, materiały prasowe oraz badania socjologiczne
w artykule zaprezentowano wielokulturowość Wrocławia w trójkącie sprzęgniętych
ze sobą aspektów: realnego zróżnicowania miasta, wypowiedzi prasowych dotyczących jego wielokulturowości oraz postrzegania jej przez mieszkańców. Wobec
niemożności zadekretowania realnej wielokulturowości stolicy Dolnego Śląska uderzająca jest popularność tego poglądu w mediach i świadomości wrocławian. Biorąc
pod uwagę właśnie te dwa podmioty, mamy do czynienia z pewną przekładalnością
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dyskursu medialnego, w którym biorą udział przedstawiciele władz czy lokalnych elit,
i światem społecznie konstruowanym przez jednostki będące, w określonym kontekście, odbiorcami treści wypełniających ów dyskurs.
Ulokowanie kwestii wielokulturowości Wrocławia właśnie w dyskursie medialnym ujawniło jej charakter na tyle, że stała się ona kwestią „publicznie istotną”, przy
czym jej treść ma charakter zróżnicowany, zarówno w warstwie przekazów
medialnych (na co wskazują przedstawione w artykule fragmenty), jak i w narracjach
badanych wrocławian, a dotyczących chociażby niemieckiego dziedzictwa we Wrocławiu czy ich otwartości względem „bycia/stawania się” wrocławianinem przez
„innych”.
Podkreślić jednak należy, iż owej wewnętrznej niejednorodności towarzyszy przekonanie wrocławian o tym, że wielokulturowość jest cechą konstytuującą wizerunek
stolicy Dolnego Śląska, a wiążą ją między innymi właśnie z wielohistorycznością
Wrocławia czy otwartością wobec „innych”. Poza tym, w argumentacji odwołują się
34
do tego, co przez Stanleya Fisha nazywane zostało wielokulturowością butikową ,
inaczej – fasadową, kulinarną i festiwalową. W podobnej perspektywie o wielokulturowości mówi/pisze się w mediach, łącząc ją niejednokrotnie z atrakcyjnością
wydarzeń przez nie relacjonowanych (rzadziej z problemami pojawiającymi się
w przestrzeni miasta). Media również, wobec niewielkiego zróżnicowania etnicznego
lokalnej społeczności, przekładającego się na niskie prawdopodobieństwo bezpośredniego spotkania z „innymi”, stają się głównym nośnikiem takich zapośredniczonych kontaktów.
Kształtujące się wśród wrocławian przekonanie o życiu w wielokulturowym mieście nie jest związane z realnym jego zróżnicowaniem, ale może wzmacniać ich autostereotyp społeczności otwartej na innych35. Pytanie, z jakim pozostajemy, dotyczy
tego, na ile jest to postawa zinterioryzowana, a na ile poprawne polityczne deklaracje
akceptujące „wartości społeczeństwa demokratycznego, które jest przywiązane
szczególnie do takich wartości, jak: prawa człowieka, równość i wolność”36, czyli
mainstreamowy dyskurs medialny.

34 S. Fish, Boutique Muliticulturalism, Or Why Liberals Are Incapable of Thinking about Hate Speech, „Critical
Inquiry”, Vol. 23, 1997, No. 2.
35 J. Pluta, Studium wrocławskiego autostereotypu, [w:] My Wrocławianie. Społeczna przestrzeń miasta, P. Żuk,
J. Pluta (red.), Wrocław 2006, s. 238.
36 A. Sadowski, Dialog w społeczeństwie zróżnicowanym kulturowo, [w:] Etniczność – o przemianach społeczeństw
narodowych, M. Szmeja (red.), Kraków 2008, s. 204.
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On media aspects of Wrocław multiculturalism
Summary
The issue of Wroclaw multiculturalism, taken in this paper, is presented in three aspects: the real
diversity of the ethnic structure of the city, the media presentation of the phenomenon and the level of
its social consciousness. The authors relied on three types of sources: the existing data, the content of
media messages and the results of sociological surveys conducted in Wroclaw in 2011. They put forward
the idea that multiculturalism is a phenomenon strictly connected with the many Wroclaw outlooks and
beliefs, carried out, among others, in the media to produce a specified context and/or determine the
ways of thinking about the reality of Wroclaw.
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W artykule poruszona zostanie kwestia (ambiwalentnej) funkcji mediów, jaką
pełnią one w rozwoju współczesnej twórczości literackiej oraz kreowaniu jej wizerunku. Jako przykład, ilustrujący zasadnicze rozważania na temat ogólnej funkcji i znaczenia mediów dla literatur „małych”, wybrana została jedna z literatur słowiańskich –
macedońska, a stało się tak z kilku przyczyn.
Po pierwsze, twórczość literacką znad Ochrydy i Skopja można uznać za jedną
z literatur „małych”, do których w obszarze literatur południowo- i zachodniosłowiań1
skich zaliczamy przede wszystkim piśmiennictwo dwóch diaspor: „serbołużyckiej”
i kaszubskiej. Warto w tym miejscu poczynić zastrzeżenie, że podjęta analiza dostrzega i uwzględnia zewnętrzne i wewnętrzne różnice między nimi, istotne dla ich
kształtu i funkcji.Przydatność „małych” kultur i ograniczonych obiegów literackich do
przemyśleń na temat funkcji mediów w rozwoju literatury starszej i współczesnej,jest
bezsporna. Zaakcentować należy fakt, że w piśmiennictwach o „atypowym”, „opóź2
3
nionym”, „o cechach gwałtownego” rozwoju szereg zjawisk zdeterminowanych jest
wysokim stopniem uzależnienia od czasopiśmiennictwa, precyzyjniej: od faktu jego
istnienia/nieistnienia, okresu i stopnia wykształcenia oraz szeroko rozumianej
struktury (ilość periodyków, ich jakość oraz profil). W literaturach takich (przykład
wzorcowy stanowią tutaj oba „małe” piśmiennictwa zachodniosłowiańskie) media

1
Cudzysłów sygnalizuje nieprecyzyjność aplikowanego w slawistyce i sorabistyce terminu, pod którym skrywa się
produkcja literacka dwu odrębnych grup kulturowych, w dwu różnych, aczkolwiek bardzo sobie bliskich, mowach, tj.
w języku górno- i dolnołużyckim. Okoliczność ta rozstrzygać może o istnieniu nie jednej, ogólnej, „serbołużyckiej”
właśnie, lecz dwu samodzielnych literatur Serbów Łużyckich, por. T. Derlatka, Jedna, dwie, a może kilka literatur
(serbo-)łużyckich? Raz jeszcze o podstawowym problemie literaturoznawstwa sorabistycznego, „Zeszyty Łużyckie”,
tom 44 (2010), s. 185-215.
2
Terminy stosowane w literaturoznawstwie.
3
Wymieńmy w tej chwili tylko te najistotniejsze: przebieg procesu historyczno-literackiego, system genologiczny:
obraz rodzajów, gatunków literackich i odmian gatunkowych, niekiedy również i poszczególne składowe płaszczyzny
tematycznej.
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drukowane stanowiły – zwłaszcza we wcześniejszym okresie ich rozwoju – główne,
w niektórych fazach procesu historycznoliterackiego zaś jedyne, media publikujące
4
utwory literackie .
Po wtóre, to właśnie w najnowszej literaturze macedońskiej szczególnie mocno
zarysowało się zjawisko, o którym w niniejszym opracowaniu mowa. Podobnie silnego wpływu czasopism na rozwój współczesnej literatury nie dostrzegam w dobie
najnowszej ani w obrębie dwu wymienionych „małych“ piśmiennictw zachodniosłowiańskich, ani w żadnej innej literaturze zachodnio- lub/i południowosłowiańskiej.
***
Sygnalizowany powyżej zasadniczy – w perspektywie ogólnego procesu historycznoliterackiego – wpływ czasopism na rozwój, a co za tym idzie –na całościowy,
5
strukturalno-tematyczny obraz literatur „małych“ potwierdzają liczne przykłady.
Naturalnie, nie można w ramach jednego artykułu przedstawić ich wszystkich.
Ponadto z uwagi na odmienny rozwój literatury macedońskiej (jej instytucjonalizacja
dokonała się dopiero po roku 1945) nie może być ona również predestynowana do
roli przykładu dla rozważań nad całościowym wpływem mediów drukowanych na
„małe” obiegi literackie. Stąd też przykłady oddziaływania periodyków na piśmiennictwo kultur „małych” pochodzić będą przede wszystkim z obszaru literatury

4
Warto podkreślić, że istnienie zbyt dużej ilości czasopism powodowało w literaturach/kulturach „małych” nierzadko problemy z zapewnieniem odpowiednio bogatego programu kulturalnego, a zwłaszcza literackiego, co –
wcale często – prowadziło w prostej linii do zniknięcia jednego bądź większej ich liczby ze sceny literackiej. W odniesieniu do obu aspektów problemu sytuację tę na gruncie serbołużyckim oceniał badacz czasopiśmiennictwa diaspory
–Měrćin Völkel: „Oczywiście, istnienie dwóch serbołużyckich beletrystycznych czasopism („Łužičana“ i „Lipy
Serbskiej“ – T. D.) stanowiło zbyt wielkie obciążenie dla duchowych i materialnych sił oraz możliwości“ [„Wězo bě
eksistenca dweju serbskeju beletriskeju časopisow w Serbach přewulke poćeženje duchownych kaž tež materielnych
mocow a móžnosćow“], M. Völkel, Serbske nowiny a časopisy w zašłosći a w přitomnosći, Budyšin 1984, s. 61.
5
W tym miejscu wskazać należy i na zależność odwrotną: oto publikacje tekstów literackich w danym czasopiśmie
często powodowały wzrost jego znaczenia na scenie wydawniczej. Jako przykład posłużyć tu może sytuacja przedwojennego serbołużyckiego dziennika „Serbske Nowiny”, w którym w latach trzydziestych minionego wieku publikował najbardziej popularny międzywojenny pisarz, Romuald Domaška. Znaczenie jego tekstów dla poczytności gazety
w następujący sposób opisał Dietrich Scholze: „Około roku 1930, kiedy to jego >prymarne (w sensie >oryginalnie
wymyślone< bez zapożyczeń z utworów innych – T. D.) powieści< ukazywały się w odcinkach, >Serbskie Nowiny<
osiągnęły swój najwyższy nakład w historii (około 3200 abonentów)“:„Wokoło lěta 1930, hdyž wuchadźachu jeho
>prěnjotne romany< w dnjowych wotrězkach, docpěchu >Serbske Nowiny< swój najwyši nakład scyła (wokoło 3200
abonentow)“, Dietrich Scholze, Stawizny serbskeho pismowstwa 1918-1945, Budyšin, s. 109-110. Dla porównania
dodajmy, że ukazujący się niemal siedemdziesiąt lat wcześniej periodyk „Łužičan” miał przeciętnie trzystu
abonentów.

168

O ambiwalentnej funkcji mediów w kształtowaniu współczesnej literatury macedońskiej
6

7

serbołużyckiej i kaszubskiej , w których podobny wpływ zaistniał w postaci wzor8
cowej .
Nie ulega wątpliwości, że funkcja, jaką czasopisma spełniały (we wcześniejszym
okresie ich istnienia) i spełniają (w dniu dzisiejszym) w rozwoju „małej” literatury
narodowej, jest podobna. Zarówno w przypadku literatury macedońskiej, serbołużyckiej, kaszubskiej, jak i w literaturach o wyższym stopniu rozwoju odgrywały
podobną rolę, trudną do zaprezentowania w ograniczonych ramach niniejszej
publikacji9. Pomiędzy misją czasopism w rozwoju literatur „małych” oraz ich funkcją
w kształtowaniu procesu historycznoliterackiego literatur „większych” daje się
jednak wykazać różnica, i to fundamentalna. Zawiera się ona przede wszystkim
10
w znacznie wyższej misji i funkcji intensywności i doniosłości . Wysunąć można
tezę, że to właśnie czasopiśmiennictwo, a nie inne formy popularyzacji produkcji
6
Fundamentalnym opracowaniem problemów czasopiśmiennictwa serbołużyckiego jest cytowana powyżej
praca M. Völkla, z której pochodzą przytaczane niżej cytaty i fakty (podawane w tekście po cytatach numery stron
odnoszą się do tej właśnie pozycji).
7
Jak dotąd nie powstała syntetyczna monografia, która przedstawiłaby całość problematyki kaszubskich periodyków. Kwestie powiązane z czasopiśmiennictwem kaszubskim w latach zaboru pruskiego opracował Wiktor Pepliński
(Czasopiśmiennictwo kaszubskie w latach zaboru pruskiego: aspekty programowe, publicystyczne i wydawnicze,
Gdańsk 2002), sporo informacji na temat związków czasopism i literatury kaszubskiej zawierają również prace
literaturoznawcze (por. Andrzej Bukowski, Regionalizm kaszubski: ruch naukowy, literacki i kulturalny (zarys monografii historycznej), Poznań 1950; Ferdinand Neureiter, Historia literatury kaszubskiej: próba zarysu, Gdańsk 1982;
Lech Bądkowski, Zarys historii literatury kaszubskiej, Gdańsk 1959; Leon Roppel, Krótki rys literatury kaszubskiej do
1939 roku: „Pomorze Gdańskie” 1967, nr 4, s 1-46; Jan Drzeżdżon, Piętno Smętka. Z problemów kaszubskiej literatury
regionalnej lat 1920-1939, Gdańsk 1973; tenże, Współczesna literatura kaszubska 1945-1980, Warszawa 1986) oraz
kulturoznawcze (por. Bedeker kaszubski, pod red. R. Ostrowskiej i I. Trojanowskiej, Gdańsk 1974; Tadeusz Bolduan,
Nie dali się złamać. Spojrzenie na ruch kaszubski 1939-1995 Gdańsk 1996; Nowy bedeker kaszubski, pod red. T.
Bolduana, Gdańsk 1997). Liczne informacje o czasopismach kaszubskich odnajdziemy i w opracowaniach polskich
badaczy, którzy podejmowali problemy prasy pomorskiej.
8
Chociaż literatury serbołużycka i kaszubska są dziś nieporównywalnie od macedońskiej mniejsze, obie „małe”
literatury zachodniosłowiańskie wykrystalizowały się wcześniej niż literatura macedońska. Literatura pisarzy
pochodzenia macedońskiego w języku macedońskim w postaci zinstytucjonalizowanej (jeden z jej najważniejszych
wyznaczników stanowi w pełni ukształtowana komunikacja literacka i wykształcone w pełni czasopiśmiennictwo),
ukonstytuowała się dopiero po kodyfikacji literackiego wariantu języka macedońskiego w1945 r., wcześniej funkcjonując jako składowa literatur innych narodów. Literatury diaspor zachodniosłowiańskich stan taki poświadczają już
w połowie XIX w. Stąd też w swym „atypowym” rozwoju literatura macedońska pominęła zasadniczy etap oddziaływania i kształtowania jej obrazu przez czasopisma, przypadający w literaturach serbołużyckiej i kaszubskiej na okres
od połowy XIX w. do 1945 r.
9
J. Krzyżanowski trafnie nazwał znaczenie prasy dla literatury narodowej mianem „ogromnego dokumentu
kultury literackiej”, por. tenże, Nauka o literaturze, wyd. 3, Wrocław 1984, s. 374.
10 Podkreślić należy, iż to czasopiśmiennictwo sankcjonowało funkcjonowanie języków mniejszości jako języków
komunikacji masowej i literackiej. Przypadek taki poświadcza choćby casus tzw. slovenskej romštiny [język Romów
słowackich], która skodyfikowana została przez ukazywanie się czasopisma „Romano L'll (1970-1973). Znaczenie
rzeczonego pisma dla początków literatury słowackich Romów polegało głównie na spostrzeżeniu przez autorów, że
pisanie w języku własnym jest możliwe, w następnym etapie „zaczęli (...) nadsyłać do redakcji swoje artykuły, piosnki,
wspomnienia, opowiadania, po prostu zaczęli pisać“: „začali (…) redakci zahrnovat svymi přispěvky, pisničkami,
vzpominkami, povidkami, prostě začali psat“, M.Hübschmannová, Počatky romske literatury, [w:] Žijeme spolu, nebo
vedle sebe? Sbornik z konference o literatuřea kultuře narodnostnich menšin v Česke republice, Praha 1998, s. 62;
o roli czasopism dla rozwoju literatury Romów słowackich por. również Alena Scheinostová, Význam časopisectví
v romské literatuře (Zpravodaj Romano L'Il, 1970-1973), [w:] Povídka, román a periodický tisk v 19. a 20. století, pod
red. M. Jareša, P. Janáčka, P. Šámala, Praha 2005, s. 206-212.
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literackiej , determinowało rozwój i obraz literatur „małych”. Literatury „duże”
12
posiadają bowiem znacznie szersze spektrum możliwości wydawania tekstów
literackich aniżeli periodyki (te ogólne i te specjalistyczne – literackie); zawężam w tej
chwili skalę rozważań jedynie do aspektu technicznych możliwości.
Jednym z najistotniejszych zadań, jakie spełniały media w początkowej fazie
rozwojowej literatur serbołużyckiej i kaszubskiej, było ich istnienie jako jedynych
ośrodków życia literackiego13. Większość pierwszych serbołużyckich i kaszubskich
periodyków pełniła taką właśnie funkcję (z uwagi na szerokość tematyki sytuację tę
zaprezentuję na przykładzie czasopiśmiennictwa serbołużyckiego). Znaczenie jed14
nego z pierwszych periodyków Serbów Łużyckich – „Serbskiej Nowiny” wynikało
z faktu opublikowania w nim utworów, których „historyczna wartość polega na tym,
iż nawet dzisiaj stanowią ważne źródło serbołużyckiego piśmiennictwa, świadectwo
15
początków twórczości artystycznej wielu serbołużyckich poetów i prozaików” .
16
Gazeta „Tydźenska Nowina” stanowiła w swoim czasie nie tylko literackie, lecz
i „duchowe centrum serbołużyckiego życia kulturalnego”17, zaś jej redaktor, H. Zejler,
był centralną postacią serbołużyckiego odrodzenia narodowego. Jego „wiersze, bajki,
fabliaux, śpiewy i rymowanki (...) za pośrednictwem gazety znajdowały drogę do

11 Próbę systemowego uporządkowania form popularyzacji produkcji literackiej na podstawie koncepcji aktu
zveřejněni w rozumieniu Miroslava Červenky podjął Pavel Janaček w artykule Beletrie v periodickém tisku: k specifické
situaci zveřejnění, [w:] Povídka, román a periodický tisk v 19. a 20. století…, s. 18-19.
12 Różnicę tę łatwo zilustrować odpowiednim przykładem –jest nim kwestia niemałych problemów z zapewnieniem wystarczającej oprawy literackiej dla istniejących periodyków. Słowa M. Völkla: „Najwięcej kłopotów przysparzała [serbołużyckiemu – T. D.] redaktorowi zawsze literatura oryginalna, którą uprawiało mało pisarzy“ [„Najwjetše
starosće je redaktor přeco měł ze serbskej originalnej literaturu, kotraž so wot mało spisowaćelow haješe“] (s. 55)
–trafnie oddają tę bolączkę. Sytuacja ta nie ominęła chociażby jednego z pierwszych serbołużyckich czasopism
o charakterze nieco bardziej literackim, tj. „Łužicy“: „Na głównym polu swojej działalności – serbołużyckiej twórczości
literackiej – >Łužica< borykała się z trudnościami. Niewielki poczet serbołużyckich pisarzy nie mógł spełnić oczekiwań
nawet pod względem ilości utworów, o ich wartości nawet nie wspominając“ [„Na swojim hłownym polu skutkowanja – serbske literarne pismowstwo – móžeše >Łužica< dale ćežko postupować. Mała ličba serbskich spisowaćelow
njemóžeše spokojić wočakowanja nic po mnóstwje a njerěčo wo hódnoće“], M. Völkel, Serbske nowiny a časopisy...,
s. 64. Nie inaczej przedstawiała się sytuacja i na gruncie kaszubskim, nawet jeszcze po 1945 r.: „Jeszcze w 1963 roku,
gdy powstawał biuletyn Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, przekształcony później w miesięcznik >Pomerania<,
zasłużony społecznik, Miron Łukowicz z Wejherowa, miał obawy czy do nowego pisma da się przyciągnąć chociażby
parę osób z nielicznego grona twórców literatury kaszubskiej” (Oblicza współczesnej literatury kaszubskiej, wykład
okolicznościowy wygłoszony przez Stanisława Jankego w Wejherowie, dnia 28 września 2007 roku, tekst dostępny
on-line pod adresem http://biblioteka.wejherowo.pl/dlibra/dlibra/doccontent?id=1606&from=FBC, dostęp
14.11.2012).
13 W literaturach tych z uwagi na ograniczony obieg literacki nie sposób mówić, np. w XIX w., o istnieniu innych
centrów życia literackiego, znanych z literatur „większych”, zatem kawiarni (przykładem wzorcowym może być tutaj
praska Kavárna Slavia), salonów literackich (por. funkcję salonów Tadeusza Mostowskiego, Wincentego Krasińskiego,
Adama Kłodzińskiego w rozwoju literatury polskiej okresu przed powstaniem styczniowym), klubów pisarzy i klubów
dyskusyjnych, itp.
14 W latach 1826-28 ukazało się sześćdziesiąt numerów tego czasopisma, wydawanego przez „ojca” literatury
w języku górnołużyckim – Handrija Zejlera.
15 Por. „historiski wuznam wobsteji w tym, zo su tež dźensa hišće z wažnym žórłom serbskeho pismowstwa,
swědčenje spočatkow wuměłskeho tworjenja mnohich serbskich basnikow a spisowaćelow” (s. 58).
16 1842-pod nazwą „Serbske Nowiny” do roku 1937.
17 Por. „duchowne srjedźišćo serbskeho kulturneho (...) žiwjenja”.
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ludu” . Zadaniem pierwszego serbołużyckiego beletristiskeho časopisa [tj.
„czasopisma literackiego/beletrystycznego”] „Měsačnypřidawk k Serbskim Nowi19
nam” było publikowanie „wszelkich podań i opowiadanek, oryginalnych i tłumaczo20
nych śpiewów i pieśni” . Periodykiem niemal stricte kulturalnym (stąd w podtytule
„Časopis za wyšu zabawu a powučenje“ [„Czasopismo dla wzniosłej rozrywki i pouczenia]), poświęconym również w znacznej mierze literaturze, był „Łužičan“21, jedno
z najważniejszych czasopism serbołużyckich w ogóle. „Lipa Serbska“ (1876-1881)
stanowiła organ ruchu młodoserbskiego [Młodoserbske hibanje], aktywizującego
uśpioną w tamtym czasie kulturę łużycką. Pismo to przez pewien czas redagował
i pisywał do niego najznakomitszy po dziś dzień poeta górnołużycki, Jakub BartĆišinski. Oprócz pierwszych publikacji jego utworów literackich, kamieni milowych
w procesie historycznoliterackim Serbów Łużyckich, to na łamach tego właśnie
czasopisma dokonał się kolejny ważny zwrot w rozwoju literatury serbołużyckiej,
ponieważ „jako pierwsze serbołużyckie literackie czasopismo zwróciło się ku czytelnikowi-chłopowi[sic!], którego pragnęło przekonać do czytania (...) Poza tym zapewniało młodym literatom miejsce dla publikacji prób twórczości artystycznej”22. Nie
mniejszą rolę w rozwoju literatury Serbołużyczan odegrała „Łužica“, kolejne czasopismo o charakterze kulturalno-literackim, ukazujące się między styczniem roku
1882 a rokiem 1916 oraz w okresie 1921-1932. W czasie swojego istnienia „Łužica“,
publikując na swych łamach oryginalne wiersze, opowiadania, felietony i inne formy
23
literackie znanych i mniej znanych autorów, jak również translacje z literatur obcych
(przede wszystkim słowiańskich),„stała się mecenasem serbołużyckiej twórczości
24
literackiej” . W czasopiśmie „Gmejnskaheja”, jedynym periodyku, jaki ukazywał się
w jednym z języków serbołużyckich po wprowadzeniu przez narodowych socjalistów
w roku 1937 zakazu używania obu języków mniejszości na Łużycach Górnych i Dolnych, wydawanym staraniem serbołużyckich studentów w czeskiej Pradze, opublikował wszystkie swe utwory poetyckie Jurij Chěžka, jedyny w zasadzie modernista
25
i zarazem twórca nowoczesnej poezji górnołużyckiej . Po 1945 r. sytuacja
18

Por. „basnje, bajki, fabule, spěwy a hrónčka (...) dóstachu so přeznowinu do luda” (s. 28).
Pierwszy numer wydano 23.01.1858; periodyk ukazywał się niemal dwa lata.
20 Por. „wšelake powěsće a powědančka, prěnjotne a přełožene spěwy a pěsnje” (s. 53).
21 Pierwszy numer wydano w lipcu 1860 roku; pismo ukazywało się do końca 1877 roku.
22 Por. „jako prěni serbski beletristiski časopis přiwobroći so wjesnemu, burskemu ludej, kotryž chcyše za čitanje
dobyć (...) Nimo toho skići młodym literatam městno za wupruwowanje we wuměłstwje” (s. 58-59).
23 Odnajdziemy w niej m.in. pierwsze wiersze Miny Witkojc, opowiadanie Marji Kubašec Trędowaty [Wusadny],
wiersze Józefa Nowaka, a zatem autorów, którzy już wkrótce staną się wiodącymi postaciami serbołużyckiej sceny
literackiej.
24 Por. „sta so z trěbnej spěchowarku serbskeho literarneho pismowstwa” (s. 62).
25 Wydania książkowe jego wierszy ukazały się znacznie później (por. Jurij Khěžka, Basniske dźěło, pod red. Miława
Krječmara, Budyšin 1961 [Pomniki serbskeho pismowstwa, čo. 5]; Jurij Chěžka, Poezija małej' komorki, pod red. Kita
Lorenca, Budyšin 1971). Wydanie wyboru wierszy i listów w opracowaniu M. Krječmara poddane było wnikliwej
analizie pod kątem występowania w wierszach treści niepożądanych w doktrynie socrealistycznej (na gruncie
serbołużyckim obowiązywała w prozie i dramacie aż do roku 1989 włącznie), pierwiastków formalistycznych i dopiero
po przedłożeniu przez redaktora odpowiednich dowodów mogło zostać dopuszczone do druku (por. D.Scholze,
Stawizny serbskeho pismowstwa..., s. 187).
19
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serbołużyckich periodyków ustabilizowała się i przypomina, naturalnie przy znacznie
26
bardziej ograniczonej komunikacji literackiej, sytuację w kulturach większych .
W literaturze serbołużyckiej i kaszubskiej gazety, czasopisma, periodyki, w pier27
wszej z wymienionych również tzw. protyki (kalendarze) , stanowiły właściwie jedyną możliwość publikowania utworów literackich przez autorów. Wydawanie druków
zwartych, głównie książek, w obu diasporach do roku 1945 praktycznie zawsze
następowało sumptem własnym autora i uzależnione było przede wszystkim od jego
możliwości finansowych. To wszystko powodowało, że druków takich nie było zbyt
wiele. Nie dziwi fakt, że większość najważniejszych utworów literatur serbołużyckiej
i kaszubskiej, dodajmy: najważniejszych z perspektywy dnia dzisiejszego28, ukazywała
się po raz pierwszy nie jako książki, lecz w czasopismach, podobnie zresztą jak
w przypadku piśmiennictwa polskiego (pierwodruki dzieł Mickiewicza, Słowackiego
i choćby Norwida prymarnie wychodziły również w periodykach).
W odróżnieniu od literatur „dużych” redaktorem głównym danego czasopisma
w „małym” obiegu literackim był najczęściej nie profesjonalny redaktor, lecz znamienity pisarz29. Dbając nie tyle o odpowiedni poziom, co głównie o zapewnienie wystarczającej liczby tekstów, zamieszczał on w nim sporą ilość własnych utworów, przez co
wartość takiego periodyku znacznie wzrastała. Znakomicie obrazuje tę sytuację
działalność redaktorska wspomnianych Barta-Ćišinskiego („Lipa Serbska”), A. Majkowskiego („Drużba”, „Gryf”)30, a także L. Heykego, redaktora „Druha” – dodatku

26 Po 1945 r. głównymi czasopismami propagującymi twórczość literacką Serbołużyczan były dodatek literackokulturalny dziennika „Nowa doba” (lipiec 1947-1989; od 1989 „Serbske Nowiny”) pod tytułem „Nowa Łužica“ (od
1979 r. jako „Předźenak – wuměłstwo a literatura“) oraz miesięcznik kulturalny „Rozhlad“ (1950-do dziś). Najważniejsze czasopisma kaszubskie i polskie propagujące literaturę kaszubską to: „Skôrbkaszëbsko-słowińsczimowë”
(1866-68; dwanaście numerów);„Drużba” (1905; 6 numerów);„Gryf” (1908-1912, 1921-1922, 1925, 1931-1934);
„Druh” (1922); „Checz Kaszubska” (1930); „Przyjaciel Ludu Kaszubskiego” (1928-1929, 1936-1938); „Gryf Kaszubski”
(1931); „Zrzesz Kaszëbskô” (1933-1939, 1945-1947 z dodatkiem naukowo-kulturalnym „Chëcz”); „Zabory” (19351938); „Kaszuby” (1936-1939); „Klëka” (1937-1939); „Kaszëbë” (1957-1961,wraz z dodatkiem kulturalnym „Pomorania”); „Biuletyn Zrzeszenia Kaszubskiego”, potem „Kaszubsko-Pomorskiego (1963-1969); „Pomerania” (od 1969);
„Rejsy” (dodatek kulturalno-literacki „Dziennika Bałtyckiego”); „Litery”.
27 Do dnia dzisiejszego najpopularniejszym drukiem na serbołużyckich Łużycach jest „Protyka”, kalendarz w postaci
książkowej, którego znaczącą część stanowią teksty literackie.
28 Jerzy Samp pisał: „Wiele z nich [teksty zaliczane do tzw. klasyki literatury kaszubskiej – sformułowanie autora,
przyp. T. D] doczekało się druku jedynie w lokalnych czasopismach pomorskich. A ponieważ niektóre z tych
periodyków uznane zostały po roku 1945, ex cathedra, za niemieckie gadzinówki, przeto swoista anatema padła na
ich Bogu ducha winnych autorów”, por. J. Samp, Zasadnicze dokonania i postulaty badawcze w literaturoznawstwie
kaszubskim, [w:] Literatura kaszubska w nauce, edukacji, życiu publicznym, pod red. Z. Zielonki, Gdańsk 2007, s. 23.
29 Dodajmy do tego, iż znamienną dla kultur i literatury „małych” jest również ta okoliczność, że nader często
pisarze sami zakładali czasopisma, by móc w nich publikować swoje utwory. Na gruncie kaszubskim pierwszym takim
przypadkiem był „Skôrbkaszëbsko-słowińsczimowë” Józefa Stanisława Ceynowy. Utwory czysto literackie zamieszczane przez autora-redaktora na łamach pisma giną jednak w zalewie tekstów popularnonaukowych o charakterze
językoznawczym i folklorystycznym.
30 Pepliński podaje, iż Majkowski, redaktor w latach 1908-1912, zapełniał około 40 % całej zawartości „Gryfa”,
W. Pepliński, Czasopiśmiennictwo kaszubskie..., s. 138. Zadanie jedynego niemal dostarczyciela utworów literackich
do czasopisma spełniał zresztą autor Remùsajuż wcześniej, będąc od 1906 r. redaktorem dodatku kaszubskojęzycznego do czasopisma „Gazeta Gdańska” pt. „Drużba”.
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niedzielnego „Pomorzanina” (redagowanego zresztą przez Majkowskiego), w którym
31
zamieszczał „swoje utwory, poezje i godki prozą oraz żarty” , i innych.
Czasopisma pełniły funkcję konsolidacyjną dla rozproszonej inteligencji i środowisk pisarskich, zwłaszcza na terenie kaszubskim. Wokół periodyków, jak wykazano:
32
jedynych trybun literackich w literaturach „małych”, jednoczyły się grupy pisarzy .
Przypomina to rzecz jasna sytuację znaną z literatur „dużych”, choćby polskiej
(„Zwrotnica”, „Skamander”, „Kwadryga”), jednak odmienna była w literaturach
„małych” struktura takich związków – w okresie do 1945 r. bezwyjątkowo bipolarna,
składająca się, pomijając niewielką liczbę czasopism o mniejszym znaczeniu, jedynie
z dwu głównych czasopism, które skupiały wokół siebie wszystkich praktycznie
aktywnych pisarzy serbołużyckich i kaszubskich.
Istnienie jedynie dwu czasopism beletrystycznych oraz związane z tym zogniskowanie wokół nich najważniejszych autorów powodowało zarówno rywalizację samych periodyków, jak i kojarzonych z nimi grup pisarzy. Sytuacji tej można przypisać
zarówno aspekt pozytywny, jak i negatywny. Pozytywny był wspomniany stan
konkurencji, który potęgował rozwój całej literatury. W obszarze serbołużyckim ilustruje to przebieg współzawodnictwa „Łužičana” i „Lipy Serbskiej”, organów odpowiednio Staroserbów i Młodoserbów. Przedstawiciele młodej generacji „uskarżali się
na wyłącznie literacką, rozrywkową, niekiedy płytką treść („Łužičana” – T. D.), którą
wypełniały przekłady i czyste humoreski, którymi czytelnik był znudzony”33. W przestrzeni kultury kaszubskiej zaistniały trzy czasopisma, które wywarły zasadniczy
wpływ na rozwój literatury Kaszubów. Młodokaszubi (najważniejsi przedstawiciele to
Majkowski, Jan Karnowski, Heyke), najwcześniejsza grupa pisarzy kaszubskich kojarzona z konkretnym czasopismem, skupieni byli wokół „Gryfa”. Tak zwani zrzeszińcy
(określenie grupy pisarzy pochodzi od nazwy periodyku!), czyli Aleksander Labuda,
Jan Rompski, Jan Trepczyk, Franciszek Grucza, Stefan Bieszk, związani byli z czasopismem „Zrzësz Kaszëbskô.” Z „Klëką” współpracowali Józef Ceynowa, Leon Roppel

31

W. Pniewski, Przegląd literatury kaszubskiej [Odbitka z „Rocznika Gdańskiego”], Gdańsk 1929, s. 23.
Z różnych powodów nie można mówić o grupach tych jako o generacjach, por. rozważania w moim artykule „Ich
meldegehorsamst, Jesusmaria! Es stimmt nicht!” – Oder Literaturtheorie und Problem der „kleinen” Literaturen.
(Erwägungen am Beispiel des „literarischen Raumes“), „Acta Cassubiana”, tom XI (2009), s. 57-68.
33 Por. „so postorkowachu na jeničce literarnym, zabawnym, zdźěla niłkim wobsahu, kotryž wučerpa so
w přełožkach a lutych humoreskach, z kotrymiž bě čitarstwo přesyćene”, M. Völkel,Serbske nowiny a časopisy...,
s. 56. Niezadowolenie z dotychczasowego poziomu literackiego, braku impulsów, jakich powinno dostarczać
serbołużyckiej literaturze czasopismo o charakterze beletrystycznym, utrudnionego dostępu do łamów periodyku
dla młodych, początkujących literatów było również przyczyną założenia kolejnego serbołużyckiego periodyku
literacko-kulturalnego, tzn. „Łužiskiego Serba“ (istniało w okresie od 1885 roku do końca roku 1886). Powołany do
życia przez studentów periodyk miał być „miejscem prób młodych [autorów] na polu literackim“ [„z pospytnišćom za
młodych na literarnym polu“], tamże, s. 69. Periodyk ukazywał się półtora roku i opublikował „wiele interesujących
literackich (...) przyczynków studentów, którzy w ten sposób zapisali się w historii serbołużyckiej literatury“ [„tójšto
hódnych literarnych (...) přinoškow wot studentow, kotřiž su so z nim zapisali do stawiznow serbskeho pismowstwa“],
tamże, s. 70.
32
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i Paweł Szefka . Główna linia konfliktu przebiegała między czasopismami „Klëka”
i „ZrzëszKaszëbskô”. Publikujących na ich łamach autorów dzieliło praktycznie
wszystko: ideały, stosunek do języka ojczystego, częściowo również zapatrywanie się
na sens i funkcję literatury. Dla kręgu „Klëki“ ważne były idee znanego pisarza kaszubskiego, Hieronima Derdowskiego – ścisły związek z kulturą polską, bez specjalnych
tendencji separatystycznych (dlatego też związał się z nimi Franciszek Sędzicki, pokoleniowo Młodokaszub). Z kolei zrzeszińcy przyznawali się do poglądów jeszcze
wcześniejszego J. S. Ceynowy, uznawanego za twórcę „separatyzmu kaszubskiego”,
co znalazło swój wyraz w ich twórczości, która była publikowana na łamach periodyku
(problematyce, warstwie językowej i ortograficznej). Rzec można, iż rywalizacja programów, przekonań, konkretnych rozwiązań literackich,prezentowana na stronach,
w numerach, w rocznikach czasopism serbołużyckich i kaszubskich,aktywizowała
środowiska literackie „małych” kultur, przyczyniała się do powstawania większej
liczby utworów oraz do podniesienia ich poziomu, stymulując w ten – raz świadomy,
raz nieświadomy – sposób, rozwój literatury narodowej35.
Negatywny aspekt bipolarnej struktury czasopiśmiennictwa w kulturach „małych” wiązał się z ich funkcjonowaniem na rynku wydawniczym. Po prostu, rywalizacja dwóch czasopism i zwyczajowe zwycięstwo jednego z nich (jednej opcji światopoglądowej, literackiej) często stawało się przyczyną zniknięcia oponenta. W sposób
wzorcowy przedstawia takie zagrożenie literatura serbołużycka; w rywalizacji
„Łužičana“, organu Staroserbów, i „Lipy Serbskiej“, periodyku młodych – zwycięstwo
tego drugiego spowodowało błyskawiczny zanik pierwszego.
Wydaje się jednak, że najbardziej istotnym elementem relacji zachodzących
pomiędzy czasopismami a literaturami „małymi” był (jest) ich wpływ na powstanie
systemu genologicznego (rodzaje i gatunki literackie, odmiany gatunkowe), czego
refleksy w literaturze serbołużyckiej i kaszubskiej widzimy do dnia dzisiejszego,
natomiast w literaturze macedońskiej jest to zjawisko ciągle aktywne. Periodyki
w literaturach „małych” stanowiły, jak już wiemy, podstawową formę publikowania
34 Podobnie stymulującą funkcję,jak periodykom przedwojennym, przypisać można i kaszubskim czasopismom
okresu najnowszego. Po 1989 r. grupa nieco radykalniej nastawionych młodych działaczy kaszubskich zaczęła
redagować i wydawać pismiono [kasz. „czasopismo”] „Tatczëzna” [„Ojcowizna”] (dziewięć numerów w okresie 19901991). Pojawiła się również „Òdroda” [„Odrodzenie”] – wydawane nieregularnie w latach 1999-2006 czasopismo
literackie. W dniu dzisiejszym funkcjonują rocznik literacki „Zymk” [Zéńdzenié Młodëch Ùtwórców Kaszëbsczich;
„Wiosna”] (od roku 2001) oraz „Stegna. Kaszëb sczélëteracczé pismiono [darmôkdodôwk do miesãcznika
„Pòmeraniô”]”.
35 To na łamach czasopism rozegrała się wreszcie batalia o sprawy znacznie poważniejsze aniżeli programy
literackie, tj. spór o kształt języka kaszubskiego, jego status (zwłaszcza względem języka polskiego), ortografię
i fonetykę. Pierwszy impuls do tej dyskusji pojawił się już w czasopismach założonych i redagowanych przez
J. S. Ceynowę. Jak wspomniano, do jego poglądów nawiązywała w okresie późniejszym grupa zrzeszińców, która
podjęła próbę stworzenia ogólno kaszubskiego języka literackiego. Do ideologii Ceynowy i zrzeszińców przyznawała
się z kolei „Tatczëzna”, o czym świadczyło choćby posługiwanie się taką samą pisownią. Chociaż w ostatecznym
rozrachunku periodyk ten okazał się efemerydą, odcisnął silne piętno na tendencjach rozwojowych najnowszej
literatury, ale i szerzej: kultury kaszubskiej. Dał bowiem główny impuls zarówno do opracowania nowych zasad języka
kaszubskiego, którego kodyfikacja stała się kamieniem milowym w rozwoju najnowszej literatury Kaszubów, jak i do
coraz powszechniejszego uznawania języka kaszubskiego za osobny język słowiański, a nie dialekt języka polskiego.
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utworów. Zauważmy jednak, że czasopisma, z uwagi na swoją strukturę, preferują
krótkie formy literackie36. Relację pomiędzy periodykami a tekstami literackimi
charakteryzuje okoliczność, że to tekst literacki nie może przekroczyć limitu miejsca,
jakie w konkretnym numerze danego pisma dlań zarezerwowano, a nie odwrotnie,
jak jest to regułą przy publikacji tekstu literackiego w postaci książkowej. Właściwości
morfologiczne czasopism w połączeniu z ich funkcją jedynych mediów, publikujących
teksty literackie, nie pozostawiały praktycznie żadnej innej możliwości, jak tylko
rozwój krótkich i średnich form literackich przy niemal całkowitej nieobecności form
dłuższych37. Z tego faktu wynika przewaga liryki nad prozą (casus literatury serbołużyckiej i kaszubskiej), a w obrębie serbołużyckiej twórczości w pěšej rěči (tj. w prozie) – dominacja opowiadania i krótkiego opowiadania. Wyjątek stanowi okres
dwudziestolecia 1955-1975, kiedy to pod wpływem dyrektyw socrealizmu doszło do
nobilitacji powieści. Dłuższe formy narracyjne typu powieść lub opowieść w prozie
serbołużyckiej i kaszubskiej do roku 1945 praktycznie nie występowały, głównie ze
względu na brak możliwości technicznych ich wydawania.
Periodyki w literaturach „małych” oddziaływały znacząco również na płaszczyznę
tematyczną, zarówno w skali mikro (pojedyncze utwory), jak i makro (literatura jako
całość). Szczególnie mocno uwydatnia to literatura w języku górnołużyckim (Dolni
Serbołużyczanie to praktycznie jedynie protestanci). Serbołużyczanie z okolic Budziszyna w swej historii podzieleni bowiem byli na katolików i protestantów, każda grupa
38
wyznaniowa posiadała i rozwijała nie tylko swoje media , lecz również własny
wariant pisowni. Czasopisma religijne, podobnie jak wszystkie periodyki, aktywnie
wspierały rozwój literatury w języku narodowym, jednakowoż – z uwagi na ich
charakter – duży udział w niej miała literatura dewocjonalna, mirakularna oraz tania
36 Abstrahuję w tej chwili od specjalnych form publikowania utworów literackich (zwłaszcza dłuższych form
prozatorskich) w czasopismach, tj. publikowania w odcinkach (taka forma publikowania utworów beletrystycznych
była właściwa dla całej praktycznie Europy od połowy wieku XVII po lata trzydzieste stulecia następnego) bądź
w postaci specjalnej wkładki umożliwiającej – poprzez wycinanie – złożenie całej książki. Mogłyby one przełamywać
determinacje obrazu systemu genologicznego, wynikającego z właściwości strukturalnych czasopism jako zasadniczej postaci publikowania utworów literackich. Znamiennym i najlepszym przykładem braku takiej zależności,
również w literaturach rozwiniętych, jest jednak chociażby struktura powieści Ogniem i mieczem Henryka
Sienkiewicza, w której wyraźnie epizodyczny charakter fabuły wypływa z faktu drukowania pierwszej jej wersji
właśnie w czasopismach (warszawskim „Słowie” i – nieco później – w krakowskim „Czasie”). Podobny przypadek
przedstawia również głośna powieść Boženy Němcovej Babička, wydawana prymarnie w postaci zeszytu.
37 Sytuację tę najlepiej przedstawia przypadek gatunku powieści. W rozpatrywanych literaturach, mimochodem
rzec trzeba, iż stanowi to zresztą jedno z najwyraźniejszych podobieństw między nimi, powieść stworzona została w
ostatecznej formie po 1945 r., zatem dopiero wtedy, kiedy zaistniały odpowiednie warunki (techniczne i osobowe) do
pisania i wydawania utworów obszerniejszych (nie uwzględniam w tym miejscu prób powieściowych, zwłaszcza w
języku górnołużyckim, które z wielu przyczyn nie mogą być kwalifikowane jako pełnoprawne powieści; wyjątek
stanowi tu arcydzieło prozy kaszubskiej, tj. utwór Majkowskiego Żëcé i przigodë Remusa. Zvjercadło kaszubskji
napisany i wydany w 1938 r.).
38 Do dnia dzisiejszego istnieją na Łużycach założone jeszcze w XIX w. katolicki Katolski Posoł (1863-1937; 1950-)
i ewangelicki Pomhaj Bóh (od 1891-1937; 1950-). Wcześniejszymi, popularnymi wśród czytelników serbołużyckich,
czasopismami konfesyjnymi były: ewangelickie „Misionske Powěsće” [„Wiadomości Misyjne”] (1844-1849),
„Zernička” [„Jutrznia”] (1849-1852), „Misionski přećel” [„Przyjaciel misyjny”] (październik 1890-marzec 1892) oraz
katolicki „Misionski Posoł” [„Poseł Misyjny”] (1854-1915, od 1916 jako „Nowy Misionski Posoł” [„Nowy Poseł
Misyjny”]).
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religijna sensacja. Tematyka religijna stanowi znaczący odsetek starszej „wysokiej”
literatury w języku górnołużyckim oraz dominantę literatury spełniającej w literaturze mniejszości serbołużyckiej funkcję literatury „popularnej”.
***
Jestem przekonany, że zarysowana – z konieczności w ograniczonych ramach
artykułu w sposób pobieżny – problematyka wpływu mediów (czasopism) na rozwój
i kształt literatur „małych”, reprezentowanych w wywodach przez literatury serbołużycką i kaszubską, daje wgląd w skalę zależności między obiema sferami.
Sytuacja w przypadku macedońskim zdaje się rysować poniekąd inaczej, a to
z kilku względów. Przede wszystkim odmienny jest formalny status Macedończyków,
którzy od 1946 wchodzili jako Socjalistyczna Republika Macedonii w skład Jugosławii,
natomiast od 1991 r. posiadają własne państwo. Nie stanowią oni zatem mniejszości,
39
lecz większość, w obrębie której funkcjonują mniejszości inne . Stąd też wydawać by
się mogło, że punkt odniesienia dla rozważań o wzajemnych relacjach czasopiśmiennictwa i literatur „małych” stanowić winny literatury mniejszości narodowych, zamieszkujących dzisiejszą Macedonię, a nie sama literatura macedońska.
Odmienną kwestią jest również wspomniany fakt znacznie późniejszego rozwoju
instytucjonalnego literatury macedońskiej, a zatem i jej obiegu literackiego. Fakt ten
nie pozostaje bez znaczenia dla omawianego problemu. Po pierwsze, tworzona po
roku 1945 od podstaw komunikacja literacka w Macedonii bazowała nie na doświadczeniach własnych, których do tego czasu nie miała, lecz na wzorcach i konkretnych
rozwiązaniach typowych dla literatur bardziej rozwiniętych. Powtórzyć należy, iż literatura macedońska pominęła w swym rozwoju okres, w którym wpływ czasopism na
rozwój każdej niemal literatury europejskiej był największy. Nie należy też zapominać
o istnieniu w okresie późniejszym wspólnego obiegu literackiego dla republik byłej
39 Najliczniejszymi mniejszościami narodowymi i etnicznymi zamieszkującymi współczesne państwo macedońskie
są Albańczycy, Turcy, Muzułmanie (Bośniacy), Romowie, Serbowie oraz Vlasi (Arumuni) (o mniejszościach na terenie
Macedonii por. Irena Stawowy-Kawka, Mniejszości narodowe w Republice Macedonii – współczesne problemy, [w:]
Miejsce Macedonii na Bałkanach: historia, polityka, kultura, nauka, pod red. I. Stawowy-Kawki, Kraków 2005, s. 85109; Adam Balcer, Niealbańskie mniejszości narodowe wyznania muzułmańskiego w Macedonii 1991-2004, in:
Miejsce Macedonii na Bałkanach..., s. 111-126). W każdej z wymienionych mniejszości da się wykazać identyczny
wkład mediów w rozwój ich literatury i kultury, jak w przypadku serbołużyckiej i kaszubskiej. Jak stwierdza StawowyKawka –„W roku 1998 wychodził jeden dziennik albański >Flaka< o nakładzie 897 tys. egz. i cztery czasopisma
o łącznym nakładzie 175 tys. egz.”, I. Stawowy-Kawka, Mniejszości narodowe w Republice Macedonii..., op. cit., s. 93
(przytaczając powyższe dane, badaczka powołuje się na >Статистички преглед<[Przegląd Statystyczny], jest to
jednak nieprecyzyjna informacja, >Статистички преглед<pojawia się wprawdzie w przywołanym opracowaniu jako
źródło, jednak mowa jest o wydaniu z roku 1984, nr 139, nie może zatem dotyczyć rozpatrywanego przez badaczkę
roku [1998]. Najprawdopodobniej chodzi tu o >Статистички годишник<[Rocznik Statystyczny] za rok 1998
[publikacja rok 1999], również cytowany w opracowaniu). A. Balcer w odniesieniu do periodyków mniejszości
tureckiej podaje, że w Macedonii wydawanych jest osiem czasopism tureckich (A. Balcer, Niealbańskie
mniejszości...,s. 118), natomiast odnośnie mniejszości romskiej, iż „w roku 1993 powstał w Macedonii pierwszy
miesięcznik w języku romskim i macedońskim – >Romano Sumnal<. Przestał się ukazywać po opublikowaniu trzech
numerów. W roku 1994 pojawiło się na rynku nieistniejące już dzisiaj czasopismo >Javin<. W roku 1997 powstał
miesięcznik dla dzieci >Cirikli<, w 2000 r. pismo >Roma Times<, wychodzące trzy razy w miesiącu, zaś w 2001 r. dwa
miesięczniki: >Romana< i >Vilo<” (A. Balcer, Niealbańskie mniejszości...,s. 120).
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Jugosławii, w obrębie której Macedonia się znajdowała. Wydatnie redukował on
potrzebę posiadania własnego, rozbudowanego obiegu narodowego. Niezależnie od
tego, okres bezpośrednio po 1945 r. charakteryzuje się powstawaniem wielu czasopism macedońskich. Po drugie, znacznie bardziej zaawansowane i rozwinięte możliwości techniczne po roku 1945 umożliwiały na terenie Macedonii wydawanie od razu
obszerniejszych form literackich, bez uprzednich pierwodruków w czasopismach
(uznawany za pierwszą powieść macedońską, utwór S. Janevskiego Село зад
седумте јасени ukazał się w 1952 r. w postaci książkowej).
Napisałem powyżej, iż związek pomiędzy czasopiśmiennictwem a kształtem literatury na gruncie macedońskim wygląda nieco odmiennie. W literaturze macedońskiej, kształtującej się wprawdzie w innych warunkach niż rozpatrywane przypadki
„małych” literatur zachodniosłowiańskich oraz posiadającej dziś odmienny status
formalny, odnajdziemy jednak bez problemu odgłosy nie tylko ogólnych relacji zachodzących między literaturą a mediami, ale przede wszystkim – reminiscencje ich
spotęgowanej postaci, jaką poświadczają „małe” literatury zachodniosłowiańskie. Za
przykład ilustrujący służyć może wspominana wyżej sytuacja stymulowania rozwoju
literatury przez konkurencję dwu czasopism (binarna struktura). Jednym z głównych
czynników rozwoju literatury Macedończyków w drugiej dekadzie jej istnienia stał się
konflikt grup literackich, „realistów” (główni przedstawiciele D. Mitrev, G. Stardelov)
z „modernistami/awangardystami” (М. G'určinov, D. Solev), prowadzony w latach
1954-1958 zasadniczo na łamach skupiających ich czasopism właśnie, tj. periodyków
40
„Современост“ („realiści”) i „Разгледи“ („moderniści”) .
Przechodząc do rozważań nad relacjami współczesnej literatury macedońskiej
i mediów, które w poniższych wywodach ograniczą się jedynie do specjalnej realizacji
takich kontaktów, tj. konkursów literackich organizowanych przez periodyki, powiedzieć trzeba, że w tym zakresie współczesna kultura literacka Macedończyków
potwierdza przynależność do „małych” obiegów literackich. Podobnie jak we współczesnej literaturze serbołużyckiej41 i kaszubskiej42 konkursy literackie nie są w niej
40 Por. L. Miodyński, Powroty znaczeń: aktualizacje tradycji kulturowych w literaturze macedońskiej po 1945 roku,
Katowice 1999, s. 19.
41 Nagroda im. Jakuba Barta-Ćišinskiego [Myto Ćišinskiego], utworzona w 1956 r. przez Ministerstwo Kultury NRD,
przyznawana jest co dwa lata.Ostatni raz nagrodę wręczono w 1990r.; od 1995 r. – również w rytmie dwuletnim –
przyznawana jest za szczególne osiągnięcia na polu kultury i sztuki serbołużyckiej oraz nauki przez Fundację dla
narodu serbołużyckiego [Załožba za serbski lud]. Co dwa lata Fundacja wraz z wydawnictwem Domowina organizują
również literarne wubědźowanje [„konkurs literacki”], który w 2012 r. zorganizowany został już po raz dziewiętnasty.
Przeznaczony jest on dla debiutantów (bez wydanej pozycji książkowej) w przedziale wiekowym 14-35 lat. Oceniane
są poetyckie, prozatorskie i dramatyczne utwory napisane wyłącznie w obu językach serbołużyckich. Najlepsze prace
nagradzane są nagrodami pieniężnymi oraz rzeczowymi.
42 M.in. Konkurs Literacki im. R. Stryjewskiego (w Lęborku); organizowany przez czasopismo „Pomerania” Konkurs
im. Izabelli Trojanowskiej, (ogólnopolski) Konkurs Literacki im. Jana Drzeżdżona (twórczość prozatorska), nagrody
literackie (np. Nagroda im. Romana Wróblewskiego) i wiele innych, pomniejszych projektów. Dowodem niezaprzeczalnie stymulującego wpływu konkursów literackich na rozwój współczesnej literatury kaszubskiej jest fakt, iż
efektem konkursu im. Jana Drzeżdżona było ukazanie się trzech antologii prozy w języku kaszubskim: Dërchôj
królewiónkò. Antologia dzysdniowi prozë kaszëbsczi [„Trwaj królewno. Antologia współczesnej prozy kaszubskiej”]
(1996),Kaszëbskô nôtëra [„Kaszubski charakter”] (2001); Kaszëbsczé dzeje ë dzysészé żëcé. Dokôzë kaszëbsczi prozë
[„Kaszubskie dzieje i życie współczesne. Utwory kaszubskiej prozy”] (2004).
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szczególnie liczne. Oprócz konkursu na nagrodę literacką im. Stale Popova, jak również całkiem niedawno ogłoszonego przez pierwsze w Macedonii prywatne wydawnictwo Табернакулум konkursu skopskiego, jednym z najbardziej prężnych i zarazem
prestiżowych jest istotny dla naszych rozważań konkurs Роман на годината
[„Powieść roku”], organizowany przez dziennik „Утрински весник“.
Najnowsza wersja statutu przedmiotowego konkursu stanowi, iż obejmuje on
swym zasięgiem powieści napisane w języku macedońskim i wydane drukiem
w wydawnictwie lub nakładem własnym autora, w okresie od 15 grudnia roku
poprzedzającego do 15 grudnia roku, w którym ogłoszono konkurs. Do konkursu
zgłaszane być mogą powieści albo przez samych autorów, albo przez wydawców, albo
przez podmioty prawne,„które są tym (udziałem w konkursie – T. D.) zaintereso43
wane” . Zwycięzca konkursu – organizator jest zobligowany do przyznania nagrody
głównej – powinien zostać ogłoszony najpóźniej do 15 marca roku następnego.
O tym, kto zostanie laureatem, rozstrzyga „jury składające się z pięciu członków,
doświadczonych literatów i literaturoznawców oraz jednego przedstawiciela redakcji
czasopisma”44. Czasopismo zobowiązane jest statutem również do opublikowania
w kolumnach poświęconych kulturze fragmentów wszystkich nadesłanych na konkurs w danym roku utworów.
Konkurs Роман на годината,organizowany przez „Утрински весник”od roku
1999, był (i w pewnym sensie jest nadal) przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę”.
Potwierdzić to mogą dwa argumenty: po pierwsze – liczba nadesłanych tekstów
45
(przez trzynaście lat zgłoszono bowiem do konkursu czterysta dziewięć powieści , co
daje średnią ponad trzydziestu jeden nadesłanych utworów na jedną edycję
konkursu), po drugie – wartość artystyczna niektórych nadesłanych tekstów, którą
poświadczają nagrody większego kalibru, m. in. nagroda im. Stale Popova dla Ermisa
Lafazanovskiego i Vlady Uroševik'a za powieści Опишувач (2001) i Невестата на
змејот (2008), ale przede wszystkim międzynarodowa nagroda literacka Balkanika
dla utworu Папокот на светот Andonovskiego w 2002 r.
Jestem jednak zdania, że konkurs – akcentuję, przy całej jego pozytywnej funkcji,
jaką spełnia w rozwoju współczesnej literatury macedońskiej – posiada również
i aspekt negatywny. Podkreślmy, iż jest to konkurs na najlepszą powieść (roku)
w języku macedońskim, a nie na najlepszy utwór literacki, co oznacza, że promowany
43

Por. „што имаат интерес да го сторат тоа“.
Por. „петчлено жири составено од истакнати книжевни дејци и еден претставник на Редакцијата на
>Утрински весник<“.
45 Rok 1999 – na konkurs zgłoszono 21 powieści, nagrodę główną otrzymał Слободан Мицковиќ za utwór Куќата
на Мазарена; rok 2000 – 31 utworów, nagroda główna Венко Андоновски, utwór Папокот на светот; 2001 – 39,
Димитар Башевски, Бунар; 2002 – 20, Гоце Смилевски, Разговор со Спиноза; 2003 – 36, Милован Стефановски,
Изгубен жегол; 2004 – 37, Оливера Николова, Куклите на Росица; 2005 – 39, Пајо Авировиќ, Џахиз
и истребувачите; 2006 – 32, Кица Б. Колбе, Снегот во Казабланка; 2007 – 30, Блаже Миневски, Нишан; 2008 –
34, Јагода Михајловска-Георгиева, Индиго Бомбај; 2009 – 32, Томислав Османли, Дваесет и првиот; 2010 –
27, Душко Родев, Човекот што ги сакаше калинките; 2011 – 31, Снежана Младеновска-Анѓелков, Единаесет
жени.
44
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jest jeden tylko – spośród wielkiej liczby – gatunek literacki. Wymowę tego faktu
wzmacnia kolejna okoliczność, ta mianowicie, że we współczesnej macedońskiej
46
kulturze literackiej nie ma właściwie poważniejszego konkursu , który by promował
inne gatunki literackie. Nie ma zatem konkursu na przykład na najlepsze opowiadanie
w języku macedońskim, na najlepszą nowelę, sonet itp. Konkurs „Powieść roku”
w sposób oczywisty faworyzuje jeden z gatunków literackich systemu genologicznego współczesnej literatury macedońskiej, stawiając go ponad inne. Nie dość, że
afirmacja jednego tylko gatunku literackiego jest sama w sobie zjawiskiem negatywnym, to dodatkowo ma ona ważki wpływ na kondycję całej współczesnej literatury
macedońskiej.
Omówienie problemu zacznijmy od aspektu, który nie jest wprawdzie najważniejszy (o tym za chwilę), niemniej jednak warto go tu przypomnieć. Rozważany
konkurs jest bowiem silnie dotowany: nagroda główna wynosi bowiem 150 000
denarów, a myli się ten, kto uważa, iż kwestie finansowe nie odgrywają dla autorów,
nie tylko macedońskich, żadnej roli (co większość z nich uparcie neguje). Intratna
nagroda główna przyznawana za najlepszą w danym roku powieść, przy braku równie
opłacalnych konkursów literackich na najbardziej wartościowy utwór, należący do
innego gatunku literackiego, powoduje, że w dniu dzisiejszym – spoglądając na rzecz
całą z perspektywy autorów – opłaca się w Macedonii pisać jedynie powieści. Twórczość literacka, która wtłoczona zostanie w ramy innych gatunków aniżeli романот,
może w ten sposób zostać przez krytykę bądź publiczność literacką całkowicie pomi47
nięta lub przebija się do świadomości czytelnika w stopniu znacznie mniejszym . Kto
wie, czy i zjawiskowa w swej istocie hybrydyzacja gatunków w najnowszej prozie
macedońskiej – fenomen będący, po pierwsze, najsilniejszym tego typu zjawiskiem
na gruncie literatur południowo- i zachodniosłowiańskich, po drugie, realizujący się
przede wszystkim na poziomie powieści – nie wynika właśnie z nobilitacji tego, a nie
innego gatunku literackiego. Autorzy macedońscy, mający suwerenne prawo do literackiego eksperymentu (tu: eksperymentowania z właściwościami morfologicznymi
gatunków prozatorskich oraz przekraczania ich granic normatywnych ustalanych
przez teorię literatury), dokonują inkorporacji do gatunku ramowego gatunków innych, przy czym owym gatunkiem ramowym jest – bezwzględnie – powieść właśnie.
Uważam, iż proces tworzenia gatunkowych hybryd, polegający na rozbijaniu (Edward
Balcerzan: „masakrowaniu”) struktury powieści, tylko częściowo można tłumaczyć
właściwościami morfologicznymi (otwartością kompozycyjną) i zdolnościami powieści – jako najobszerniejszej formy epickiej – do asymilowania w swoją strukturę
46 Nie uwzględniam w chwili obecnej wspomnianego już konkursu o nagrodę Табернакул wydawnictwa
Табернакулум (nagrodę przyznano w tym roku po raz pierwszy, laureatami zostali Milan Kundera i Љубивоје
Ршумовиќ). To pierwszy w Macedonii konkurs, i to międzynarodowy, obejmujący wszystkie literackie rodzaje
i gatunki.
47 Konkursy literackie, zwłaszcza w przypadku małej ich liczby, są dziś – w zalewie produkcji literackiej wysokiej i tej
mniej wartościowej – swoistym kompasem, który dla coraz mniej wykształconego czytelnika stanowi podstawowe
źródło orientacji we współczesnej kulturze literackiej, jak również w sposób oczywisty kreuje gusta publiczności
literackiej.
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gatunków innych. Znacznie ważniejszy zdaje się być inny powód: oto owe „gatunki
wtrącone” (termin – T. D.) przeważają nad właściwościami morfologicznymi gatunku
ramowego (powieści), powodując znaczące zaburzenia: strukturalne, narracyjne,
językowe i tematyczne. Innymi słowy: trudno szokujące niekiedy hybrydy gatunkowe, znamienne dla współczesnej prozy macedońskiej, nazywać jeszcze powieściami
(stąd biorą się też problemy terminologiczne na gruncie literaturoznawstwa
macedońskiego z nazywaniem takich form prozatorskich48). Ponieważ hybrydyzacja
w znacznie mniejszym stopniu dotyka inne gatunki prozatorskie (opowiadania, nowele), pokusić się można o wniosek, iż istnienie konkursu na najlepszą powieść –
i tylko powieść – roku wpływa znacząco na wybory dokonywane przez autorów.
Mówiąc kolokwialnie, jeżeli już poeksperymentować, to z powieścią właśnie, a nie
z innym gatunkiem literackim.
Kolejny problem konkursu Роман на годината ogniskuje się wokół czytelnika.
Wymienione czynniki: istnienie konkursu jedynie na jeden gatunek literacki (tu:
powieść), zrozumiała w tej sytuacji skłonność autorów macedońskich do pisania powieści, dalej nobilitująca dla nagrodzonego tekstu siła jednego z niewielu w dniu
dzisiejszym konkursów literackich w Macedonii, a także afirmatywny stosunek krytyki literackiej i nauki o literaturze do powieści spowodować może (nie musi) kłopoty
natury aksjologicznej. Istnieje bowiem poważne ryzyko, iż wskutek oddziaływania
wymienionych czynników za wartościowy utwór literacki w języku macedońskim
uznana zostanie przez czytelnika wyłącznie powieść. Inne gatunki w jego optyce –
kreowanej, jak wspomniano, w wielkiej mierze przez wyniki konkursów literackich –
staną się mniej wartościowe, niewarte lektury i wydanych na nie pieniędzy. Drogą tą
podążyć mogą również wydawnictwa – element pośredniczący w strukturze komunikacji literackiej, dla których najbardziej opłacalną inicjatywą wydawniczą stanie się
w takiej sytuacji publikowanie powieści, powieścideł i pseudopowieści.
Czasopismo „Утрински весник“, organizując konkurs literacki (aspekt pozytywny) jedynie na powieść (aspekt negatywny), znacząco zniekształca obraz systemu
genologicznego współczesnej literatury macedońskiej. Dochodzi w niej do nieplanowanego – i chyba już niekontrolowanego – rozrostu powieści, która zdaje się wypełniać sobą całą przestrzeń genologiczną współczesnej prozy macedońskiej, spychając
inne gatunki (rodzaje?) literackie w niebyt. Jako argument ostateczny o ambiwalentnym wpływie rozpatrywanego konkursu na jej rozwój i obraz przytoczyć należy
informację o charakterze statystycznym: Milan G'určinov w artykule „Rozwój powieści w nowej literaturze macedońskiej”, wygłoszonym w 1980 r. w III programie Radia
Skopje49, podaje liczbę ponad stu macedońskich powieści napisanych i opublikowanych w okresie 1952-1980, zaś w okresie jedynie dwunastu lat (2000-2012)
48 Por. chociażby neologizmy genologiczne stosowane w odniesieniu do przykładów współczesnej prozy
macedońskiej przez dwie badaczki macedońskie Jasminę Mojsijevą-Guševą (Postmodernizm we współczesnej
macedońskiej prozie, [w:] Żeglarze pamięci. Antologia współczesnej literatury macedońskiej, pod red. V. MojsovejČepiševskiej, L. Miodyńskiego, B. Zielińskiego, Poznań 2009, s. 117-124) i Vesnę Mojsovą Čepiševską (Wiadomość
w butelce, [w:] ibidem, s. 71-94).
49 Drukiem w: tenże, „Rozwój powieści w nowej literaturze macedońskiej”, 1983, s. 350-367.
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nadesłanych zostało na rozpatrywany tu konkurs ponad czterysta utworów powieściowych. Nie ma chyba potrzeby głębszej interpretacji podanego faktu: efektem
ledwie dwunastoletniego istnienia konkursu jest czterokrotny przyrost (w stosunku
do uwzględnionej przez badacza – zauważmy – powstającej w przedziale czasowym
niemal trzy razy dłuższym) macedońskiej produkcji powieściopisarskiej. Fakt dominacji jednego gatunku literackiego, implikowany organizowaniem konkursu literackiego przez czasopismo (w tym przypadku „Утрински весник”), określić przyjdzie
w perspektywie genologicznej jako zjawisko zdecydowanie negatywne, zaś rolę mediów w rozwoju całości współczesnej literatury macedońskiej – jako ambiwalentną,
ze wskaźnikiem skali aksjologicznej, wychylającym się w tym przypadku zdecydowanie w kierunku wartości negatywnej.
About the ambivalent function of the media for shaping the modern Macedonian literature
(the case of the literary contest Роман на годината of the „Утрински весник“ magazine)
Summary
The article discusses the problem of the ambiguous function of the media (magazines) they fulfill for
the formation of the modern Macedonian literature, presented as an example of the literary contest
„Роман на годината“ [Novel of the year], organized since 1999 by the „Утрински весник“ magazine.
The ambivalent aspect of the existence of the literary contest in question, and thus the contrary function
of the media for the development and image of the Macedonian literature, apart from its outright
benefits (encouraging and supporting the development of literature), also has a negative function. In
the period 1952-1980, over one hundred novels were written and published in Macedonia, whereas
during the twelve years of the contest, over four hundred novels were submitted. The „Утрински
весник“ magazine, by organizing a literary contest (a positive aspect) for a novel only (a negative
aspect), significantly distorts the image of the genealogical system of the modern Macedonian
literature: there comes to the unplanned and uncontrolled growth of the novel, which fills the entire
genealogical space, pushing other genres into oblivion. Prior to the essential considerations, the issue of
the importance of the media for the development of „small“ literatures was presented (on the example
of the Sorbian and Kashubian literature).
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"Serious games", play as science
and education - a Polish perspective

Our era is characterized by technologies focused on the computer, but at the
same time technology adapts to the social structures and needs and is determined by
1
them. Without doubt communication which takes place with the participation of
computer games is an important part of contemporary human experience. Culturefun theme - the concept presented in 1938 by the Dutch historian Johan Huizinga's
book Homo Ludens: A Study of the Play Element in Culture, in which he discussed the
possibility that play is the primary formative element in human culture, still gets on
the news. Huizinga could not imagine then that the concept of culture-games, will be
decades later adapted for use in the description of virtual games which are games.
What is often quoted by ludo-specialists is his thesis that science, literature and art,
all take their origins in play, and that play has an important role in culture. I think that
games presented in this article will be an excellent example promoting this idea.
Serious games a relatively new trend in computer games, whose goal goes
beyond entertainment, although it does not exclude it. Within the scope of these
games important social issues like education, health and management are dealt
with. This domain also includes training games and simulations. The very term
serious games was first used in 1970 by Clark C. Abt in the book by the same title.2
Although originally Abt used the term to describe the board games and card games,
the definition formulated by him has later been used to describe computer games.
Currently, serious games is the name of a broad sense, which brings together many
species of games. They themselves do not represent separate species, because
unlike other games they have been classified on the basis of content and not the
mechanism of the game. In some Polish publications on this topic, researchers are
using a Polish equivalent of the English term, i.e. "poważne gry", which is often met
with criticism, because it is a term that seems to be unfortunate and not reflecting
fully the nature of these games. This group was supported in doctoral thesis of
1
2

M. Filiciak, Wirtualny plac zabaw. Gry sieciowe i przemiany kultury współczesnej, Warszawa 2006, p. 183.
C. C. Abt, Serious Games, University Press of America, 1987.
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Gonzalo Frasca – a designer, theorist of computer games (especially those with a
social message), and what is interesting - the creator of the term “ludology”, which
was first used in 1999. Frasca, on one side, believes the concept of serious games is
extremely useful as it stresses the intent of this type of game, on the other hand he
notes that it can lead to confusion, because it suggests that other games are not
3
serious. These considerations shall be accompanied by another ludologist - Ian
Bogost, game developer and one of the founders of the service "Persuasive Games"
who in his book Persuasive Games: The expressive power of videogames4 indicates
the problem with the nomenclature for this type of game. Huizinga in Homo Ludens
points to an opposition existing in our consciousness, in which we juxtapose play
against seriousness. A little further, however, he indicates that the contrast between
these two phenomena appears to be neither unique nor permanent, because fun
5
can be serious, as shown for example, in the case of chess players . Ian Bogost
believes the term serious is confusing and is inadequate to describe these games that
is why he proposes to replace it with the term persuasive games, which will be
explained later in the article. In the Polish texts, I found the opinions indicating that
the term "serious games" sounds like an oxymoron, and enclosed in quotation marks
looks cynical. However, it seems that the lack of acceptance is often a consequence of
the rough borrowing of the term from the English: language, and as with many other
terms, it needs time to establish itself in the language. Therefore, later in this article
I will use alternating English and Polish versions.
6
Among the most serious games are flash games, browser, single player or
7
8
multiplayer , but we can also find examples of MMORPG games and Facebook
applications. These games also benefit from many other species that easily blend
together, from adventure through arcade, strategy, puzzle, racing to the so-called
"brawls". Based on the above description one can easily assume that there are rather
special restrictions on their types. A significant advantage of all the games is that they
are often available online, and they can be used freely. Most of the free games
feature, however, poor graphics, and there is no immersion in this case9. Obstructive
'immersion in the game "simplified and schematic symbols are typically caused by
a desire to reduce production costs (these games usually do not generate income,
or it is extremely low), increase the speed of transmission and reception of

3
G. Frasca, Play the Message. Play, Game and Videogame Rhetoric, IT University of Copenhagen, Denmark 2007,
p. 26.
4
I. Bogost, Persuasive Games: the expressive power of videogames, Massachusetts Institute of Technology 2007.
5
J. Huizinga, Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, trans. M. Kurecka i W. Wiporsz, Warszawa 2007, p. 18.
6
Computer or video game for one player only.
7
Computer or video game for many players at the same time.
8
Massively Multiplayer Online Role Playing Game.
9
The term comes from Latin. immersio, used in many different areas. The games used to describe the state's
"submerged" totally in the game world, at this ceases to be aware of itself and the actual "here and now.".
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information, which in turn improves further communicativeness in the game. Of
course, the reason for their visual unattractiveness may also stem from the fact that
the developers want to shift player's attention from the form to content. Moreover,
as mentioned earlier, a "serious game" is characterized by the schematic character
and repeatability, drawing on games that have already been recognized. However, as
Dominika Urbańska states in Homo- Player, diversity and originality in the game is not
the main advantage for all players and the increasing homogeneity of cultural
phenomena - "more strings", sequels, and sometimes quite accurate carbon copies –
10
rather delights than saddens the audiences .
There are still ongoing attempts to classify serious games. Researchers at the
Laboratory for Entertainment and Educational Games at the University of Michigan
11
offered a breakdown of those games into persuasive games, games of health,
educational games (Learning game - learning to use theoretical knowledge in
practice or Edutainment - caused by a combination English words "education"
[education] and "entertainment" [entertainment]), military games / simulators (e.g.,
simulations of different vehicles, business activities, strategic thinking, etc.),
government / non-governmental, game information (News Games - Games
journalism, journalistic, commenting on current events in the world) as well as
corporate-game advertising.

Polish versus Western market
It seems necessary to compare the domestic market with American and Western
European markets, which will help to realize the complexity of the phenomenon.
Abroad, there are many research centers that deal with "serious games". In the
United States, Great Britain, the Netherlands there are institutes with academic
units. Universities in Michigan (United States), Utrecht (Netherlands), Salford
(England), Skövde (Sweden) offer studies in the design of this type of games and the
opportunity to obtain the title of the Master of Arts, Master of Science or just
a certificate of a designer of serious games. In addition, several major publications
have been devoted to them. "Serious games" are ordered by organizations,
companies, individuals, and even governments. And actually there is no theme,
issue, social issues, which do not fall into categories of these games. On many web
pages devoted only to serious games, we can find organic, medical, economic,
military, psychological, but also - and this can hardly be imagined - even existential
and queer games. Many theorists and practitioners are involved in creating them.
Many companies are proposing their own games, as well as offering custom games.
10

D. Urbańska-Galanciak, Homo players. Strategie odbioru gier komputerowych. Warszawa 2009, p. 148.
S. Fizek, Gry na poważnie, czyli na czym polega „serious gaming”? [in:] portal „Technopolis – o grach z kulturą”,
22.03.2010 http://technopolis.polityka.pl/2010/gry-na-powaznie-czyli-na-czym-polega-serious-gaming (access:
8.01.2012).
11

187

Justyna Weronika Łabądź

And contrary to the accepted beliefs, these are not only flash games with poor
graphics and uninteresting story. One of the best examples is the America's Army –
a free video game, whose first version was established in 2002, and since then has
already had three editions (recent in 2009). Funded by the U.S. Army, the game had
already been downloaded from the network by over eight million people. Not a bad
outcome for a propaganda tool, which openly encourages players to join the ranks of
the army12. Leaving aside the disturbing fact of overt manipulation, in the West there
are also promoted games, in which players themselves can create a simulation game,
educational, etc. The Polish market is only beginning to develop in this field. Most of
the more interesting games, surprising with their graphics and storyline, turn out to
be Polish translations of foreign editions, such as the popular series of Emergency,
through which players can learn, among other things - first aid, how to act in
emergencies, manage emergency services and security. Games made in Poland are
quite rare, but it is notable that there is a revival of the discussion about these games;
game theorists sometimes even unwittingly fall into the "serious games". There
appear companies that offer their games created as elements that can be used in the
classroom with students, in a training, or which would complement the advertising
campaign, help in strengthening and better anchoring in the consciousness of the
recipient.
The owners of gaming portals often lack awareness of the distinctness of this type
of games. I guess everyone is surprised at the sight of a tab of a game called "serious".
During my research it appeared that if the vortals included, among many, some
serious games, they were placed under the branches of educational games, political,
funny, strategic, and many, many others. Among the Polish "serious games" we will
not find many examples, which were given in the classification of the University of
Michigan. There are usually educational games and simulations. For several years,
considerable interest has been paid to political games, and among them, less
numerous, those commenting on events in Poland and abroad. I shall subsequently
try to give a split due to the most common serious games on the Polish market and
try to describe them briefly.

Educational Games
It would seem that we do not have to devote too much attention to educational
games as there are numerous publications about them. Almost everyone has heard
of or seen play games designed for children, teaching them to count, use a foreign
language, explaining the laws of physics, etc. All these, of course, may be entered in
the current of serious games, and I think it is difficult to deny them a positive impact
on children's learning. In the description of educational games this type has been
12 P. Olszewski, Polityzacja gier wideo. Ewolucja od niezobowiązującej rozrywki do zideologizowanego medium,
„Homo Ludens” 1/(3) (2011), p. 171.
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limited to one, quite an unusual : example, which, in addition to educational benefits,
brings with it a presentation of the technological capabilities that can be used by
teachers communicating knowledge.
13
The game Magritte was created in 2007 by Martin Drews as a complementary
part of his thesis devoted to computer games - fighting illiteracy and functional
information, and opportunities to create such games by teachers using free software
like Adventure Maker14. Drews - without knowing any programming language, using
the graphical user interface, ready to paste pictures, typing recommendations made a fictional game. Its main character is caught in a mysterious game unfolding in
the streets of Wroclaw. The game uses characters and items and well known
paintings by the Belgian surrealist painter - René Magritte. You can learn through it,
to some extent, about Wroclaw, but also become familiar with the works of
surrealist, hence the dual educational dimensions of the game.

Economic Games
One can find relatively large networks of economic simulators. I think we can
count among them even micro-nation phenomenon, which deals with the
simulation of a virtual state and the ordinance creating the necessary structures
ranging from law, education, infrastructure, and culture. In their structure they
resemble role-playing games because participants assume the roles of fictional
characters. Although micro-nations are not like the games discussed here, they are to
me rather a "game of the state", played along the rules. This phenomenon can be
observed in Poland since mid 90s of the previous century. One can notice educational
function in them, namely management science.From 2011 we have also had an
opportunity to study the management of EU projects using a computer game. The
business simulation was created by EXER Coaching Game15 and was premiered on
9 June. There is a demo available on the project site and it is possible to purchase/
access the game then. Meanwhile, the game was put to test in the classes, within the
"European funds" by the students of the Faculty of International and Political Studies
at University of Lodz. The impact of the game on the students has been explained by
the co-author - Dr. Thomas Kaminski, assistant professor at the University of Łódź in
such a way: "If you ask me how to call the students' effect> wow < is the answer: give
16
them a computer game instead of a lecture" . In the application of simulation the
player takes the role of a project manager and learns how to manage it efficiently in
13

Available on: www.magritte.ocom.pl (access: 8.01.12).
M. Drews, Gry komputerowe w walce z analfabetyzmem funkcjonalnym i informacyjnym – darmowe programy
do tworzenia gier i możliwość wykorzystania ich w edukacji na przykładzie programu Adventure Maker:
http://project2.art.pl/magritte/praca.pdf (access: 8.01.12).
15 http://www.exer.com.pl/ (Access: 9.01.12).
16 Wy-graj przyszłość. GRYWALIZACJA! [in:] portal „Game Learning”, 31 maja 2011
http://gamelearning.net4u.pl/?p=20 (access: 9.01.12) .
14
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accordance with the requirements of the European Union On the Economic
Education Portal17, maintained by the Polish National Bank, you will find several
games which are divided into simple and decisive, whose subject matter is closely
related to economic issues. These include simple games such as showing what
inflation is, or involving the recognition of banknotes. But we find among them
a more complex game, such as Rich Pensioner, whose aim is to show the possibilities
and consequences of investment for those who are thinking about their financial
future. In the game, From buns to the Company the user is to get the most revenue
from the sale of sandwiches, which affect not only the tastes of customers, but also
the investments made. As shown in the above example, to encourage players to play
the game, quite a humorous approach to the subject is also needed, making it easy
and nice to start their own business.

Persuasive Games
The ambitious targets are also set forth by the developers of persuasive games.
According to the founders of the service "Persuasive Games", this kind of games
"affects the players, encouraging them to take action through gameplay.”18 Although
this definition can be successfully applied to any type of electronic entertainment,
a major theme of persuasive games gives it a special character. Mentioned earlier,
a researcher and game designer - Ian Bogost, proposes to replace the term serious
games with a persuasive definition (persuasive games), stressing that many games
19
bring the message and it is not necessarily readily available.
In Poland, the most popular games among adult players are the political games,
which fit with their character into the stream of serious games. A substantial
collection of this type of games is available on the vortal GRYzonie.pl. One of the
games in 2006 entitled The Mass was so popular in its time that generated daily from
2 to 3 thousand visits of unique visitors. The other game, Nerwowy rzut, has now
90 thousand impressions on the site and, according to Michael Cieslak, the owner of
the site, attracted many new users to the vortal in 2007. It gained popularity after it
was presented on TVN television in Fakty. With this promotion during the same
evening, the number of users of the game reached 414 people. In an exchange,
Michael Cieslak admitted:
"But I regret to say that the more offensive or controversial (and not necessarily the best quality) the
game is, the largest popularity it gains. When the game is less worrisome to its heroes, it does not
usually gained such popularity in the network, as its counterpart of a sharper character. I also
noticed the correlation in the case of political games that the more "controversial" the behavior of

17
18
19

http://www.nbportal.pl/pl/np (access: 9.01.12).
http://www.persuasivegames.com/about/ (Access: 9.01.12).
I. Bogost, Persuasive Games: the expressive power of videogames, Massachusetts Institute of Technology 2007.
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government and politicians is, the larger the group of players is eager to play it. When politicians are
not making as many problems and all sorts of blunders, it is difficult to make a game that will find its
audience, and that results in the game being popular”20.

This vortal also has other games that can be included in the mainstream of
persuasive type. Among others is the game Szkolny mundurek, where the game hero
- a student, must go through the board and perform several tasks to "earn" the
mandatory school uniform introduced to schools in 2007. On the same webpage one
can also find games whose action takes place during major events, commented live in
the media. The game of Strajk,introduced after: a protest of nurses, belongs to this
type of games, together with Chińska ucieczka, associated with the Olympics in
Beijing and the problems of freedom for Tibet. Political games are an interesting
subject for a separate article, but it is worth adding that in this year's election
campaign, political parties and politicians, conforming to the ban placed on radio and
television, began to seek new forms of advertising. It created an opportunity for new
games, mostly trying to make fun of the opposition party politicians, to be created on
demand. Some of them deserve special attention because of their uniqueness, such
as the game Kolej-przyśpieszenie made by Sojusz Lewicy Demokratycznej, in which
the participants are trying to do the impossible, for example to cram 100 people in
a 80-passenger car with a clear hint that the perpetrators of all this are Donald Tusk
and Cezary Grabarczyk. Platforma, as a response to the blow, released their own
game Platformuła, modeled on the old cartoon Wacky Races. The purpose of the
combined application with Facebook is to travel to the finish and the destruction of
any obstacles on the way. Prawo i Sprawiedliwość, in turn, referring to the popular
game at that time - Angry Birds, presented their own titled ANGRY PIS. In the course
of the game, using PiS politicians, one is trying to "knock out" the ruling party
members from the Parliament.

Advertising Games
Increasingly, advantages of computer games in advertising campaigns have been
recognized. One of the websites offering this type of marketing tools informs:
"Promotional games are an extremely effective tool for building your corporate
image and attracting new customers. By engaging a user in a multimedia
entertainment you are convincing him that your company is open to new ideas and
new solutions. The player associates positive feelings (joy of winning, the pleasure of
the game, the desire of activity) with the advertised in-game services, products or a
company logo that appears, making it clear that the marketing message arrives with
a double force.21 "
20
21

Own mail correspondence with Michał Cieślak on 17 October 2011.
http://www.jot-er.pl/multimedia.html (access: 9.01.12).
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So far many big brands have used computer games to promote their products.
Some of them use them constantly. However, the examples shown here playing with
both the persuasive function, as well as informative one; they were not created for
financial gain. They focus more on customer interest in specific subjects.
At the end of May and June 2011, a game ordered by the Silesian Museum and
"Gazeta Wyborcza" in Katowice was released, which was part of a jointly prepared
project. Trzy Dęby22 is an animated board game, referring to the historical name of the
"three oaks," connected with the beginning of the first Silesian uprising. Moving
a figure of a Silesian insurrectionist around the board, we learn a great deal about the
uprisings in Silesia, but also our historical knowledge is verified. The game was the
addition of information in the memory of celebrations of the year devoted to Silesian
uprisings. An interesting example is the game Catch Papilloma, launched and
23
available on the Facebook profile, "Kobiecy sekret" since November 2011. This
simple game, aimed at women, is a part of the social campaign "protect life against
cervical cancer." The game begins with a selection of avatars, its clothing, make-up,
and jewelry, with the final stage allegedly being the most attractive to women.
However, it appears that shortly after leaving the avatar in a virtual city, one's task is
implied in title "grabbing Papilloma". Once we are able to do this, information
appears on the screen which reminds us that what was apparently a nice-looking
monster, is actually a hoax. The inscription says: "The end of the virtual game - the
real battle begins for you now" and it turns out that we just caught a Human
Papillomavirus, which is the virus responsible for cervical cancer. This simple game is
very popular among women - proof of which is more than 45 thousand fans on the
profile awareness campaign and number of organized competitions, mostly
connected with the created avatars.
In summary, Polish serious gaming, whatever alternative names we use to call it,
is growing up constantly to meet the level of the western standards. You will notice
that the strongest group of "serious games" are the educational ones. Increasingly,
teachers note that the generation who grow up with computers as part of their
reality is hard to be taught by old, proven methods. But unfortunately what
characterizes them is the ignorance of new media, because it causes pathology in
teachingas children rather than look up to their teachers in search of education try to
24
educate themselves . However, often they cannot choose the most valuable games
and programs.
„However, children living in the era of information technology are more
demanding than previous generations, so the training of future teachers and those

22

http://www.muzeumslaskie.pl/zagraj-w-3-deby-i-poznaj-historie-powstan-slaskich.php (access: 9.01.12).
http://www.facebook.com/KobiecySekret (access: 9.01.12).
24 M. Drews, Gry komputerowe a analfabetyzm funkcjonalny i informacyjny, „Homo Communicativus”
(4)/2008.
23
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currently working with children, should emphasize the knowledge of the use of
computer technology, application of specific software in working with children.25"
Games are still not adequately used in teaching. A better situation is in training,
where employers increasingly recognize the attractive nature of simulation games,
which allow to increase employee skills and motivate him/her to take action.
Educational games rather easily indicate who their target users are. A more
interesting question seems to be who the users of other types of serious games are –
games of persuasion or political advertising. In order to describe them we certainly
cannot apply the more usual criterion for classification, created on the basis of the
time spent playing, which divides players into the "occasional", "intense" and
"compulsive" groups26. However, I assume that they are users who, if they are not
researchers, often come across these games by accident. Many "serious games" are
placed on social networking sites like Facebook or Nasza Klasa, which continues to
strongly affect the network society, and their extended "referral system" helps you to
quickly promote different phenomena. Unfortunately, due to the absence in Poland
of separate pages devoted to games, it is hard to follow the conscious seeking of the
users. Many people see in "serious games" a new medium through which to analyze
important socio-political issues. However, if we accept the idea of Ian Bogosta, for
whom serious games are a limited persuasive variety of games, it is easy to arrive at
the conclusion that in case of many commercial games that have meaning, their
mechanics will dictate how to ignore the layers of meaning for the sake of enjoyment
of a simple system of rewarding for the player. When we play, we are accustomed to
competition, even when we compete with the computer. We think more about the
points we earn by doing the job and eliminating the enemy, than about cultural
analysis. Serious games, games created primarily for the message, do not give us the
possibility of "immersion in the game", not only because of their poor graphics and
storyline. "Serious games" carry a message that they are not actually the types of
games which we are accustomed to. Such is the case of of a game called September
12th, created by Gonzalo Frasca, which is a response to the terrorist attacks of
September 11, 2001, which upon entering displays such a notice:
"This is not a game. You can not win or lose. This is a simulation. There is no end, but just the
beginning. The rules are trivial. You can shoot or not. This is a simple model that you can use to
explore some aspects of the fight against terrorism”27.

You can come to the conclusion that although these games often resemble
standard games, where at the end you lose or win, when relevant information is
provided, the act itself of starting the game is a winning situation for both the user
25 B. Smagacz, Komputerowe wspomaganie umiejętności czytania ze zrozumieniem, „Nowa Szkoła”, no. 3 (631),
marzec 2005, p. 23.
26 D. Urbańska-Galanciak, Homo players. Strategie odbioru gier komputerowych. Warszawa 2009, p. 231.
27 G. Frasca, 12th September: http://www.newsgaming.com/games/index12.htm (access: 9.01.12).
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(awareness, a desire to understand), and the creator, inspirer of the game (reaching
the user and interest in the topic). Whatever way to look at the "serious games", they
are an interesting subject for observation of the reception styles of players, as well as
the increasing awareness of companies, institutions and organizations, noticing the
extraordinary potential of computer games in the transfer of knowledge, awareness,
and even inducting the change of their thinking.

"Serious games", play as science and education - a Polish perspective
Summary
For several years we could observe the existence of a fairly experimental stream of games, the so
called serious games. Their main function is not entertainment, but education and drawing attention to
important social issues. Serious games show, for instance, how to give first aid, comment on political
events, or convince to run an organic farm, as well as teach how to cope with the EU projects. The
concept of these games was presented in several publications in America. In Poland they are still getting
more and more popular. In the article the author tries to analyze the Polish market of serious games and
present in a close-up the opportunities created by them in changing not only the educational system,
but also the society's way of thinking.
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Narracje wymyślone – świat dziecięcych
konfabulacji a media

Poznawczy kontekst odbioru i przetwarzania informacji
Procesy poznawcze warunkujące podstawy ogólnej wiedzy o świecie, głównie za
sprawą mechanizmów pamięci, nie są obojętne wobec informacji asymilowanych ze
środowiska. Pamięć epizodyczna dotycząca doświadczanych przeżyć oraz będąca jej
rezultatem pamięć autobiograficzna mają bardzo złożony i jednocześnie aktywny
charakter, co czyni je obecnymi w mechanizmach adaptacyjnych dziecka. Pozostaje
interesującą kwestia ingerencji w ślad pamięciowy dziecka sytuacji, przeżyć, ról
asymilowanych ze źródeł, gdzie bodźce zarówno w formie, jak i treści łączą się ze
sobą, stanowiąc atrakcyjną dla dziecka formę zdobywania wiedzy o świecie. Chodzi
tu głównie o przekaz medialny, który uruchamia konfabulacje, które z kolei włączone
w narracje dziecka uzewnętrzniają jego tożsamość. Zjawisko to jest szczególnie
widoczne u dzieci w wieku przedszkolnym. W tym wieku różnica między rzeczywistością a fikcją przebiega wzdłuż nieostrej granicy.
Niezależnie od wielu potocznie przytaczanych argumentów dotyczących negatywnego wpływu mediów na rozwój i kształtowanie osobowości dziecka istotny element stanowi poznawczy kontekst odbioru i przetwarzania informacji. Niezaprzeczalnie środki masowego przekazu oddziałują na dzieci już od pierwszych miesięcy życia
i stopniowo, w miarę rozwoju dziecka, stają się coraz ważniejsze. I chociaż ciągły,
wielogodzinny kontakt z nimi powoduje nadmierne przeciążenie narządów zmysłu1,
to raczej powinien on być rozpatrywany jako przyczyna dalszych zmian poznawczych,
niż jako skutek obcowania dziecka z mediami. Stąd podjęte w prezentowanej pracy
rozważania dotyczą wyłącznie oceny funkcji pamięci dziecka i jej podatności na
wpływ informacji pozyskiwanych z mediów traktowanych tu celowo w bardzo wąskim znaczeniu (telewizja).

1

Por. J. Izdebska, Elektroniczna niańka, „Edukacja i dialog” 1996, nr 9, s. 217.
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W wielu współczesnych definicjach mediów uwzględnia się funkcję rejestrowania
treści, co z jednej strony wskazuje na funkcję ich przechowywania (obrazów, dźwięków, informacji), a z drugiej strony – za sprawą transmisji – na uruchomienie ciągu
różnorodnych procesów u odbiorcy. W aspekcie psychologii poznawczej pochodne
poznawcze przekazu płynącego z nowych mediów, mass mediów, mediów tradycyjnych konstytuujące przetwarzanie informacji szczególnie u dziecka, dotyczą zjawiska
wzorca i jego dalszej reprodukcji. W definicji M. McLuhana odnoszącej się do medium
jako środka przekazu autor podkreśla jego
„(…) psychiczne i społeczne konsekwencje projektów lub wzorców, ponieważ wzmacniają one lub
przyspieszają już istniejące procesy. “Przekazem” dowolnego środka przekazu lub techniki jest
bowiem zmiana skali, tempa lub wzorca, jaką ten środek wprowadza w ludzkie życie”2.

Wzorcowi w postaci pamięci przypisuje się szczególną rolę, szczególnie w tworzeniu tożsamości dziecka. Warunkiem zaistnienia poczucia tożsamości jest pamięć
przeszłych zdarzeń, pojęć, przeżyć oraz możliwość ich ponownego odtworzenia,
a także antycypacja zdarzeń na podstawie już doświadczonych. Z kolei warunkami
koniecznymi do wytworzenia samoświadomości, która manifestuje się w przypadku
dziecka różnorakimi narracjami, są przede wszystkim3:
1. zdolność do czasowej integracji informacji;
2. zdolność do minimalnego samoodniesienia;
3. zdolność do zaangażowania w refleksyjne metapoznanie (metareprezentacje);
4. zdolność do kodowania (zapisywania) i odzyskiwania epizodycznej pamięci autobiograficznej.
Wspomniane wskaźniki wymagają krótkiego omówienia, szczególnie wobec ich
obecności i roli w tworzeniu tożsamości dziecka. Czasowa integracja informacji wywodzi się z koncepcji Gestalt – dokładnie postaci percepcyjnej, jaka wyłania się na
bazie odebranych przez zmysły bodźców. W każdym przypadku odbioru przekazu
medialnego mamy do czynienia z odrębnymi bodźcami – dźwiękami i obrazami –
które tworzą w umyśle pewną całość. Doświadczenie integracji informacji jest ostatecznie czymś innym niż poszczególne informacje, czy prosta ich suma4.
Z kolei minimalne samoodniesienie nie jest tylko sztywną desygnacją – wskazywaniem na samego siebie. Jeżeli zachodzą warunki, by w danym zbiorze możliwych
rzeczywistości istniał obiekt, o którym mówimy „ja”, można go zidentyfikować przez
deskrypcję ustalającą odniesienie lub przez wskazanie. Sztywne desygnatory zobowiązują do uznania przedmiotów odniesienia, ale nie do uznania światów, w których
one mogą istnieć5. Niezawodna identyfikacja w świecie rzeczywistym nie istnieje. Ta
2

M. McLuhan, Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, Warszawa 2004, s. 39.
S. Gallagher, Self-narrative in schizophrenia, [w:] The Self and Schizophrenia: A Neuropsychological Perspective,
A. S. David and T., Kircher (red.), Cambridge 2003.
4
Por. E Poppel, Granice świadomości, Warszawa 1989.
5
I. Brinck, The Indexical 'I', Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1997, s. 60.
3
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coraz rzadziej dyskutowana teza utrudnia badanie pojęcia samoodniesienia u dziecka. Z jednej strony jest ono związane z początkiem kształtowania się tożsamości
i rozwojem Ego, ale z drugiej strony nie jest kategorią obecną wyłącznie w świecie
rzeczywistym. Wystarczy, że narracja dziecka zawierająca samoodniesienie przeplata
się z następczymi efektami narracji filmowych, bajkowych, itp.
Na temat kolejnego czynnika, modularności umysłu i zdolności umysłu do metareprezentacji, mówi się ostatnio coraz częściej6. Założenie o istnieniu przetwarzającego dane zmysłowe na reprezentacje mentalne modułu dekodowania wyrażeń
językowych działającego automatycznie i poza naszą świadomością, który przekształca sygnały dźwiękowe wypowiedzi w reprezentacje mentalne, nie jest kwestionowane. Metareprezentacja to reprezentowanie reprezentacji: reprezentacja wyższego
7
rzędu zawierająca reprezentację niższego rzędu . Reprezentacje i ich metareprezentacje „(…) mogą być analizowane przy pomocy pojęcia reprezentacji przez podobień8
stwo” . Podobieństwo to występowanie tych samych cech (językowych, logicznych,
pojęciowych, stylistycznych i innych) w reprezentacji i metareprezentacji.
Z kolei skorelowana z przedstawionymi czynnikami struktura pamięci jest zjawiskiem dynamicznym i zanim wykształci się trwały ślad pamięciowy przechodzi przez
różne etapy. Kodowanie i odzyskiwanie śladów pamięci umożliwia kształtowanie
i funkcjonowanie doświadczenia. Za sprawą mechanizmów pamięci dziecko przyswaja i gromadzi wiedzę o świecie oraz umiejętności i sprawności, szczególnie za sprawą
uczenia się przez doświadczenie. Ponieważ u dziecka pamięć ma głównie mimowolny
charakter, to większość informacji zapamiętywana jest w sposób spontaniczny.

Konfabulacje w ujęciu poznawczym
Na tle kształtowania się u dziecka procesów pamięci, po spełnieniu części wspomnianych kryteriów decydujących o tworzeniu się samoświadomości (z naturalnymi
ograniczeniami spowodowanymi wiekiem rozwojowym), tworzą się konfabulacje,
czyli wspomnienie rzekome. Stanowią one uzupełnianie luk pamięciowych opowiadaniem historii, które naprawdę się nie zdarzyły, w tym znaczeniu, że osoba nie była
uczestnikiem zdarzeń. W historiach opowiadanych przez dzieci może się pojawić
błędne określanie czasu lub miejsca zdarzenia, osób w nim uczestniczących przy
jednoczesnym przekonaniu, że podaje się prawdziwe i poprawne informacje. Konfabulację można traktować jako naturalną czynność umysłu służącą uzupełnianiu
braków wiedzy. U młodszych dzieci przejawy konfabulacji wynikają z braku kontroli
nad działaniem własnej pamięci i wyobraźni. Chociaż w psychologii klinicznej często
konfabulacje traktuje się jako objaw zaburzeń zapamiętywania, to jednak traktując to
6

D. Sperber, D. Wilson, Pragmatics, modularity and mind-reading, [w:] „Mind and Language” 17, 2002.
D. Wilson, Metarepresentation in linguistic communication, [w:] Metarepresentations: An Interdisciplinary
Perspective, D. Sperber (red.), Oxford 2000.
8
Tamże, s.141.
7
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zjawisko jako charakterystyczne dla wieku rozwojowego należy zwrócić uwagę na
mechanizmy powstania uruchomione tzw. efektami następczymi (w tym przypadku
są to następstwa wynikające z obcowania z telewizją). Ponadto bezsprzecznie należy
odróżniać konfabulacje od wyobraźni dziecka.
Mechanizm powstawania efektów następczych przebiega zgodnie z tworzeniem
się śladu pamięciowego, które rozpoczyna się od percepcji obrazu i dźwięku. Po
zarejestrowaniu informacji tworzy się pamięć bezpośrednia, szczególnie w postaci
pamięci ikonicznej. W tym miejscu następuję dyskryminacja bodźców – ślad pamięciowy jest ulotny lub, jeżeli treść nabierze subiektywnie ważnych, dystynktywnych
cech dla odbiorcy, to taki ślad przekształca się w bardziej trwały – tworzy się tzw.
pamięć krótkotrwała. Ponieważ pojemność pamięci krótkotrwałej jest ograniczona,
to ślady w niej wytworzone muszą ulec przekształceniu w procesie zwanym konsolidacją – w wyniku tego procesu powstają trwałe ślady pamięciowe. Ślady te są
zróżnicowane indywidualnie. Zatem można przypuszczać, że odbiór wrażeń nie jest
rezultatem jedynie prawidłowości aparatu percepcyjnego, ale wynika z indywidualnych cech danej jednostki, z jej ukrytego porządku, o którym można wnioskować na
podstawie obserwowanych różnic w progach percepcyjnych.
Efekty następcze są reakcjami, których doświadczamy na podstawie działającego
wcześniej bodźca. Można do nich zaliczyć zarówno perseweracje, w formie towarzyszącej dziecku jakiejś melodii lub myśli, jak również tzw. powidoki w obrębie zmysłu
wzroku. Wszystkie te efekty następcze mają charakter przebiegający w czasie. Jeżeli
narracja zostaje przerwana luką pamięciową, to efekt następczy przejawia się
w formie przywołania zdarzenia nierealnego. Konfabulacja – zafałszowanie pamięci –
polega więc na zapełnianiu luki pamięciowej zmyślonymi, fantastycznymi treściami.
Nie jest to jednak zamiar kłamstwa, a jedynie „wypełnienie” zakłopotania, które
może nawet powodować sytuację stresogenną lub lękotwórczą u dziecka.
Treści przekazywane dzieciom via media sprzyjają uruchamianiu konfabulacji.
Dzieci w wieku przedszkolnym mają często trudności w rozgraniczeniu rzeczywistości
od fantazji, w odróżnieniu tego, co percypowały, od tego, co dzieje się „tu i teraz”,
dlatego też późniejsze narracje obfitują w sytuacje zmyślone. Co ciekawe, narracje te
tworzą pewną spójną całość, co stanowi dowód na perseweracje, które z równą
intensywnością cechują narracje wirtualne pojawiające się np. w bajkach.
Słabo więc rozwinięta umiejętność krytycznego, abstrakcyjnego myślenia skutkuje bogactwem wizji, które przeplatają się z realnymi zdarzeniami. Dziecko w wieku
przedszkolnym żyje w świecie, w którym np. przedmioty i zwierzęta są obdarzone
ludzkimi przymiotami i traktowane jako równorzędne byty9. Ta cecha myślenia sprzyja konfabulacjom.

9

J. Piaget określa to zjawisko mianem animizmu.
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Implikacje praktyczne
Wskazana analiza nasuwa kilka implikacji praktycznych. Jakkolwiek konfabulacje
mają charakter wpisany w wiek rozwojowy dziecka, to niewątpliwie ich natężenie jest
wprost proporcjonalne do oddziaływania przekazów medialnych na pamięć dziecka.
Skoro procesy pamięci skorelowane są z tworzeniem się tożsamości, to współistnienie w tym rozwoju konfabulacji powinno być poddane szczególnej ocenie psychologiczno-pedagogicznej. W tym aspekcie rekomenduje się zatem, aby:
1. dostosować oglądane treści do możliwości intelektualnych i emocjonalnych
dziecka;
2. omawiać i interpretować w miarę możliwości obejrzane treści;
3. oglądać telewizję w sposób selektywny i świadomy;
4. wyeliminować czynniki i sytuacje, które wpływają ujemnie na odbiór treści, m.in.
czynniki o charakterze stresogennym.
Zasady te powinny być realizowane w całym środowisku wychowawczym, zarówno rodzinnym, jak i szkolnym.
Imaginary narratives – the world of children confabulations and the media
Summary
The cognitive basis of general knowledge about the world, mainly due to the mechanisms of
memory, is not indifferent to the information assimilated from the environment. The observed
confabulation that occurs at the developmental stage, functions as an intercourse with fictional
narratives appearing in the media. The paper discusses the mechanism of confabulation and provides
practical guidance into the psycho-pedagogical prevention of this phenomenon.
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Sprawozdanie z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
„Problemy konwergencji mediów w Polsce”
Kraków, 24-25 stycznia 2013

W dniach 24 – 25 stycznia 2013 r. w Krakowie odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod hasłem Problemy konwergencji mediów w Polsce. Organizatorami
byli Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Humanitas
w Sosnowcu oraz Międzynarodowe Centrum Badań nad Mediami i Komunikacją
Społeczną – Fundacja „Humanitas”. Wśród partnerów konferencji znaleźli się: Akademia Ignatianum w Krakowie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,
E-wydawnictwo sp. z o.o. oraz Portal PRoto.pl Wszystko o Public Relations. Miejscem
obrad konferencji objętej patronatem Programu Ambasadorów Kongresów Polskich
była siedziba Akademii Ignatianum.
Szeroko zakrojona tematyka obrad przyciągnęła liczne i zróżnicowane grono naukowców: medioznawców, literaturoznawców, pedagogów, filozofów, pracowników
naukowych szkół politechnicznych, SGH i innych. Ogółem w dyskusjach wzięło udział
ponad 60 osób, co świadczy o tym, że problematyka wzajemnego przenikania się
i upodabniania mediów jest nie tylko ważnym problemem badawczym medioznawstwa, ale także zagadnieniem interdyscyplinarnym, interesującym badaczy nieraz
z odległych od wiedzy o mediach dziedzin nauki.
Konferencja rozpoczęła się sesją plenarną, w trakcie której omawiano ogólne
problemy konwergencji. Otwierający spotkanie dr Michał Kaczmarczyk podkreślił, że
konwergencja to konieczność nieustannych zmian w mediach, dostosowywania do
nowych warunków nie tylko treści czy kanałów przekazu, ale także form dziennikarskich, struktur redakcji czy sposobów kierowania pracownikami. Prof.dr hab. Jacek
Kołodziej z Uniwersytetu Jagiellońskiego rozpatrywał zjawisko z punktu widzenia
kultury mediów, dla której przenikanie się form i treści różnych środków przekazu jest
niezwykle ciekawym polem badawczym. Prof. dr hab. Adam Regiewicz (Akademia im.
Jana Długosza w Częstochowie) zrócił uwagę na możliwości zastosowania znanej
z literaturoznawstwa metody komparatystycznej do badania nowych mediów. Z kolei
prof. dr hab. Maciej Soin zastanawiał się w swoim wystąpieniu nad wpływem nowych
mediów i ich swoistej kultury pozyskiwania informacji oraz przekazu na obiektywizm
dziennikarzy. W mediach tradycyjnych był on zawsze postulowanym ideałem, nowe
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media jednak przewartościowują wiele istniejących dotąd poglądów na temat dziennikarzy i ich pracy. Sesję plenarną zamknął prof. dr hab. Wojciech Furman, omawiając
zagadnienie niezwykle poruszające środowiska medialne i opinię publiczną w ubiegłym roku – sprawę podpisania przez Polskę umowy ACTA. Ten akt prawny miał
niezwykle istotne znaczenie nie tylko dla mediów stricte elektronicznych, ale także
dla tych, które do sieci przeniosły część swojej działalności.
Oprócz sesji plenarnej odbyło się 10 sesji panelowych. Pierwszego dnia obradowano w panelach:
1. Konwergencja mediów – konteksty genologiczne (I) pod przewodnictwem prof. dr
hab. Adama Regiewicza;
2. Konwergencja mediów – konteksty genologiczne (II) pod przewodnictwem dr
Pawła Sarny;
3. Komunikowanie publiczne w kulturze konwergencji (I), pod przewodnictwem
prof. dr hab. Wojciecha Furmana;
4. Cyfrowy odbiorca – procesy konwergencji a publiczność medialna, pod przewodnictwem prof. dr hab. Krystyny Doktorowicz.
Pierwszy dzień obrad zakończył się uroczystą kolacją w siedzibie Akademii Ignatianum. Drugiego dnia odbyło się sześć kolejnych paneli:
1. Nowe media we współczesnym społeczeństwie – prowadzący dr Mirosław Lakomy;
2. Konwergencja a logika systemu medialnego (I) – prowadzący prof. dr hab. Andrzej
Nowosad;
3. Konwergencja a logika systemu medialnego (II) – prowadzący prof. dr hab. Marian
Gierula;
4. Konwergencja mediów a profesja dziennikarska – prowadząca dr Bogusława Bodzioch – Bryła;
5. Komunikowanie publiczne w kulturze konwergencji (II) – prowadzący prof. dr hab.
Dariusz Rott;
6. Konwergencja mediów – konteksty technologiczne – prowadząca dr Małgorzata
Koszemba – Wiklik.
W panelu Konwergencja a logika systemu medialnego (II), którym pokierował
prof. dr hab. Marian Gierula, wzięło udział siedmioro dyskutantów. Dr Jan Beliczyński
(Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) poruszył kwestię stosunkowo najrzadziej
omawianego na konferencji medium – radia. Tematem jego wystąpienia była Zdolność rozwojowa radia w warunkach konwergencji medialnej. Referat miał na celu
prezentację dotychczasowych osiągnięć omawianego medium w dziedzinie konwergencji i pokazanie nowych kierunków i szans rozwoju.
Dr Jolanta Dzierżyńska – Mielczarek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) w wystąpieniu Konwergencja korporacyjna w polskim systemie medialnym
poruszyła zjawisko konwergencji jako łączenia różnych typów mediów w ramach
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jednej firmy – koncernu medialnego. Na przykładach koncernu Agora i imperium
medialnego Zygmunta Solorza – Żaka, dr Dzierżyńska scharakteryzowała sposoby powiększania stanu posiadania mediów i konsekwencje takich działań dla samych
środków przekazu oraz dla ich odbiorców.
Z kolei dr Bartłomiej Knosala (Politechnika Śląska) zastanawiał się nad kierunkami
rozwoju i łączenia się (technicznego, treściowego, osobowego) mediów z filozoficznego punktu widzenia. Zastanawiał się m. in., czy klasycy medioznawstwa, w tym
Marshall McLuhan trafnie zdiagnozowali owe kierunki i czy ich teorie mają dziś jeszcze zastosowanie.
Dr Judyta Ewa Perczak (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) przedstawiła temat Abrakadabra w sieci: portale i strony internetowe prasy ezoterycznej
w Polsce. Zagadnienia związane z mediami ezoterycznymi nie były dotąd obecne
w polskim medioznawstwie, dlatego na początku dr Perczak przybliżyła definicję
prasy ezoterycznej, następnie dokonała krótkiego przeglądu i typologii portali i stron
poświęconych omawianej tematyce, by następnie scharakteryzować te, które są
związane z ukazującymi się najdłużej na polskim rynku tytułami ezoterycznymi: miesięcznikami „Wróżka” i „Nieznany Świat” oraz tygodnikiem „Gwiazdy mówią”. Konkluzją wystąpienia było stwierdzenie, że media te, chociaż zadomowione na rynku
tradycyjnym, na razie raczej słabo poddają się konwergencji. Wyjątki od tej zasady są
nieliczne.
Dr Sebastian Musioł (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) zajął się również
dość szczególnym typem prasy – prasą branżową. W wystąpieniu Prasa branżowa
jako przedsiębiorstwo multimedialne opisał, jak ten typ pism, skierowanych z natury
do wąskiego grona odbiorców, wykorzystuje możliwości Internetu do wzbogacania i
rozwijania swojej działalności.
Następnym prelegentem był mgr Przemysław Szews (Uniwersytet Łódzki) z tematem Gazeta 2.0 – nowe formy konwergencji w prasie, w którym analizował wpływ
nowych mediów na zawartość i formy dziennikarskie we współczesnej prasie. Po nim
zaś mgr Paulina Czarnek (Uniwersytet Łódzki) scharakteryzowała Zjawisko konwergencji w radiu komercyjnym na przykładzie Radia Zet, pokazując jak jedna z najpopularniejszych rozgłośni w Polsce radzi sobie w warunkach naporu Internetu i jak go
wykorzystuje do swojego rozwoju.
Panel zakończyła dyskusja, a liczne pytania do wszystkich prelegentów świadczyły
o tym, że przedstawiona tematyka jest aktualna i niezwykle ważna nie tylko dla
samych mediów i ich rozwoju, ale także dla nauk opisujących rynek medialny.
Oficjalne zakończenie konferencji odbyło się 25.01.2013 r. o godz. 14.00, a wystąpienie podsumowujące wygłosił prof. dr hab. Dariusz Rott. Efektem obrad będzie
monografia zawierająca prezentowane wystąpienia, a wydana w Oficynie Naukowej
Verbum w Pradze.
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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 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 lista pozycji blibliograficznych sporządzone są zgodnie z wymogami pisma?
a) TAK
b) NIE
c) CZĘŚCIOWO
! Czy język artykułu wymaga korekty?
a) TAK
b) NIE
c) CZĘŚCIOWO
!

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 i streszczeniem w dwóch egzemplarzach (druk jednostronny A4) oraz elektroniczną wersję tekstu. Adres redakcji:
Akademia Techniczno-Humanistyczna, ul Willowa 2, bud. B, pok. 218, 43-309
Bielsko-Biała z dopiskiem „Media i Społeczeństwo", email: 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, motto 10 pkt,
interlinia 1,5, marginesy standardowe 2,5 cm (góra, dół, lewy, prawy). Należy
unikać formatowania tekstu.
Artykuł powinien zawierać streszczenie na początku tekstu, wprowadzenie
dotyczące inspiracji teoretycznych, część metodologiczną, opis badań lub główny
wywód teoretyczny i wnioski. Do każdej pracy należy również dołączyć – w języku
polskim i angielskim – tytuł, słowa kluczowe ( max. 6) oraz streszczenie (maksymalnie pół strony, czcionka 10 pkt.) 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. 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.
Cytaty trzeba pisać pismem prostym i ujmować je w cudzysłów. Cytat w cytacie
należy oznaczać znakiem >...<.
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Opracowanie przypisów bibliograficznych

Cytaty dłuższe niż trzy wersety należy wyodrębnić w bloku ujętym w cudzysłowie
i opatrzonym przypisem, czcionka rozmiar 10 pkt.
! 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. 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: M. Mrozowski, Spectator in spectaculum. Ukryte osobowości programów telewizyjnych TVP1, TVP2, TVN, Polsat, „Studia Medioznawcze”, 2010, nr
1, s. 14-41.
210

Opracowanie przypisów bibliograficznych

Rozdziały/części tomów zbiorowych
– podajemy inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł rozdziału kursywą, po
przecinku dajemy [w:] dalej tytuł tomu (litery proste), 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.
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Lista recenzentów 2013

1.

Prof. UH-P dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk – Uniwersytet HumanistycznoPrzyrodniczy, Kielce
2. dr Ryszard Filas – Uniwersytet Jagielloński, Kraków
3. dr Lana Hudeček – Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb (Chorwacja)
4. dr Anna Jupowicz-Ginalska – Uniwersytet Warszawski
5. dr hab. Piotr Lewiński – Uniwersytet Wrocławski
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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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