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PODZIĘKOWANIA

Telewizja na pograniczach jest zapisem mojej przygody z antropologicz-
nie zorientowaną analizą telewizji. Żadna książka nie powstaje jednak 
w próżni, dlatego zanim przejdę do zdania relacji z moich konfrontacji 
z telewizyjnymi tekstami, ich widzami oraz twórcami, chcę podziękować 
za spotkania, do jakich w toku jej powstawania doszło. Profesorowi Eu-
geniuszowi Wilkowi dziękuję za opiekę oraz życzliwe wsparcie w czasie 
borykania się z telewizyjną materią. Profesorom Andrzejowi Gwoździo-
wi i Krzysztofowi Losce dziękuję za wnikliwą lekturę i wiele cennych 
uwag, które pozwoliły na ewolucję tej książki do jej obecnej postaci. 
Za towarzyszenie w badaniach terenowych i realizację części wywiadów 
dziękuję doktorowi Piotrowi Klepackiemu, a jego rodzicom, Stanisławie 
i Marianowi Klepackim, serdecznie dziękuję za wspaniałą gościnę i po-
moc logistyczną w czasie moich pobytów na Podlasiu. Podziękowania 
składam Agnieszce Tomanie za krytyczną lekturę i nieocenione wsparcie 
na wszystkich etapach powstawania publikacji, doktor Joannie Walew-
skiej za intelektualne wsparcie, dyskusje i pomoc zwłaszcza w ostatniej 
fazie prac, a Dominice Mistur za wsparcie i przychylność.

Szczególnie gorąco pragnę podziękować mojej Mamie, Bogumile 
Zdrodowskiej – pierwszemu czytelnikowi i dobremu duchowi tego tekstu.

Z wyrazami wdzięczności za poświęcony czas i dobre emocje zwra-
cam się również do moich Rozmówców: widzów programu Tydzień biało-
ruski oraz dziennikarzy przygotowujących w TVP Białystok programy 
dla mniejszości narodowych i etnicznych.





WSTĘP

Telewizja na pograniczach jest z jednej strony krytyką telewizyjną łą-
czącą medioznawcze i antropologiczne narzędzia i perspektywy badaw-
cze, z drugiej zaś próbą zarysowania medialnego pejzażu uchwyconego 
w konkretnym momencie historycznym. Wszystkie poddawane w książce 
analizie programy pojawiły się między rokiem 2008 i 2009. Część z nich 
nie jest już obecna na antenie, inne przetrwały do dziś, wpisując się na 
dłużej w audiowizualny krajobraz.

Głównym celem, jaki sobie postawiłam, było uchwycenie strategii 
i mechanizmów reprezentacji odmienności i inności w przestrzeni me-
dialnej. Nie interesowały mnie jednak portrety, jakie Innym kreślą re-
prezentanci kultur dominujących – relacje podróżnicze czy reportaże, 
ale autoportrety, które w medialną przestrzeń wysyła sam Inny. Szuka-
łam więc takich tekstów telewizyjnych, przez które w tkankę medialnych 
narracji wplecione zostają przekazy pochodzące z innych niż dominujące 
systemów medialnych i punktów widzenia. Owe medialne autoportrety są 
dla społeczności niedominujących niejednokrotnie jedyną szansą na da-
nie głosu, na reprezentację, która jest samodzielnie kreowaną opowieścią 
o sobie. Słowem poszukiwałam programów telewizyjnych, w których Inny 
mówi sam o sobie własnym głosem, pluralizując sferę medialną i rozbija-
jąc panujące w niej etnocentryczne światoobrazy. W kolejnych rozdziałach 
przyjrzę się zatem, w jaki sposób w obiegi medialne wprowadzane są teks-
ty wyprodukowane poza dominującym kręgiem kulturowym.

Teksty telewizyjne, w których Inni mówią sami o sobie w mediach 
głównego nurtu, podzieliłam na trzy typy w zależności od przestrzennej 
skali ich medialnej cyrkulacji: 

(1) Teksty krążące ponad kartografi cznymi granicami państw i men-
talnymi granicami narodów, w globalnym obiegu mediaobrazów. Im po-
święcony jest rozdział drugi Branding narodowy – między marketingiem 
a medialnym autoportretem. Przykładem służącym opisowi tego typu 
medialnych tekstów są reklamy krajów, które nazywam niedominującymi 
medialnie, jakie w ramach brandingu narodowego emitowane są w glo-
balnych kanałach informacyjnych i tematycznych oraz lokalnych stacjach 
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telewizyjnych. Są one nierzadko jedyną formą, w której kraje niedominu-
jące mogą w sposób niezależny i całkowicie autonomiczny kształtować 
swój wizerunek w opozycji do etnocentrycznego dyskursu katastrof lotni-
czych, anomalii pogodowych i aktów terroru, w jaki wtłaczają je główni 
(zachodni) gracze światowej sceny medialnej. To jednocześnie unikatowa 
forma ekspresji społeczności pozostających na marginesie globalnego 
obiegu informacji. Kontekstem analizy spotów country promotion będzie 
opowieść o powojennym ładzie medialnym oraz koncepcja tremendum et 
fascinans Rudolfa Otto, którą na grunt rozważań o stereotypizacji Obce-
go wprowadził Zbigniew Benedyktowicz (2000).

(2) Produkcje powstające na przecięciu granic, w skali regionów, silnie 
zakotwiczone w lokalności i kulturowym kontekście współtworzących 
je stron omówię w rozdziale trzecim Telewizja transgraniczna. W części 
tej zastanowię się nad mechanizmami i strategiami międzykulturowe-
go spotkania w telewizyjnych koprodukcjach. Pojęciowy horyzont tych 
rozważań nakreśli antropologiczna idea sąsiedztwa i pogranicza, które 
rozumieć będę deskryptywnie (jako opis zjawisk rozgrywających się na 
pograniczu) oraz normatywnie (jako pewien wzorzec postawy otwartości 
ku inności). W ich kontekście, dokonując analizy zawartości, przyjrzę się 
programom realizowanym wspólnie przez nadawców z Polski i krajów 
sąsiedzkich – Niemiec, Czech, Słowacji i Węgier.

(3) Programy telewizyjne powstające i krążące w obrębie jednego 
organizmu państwowego, w koherentnej całości administracyjnej i me-
dialnej, przecinające granice, których próżno szukać na mapach, omó-
wione zostaną w ostatnim, czwartym rozdziale O sobie własnym głosem 
– programy mniejszości narodowych i etnicznych. W rozważaniach tych 
skupię się na mechanizmach, jakie podejmuje nadawca, by z jednej strony 
zadośćuczynić Innemu w jego prawie do medialnej ekspresji, a z drugiej 
uczynić to jak najmniejszym kosztem własnym. Przyjrzę się tu zatem nie 
tylko samym analizowanym tekstom, ale także lokalnej polityce medial-
nej oraz organizacji pracy inkorporującej Innego w struktury organiza-
cyjne nadawcy.

Rozdział ten jest najobszerniejszy, ponieważ w pełni zastosowałam 
w nim program metodologiczny, który przedstawiłam w rozdziale pierw-
szym Jak badać i analizować telewizję na pograniczach? Proponuję 
w nim zbiorowe sprawstwo i fi gurę rzecznika jako klucz do zrozumie-
nia mechanizmu generowania tekstów medialnych, których nadawcą jest 
cała społeczność – czy to kraje niedominujące w brandingu narodowym, 
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czy grupa etniczna w programach mniejszościowych. Koncepcja ta dy-
namizuje proces nadawczy, wprowadzając weń dwa podmioty: samą 
społeczność oraz wybraną i legitymizowaną przez nią do zawiadywania 
medialnym autoportretem grupę. By poznać motywy i koncepcje stoją-
ce za medialnymi tekstami programowanymi na przekroczenie granic, 
trzeba dotrzeć do samych nadawców. W tym zakresie używam metody 
etnografi cznej – wywiadu. Najpełniejszą egzemplifi kacją tej propozycji 
metodologicznej jest właśnie analiza cykli mniejszościowych realizowa-
nych przez regionalny ośrodek Telewizji Polskiej w Białymstoku. Prze-
prowadzonej w czwartym rozdziale analizie zawartości sześciu cykli dla 
mniejszości narodowych i etnicznych towarzyszy relacja z badań etno-
grafi cznych prowadzonych wśród członków społeczności białoruskiej 
na Podlasiu oraz dziennikarzy TVP Białystok realizujących programy 
mniejszościowe.

W sumie analizie poddałam 16 spotów promocyjnych, 38 odcinków 
cykli pogranicznych oraz 65 materiałów wyemitowanych w ramach 
regionalnych programów dla mniejszości narodowych i etnicznych. 
Łącznie obejrzałam i przeanalizowałam ponad 20 godzin telewizyjnego 
przekazu. Wyliczenie to umieszczam w tym miejscu nie po to, by do-
wodzić reprezentatywności moich badań – pracowałam w paradygma-
cie etnologicznym, reprezentatywność próby nie jest zatem warunkiem 
powodzenia projektu. Nie ma ono także dowodzić wyczerpania pola 
badawczego – poza zakresem analizy pozostało wiele telewizyjnych 
tekstów realizowanych ponad granicami, jak międzynarodowe serwisy 
informacyjne, europejska stacja informacyjna EuroNews czy (na lokal-
nym, polskim rynku medialnym) programy dla mniejszości religijnych, 
nie w pełni sprawnych bądź nieemitowany już cykl TVP2 Europa da 
się lubić. Spośród całego wachlarza fenomenów i zjawisk telewizyjnych, 
za pomocą swoistej siatki aksjologicznej narzuconej na rzeczywistość 
(w tym przypadku medialną), wybrać musiałam kilka szczególnie noś-
nych elementów. Mam nadzieję, że zaproponowane przeze mnie rozsze-
rzenie badania zdarzenia medialnego na badanie tekstu, odbiorcy, a tak-
że nadawcy z użyciem metod jakościowych pozwoli dostrzec i poddać 
analizie złożoność i wielowymiarowość procesów pluralizacji przestrze-
ni medialnej.

Wieloparadygmatyczność podjętej analizy zasadza się na złożoności 
i wielowymiarowości samej komunikacji w środowisku międzykulturo-
wym. Połączenie analizy ilościowej i jakościowej, badania tekstu oraz 
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uczestników komunikacji, uwzględnienie kontekstu instytucjonalnego, 
polityki medialnej, globalnego i lokalnego ładu medialnego pozwala 
uchwycić całe spektrum zjawisk i elementów, które nie pozostają bez 
wpływu na proces spluralizowania globalnej, regionalnej i lokalnej prze-
strzeni medialnej oraz wprowadzania w nie prawdziwej wielogłosowości.



Rozdział 1

JAK BADAĆ I ANALIZOWAĆ TELEWIZJĘ 
NA POGRANICZACH?

Opowieść o ponadgranicznych obiegach tekstów telewizyjnych wyma-
ga refl eksji nad ich tkanką, jak również towarzyszącym im kontekstem. 
Pod uwagę należy wziąć złożoność medialnej produkcji i dystrybucji na 
przecięciu kulturowych granic (które jakże różnie mogą być wyznacza-
ne), jak i dynamikę samego medium, zakotwiczonego w rzeczywistości 
politycznej, podlegającego lokalnym politykom medialnym, reagującego 
na zmiany społeczne. Telewizja to nie tylko medium, w którym krzyżują 
się aktywności nadawców i widzów, ale też instytucja podlegająca róż-
nym systemom własności i fi nansowania oraz interesom politycznym. 
Co więcej, gdy analizie poddawane są strategie medialnych autoportretów 
czy włączania się do sfery publicznej społeczności dotąd wykluczanych, 
trzeba się odnieść do takich kategorii, jak misja, społeczna powinność, 
służba czy demokratyzacja przestrzeni publicznej. Różnorodność i wielo-
aspektowość przedmiotu refl eksji domaga się wieloparadygmatyczności 
zastosowanych perspektyw i szerokiego instrumentarium badawczego.

Na początku jednak należy się rozprawić z zasadniczym problemem: 
w jaki sposób tekst telewizyjny generowany przez konkretnych dzienni-
karzy, operatorów czy montażystów oraz odbierany indywidualnie przez 
poszczególnych widzów może się stać głosem kolektywnego podmiotu 
– narodu czy mniejszości? Jak możliwy jest medialnie zapośredniczony 
zbiorowy autoportret? Jakie konsekwencje dla badacza ma przyjęcie zało-
żenia o zaangażowaniu w proces komunikacyjny nie jednostek, a całych 
zbiorowości? Owo przejście od jednostkowości do kolektywności wyma-
ga dużej ostrożności, grozi bowiem stosowaniem pojęć i kategorii nieod-
powiadających specyfi ce zbiorowości. W analizie medialnie zapośredni-
czonej, kolektywnej ekspresji chcę się wesprzeć socjologiczną strategią, 
której udało się fenomen skrajnie jednostkowy i indywidualny – tożsa-
mość – wynieść na poziom kolektywny.
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1.1. Odpowiedź socjologii: zbiorowe sprawstwo

Migracja pojęcia tożsamości z marginesu myśli socjologicznej do czołów-
ki pojęć opisujących współczesnego człowieka była reakcją na zespół zja-
wisk. Do najważniejszych, za Zbigniewem Bokszańskim (2007: 50), zali-
czyć można: skomplikowanie i upłynnienie podziału pracy oraz struktur 
społecznych, odbierające jednostkom wyraźne i niekwestionowane kate-
gorie przynależności społecznej; osmozę granic społecznych i ruchliwość 
jednostek przez podziały grupowe, wymagające od nich wielokrotnych 
zmian w obrębie własnej autodefi nicji; ewolucję systemów politycznych 
i prawnych, udostępniającą jednostkom coraz większe spektrum praw 
i możliwości (w tym także społecznego awansu i kształtowania charak-
teru swojej obecności w społeczności). Procesy te obciążyły człowieka 
indywidualną odpowiedzialnością za siebie – w tym również za swoją 
autodefi nicję. Kategoria tożsamości opisuje zjawiska rozgrywające się 
w przestrzeni jednostkowej, a do szerokiego dyskursu humanistycznego 
weszła w związku z przemianami, jakim podlegała sytuacja jednostki. 
Dlatego zastosowanie kategorii tożsamości do analizy zakładającej pod-
miot zbiorowy napotkało opór, z jakim trzeba się także zmierzyć, anali-
zując medialne zbiorowe autoportrety. Zarówno bowiem tożsamość, jak 
i komunikacja medialna w kolektywnym wydaniu są czystymi fantas-
magoriami – marzeniem teoretyka, ponieważ jakości jednostkowe przy-
pisują grupom społecznym, które nie mają „mocy podmiotowej”. Nie są 
ontologicznie odrębnymi bytami, którym można nadać cechy i możliwo-
ści indywidualne (jak poczucie tożsamości czy zdolność komunikowania 
się). Grupy społeczne to przecież nie odrębne jednostki, ale ich zbiory. 
Zagrożenie błędem antropomorfi zmu wydaje się jednym z głównych 
niebezpieczeństw związanych z rozszerzeniem kategorii tożsamości czy 
ekspresji lub komunikacji przez medium telewizyjne na całe zbiorowości.

Podstawową barierą jest świadomość jednostki będącej prerekwizy-
tem zarówno jej aktywności tożsamościotwórczej, jak i komunikacyjnej. 
Zbiorowość nie ma psychicznego „organu samowiedzy”, jak pisze o nim 
Antonina Kłoskowska (1993: 132), który mógłby produkować kolektywny 
odpowiednik samoświadomości. W poszukiwaniu owego nośnika grupo-
wej samoświadomości Shmuel N. Eisenstadt i Bernhard Giesen wskazują 
na proces kon s t r uowa n ia  tożsamości przez zbiorowych autorów (za: 
Bokszański, 2007: 24). Są to reprezentanci zbiorowości, którzy na mocy 
legitymacji otrzymanej od grupy zarządzają jej wspólnotową tożsamoś-
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cią: produkują ją, podtrzymują i promują. Zbigniew Bokszański, rozwa-
żając ideę owych autorów poznających i wyrażających tożsamość kolek-
tywną, pyta:

Jaka agenda, w obrębie zbiorowości, w jaki sposób i na mocy jakich uzasadnień 
poznaje i wyraża tożsamość zbiorowości?
Czy jest to cała zbiorowość, czy tylko pewna grupa w jej obrębie?
Jeżeli jest to jakaś grupa, klasa bądź warstwa, to dlaczego właśnie ta?
Jeżeli reprezentanci całości, niestanowiący jakiejś znaczniejszej grupy w sensie 
liczbowym, to jacy reprezentanci; jak wybierani lub desygnowani? (Bokszański, 
2007: 65).

Jakkolwiek autor formułuje te pytania na stronach Tożsamości zbioro-
wych, odpowiedzi na nie udzielił dekadę wcześniej, prezentując socjolo-
giczną perspektywę badań nad tożsamością narodową (Bokszański, 1996: 
53–55). Jak pisze, kultura dostarcza całego wachlarza możliwości i wa-
riacji, z którego można kom p onowa ć  tożsamość zbiorową, a więc owo 
poczucie wspólnoty i odrębności zbudowane na przekonaniu o kulturowej 
odmienności. Na tej podstawie ustanawia się granice i defi niuje Obcych. 
Tożsamość zbiorowa jest zatem wypadkową akcji konstrukcyjnych podej-
mowanych przez wyznaczoną do tego zadania grupę kreatorów – rzeczni-
ków. Społeczna legitymizacja upoważniająca do przeżywania i wyrażania 
tożsamości wspólnoty wynika, jak wskazuje Bokszański za Eisenstadtem 
i Giesenem1, ze struktury społecznej. Podstawowym elementem w legi-
tymizowaniu rzeczników wyrażającej tożsamość grupy jest tożsamość 
społeczna, w dużej mierze opierająca się na Goffmanowskich rolach 
odgrywanych przez jednostki w „teatrze życia codziennego”. Są to za-
tem jakości i cechy przypisywane jednostkom na podstawie ich usytuo-
wania w strukturze społecznej. Tożsamości społeczne mogą się opierać 
na rolach odgrywanych w zbiorowości, jak lekarz, polityk czy matka, ale 
i jakościach, takich jak gender czy etniczność. Defi niując rzeczników 
polskiej tożsamości narodowej, Bokszański wskazuje na intelektualistów 

1 Bokszański w swojej koncepcji powołuje się na jeden z podstawowych tekstów z tej 
dziedziny: The Construction of Collective Identity zaprezentowany przez Eisenstadta 
i Giesena w 1995 roku na łamach „European Journal of Sociology” vol. 34 (s. 72–102). 
Spośród innych tekstów podejmujących problematykę tożsamości zbiorowej, jej analizy, 
ale i ontologicznego uzasadnienia warto także przytoczyć: Eisenstadt, 1998; 2007; Snow, 
2001; oraz http://www.escholarship.org/uc/item/2zn1t7bj (dostęp: 1.10.2013).
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– pisarzy, artystów, naukowców – jako grupę społeczną, która uzyskała 
od całej społeczności legitymację kształtowania, podtrzymywania i da-
wania wyrazu tożsamości kolektywnej.

Wydaje się, że idea zbiorowego sprawstwa za pośrednictwem rzeczni-
ków jest kluczem umożliwiającym przeniesienie także doświadczenia te-
lewizyjnego z poziomu jednostkowego na ponadindywidualny. Sądzę, że 
podobne pytania, jakie w odniesieniu do tożsamości zbiorowych zadaje 
Bokszański, można zadać także w kontekście pluralizacji i umiędzykul-
turowienia przestrzeni medialnej, szukając na nie odpowiedzi:

(1) Czy podmiotami międzykulturowego kontaktu mogą być całe społecz-
ności?

Z perspektywy, jaką nakreśla doświadczenie tożsamości zbioro-
wej, odpowiedzieć można, że tak. Umożliwia to założenie, że procesy 
produkcji oraz recepcji tekstów telewizyjnych mają charakter dwupod-
miotowy. Podobnie jak można rozdzielić tożsamość indywidualną i ko-
lektywną, tak też telewizyjny program można realizować na poziomie 
jednostkowym oraz zbiorowym. Zasadniczo ostateczna realizacja dzia-
łania komunikacyjnego dokonuje się za pośrednictwem konkretnych osób 
– oczywisty jest więc poziom jednostkowy. Zdarzają się jednak sytua-
cje, w których komunikaty są produkowane przez zbiorowości (narody, 
państwa, mniejszości etniczne itp.), a ich założonym odbiorcą jest inna 
zbiorowość – sąsiednie państwo, grupa dominująca czy międzynarodowa 
opinia publiczna. Podobnie jak w grupie powstaje poczucie wspólnoty, 
„nas” przeciwstawionych „innym”, tak też rodzi się potrzeba ekspresji 
i zakomunikowania o „nas” owym „innym”.

(2) Jak to jest możliwe?
Tak jak grupa nie dysponuje „organem samowiedzy”, który umożli-

wiałby jej przeżywanie tożsamości, tak też nie dysponuje żadnym orga-
nem umożliwiającym jej podejmowanie działań komunikacyjnych. Także 
i w tej sferze społeczność powołuje rzeczników: oddelegowuje niektórych 
swych członków do przygotowania treści, wybrania odpowiedniego me-
dium i dokonania międzygrupowej, międzynarodowej czy międzykultu-
rowej ekspresji. Owo społeczne przyzwolenie na generowanie tekstów 
w imieniu grupy dane jest na podstawie tożsamości społecznej. Do tego 
szczególnego rodzaju komunikacji wybrani zostają przedstawiciele grupy 
pełniący role dyplomatów (w sferze kontaktu bezpośredniego), naukow-
ców czy artystów (w przestrzeni symbolicznej). W sferze zapośredniczo-
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nej komunikacji międzykulturowej wyznaczoną przez społeczność repre-
zentacją są natomiast dziennikarze.

(3) Jakie ma to konsekwencje badawcze?
Zaprzęgnięcie idei zbiorowego sprawstwa do refl eksji nad telewizyj-

nym przekazem międzykulturowym rozstrzyga o kształcie empirycznych 
prac badawczych. Prowadzi bowiem badania w dwóch kierunkach: ku 
analizie samego telewizyjnego tekstu oraz ku komunikującym się pod-
miotom – i tu koncepcja zbiorowego sprawstwa przez rzeczników zmie-
nia najwięcej, ponieważ przy założeniu dwupodmiotowości komunikacji 
telewizyjnej (społeczność oraz jej reprezentanci) badaniem należy objąć 
zarówno ową społeczność, jak i podmiot aktywnie kształtujący komuni-
kację, czyli dziennikarzy. Całościowe badanie migracji medialnych etno-
obrazów ponad granicami powinno zatem objąć: badania publiczności, 
badania nadawców oraz analizę tekstów telewizyjnych. Jest to proces 
niezwykle skomplikowany i wymagający implementacji różnorodnych 
metod badawczych. W pełnym zakresie zaimplementowany zostanie 
w ostatniej części pracy, poświęconej programom dla mniejszości naro-
dowych i etnicznych.

1.2. Odpowiedź medioznawstwa: analiza tekstu

1.2.1. Analiza zawartości

Analiza zawartości, z powodzeniem stosowana w badaniach prasoznaw-
czych, w miarę rozwoju mediów była także aplikowana do badań nad 
przekazami audiowizualnymi. Na polskim gruncie ma ona długą trady-
cję. Już w 1959 roku Antonina Kłoskowska zwracała uwagę na koniecz-
ność analizy zawartości jako niezbędnego prerekwizytu do badań nad

(…) ostatecznym procesem oddziaływania treści przekazywanych przez środki 
komunikacji masowej: wytwarzanie i strukturę audytoriów i grup publiczności, 
reakcji odbiorców, kształtowania i przekształcania ich postaw pod wpływem tre-
ści komunikacji (Kłoskowska, 1959: 47).

W podobnym duchu wypowiadała się w 1960 roku Irena Tetelow-
ska (1960), która analizę tekstów prasowych rozpatrywała nie tylko na 
poziomie znaczeniowym, doszukując się propagandowych, świadomie 
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i nieświadomie replikowanych przez autorów modeli, ale też postulując 
rozszerzenie analizy treści o refl eksję nad aspektami formalnymi.

Metodologiczny kontekst analizy zawartości stanowią klasycz-
ne badania literaturoznawcze, a przede wszystkim historia literatury 
oraz krytyka literacka. Jak zwraca uwagę Walery Pisarek, tradycja ta 
– jakkolwiek cenna jako pole odniesienia i swoista macierz analizy za-
wartości – sama w sobie pozostaje dla analizy przekazów medialnych 
nie do końca użyteczna, gdyż akcentuje raczej poetykę niż zawartość 
badanych tekstów (Pisarek, 1983). W ocenie treści literaturoznawstwo 
w dużej mierze skupiało się na jej słuszności, czyniąc analizę zbyt su-
biektywną i pozostającą ściśle związaną z historycznym kontekstem 
badacza. Prasoznawstwo, które przetransponowało literaturoznawczą 
metodę analizowania przekazów kulturowych, za priorytet przyjmowało 
analizę o większych znamionach naukowości, pojętej jako wykluczenie 
z procesu analitycznego wątków subiektywnych i możliwie jak najwięk-
szą obiektywizację procesu badawczego. Tę ostatnią gwarantować miały 
cztery zasadnicze cechy zaproponowane przez Bernarda Berelsona (Pi-
sarek, 1983: 29):
1) uwzględnienie tylko syntaktycznych i semantycznych elementów 

przekazu (analiza jedynie treści bez poszukiwania ukrytych intencji, 
wpływu na odbiorców);

2) obiektywizm;
3) systematyczność; 
4) ilościowy charakter analizy. 

Współczesna charakterystyka metody pozostaje w zasadzie niezmie-
niona – odrzucono pierwszą z wymienionych cech jako niepotrzebną 
i szkodliwą dla analizy komunikacji. Klucza do naukowej bezstronności 
poszukiwano w obiektywizmie, systematyczności oraz ilościowości. I te 
jednak cechy wydają się raczej postulatem i nieosiągalnym ideałem niż 
badawczą normą. Obiektywizm może zostać podważony już na etapie 
konstruowania klucza kategoryzacyjnego, gdzie dobór kategorii, według 
których tekst zostanie poddany analizie, oraz zestaw pytań, jakie badacz 
postawi tekstowi, stanowią jego subiektywną decyzję. Nie do utrzyma-
nia jest także postulat systematyczności badania zwłaszcza w odniesieniu 
do współczesnych mediów audiowizualnych. W dzisiejszym kontekście 
sprowadza się on w zasadzie do czytelnego i jasnego opisu procedury 
doboru próby. Również postulat ilościowego charakteru badań medio-
znawczych jest problematyczny i opiera się na przekonaniu o większej 
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rzetelności i precyzji metod ilościowych nad miękkimi, interpretacyjny-
mi metodami jakościowymi. 

Narzędziem, jakim dysponuje analiza zawartości, jest klucz katego-
ryzacyjny. Jak sygnalizowałam wcześniej, już na etapie jego przygoto-
wywania dokonuje się pierwsza, wstępna selekcja materiału badawczego, 
polegająca na zawężeniu analitycznych dociekań do specyfi cznych, inte-
resujących badacza problemów.

W proponowanej Czytelnikowi serii globalnych, regionalnych i lo-
kalnych analiz tekstów ponadgranicznych posłużyłam się właśnie ana-
lizą zawartości, mapując tematyczne zainteresowania poszczególnych 
nadawców.

1.2.2. Analiza mul  modalna tekstu audiowizualnego

Analiza przekazu telewizyjnego nie powinna jednak ograniczać się jedy-
nie do skategoryzowania i opisania zawartości. Przekaz audiowizualny 
wymaga uchwycenia innych elementów, które składają się na jego formę 
oraz drogę do odbiorcy. Możliwość taką daje analiza uwzględniająca multi-
modalność tekstu (multimodality). Jak podkreślają Andrew Burn oraz Da-
vid Parker, ujmuje ona akt komunikacji jako zespolenie trzech funkcji:
 – reprezentacyjnej, gdzie tekst oddaje pewien fragment rzeczywistości;
 – orientacyjnej, gdzie tekst ustala relacje między komunikującymi się 

stronami;
 – organizacyjnej, dotyczącej materii samego tekstu i skupiającej się na 

mechanizmach jego kreacji, sprawiających, że jest on spójną, koheren-
tną całością, służącą funkcji reprezentacji i orientacji (Burn, Parker, 
2003: 6).
Teoria multimodalności proponuje więc postrzeganie tekstu nie tyle 

jako faktu dokonanego, statycznej i niezmiennej formy, ile jako dyna-
micznego procesu, który za Guntherem Kressem i Theo van Leeuwenem 
można oprzeć na czterech poziomach:
 – dyskursu – oznaczającego znajomość i świadomość rzeczywistości 

pozatekstowej oraz kodów, za pośrednictwem których odbywa się ko-
munikacja w danym kontekście kulturowym;

 – kreacji – dotyczącej wyboru odpowiedniego kanału komunikacyjne-
go (mode), a więc wypowiedzi słownej, pisemnej czy ikonografi cznej 
oraz analizy tego, jak wybór kanału wpływa na wzmocnienie bądź 
ograniczenie przekazywanych treści; 
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 – produkcji – opierającej się na wyborze medium oraz związanych z tym 
różnych praktykach odbiorczych;

 – dystrybucji – ściśle związanej z wyborem medium – np. transmisyjna 
potencja telewizji czy pozwalająca na przemontowywanie i podda-
wanie własnym praktykom twórczym i komunikacyjnym technologia 
nowomedialna (Burn, Parker, 2003: 6–8).
Z metodologicznego punktu widzenia szczególnie cenne w tej per-

spektywie wydaje mi się wyrwanie refl eksji nad programami telewizyj-
nymi spod dyktatu analizy tekstualnej i poszerzenie jej o wątki dyskursu, 
kreacji, produkcji oraz dystrybucji. Aby jednak owe cztery fi lary analizy 
multimodalnej zastosować do pojawiających się w kolejnych trzech roz-
działach analiz, chcę je wcześniej przedefi niować, przystosowując do 
specyfi ki analizy (pogranicznego) przekazu telewizyjnego.

Dyskurs będę rozumieć nie tyle jako praktyki komunikacyjne i kody, 
jakimi się w danym otoczeniu posługują nadawcy i odbiorcy, ile jako 
szeroko pojęty kontekst, w jakim powstają poddawane analizie programy 
telewizyjne. Kontekstem takim może być napięcie między społecznością 
białoruską i ukraińską czy historyczna analiza miejsca mniejszości na-
rodowych i etnicznych w polskiej przestrzeni medialnej. Kontekst rozu-
miem zatem bardzo szeroko i w zasadzie obejmuję nim całe otoczenie 
polityczne, społeczne oraz kulturowe (w tym i medialne) przygotowywa-
nych przez telewizję tekstów międzykulturowych.

Kreację będę rozumieć jako zastosowane przez nadawców środki 
wyrazu. Analizie poddawany będzie zarówno wybór gatunków telewi-
zyjnych, jak i sposób przekazu zamierzonych treści i wizualne środki 
wyrazu oraz ich miejsce i rola w programie. W obrębie tekstu telewi-
zyjnego mogą pojawić się różne moduły komunikowania. Zwrócę zatem 
również uwagę na oralne i piśmienne aspekty komunikowania (pismo 
odgrywa szczególną rolę w przypadku programów dla mniejszości naro-
dowych i etnicznych), wykorzystanie niewerbalnych elementów komuni-
kowania oraz narrację wizualną.

Produkcję rozszerzę o strategie funkcjonujące w ramach telewizyj-
nego medium, obejmujące także fazę koncepcyjną analizowanych pro-
gramów.

Dystrybucja, ostatni z wyróżnionych w teorii multimodalnej fi larów 
analizy, rozumiana będzie jako strategia prezentacji tekstów ponadgra-
nicznych w globalnych, regionalnych i lokalnych obiegach medialnych. 
Nie bez znaczenia dla odbioru i cyrkulacji tychże programów jest bo-
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wiem dzień i pora ich nadawania, stałość ich miejsca w ramówce oraz 
sąsiedztwo innych tekstów.

Analiza multimodalna jest strategią badawczą pozwalającą ująć prze-
kaz telewizyjny w szerszej perspektywie. Daje ona możliwość zwrócenia 
bacznej uwagi na wszystkie elementy mające wpływ na program, także 
te funkcjonujące poza przestrzenią telewizji, jak polityka medialna czy 
relacje międzynarodowe. Dzięki tej perspektywie badawczej programy 
telewizyjne łatwiej jest postrzegać jako dynamiczny proces komunikacji, 
zanurzony w pozamedialnym kontekście. Metoda ta, przez rozszerzenie 
zainteresowania przekazem telewizyjnym poza to, co emitowane jest na 
telewizyjnym ekranie, podąża za wezwaniem Terry’ego Flewa do rozsze-
rzenia analiz przekazów medialnych o jakości niezwiązane bezpośrednio 
z mediami, mające jednak wpływ na generowaną przez nie produkcję 
kulturową, jak ekonomia polityczna i kulturalna czy analiza struktur ryn-
ku i własności (Flew, 2010).

Tak jak analiza zawartości tekstu medialnego jest kaleka bez zdyna-
mizowania jej analizą multimodalną, tak ten już wielowymiarowy obraz 
wciąż jest niepełny bez bodaj najważniejszego pierwiastka nadającego 
tekstom wymiar trwania i procesu – bez refl eksji nad ich recepcją i inter-
pretacją.

1.3. Odpowiedź antropologii: etnografi czne badania terenowe
1.3.1. Etnografi a publiczności a badania odbioru

Etnografi a publiczności cieszy się rosnącym zainteresowaniem zarówno 
w rozważaniach teoretycznych, jak i w badaniach mediów. Jak zwraca 
uwagę Antonio La Pastina, etnografi a odgrywa rolę retoryczną, będąc 
symboliczną opozycją wobec paradygmatu pozytywistycznego, zarów-
no w zbieraniu, jak i opracowywaniu danych oraz stosunku badacza do 
poddawanych analizie zjawisk (La Pastina, 2005). Zwiększa samoświado-
mość badaczy co do ich niezewnętrzności wobec badanych zjawisk.

W celu uporządkowania terminologii na przełomie lat osiemdziesią-
tych i dziewięćdziesiątych XX wieku wprowadzono rozróżnienie na ba-
dania odbioru oraz etnografi ę publiczności. Virginia Nightingale w tekś-
cie What’s „Ethnographic” about Ethnographic Audience Research? za 
cezurę między dwiema metodologiami wyznacza stopień świadomości 
korzystania z medium, jaki wykazuje badany, a w konsekwencji odmien-
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ne narzędzia służące badaniu (za: Schrøder, Drotner, Kline, Murray, 
2003: 125). Aktywność, którą Nightingale, a za nią Kim Schrøder nazy-
wają etnografi ą publiczności, ma zatem polegać na obserwacji uczestni-
czącej codziennego użycia mediów, pozbawionego refl eksji nad samym 
aktem konsumowania. Badania recepcji z kolei, posługując się pogłębio-
nym wywiadem indywidualnym bądź zogniskowanym, koncentrują się 
na uchwyceniu świadomego i przemyślanego dyskursu, jaki powstaje 
wokół tekstów medialnych. O ile więc etnografi a publiczności miałaby 
się skupiać na praktykach użycia mediów i włączenia ich w codzienne 
życie, o tyle badania publiczności miałyby wydobywać sensy, jakie wokół 
mediów budują odbiorcy.

Podział ten, jakkolwiek sensowny z punktu widzenia typologii, zawę-
ża i znacznie ogranicza „etnografi czność”, z jednej strony sprowadzając 
jej metodę do aktywności zaproponowanej na początku XX wieku przez 
funkcjonalistów, z drugiej zaś obejmuje wyłącznie działania usytuowane 
poza autorefl eksją widzów. Sprowadza to warsztat etnografi czny do re-
jestracji ludzkich zachowań. Zdaję sobie sprawę, że głównym powodem 
takiego rozdziału etnografi i od badań odbioru jest problem „codziennego 
życia”, który badacze zdają się traktować mechanicznie i dosłownie, jako 
obserwowalną aktywność, jaką widz podejmuje na co dzień. Tymczasem 
aktywność interpretacji i refl eksji także trzeba uznać za codzienny ele-
ment używania mediów.

Antropologia/etnologia i etnografi a jako ich narzędzie2 obejmują ca-
łość aktywności człowieka: nie tylko tę techniczną, związaną z prakty-
kami odbiorczymi, ale i semiotyczną czy kognitywną. Etnografi czną 
nazwałabym każdą aktywność badawczą stawiającą sobie pytanie, jak 
odbiorca działa na tekście medialnym i jak go używa, pozwalającą jedno-
cześnie na swobodne kształtowanie „wypowiedzi” respondenta.

1.3.2. Metodologiczne tradycje badań publiczności

Refl eksja nad relacją między mediami a widzem pozostaje w zakresie 
zainteresowań badawczych kilku dziedzin od momentu, gdy zoriento-
wano się, że media mają możliwość wpływania na ludzkie zachowania 

2 Jak pisał Claude Lévi-Strauss: „etnologia obejmuje etnografi ę jako swój pierwszy 
krok i stanowi jej przedłużenie” (Antropologia strukturalna, Państwowy Instytut Wydaw-
niczy, Warszawa 1970, s. 453–454).



23

i przekonania. Jednym z pierwszych sygnałów tego zjawiska była II woj-
na światowa i doświadczenie wojennej propagandy. Oczywiste stało się, 
że media mogą kształtować społeczne opinie i nastroje – i to nie tylko 
w społecznościach obcych, ale i własnej. Badania nad relacją tekstu me-
dialnego i jego odbiorcy żywotnie zainteresowały badaczy, generując py-
tania o rolę mediów w społeczeństwie demokratycznym oraz możliwości 
wpływania na konsumenckie wybory odbiorców.

Klasyczne badania nad odbiorem treści medialnych są wynikiem ewo-
lucji metod dążących do odkrycia relacji, jaka wiąże przekaz medialny 
i jego odbiorcę. Poniżej zarysuję trzy zasadnicze prądy empiryczne, które 
miały wpływ na badania odbioru publiczności medialnej w ich dzisiej-
szym kształcie.

Jedną z pierwszych perspektyw była teoria wpływu ufundowana 
na ostatnim z kardynalnych pytań Harolda Lasswella: Co media robią 
z ludźmi? Badania tego typu w zasadzie nieprzerwanie podejmowane są 
od lat pięćdziesiątych XX wieku – by przywołać tylko projekty badawcze 
realizowane przez Josepha Klapsera w 1960 roku, Jamesa D. Hallorana 
w 1970 roku, George’a A. Comstocka w roku 1972, George’a Gerbnera 
w 1978 roku czy Ullę Carlsson i Cecilię von Feilitzen w roku 1998. 

Teoria ta, w skrajnych odczytaniach metaforyzowana pod postacią 
strzykawki, opiera się na założeniu o biernym i niezdolnym do przeciw-
stawienia się przekazowi widzu, poddającym się bezwolnie i bezrefl ek-
syjnie proponowanym w medialnych przekazach treściom i postawom. 
Jest to koncepcja silnie demonizująca same media, jak i ich oddziaływa-
nie na odbiorców.

Ciekawą wariacją tego nurtu jest koncepcja dwustopniowego wpływu 
stworzona przez Elihu Katza i Paula Lazarsfelda. Zakwestionowała ona 
przekonanie o bezpośrednim wpływie przekazów medialnych na poglądy 
i zachowania widzów. Badacze ci stwierdzili, że przekaz medialny sam 
w sobie jest stosunkowo słaby, niebezpośredni oraz opóźniony w cza-
sie, czyli nie jest w stanie wtłoczyć w umysły odbiorców elementów, 
na których zależy nadawcom. Proces zmiany ludzkich postaw i przeko-
nań jest bardziej skomplikowany i wielostopniowy. Tym, co rzeczywiście 
może wpłynąć na przekonania odbiorcy, jest nie tekst medialny, ale kon-
takt z opinion leader – postacią szczególnie istotną w społeczności, obda-
rzoną szacunkiem i zaufaniem. Media owym liderom opinii dostarczają 
argumentów i przykładów do uzasadniania własnych poglądów i postaw. 
Właśnie z tego gruntu wywodzą się współczesne koncepcje wielostopnio-
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wego i wielokanałowego wpływu spod znaku Svena Windahla (Windahl, 
Signitzer, Olson, 1992) czy Williama A. Gamsona (1992).

Oddemonizowanie teorii użycia zaowocowało koncepcjami zwracają-
cymi uwagę na tzw. agenda-setting, skupiając się nie tyle na tym „co”, ile 
raczej „o czym” media każą odbiorcom myśleć, zwracając uwagę na pew-
ne elementy publicznej debaty, inne zaś (nieważne bądź niewygodne dla 
grup zawiadujących mediami) przemilczać (Herman, Chomsky, 1988).

Teoria korzyści i użycia odwraca zainteresowania teorii wpływu, 
zapytując: co ludzie robią z mediami? Jakościową zmianą jest wprowa-
dzenie fi gury aktywnego odbiorcy, który nie tylko jest wystawiony na 
działanie mediów, lecz także intencjonalnie wchodzi w kontakt z nimi 
w celu zaspokojenia swoich (społecznych, psychicznych, kulturowych…) 
potrzeb. Analitycy tego nurtu, najaktywniejsi w latach sześćdziesiątych 
i siedemdziesiątych XX wieku, skupiali się na indywidualnych mecha-
nizmach i motywacjach odbioru mediów, ignorując w dużej mierze kon-
tekst społeczny i kulturowy. Metodologiczny paradygmat zaprezentowa-
ny przez Jaya G. Blumlera i Elihu Katza zakładał badanie społecznych 
i psychologicznych źródeł potrzeb, które generują oczekiwania wobec 
mediów masowych (Blumler, Katz, 1974). Te z kolei powodują różne 
sposoby użytkowania mediów, gwarantujące owych potrzeb zaspokoje-
nie. Rozwój i rozkwit badań korzyści i użycia przypadły na dominację 
pozytywistycznego nurtu w humanistyce, który przyjmował, że wiary-
godność i „naukowość” refl eksji oraz badania zasadza się na usunięciu 
subiektywnego wpływu badacza na proces badawczy i obiektywizmie. 
Materiał badawczy był podzielony na mierzalne części i elementy podda-
jące się naukowej, weryfi kowalnej i systematycznej analizie. Jak w 1985 
roku stwierdził Dolf Zillmann: to, co dziś znamy jako badania użycia 
i korzyści, szybko stało się synonimiczne z badaniami sondażowymi 
(za: Schrøder, Drotner, Kline, Murray, 2003: 29), te bowiem najłatwiej 
poddawały się obiektywnej i naukowej analizie ilościowej. W praktyce 
najczęściej polegały one na konfrontowaniu odbiorców z listami pytań 
o możliwe (założone uprzednio przez badaczy) korzyści czerpane z kon-
taktu z tekstami medialnymi.

Dwie główne osie krytyki tejże teorii koncentrowały się wokół uznania 
widza za istotę kierującą się wyłącznie potrzebami psychicznymi z pomi-
nięciem jego społecznego i kulturalnego zakorzenienia oraz samej metody 
badania ankietowego. Podkreślano niemożność uchwycenia w serii za-
mkniętych pytań kulturowych interpretacji czy zachowań zbiorowych.
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Alternatywą dla teorii wpływu, jak i teorii korzyści i użycia było po-
jawienie się w latach siedemdziesiątych XX wieku studiów kulturowych. 
Artykuł Stuarta Halla Kodowanie i dekodowanie (Hall, 1987), przyjmu-
jąc terminologię Thomasa S. Kuhna, odegrał rolę manifestu nowego pa-
radygmatu refl eksji nad mediami. Kanonem stały się zarówno konceptu-
alny zarys teorii, jak i zaproponowany podział postaw wobec przekazów 
medialnych3. Co ciekawe, tekst ten wywarł potężny wpływ na badania 
nad mediami pomimo braku poparcia zaproponowanych przez Halla idei 
wynikami badań empirycznych oraz bardzo zawężającej perspektywy 
marksistowskiej4. Najważniejsza i mająca ogromny wpływ na cały nurt 
badań kulturowych krytyka koncepcji Halla wypłynęła od jednego z jego 
współpracowników. David Morley w 1992 roku pisał: „Przynależność 
klasowa w żaden sposób nie przekłada się bezpośrednio na rodzaj jed-
nego z trzech dekodujących odczytań” (Morley, 1992: 118). Jak zauważa 
(opierając się na bogatym już dorobku empirycznym szkoły), nadrzędna 
koncepcja klasowej walki o znaczenia jest zawężeniem wykluczającym 
inne ważne czynniki, jak gender czy przynależność etniczna, także de-
terminujące strategie dekodowania przekazów medialnych.

Brytyjska szkoła badań kulturowych pod względem refl eksji teore-
tycznej wyrosła z dwóch tradycji. Jedną jest strukturalizm, na gruncie 
którego postrzega się człowieka jako istotę determinowaną w pewnym 
stopniu warunkami społecznymi i ekonomicznymi. Drugą jest perspek-
tywa kulturowa, zgodnie z którą uczestnicy życia społecznego mają moż-
liwość samodzielnego kreowania znaczeń i nadawania sensów własnym 
praktykom życia codziennego, a przez to podawania w wątpliwość poten-
cjalnie determinujące ich elementy społeczne.

Praktyki badawcze brytyjskich studiów kulturowych skoncentrowały 
się na dwóch zasadniczych sprawach. Pierwszą była analiza tekstualna 

3 Niektórzy badacze tworzą odpowiadające ich polom badawczym wariacje Hallow-
skiej triady. Przykładem mogą być porównawcze badania nad reklamą zaangażowaną spo-
łecznie prowadzone przez zespół m.in. Kima Schrødera w Wielkiej Brytanii i Danii, do 
analizy których ukuto teorię trzech możliwych odczytań (sympathetic, agnostic, cynical). 
Wyrażają one nie tyle rozkodowanie tekstu, ile raczej wywołaną nim postawę wobec na-
dawcy.

4 Sam Stuart Hall poddał go pewnej rewizji w wywiadzie z Justinem Lewisem: 
S. Hall, Refl ections upon the Encoding / Decoding Model. An Interview with Stuart Hall 
[w:] Viewing, Reading, Listening. Audiences and Cultural Reception, red. J. Cruz, J. Lewis, 
Westview Press, Boulder 1994.
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poszukująca w tekstach środków, za pomocą których instancje nadawcze 
dążą do podtrzymania społecznego status quo i zaprogramowania od-
bioru na idealne z punktu widzenia nadawcy odczytanie. Warto dodać, 
że w ujęciu tym tekst rozumiany jest bardzo szeroko, wychodząc poza 
tradycję odczytań literackich i obejmując zarówno wytwory kultury i me-
diów, jak i działania społeczne.

Drugą metodą badawczą były działania o charakterze etnografi cz-
nym. Etnografi czność ta polegała nie tylko na zastosowaniu instrumen-
tarium nauk społecznych, jak wywiad pogłębiony, wywiady fokusowe 
czy obserwacja uczestnicząca. Etnografi czny charakter miały także dwie 
podstawowe ambicje Brytyjczyków: dotarcie do codziennych praktyk re-
spondentów oraz do grup odrzucanych zarówno w przestrzeni społecznej, 
jak i akademickiej, jako niewarte dogłębnej analizy (np. społeczności sub-
kulturowe). Zwrócenie się ku „zwykłemu” człowiekowi wymogło skon-
centrowanie się na metodach jakościowych. Pojawiło się pytanie o to, co 
ludzie robią z mediami, ale w przeciwieństwie do teorii użycia i korzyści 
podkreślano znaczeniową wagę tego wszystkiego, co samą konsumpcję 
mediów otacza, a więc kontekst polityczny, społeczny, kulturowy – sło-
wem codzienność.

Z tego skrótowego wyliczenia wynika, że zwrot ku odbiorcy w prak-
tyce badania komunikacji mediatyzowanej wyrasta z różnorodnych tra-
dycji, zarówno metodologicznych, jak i teoretycznych. Główną jednak 
osią podziału perspektyw w badaniu aktywności odbiorców wydaje się 
napięcie między jakościowym a ilościowym paradygmatem badań w na-
ukach społecznych: między traktowaniem komunikacji jako efektywnego 
przekazu założonego przez nadawcę komunikatu a ujęciem jej jako złożo-
nego procesu produkcji i wymiany znaczeń.

Jakkolwiek odmienne byłyby obydwa paradygmaty, wydaje się, 
że całkowita ich rozłączność jest niemożliwa – obydwa przedstawiają nie-
zaprzeczalną wartość, a każdy z nich jest używany do badania innego 
aspektu odbioru mediów. Opierające się na ankietach i sondażach bada-
nia ilościowe są doskonałym narzędziem zbierania danych na temat czę-
stotliwości i sposobów używania mediów czy preferencji gatunkowych. 
Narzędzia badań jakościowych, jak analiza dyskursu, wywiady pogłębio-
ne czy obserwacja uczestnicząca, wspomagają poznanie bardziej złożo-
nych kulturowych praktyk i negocjacji oraz tworzenia znaczeń.
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1.3.3. Wywiad pogłębiony – badanie odbioru przez rozmowę
Fundamentem, na którym oparto ideę etnografi cznych badań odbioru, 
jest wywodzące się z analizy dyskursu przekonanie o tym, że tekst to wy-
nik wspólnego wysiłku nie tylko nadawcy, ale i adresata przekazu, przez 
to powinien być zawsze rozpatrywany jako konsekwencja praktyki dys-
kursywnej. Co więcej, jest to aktywność rozgrywająca się w przestrzeni 
społecznej i kulturowej, przez co staje się praktyką nie tylko medialną, 
ale i społeczno-kulturową właśnie. Dyskurs ten dodatkowo dynamizuje 
spuścizna Stuarta Halla i szkoły brytyjskiej, która w tekście widzi pole 
do negocjacji czy nawet kulturowej walki o znaczenia. Wszystko to po-
zwala uznać odbiór tekstów medialnych za nieustający, dynamiczny 
proces współnegocjowania, w którym odbiorcy są aktywnymi graczami 
i kreatorami znaczeń.

Kim Schrøder, postrzegając badania odbioru jako interdyscyplinarną 
jakość zawieszoną między humanistyką a naukami społecznymi, wymie-
nia ich cztery zasadnicze cechy:
1)  spotkanie aktywnego odbiorcy z medialnymi znaczeniami;
2)  znaczenie jako wynik współdziałania tekstu i odbiorcy;
3)  aktywność, w której sytuacja i kontekst wpływają na znaczenia od-

czytywane przez odbiorcę;
4)  wywiad pogłębiony jako preferowane narzędzie badania (Schrøder, 

Drotner, Kline, Murray, 2003: 124–125).
Wywiad jest narzędziem, które pozwala na głęboki, osobisty kontakt 

z widzem, a jednocześnie wydaje się metodologicznie uczciwsze niż ob-
serwacja uczestnicząca, jeśli rozpatrywać pozycję i rolę badacza. W przy-
padku wywiadu odgrywa on znaczącą rolę, niewątpliwie wpływając na 
postawę, aktywność oraz tok narracji respondenta. Podobnie dzieje się 
podczas obserwacji uczestniczącej, ale tu dochodzi do założonego z góry 
zafałszowania, w którym obecność badacza, również wpływająca prze-
cież na zachowania i działania obserwowanych, jest jednak tuszowana, 
a nawet ulega metodologicznej negacji. Sytuacja ta, niezwykle kłopotliwa 
dla zwolenników tegoż narzędzia, jest nazywana paradoksem obserwa-
tora. Ideę badania stanowi bowiem poznanie zachowań ludzi – takich, 
jakie są „naprawdę”, a więc gdy nie są oni obserwowani. Jedynym jednak 
sposobem zbadania tych zachowań jest właśnie poddanie ich obserwa-
cji. Wywiad unika owej sprzeczności, choć niewątpliwie badający i jego 
aktywności – zarówno jako moderatora rozmowy, jak i późniejszego jej 
interpretatora – również nastręczają trudności. 
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Badanie odbioru tekstów medialnych oparte na rozmowie jest aktyw-
nością złożoną z co najmniej trzech procesów komunikacyjnych. Kim 
Schrøder tak ilustruje ten spiętrzony proces:

3. INTERPRETACJA DANYCH

Nagranie wywiadu (kodowanie)

  Transkrypcja wywiadu

Interpretacja wywiadu (dekodowanie)

2. WYWIAD
Badacz (kodowanie)

  Pytanie

Respondent (dekodowanie)

  Odpowiedź

Respondent (dekodowanie)
itd.

Respondent (dekodowanie)

1. KONTAKT WIDZA 
Z MEDIUM

Produkcja telewizyjna 
(kodowanie)

Program telewizyjny

Recepcja (dekodowanie) 
w codziennym życiu

Rys. 1. Złożoność procesu rekonstrukcji opinii widza w badaniach odbioru (Schrøder, 
Drotner, Kline, Murray, 2003: 18)
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Posługując się narzędziem zaproponowanym przez Stuarta Halla, pro-
ces badania odbioru tekstu telewizyjnego poprzez rozmowę można rozpa-
trywać jako wielokrotnie złożoną serię kodowań i dekodowań. Składają 
się na niego: 
1) odbiór tekstu w codziennym życiu widza; 
2) spotkanie widza z badaczem; 
3) proces interpretacji danych uzyskanych w toku spotkania. 

W centrum owej rekonstrukcji mieści się zatem sytuacja oglądania 
przekazu medialnego i wszystkie związane z nią okoliczności. Tekst te-
lewizyjny komponowany jest w pewnych instytucjonalnych ramach przez 
grupę nadawców, a w prywatnej przestrzeni domowej, w kontekście co-
dziennego życia i codziennych relacji (nie tylko rodzinnych, ale i towa-
rzyskich, społecznych) dokonuje się pierwsze, spontaniczne dekodowanie 
programu i nadanie mu znaczenia.

Kolejnym etapem jest komunikacyjna sytuacja spotkania widza 
z badaczem. Ma ona charakter bezpośredniej interakcji i polega na dia-
logu i współpracy. Naprzemienność werbalnej aktywności, wyłącznie 
moderatorska i wspierająca rola badacza oraz otwarta forma tej proce-
dury badawczej pozwalają na dynamiczną i nieskrępowaną ekspresję 
respondenta, dają także możliwość doprecyzowania pojęć i wyjaśnień 
w toku dyskusji. Trzeba jednak zaznaczyć, że rozmowa taka jest nie tyle 
wglądem w tworzone przez widza w kontakcie z tekstami medialnymi 
znaczenia, ile ich rekonstrukcją zależną od wielu czynników, takich jak: 
pamięć i zdolności analityczne respondenta, wybór doświadczeń i inter-
pretacji, którymi chce się podzielić, otwartość i chęć współpracy, a także 
komunikacyjne zdolności zarówno respondenta, jak i badacza. Co istotne, 
w owej drugiej fazie badania są dekodowane nie tylko zadawane przez 
badacza pytania czy pojęcia, jakimi się on posługuje, ale także po raz 
wtóry respondent poddaje analizie telewizyjne teksty – tym razem już nie 
w sytuacji codziennej, domowej, ale z czasowego dystansu i w sytuacji 
w pewien sposób dla niego nowej. Moi respondenci przyznają, że zazwy-
czaj nie rozmawiają o telewizji, tak więc analiza telewizyjnych tekstów 
podczas ponadgodzinnej rozmowy – bo tyle średnio trwał wywiad – jest 
dla większości z nich działaniem niecodziennym. Co więcej, widz pod-
daje się także swoistej, stymulowanej przez badacza autorefl eksji. Przy-
wołuje własne zachowania i emocje generowane przez przekaz medialny.

Trzeci, fi nalny akt to interpretacja zgromadzonych w toku procedury 
badawczej danych, chociaż trzeba wspomnieć, że w proces ten wpisuje 
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się nie tylko zamykająca badanie analiza transkrypcji wywiadów, ale 
i otwierające je planowanie kwestionariusza, wybór materiałów telewi-
zyjnych, które będą poddane dyskusji, czy wybór respondentów. Sama 
analiza wywiadów jest aktywnością opartą na tekście (transkrypcji), któ-
ry sam w sobie jest wariacją odbytej rozmowy. Transkrypcja rządzi się 
swoimi prawami, jest sformalizowanym zapisem żywej, bezpośredniej 
komunikacji, w którym pomimo środków umożliwiających oddanie prze-
biegu narracji (oznaczanie pauz, śmiechu) badacz musi się borykać z jed-
nej strony z niedoskonałością odzwierciedlenia sytuacji komunikacyjnej, 
z drugiej zaś z problemami natury technicznej, jak niezrozumiałe słowa, 
zakłócenia itp. Wszystko to powoduje, że transkrypcja wywiadu jest na-
stępnym tekstem, który jest poddawany dekodowaniu. To w gruncie rze-
czy kolejna po autorefl eksyjnym wysiłku respondenta próba rekonstruk-
cji, już drugi raz odbywająca się poza „bezpośrednim użyciem medium”.

Każda z tych sytuacji ma swoją charakterystykę i rezultatem każdej 
z nich jest kreacja znaczenia. Uczestnicy każdego z trzech stadiów są 
także zanurzeni w pewnym społecznym, kulturowym czy politycznym 
uniwersum, wnoszą do procesu komunikacyjnego własne, indywidualne 
doświadczenia, kompetencje i pojęciowy zestaw opisu świata. Z tej wie-
lokrotności w rekonstruowaniu znaczeń, jakie widzowie wiążą z tekstami 
medialnymi, trzeba sobie zdawać sprawę.

W przypadku tak skomplikowanego, wielokrotnie złożonego procesu 
generowania sensów wypada zadać pytanie o wiarygodność jego wyni-
ków. Trudno o metodę, która prawdziwie i w pełni oddawałaby społecz-
ne praktyki i sensy generowane w kontaktach z mediami. Także badanie 
odbioru nie daje takiej niepodważalnej wiedzy. Można powiedzieć, że 
badanie to przynosi nie tyle prawdę o odbieranych z medialnych tekstów 
znaczeniach, ile raczej dostarcza ich rekonstrukcji. Wydaje się, że dla 
osiągnięcia celu, jakim jest odpowiedź na pytanie, jak ludzie rozumieją 
media – nie ma badawczej alternatywy.

1.3.4. Trzeci element – etnografi a nadawcy

Dopełnieniem badań empirycznych jest analiza rzeczników medialnej ko-
munikacji z Innymi, a więc przygotowujących cykle dziennikarzy. To oni 
na mocy społecznej legitymacji i wypełnianej społecznej roli zostali przez 
swoje społeczności do takiej aktywności wyznaczeni i to oni na tej pod-
stawie wchodzą w imieniu swoich grup etnicznych w bezpośredni, choć 
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instytucjonalnie wyznaczony, kontakt z Innymi (na przykład dziennika-
rzami z sąsiedniego kraju). Także ten element badawczy zastosowałam 
wyłącznie do ostatniej części pracy, prowadząc wywiady z dziennikarza-
mi białostockiej redakcji programów mniejszościowych. W wywiadach, 
których prowadzenie cechują te same zagrożenia i szanse co rozmowy 
prowadzone z widzami, odniosłam się nie tylko do generowanych przez 
dziennikarzy tekstów medialnych (choć podjęte zostały także wątki za-
łożonych koncepcji i intencji nadawczych – z zastrzeżeniem, że mają one 
raczej normatywny charakter i dotyczą sfery pragnień autorów), ale też 
do zawodowych doświadczeń i relacji z przedstawicielami innych kultur 
mniejszościowych oraz grupy dominującej. Narzędziem zastosowanym 
do uzyskania takich narracji jest – jak w przypadku badań odbioru – wy-
wiad pogłębiony, bezpośrednia, swobodna interakcja, w której jako mo-
derator zachęcam respondentów nie tylko do dzielenia się refl eksjami na 
temat mediów, ale i prowadzenia swoistej narracji autobiografi cznej.





Rozdział 2

BRANDING NARODOWY  MIĘDZY MARKETINGIEM 
A MEDIALNYM AUTOPORTRETEM5

Nieobce dzisiejszemu dziennikarskiemu opisaniu świata są działające na 
wyobraźnię porównania komercyjnych marek do totemów – wizualnych 
wyobrażeń integrujących tożsamości społeczeństw, które zwykło się na-
zywać pierwotnymi6. Oto lojalni konsumenci marek, takich jak Adidas 
czy Channel, nosząc logotypy swoich ulubionych producentów, stają się 
w przestrzeni miejskiej dżungli doskonale odróżnialnymi członkami 
nowych plemion, gotowymi na wyrzeczenia i niebagatelne inwestycje, 
by należeć do grupy posiadaczy produktów sygnowanych na przykład 
przez Forda czy Apple. Jakkolwiek porównania takie i sprzęganie sfery 
etniczności z marketingiem może być efektowną dziennikarską metaforą, 
dającą do myślenia sugestią o nowym, miejskim wymiarze trybalizmu, 
mariaż etniczności z marketingiem jest w gruncie rzeczy zjawiskiem 
wykraczającym poza ramy barwnego dziennikarskiego dyskursu. Wyda-
je się jednak, że to nie tyle marki tworzą nowe miejskie, konsumenckie 
plemiona, ile raczej etniczność i narodowość są przekuwane w marki 
wprowadzające lokalne tożsamości w przestrzeń globalnego marketingu, 
a przez to w orbitę doświadczeń dostępnych konsumentom7.

W niniejszym rozdziale skoncentruję się na tym, w jaki sposób w na-
pięciu między marketingową intencją a potrzebą dania znać o sobie i swojej 
grupie funkcjonuje zawieszona pomiędzy promocją, etnicznym autoportre-
tem a przewodnikowym opisaniem świata hybryda – branding narodowy.

5 Rozdział ten jest rozbudowaną wersją tekstu opublikowanego w tomie Od przemy-
słów kultury do kreatywnej gospodarki, red. A. Gwóźdź, Narodowe Centrum Kultury, 
Warszawa 2010, s. 180–204.

6 Zob. m.in. S. Godin, Plemiona 2.0. Zostań internetowym przywódcą, przeł. M. Wit-
kowska, Helion, Gliwice 2010.

7 Bogatego materiału ilustracyjnego dla tej tezy dostarczają John i Jean Comaroff 
w książce Etniczność sp. z o.o., przeł. W. Usakiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, Kraków 2011.
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2.1. Kraj jako marka
Branding narodowy jest pojęciem, które wymyka się naukowej defi nicji, 
sytuując się na pograniczu dziedzin, które niechętnie łączą się w opisy-
waniu fenomenów społecznych: marketingu i antropologii. Wally Olins, 
brytyjski teoretyk i praktyk marketingu, także narodowego, doradca naj-
większych światowych koncernów oraz Wielkiej Brytanii, Holandii, Por-
tugalii i Polski8, pisze o brandingu narodowym:

Każdy kraj stara się teraz promować swoją indywidualną osobowość, kulturę, 
historię i wartości, eksponując to, co może być wyidealizowanym, lecz natych-
miast rozpoznawalnym jego wizerunkiem, służącym zarówno celom ekonomicz-
nym i komercyjnym, jak politycznym (Olins, 2004: 56).

Mirosław A. Boruc i Marek Kłoczko, podejmując refl eksję nad mar-
ketingiem miejsc (jak nazywany bywa branding narodowy), za kategorię 
najważniejszą uznają markę:

(…) spójną całość (kompozycję) wizerunku, reputacji oraz autorytetu kraju – 
państwa i narodu, stanowiącą sumę wartości funkcjonalnych oraz wartości emo-
cjonalnych, które kraj dostarcza otoczeniu (światu), a które znają, cenią i których 
pożądają [konsumenci] (Boruc, Kłoczko, 2002).

Konstruując defi nicję brandingu narodowego, można go więc uznać 
za sztukę kreowania krajów na kształt marek produktowych, opartą na 
generowaniu zaangażowania konsumenta, budowaniu jego poczucia 
przynależności i dostarczaniu mu symbolicznego arsenału do wyraża-
nia swoich osobistych postaw oraz tożsamości. Głównym polem działań 
i operacji brandingowych są jednostkowe i zbiorowe wyobrażenia na 
temat sąsiedzkich oraz bardziej odległych krajów funkcjonujące w prze-
strzeni międzynarodowej. Czymże innym jest bowiem wizerunek i auto-
rytet, jak nie wypracowanym przez państwo wyobrażeniem dotyczącym 

8 Wally Olins został zaproszony przez Instytut Marki Polskiej do współpracy nad 
opracowywaniem koncepcji promocji naszego kraju. Na podstawie około stu wywiadów 
i podróży do Polski zaproponował hasło creative tension jako idei przewodniej polskiej 
kampanii wizerunkowej. Zob. wywiad z Mirosławem A. Borucem, prezesem Instytutu 
Marki Polskiej: http://www.brief4poland.pl/artykuly/wiedza/warsztat__wiedza/art3.html 
(dostęp: 9.03.2008), oraz wywiad z Wallym Olinsem Tutaj może być Hiszpania, „Forum” 
2007, nr 43. 
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swojego potencjału? Kolektywne wyobrażenia, funkcjonując w sferze 
mentalnej, wpływając na percepcję i ocenę rzeczywistości, przekładają 
się na realne działania. Determinują wybory i postawy realizujące się 
w tak namacalnych zjawiskach jak globalny ruch turystyczny czy kieru-
nek i intensywność zagranicznych inwestycji.

Simon Anholt, doradzający między innymi rządom Wielkiej Brytanii, 
Jamajki, Botswany i Niemiec, ukazując wpływ, jaki branding narodowy 
wywiera na decyzje inwestycyjne, opisuje stereotyp „azjatyckich tygry-
sów”. Oto marka, wypracowana przez kilka azjatyckich krajów, w wyob-
rażeniach zachodnich inwestorów została rozciągnięta na kraje azjatyckie 
nieposiadające wystarczającego potencjału gospodarczego. Spowodowało 
to falę inwestycji, które musiały się zakończyć (i zakończyły się) poraż-
ką (Anholt, 2007). Anholt przywołuje także przykład Botswany, jednego 
z 54 afrykańskich krajów, który pomimo dobrej i stabilnej sytuacji po-
litycznej i ekonomicznej nie może uciec przed wizerunkiem „Afryki” 
– tworu z perspektywy globalnej opinii publicznej niedzielącego się na 
niezależne państwa, ale jako całość wstrząsanego przewrotami politycz-
nymi, rządzonego przez dyktatury, nękanego katastrofami naturalnymi 
i głodem. Na pewno nie jest to region, w którym poważna fi rma zainwe-
stuje swój kapitał (Anholt, 2007: 121–123).

Przypadki te potwierdzają tezę Arjuna Appaduraia o nowej, istotnej 
roli wyobraźni w zglobalizowanej, i w dużej mierze kreowanej medial-
nymi środkami przekazu, rzeczywistości (Appadurai, 2005). Indyjski 
antropolog zwraca uwagę na to, że wyobraźnia przestała być już dome-
ną sfer tradycyjnie z nią wiązanych – sztuki, mitu i rytuału. Wkroczyła 
w przestrzeń codziennego funkcjonowania, stając się elementem logiki 
potocznego życia i wpływając na sfery, do których wcześniej nie miała 
dostępu. Jak zwraca uwagę autor Nowoczesności bez granic, wkroczenie 
wyobraźni w codzienność nie jest domeną naszych czasów, a rewolucje 
czy ruchy mesjanistyczne są dowodem na to, że wyobraźnia od zawsze 
miała wpływ na funkcjonowanie społeczności. Zasadniczą zmianą jakoś-
ciową, jaką przyniosła współczesność, jest przesunięcie roli wyobraźni 
z marginesu działań społecznych do ich centrum. Dziś podlegają jej nie 
tylko charyzmatyczni przywódcy, wybitne jednostki, ale i „zwykli lu-
dzie” podejmujący decyzje inwestycyjne czy migracyjne pod wpływem 
elementu imaginacyjnego, rozbudzanego przekazem medialnym, między 
innymi właśnie w ramach brandingu narodowego.
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Wyobraźnia i wizerunki kreowane w jej obszarze są preludium do 
podejmowania działań społecznych, ekonomicznych czy migracyjnych 
(jak chociażby turystyka). Warunkiem zaistnienia owych kolektywnych 
wyobrażeń jest, jak pisze Appadurai, „wspólnota afektu”, istniejąca dzię-
ki globalnej tkance informacyjnej umożliwiającej cyrkulację tekstów 
medialnych. Zbiorowa lektura tych samych tekstów powoduje wspólne 
wyobrażenia o świecie, zbliżoną jego interpretację, posługiwanie się 
w myśleniu o rzeczywistości podobnymi obrazami i stereotypami, choć, 
jak podkreśla autor, nie oznacza automatycznej akceptacji wizji świata 
prezentowanej w mediach. Krążące w przestrzeni globalnej teksty nie 
są bowiem we wszystkich przestrzeniach kulturowych (narodowych) 
odbierane w taki sam sposób. Medialna przestrzeń audiowizualnych 
obrazów elektronicznych może się stać – i często się staje – elementem 
dyskursu oporu i ironii. Nie zmienia to jednak faktu, że w przypadku 
brandingu narodowego w różne konteksty kulturowe wprowadzane są 
takie same obrazy dotyczące sąsiednich oraz odległych krajów, wywo-
łując w odbiorcach pochodzących z różnych przestrzeni kulturowych 
podobne skojarzenia. Podobieństwo to zagwarantowane jest adresowa-
niem przekazów promocji narodowej za pomocą kanałów telewizyjnych 
do odbiorców pochodzących wprawdzie z różnych krajów, pozostających 
jednak w obszarze jednego, zachodniego kręgu kulturowego. Kierunek 
przepływu treści kształtujących wizerunki przebiega od krajów Azji, 
Ameryki Południowej czy Europy Wschodniej do odbiorców w Europie 
Zachodniej i Stanach Zjednoczonych. Odbiorcy funkcjonujący w zbliżo-
nych warunkach kulturowych i ekonomicznych gwarantują zbliżony od-
biór treści marketingowej, minimalizując niebezpieczeństwo odczytania 
komunikatu sprzecznego z intencjami nadawcy, co byłoby nieuniknione 
w przypadku przekazu wysyłanego do bardziej zdywersyfi kowanej pub-
liczności.

Wally Olins zwraca uwagę na podobny jak w klasycznych działaniach 
marketingowych cel brandingu narodowego: natychmiastową rozpozna-
walność kreowanej marki. Wizerunek kraju powinien w miarę możliwo-
ści wywoływać pozytywne reakcje, celem brandingu jest jednak przede 
wszystkim wbudowanie promowanego kraju w percepcyjny krajobraz 
odbiorców – powinien on się pojawić na mapie ich możliwych aktyw-
ności. Promowane państwo ma przestać być pustą nazwą, którą trudno 
umiejscowić na mapie i która nie wywołuje żadnego oddźwięku – nazwa 
ma zostać wypełniona treścią.
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Wizerunek kraju ma przemożny wpływ na wszystkie sfery funkcjo-
nowania państwa. Wprawdzie branding narodowy jest często utożsa-
miany z promocją turystyczną, lecz w grę wchodzi także stymulowanie 
inwestycji i pomocy z zewnątrz, przyciąganie pracowników (w równym 
stopniu tych wykwalifi kowanych, jak i robotników), promocja eksportu, 
narodowych przewoźników lotniczych czy włączanie kraju w struktury 
międzynarodowe. O tym, jak ważny jest wizerunek kraju nie tylko dla 
decyzji ekonomicznych czy turystycznych, ale i politycznych, przekonuje 
Simon Anholt:

Wizerunek marki kraju może wydatnie wpływać na ekonomię, kulturę i politykę 
państwa. Co ostatecznie decyduje o tym, które kraje będą brane pod uwagę jako 
potencjalni członkowie Unii Europejskiej i w jakiej kolejności? Oczywiście ich 
marka narodowa oraz co może ona, bądź czego nie może, wnieść do wizerun-
ku Unii Europejskiej. Nawet gdy między krajami wybuchają konfl ikty zbrojne, 
a eksperci muszą określić, kto jest agresorem, a kto ofi arą – to z pewnością marki 
krajów podpowiadają, kto jest kim w tym czarno-białym obrazie świata (Anholt, 
2003: 53–54).

Kategoria brandingu narodowego opiera się na metaforze świata jako 
globalnego rynku oraz państwa jako przedsiębiorstwa, którego strate-
gie rozwoju można planować. Można zapytać, czym warunkować taką 
metaforę, dlaczego relacje między narodami postrzegać w kategoriach 
rynkowej rywalizacji i promocji. Marketing, marka, konsument nie są 
pojęciami, które w sposób swobodny i naturalny kojarzą się z pojęcia-
mi tożsamości narodowej, państwa czy nawet turystyki. Jest to w dużej 
mierze nowy, nieoswojony jeszcze język opisu. Taki dyskurs w odniesie-
niu do przestrzeni kulturowej ma jednak w humanistyce długą tradycję, 
w którą najjaskrawiej wpisują się teoretycy związani ze szkołą frankfur-
cką. Dla nich opisywanie zjawisk kultury za pomocą terminologii zwią-
zanej z szeroko pojętą ekonomią i produkcją miało charakter jednoznacz-
nie negatywny – było komentarzem oraz oceną.

Parafrazując powiedzenie Rolanda Barthes’a, iż wszystko może się 
stać symbolem, wolno stwierdzić, że wszystko może się stać marką. Idąc 
dalej tym tropem: każdy może być konsumentem, a państwa zanurzone 
w przestrzeni marketingu muszą rywalizować o inwestorów i turystów – 
klientów. Mówiąc o marce, klientach i brandingu, trzeba jednak pamiętać 
o swoistej umowności tej retoryki. Mówienie w przypadku krajów, ich 
mieszkańców oraz odwiedzających o marce, marketingu i kliencie jest 
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uzasadnione w ramach metafory, która umożliwia odszukanie nowych 
zależności oraz nowego spojrzenia na procesy, jakie dokonują się w prze-
strzeni międzynarodowej. Wprowadzenie terminologii i perspektywy 
marketingu nie ma zawężać analizy do przestrzeni marki, konsumenta, 
promocji i sprzedaży. Powinno dodać kolorytu dyskusji toczącej się w za-
sadzie pomiędzy takimi zagadnieniami, jak: tożsamość narodowa, me-
chanizmy porozumiewania się ponad państwowymi granicami, autodefi -
nicja oraz strategie kreowania i komunikowania własnych etnoobrazów. 
W dyskusji o brandingu narodowym nie wolno zapomnieć, że w gruncie 
rzeczy państwo nie jest fi rmą, wizerunek kraju nie jest produktem, a oby-
watel nie jest konsumentem. Wydaje się, że po dekadzie pracy w brandin-
gu narodowym owo terminologiczne niebezpieczeństwo dostrzegł Simon 
Anholt. Dokonał on swoistej terminologicznej wolty, zastępując branding 
narodowy pojęciem konkurencyjnej tożsamości (competitive identity). 
Oto jak je opisuje:

„Konkurencyjna tożsamość” (KT) jest pojęciem, którego używam do opisania 
połączenia zarządzania marką z publiczną dyplomacją oraz handlem, inwe-
stycjami, turystyką i promocją eksportu. KT jest nowym sposobem służącym 
wzmocnieniu narodowej konkurencyjności w zglobalizowanym świecie (An-
holt, 2010: 164).

Przez zmianę terminologiczną Anholt usiłuje wyrwać branding naro-
dowy marketingowcom, zwracając uwagę na to, że logotyp, slogan i tech-
niki marketingowe nie zbudują marki kraju – one jedynie ją komunikują. 
Jak pisze: 

(…) chociaż poszczególne kraje, regiony i miasta posiadają wyrazisty obraz mar-
ki, to zazwyczaj nie mogą podlegać procesowi brandingu, a przynajmniej nie 
w taki sposób, jak to ma miejsce z produktami, usługami czy fi rmami (Anholt, 
2010: 166).

Teoretyk, odżegnując się od promocji (branding) jako terminu zbyt 
silnie skojarzonego z klasycznym marketingiem, mechanizmami sprze-
daży, obstaje jednak przy użyciu terminu „marka” (brand). Traktuje ją 
jak zło konieczne, wywołujące wprawdzie negatywne konotacje, ale jed-
nocześnie zwracające uwagę na znaczenie spójnej koncepcji wizerunku 
państwa, regionu czy miasta. W tym pojęciu zostaje uchwycona z jednej 
strony konieczność wewnętrznej spójności, swoistej nowej tożsamości, 
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z drugiej zaś wymóg dbania o zewnętrzny wizerunek. Kategoria marki 
sprowadza do wspólnego mianownika wysiłki podejmowane zarówno 
wewnątrz kraju, jak i poza jego granicami.

Branding narodowy jest kategorią stosunkowo nową, państwa naro-
dowe obecne jednak były w marketingu na długo przed jej pojawieniem 
się, a obecność ta jest związana z hasłem made in (Anholt, 2010). Oparcie 
się na efekcie kraju pochodzenia to korzystanie z wiedzy, jaką na temat 
kraju produkcji posiada konsument. Zakłada się, że może się on odwołać 
do pozytywnego stereotypu kraju-producenta i rozszerzyć zalety przypi-
sywane kulturze owego kraju na pochodzący z niego produkt. Przedmiot 
made in Japan staje się wówczas synekdochą kultury Japonii i cech jej 
przypisywanych. Japonia obdarza produkt takimi cechami, jak precy-
zja, niezawodność oraz zaawansowana technologia. Produkt staje się 
swoistym pars pro toto nie tylko swojej marki komercyjnej, ale i kraju, 
z jakim jest kojarzony. W przypadku niektórych dóbr, jak sprzęt elektro-
niczny, samochody, alkohole czy produkty spożywcze, kraj pochodzenia 
(prawdziwy bądź przypisywany produktowi) nierzadko ma zasadniczy 
wpływ na decyzję o kupnie. Niewiele jednak krajów może poszczycić 
się taką pozycją i reputacją na międzynarodowym rynku, która przez 
samo umieszczenie na produkcie miejsca pochodzenia zwiększyłaby jego 
atrakcyjność w oczach potencjalnych nabywców. Słowem, niewiele kra-
jów wypracowało sobie status marki – gwarancji dobrej jakości, którą od-
biorcy nagradzają lojalnością, gotowością do płacenia wyższej ceny czy 
popularyzowaniem jej w swoim środowisku.

Mówiąc o efekcie kraju pochodzenia, warto pamiętać, że zachodnie 
koncerny umieszczające na swoich produktach nazwy krajów, w których 
są one produkowane (made in China, made in Taiwan), w gruncie rze-
czy przyczyniły się do umacniania marek tychże państw. Jak stwierdza 
Anholt, zachodni odbiorca zdał sobie sprawę, że dobry, spełniający jego 
wymagania produkt może pochodzić (i pochodzi) z krajów, których po-
tocznie nie wiąże się z takimi cechami, jak: solidność, bezpieczeństwo czy 
wysoka jakość (Anholt, 2003: 48–49). Nastąpiło swoiste rozszerzenie mar-
ki producentów komercyjnych na kraje, w których produkowane lub skła-
dane są ich wyroby: sprzęt sportowy, zabawki lub sprzęt elektroniczny.

Wysoki status marki narodowej, a więc reputacja i zaufanie konsu-
mentów, owocują łatwością eksportową, w której osiągnięcie państwa 
nieposiadające marki muszą włożyć więcej wysiłku organizacyjnego 
i ekonomicznego. Simon Anholt i Jeremy Hildreth piszą o megamarkach, 
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których silny i wpływowy wizerunek nie musi już być poddawany żad-
nym zabiegom marketingowym:

Kraje te bez żadnego wysiłku kojarzą się z wieloma atrakcyjnymi atrybutami 
– na przykład Francja z szykiem i jakością życia, Włochy z wyrafi nowaniem 
i seksapilem, Niemcy z wysokiej jakości inżynierią, Szwajcaria z czystością, bo-
gactwem i przyzwoitością, Japonia z technologią, rozrywką, designem i stylem 
(Anholt, Hildreth, 2005: 15).

Niewiele jednak krajów dysponuje takim potencjałem wizerunko-
wym. Zdecydowana większość musi swoją markę kreować i wspomagać.

Marka, pomimo że opiera się na elementach niemierzalnych (takich 
jak zaufanie i zaangażowanie, skojarzenia), sama w sobie jest wartością 
mierzalną. Próbę klasyfi kacji podjął Anholt, tworząc ranking najpopu-
larniejszych światowych marek narodowych. Jest on oparty na panelo-
wych badaniach sondażowych, podczas których analizowano percepcję 
35 krajów. W pierwszej dziesiątce znalazły się (w kolejności od najpopu-
larniejszej marki): Wielka Brytania, Szwajcaria, Kanada, Włochy, Szwe-
cja, Niemcy, Japonia, Francja, Australia i Stany Zjednoczone9.

Warto zwrócić uwagę, że marka jest nie tylko komunikatem płyną-
cym na zewnątrz, ale także cyrkulującym wewnątrz kraju – kształtuje 
samoocenę, poczucie dumy z własnego kraju, wspomaga tożsamość 
narodową (Anholt posuwa się nawet do zrównania pojęć brand identi-
ty oraz national identity). Autorzy rankingu zwracają uwagę na fakt, że 
obywatele krajów ocenionych najwyżej sami własnym ojczyznom tak-
że przyznali najwyższe noty, podczas gdy mieszkańcy krajów zamyka-
jących ranking siebie i swoje ojczyzny oceniali niżej. Trudno wyroko-
wać, co jest przyczyną, a co skutkiem. Czy o niskiej samoocenie kraju 
decyduje słabość marki narodowej, czy odwrotnie – brak poczucia siły 
własnego kraju generuje niską ocenę u innych? Czy niska samoocena jest 
samospełniającym się proroctwem? Jakakolwiek byłaby odpowiedź na to 
pytanie, nie zmienia ona faktu, że branding narodowy powinien doty-
czyć w równym stopniu własnych obywateli, jak i opinii międzynarodo-
wej. Anholt postuluje wytworzenie w państwie takiej sytuacji, do jakiej 

9 Polska w rankingu tym znalazła się na 30. miejscu. Z krajów byłego bloku wschod-
niego w rankingu pojawiły się także Czechy (29. miejsce), Estonia (33. miejsce) oraz Wę-
gry (21. miejsce). Zob. How the world sees the world. The Anholt Nation Brand Index 
(http://www.statebrandsindex.com/) oraz Anholt, 2007: 43–46.
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dąży się w dobrze zarządzanej fi rmie: utożsamienia się pracowników 
z polityką fi rmy i jej wizerunkiem. Słowem, Live the brand. Jakkolwiek 
utopijny byłby to plan, zakłada stosowanie metod marketingu szeptane-
go, w którym sam obywatel, dzięki entuzjazmowi dla własnego kraju, 
chęci opowiadania o nim i propagowania go, jest najlepszą i najskutecz-
niejszą reklamą, rozbudzając ciekawość Innego (potencjalnego turysty 
lub inwestora), udzielając mu swojego zapału, sprawiając w końcu, że 
Inny uzyska dzięki niemu doświadczenie kontaktu z krajem. Być może 
ciekawość sprawi, że zechce on kraj odwiedzić bądź w nim zainwesto-
wać. Dlatego też Anholt tak ściśle łączy branding narodowy z publiczną 
dyplomacją i to nie tą na linii rząd–obywatele, ale także obywatele–oby-
watele. Warunkiem takiej postawy jest jednak wygenerowanie silnej 
marki (czy konkurencyjnej tożsamości), która napawałaby obywateli 
dumą w takim stopniu, że chcieliby oni promować ją przy każdej na-
darzającej się okazji. W gruncie rzeczy warunkiem takiej promocji jest 
entuzjastyczny patriotyzm.

Marka to nie tylko pewna wartość naddana, zespół elementów funk-
cjonujących w przestrzeni międzyludzkich emocji, zbiorowych i indy-
widualnych wyobrażeń. Jest ona także zasobem kraju, zdolnym do wy-
twarzania przychodów, zasobem, który można wycenić. Anholt poddał 
wycenie 32 marki narodowe, kalkulując kwoty, które każdy z krajów 
musiałby zapłacić za własną markę, gdyby jej nie posiadał10. Miarą tej 
kalkulacji był roczny produkt krajowy brutto. Według obliczeń Anholta11 
najcenniejszą markę posiada Dania – warta jest 320% duńskiego PKB. 
Ponad 150% PKB musiałyby za swoją markę zapłacić także Hiszpania, 
Włochy, Niemcy, Irlandia, Wielka Brytania, Szwajcaria oraz Stany Zjed-
noczone12. Gdy przeliczyć owe wartości procentowe na realną wartość 
mierzoną w dolarach, właścicielem najcenniejszej marki są Stany Zjedno-
czone (posiadające według Anholta oraz Olinsa status jedynej na świecie 
megamarki).

Branding narodowy jest procesem stałym – nie zasadza się na jedno-
razowych akcjach promocyjnych. Jak pisze Olins, rzeczywistość promu-
jących się państw nieustannie się zmienia, muszą więc one komunikować 
owe zmiany (Olins, 2004: 151). Percepcja krajów oparta jest w dużej mie-

10 Tę metodę szacowania wartości marki autor nazwa „royalty relief” approach (kon-
cepcją „kwot tantiemowych”).

11 Autor posłużył się wartościami PKB z 2004 roku.
12 Wartość marki „Polska” wyceniono na 18% polskiego PKB.



42

rze na wiedzy potocznej, ukutej wokół stereotypów i folkloru (anegdot, 
plotek, legend czy opowieści biografi cznych). Podłoże wyobrażeń o in-
nych krajach najczęściej ma zatem podstawy emocjonalne, i do tej też sfe-
ry należy się odwoływać w promocji państwa:

Zarówno komercyjny, jak i narodowy branding dotyczą tworzenia przejrzystych, 
prostych i wyróżniających się propozycji i przedsięwzięć, z reguły opartych na 
wartościach emocjonalnych, które mogą być łatwo przekute na symbole – za-
równo słowne, jak pojęciowe i wizualne. Te propozycje i przedsięwzięcia mu-
szą być powszechnie zrozumiałe i wystarczająco elastyczne, aby działały i były 
skuteczne w różnorodnych sytuacjach, wobec wielu grup docelowych (Olins, 
2004: 163).

Jak podkreśla Anholt, jedną z głównych zalet produktu promowane-
go i posiadającego już wyrobioną markę jest jej odnawialność (Anholt, 
2003: 44). Marka to zespół emocji i skojarzeń istniejących w umysłach 
odbiorców – a te trudno wymazać lub zmienić. Potencjał reklamowanego 
państwa lokuje się już nawet nie w nim samym, a więc nie w rzeczywi-
stości fi zycznej, ale w świadomości (zbiorowej i indywidualnej), kształ-
towanej za pomocą przekazu brandingowego13. Zadaniem promującego 
się państwa jest nie tylko jednorazowa akcja reklamowa, ale ustawiczne 
podsycanie pamięci o kraju-marce.

13 Dla potwierdzenia tej tezy Anholt przytacza dwa skrajne przykłady: tsunami w Taj-
landii oraz duńska „afera komiksowa”. W przypadku Tajlandii zniszczeniu uległa rekla-
mowana przestrzeń. Dotknięte kataklizmem partie kraju w niczym nie przypominały eg-
zotycznego raju, jakim były przed tsunami. Obrazy zdewastowanych plaż i ciał zachodnich 
turystów unoszących się na wodzie były intensywnie prezentowane w światowych me-
diach. Trudno sobie wyobrazić trudniejszą dla marki kraju sytuację, Tajlandia nie ucier-
piała jednak wizerunkowo. Jej wizerunek „zdeponowany” jest w umysłach i nastawieniu 
turystów, a nie w rzeczywistości. Odwrotna sytuacja wystąpiła w Danii. W 2005 roku 
duński dziennik wywołał międzynarodowy skandal, publikując satyryczny obrazek 
przedstawiający proroka Mahometa. Jak wskazuje na podstawie swoich badań Simon 
Anholt, wizerunek marki „Dania” wydatnie stracił na wartości w krajach muzułmańskich. 
Ze względu na nierozróżnialność krajów skandynawskich wizerunkowo straciły także 
inne kraje, jak Norwegia czy Szwecja. Chociaż w krajach tych rzeczywistość pozostała 
niezmieniona, marka ucierpiała ze względu na zmianę świadomościową w umysłach od-
biorców (zob. Anholt, 2007: 49–54).
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2.2. Marke  ng jako międzynarodowa komunikacja 

Branding narodowy nie jest jedynie koherentną ideą projektu wizerunko-
wego, ale też długoterminową strategią komunikowania owego wizerun-
ku przedstawicielom innych kultur. To, że nie jest to przekaz „niewinny” 
i spełnia charakterystyczną dla przekazu reklamowego funkcję perswa-
zyjną, nie zmienia faktu, że jest to forma komunikowania i to komuniko-
wania międzykulturowego (międzynarodowego).

Komunikacja marketingowa, w tym branding narodowy, jest formą 
komunikowania wspólnotowego, gdzie w kontakt wchodzą zbiorowości 
tak potężne jak państwa. W ramach brandingu narodowego specjali-
ści korzystają z takich samych narzędzi komunikacji z „klientami” jak 
w przypadku brandingu produktowego czy promocji marek korporacyj-
nych – od PR do promocji osobistej. Okazją do promocji kraju mogą być 
wydarzenia sportowe, organizacja festiwali fi lmowych, tygodnie kultury 
narodowej czy gadżety. Źródłem nieformalnej wiedzy na temat innych 
krajów, a także wydajnym kanałem komunikacji marketingowej są me-
dia, w tym telewizja.

Charakter komunikacji za pośrednictwem spotów reklamowych moż-
na uchwycić, posługując się modelem zbiorowego sprawstwa przedsta-
wionym w rozdziale pierwszym. Polega ona w tym przypadku na wy-
dzieleniu przez promowaną zbiorowość rzeczników, na których zostaje 
scedowana odpowiedzialność za kreowanie i podtrzymywanie wizerun-
ku grupy poza jej granicami. W przypadku telewizyjnej promocji, a więc 
reklamowych spotów włączanych w globalny obieg medialny, rzecznicy 
ci są w wysokim stopniu sprofesjonalizowani. Brandingiem narodowym 
zajmują się najczęściej osoby, które dowiodły swojej skuteczności na polu 
marketingu produktowego. Wynika to z konieczności działania w bar-
dzo konkurencyjnym środowisku oraz z odpowiedzialności za ogromne 
budżety. Specjalista jest gwarantem poprawności formy, która nie może 
odbiegać od przekazów marketingowych proponowanych widzowi glo-
balnemu; co więcej, musi być przynajmniej równie atrakcyjna, by wybić 
się z morza informacji i obrazów. Co interesujące, rzecznicy legitymi-
zowani do zarządzania grupowym prestiżem i wizerunkiem nie muszą 
się rekrutować z członków promowanej grupy, jak to bywa w przypad-
ku kreowania i podtrzymywania kolektywnej tożsamości. W przy-
padku brandingu narodowego to nie pochodzenie, ale profesjonalizm jest 
elementem decydującym o zaufaniu. Dodatkowo powierzenie promocji 
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kraju światowemu specjaliście podnosi prestiż państwa14, dając jedno-
cześnie gwarancję sukcesu – specjalista bowiem niejednokrotnie sam 
jest budzącą zaufanie marką.

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną przyczynę wyboru pracow-
ników spoza promowanego kraju, a zarazem na różnicę między marke-
tingiem produktowym a brandingiem narodowym. Jak zwraca uwagę 
Anholt, w przypadku tego pierwszego profesjonalista odpowiedzialny za 
markę jest pracownikiem fi rmy, ale nie wynalazcą produktu bądź jego 
twórcą – nie wiąże go z produktem żaden emocjonalny związek, a jego 
zadaniem jest postawienie się w roli nabywcy. W brandingu narodowym 
promowanie kraju stanowi dla obywatela służbę publiczną. Ma on pro-
mować miejsce, które go ukształtowało, do którego ma emocjonalny 
stosunek. Trudno byłoby mu się zdystansować wobec własnego państwa 
i spojrzeć na nie z perspektywy konsumenta. Zatrudnienie zagraniczne-
go specjalisty, wspomaganego międzynarodowymi badaniami opinii, ma 
zapewnić obiektywizm i zdystansowane spojrzenie z zewnątrz (Anholt, 
2007: 71–72).

2.3. Spoty country promo  on w globalnych mediach
Dzisiejszy układ sił w globalnym pejzażu medialnym jest konsekwencją 
klimatu, jaki wokół mediów panował po zakończeniu II wojny światowej, 
i napięcia między technologicznym entuzjazmem, dostrzegającym w roz-
woju mediów masowych szansę na poprawę kondycji ludzkiego życia 
i wsparcie światowego pokoju, a zaniepokojeniem, jakie budziły analizy 
wojennej propagandy i perswazji. Przeciętny obywatel uświadamiał so-
bie, że działania propagandowe były prowadzone nie tylko wobec wroga, 
ale i wobec niego samego. Obejmowały podnoszenie morale, ale także 
podtrzymywanie nastrojów prowojennych. Analizy te okazały się szcze-
gólnym szokiem dla społeczeństwa amerykańskiego, dla którego wolna 
(niemanipulowana) prasa była symbolem i gwarantem demokracji.

W tym zawieszeniu między zachwytem nad możliwościami środków 
masowego przekazu a świadomością zagrożenia, jakie niesie niesplura-

14 Budowanie marki „Polska” nie odbywało się za pośrednictwem anonimowej grupy 
twórców. Postać zaangażowanego w budowanie polskiej marki Wally’ego Olinsa była eks-
ponowana i przywoływana w dyskursie nad marką i jej wizerunkiem.
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lizowany przekaz medialny, w Stanach Zjednoczonych15 oraz Europie16 
popularność zyskała idea wolnego przepływu ( free fl ow) informacji me-
dialnej. Medialna praktyka wskazała jednak, że różne podmioty komuni-
kacji medialnej interpretowały ideę wolnego przepływu odmiennie. Dla 
wielkich graczy globalnej sceny medialnej wolny przepływ informacji 
oznaczał brak odgórnych, rządowych ingerencji w przekaz medialny, co 
miało uchronić odbiorców przed działaniami propagandowymi, jakie były 
znane z czasów II wojny światowej. Doktryna wolnego przepływu mia-
ła spluralizować źródła oraz znieść polityczne (także reżimowe) bariery 
i fi ltry przepływu informacji. Tymczasem dla państw rozwijających się 
wolny przepływ informacji oznaczał udrożnienie medialnych kanałów in-
formacyjnych, co umożliwiłoby przekaz nie tylko z Zachodu do regionów 
niedominujących, ale przede wszystkim w kierunku przeciwnym – choć, 
jak zwracał uwagę John C. Merrill, utrudniony dostęp informacji z kra-
jów rozwijających się był związany nie tylko z brakiem zainteresowania 
mediów zachodnich, ale i z wewnętrznymi restrykcjami wprowadzanymi 
przez lokalne reżimy (Merrill, 1978).

Idea wolnego przepływu zadziałała zgodnie z zasadami wolnoryn-
kowymi. Obecność na międzynarodowej arenie medialnej miały za-
pewnione podmioty silne, dysponujące doświadczeniem i środkami 
umożliwiającymi swobodną produkcję i dystrybucję informacji, czyli 
media zachodnie. To one, dystrybuując globalnie informację, narzuciły 
zachodniocentryczny obraz świata, w którym jedne podmioty są nadre-
prezentowane, inne zaś nie mogą się przebić. Powoduje to umacnianie 
się arbitralnego podziału na globalne centra i prowincje, narzucającego 
na mapę świata medialne i informacyjne białe plamy – miejsca niezna-
ne bądź kojarzone na podstawie ciekawostek lub dramatycznych sytuacji 
politycznych, a więc informacji dobieranych wedle zachodniego klucza 

15 Peoples Speaking to Peoples: A Report on International Mass Communication 
z 1946 roku, gdzie czytamy: „To, czego potrzeba międzynarodowej komunikacji, to połą-
czenie wszystkich zamieszkanych części globu gęstą siecią informacji taniej, istotnej oraz 
prawdziwej, tak aby wszyscy mieli możliwość dowiedzenia się i nauczenia czegoś o Innym 
oraz lepszego jego zrozumienia”; podaję za: Handbook of International and Intercultural 
Communication, 2002: 7.

16 W Europie instytucją propagującą ideę wolnego przepływu było UNESCO: „Wie-
rząc w wolny przepływ idei oraz wiedzy, widzimy konieczność rozwoju środków komuni-
kacji między narodami, a także wprzęgnięcie ich w procesy obopólnego zrozumienia oraz 
prawdziwej i pogłębionej wiedzy o życiu Innych” (tamże).
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zainteresowań. Mechanizm wolnego przepływu prowadzi w gruncie rze-
czy do przepływu asymetrycznego, promującego silnych nadawców17.

W latach siedemdziesiątych XX wieku, po rozpoznaniu ułudy koncep-
cji wolnego przepływu zarówno przez teoretyków, jak i przywódców kra-
jów medialnie zdominowanych, pojawiła się idea wolnego i zbalansowa-
nego przepływu informacji ( free and balanced fl ow), którą szczególnie 
intensywnie promowało UNESCO. Koncepcja ta akceptowała koniecz-
ność ingerencji podmiotów pozamedialnych (rządów i instytucji poza-
rządowych) w sferę medialną w celu uzyskania bardziej sprawiedliwego 
udziału różnych podmiotów w globalnej cyrkulacji informacji. W nurcie 
poszukiwania recepty na zbalansowany przepływ medialny oraz w toku 
dyskusji nad imperializmem medialnym opublikowano w 1980 roku ra-
port Seána MacBride’a Many Voices, One World. Debacie tej towarzy-
szyła dyskusja nad NWICO (New World Information and Communication 
Order), porządkiem, jakiego domagały się kraje rozwijające się.

Obecnie, po ponad 30 latach od pojawienia się idei balansowania me-
dialnego przekazu, oczywiste jest, że media w niewielkim stopniu (jeżeli 
w ogóle) poddają się takim regulacjom. Dziś widz, jeśli nie ma dostępu 
do kanałów tematycznych, jak Planete, Travel lub National Geographic, 
bądź nie ma w zwyczaju oglądania programów tam emitowanych, o kra-
jach takich jak Armenia, Turcja czy Azerbejdżan dowiaduje się z sieci in-
formacyjnych albo z lokalnych serwisów informacyjnych, podążających 
śladem globalnych odpowiedników i często korzystających z ich materia-
łów. Zgodnie z mechanizmami doboru informacji mających za zadanie 
zwrócić uwagę widza, wokół wymienionych krajów buduje się kontekst 
klęsk żywiołowych, katastrof lotniczych, aktów terroru i łamania praw 
człowieka oraz konfl iktów zbrojnych. Przeciętny odbiorca, pozbawiony 
najczęściej wiedzy pozwalającej umiejscowić te informacje w szerszym 
kontekście (kulturowym, społecznym, politycznym), postrzega kraje nie-
dominujące medialnie jako miejsca niebezpieczne, złowrogie i nienada-
jące się ani do zwiedzania, ani do inwestowania. Najczęściej jednak nie 
postrzega ich w ogóle. Kraje azjatyckie zlewają się w potocznym odbiorze 
w nierozróżnialną masę, podobnie jak wyłonione po upadku Związku 

17 Jednym z pierwszych naukowców zwracających uwagę na pozorną jedynie spraw-
iedliwość mechanizmów wolnego przepływu był Herbert Schiller, który demistyfi kował 
tę ideę już w 1969 roku w Mass Communication and American Empire oraz w roku 1976 
w tekście Communication and Cultural Domination; podaję za: Handbook of International 
and Intercultural Communication, 2002.



47

Radzieckiego kraje Europy Środkowej, Wschodniej i Bałkanów. W wy-
wiadzie dla „Süddeutsche Zeitung” Wally Olins stwierdził:

Jak dotąd żadnemu państwu w Europie Wschodniej nie udało się stworzyć sobie 
wyraźnego, dobrego wizerunku. Bądźmy uczciwi, mało kto jest w stanie odróż-
nić Słowenię od Słowacji (Olins, 2007).

Podobnie jak ludzie czy problemy społeczne, tak też kraje znikają 
z horyzontu zbiorowej wyobraźni, gdy pamięć o nich nie jest ustawicz-
nie podsycana regularnymi przekazami medialnymi. Niezwykle aktualna 
i godna uwagi staje się w tym kontekście ontologiczna funkcja przekazu 
medialnego. Oto potwierdza się stwierdzenie Simona Anholta o percep-
cji silniejszej od rzeczywistości (Anholt, Hildreth, 2005). Przedmioty 
masowej wyobraźni – czy są to politycy, celebryci, teksty kultury, marki 
produktowe, głód w Etiopii czy zbrodnie na Czeczenach – funkcjonują 
w opinii publicznej dopóty, dopóki krążą w środkach masowego przeka-
zu. Sytuacja przedstawia się analogicznie w odniesieniu do krajów, rów-
nież w tym przypadku to obecność w mediach wprowadza je w obieg 
zbiorowego, międzynarodowego dyskursu. Wizerunki państw zarówno 
wśród turystów, jak i inwestorów kształtują się bowiem głównie na pod-
stawie doniesień telewizyjnych.

Jeśli za Arjunem Appaduraiem za główne siły napędowe i wyznacz-
niki nowoczesności uznać media elektroniczne i sterowane nimi migra-
cje (Appadurai, 2005), to spoty country promotion stają się typowymi 
tekstami nowoczesności, budującymi kolektywne wyobrażenia o świecie. 
Głównym zadaniem spotów reklamowych jest wpływ (przez zbiorowe 
asocjacje) na globalne migracje – przede wszystkim krótkotrwałe, jak tu-
rystyka, ale i te związane z inwestowaniem i mobilnością gospodarczą. 
Sławiąca słońce reklama Egiptu skierowana jest do turystów, do inwesto-
rów zaś – krzycząca o sukcesie i nowych technologiach reklama Polski. 
Trudno ocenić skuteczność spotów country promotion – nie badano, ile 
osób zdecydowało się na wyjazd do reklamowanego kraju pod wpływem 
reklamy telewizyjnej – niemniej teksty te włączają w wachlarz turystycz-
nych czy inwestycyjnych wyborów kolejne możliwości.

Spoty country promotion pluralizują przekaz medialny, który w dużej 
mierze zachowuje charakter homogeniczny. Homogeniczność polega na 
tym, że komentuje się wydarzenia, przyjmując w każdym przypadku ten 
sam punkt widzenia, co stanowi konsekwencję jednolitości kontekstu kul-
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turowego, w którym zostały ukształtowane postacie decydujące zarówno 
o doborze informacji, jak i o samym komentarzu. Marketing narodowy, 
z reklamą telewizyjną jako najbardziej bodaj widocznym elementem, 
przezwycięża monopol zachodniej perspektywy w mediach globalnych, 
przełamuje dyskurs katastrof lotniczych i anomalii pogodowych. To jed-
na z nielicznych sytuacji, w których w zachodnich, zglobalizowanych 
obiegach informacji i obrazów pojawiają się treści pochodzące z innych 
niż zachodni kręgów kulturowych18. To jednocześnie sytuacja, w której 
państwa pozostające poza kręgiem kultury zachodniej, by zapewnić sobie 
globalną obecność i rozpoznawalność, muszą się posłużyć narzędziami 
komunikacji charakterystycznymi dla Zachodu. Porównując zbiorową 
tożsamość do inwestycji fi nansowej, Tadashi Anno pisze o krajach nie-
dominujących (używając pozornie neutralnego określenia relatively back-
ward countries):

Powszechnym problemem, z jakim borykają się te kraje, jest połączenie pragnie-
nia kontynuacji narodowych tradycji z poszukiwaniem statusu, bezpieczeństwa 
oraz dobrobytu. Z drugiej strony kraje relatywnie opóźnione, jeśli chcą prze-
trwać i zapewnić sobie dobrobyt we współczesnym świecie, muszą zapożyczać 
technologie, instytucje i praktyki rozwinięte na Zachodzie. Do pewnego stop-
nia poszukiwanie rozpoznawalności i szacunku oznacza dla narodów pogoń za 
bezpieczeństwem i bogactwem, jako że właśnie te wartości zapewniają szacunek 
w przestrzeni międzynarodowej. 
(…) zarządzanie narodową tożsamością wymaga również kontynuacji tradycji 
narodowych. Obywatele chcą, by ich naród był rozpoznawalny przez to, czym 
jest, bez zarzucania tradycji, do których są przywiązani (Anno, 2000: 124).

Zwieńczeniem procesu projektowania strategii promocyjnej (dla któ-
rej reklama telewizyjna jest tylko jednym ze środków) jest wykupienie 
czasu antenowego w globalnych stacjach informacyjnych. Wszystkie 
promujące się państwa wpisują się zatem w mechanizmy funkcjonujące 
w przestrzeni kultury i ekonomii świata zachodniego. Jeśli nawet jednak 
narzędzie to jest obce ich kulturze i sposobom ekspresji, za jego pomocą 
dają wyraz własnej specyfi ce kulturowej, bo – jak zwraca uwagę Tadashi 
Anno – zdobywanie szacunku i poważania nie może odbywać się kosz-

18 Nawet w przywołanych wyżej kanałach tematycznych ukazujących pozazachodnie 
rejony ich obrazy kształtowane są przez pochodzących z Zachodu podróżników i repor-
terów.
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tem kulturowego zaprzeczenia sobie. Obywatele promujących się krajów 
chcą wchodzić na arenę międzynarodową dzięki temu, czym są.

Spoty country promotion są swoistą wizytówką, medialną informacją 
o tym, kim jesteśmy. Wprowadzają w globalny krwiobieg medialny ładu-
nek heterogeniczności, który przełamuje monopol zachodniej perspekty-
wy, choć trzeba dodać, że przełamywanie to odbywa się z przyzwoleniem 
dominujących nadawców oraz w wyznaczonych przez nich granicach. 
Posługując się terminologią wprowadzoną przez Arjuna Appaduraia, 
można powiedzieć, że teksty te wzbogacają globalne przepływy infor-
macji o kolejne mediaobrazy oraz wpływają na niemedialną już sferę 
etnoobrazów (Appadurai, 2005: 51). Kategoria mediaobrazu doskonale 
oddaje sytuację, w jaką w przestrzeni globalnych mediów wchodzi prze-
kaz brandingu narodowego. Jak wyjaśnia autor, mediaobrazy opisują za-
równo produkcję i dystrybucję medialnych tekstów, jak i powiększającą 
się w skali globalnej liczbę publicznych i prywatnych grup interesów oraz 
kreowanych przez nie medialnych obrazów świata.

Jeśli za Terrym Flewem (2010) przyjąć trójdzielne rozumienie me-
diów jako: (1) technologii komunikacyjnej (środków technologicznych 
i infrastruktury), przemysłów medialnych wypracowujących system za-
kodowanych symbolicznych form przekazu oraz struktur pozwalających 
na czytelny odbiór informacji przez przestrzenie geografi czne i konteksty 
kulturowe, czasowe, (2) form instytucjonalnych oraz organizacyjnych, 
za pomocą których teksty medialne są produkowane i dystrybuowane 
(medialne korporacje, profesjonaliści, rynki), (3) informacyjnej i sym-
bolicznej zawartości konsumowanej przez odbiorców – to okaże się, że 
mediaobrazy, a za nimi branding narodowy, dotyczą wszystkich trzech 
sfer. Ich różnorodność polega zarówno na wachlarzu form, jakie przy-
bierają krążące globalnie przekazy (pojawiające się w radiu, telewizji, na 
billboardach, w narracjach fi lmowych, podróżniczych czy w internecie), 
jak i na różnorodności podmiotów, jakie za ich pośrednictwem kreują 
i dystrybuują swoje, zakorzenione w lokalnym kontekście, obrazy świata. 
Co więcej, pluralizacja przestrzeni medialnej, jaką niosą z sobą spoty 
country promotion, stoi w wyraźnej opozycji do porządku ukształtowa-
nego na fali ładu spod znaku free fl ow, który za Tobym Millerem można 
też nazwać new international division of cultural labour (Miller, Govil, 
McMurria, Maxwell, 2001). Oto decydenci przemysłu audiowizualnego 
(Miller pisał o przemyśle fi lmowym i Hollywood) kreują nową, globalną 
topografi ę podziału pracy. Przestrzeń międzynarodowa zostaje podzielona 
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na biegunowe sfery: centra, gdzie wykonywana jest praca koncepcyjna, 
twórcza, dająca prestiż i zawodowe spełnienie, oraz peryferia, gdzie zle-
cane są zadania rzemieślnicze, niewymagające wysokich kwalifi kacji. 
Wydaje się, że podobnie rozkładają się siły mediów informacyjnych. 
Również w tym przypadku umocnił się podział na medialne (zachodnie) 
centra, gdzie wykonuje się zadania koncepcyjne i na których koncentru-
je się jednocześnie istotna część przekazów medialnych (skupionych na 
tzw. wielkiej polityce), oraz na resztę świata, wykorzystywaną doraźnie 
z braku lepszych tematów bądź ze względu na sensacyjność zdarzeń. Po-
dobieństwo to obejmuje różnice nie tylko w „ważności” podejmowanych 
działań, ale także w jakości sprzętu i infrastruktury, którymi centra dzie-
lą się w momencie gdy zapewniony jest zwrot kosztów – gdy pojawia się 
informacja bądź zdarzenie dobrze sprzedające się wśród globalnej pub-
liczności.

Przekazy brandingowe zdają się w pewnym stopniu niwelować te nie-
równości, wchodząc w globalną (i przez globalne korporacje zarządzaną) 
przestrzeń medialną z przekazem dotyczącym właśnie przestrzeni pery-
feryjnej, a przede wszystkim w niej powstałym. Oznacza to, że przekaz 
nie tylko dotyczy peryferii, z nimi jest także związana praca koncepcyjna 
i produkcja materiału medialnego.

W końcu spoty country promotion pluralizują i dynamizują ostatnią 
z trzech wymienionych za Flowem sferę mediów – obserwowalną bezpo-
średnio przez widza zawartość. To właśnie tu przejawiająca się w bran-
dingu narodowym różnorodność przynosi wielość perspektyw, narracji 
biografi cznych, poszerzenie wachlarza wariantów postrzeganych przez 
odbiorcę jako możliwe i prawdopodobne. Appadurai, opisując globalną 
obecność mediaobrazów pochodzących z różnych kontekstów, zwraca 
ponownie uwagę na element imaginacyjny. W Nowoczesności bez granic 
opisuje pracę wyobraźni pobudzanej medialnymi obrazami przedstawia-
jącymi życie mieszkańców „innych miejsc”. Obrazy owe łączą w sobie 
elementy prawdziwe z fi kcyjnymi, narracyjne z dokumentalnymi, do-
starczając widzowi, repertuaru składników, z których buduje na własny 
użytek wizerunki dalekich krain. Odbiorca konstruuje możliwe biogra-
fi e zamieszkujących je osób oraz własne potencjalne biografi e w tychże 
miejscach. Jak pisze antropolog, fantazje, jakie wyobraźnia wypracowuje, 
korzystając z globalnie dostarczanych mediaobrazów, mogą prowadzić do 
podjęcia decyzji o zmianie oraz do samej zmiany (na przykład inwestycji 
czy podróży).
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Branding narodowy odgrywa znaczącą rolę w poszerzaniu spektrum 
globalnie dystrybuowanych obrazów świata, ukazując kraje niedominują-
ce i ich mieszkańców z odmiennej, choć wyidealizowanej perspektywy, 
która stanowi jednak przeciwwagę dla tradycyjnego dyskursu medialne-
go. Kreuje wyobrażenia na temat świata oraz jego mieszkańców, kreśląc 
nowe szlaki na inwestycyjnej, a przede wszystkim turystycznej, mapie 
globu. Teksty te stanowią imaginacyjną pożywkę nie tylko dla Obcych. 
Są także narzędziem ekspresji dla społeczności niedominujących, możli-
wością włączenia się w globalny pejzaż tożsamości.

Owe medialne zbiorowe autoportrety nie są uprzywilejowane pośród 
innych telewizyjnych tekstów reklamowych. Konkurencja ze światowymi 
megamarkami konsumenckimi nie może polegać na reklamie o większej 
ilości efektów specjalnych, wykorzystującej wizerunki gwiazd sportu 
i show-biznesu czy jakiejkolwiek innej wartości, która zależy od nakła-
dów fi nansowych. Przebicie się przez reklamową nadwyżkę w mediach 
globalnych musi się zatem opierać na innowacyjności i wyjątkowości.

Przekaz brandingu marketingowego w swej drodze do widza natrafi a 
na kilka wyzwań, którym musi sprostać. 

Po pierwsze, barierą dla tekstu brandingowego może być paradoksalnie 
sam promowany kraj. Wyzwaniem jest uzgodnienie konsensu między róż-
nymi podmiotami poczuwającymi się do odpowiedzialności za promocję 
państwa (różnymi rzecznikami): rządem, strukturami lokalnymi, przed-
siębiorcami i agencjami turystycznymi. Przywołana wcześniej idea kon-
kurencyjnej tożsamości ma na celu zintegrowanie różnych wizji promo-
cji kraju w jednym wspólnym projekcie. W przestrzeń międzynarodową 
powinien płynąć zintegrowany, spójny obraz, a nie konkurencyjne wobec 
siebie wizerunki. Zupełnie bowiem inny obraz kraju będą promowały 
środowiska biznesowe, kładąc nacisk na rozwiniętą infrastrukturę i wy-
kształcone kadry, inny zaś organizacje turystyczne, akcentujące nieskażo-
ną przemysłem przyrodę i człowieka-tubylca żyjącego w zgodzie z naturą. 
Co więcej, na etapie planowania strategii niezbędne są także konsultacje 
społeczne pozwalające określić autoportret samych mieszkańców kra-
ju, a więc te elementy tożsamościowe, które uznają oni za najistotniejsze 
i w najwyższym stopniu defi niujące ich ojczyznę. Jak pisze Anholt:

Jeśli promujesz fasolę, nie musisz konsultować z nią wyboru logo, ale promocja 
krajów jest inna – na kraje składają się ludzie. Jeśli proces nie jest w pełni de-
mokratyczny, przejrzysty i obejmujący wszystkich – nie powiedzie się (Anholt, 
2007: 82).
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Jeśli projekt tożsamościowy ma być skuteczny, musi być społecznie ak-
ceptowany.

Po drugie, promowany kraj nie jest autonomicznym, prostym „pro-
duktem”. Składają się nań takie jakości, jak: sztuka, atrakcje turystyczne, 
wartości kulturowe oraz jakość przemysłu turystycznego (hotele, kuchnia 
itp.). Na ten element turystycznej rzeczywistości autorzy reklamowych 
przekazów nie mają żadnego wpływu.

Po trzecie, jak zwracają uwagę Nigel Morgan i Annette Pritchard, 
spoty country promotion są wystawione nie tylko na silną konkurencję 
marek produktowych, ale i reklam innych krajów (Morgan, Pritchard, 
2003: 14). Zasadniczym elementem przekazu brandingowego jest więc 
z jednej strony przebicie się przez potok reklam produktowych, z drugiej 
zaś zaistnienie „w swojej klasie”, czyli wśród innych tekstów promują-
cych kraje. Morgan i Pritchard mówią w tym kontekście o konieczności 
wygenerowania różnicy, własnej cechy specyfi cznej. Jak zwraca uwagę 
Simon Anholt:

Każde miejsce potrzebuje defi nicji, a setki krajów pragną rozpoznawalności 
jako kombinacja słońca, morza i piasku oraz kolebka unikatowej historii kultury 
i kuchni – to nie ułatwia wyboru zajętemu i skonfundowanemu konsumentowi 
usiłującemu wybrać kraj, który odwiedzi, którego marki będzie kupował, do któ-
rego wyemigruje (Anholt, 2003: 53).

W dalszej części rozdziału przyjrzę się strategiom generowania różni-
cy przez cztery europejskie państwa: Republikę Czeską, Rumunię, Turcję 
oraz Polskę. Wcześniej jednak zastanowię się nad differentia specifi ca 
spotów country promotion jako formy medialnej zbiorowej ekspresji.

2.4. Medialne autoportrety
Telewizyjny spot promujący państwo jest tekstem, który pozwala kształ-
tować wizerunek kraju dokładnie tak, jak chce tego nadawca, bez nie-
spodzianek i elementów, na które nie ma on wpływu, jak w przypadku 
innych kanałów międzynarodowej komunikacji (polityki czy kontaktów 
międzyludzkich). Jest formułą od początku do końca zaprogramowaną, 
stanowiąc jeden z najciekawszych kulturowych autoportretów współczes-
ności, a jednocześnie frapujący komunikat wysyłany do przedstawicieli 
innych narodów.
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W rozważaniach nad brandingiem narodowym celne wydają się słowa 
Kazimierza Krzysztofka:

Chodzi o samosportretowanie się przez własną kulturę, aby nie być skazanym 
na to, że się będzie sportretowanym przez kogoś innego. I to jest dziś w świecie 
powszechne. Stąd bezprecedensowa oferta płynąca ze świata, zróżnicowany chór 
głosów, z których każdy pobrzmiewa na „swojską nutę” (Krzysztofek, 2006: 260).

Autor nie odnosi się do przestrzeni mediów, nie posługuje się tak-
że kategorią brandingu narodowego; podejmuje natomiast refl eksję nad 
zjawiskiem wielokulturowości jako istotnym elementem współczesnych 
przemysłów kultury. To przestrzeń, w której tożsamość jest poddana glo-
balnej konkurencji, a działania znane z marketingu towarowego są zasto-
sowane do etniczności i religii. Krzysztofek daleki jest od katastrofi cz-
nych wizji ich rozpadu pod wpływem działań marketingowych. Zauważa, 
że działania rynkowe nie niszczą ich, ale raczej poddają transformacji te 
elementy, które stanowią lokalną, niespotykaną gdzie indziej specyfi kę. 
Mechanizm ten dotyczy także telewizyjnej promocji i budowania marek 
narodowych oraz ich pozycji w mediach poddanych przepływom różno-
rodnych treści i informacji.

Wracając do zacytowanego fragmentu, warto zatrzymać się na kilku 
jego elementach. Pierwszy z nich to samo zjawisko portretowania, bodaj 
najważniejszy z psychologicznego i tożsamościowego punktu widzenia 
element brandingu. Zaproponowanie Innemu swojego wizerunku jest, 
używając słów Tadashiego Anno, emocjonalnym portfolio, w jakie inwe-
stują lokalne zbiorowości. Owe emocjonalne portfolia to zestawy sym-
boli, dobrane przez elity i zaakceptowane przez społeczność. Symbolom 
tym w globalnym, międzynarodowym obiegu zostają przyznane warto-
ści, które następnie są wyceniane na skali poważania i zaufania (Anno, 
2000: 125).

Zaznaczenie własnego istnienia, a tym samym różnicy między sobą 
samym a Innym, jest jednym z podstawowych mechanizmów budowania 
i podtrzymywania własnej tożsamości indywidualnej, a także zbiorowej. 
Tworzenie własnego obrazu jest możliwe dzięki dostrzeżeniu w otaczają-
cej rzeczywistości Obcych, poczucie tożsamości bowiem polega na dy-
chotomii.

Produkując taki tekst, jak reklama telewizyjna, autorzy muszą jednak 
mieć na uwadze fakt, że dla jej odbiorców to promujący się podmiot jest 
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Innym – jest, używając za Zbigniewem Benedyktowiczem (2000) termi-
nologii Rudolfa Otto, mysterium tremendum et fascinosum (Otto, 1993). 
Otto opisuje w ten sposób kategorię numinosum (której nie da się opi-
sać – można ją jedynie badać), próbując nią wyrwać pojęcie świętości 
z przestrzeni dyskursu religii i etyki, poza obręb odniesień do dobra i zła. 
Na numinosum składają się między innymi element grozy (tremendum) 
oraz olśnienia ( fascinosum). Pierwszy z nich pojawia się w kontekście 
„religijnej bojaźni” i „demonicznego lęku” oraz poczucia nicości podmio-
tu wobec wielkości, z jaką się styka. Trudno tak silne i właściwie mi-
styczne doświadczenie przenieść na grunt opisu postaci Innego, niemniej 
jest to pewien trop, który w analizie jego wizerunku, a przede wszyst-
kim mechanizmów jego powstawania, warto przywołać. Drugi element 
to zadziwienie „czymś całkiem innym” czy, jak pisze Otto, „osłupiałe 
zdumienie”. Owo zadziwienie innością stopniuje się od dziwności przez 
paradoks do antynomii. Słowem jest to stosunek do czegoś, co nie tylko 
przekracza znane kategorie, ale wręcz im się przeciwstawia.

Przenosząc kategorię numinosum w przestrzeń rozważań nad Ob-
cym, Zbigniew Benedyktowicz wprowadza kategorię coincidentia op-
positorum, rozsadzającą klasyczne pojęcie stereotypu jako nieprawdy 
i zakłamania rzeczywistości (Benedyktowicz, 2000). Odwołując się do 
rozlicznych przykładów, autor Portretów „obcego” wskazuje na dwoiste 
postrzeganie Innego jako postaci demonicznej (nieludzkiej, przynależą-
cej do porządku natury, nieposługującej się ludzką mową, diabolicznej), 
a jednocześnie boskiej (w wielu narracjach kulturowych Obcy objawia się 
jako posłannik Boga czy nawet sam Bóg). W tej właśnie ambiwalencji fi -
gury Innego przejawia się dziedzictwo koncepcji Rudolfa Otto w refl eksji 
nad innością: coincidentia oppositorum, łącząca w sobie zarówno strach, 
niechęć, jak i fascynację.

„Numinologizacja” Obcego ujmuje go jako mysterium tremendum et 
fascinosum. Jaką zatem strategię powinni przyjąć twórcy własnego wize-
runku? Nie może on funkcjonować w oderwaniu od stereotypowych wy-
obrażeń, jakie krążą na jego temat – ma na nie pewien, choć ograniczo-
ny, wpływ. Telewizyjne spoty promujące kraje oraz ich mieszkańców są 
doskonałą okazją do konfrontacji wyobrażeń na własny temat ze stereo-
typowymi obrazami funkcjonującymi w dyskursach ponadnarodowych. 
Strategia autopromocji powinna z jednej strony przełamywać element 
tremendum, eliminować z portretu obcego lęk i grozę, jaką wywołuje in-
ność, z drugiej zaś rozwijać element fascinosum. Jakkolwiek pierwiastek 
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tajemnicy i zagadki zastosowany w teoriach Rudolfa Otto (w odniesieniu 
do świętości) i Zbigniewa Benedyktowicza (w przypadku Obcego jako 
Boga bądź Boga jako Obcego) odnosi się do sfery doświadczenia mi-
stycznego i religijnego, wydaje się tym elementem, na którym powinna 
się opierać strategia telewizyjnego brandingu narodowego.

Jak zatem w reklamach kształtowane są etniczne i narodowościowe 
autoportrety? Jak autorzy reklam z jednej strony wytłumiają element 
grozy i lęku przed nieznanym, z drugiej zaś podsycają fascynację własną 
kulturą i podkreślają jej tajemniczość? Szukając odpowiedzi na te pyta-
nia, poddałam analizie zawartości 16 spotów country promotion wyemi-
towanych w 2008 roku na antenach stacji informacyjnych BBC i CNN. 

O tym, ze spot brandingowy jest przede wszystkim autoportretem, 
a dopiero w dalszej kolejności projektowanym obrazem potencjalnych go-
ści czy inwestorów, świadczy fakt, że „człowiek lokalny” – mieszkaniec 
promowanego kraju – pojawia się w 81% wszystkich przeanalizowanych 
spotów (goście pojawiają się w 25% przeanalizowanych tekstów). Głów-
nym składnikiem tych reklamowych autoportretów i najczęściej pojawia-
jącym się motywem ikonografi cznym jest postać „człowieka tutejszego”. 
W żadnej z analizowanych reklam nie powołano się na postaci wybitnych 
przedstawicieli reklamowanych krajów. W spotach tych nie pojawiają się 
znani sportowcy, aktorzy czy politycy, którzy mogliby jako wybitni re-
prezentanci swojego narodu być świadectwem jego świetności.

Z analitycznego i interpretacyjnego punktu widzenia istotny wydaje 
się sposób, w jaki przedstawiani są w reklamach ludzie miejscowi – czy 
autorzy postawili na indywidualne, portretowe ujęcia, czy przedstawiają 
portret grupowy. Tendencja do ukazywania ludzi w zbiorowościach bądź 
w konwencji portretowej może mieć związek z grupą docelową tekstu. 
Zapewne w materiale adresowanym do przedsiębiorców i potencjalnych 
inwestorów nacisk położony zostanie raczej na przedstawienie grupy, 
sygnalizując kolektywny tryb myślenia, zdolność do organizacji i pracy 
w grupie, koordynacji działań. Przekazy adresowane do turystów, po-
dróżników zawierać będą z kolei pojedyncze, portretowe ujęcia budujące 
w wyobraźni odbiorców mit człowieka lokalnego. Jak pokazuje przepro-
wadzona analiza, w ponad połowie tekstów (58%) człowiek lokalny po-
jawia się zarówno indywidualnie, jak i w grupach. Zwraca jednak uwagę 
to, że podczas gdy przedstawienia wyłącznie zbiorowe nie pojawiają się 
w żadnym materiale, przedstawienia wyłącznie indywidualne to czwarta 
część wszystkich reklam.
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W autoportretowych strategiach dominują dwa konteksty: religijny/
duchowy (jak celebracje, obrzędy) oraz estetyczny, przywoływany przez 
aktywności związane z kulturą tradycyjną, które pozbawione kontek-
stu stają się elementem silnie estetyzującym. Malowniczość i dynamizm 
takich wizerunków, kreowanych przez kolorowe, egzotyczne dla widza 
stroje oraz nietypowość sytuacji folklorotwórczej, sprawiają, że „czło-
wiek lokalny” staje się swoistym elementem wizualnym wypełniającym 
kadr. Pojawiające się w folklorystycznym kontekście postacie są rodza-
jem wizualnego wzmocnienia przekazu. Taki właśnie charakter ma wy-
stępująca w reklamie Armenii postać pasterza sfi lmowanego w górskich 
krajobrazach, umilającego sobie pracę grą na fl ecie. Stanowi to sposób 
na sięgnięcie do kulturowego i wyobrażeniowego zaplecza widzów 
i przywołanie skojarzeń ze spokojnym, bliskim naturze życiem, etosem 
specyfi cznej góralskiej mentalności łączącej dzikość i uduchowienie, 
prostotę oraz wrażliwość. „Żywy folklor” najczęściej jest przedstawiany 
jako działalność niezależna od turysty-obserwatora. Reklama ukazuje 
dziejące się „naprawdę”, wynikające z tradycyjnej kultury i natury miej-
scowych, działania folklorystyczne19. Jedynie spot promujący Macedo-
nię ukazuje fi kcyjność i sztuczność takiej sytuacji. Wypełniająca począt-
kowo cały kadr grupa tradycyjnie ubranych, tańczących dziewcząt po 
odjeździe kamery okazuje się zespołem występującym przed turystami.

Warto spojrzeć na reklamy z perspektywy genderowej. Co ciekawe, 
pomimo że mężczyźni pojawiają się w reklamach częściej niż kobiety 
(odpowiednio 76% i 61% przeanalizowanych tekstów), wrażenie po obej-
rzeniu wszystkich reklam jest zgoła odmienne. Wydaje się, że to kobiety 
są płcią zdecydowanie bardziej eksponowaną. Intensywność kobiecego 
pierwiastka nie opiera się bowiem na częstotliwości pojawiania się na 
ekranie, ale na jego intensywności i charakterze. Kobiety częściej są uka-
zywane indywidualnie, w konwencji portretowej. Zazwyczaj przyjmują 
rolę przewodniczek po reklamowanym kraju. Przedstawiane są jako go-
spodynie oprowadzające widza po swoich ojczyznach. Spoglądają wprost 
w kamerę, wykonują wobec widza zapraszające gesty: przywołują go 
ruchem dłoni, zataczając krąg ręką, prezentują swój kraj, uśmiechają się 
przyjaźnie i kusząco. Tylko one patrzą w obiektyw, a więc prosto w oczy 
widza. Mężczyzna w reklamie kraju nigdy tego nie robi – patrzy w dal, 

19 O doświadczeniu autentyczności w relacji turysta–gospodarz pisze Anna Wieczor-
kiewicz (Wieczorkiewicz, 2008).
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poza kadr, bądź jest zajęty konkretną czynnością. Kobiety nawiązują kon-
takt wzrokowy z odbiorcą, co sprawia, że są postaciami bardziej wyrazi-
stymi niż ukazywani w grupie anonimowi mężczyźni. Kobieta występuje 
także jako obiekt seksualny, wystawiony na oglądanie. Podobne intuicje 
ma Rafał Prinke:

(…) mobilne turystyczne spojrzenie zakłada istnienie niemobilnych ciał (zwykle 
kobiecych), usługujących i pokazujących swe piękno tym, którzy się przemiesz-
czają (Prinke, 2004: 46).

Przykładem może być odświętnie i z przepychem ubrana mieszkanka 
Azerbejdżanu, prezentująca się najpierw statycznie w przestrzeni suge-
rującej alkowę i przywołującej atmosferę haremu, by w końcowych uję-
ciach reklamy przenieść się w góry i zdejmując chustę z twarzy, zaprosić 
widza do swej ojczyzny wiele obiecującym spojrzeniem.

Autoportretowanie nie ogranicza się jednak wyłącznie do prezentowa-
nia mieszkańców. To także ukazywanie własnej kultury, przyrody (każdy 
z tych elementów pojawia się w 88% spotów) oraz wykorzystanie fi gury 
miasta (pojawiającej się w 44% reklam). 

Spośród wszystkich ikonografi cznych motywów kulturowych zde-
cydowanie najczęściej eksploatowana jest architektura, która zazwyczaj 
wpisuje się w MacCannellowską logikę atrakcji turystycznej (MacCan-
nell, 2002). Przez reklamę na kraj zostaje narzucona fragmentaryzująca 
przestrzeń geografi czną siatka kulturowa, wyznaczająca miejsca i aktyw-
ności, którym warto poświęcić czas (i pieniądze) w trakcie podróży. Prze-
strzeń geografi czna i kulturowa zostają rozczłonkowane.

Obiekty architektoniczne stosunkowo łatwo poddają się mechanizmo-
wi atrakcji turystycznej – nierzadko ze względu na położenie, wartość 
historyczną i emocjonalną, jaką konotują, są w sposób „naturalny” od-
różnione od pozostałych elementów kulturowego krajobrazu. Elementy 
architektoniczne wykorzystywane w promocji krajów to najczęściej roz-
poznawalne budowle, jak egipskie piramidy czy rumuński zamek Vlada 
Drakuli. Wraz z innymi elementami charakterystycznymi, przynależny-
mi do natury czy kultury ludowej, stają się esencją promowanego kraju. 
W większości reklam elementy architektoniczne, nie dość, że wyróżnio-
ne i wydźwignięte z codzienności, niejednokrotnie zostają umieszczone 
w szerszym kontekście, który ułatwi odbiorcy interpretację jego znacze-
nia (jak „armeńskie Stonehenge”) i roli, jaką odgrywa w lokalnej prze-
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strzeni. To także odniesienie do doświadczenia turystycznego i wiedzy, 
jakie odbiorca już ma.

Kolejnym elementem eksploatowanym przez autorów spotów promo-
cyjnych jest folkloryzm20, pojawiający się w 43% tekstów dotyczących 
kultury. Najczęściej ukazywanymi elementami kultur tradycyjnych są: 
ludowy strój oraz sytuacja folklorotwórcza (obrzędy, rytuały, gesty). 
Także one są obietnicą atrakcji turystycznej: tradycyjnych zachowań (jak 
prezentowane w spocie Azerbejdżanu walki na szable), a jednocześnie za-
powiedzią pewnej folklorystycznej gry w etniczność. Obok wartości este-
tycznej etniczne stroje i inne elementy tradycyjnych kultur narodowych 
wnoszą do tekstów jeszcze jeden, być może nawet ważniejszy, element: 
zapewniają pierwiastek emocjonalności, nostalgii i sentymentalizmu. 
Tak pojęta etniczność (nawet gdy towarzyszy jej poczucie pewnej nie-
autentyczności i wystylizowania) spełnia zachodnie, miejskie marzenie 
o szczęśliwych „tubylcach” prowadzących beztroskie, sielankowe życie. 
Prezentowani w spotach mieszkańcy reklamowanych krajów są znakiem 
przestrzeni, w jakiej zachodni turyści nie funkcjonują, a do jakiej tę-
sknią. Są odpowiedzią na potrzebę świata spokojnego, uporządkowane-
go i prostego, w którym człowiek – łagodny, refl eksyjny – jest częścią 
przyrody, a jednocześnie grupy lokalnej, nie anonimowej miejskiej masy. 
Przestrzeń kultury tradycyjnej jawi się jako miejsce nieskażone wadami 
współczesnego życia, i właśnie do tego bajkowego, spokojnego i sielskie-
go świata odwołują się uchwycone w tańcu kobiety w reklamach Azer-

20 Świadomie nie posługuję się pojęciem folkloru, który jest naturalnym elementem 
lokalnej przestrzeni kulturowej. W nim zapisane są wpływy i inspiracje, swoista historia 
kulturowych kontaktów z Innymi (nie tylko etnicznych, ale i klasowych). Folklor realizuje 
się w sposób nieświadomy, bezrefl eksyjny. Jego „użytkownicy” są na tyle w nim zanurze-
ni, że jest on dla nich przezroczystym elementem świata aktualizowanym spontanicznie 
i żywiołowo. Jest to sfera zmienna i reagująca na nowe zjawiska. Owa dynamika folkloru 
polega na bezpośrednim kontakcie, w jakim jest realizowana, i swoistym komunikacyjnym 
sprzężeniu zwrotnym, jakiego wymaga. W odróżnieniu od niego folkloryzm nie jest prze-
żywany, ale aranżowany, człowiek lokalny nie jest w nim zanurzony, ale używa go w wy-
branych sytuacjach. Opiera się on na żywej (bądź funkcjonującej w zbiorowej pamięci) 
tkance folkloru, czerpiąc z niego wybrane wątki i elementy. Są to elementy wyrwane 
z kontekstu, a kryterium ich doboru jest atrakcyjność formy oraz przekaz emocjonalny. 
Owo wyrwanie z kontekstu kultury tradycyjnej oraz prezentacja w sytuacji dalekiej od 
naturalnej sytuacji folklorotwórczej pozbawiają folklor ładunku znaczeniowego – staje 
się on pustą formą.
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bejdżanu i Indii, samotny pasterz ze spotu Armenii czy zarzucający sieci 
rumuński rybak.

Przestrzeń kultury tradycyjnej przejawia się najczęściej przez poja-
wienie się postaci w strojach tradycyjnych – to 83% wszystkich motywów 
folklorystycznych. Tradycyjny ubiór jest jednym z pierwszych, natych-
miastowo rozpoznawalnych wizualnych elementów lokalnej rzeczywi-
stości, z jaką styka się turysta. Jest także elementem, który zaświadcza 
o wyjątkowości miejsca. Sari w Indiach czy charakterystyczne pasiaste 
spódnice i kapelusze Peruwianek pozawalają bezbłędnie rozpoznać 
kraj – podobnie jak piramidy oznaczają Egipt. W spocie promocyjnym 
strój ludowy zmienia jednak swoje oryginalne znaczenie – jest wizual-
nie atrakcyjnym elementem, efektownym dopełnieniem malowniczych 
krajobrazów. Funkcja informacyjna (poza oczywistą użyteczną), jaką 
pełnił w swoim oryginalnym kontekście, zostaje wyparta przez funkcję 
estetyczną. Ukazywane dynamicznie, w ruchu, tradycyjne stroje zapada-
ją w pamięć, zaświadczają o kolorycie reklamowanego miejsca oraz jego 
unikatowości – jak w tradycyjnych atlasach etnografi cznych, strój ludowy 
jest swoistym wskaźnikiem przynależności etnicznej i topografi cznego 
położenia. Szczególnym przykładem jest reklama Indii (emitowana w se-
rii reklam Incredible India!), która strój ludowy wykorzystuje w nieco 
inny sposób. Prezentacja serii postaci w konwencji portretowej, w róż-
nych sceneriach oraz strojach tradycyjnych, ma na celu zasygnalizowanie 
olbrzymiej różnorodności kulturowej kraju rozciągającego się od himalaj-
skich podnóży do Oceanu Indyjskiego i obejmującego społeczności bar-
dzo odmienne kulturowo i etnicznie.

Kolejny motyw ikonografi czny oscylujący wokół wątków kulturowych 
odwołuje sie do sfery religii i stanowi trzecią część wszystkich motywów 
kulturowych. Przestrzeń wyobrażeń związanych z religią i zachowań, 
w jakich się ona przejawia, również zaświadcza o lokalnym kolorycie, 
jest swoistą eskalacją opisanego wcześniej sentymentalizmu, nostalgii 
i wzruszenia, jakie towarzyszą wyobrażeniom o folklorze – podkreśla go, 
nadając mu jednocześnie głębię duchowości. Szczególnym przykładem 
wymykającym się tej strategii jest reklama Armenii, w której przestrzeń 
religii funkcjonuje w całkowicie odmienny sposób. Nie wpisuje się ona 
w dyskurs egzotyki i odmienności, ale wręcz przeciwnie – jest projek-
towana jako uwspólniające doświadczenie, które łączy mieszkańców re-
klamowanego kraju i widza. Konsekwentnie podkreślane chrześcijańskie 
tradycje (np. hasłem: „Christianity since 301”) mają łączyć cywilizacyj-
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nie promowany kraj i odbiorcę reklamy. Religia ma stanowić w zamyśle 
autorów ten element, który włącza Armenię w zachodni, chrześcijański 
krąg kulturowy i przełamuje element tremendum w wizerunku kraju.

Jedną z emanacji lokalnej specyfi ki kulturowej jest także kuchnia, do 
której odwołuje się 21% poddanych analizie reklam. Kulinarna odmien-
ność opiera się nie tylko na odmiennych produktach spożywczych i spo-
sobie ich przyrządzania (a więc „tkance” lokalnej kuchni), ale też sposo-
bach ich użycia (a więc kulturowej aktywności). Odmienności kuchni są 
często w pierwszej kolejności podnoszone przez turystyczne przewodni-
ki, a turystyka kulinarna – także w wersji telewizyjnej, w postaci wyspe-
cjalizowanych programów – zyskała ogromną popularność. Teksty te są 
odpowiedzią na zachodnią modę na kuchnie etniczne, będące niejedno-
krotnie realizowanymi we własnym kraju i domu wirtualnymi podróżami 
smaku. Wszystko to sprawia, że dla niektórych krajów to właśnie kuch-
nia oraz unikatowe produkty w niej stosowane (czy wywodzące się z niej 
dania) stają się znakiem rozpoznawczym i elementem wizerunku. W spo-
tach promocyjnych następują odwołania do tradycyjnych napojów (her-
baty i alkoholu), ale szczególnym powodzeniem cieszy się motyw uczty 
i obraz suto zastawionych stołów, przywołujący skojarzenia z gościnnoś-
cią, bogactwem i różnorodnością.

Co interesujące, spoty promocyjne niemal wcale nie podejmują 
wątków związanych ze sztuką wysoką. Jeśli sztuka się pojawia, to jest 
związana z aktywnością ludową, rzemieślniczą (malowane monastyry 
Bukowiny czy orientalne dywany). Wydaje się, że owo niedoreprezento-
wanie sztuki wysokiej, nieukazywanie lokalnych dzieł „na światowym 
poziomie”, artefaktów, które weszły do kanonu, ma podobny wymiar jak 
konsekwentne unikanie w spotach lokalnych celebrytów i skupianie się 
na „przeciętnym człowieku” oraz kulturze ludowej. Operowanie odnie-
sieniami do kultury popularnej, ludowej, zwykłego człowieka jest cechą 
charakterystyczną spotów country promotion. Konstruowanie odniesień 
do zazwyczaj pozytywnie waloryzowanych skojarzeń z prostotą, pier-
wotnością, budowanie na nich emocjonalnego (opartego na sentymencie 
i nostalgii) związku widza w tekstem reklamowym, a w konsekwencji 
z promowanym krajem, jest także sposobem na wybicie się z informacyj-
nego tłoku, w jakim funkcjonują spoty promocyjne. Wytwarzanie w wi-
dzu emocjonalnej reakcji na reklamę w pewnym sensie zastępuje brak 
efektów specjalnych czy sław – środków, jakimi posługują się podmioty 
dysponujące większym budżetem.
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Kolejnym obok kultury elementem reklamowych autoportretów jest 
odniesienie do świata przyrody, które można odnaleźć w 88% przeanali-
zowanych reklam. W analizie Niebieskiego przewodnika Roland Barthes 
wprowadził kategorię „malowniczości”, która wydaje się aktualna także 
w odniesieniu do dzisiejszych tekstów kulturowych poświęconych pod-
różowaniu (Barthes, 2000: 157–160). Według Barthes’a w stylu przewod-
nikowym malownicze jest to, co jest urozmaicone, nieregularne, a więc 
przełomy, wąwozy, a przede wszystkim góry. Szczególnie te ostatnie 
są niezbywalnym elementem krajobrazu malowniczego, stanowiąc re-
alizację metafory życia jako wysiłku, pokonywania kolejnych etapów, 
zdobywania kolejnych szczytów. Czy nadal – jak za czasów Niebieskie-
go przewodnika – to właśnie góry są tym elementem, który decydu-
je o atrakcyjności i wartości krajobrazu? Niewątpliwie są one ważnym 
i istotnym elementem natury, jaki pojawia się w tekstach reklamowych, 
często jednak ukazywane są raczej jako tło dla innych atrakcji (gra w gol-
fa, sporty zimowe itp.). Mimo że wijące się wzdłuż skał drogi, malowni-
cze wodospady i górskie szczyty stanowią krajobraz wdzięczny i chętnie 
prezentowany, wydaje się, iż to raczej żywioł wody dominuje w spotach. 
Morze, jezioro czy rzeka są przeważnie najważniejszym i skupiającym 
uwagę elementem obrazu. Ujęcia przedstawiające nadmorskie miejsco-
wości, złote plaże czy podwodne widoki stanowią naturalne i oczywiste 
zapewnienie, że reklamowany kraj posiada to, na czym masowemu tu-
ryście najbardziej zależy. Turystyka masowa to w przeważającej części 
podróże do nadmorskich kurortów, gdzie bardziej liczy się odpoczynek 
i relaks niż wysiłek i trud, jakiego wymagają góry. Owo przeniesienie 
akcentu z gór na wodę i związane z nim osłabienie idei wędrówki oraz 
pokonywania trudności, a wzmocnienie beztroski i leniuchowania, wy-
daje się znamiennym elementem umasowienia i zmieniającego się oblicza 
turystyki w ogóle. 

Warto zwrócić uwagę, w jaki sposób prezentowana jest przyroda 
w spotach promocyjnych. Czy reklamujące się za jej pośrednictwem 
państwa dostrzegają w niej przestrzeń celebracji i refl eksji, czy raczej 
przestrzeń „użycia” – sportu i turystyki? Z analizy ilościowej wynika, 
że dominuje pierwsza tendencja, ukazująca przyrodę jako obiekt zachwy-
tu i pretekst do zadumy – do tego zachęca potencjalnego turystę 64% 
wszystkich spotów, w których się ona pojawia. Pozostałe 36% proponuje 
spojrzenie „użytkowe”. Tendencja ta z jednej strony jest odbiciem sytua-
cji, w której wakacje są dziś dla większości podróżujących raczej leżako-
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waniem niż aktywnym wypoczynkiem, z drugiej jednak jest konsekwen-
cją owej liryczności i romantyzmu – wprowadzanych przez pierwiastek 
ludzki i folklorystyczny. Jest to uzupełnienie klimatu tworzonego przez 
sielskie obrazki, podkreśla nastrój oraz wizualnie dopełnia tęsknoty za 
dawnym, prostym światem, w którym to natura wyznaczała jasne, kla-
rowne i odwieczne zasady.

Podsumowując obraz gospodarzy, jaki oni sami sobie rysują, można 
powiedzieć, że przez położenie nacisku na portretowanie „człowieka lo-
kalnego” dokonuje się swoiste oswajanie Obcego, przełamywanie elemen-
tu tremendum. Podobnie działa konsekwentne wbudowywanie własnej 
przestrzeni kulturowej w większą całość, jaką jest świat cywilizacji za-
chodniej. To odżegnywanie się od dzikości i barbarzyństwa sygnalizowa-
ne jest zarówno bogactwem i różnorodnością aktywności kulturowych, 
jak i głęboko w historię sięgającymi tradycjami. Obrazy dzikości Obcego 
są przełamywane nie tylko przez ukazywanie dorobku kultury, ale i przez 
przekonywanie odbiorcy, że przybysz z Zachodu znajdzie w promowa-
nym kraju miejsca, które spełnią jego wymagania: hotele o wysokim 
standardzie, pola golfowe oraz czyste plaże.

Jednocześnie autorzy reklam, podtrzymując binarny element fasci-
nosum, prezentują bajeczne, kolorowe i malownicze fragmenty swojej 
rzeczywistości: egzotyczną kuchnię, fantazyjne stroje, postaci mityczne 
(syreny w reklamie Turcji, Drakula w reklamach Rumunii) i w końcu ko-
biety – łagodnie i zachęcająco uśmiechnięte, wobec których nie odczuwa 
się strachu czy niechęci, fascynujące, zmysłowe i tajemnicze.

Samoportretowanie się społeczności lokalnych polega na prezento-
waniu walorów kulturowych i naturalnych, głównym jednak motywem 
stosowanym w reklamach wydaje się etniczność oparta na pierwiastku 
ludzkim oraz kulturze tradycyjnej, przebranej w folklorystyczne szaty. 
Ów liryczny, tradycyjny człowiek lokalny w połączeniu z silnie emo-
cjonalnym, sentymentalnym przekazem, jaki wyłania się z treści folk-
lorystycznych i natury ukazywanej w kluczu romantycznym, jest uwa-
runkowany adresatem przekazów reklamowych. Są to teksty skierowane 
przede wszystkim do turystów – jako swoista odpowiedź na potrzeby 
i oczekiwania potencjalnych gości. Są żywą obietnicą podróży w czasie, 
podróży do miejsca, gdzie ludzie są jeszcze inni, podporządkowani za-
sadom wyznaczanym przez rytm natury i kulturę tradycyjną, gdzie każ-
da kraina jest unikatowa i odmienna. Zapewne reklamowe autoportrety 
byłyby inne, gdyby adresatem byli inwestorzy czy potencjalni partnerzy 
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biznesowi. Wybór grupy docelowej tekstu determinuje zarówno przekaz, 
jak i kreowany przez niego wizerunek. Niektóre kraje, niemogące sobie 
pozwolić na produkcję i emisję dwóch spotów: przeznaczonych dla tury-
stów oraz inwestorów, doświadczają swoiście dialektycznej sytuacji. Kraj 
ubiegający się o zainteresowanie zagranicznych partnerów musi przeko-
nywać ich o swoich ekonomicznych czy produkcyjnych możliwościach, 
gdy tymczasem w mediach światowych prezentowany jest jego sielsko-
-prowincjonalny wizerunek.

Jakkolwiek wizerunek kształtowany przez podmioty reklamowe jest 
zależny od adresata, w globalną przestrzeń medialną zostaje wysłany 
autoportret oparty na unikatowości kultury i tradycji oraz na walorach 
przyrodniczych.

Jak poszczególne reklamy przebijają się przez gąszcz tekstów rekla-
mowych? Jak zdobywają uwagę widzów pośród pozostałych tekstów 
brandingu narodowego? Poniżej proponuję uważniejsze przyjrzenie się 
strategiom promocyjnym czterech europejskich krajów, których reklamy 
wydają mi się szczególnie interesujące.

2.4.1. Republika Czeska – come to slow down

Republika Czeska ma turyście wiele do zaoferowania: piękną europej-
ską stolicę, winnice na Morawach, rozpoznawalne poza granicami kraju 
postaci związane ze światem polityki, jak Václav Havel, czy autorów, 
których dzieła weszły do kanonu kultury, jak Miloš Forman czy Alfons 
Mucha. Czechy cieszą się dużą rozpoznawalnością w regionie oraz wy-
wołują pozytywne skojarzenia. Wśród brandingowych potencjalnych 
defi cytów wymienić można brak dostępu do morza, a co za tym idzie, 
brak możliwości wykorzystania motywów akwatycznych, odgrywają-
cych w spotach promocyjnych szczególną rolę, oraz pewne zachwianie 
turystycznej równowagi (jedyną rozpoznawalną destynacją turystyczną 
jest stolica). Niemniej brandingowy potencjał kraju jest ogromny. Mając 
już wyrobioną markę i stosunkowo silną pozycję na turystycznej mapie 
Europy Środkowej, autorzy spotu promocyjnego wyemitowanego w sta-
cjach informacyjnych oraz na kanałach tematycznych po raz pierwszy 
wiosną 2004 roku mogli pokusić się o niestandardową strategię promocyj-
ną, bez akcentowania atrakcji turystycznych czy folkloru. Czesi rezygnują 
z sentymentalizmu i romantyczności, wprowadzanych przez odniesienie 
do sfery ludowości czy łagodnego krajobrazu na rzecz innych emocji. 
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Strategia promocyjna zbudowana jest na serii opozycji, w których sie-
lankowe czeskie pejzaże są konfrontowane z niesprecyzowanym „gdzieś 
indziej” (somewhere else). Już pierwszy kadr reklamy przykuwa uwagę 
obrazem pełzającego w soczystej zieleni ślimaka. Metaforycznie wyko-
rzystane zwierzę nadaje rytm i ukierunkowuje interpretację, naznaczając 
przekaz powolnym tempem, niespiesznością i spokojem, przeciwstawia-
jąc je szaleńczemu pośpiechowi świata toczącego się zawrotnie „gdzieś 
indziej”.

Następujące później obrazy prezentują czeskie miasta ukazywane 
z lotu ptaka w łagodnych okrążających ujęciach, eksponujących tradycyj-
ną zabudowę. Mimo że pojawia się kilka ujęć Pragi, prowincjonalne mia-
sta są pokazane w sposób równouprawniony, a stolica nie jest wizualnie 
uprzywilejowana ani pod względem liczby ujęć, ani kontekstu, w jakim 
się one pojawiają. Kontekstem tym jest czytany przez lektora tekst:

Gdzieś indziej właśnie są godziny szczytu. Gdzieś indziej ludzie ciężko pracują. 
Gdzieś indziej czas ucieka. Gdzieś indziej smog pokrywa miasto. Gdzieś indziej 
właśnie budowana jest następna fabryka. Spokój… Republika Czeska – przyjedź, 
aby zwolnić21.

Budowana w reklamie opozycja przedstawia Czechy jako miejsce 
wyrwane z kontinuum współczesnego świata. To miejsce będące swoistą 
przerwą w zagonionej, zdewastowanej zachodniej cywilizacji funkcjonu-
jące jako ekologiczna nisza, przestrzeń ucieczki i wytchnienia.

Obrazom czeskich miast towarzyszy postać mężczyzny grającego 
w golfa – jedyne przedstawienie człowieka w całym tekście reklamo-
wym. Co zadecydowało o takim właśnie wyborze? Golf nie jest sportem 
najbardziej przez Czechów lubianym (jest nim hokej), nie można więc 
założyć, że wybór tej właśnie aktywności podyktowany jest jego znacze-
niem dla kultury, nie świadczy też o unikatowości Republiki Czeskiej. 
Stanowi on jednak doprecyzowanie grupy docelowej reklamy. Jak grupę 
tę można określić? To ludzie cierpiący na nieustanny brak czasu, zamiesz-
kujący owe pełne smogu miasta sąsiadujące z fabrykami, ludzie, dla któ-
rych – w opinii Czechów – relaks i spowolnienie życiowego tempa wiąże 
się z uprawianiem golfa. W ten sposób pole odniesienia staje się jasne – 
adresatem przekazu jest zachodni biznesmen, golf jest bowiem w krajach 
niedominujących utożsamiany z rozrywką ludzi zamożnych, związanych 

21 Zob. http://www.youtube.com/watch?v=5SAwpHb_Jao (dostęp: 1.06.2013).
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z biznesem (gra w golfa pojawia się także w reklamach Egiptu i Bułgarii, 
zawsze jako rozrywka luksusowa).

Opierając się zatem na osiągniętej już rozpoznawalności kraju, Czesi 
mogą sobie pozwolić na ukierunkowanie przekazu na konkretną grupę 
społeczną – szczególnie cenną ze względu na fi nansowy potencjał, jakim 
dysponuje.

Nastrojowi spokoju i powolności panującemu w spocie towarzyszy 
sielska i kojąca atmosfera osiągana środkami formalnymi. Towarzysząca 
obrazom ścieżka dźwiękowa to spokojna, niemal relaksacyjna muzyka 
smyczkowa. Ujęcia czeskich miast, ulokowanych wśród łagodnego, pa-
górkowatego krajobrazu, jak i zdjęcia Pragi czy wspominany już golfi -
sta są ukazani w zwolnionym tempie, co być może nie rzuca się w oczy 
w zdjęciach lotniczych, jest już jednak bardzo widoczne w ujęciu praskie-
go rynku, gdzie na pierwszym planie można zobaczyć wzbijające się do 
lotu z płyty rynku gołębie. Także ściemnienia pomiędzy kolejnymi uję-
ciami są na tyle długie, że zauważalnie spowalniają tempo narracji, wy-
kraczając poza to, co w reklamie uznać by można za „styl zerowy”. Jeśli 
do tego wszystkiego dodać głos lektora podający tekst rytmicznie, powoli 
i z głębokim tembrem – uzyskamy tekst dosyć nietypowy i wybijający 
się spośród innych reklam tempem narracji. Pozostałe teksty reklamowe 
– zarówno spoty promujące produkty, jak i kraje – próbują w niedługim, 
trzydziestosekundowym przekazie zmieścić jak najwięcej obrazów i in-
formacji. Uzyskują to dynamiką zdjęć, ich intensywnością, zwracającą 
uwagę (także poziomem głośności) ścieżką dźwiękową. Na tym tle sto-
nowany, niespieszny, pozbawiony wykrzykników spot Czech jest tekstem 
zauważalnym i w pewien sposób osiągającym jeden z podstawowych ce-
lów: unikatowość. Pozwala ona wybić się nie tylko spośród agresywnej 
konkurencji tradycyjnej reklamy produktowej przez nastrój i formę, ale 
i spośród równorzędnych tekstów brandingu narodowego, będąc jedynym 
spotem oferującym gościom nie słoneczne plaże, suto zastawione stoły, 
antyczne ruiny, ale... spokój.

2.4.2. Rumunia – simply surprising

Na początku XXI wieku Rumunia zainicjowała potężną, precyzyjnie za-
projektowaną wizerunkową kampanię pod hasłem Romania, Simply sur-
prising. Jej celem było wprowadzenie marki „Rumunia” do powszechnej 
świadomości – zarówno w perspektywie aktywizacji ruchu turystycznego, 
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jak i starań o przyjęcie do Unii Europejskiej. Kraj ten bowiem budził 
u zachodnich odbiorców co najwyżej mgliste skojarzenia z biedą, zaco-
faniem, trudną najnowszą historią i ewentualnie legendarnym wampirem. 
Kampania zaowocowała spotem promocyjnym emitowanym w 2004 roku 
w stacjach EuroNews, Eurosport, Discovery, CNN oraz BBC22. Jakkol-
wiek kampania poddawana była surowej krytyce ze względu na wyso-
kość zaangażowanych środków fi nansowych, odniosła znaczący sukces, 
zwiększając rozpoznawalność marki i przyciągając do kraju turystów.

Reklama jest zbudowana z serii opozycji znaczeniowych oraz wizu-
alnych. Każda z nich opiera się na takim samym werbalno-obrazowym 
schemacie: w kadrze pojawia się element kultury bądź przyrody Ru-
munii; zostaje on opisany słowem simple, które w kontekście reklamy 
wybrzmiewa jak pytanie; dopełnienie pierwszego ujęcia (przez odjazd 
kamery lub zmianę perspektywy), co nadaje wcześniej neutralnemu ele-
mentowi szczególnego wymiaru; umiejscowienie elementu w uniwersum 
Rumunii przez nazwanie go. I tak zwykła skała okazuje się tajemnicą na-
tury, anonimowa rzeźba arcydziełem Brancusiego, a prosty obrazek śred-
niowiecznym freskiem.

W obrębie tekstu prowadzony jest zatem dyskurs, w którym z jed-
nej strony jest podana w wątpliwość unikatowość promowanego kraju, 
z drugiej zaś obalone zostają argumenty o przeciętności Rumunii. Prosty 
pejzaż okazuje się rajem na ziemi, a zwykły dom zamkiem Drakuli. Poza 
pojawiającym się w pierwszym ujęciu dziełem Brancusiego wszystkie 
atuty kraju, jakimi posługują się autorzy, mają charakter regionalnych 
atrakcji turystycznych. To konkretne miejscowości, jak Săpânţa, i krainy, 
jak delta Dunaju. Reklama ta działa jak folder turystyczny – wskazując 
wprost lokalizację i rzeczy godne turystycznej uwagi. Odstąpiono od 
apelu do wyobrażeń zamieszkujących masową wyobraźnię, mitycznych 
fi gur, etnicznych typów, które wypełniały wcześniejsze spoty reklamowe 
Rumunii, w zamian koncentrując się na konkrecie.

Szczególną uwagę zwraca celebracyjne wręcz podejście do natury, 
której elementy określane są słowami mystery, paradise, a jednocześnie 
podkreślanie wielowiekowej tradycji przez takie słowa, jak medieval czy 
cut through ages. Owo położenie nacisku na przyrodę oraz historię spra-
wia, że w mniejszym stopniu niż w innych spotach podejmowany jest 

22 Zob. http://www.freepatentsonline.com/article/International-Journal-Business-Re-
search/178945808.html (dostęp: 1.06.2013). 
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wątek człowieka lokalnego. Postać ludzka jako element znaczący pojawia 
się raz – w części kończącej spot. Trudno określić, czy zaprezentowany 
w niej człowiek to autochton, czy turysta – to mężczyzna wiosłujący w ło-
dzi po delcie Dunaju. Ukazany w dużym zbliżeniu nie spogląda w kame-
rę, ale zapatrzony w dal, z przymrużonymi oczyma zdaje się napawać 
krajobrazem. Na ekranie pojawia się tekst „simply”, by za moment, na tle 
rozciągającego się po horyzont naddunajskiego pejzażu, jak z obrazów 
Davida Friedricha, zmienić się na podsumowujące cały przekaz „a matter 
of perspective”. To zatem, czy Rumunia jest krajem prostym i nieinte-
resującym, czy też przestrzenią zasługującą na uwagę, mającą wiele do 
zaoferowania, zależy od przyjętego punktu widzenia, a więc w gruncie 
rzeczy od postrzegającego. Oto wizyta w Rumunii, czy w ogóle zaintere-
sowanie tym krajem, są przedstawione jako aktywność w pewien sposób 
nobilitująca. Tylko osoby o niekonwencjonalnym (w domyśle: wyszu-
kanym) spojrzeniu na świat będą w stanie docenić piękno i zalety tego 
kraju. Spot ten, jako jedyny znany mi, odwołuje się do kultury wysokiej 
(prezentowana w pierwszym ujęciu Niekończąca się kolumna Constanti-
na Brancusiego) i kusi odbiorcę obietnicą większego prestiżu wypływają-
cego z zainteresowania mniej popularnym regionem. Kampania ta trafi a 
zatem do odbiorców poszukujących krainy sprzyjającej refl eksji, nawet 
mistycznym uniesieniom, raju dla oka i ducha.

2.4.3. Turcja – welcome home

Turcja jest krajem, którego wyobrażenia bodaj najsilniej tkwią w dialek-
tycznym tremendum et fascinans. Pociąga egzotyką i posmakiem Orien-
tu, co jednocześnie ciąży na jego wizerunku. Odmienność religijna może 
być fascynująca, może jednak także stanowić element podkreślający 
obcość i dystans, zwłaszcza po napięciu, jakie na linii islam–chrześci-
jaństwo nastąpiło po ataku terrorystycznym na World Trade Center 
11 września 2001 roku.

Kolejnym elementem utrudniającym promowanie tego kraju są pod-
chwytywane przez media doniesienia o dyskryminacji kobiet, okrucień-
stwie wobec nich czy łamaniu praw człowieka. W końcu nie bez zna-
czenia jest również wizerunek, jaki w Europie Zachodniej wypracowała 
sobie turecka diaspora – szokująca kulturą opartą na światopoglądzie 
diametralnie odmiennym od zachodniego. 



68

Motorem do zmiany tegoż wizerunku są nie tylko względy ekono-
miczne, polegające na wabieniu inwestorów i turystów, ale też, a może 
przede wszystkim, starania Turcji o przyjęcie do Unii Europejskiej. 
Wszystkie te elementy sprawiają, że animatorzy kampanii wizerunko-
wych skupili się przede wszystkim na przełamaniu niepokoju i dystansu, 
jaki Turcja wywołuje.

Turcję w połowie poprzedniej dekady promowało kilka spotów rekla-
mowych. Były one utrzymane w podobnej stylistyce, korzystały bowiem 
z tego samego zestawu odmiennie zmontowanych ujęć. Teksty te przepeł-
niała aura sennego marzenia, w którym mieszają się porządki, zaprzecze-
niu ulegają prawa fi zyki, obok postaci realnych pojawiają się fantazyjne. 
W tym sennym szaleństwie była jednak metoda, a motywy wizualne 
i znaczeniowe, jakie odnajdujemy w spotach promocyjnych, podzielić 
można na kilka grup. 

Pierwsza grupa to ujęcia, które łączą elementy silnie archaiczne, tra-
dycyjne z atrybutami współczesności. Natrafi amy tu na obraz drewnianej 
łodzi z zastępem wioślarzy i wypoczywającym w niej bogaczem, żeglu-
jącej ponad ulicą, wśród nowoczesnych drapaczy chmur. W podobny, 
łączący dwa porządki, sposób wykorzystano postaci ubranych w trady-
cyjne stroje konnych jeźdźców. W jednym z ujęć przeskalowany galopu-
jący jeździec spina konia i przeskakuje przez zawieszony nad wodą most 
pełen samochodów, by odprowadzony spojrzeniem jednej z pasażerek 
zakończyć skok w zupełnie już innym, pustynnym otoczeniu. Kolejne 
wykorzystujące fi gurę jeźdźca ujęcie konfrontuje ją także z nowoczesnym 
środkiem transportu – metrem. W podziemiach metra galopujący torami 
jeźdźcy płynnie przenikają przez nadjeżdżający pociąg. Wydaje się, że 
owa konfrontacja realizuje obydwa zadania spotu promocyjnego. Z jednej 
strony korzysta z motywów podnoszących atrakcyjność przez odwołanie 
się do zasobów zbiorowej świadomości i kultury popularnej, łączących 
postać pustynnego jeźdźca z takimi wartościami, jak honor, duma, wa-
leczność oraz romantyzmem tej postaci. Z drugiej strony, przez odwo-
łania do atrybutów wielkich metropolii, takich jak autostrada, metro czy 
dzielnica wieżowców, Turcja jawi się jako kraj nowoczesny, posiadający 
elementy składające się na zachodni styl życia.

Kolejny motyw także związany jest z przemieszaniem porządków 
przeszłości i współczesności, ale służy innemu celowi. Motyw ten poja-
wia się we wszystkich spotach promujących Turcję. Po ujęciu konfron-
tującym konnych jeźdźców z pociągiem metra następuje realizowane 
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z wnętrza wagonu ujęcie ukazujące stojącą na stacji piękną kobietę. Spo-
gląda ona przed siebie, by zobaczyć w otwierających się drzwiach wago-
nu metra jeźdźca. Nie znajduje się on już we współczesności, ale w an-
tycznej, kolumnowej budowli. Ukazany z żabiej perspektywy wojownik 
spina konia i w stronę kamery (w domyśle: w stronę kobiety stojącej na 
przystanku) wyrzuca płatki czerwonych róż. Te w kolejnym ujęciu spa-
dają na czekającą na przystanku kobietę, która z uśmiechem przyjmuje 
taki hołd. Z jednej zatem strony znów następuje zmieszanie porządku 
tradycyjnego z rzeczywistością współczesną, z drugiej natomiast przed-
stawiona jest sytuacja, w której kobieta jest czczona i adorowana, a nie 
poddawana społecznej opresji.

Trzecią grupę obrazów stanowią fantazyjne, surrealistyczne wariacje, 
polegające na umieszczaniu w przestrzeni tureckiego krajobrazu obiek-
tów folkloru, postaci mitycznych czy postaci życia religijnego. Wątki re-
ligijne wprowadzają zatraceni w tańcu derwisze ukazani najczęściej na 
szczytach gór i wież; przestrzeń folkloru i wierzeń przywołują syreny 
płynące nie w wodzie, ale w powietrzu, na tle błękitnych lagun, wysp 
i architektonicznych zabytków; postaci kobiece w charakterystycznym, 
tradycyjnym stroju, które unoszą się w powietrzu, a potem odbijają od 
powierzchni wody, odnoszą się z kolei do świata tradycji i kultury. Przez 
zastosowanie tak szerokiego spektrum postaci i fi gur reklama prezentuje 
trzy bodaj najważniejsze aspekty kultury. Cały tekst jest płynny i „mięk-
ki”, głównie przez wykorzystanie motywu lotu (niemal wszystkie postaci 
są w ruchu – unoszą się, lewitują, tańczą bądź skaczą). Przywołuje opo-
wieści o niezwykłym, bajkowym, magicznym Wschodzie.

Reklamy kończą się sloganami Turkey welcomes you oraz I dream of 
Turkey. Łączą one element ciepłego zaproszenia i powitania, gościnności 
i swoistego oswajania Innego, z projektowaną przez autorów fascynacją 
krajem i marzeniem o nim. Reklamy są intrygujące i niewątpliwie robią 
pozytywne wrażenie, przenosząc widza w porządek niezwykłości i tra-
dycji. Tekst ten jednak został odczytany w duchu już nawet nie negocju-
jącym, ale opozycyjnym. Fragmenty spotu promującego Turcję zostały 
wykorzystane przez Carlę Garapedian w fi lmie Screamers z 2006 roku 
– dokumencie z zapisem przebiegu trasy koncertowej zespołu System of 
a Down (którego członkowie to amerykańscy Ormianie). Teksty piose-
nek i osobiste doświadczenia muzyków stają się pretekstem do dyskusji 
nad ludobójstwem, jakiego Turcja dokonała w 1915 roku na ludności or-
miańskiej. Dokument korzysta z takich narzędzi, jak wywiad, narracja 
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biografi czna, nagrania z koncertów, emisja utworów zespołu opowiada-
jących o ormiańskiej zagładzie czy zdjęcia archiwalne. Skonfrontowanie 
wspomnień osób, którym udało się przeżyć pogrom, i zdjęć z tych wyda-
rzeń z malowniczymi, bajkowymi obrazami Turcji, jakie prezentuje spot 
promocyjny, robi niepokojące wrażenie. Lokuje reklamę w kontekście, 
który obarcza ją ogromnym ładunkiem fałszu czy nawet kłamstwa. Tekst 
może być odczytany jako zwodniczy: kraj promujący się jako magiczna, 
piękna, gościnna kraina nie tylko dopuścił się zbrodni, ale przede wszyst-
kim nie uznaje swojej winy, co jest głównym zarzutem, jaki wobec Turcji 
kierują członkowie zespołu, a za nimi autorka fi lmu.

2.4.4. Marka „Polska”

Polska od lat boryka się z wykreowaniem spójnego wizerunku, który był-
by łatwo komunikowalny. Jej spoty promocyjne wyraźnie odstają jakością 
produkcji od reklam innych krajów. Są chaotyczne i przez nazbyt szybki 
montaż i dynamiczną muzykę bardzo agresywne pod względem wizual-
nym. Doskonałym tego przykładem jest spot promujący Polskę pod hasłem 
New Europe’s largest economy, w którym widz był atakowany błyska-
wicznie zmieniającymi się obrazami. Na 29-sekundową reklamę składa się 
aż 30 ujęć, z czego przeważająca większość zawiera panoramy i najazdy 
kamery, co w jeszcze większym stopniu dynamizuje przekaz. Jednocześ-
nie na ekranie pojawiają się „rosnące” i wychodzące z ekranu w kierunku 
widza napisy: celebration (jako klamra otwierająca i zamykająca spot), 
experience, growing, development, investment, educated, able, thinking 
together, working together. W tym samym czasie lektor dynamicznym, in-
tensywnym głosem prowadzi narrację, w której aż trzykrotnie wybrzmie-
wa słowo success. Wszystko to składa się na męczący, redundantny prze-
kaz, który prezentuje istotnie odbiegający od rzeczywistości wizerunek 
Polski jako kraju szklanych drapaczy chmur i najnowocześniejszej techno-
logii. Podobnie „nadmierne”, a jednocześnie niezapisujące się w pamięci 
widza na dłużej były spoty promujące Polskę jako kierunek turystyczny.

Niepowodzeniem zakończyła się także kampania, którą nazwałabym 
brandingiem wewnętrznym. Skierowana do polskich obywateli reklama 
pod hasłem Pochwalmy się Polską prezentowała rodzime produkty (bi-
gos, żurek, ciupagę…) w konwencji zaczerpniętej z meczów piłkarskich, 
podczas których dokonuje się prezentacji zawodników drużyny. Nawet 
jeśli reklama ta miała zachować żartobliwy ton i bawić się konwencją 
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meczu futbolowego (narrator przedstawia kolejnych zawodników, dyna-
miką i intonacją głosu nawiązując do sposobu mówienia komentatorów 
sportowych), to jednak błędnie rozpoznano polski klucz identyfi kacyjny, 
dotkliwie go trywializując. Wydaje się, że pewna niekompatybilność po-
rządków – odwołania do golonki, ogórka i schabowego, przy jednoczes-
nym poważnym, wręcz patriotycznym motcie kampanii – zadecydowała 
o chłodnym przyjęciu spotu.

W tym kontekście chciałabym omówić kampanię promocyjną, w ra-
mach której od 26 września do 14 grudnia 2008 roku Polska promowała 
się w CNN International 30-sekundowym spotem. W tym czasie miał 
on zostać wyemitowany 625 razy. Stacja zdecydowała się na uzupełnie-
nie kampanii reklamowej cyklem Eye on Poland, emitowanym między 
6 a 12 października 2008 roku. W kampanii tej warto zwrócić uwagę 
na dwa elementy. Przede wszystkim jest to pierwsze polskie działanie 
promocyjne, w którym wysiłki łączą cztery instytucje: Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych, Polska Organizacja Turystyczna, Polska Agencja 
Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Polskie Linie Lotnicze LOT, 
przełamując tym samym praktykę nieskoordynowanych i chaotycznych 
działań promocyjnych różnych, odpowiedzialnych za promowanie kraju, 
podmiotów. Poza tym kampania promocyjna objęła nie tylko telewizję, 
ale wkroczyła także do internetu. Na stronach CNN zapowiadano kolejne 
odsłony cyklu Eye on Poland, proszono o kontakt, umożliwiano komento-
wanie poszczególnych odcinków oraz całej kampanii.

Najważniejszym elementem kampanii jest jednak spot promocyjny. 
W jaki sposób przedstawiono w nim Polskę i na jakie składniki polskiej 
rzeczywistości położono akcent?

W przekazie tym trudno znaleźć dominantę, element przewodni, któ-
ry zwróciłby uwagę widza i poprowadził przez spot. Pomysł na reklamę 
opiera się na wizualnej prezentacji polskich miast i regionów. Przedsta-
wiono charakterystyczne miejsca oraz aktywności, jakie w Polsce moż-
na podjąć. Wśród miejsc-atrakcji znalazły się: warszawski Nowy Świat, 
pomnik Fryderyka Chopina w Łazienkach, gdański Neptun czy krakow-
ski rynek z pomnikiem Adama Mickiewicza. Regiony górskie oraz nad-
morskie zostały zaprezentowane przez pryzmat aktywności – Zakopane 
i Tatry z perspektywy paralotniarza, a Wybrzeże z perspektywy uprawia-
jących surfi ng oraz jazdę konną.

Głównym zatem pomysłem organizującym reklamę jest proste wy-
liczenie najważniejszych, według autorów reklamy, miejsc (Warszawa, 
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Gdańsk, Zakopane, Tatry, Kraków, Łódź, Zatoka Pucka oraz Morze 
Bałtyckie), ilustrowane intensywnymi i nasyconymi kolorami obrazami. 
Pewne semiotyczne zawirowanie przynosi pierwsze i ostatnie ujęcie. Na 
pierwszym ukazano wnętrze samolotu i stewardesę serwującą napoje 
pasażerom (przez elegancki strój zasugerowano, że podróżują oni w in-
teresach), ostatnie ujęcie zaś prezentuje przesuwający się po niebie samo-
lot Polskich Linii Lotniczych z wyraźnie widocznym logo przewoźnika. 
Owa klamra spinająca tekst może sugerować, że głównym przedmiotem 
reklamy jest nie tyle kraj, ile jego narodowy przewoźnik, a prezentacja 
polskich miast i regionów stanowi w gruncie rzeczy promocję destyna-
cji, do których można się dostać z pomocą LOT-u. Wrażenie to potęgu-
je warstwa audialna reklamy, która kończy się czytanym przez lektora 
tekstem: Poland – the place to be… and LOT will take you there. Wszyst-
ko to sprawia, że wydaje się, iż spot promuje raczej linie lotnicze niż 
kraj. Już ten element wprowadza pewną konfuzję i nieczytelność intencji 
nadawcy.

Podobne wrażenia wywołuje pozostała zawartość reklamy. Obrazy, 
pozbawione wątku przewodniego, także pozostawiają widza nieco bez-
radnym. Prezentacja serii miejsc – nawet w postaci atrakcyjnych ujęć – to 
nieco za mało, by przedstawić kraj jako region z „charakterem”, miejsce 
wyjątkowe.

W reklamie, pomimo elementów dynamicznych (na przykład zdjęć 
przyspieszonych), dominuje spokojna, nieco statyczna atmosfera. Wpro-
wadza ją użyta w materiale klasyczna muzyka oraz wizualna dominacja 
nieruchomych elementów architektonicznych i krajobrazowych (mimo że 
dynamizowanych panoramami czy rozmyciami). Polska jawi się w niej 
jako kraj malowniczych miast, związanych z tradycją i kulturą, spot nie 
zapada jednak w pamięć. Jest wyższej jakości niż wcześniejsze polskie 
reklamy, ale jego oczekiwany odbiór jest nie do końca spójny z zapre-
zentowanym tekstem. Jeśli odbiorcą ma być biznesmen – a taką sugestię 
uprawomocnia ujęcie otwierające reklamę – przekaz nie jest przeznaczo-
ny dla niego, akcentuje bowiem turystyczne, nie ekonomiczne, ludzkie 
czy infrastrukturalne atuty kraju. Mimo wszystko, w kontekście opisa-
nych na początku spotów promujących Polskę, ta kampania promocyjna 
jest zdecydowanie krokiem w dobrą stronę.
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2.5. Podsumowanie
Mediaobrazy, pobudzając wyobraźnię, są pierwszym krokiem zmiany, 
rzeczywistego działania, jakie pod ich wpływem może podjąć jednost-
ka. Jedną z konsekwencji może być zmieniająca się panorama globalnych 
etnoobrazów, na którą – jak stwierdza Appadurai – składają się imigranci, 
uchodźcy, gastarbeiterzy oraz inne jednostki i całe grupy przemieszcza-
jące się pomiędzy państwami, w tym także turyści. O ile społeczności, 
z których rekrutują się imigranci, nie mogą sobie pozwolić na uśpienie 
wyobraźni (która jest motorem migracji), o tyle w przypadku turystyki to 
państwa przyjmujące nie mogą dopuścić do sytuacji, w której znajdą się 
poza imaginacyjnym repertuarem mieszkańców globu – zwłaszcza gdy 
przeciętnemu człowiekowi w coraz większym stopniu dostępne są najod-
leglejsze zakątki świata. Sfera medialna może rozbudzać w odbiorcach 
pragnienie innego, lepszego życia, może także nie determinować zmia-
ny totalnej, a jedynie chęć bycia „tam”, spotkania Innego, zasmakowania 
tego, co podsuwają wyobraźni medialne przedstawienia (seriale, progra-
my podróżnicze czy przewodniki turystyczne).

Branding narodowy odgrywa istotną rolę w poszerzaniu spektrum 
globalnie dystrybuowanych obrazów świata, ukazując kraje niedomi-
nujące i ich mieszkańców w odmiennej, choć wyidealizowanej optyce, 
stanowiącej jednak przeciwwagę dla etnocentrycznej perspektywy sy-
tuującej je w dyskursie ciekawostek bądź ludzkich tragedii. Spoty pro-
mocyjne kreują wyobrażenia na temat świata oraz jego mieszkańców, 
kreśląc nowe szlaki na inwestycyjnej, a przede wszystkim turystycznej, 
mapie globu. Teksty te stanowią imaginacyjną pożywkę nie tylko dla ob-
cych – co oznacza na ogół zachodnich – odbiorców. Doraźnie reklamy 
są przede wszystkim tekstami marketingowymi, mającymi przynieść wy-
mierny skutek: większą rozpoznawalność kraju, poprawę jego reputacji, 
zwiększenie dynamiki ruchu turystycznego czy ożywienie gospodarki 
zagranicznymi inwestycjami. W płaszczyźnie antropologicznej i komu-
nikacyjnej są także narzędziem ekspresji społeczności niedominujących, 
możliwością włączenia się w globalny pejzaż tożsamości. Są swoistym 
autoportretem, który objawiając się wobec Innych, kształtuje poczucie 
wartości i tożsamości.

Należy dobitnie pokreślić, że branding narodowy, a zwłaszcza tele-
wizyjne spoty promujące państwa tworzą szczególną sytuację autopor-
tretowania. Po raz pierwszy media dominujące udzielają reprezentantom 
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kultur niedominujących niszy i możliwości zaprezentowania się w prze-
strzeni ponadnarodowej. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w historii 
kultury to sytuacja bez precedensu. Ów „zróżnicowany chór głosów, 
z których każdy pobrzmiewa na »swojską nutę«” (Krzysztofek, 2006: 
260), to nie tylko zaskakująca różnorodność i pluralizacja w przestrzeni 
publicznej. To także unikatowa sytuacja kulturowa, w której społeczności 
będące przedmiotami stereotypowych wyobrażeń mogą na nie w czasie 
rzeczywistym reagować, wysyłając w przestrzeń medialną pozytywne 
stereotypy własnego autorstwa.

Tak jak analiza stereotypów więcej mówi o ich autorach niż o społecz-
nościach, których dotyczą, analogicznie można założyć, że spoty country 
promotion mogą przysporzyć wiedzy nie tylko o własnym wizerunku 
nadawców, ale i o przekonaniach na temat odbiorców reklam. Stereotyp 
(dotyczący grupy własnej czy innych) nie jest tekstem niewinnym, jego 
celem jest uporządkowanie świata oraz jego ocena. Wprowadza ład oraz 
ekonomizuje postrzeganie rzeczywistości i reakcje na nią przez dostarcza-
nie gotowych klisz interpretacyjnych. Spoty promujące kraje i państwa, 
jako teksty kulturowe, mają podobne zadanie. Doraźnie jednak reklamy 
te są także (a być może przede wszystkim) tekstami marketingowymi, 
mającymi przynieść wymierny skutek: zwiększoną rozpoznawalność 
kraju, wzrost jego reputacji, zwiększenie dynamiki ruchu turystycznego 
czy ożywienie gospodarki zagranicznymi inwestycjami.



Rozdział 3

TELEWIZJA TRANSGRANICZNA

Uruchamianie wymiany telewizyjnych tekstów w skali regionalnej, 
przecięcie administracyjnych granic państw oraz ponad granicami na-
rodowych systemów medialnych nazywam telewizją pogranicza23. To 
programy telewizyjne realizowane w koprodukcji przez dwóch lub więcej 
nadawców narodowych, gdzie nadawcy narodowi (najczęściej za pośred-
nictwem swoich lokalnych ośrodków) nawiązują współpracę, która zakła-
da uwspólnienie procesów koncepcyjnych, związanych z przygotowywa-
niem programu, jego produkcją, a także wspólną dystrybucję.

Programy transgraniczne, które poddam analizie, podobnie jak spo-
ty country promotion opierają się na komunikacyjnym spotkaniu ponad 
państwowymi granicami, ale obejmują zasięgiem emisji tylko te systemy 
medialne, które brały udział w ich produkcji. Najczęściej są to sąsiadujące 
z sobą państwa. Drugim obok medialnego zasięgu elementem odróżnia-
jącym telewizję pogranicza od spotów country promotion jest nieporów-
nywalnie większa intensywność doświadczenia telewizyjnego. Programy 
transgraniczne przez swoją cykliczną formę i regularność są możliwe do 
namierzenia przez widzów w telewizyjnej ramówce.

Pomimo tych rozbieżności obydwa typy programów pełnią podobną 
kulturową funkcję. Doskonale wpisując się w oparty na państwie naro-
dowym porządek, wprowadzają do niego pewną płynność i dynamizm, 
funkcjonując na jego granicach. Jednym z atrybutów tych medialnych 
wypowiedzi jest przekraczanie owych granic i wysyłanie w między-
narodową przestrzeń komunikacyjną własnej, samodzielnie kreowanej 
kulturowej reprezentacji. Telewizja pogranicza wykracza jednak poza ten 
scenariusz, dynamizując swój przekaz niezbywalnym elementem współ-
obecności Innego – bierze on aktywny udział w kreowaniu telewizyjnych 
reprezentacji przez koprodukcję i pełnoprawne współautorstwo.

23 W opracowaniu tym będę zamiennie używać określeń „telewizja pogranicza” 
i „telewizja transgraniczna” oraz „program pograniczny” i „program transgraniczny”.
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Zanim przejdę do analizy programów współprodukowanych przez Te-
lewizję Polską z publicznymi nadawcami państw sąsiednich, przyjrzę się 
pojęciu dynamizującemu opis programów transgranicznych i oddającemu 
ambiwalencję „bycia na granicy” – pograniczu.

3.1. Pogranicze jako kategoria analizy programu telewizyjnego

Pogranicze jest często pojawiającą się kategorią opisu rzeczywistości 
społecznej i kulturowej oraz jedną z nośnych metafor oddających do-
świadczenie ludzi zamieszkujących tereny transgraniczne – dotyczące, 
jak podaje Europejska Karta Regionów Granicznych i Transgranicznych, 
trzeciej części mieszkańców Europy. Pogranicze zyskało na znaczeniu 
także w polskim dyskursie publicznym, szczególnie w kontekście nowej 
politycznej i gospodarczej sytuacji, w jakiej znalazła się Polska po ak-
cesji do Unii Europejskiej. Kluczem, w jakim chciałabym zrekonstruo-
wać je na potrzeby tej pracy – tak by stało się narzędziem opisu zjawisk 
komunikacyjnych, w tym tekstu telewizyjnego – jest rozbicie go na dwa 
ambiwalentne, choć niewykluczające się, rejestry. Zakładam bowiem, 
że pogranicze może być traktowane jako kategoria deskryptywna, opisu-
jąca pewien wycinek rzeczywistości społecznej i kulturowej, oraz norma-
tywna, dostarczająca wzorca, na którym rzeczywistość ta i kształtujące 
się w niej stosunki powinny się opierać.

Pogranicze rozumiane jako fenomen deskryptywny odnosi się do 
przestrzeni i jest kategorią o charakterze geografi cznym. W tradycyjnym 
postrzeganiu świata podział przestrzeni odgrywał decydującą rolę dla ży-
cia społecznego, kulturowego i religijnego. Nie jest ona tworem ciągłym 
i jednorodnym, ale dzieli się na trzy sfery: centrum, granicę (pogranicze) 
oraz strefę między nimi – przestrzeń życia codziennego i powszedniości 
(Czarnowski, 1956). Zarówno centrum, jak i granica są szczególnie walo-
ryzowane. Centrum w tradycyjnej kulturze pokrywające się z miejscem 
świętym, Eliadowskim axis lokalnego mundi, jest swoistym pars pro 
toto doświadczanego przez człowieka świata. Zamyka w sobie wszyst-
kie jakości, jakimi lokalna społeczność i jej kultura mogą siebie opisać. 
To swoisty mikrokosmos i streszczenie lokalnej rzeczywistości. Granica 
ma podobny, uświęcony charakter, wyłączający ją z kontinuum normal-
ności. Ma ona jednocześnie niejednoznaczny, ambiwalentny charakter. 
Z jednej strony na niej kończy się to, co znane, bezpieczne i chronione 
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prawem, jakie działa w jej obrębie, zamyka w sobie ład i powszechnie 
akceptowane i podzielane przez członków społeczności reguły postępo-
wania oraz interpretacji świata. Z drugiej strony na niej zatrzymuje się to, 
co zewnętrzne – potencjalnie niebezpieczne i destrukcyjne. Za nią czai 
się i próbuje przeniknąć do „naszego” świata obcy żywioł – chaotyczny 
i niepodlegający uznanym zasadom.

Jakkolwiek tradycyjne, ludowe opisanie świata bardzo straciło na ak-
tualności, wydaje się, że tak silne napięcie na linii centrum–granica jest 
nadal aktualne. Wprowadza ono w doświadczenie sytuacji mieszkania 
i bycia na pograniczu dialektyczną, dwutorową identyfi kację. Mieszka-
niec pogranicza znajduje się w newralgicznym dla kraju miejscu, gdzie 
kończy się to, co swojskie i własne, co podlega znanym prawom i regu-
łom wyrażanym przez kwintesencję tego, co swoje – centrum (stolicę). 
Do granic rozciąga się i na nich zatrzymuje społeczna, kulturowa i eko-
nomiczna jurysdykcja. Poza nimi dominuje obcy i potencjalnie groźny 
żywioł, wobec którego mieszkaniec pogranicza jest najmniej spośród 
wszystkich członków społeczności zdystansowany przestrzennie. Boles-
nym elementem kondycji pogranicznej jest naturalne dążenie ku centrum 
i jednoczesne wystawienie na obecność Innego. Mieszkaniec pogranicza, 
dążąc ku centrum, jest przez nie w pewien sposób stygmatyzowany wpi-
saniem w kategorię peryferyjności.

Między innymi na ten element doświadczenia pogranicznego zwra-
ca uwagę Andrzej Sadowski (1994), w którego koncepcji człowieka po-
granicza kategoria peryferyjności odgrywa niebagatelną rolę. Nie jest to 
peryferyjność traktowana neutralnie, ale waloryzująca ocena położenia 
i roli, jaką pograniczny region (a w konsekwencji i jego mieszkaniec) od-
grywa w państwie – położenia, które można określić jako prowincjonalne 
i marginalne. Ten sposób myślenia jest silnie zakorzeniony w scentrali-
zowanym sposobie zarządzania państwem. Strategia zarządzania krajem 
ze stolicy i skumulowanie tam istotnych instytucji owocuje dewaluacją 
tego, co poza centrum. Owo bycie poza centrum, poza dynamicznym 
i wartkim nurtem życia politycznego, gospodarczego oraz kulturalnego, 
decyduje o kompleksie peryferii wypływającym ze świadomości swojego 
podrzędnego położenia.

Jednocześnie pograniczne usytuowanie sprzyja postawom wyższości, 
wynikającym z obronnej wobec kraju roli. Jeśli w centrum znajduje się 
to, co dla całej społeczności najcenniejsze, pogranicze chroni narodowe/
państwowe wartości, będąc swoistym buforem, pierwszą sferą kontaktu 
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z tym, co zewnętrzne i potencjalnie zagrażające. To napięcie między 
poczuciem krzywdy wynikającej z peryferyjności i jednoczesnym przy-
pisaniem sobie roli obrońcy generuje kondycję obfi tującą w wewnętrzne 
sprzeczności. Pozycja peryferyjna bywa tym bardziej przykra i dojmu-
jąca, że projektowanemu zadaniu obrony wnętrza kraju, dominujących 
w nim wartości i stylów życia towarzyszy brak należytego poszanowania 
i zadośćuczynienia w prestiżu przez chronioną „resztę kraju”.

Wszystko to sprawia, że bycie na pograniczu wcale nie sprzyja otwar-
tości na Innego, postrzeganego jako potencjalne zagrożenie, przed któ-
rym należy bronić nie tylko wnętrze kraju, ale i własny styl życia czy 
system wartości. Rola ochronna wobec tradycyjnych wartości generuje 
postawy skrajne, a pielęgnacja wartości rdzennych może prowadzić do 
ekstremizmów. Jak podkreśla Sławomir Dudziak, paradoksalnie dyfuzja 
kulturowa jest zjawiskiem bardziej prawdopodobnym w centrum niż na 
pograniczu – gdzie kontakt międzykulturowy, fi zyczna współobecność 
nieczęsto przechodzą w partnerski, równoprawny dialog między kultu-
rami (Dudziak, 1994). Dla tego ostatniego fi zyczna styczność to za mało. 
Potrzebne są odpowiednie typy osobowościowe, które pojawiają się ra-
czej w centrach. Nie bez znaczenia jest tu także fakt, że o ile centra mają 
miejski charakter, o tyle pogranicza zachowują profi l społeczności wiej-
skich, silnie związanych z tradycyjnym i zachowawczym oglądem świa-
ta, w którym inność nie jest postrzegana jako wartość.

W takiej perspektywie granica jest przeszkodą, linią rozdzielającą 
fi zycznie i symbolicznie, raczej odróżnia, niż umożliwia spotkanie z In-
nym. Joanna Kurczewska za Michaelem Kearneyem zauważa, że granice 
to nie tylko kartografi czne linie odgradzające społeczności:

(…) [granice] są instytucjami społecznymi, procesami cywilizacyjnymi, zjawi-
skami socjokulturowymi określonymi terytorialnie, czy praktykami społeczny-
mi – codziennymi i odświętnymi – określonych typów aktorów indywidualnych 
i zbiorowych w odniesieniu do określonego terytorium. Można je, odwołując 
się do Goffmanowskiego języka, nazwać nie tylko stygmatami społeczeństwa, 
ale i stygmatami państwa, które pozwala rozpoznać jego moc sprawczą i kon-
trolną wobec społeczeństwa na określonym terytorium, a także ustalić jego 
miejsce w hierarchii istotności struktur państwowych na obszarze konkretnego 
regionu czy kontynentu. Reprezentantami tych stygmatów są umundurowani 
strażnicy i celnicy, którzy uosabiają symboliczną i realną moc państwa zarówno 
wobec ulokowanych w tej samej przestrzeni państwowej aktorów indywidual-
nych i zbiorowych, jak i tych usytuowanych na zewnątrz, zwłaszcza w bliskim 



79

sąsiedztwie geografi cznym: cały ten sztafaż przyczynia się do narzucania, 
wzmacniania i powielania różnic kulturowych i społecznych między ludźmi 
(Kurczewska, 2005: 366).

Granica konotuje opresję i nienaturalne rozdzielenie. O ile w kulturze 
tradycyjnej ma wymiar pozytywny (ochronny, znany i swojski), o tyle 
w przytoczonym wyżej fragmencie wiąże się z dyktatem centrum, które-
go wykonawcami są umundurowani strażnicy.

Odmienną perspektywę wprowadza pogranicze w ujęciu normatyw-
nym, w którym nie wyraża ono geografi cznego usytuowania, ale stan 
umysłu i ducha, postawę wobec Innego. Idąc tropem Michaiła Bachtina, 
granica i pogranicze są elementem kreatywnym i życiodajnym, zarówno 
dla kultury, jak i dla społeczności i jednostki (Witkowski, 1991). Jest to 
idea przeciwstawna do opisanego wyżej zamierania życia na deskryp-
tywnych pograniczach, jego zaskorupiania się w tradycyjnych formach. 
Pogranicze jest nie tyle miejscem zamknięcia się w sobie w oczekiwa-
niu na niebezpiecznego Innego, ile wręcz przeciwnie – otwarciem się na 
możliwość spotkania. Kontakt z Innym jest wprawdzie doświadczeniem 
opartym na wstrząsie i konfrontacji, ale Inny daje do myślenia, zachę-
ca do negocjacji znaczeń i postaw dominujących we własnej kulturze. 
Dostarcza porównawczego kontekstu, w którym ujawnia się konwen-
cjonalność lokalnego ładu społecznego i gwarantującej go umowy spo-
łecznej. Pogranicza mają tu zatem nie wtórny, peryferyjny charakter, jak 
w ujęciu deskryptywnym, ale są przestrzenią wywrotowego i emancypa-
cyjnego wyzwolenia spod dyktatu centrum. Całkowicie odmiennie rysuje 
się w tym ujęciu model człowieka pogranicza: nie tylko gotowego na in-
ność, ale i oczekującego jej jako niezbywalnego elementu własnego do-
świadczenia i kształtowania swojej tożsamości. Nie jest on już zamknię-
tym w swym kluczu kulturowym strażnikiem wartości tradycyjnych, 
postacią broniącą przed Innym „prawdziwej” wiary i „słusznych” war-
tości. To postać napawająca się różnicą i w różnicy upatrująca wartości.

Tak nakreślone doświadczenie jednostki z niezbywalnym kontaktem 
z Innym można przenieść na domenę kultury i uczynić dominantą teorii 
społecznej komunikacji. Podobnie jak jednostce niezbędny jest Inny ła-
miący monotonię i nudę dominującego stylu życia i myślenia, tak zbioro-
wości, dla zachowania wewnętrznej dynamiki, konieczny jest życiodajny 
kontakt z innością. Pogranicze ma gwarantować ten kontakt, a gwarancja 
ta opiera się na dialogu i komunikacji.
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Aby ambiwalentne w swej naturze pogranicze było rejonem w pełni 
otwartym, wysycającym się różnicą, trzeba czegoś więcej niż otwartych 
ku pograniczu ludzi. Konieczne są inicjatywy i instytucje, które kontakt 
ów będą jeśli nie inicjować, to chociaż wspierać. Inicjatywami skłaniają-
cymi do międzykulturowej otwartości i służącymi poznaniu mieszkają-
cego po sąsiedzku Innego mogą być również narodowi nadawcy telewi-
zyjni. Potencjał mediów audiowizualnych w ponadgranicznej integracji 
został rozpoznany przez Unię Europejską – pojawia się w legislacji24, 
unijnych programach25, a także oddolnych inicjatywach26.

Telewizja transgraniczna jest medialnym przełożeniem idei euroregio-
nu, ponadpaństwowej, lokalnie zakotwiczonej formy współpracy między 
członkami Wspólnoty oraz krajami sąsiedzkimi. Idea euroregionów, która 
pojawiła się w europejskiej rzeczywistości po raz pierwszy w 1958 roku 
na pograniczu niemiecko-holenderskim, jest wcieleniem idei Europy 
wyrwanej z kartografi cznych podziałów, dzielących w odgórny i arbi-
tralny sposób krainy będące naturalną i kulturową całością. Euroregiony 
narzucają na Europę nową, niezależną od podziałów administracyjnych 
siatkę podziałów terytorialnych, relatywizując klasyczny europejski ład. 
Stawiają bowiem w centrum lokalność i pogranicze, które w wielkiej po-
lityce i gospodarce odgrywają drugorzędną rolę.

Spośród czterech legislacyjnych fi larów europejskiej polityki regio-
nalnej27 najciekawsza i najwięcej mówiąca o unijnej perspektywie oraz 
waloryzacji granic i pograniczy jest Europejska Karta Regionów Gra-
nicznych i Transgranicznych. Pierwsze zdanie preambuły brzmi: „Grani-

24 Na przykład wydana w 1989 roku dyrektywa Telewizja bez granic (Television with-
out Frontiers), której autorzy wykazują daleko idącą wiarę nie tylko w kulturotwórczą, ale 
i społeczną, polityczną i ogólnohumanistyczną rolę środków masowego przekazu. 

25 Na przykład program MEDIA realizowany od 1990 roku, który miał zapewnić po-
tencjał praktyczny do realizacji celów założonych w dyrektywie Telewizja bez granic.

26 Na przykład stowarzyszenie CIRCOM Regional (International Cooperative for Re-
search and Action in Communication, dziś European Association of Regional Television).

27 (1) Europejska konwencja ramowa o współpracy transgranicznej między wspólno-
tami i władzami terytorialnymi przyjęta przez Radę Europy 21 maja 1980 roku podczas 
konferencji w Madrycie i od miejsca tego nazywana konwencją madrycką; (2) Europejska 
Karta Regionów Granicznych i Transgranicznych (wcześniej nazywana Europejską Kartą 
Regionów Przygranicznych) przyjęta w 1981 roku; (3) Europejska Karta Samorządu Tery-
torialnego uchwalona przez Radę Europy 15 października 1985 roku; (4) Europejska Karta 
Samorządu Regionalnego, która weszła w życie 5 czerwca 1997 roku.
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ce są »bliznami historii«”28. Już te inicjalne słowa dokumentu oddają sta-
nowisko autorów, którzy jak się wydaje, defi niują granice w kategoriach 
negatywnych. Konotują one świadectwo i konsekwencję traumatycznego 
doświadczenia w przeszłości, doświadczenia naruszenia integralności 
państwowego organizmu. Blizna jest w gruncie rzeczy zasklepioną raną. 
W tej perspektywie trudno postrzegać europejskie granice inaczej niż 
jako archeologiczny zapis dawnej agresji. To stygmatyzujące spojrze-
nie na granice i tereny przygraniczne określa w konsekwencji kategorię 
współpracy transgranicznej, która 

(…) pomaga w łagodzeniu niekorzystnych skutków istnienia owych granic, a tak-
że w przezwyciężaniu skutków położenia terenów przygranicznych na narodo-
wych obrzeżach państw oraz służy poprawie warunków życiowych osiadłej tam 
ludności29.

3.2. Programy pograniczne w polskiej telewizji
Pogranicze, będąc nośną metaforą ludzkiego funkcjonowania w prze-
strzeni społecznej i kulturowej, wydaje się użytecznym narzędziem także 
w refl eksji nad przekazem audiowizualnym, a przekaz medialny ze swo-
jej natury zdaje się nieustannym działaniem na pograniczu. Co więcej, 
doświadczenie spotkania i dialogu z Innym przenosi wprost w domową 
przestrzeń widza, wprost w jego codzienność. Za pośrednictwem szcze-
gólnie do tego celu wyznaczonych rzeczników – dziennikarzy, reporte-
rów i kamerzystów – widz przez przekaz medialny doświadcza spotkania 
z Innym. W przypadku spotów country promotion spotkanie to ma bar-
dzo szeroko zakrojony horyzont przestrzenny. Nie wychodząc z domu, 
nie podejmując dalekiej i męczącej podróży, doświadcza się kulturowej 
reprezentacji mieszkańców tak odległych i niepojawiających się w co-
dziennym funkcjonowaniu krain jak Azerbejdżan, Korea czy Malezja. 
Być może widz sam takiego kontaktu nigdy nie doświadczy, niemniej 
spotkanie w medialnym wymiarze wprowadza taką ewentualność w or-
bitę możliwych scenariuszy podróżniczych i komunikacyjnych, przynosi 
nowe scenariusze biografi czne, strategie interpretacji świata.

28 Nowelizacja Europejskiej Karty Regionów Granicznych i Transgranicznych opubli-
kowana 10 października 2004 roku.

29 Tamże.
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W tym rozdziale podejmę analizę tekstów explicite odnoszących się 
do kategorii pogranicza: programów transgranicznych, które są realizo-
wane dosłownie na przecięciach granic. Cykle pograniczne wydają się 
połączeniem obydwu wyróżnionych wyżej typów pograniczności. Ich 
deskryptywność polega na medialnym odzwierciedleniu naprawdę roz-
grywającej się w rzeczywistości sytuacji pogranicza. Lokalne społeczno-
ści zamieszkujące obydwie strony państwowej granicy za pośrednictwem 
swoich medialnych delegatów współtworzą swoiście autoreferencyjny 
program telewizyjny. Program emitowany w lokalnych oddziałach pub-
licznych telewizji jest adresowany do człowieka pogranicza, postaci za-
kotwiczonej lokalnie i borykającej się ze wszystkimi konsekwencjami 
swojego peryferyjnego położenia. Programy te, będąc pewną alternatywą 
dla audycji produkowanych w centrach, mogą generować poczucie wspól-
noty ponad granicami państw, narodów i systemów medialnych. Sugeru-
ją, że w myśl idei sąsiedztwa człowieka zamieszkującego pogranicze być 
może więcej łączy z sąsiadem po drugiej stronie granicy niż z rodakiem 
ze stolicy. Programy, o których mowa, są odmienne od produkcji telewi-
zyjnej każdego z sąsiedzkich, kooperujących krajów, podobnie jak od-
mienna i specyfi czna jest przestrzeń pogranicza od pozostałej, centralnej 
części państw przygotowujących programy. Normatywny charakter cykli 
pogranicznych przejawia się w podbudowywaniu i umacnianiu postawy 
otwartości ku pograniczu i ciekawości Innego. Może także potencjalnie 
służyć jako wzorzec kontaktu z owym Innym. Programy pograniczne są 
również medialnym przykładem udanej współpracy ponad administra-
cyjnymi granicami państw.

Telewizja Polska za pośrednictwem regionalnych oddziałów wielokrot-
nie angażowała się w ponadgraniczne koprodukcje, nawiązując współpra-
cę z nadawcami z Węgier, Słowacji, Czech (cykl Kwartet), Niemiec (cykle 
Kowalski i Schmidt, Między Odrą a Renem), Ukrainy (Rozmówki wschod-
niograniczne, Sąsiedzi, Po obu stronach Karpat) oraz Białorusi (cykl Są-
siedzi). Programy ponadgraniczne są tekstami zakotwiczonymi w kilku 
systemach medialnych i państwowych, przez co są także bardzo wrażliwe 
na zmiany polityczne, jak i trudności organizacyjne, które są nieuniknio-
ne w tak skomplikowanej sytuacji produkcyjnej. W konsekwencji są one 
bardzo efemeryczne – ich żywotność niejednokrotnie obejmuje zaledwie 
kilka odcinków. Dowodem na niestałość telewizji ponadgranicznej jest 
fakt, że spośród wymienionych wyżej cykli obecnie produkowane są tyl-
ko dwa (Kwartet oraz Kowalski i Schmidt).
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Część programów nie przetrwała politycznych napięć, jak produko-
wany przez TVP Białystok i grodzieński oddział telewizji białoruskiej 
program Sąsiedzi. Cykl ten nie opierał się wprawdzie na rzeczywistej 
wspólnej aktywności dziennikarskiej pracowników obydwu ośrodków, 
ale na wymianie materiałów telewizyjnych, przygotowywanych do lokal-
nych wydań serwisów informacyjnych. Nie przetrzymał on pogorszenia 
stosunków dyplomatycznych między Polską i Białorusią w 2006 roku 
(konfl ikt dotyczył polskiej mniejszości w Republice Białorusi). Po dwóch 
latach emisji Sąsiadów zdjęto z anteny.

W przypadku produkcji realizowanych przez TVP Rzeszów z na-
dawcami ukraińskimi (program Sąsiedzi współrealizowany z ośrodkiem 
we Lwowie oraz cykl Po obu stronach Karpat realizowany z oddziałem 
w Użhorodzie) wydaje się, że główną przyczyną niepowodzenia była 
asymetria w technicznym wyposażeniu i możliwościach fi nansowych 
partnerów po polskiej i ukraińskiej stronie granicy. Jak jednak zwraca 
uwagę polski koordynator współpracy ze stroną ukraińską, techniczna 
i fi nansowa niekompatybilność nie były jedynymi powodami fi aska pol-
sko-ukraińskiej współpracy. W przypadku cyklu Po obu stronach Karpat 
przyczyn niepowodzenia dziennikarz upatruje w niewielkim zakresie 
wspólnych doświadczeń i zainteresowań: 

(…) dyrektor wymyślił (…) zróbmy jakiś wspólny program o tym, co się tu dzie-
je, jakąś tematykę, coś o współpracy, ale ciężko (…) było znaleźć nawet punkt 
zaczepienia. No bo tam Polaków prawie nie ma (…), a nas… no cóż interesuje 
w Użhorodzie30.

Pomimo dobrej woli obydwu stron oraz inicjatywy dynamicznego dy-
rektora ukraińskiej telewizji program nie dotrwał do czwartego odcinka. 
Dziennikarz zwraca uwagę przede wszystkim na trudności realizacyjne 
związane z niedogodnym dojazdem do obwodu zakarpackiego. Drugą, 
być może nawet ważniejszą, przeszkodą był brak pomysłów na wspólnie 
realizowany program. Użhorod, jakkolwiek pięcionarodowy i niezwykle 
interesujący pod względem tożsamościowym, niewiele miał do zaofero-
wania polskiemu widzowi. Brak wspólnego mianownika wynikał przede 
wszystkim z nieobecności polskiego żywiołu na Zakarpaciu. Okazuje się 
zatem, że możliwość przyglądania się własnej społeczności w odmien-

30 Rozmowa z Piotrem Sochą (20.10.2007).
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nych od rodzimych warunkach państwowych jest jednym z elementów 
decydujących o powodzeniu programu ponadgranicznego.

W przypadku cyklu Sąsiedzi źródeł niepowodzenia dziennikarz upa-
truje w braku zainteresowania i dynamicznej reakcji telewizji lwowskiej. 
Respondent zapytany o przyczyny marazmu ukraińskich współpracow-
ników zwrócił uwagę na pewną niemoc organizacyjną strony ukraińskiej 
i niechęć do inwestycji, jakich wspólny program niewątpliwie wymaga.

Niemniej telewizyjne inicjatywy pograniczne ucieleśniają ideę współ-
obecności i spotkania, wymagają międzykulturowej współpracy. Nie tyl-
ko są rezultatem wspólnego ponadnarodowego wysiłku, ale wprowadzają 
również element wspólnoty w regionalną przestrzeń medialną. W dalszej 
części rozdziału poddam analizie cztery programy transgraniczne współ-
produkowane przez Telewizję Polską:
1) Kwartet – emitowany od 2000 roku, jest najbardziej złożonym pro-

gramem pogranicznym, współrealizuje go bowiem aż osiem stacji 
regionalnych telewizji publicznych: z Węgier (ośrodki w Koszycach, 
Szegedzie i Miszkolcu), Słowacji (ośrodek w Bańskiej Bystrzycy), 
Republiki Czeskiej (ośrodki regionalne Czeskiej Telewizji w Ostra-
wie i Brnie) oraz Polski (regionalne ośrodki w Krakowie i Rzeszo-
wie). Łączy on zatem kraje Grupy Wyszehradzkiej – i z tego też źród-
ła (Fundusz Wyszehradzki) pozyskiwane są od 2002 roku środki na 
realizację programu. 

2) Kowalski i Schmidt – cykl ten ma najdłuższą tradycję, jego początki 
sięgają bowiem 1993 roku, kiedy to realizację rozpoczęła niemiecka 
RBB (Rundfunk Berlin-Brandenburg) pod nazwą Kowalski & Co. 
W 1995 roku do niemieckiego wydawcy dołączyła Telewizja Polska, 
by w 2000 roku współpracę scedować na regionalne ośrodki we Wroc-
ławiu i w Szczecinie. Program ukazuje się na antenie raz w miesią-
cu – zarówno w TVP Wrocław, jak i w paśmie wspólnym TVP Info. 
Wydaje się, że program ten ma największą oglądalność i największą 
rozpoznawalność spośród wszystkich pogranicznych audycji współ-
produkowanych przez Telewizję Polską.

3) Między Odrą a Renem – nieemitowany już cykl powstawał dzięki 
współpracy TVP Szczecin i niemieckiej Deutsche Welle.

4) Rozmówki wschodniograniczne – do 2009 roku współrealizowane 
przez TVP Lublin oraz Telewizję Wołyńską w Łucku.
Nieco uwagi chciałam także poświęcić specyfi cznej odmianie telewi-

zji pogranicza: programom, które wprawdzie przekraczają państwowe 



85

granice, są jednak produkowane w obrębie jednego systemu medialnego. 
Przykładem takich programów są nieemitowane już dziś:
1)  Zaolzie – program realizowany przez bielską redakcję ośrodka Telewi-

zji Polskiej w Katowicach dla Polaków mieszkających na tytułowym 
Zaolziu, po czeskiej stronie Śląska Cieszyńskiego. Ukazywał się cy-
klicznie w ramówce TVP Katowice oraz TVP Polonia.

2)  Łączy nas Polska – program dotyczy Polaków mieszkających za 
wschodnimi granicami kraju, w Estonii, Rosji, na Łotwie, Litwie, 
Białorusi i Ukrainie. Program od 1997 roku był częścią bloku pro-
gramów dla mniejszości narodowych i etnicznych w TVP Białystok. 
W 1999 roku cykl ewoluował w niezależną audycję emitowaną zarów-
no na antenie ośrodka białostockiego, jak i Telewizji Polonia.
Tym, co odróżnia dwa wyżej wymienione programy od pozostałych 

produkcji pogranicznych, jest ich koncentracja nie na Innym, ale na 
„swoim”. Obydwa programy dotyczą bowiem Polaków zamieszkujących 
ościenne kraje. W krąg zainteresowań nadawców wchodzą zatem sąsie-
dzi, lecz o tyle, o ile dzielą oni z nadawcą poczucie narodowej tożsamo-
ści. W prezentowanych materiałach przekraczana jest zatem kartografi cz-
na granica, nie narusza się jednak granic systemu medialnego (jedynym 
wydawcą jest Telewizja Polska) ani kulturowych czy narodowościowych. 
Podczas gdy Zaolzie było programem adresowanym do Polaków mieszka-
jących po czeskiej stronie granicy i realizującym potrzeby komunikacyj-
ne i medialne polskiej mniejszości w regionie, Łączy nas Polska to cykl, 
którego projektowanym odbiorcą był Polak mieszkający w Polsce. Pro-
gram miał raczej oddawać różnorodność polskiego żywiołu rozsianego 
po Europie Wschodniej, niż reagować na medialne potrzeby konkretnej 
diaspory.

Mimo tej odmienności Zaolzie i Łączy nas Polska także miały nie-
zbywalny, choć nieco inny od pozostałych cykli, ładunek pogranicz-
ności rozumianej deskryptywnie. Programy te, dotycząc jednego pod-
miotu, (chociaż pozostającego w różnych kontekstach państwowych), 
ujawniały konwencjonalność kartografi cznego ładu Europy. Oto po obu 
stronach granicy mieszkają w zasadzie tacy sami ludzie, identyfi kujący 
się z podobnymi wartościami, o podobnym, choć przez doświadczenie 
odmiennej, dominującej kulturowości dwutorowo zarysowanym kano-
nie kulturowym. Przez to pogranicze jawi się jako jednorodna, kohe-
rentna całość kulturowa i społeczna, arbitralnie przecięta państwową 
granicą.
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Istotnym kontekstem programów ponadgranicznych jest zmiana wa-
loryzacji kategorii granicy po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. 
Przed akcesją granice Polski zachowywały jednorodny status: oddzielały 
Polskę od sąsiadów, stanowiąc realną przeszkodę w przedostaniu się „na 
drugą stronę”. Niezależnie od tego, czy obywatel Polski chciał dostać się 
do Niemiec, Czech, Słowacji, czy też przekroczyć wschodnią granicę, 
musiał pokonać bardzo klarownie zaznaczone punkty przejścia z kontro-
lą dokumentów, umundurowanymi przedstawicielami obu krajów oraz 
procedurą przekraczania granicy państwowej. Po akcesji, a szczególnie 
po wejściu Polski i jej południowych sąsiadów do strefy Schengen, status 
granic uległ znaczącej zmianie. Zachodnie i południowe granice są nie-
opresyjne i nie wpływają na codzienność zamieszkałych na pograniczu 
ludzi. Wschodnia granica tymczasem przestała być już wyłącznie granicą 
państwa – stała się granicą większej, unijnej struktury, która skrupulatnie 
strzeże wstępu na własne terytorium. Podczas gdy zachodnio-południowe 
granice Polski uległy zasadniczemu rozszczelnieniu, granice wschodnie 
(które zyskały status granic cywilizacyjnych – jeśli za Włodzimierzem 
Pawluczukiem [2008] uznać prawosławie za cywilizacyjny wyznacznik 
Wschodu) umocniono, intensyfi kując tam kontrole pograniczne i zwięk-
szając liczbę pracowników Straży Granicznej. Także i ten polityczno-
-organizacyjny kontekst ma niewątpliwy wpływ na mechanizmy między-
kulturowego komunikowania się na pograniczach, i niewątpliwie będzie 
się przejawiać w aktywności medialnej.

Poszczególne programy transgraniczne poddałam analizie, skupiając 
się na trzech sferach:
1) zawartości programów, w ramach której wyróżniłam pięć pól tema-

tycznych: historię, kulturę, społeczność, organizacje i stowarzyszenia, 
a także sferę gospodarki, administracji i szeroko pojętej infrastruktu-
ry; każdej z powyższych kategorii tematycznych towarzyszy pytanie 
o referencje w trzech płaszczyznach: polskiej (gdy autorzy odnoszą 
się wyłącznie do doświadczenia polskiego), sąsiedzkiej (w zależności 
od cyklu byłyby to doświadczenia Niemców, Czechów, Węgrów bądź 
Słowaków – w Polsce oraz w swoich ojczyznach), wspólnej (gdy au-
torzy starają się przedstawić temat w kontekście wykraczającym poza 
ramy jednej narodowości czy państwowości, uwspólniając je);

2) zakresie odwołań do: Europy jako fenomenu geografi cznego i ideo-
logicznego, Unii Europejskiej jako źródła fi nansowego wsparcia, nie-
podzielonej granicami wspólnoty, pogranicza jako wspólnoty w skali 
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mikro, transgraniczności w kartografi czno-ekonomicznym ujęciu, 
małej ojczyzny jako źródła sentymentalnych i tożsamościotwórczych 
odniesień, euroregionu jako kategorii administracyjnej, centrum;

3) międzykulturowym potencjale programów, który może przejawiać 
się w:
 – ukazywaniu obywateli sąsiedzkich państw w Polsce, okoliczności 

ich pobytu oraz kontekstu, w jakim są ukazywani,
 – ukazywaniu Polaków w krajach sąsiednich – z podobnym zesta-

wem pytań o kontekst pobytu,
 – przywoływaniu etnicznych i narodowych stereotypów, które – jak 

założyłam – można stosować pozytywnie (przełamując negatywne 
wizerunki i promując pozytywne) bądź negatywnie (upowszech-
niając pejoratywne obrazy, a łamiąc pozytywne),

 – relacjonowaniu spotkania międzykulturowego oraz jego okoliczno-
ści.

Tak zaprojektowane mapowanie zawartości programów miało okre-
ślić zakres swoistego egoizmu, jaki mogą przejawiać autorzy progra-
mów w przygotowywanych materiałach, skupiając się na przedstawianiu 
własnej, nie sąsiedzkiej społeczności. Biegunem owego egoizmu byłoby 
telewizyjne budowanie wspólnoty przez ustawiczne referencje do do-
świadczeń nie tylko własnej, ale i sąsiedzkiej grupy. Drugim zadaniem 
tak nakreślonej analizy było wychwycenie częstotliwości i charakteru od-
wołań do wspólnotowej, płynnej pograniczności.

Za materiał do analizy zawartości posłużyło po osiem odcinków pro-
gramów: Kowalski i Schmidt, Kwartet, Między Odrą a Renem oraz Zaol-
zie i Łączy nas Polska wyemitowanych w 2008 roku.

3.2.1. Kowalski i Schmidt – spotkanie w codzienności

Zanim przystąpię do analizy zawartości programu, warto przyjrzeć się 
czołówce, jaką rozpoczynał się do grudnia 2011 roku. Kluczem, według 
którego ją skonstruowano, było ikonografi czne wskazanie na wspólnotę 
polskiego i niemieckiego krajobrazu kulturowego oraz doświadczenia. 
Dominantą wizualną czołówki stały się skróty nazw państw – „de” oraz 
„pl” – odwołujące się do administracyjnego, państwowego ładu panują-
cego w Europie. Ich intensywne eksploatowanie w czołówce wyraźnie 
wprowadzało perspektywę państwowości i transgraniczności. Ciągłe 
pulsowanie na ekranie owych elementów grafi cznych sygnalizowało 



88

nieustanne przekraczanie państwowej granicy, stałe oscylowanie ponad 
polsko-niemiecką granicą – zarówno w programie, jak i w życiu widzów. 
Obok wspomnianych wyżej skrótów na ekranie pojawiały się zwyczajo-
we powitania, jakimi pozdrawiają się Polacy i Niemcy: „Cześć Schmidt!” 
i „Hallo Kowalski!”. Podobnie jak tytułowe nazwiska sygnalizują pewną 
przeciętność i powszechność nawiązywanej za pośrednictwem programu 
komunikacji, tak i słowa powitania – codzienne i potoczne – sytuują pro-
gram na poziomie żywego kontaktu. W ten sposób także zasymulowana 
została sytuacja powitania przeciętnego Niemca przez polskiego Kowal-
skiego, jak i odwrotnie – codziennym okrzykiem „Hallo!” Schmidt wita 
Kowalskiego. Dzięki temu cykl zyskuje wymiar platformy komunikacji 
między obywatelami sąsiadujących krajów.

Kolejnym elementem jest wątek kulturowej paralelności obydwu ko-
munikujących się za pośrednictwem programu grup. To odniesienie do 
przestrzeni sportu i szczególnie w obydwu krajach popularnej dyscypli-
ny, jaką jest piłka nożna. Oto dwóch chłopców gra w piłkę dosłownie na 
pograniczu – słup graniczny w narodowych niemieckich barwach jest 
elementem klasycznej, podwórkowej bramki. Pograniczność tej sportowej 
sytuacji wyraża nie tylko znacznik państwowej granicy, ale i geografi czna 
granica, jaką jest znajdująca się w tle rzeka. Również tutaj sygnalizowane 
jest porozumienie i przekroczenie (w tym także dosłowne) państwowej 
granicy w sytuacji codzienności i bardzo pozytywnym kontekście – już 
nie tylko codziennego powitania, ale i dziecięcej zabawy.

Następujące dalej uwspólniające elementy ikonografi czne są związane 
z narodową symboliką oraz miejskim (stołecznym) krajobrazem. Układa-
ją się w przenikające się pary obrazów o wspólnym wizualnym mianow-
niku. Są to odwołania do podobieństwa:
 – miejskiej przestrzeni w przywołaniu charakterystycznych miejsc: Za-

mku Królewskiego w Warszawie oraz Bramy Brandenburskiej w Ber-
linie,

 – kontynuujące wątek miejskiej przestrzeni odniesienie ikonografi czne 
do miejskich monumentów,

 – odwołanie do orła – wspólnego motywu ikonografi cznego wchodzące-
go w skład państwowej (i narodowej) symboliki.
Wszystkie te paralelne wizualne pary sygnalizują wspólnotę wynikają-

cą nie tylko z geografi cznego sąsiedztwa, ale też z głębszych, kulturowych 
podobieństw. Zasygnalizowana w początkowych kadrach idea poznania 
i spotkania w codzienności, podkreślona wspólną zabawą dzieci „na gra-
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nicy”, zostaje zamknięta w końcowej części kolażem następujących po so-
bie i przenikających się portretów ludzi – uśmiechniętych, uchwyconych 
w trakcie interakcji. Wszystko to składa się na przekaz o bardzo wspólno-
towym charakterze, a przez liczne odniesienia do przestrzeni miasta pro-
gram nabiera nowoczesnego, municypalnego charakteru.

Cykl Kowalski i Schmidt w swojej formie, jak i procesie produkcyjnym 
oraz realizacji jest najbardziej pograniczny ze wszystkich współproduko-
wanych przez TVP programów. Sama jego struktura – bardzo wyraźnie 
dialogiczna, oparta na żywej, bezpośredniej interakcji dwójki redakto-
rów (polskiej dziennikarki i niemieckiego dziennikarza) – wprowadza 
element zetknięcia ponad narodowymi granicami w spotkaniu twarzą 
w twarz. Ową dialogiczną sytuację dynamizuje dodatkowo zasygnali-
zowana przez czołówkę naprzemienność. Tak jak w czołówce widz miał 
do czynienia zarówno z powitaniem w języku polskim, jak i niemiec-
kim, a następnie z obrazem niemieckiego, a zaraz potem polskiego mia-
sta, tak w sekwencji otwierającej każdą audycję (w której dziennikarze 
wprowadzają widza w tematykę programu oraz sygnalizują miejsce, w ja-
kim aktualnie się znajdują – np. „Dzisiaj witamy państwa z Wrocławia”) 
zostaje zastosowana praktyka ciągłego przemieszczania się. Elementem 
dynamizującym przekaz (również w relacji do naprzemienności charak-
teryzującej czołówkę) jest praktyka witania się z widzami nie tylko z róż-
nych miejsc, ale i w dwóch językach przez oboje prowadzących. Każde 
z nich zatem wita się z tytułowymi polskimi Kowalskimi i niemieckimi 
Schmidtami w ich narodowych językach.

Strategia konstruowania programów opiera się na konsekwentnie 
podkreślanej dwupunktowości widzenia. Każda audycja zostaje zogni-
skowana wokół jednego tematu, który jest ukazany przez pryzmat pol-
skich oraz niemieckich doświadczeń i zilustrowany przygotowanymi 
w obydwu krajach materiałami fi lmowymi. Bardzo rzadko pojawiają się 
wątki tematyczne podejmowane tylko w kontekście polskim bądź wy-
łącznie w odniesieniu do Niemiec. Wprowadza to silny element wspól-
notowości przez zasugerowanie łącznych problemów po obu stronach 
państwowej granicy.

Głównym rejestrem odniesień tematycznych programu jest szeroko 
pojęta kultura i społeczeństwo (67% przeanalizowanych audycji) oraz hi-
storia (50%). W zakresie odwołań do kultury nie pojawiły się materiały 
dotyczące zagadnień religijności i wiary czy odniesień do przestrzeni kul-
tury tradycyjnej i folkloru. Wydaje się, że głównym powodem jest poru-



90

szanie się wyłącznie w przestrzeni miasta. Prawdopodobnie autorzy właś-
nie z myślą o mieszkańcach lokalnych metropolii dobierają tematy w taki 
sposób, by wyjść naprzeciw ich codziennemu doświadczeniu. Podejmują 
takie problemy, jak upadanie małych kin na rzecz multipleksów, rewita-
lizacja tych elementów miejskiej przestrzeni, które nie spełniają już swo-
ich funkcji, czy przestępczość wśród młodych. W tym miejskim rejestrze 
znajdują się również materiały podejmujące wątki kulturowe. Wszystkie 
one rozgrywają się w kręgu sztuki uprawianej w przestrzeni miasta: to 
przedstawienie wrocławskiej grupy Kolektyf, której członkowie uprawia-
ją mural i (legalne) graffi ti, polskie i niemieckie projekty przywracania 
miastu opuszczonych miejsc (Stadion Dziesięciolecia w Warszawie czy 
opuszczone lotnisko w Berlinie). We wszystkich przypadkach, gdy mowa 
o sztuce, następują odniesienia do polskiej działalności artystycznej, 
w połowie zaś prezentacji polskich działań artystycznych towarzyszy 
podobne zakrojone działanie w kontekście niemieckim. Sygnalizuje to 
pewną paralelność nie tylko w domenie problemów społecznych, ale i ży-
cia kulturalnego. Wprowadza się – obok wspólnoty społecznej – sygnał 
o podążaniu wspólnym torem aktywności artystycznej, przynależności 
do jednego kręgu poszukiwań twórczych. Trzeba jednak zwrócić uwagę, 
że tylko jeden materiał relacjonuje wspólne przedsięwzięcie – wystawę 
fotografi czną będącą rezultatem porozumienia polskiego fotografa i nie-
mieckiego kolekcjonera negatywów31.

W zakresie tematyki społecznej, o ile Polacy portretowani są często 
z wykorzystaniem egzemplifi kacji, w portretowych reportażach, o tyle 
społeczeństwo niemieckie zaledwie w połowie materiałów jest przed-
stawione przez pryzmat konkretnego bohatera. Relacje z Niemiec mają 
bardziej kolektywny charakter, przez co zachowują pewien poziom ogól-
ności i w pewnym sensie przedstawiają społeczne tendencje i zjawiska.

Kolejnym, po kulturze i społeczeństwie, szczególnie często podejmo-
wanym tematem jest historia pojawiająca się w aż połowie przeanalizo-
wanych programów. Wydawać by się mogło, że zakres historycznych re-
ferencji w programie polsko-niemieckim będzie ograniczany ze względu 
na burzliwe w ciągu dziejów, nasycone dramaturgią, jak i asymetrią trau-
matyczności doświadczeń relacje między obydwoma państwami. Relacje, 
jakie w przeszłości panowały między tymi narodami, nie mają wspól-
notowego potencjału, lecz niosą raczej zarzewie konfl iktów. Potoczny 

31 Kowalski i Schmidt, 13.12.2008.
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dyskurs dotyczący historii jednoznacznie stawia Polskę w roli niewinnej 
ofi ary, Niemcom zaś przypisuje funkcję brutalnego agresora. Każda pró-
ba przekroczenia tak rozpisanej relacji spotyka się z dość stanowczym 
społecznym sprzeciwem (by przywołać chociażby napięcia wywoływane 
przez Związek Wypędzonych czy premierę fi lmu Gustloff ). Dziwić zatem 
może tak szerokie odwoływanie się do przeszłości.

67% wszystkich tematów historycznych opisuje negatywne polskie 
doświadczenia, a 33% to odniesienia do pozytywnych niemieckich 
doświadczeń. Co istotne, tematyka historyczna nigdy nie jest wprowa-
dzana samodzielnie – pretekstem do odniesień do przeszłości nie są 
rocznice czy aktualne wydarzenia polityczne (te zresztą w programie 
nigdy się nie pojawiają). Przywoływanie przeszłości jest zakotwiczone 
zawsze w teraźniejszości, a przede wszystkim w aktualnie prowadzo-
nych akcjach społecznych czy wydarzeniach kulturalnych. Na przykład 
niemiecka historia zostaje wprowadzona w tkankę programu podczas 
prezentacji społecznego projektu Step 21 – międzykulturowej inicjaty-
wy zachęcającej młodzież szkolną do samodzielnych historycznych po-
szukiwań i wypełniania białych plam w wiedzy na temat niemieckiego 
nacjonalizmu. Spośród projektów realizowanych przez uczniów z Polski, 
Niemiec i Czech autorzy programu zaprezentowali pracę niemieckiej 
uczennicy, odkrywającej (w wywiadach i materiałach archiwalnych) hi-
storię Swing Kids – niemieckiej subkultury, która w dobie nacjonalizmu 
bardziej interesowała się tańcem i zabawą niż polityką. To pewne odcza-
rowanie tego, jak zwykło się w Polsce postrzegać czasy hitlerowskich 
Niemiec. Znaczące wydaje się przytoczenie społecznego doświadczenia 
pozytywnego, nie tylko odnoszącego się do rozrywki i zabawy, ale też 
będącego swoistym buntem i świadomym odcięciem się od polityczne-
go i społecznego klimatu tamtych czasów. Hitlerowskie Niemcy zosta-
ją ukazane poza dominującą konwencją pochodów, marszów i obrazów 
wodza, co wprowadza w klasyczny wizerunek Niemców tego okresu 
pewien dynamizm.

Co interesujące, autorzy do programu zaprosili także polskich mło-
dych dziennikarzy z grupy Step 21, którzy w swoich dociekaniach hi-
storycznych skupili się na niemieckiej historii Wrocławia. Licealista 
zapytany o sens mówienia o niemieckiej historii tego miasta odpowiada: 
„niemiecka historia Wrocławia to także nasza, polska historia”. Wy-
daje się, że dopuszczenie takiego głosu jest pewną manifestacją nowej 
świadomości na „ziemiach odzyskanych”, w której już nie neguje się do-
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świadczenia niemieckości, ale próbuje wpisać je we własną tożsamość 
lokalną32.

W przypadku polskich doświadczeń historycznych w programie 
przypominane są wyłącznie negatywne zdarzenia. Jedno z nich zostaje 
wprowadzone w tkankę programu subtelnie, przez odwołanie do (pol-
skiego) projektu artystycznego opierającego się na wizualizacji w tech-
nice 3D nigdy niezrealizowanych nazistowskich planów przebudowy 
Warszawy. Wirtualna wędrówka po Warszawie takiej, jaką chcieli ją 
po podbiciu widzieć okupanci, staje się pretekstem do przywołania roli, 
jaką zachodni sąsiad przewidział w swoich planach dla Polski. Innym, 
bliższym już czasowo odniesieniem do polskiej przeszłości jest ukazanie 
przemian 1980 roku i narodzin Solidarności. Prowadząca sygnalizuje te-
mat słowami:

W 1980 roku, kiedy powstał niezależny związek Solidarność, władze NRD pro-
wadziły przeciwko niemu kampanię propagandową. Każdy, kto przywiózł do 
NRD z Polski jakieś informacje na temat Solidarności, lądował w więzieniu. 
Stasi miała w Polsce swoją własną siatkę agentów, śledziła Lecha Wałęsę i innych 
działaczy. Polska – bratni kraj socjalistyczny – była wrogim terytorium33.

Zarysowana zostaje zatem nie tylko konfrontacyjna wobec wydarzeń 
w Polsce postawa systemu, ale i zasugerowana wspólnota negatywnego 
doświadczenia tych mieszkańców NRD, którzy zdecydowali się wes-
przeć przemiany w Polsce. Przedstawione zostają losy pastora – w 1981 
roku młodzieńca zaangażowanego w wydarzenia w Polsce – któremu za 
zaangażowanie to przyszło spędzić ponad rok w więzieniu. Autorzy nie 
pozostawiają jednak widza z obrazem Niemców jednogłośnie sympaty-
zujących z Solidarnością. Wzbogacają ten przekaz o postać kobiety, która 
na początku lat osiemdziesiątych jednoznacznie opowiadała się po stronie 
„systemu”, choć dziś dokonuje pewnej rewizji swojej postawy, mówiąc:

Teraz cieszę się, że można przejść mostem do Polski bez sprawdzania paszportu. 
To jest miłe doświadczenie i symbol otwartości na świat34.

32 Więcej na temat dylematów łączenia dwóch kanonów kulturowych w lokalności 
zob. w: S. Bednarek, Dylematy pamięci zbiorowej: casus Dolnego Śląska [w:] Przyszłość 
tradycji, red. S. Krzemień-Ojak, Libra, Białystok 2008, s 103–114.

33 Kowalski i Schmidt, 13.12.2008.
34 Kowalski i Schmidt, 13.12.2008.
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Polska historia zostaje przedstawiona przez nadawcę jako niezbywalna 
podwalina współczesnej, zjednoczonej Europy, a przebitce na swobodny 
ruch samochodowy na nieczynnym już przejściu granicznym towarzyszy 
komentarz:

Tę otwartość Europa zawdzięcza robotnikom, których sportretował Andrzej Waj-
da w fi lmie Człowiek z żelaza35.

Polska historia zostaje zatem skomentowana dwupunktowo – z per-
spektywy postaci oddanych idei reprezentowanej przez Solidarność i osób 
występujących przeciwko nim. Ostatecznie jednak nadawca nie pozosta-
wia wątpliwości co do słuszności „polskiej drogi”, ukazując polskie do-
świadczenie historyczne w kontekście współczesności jako wydarzenie, 
z którego konsekwencji korzystają dziś wszyscy, niezależnie od niegdy-
siejszych przekonań i postaw.

Warto dodać, że autorzy programu nie uciekają przed odniesieniami 
do bezpośrednich, traumatycznych kontaktów polsko-niemieckich. Jeden 
z programów podejmuje wątek wysiedleń Polaków w czasie II wojny 
światowej, gdzie autorzy obszernie cytują wypowiedzi polskich świad-
ków opisujących brutalność nazistów: „to nie było tak, że to byli dobrzy 
Niemcy. To byli źli Niemcy, którzy zajęli cudzą własność”36.

Historia – nawet tak burzliwa i pełna napięć, jak relacje polsko-
-niemieckie – może być płaszczyzną pewnego uwolnienia. W programie 
Kowalski i Schmidt autorzy nie odważyli się wprawdzie na przełamanie 
roli ofi ary, w jaką wpisana jest (i z jaką w pełni się utożsamia) Polska, do-
konali jednak pewnego wyjścia poza utarte ramy myślenia o Niemczech 
jako – tylko i wyłącznie – agresorze.

Co interesujące, program w bardzo niewielkim zakresie odnosi się do 
struktur – zarówno administracyjnych, jak i świadomościowych – kon-
struujących europejską ponadgraniczną wspólnotę. Mimo że zarówno 
w czołówce, podejmowanej tematyce, jak i dialogicznej strukturze au-
dycji zaznacza się jej ciągłe oscylowanie na pograniczu oraz nieustan-
ne przenoszenie się z kontekstu polskiego w niemiecki i odwrotnie, 
w żadnym z przeanalizowanych programów nie pojawiło się odniesienie 
do jakości z natury opartych na płynności kartografi cznych podziałów: 
Unii Europejskiej, euroregionu, małej ojczyzny czy idei pograniczności. 

35 Kowalski i Schmidt, 13.12.2008.
36 Kowalski i Schmidt, 12.04.2008.
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Jedyne kategorie, które w kluczu kategoryzacyjnym wyróżniłam jako 
potencjalnie odwołujące się do ideologii pograniczności czy transgenicz-
ności, a które pojawiają się w cyklu Kowalski i Schmidt, to szeroko pojęta 
idea Europy (pojawia się w połowie przeanalizowanych materiałów) oraz 
transgraniczność (obecna w 37% audycji).

Idea Europy zostaje wprowadzona w zupełnym oderwaniu od karto-
grafi cznego układu granic, a w nawiązaniu do cywilizacyjnej wspólnoty. 
Doskonale obrazuje to materiał poświęcony miejskim problemom z mło-
dzieżą, gdzie podobny, niezależny od granic problem zasygnalizowany 
jest w Polsce, Niemczech i Francji37. Oto Europa to nie tylko wspólny 
zestaw symboli oraz punktów odniesienia i przełamywanych granic, ale 
i wspólnota pewnego ogólnoludzkiego doświadczenia społecznego, wo-
bec którego środki zapobiegawcze wypracowane w jednej części konty-
nentu mogą zafunkcjonować w innej.

Transgraniczność pojawiająca się w trzeciej części przeanalizowa-
nych audycji dotyczy explicite możliwości swobodnego przekraczania 
granic i ułatwień, z jakich dzięki temu korzystać mogą mieszkańcy 
pogranicznych terenów. Nie zatrzymuje się jednak na wyłącznie opty-
mistycznym aspekcie transgranicznej kondycji. Oto w jednym z pro-
gramów przywołany zostaje incydent dewastacji polskich samochodów 
w jednym z niemieckich pogranicznych miasteczek, gdzie po wejściu 
do Unii Europejskiej osiedlają się Polacy38. Autorzy są dalecy od inter-
wencyjnej formuły reportażu, nie przyjmują moralizatorskiej postawy 
wobec niegościnnych Niemców. Wydaje się, że nie skupiają się całko-
wicie na przyczynach tego zjawiska (nietrudnych do przewidzenia), ale 
zastanawiają się raczej nad sposobem zaradzenia newralgicznej sytuacji, 
wskazując na aktywność polskich aktorów tego konfl iktu. Ukazani są 
Polacy uczący się języka niemieckiego – to według autorów programu 
recepta na załagodzenie konfl iktów. Program zatem przekracza gra-
nice utartych sposobów myślenia, jak i medialnych reakcji na podobne 
zdarzenia, nie koncentrując się na potępieniu sprawców, ale raczej na 
środkach zaradczych, sytuując aktywność i próbę załagodzenia kon-
fl iktu po stronie pokrzywdzonych. Wskazuje na nieinstytucjonalne, ale 
codzienne, dostępne każdemu Polakowi mieszkającemu na niemieckim 
pograniczu, środki zaradcze i znajomość języka jako sposób na zjedny-

37 Kowalski i Schmidt, 13.12.2008.
38 Kowalski i Schmidt, 9.02.2008.
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wanie sobie nowego środowiska. Dwujęzyczność, a przynajmniej nauka 
sąsiedzkiego języka, jawi się w programie jako naturalny element bli-
skiego sąsiedztwa. Przedstawieni zostają także Niemcy uczęszczający 
na kursy języka polskiego, by sprostać wymaganiom nowych, polskich 
klientów i współpracowników39. Trudno jednak uciec przed wnioskiem, 
że o ile nauka języka niemieckiego dla Polaków jest warunkiem bezkon-
fl iktowego mieszkania po niemieckiej stronie granicy, język polski dla 
Niemców jest pewnym dodatkowym atrybutem w i tak już komfortowej 
sytuacji. O ile dwujęzyczność w przypadku Polaków jest przedstawiana 
jako warunek bezpiecznego funkcjonowania, dla Niemców stanowi pew-
ną wartość naddaną.

Kowalski i Schmidt nie mają sobie równych wśród innych cykli w za-
kresie poziomu prezentacji międzykulturowego spotkania. Sama formuła 
programu jest oparta na bardzo dynamicznym i interakcyjnym spotkaniu 
dziennikarzy dwóch narodowości oraz ich wspólnej aktywności. Strategia 
międzykulturowego spotkania jest realizowana na tyle konsekwentnie, że 
w sytuacji gdy program prowadzi tylko niemiecki dziennikarz, dialog 
z reprezentantem polskiej strony zostaje przeniesiony na innego, niż pol-
ska dziennikarka, reprezentanta sąsiedzkiej społeczności. Doskonałym 
przykładem jest odcinek z 10 stycznia 2008 roku rozgrywający się na 
ośnieżonym (polskim) stoku, w którym niemiecki prowadzący zagaduje 
narciarzy. Kontakt ten jest bardzo przyjazny i pozytywny, choć pozwala 
także na zwrócenie uwagi na kłopotliwe aspekty polskiego narciarstwa 
amatorskiego, jak picie alkoholu przed wejściem na stok czy jeżdżenie 
bez kasków.

Zagadując narciarzy, niemiecki dziennikarz trafi a między innymi na 
białoruską amatorkę sportów zimowych – to spotkanie, w którym dzię-
ki znajomości języka polskiego prowadzący był w stanie porozumieć się 
z osobą pochodzącą z całkowicie odmiennego kontekstu kulturowego 
i językowego. Sytuacja ta jest pretekstem do konstatacji o języku polskim 
jako środku otwierającym możliwość kontaktu w ramach rzeczywistości 
znacznie przekraczającej granice polskiego państwa.

Niezależnie jednak od dialogicznej formuły programu także w rea-
lizowanych w jego ramach materiałach często przedstawia się między-
kulturowe spotkanie – dochodzi do niego aż w 83% audycji. Kontekst 
niemal wszystkich relacjonowanych w programie spotkań między Pola-

39 Kowalski i Schmidt, 13.12.2008.
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kami a Niemcami ma bardzo pozytywny wydźwięk – z wyjątkiem przy-
woływanego materiału o dewastacji polskich samochodów. Co jednak 
znamienne, wszystkie międzykulturowe kontakty, jakie są obrazowane 
w programie, rozgrywają się u zachodniego sąsiada.

Chciałabym zwrócić uwagę na materiał wyemitowany 10 stycznia 
2008 roku relacjonujący funkcjonowanie polskiej mniejszości (choć sfor-
mułowanie „mniejszość” w programie nie pada). Dotyczy on katolickiej 
szkoły w Berlinie, gdzie jedną trzecią uczniów stanowią osoby o polskim 
pochodzeniu. Jakkolwiek deklarują oni ogromne przywiązanie do pol-
skiej tradycji i polskości w ogóle, to w rozmowie z dziennikarzami wypo-
wiadają się wyłącznie w języku niemieckim. Materiał ten nie jest jednak 
optymistyczną wizją wspólnoty ponad narodowymi podziałami i bezkon-
fl iktowego funkcjonowania uczniów obydwu narodowości. Główną osią 
różnicy i potencjalnego sporu w sytuacji polsko-niemieckiego kontaktu 
jest silnie zdeklarowana tożsamość narodowa polskich uczniów. Pierw-
szy problem pojawia się w relacji z lekcji muzyki, gdzie śpiewane i ana-
lizowane są państwowe hymny obydwu krajów. Podczas gdy niemiecki 
nastolatek deklaruje całkowitą obojętność wobec własnego hymnu, jego 
polski rówieśnik z emfazą mówi o uczuciu dumy i wzniosłości, jakie go 
przepełniają w trakcie śpiewania hymnu Polski. To napięcie podnosi do-
datkowo już pozalekcyjna wypowiedź niemieckiej uczennicy, poprzedzo-
na wprowadzeniem narratora:

Narrator: Niektórzy [polscy uczniowie] z dumą manifestują swoje polskie pocho-
dzenie. Niektórym niemieckim rówieśnikom nie bardzo się to podoba.

Uczennica: Muszę powiedzieć, że jeśli siedzi się w klasie z trzydziestoma oso-
bami i pięć z nich ma biało-czerwoną bluzę z napisem „Polska”, czuję się trochę 
nieswojo, bo ja jestem całkiem inaczej wychowana. Myślę, że nigdy nie usiadła-
bym gdzieś w bluzie z napisem „Deutschland” z naszymi barwami narodowymi. 
To nie jest to, kim jestem. Dla mnie jest to bardzo przesadzone40.

Podkreślony zostaje zatem fakt, że zdecydowanie manifestowana 
przez polskich uczniów tożsamość narodowa może być kłopotliwym do-
świadczeniem dla ich niemieckich kolegów. Wskazywany jest także kon-
sekwentnie odmienny stosunek do własnej narodowości – bardzo silny 
u polskiej i nie tak emocjonalny u niemieckiej młodzieży. Znacząca jest 

40 Kowalski i Schmidt, 10.01.2008.
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również wypowiedź polskiej uczennicy zapytanej o przyczyny wyboru 
tej właśnie, katolickiej szkoły:

Uczennica: Nie chciałam iść do państwowej, niemieckiej szkoły, ponieważ mia-
łam problemy z wieloma cudzoziemcami różnego pochodzenia, także tymi z Da-
lekiego Wschodu. Dlatego chciałam pójść do szkoły katolickiej.

Narrator: Ale ty też jesteś cudzoziemką.

Uczennica: Tak, ale jednak jestem katoliczką, Polką41.

Rzuca to w pewien sposób niekorzystne światło na reprezentantkę 
społeczności polskiej, a przez to i całą grupę. Wyeksponowane zostaje jej 
uprzedzenie wobec imigrantów muzułmanów (co sugeruje wybór katoli-
ckiej szkoły jako miejsca, gdzie nie będzie miała z nimi kontaktu), a jed-
nocześnie poczucie wyższości wobec nich ze względu na cywilizacyjną 
przynależność do chrześcijańskiego, europejskiego kręgu kulturowego.

Polacy (wypowiadający się płynną niemczyzną i niczym na pierwszy 
rzut oka nieróżniący się od niemieckich rówieśników) są przedstawiani 
w tym materiale jako bardzo silny i w pewnym sensie opresyjny part-
ner międzykulturowego kontaktu. Wydaje się, że jest to przełamanie 
powszechnej opinii o położeniu polskich emigrantów w społecznościach 
przyjmujących, jak i zaprzeczenie stereotypowej polskiej łagodności 
i uległości. To jednocześnie kolejna transgresja, do jakiej dopuszczają na-
dawcy programu, wykraczająca poza utarte tory myślenia nie tylko o nie-
mieckości, ale i o polskości. Owo przełamywanie utrwalonych etnoobra-
zów (siebie i Innego) jest możliwe dzięki konsekwentnemu uwspólnieniu 
zarówno koncepcyjnego, jak i realizacyjnego procesu przygotowywania 
programu przez obydwu partnerów. Zdaje się, że tylko naprzemienność 
perspektyw jest gwarantem takich materiałów, jak przytoczony powyżej, 
dotyczący swoiście drapieżnej i agresywnej polskiej społeczności – tylko 
bowiem niemiecka perspektywa umożliwia odczytanie zachowania mło-
dych Polaków w takim kluczu.

41 Kowalski i Schmidt, 10.01.2008.
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3.2.2. Kwartet – Wyszehradzka Czwórka, karpacka wspólnota

Cykl Kowalski i Schmidt jest medialnym projektem funkcjonującym na 
pograniczu dwóch rzeczywistości administracyjnych, narodowych i me-
dialnych. Strukturalna pograniczność programu Kwartet ma o wiele bar-
dziej złożony charakter, łącząc w jednym tekście medialnym wysiłki au-
torów z Polski, Czech, Słowacji oraz Węgier. Wobec takiej różnorodności 
nadawcy zdecydowali się na całkowicie odmienną strategię kompozycji 
programu. W przypadku Kowalskiego i Schmidta ramą łączącą materia-
ły jest dialogująca i silnie interakcyjna para dziennikarzy w nieustającej, 
dynamicznej konwersacji, wprowadzająca kolejne – przygotowane przez 
polskich bądź niemieckich dziennikarzy – tematy. W przypadku Kwar-
tetu funkcję łącznika następujących po sobie materiałów spełnia kon-
strukcja programu oraz jego oprawa ikonografi czna, silnie zakotwiczona 
w czołówce audycji. Nie jest tak wizualnie i konstrukcyjnie wyszukana 
jak Kowalskiego i Schmidta, ale także bardzo silnie odnosi się do idei 
wspólnotowości. Czołówka Kwartetu nawiązuje do tytułu programu i jest 
jego wizualną pochodną. Potencjał międzykulturowości oraz wspólnego 
ponadgranicznego działania wyczerpuje nazwa, konotująca współdziała-
nie i bogactwo różnorodności. Wyraża je także warstwa ikonografi czna 
i audialna, w której na ścieżkę dźwiękową składają się cztery instrumen-
ty, przypisane krajom Grupy Wyszehradzkiej: kontrabas Polsce, saksofon 
Słowacji, trąbka Węgrom i perkusja Czechom. Muzyczny sukces kwarte-
tu opiera się na współpracy czwórki muzyków, z których każdy posługuje 
się innym i inaczej brzmiącym instrumentem, wnosząc swój niezbywalny 
wkład we wspólnie wykonywany utwór. Podobnie program składa się 
z czterech równoprawnych, choć odmiennych, części przygotowywa-
nych na ten sam temat przez cztery kraje. Kwartet polega na wysyłaniu 
w ponadnarodową przestrzeń medialną komunikatu o sobie, własnej kul-
turowej reprezentacji, która za pośrednictwem programu jest emitowana 
w krajach współnadawców w ramach jednego cyklu. Materiały te stano-
wią dla siebie nawzajem komentarz.

W przeciwieństwie do cyklu polsko-niemieckiego Kwartet na pozio-
mie struktury cechuje mała dynamika międzykulturowa. Na każdy pro-
gram, będący tematyczną zwartą całością, składają się cztery sześcio-
minutowe, emitowane jeden po drugim materiały zrealizowane przez 
każdy z koprodukujących krajów. Stylistyka muzycznego kwartetu jest 
konsekwentna: pojawienie się każdego z materiałów jest anonsowane 
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wizualnie (przypisanymi poszczególnym narodowościom fi gurami mu-
zyków) oraz dźwiękowo (melodią wygrywaną przez trąbkę, kontrabas, 
perkusję lub saksofon).

Kolejne materiały w ramach poszczególnych programów są samo-
dzielnymi, niezależnymi produkcjami połączonymi wspólną tematyką 
i ramówką oraz instancją nadawczą. W każdym z czterech krajów, w któ-
rych emitowany jest Kwartet, nadawcy samodzielnie decydują o tym, 
w jaki sposób zaprezentować zebrane materiały widzowi. W Polsce zde-
cydowano się na narratora z offu, który w pierwszych sekundach progra-
mu wprowadza widza w tematykę odcinka, ustalając jednocześnie odna-
dawcze „my”. Uwspólnienie nie odbywa się jak w Kowalskim i Schmidcie 
na płaszczyźnie inscenizowanej przez parę dziennikarzy interakcji, ale za 
pomocą zwrotu: „Dziś w magazynie Kwartet wspólnie z dziennikarzami 
z Czech, Węgier i Słowacji odwiedzimy/sprawdzimy…”. W ten sposób 
zostaje zasygnalizowana polska pespektywa, polski podmiot, który wraz 
z medialnymi partnerami odwiedza, sprawdza i odkrywa. Podkreślony 
zostaje łączny wysiłek zmierzający do celu, jakim jest eksploracja wy-
cinka rzeczywistości wspólnego dla wszystkich czterech uczestników 
Kwartetu: czy będzie to ochrona przyrody, bezrobocie czy też mniejszo-
ści narodowe i etniczne.

Mimo że Kwartet jest programem przekraczającym więcej państwo-
wych granic niż Kowalski i Schmidt, to przyjęta formuła czyni jego po-
graniczność mniej intensywną. Statyczna prezentacja materiałów zreali-
zowanych przez różnych nadawców jest raczej telewizyjną mozaiką niż 
relacją z międzykulturowego spotkania. Realizatorzy poszczególnych 
elementów tej układanki nie współpracują bezpośrednio, a tym samym 
nie doświadczają de facto sytuacji ponadgranicznego spotkania, które 
w tym przypadku sprowadza się jedynie do wcześniejszego zmontowa-
nia na potrzeby programu polskich, czeskich, słowackich i węgierskich 
materiałów. Do ponadgranicznego spotkania wprawdzie dochodzi – bez 
niego realizacja tak wielonarodowego projektu nie byłaby możliwa – ale 
biorą w nim udział wyłącznie koordynatorzy z każdego z ośmiu ośrod-
ków regionalnych, w których realizowany jest cykl. Spotkania odbywają 
się raz na pół roku w różnych miastach wyszehradzkiej czwórki. W ich 
trakcie ustalane są przede wszystkim tematy programów na kolejne pół-
rocze. Realizacja materiałów do cyklu zlecana jest dziennikarzom nie-
związanym z projektem Kwartet. Realne pograniczne spotkanie dotyczy 
zatem niewielkiej liczby osób, a i to nie tych, które przygotowują główną 
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tkankę cyklu. Sprawia to, że program rzeczywiście dokonuje transgresji 
państwowych i medialnych granic, ale zdecydowanie mniej „otwiera ku 
pograniczu” niż Kowalski i Schmidt. W przypadku Kwartetu już sama 
struktura cyklu nie sprzyja tak pojętej pograniczności. Powstające całko-
wicie niezależnie, realizowane przez nieznających się dziennikarzy mate-
riały są zestawiane bowiem dopiero w trakcie montażu, który jest w tym 
przypadku mechanicznym „zlepianiem” przysłanych przez partnerskie 
ośrodki sześciominutowych fragmentów. Wydaje się jednak, że jest to do 
pewnego stopnia zrozumiałe, ponieważ przy tak dużej liczbie między-
narodowych współpracowników realizacja programu opartego na rze-
czywistym spotkaniu pogranicznym, wymagałaby ogromnego wysiłku 
organizacyjnego i dużych nakładów fi nansowych. W historii programu 
była wprawdzie próba przekroczenia przyjętego formatu: dziennikarze 
zrealizowali materiały nie w ojczystym, ale w sąsiedzkim otoczeniu. Nie-
stety pomysł ten ze względów fi nansowych nie został jednak powtórzony. 
Pozostaje żałować, ponieważ taka naprzemienność perspektyw opisu i in-
terpretacji byłaby dla programu niezwykle cenna. Pozwoliłaby na prze-
kroczenie statycznego modelu prezentowania siebie innym i przejrzenie 
się w portretach, jakie kreślą inni.

Trzeba jednak zaznaczyć, że o ile samo międzykulturowe spotkanie 
nie zachodzi na ekranie ani też nie zdarza się często w pozaantenowej 
przestrzeni, o tyle do pewnego rodzaju międzykulturowego spotkania na 
pograniczu jednak dochodzi. Nawet jeśli bowiem teksty, jakie składają 
się na Kwartet, powstają jedynie we wspólnych ramach tematycznych, to 
w momencie emisji, połączone ramówką w jedną całość, korespondują 
z sobą przez samą współobecność. Kluczem wydaje się wspólnota tema-
tyczna. Materiały realizowane przez dziennikarzy czterech narodowości 
trafi ają do wielonarodowej publiczności, proponując jej zróżnicowany 
program oscylujący jednak wokół wspólnego tematycznego rdzenia.

Najintensywniej podejmowane tematy to historia oraz kwestie spo-
łeczne – obydwa obejmują 37% wszystkich przeanalizowanych audycji. 
W domenie tematów historycznych trudno jest wyznaczyć dominujący 
kierunek. W jednym z programów szczególnie głośno wybrzmiało prze-
szłe negatywne doświadczenie – związane z traumą przekraczanie gra-
nic bratnich krajów. Materiał ten, poświęcony w całości wejściu krajów 
Grupy Wyszehradzkiej do strefy Schengen, konstrukcyjnie opiera się na 
konfrontacji obecnej, komfortowej sytuacji z przeszłymi, dramatyczny-
mi wydarzeniami na przejściach granicznych. Odwołania do przeszłości 
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mają przez kontrast uwypuklić pozytywne zmiany, jakie przyniosło 
wejście do strefy Schengen. Archiwalne nagrania długich kolejek na 
przejściach granicznych, sznurów aut i wędrujących skrajem ośnieżonej 
drogi ludzi (obrazów znanych zapewne większości widzów z własnego 
doświadczenia – długotrwałego oczekiwania na odprawę, stresujących 
kontroli) zostają skontrastowane z relacjami na temat sytuacji na przej-
ściach granicznych w pierwszych dniach po zniesieniu granic. Przeszłość 
jest zatem w przypadku tegoż materiału domeną opresji i utrudnienia.

Historia jednakże to nie wyłącznie przestrzeń doświadczenia nega-
tywnego. W cyklu pojawiają się także odwołania do wspólnego doświad-
czenia krajów wyszehradzkich w ramach monarchii austro-węgierskiej, 
które w znaczący sposób wpłynęło na kulturę i społeczność krajów 
czwórki. Nie konotują one jednak negatywnych skojarzeń z niewolą. 
Przez pryzmat codzienności i kultury materialnej – zamków czy ko-
lei i dworców, które wyznaczają symboliczne, do dziś czytelne, granice 
zasięgu kulturowego i cywilizacyjnego działania mocarstwa – autorzy 
przywołują Austro-Węgry jako twór w gruncie rzeczy podobny do Unii 
Europejskiej (choć nikt explicite nie dokonuje takiego porównania).

W zakresie szeroko rozumianej tematyki społecznej zwraca uwagę 
fakt, że podczas gdy polscy dziennikarze prezentują społeczność przede 
wszystkim przez pryzmat jednostki, pozostali nadawcy dokonują prezen-
tacji swoich narodów za pomocą wybranych grup. Doskonałym przykła-
dem tej strategii jest audycja poświęcona ludziom, którzy zdecydowali się 
wieść samotnicze życie. Materiał polski przedstawił samotnika z Biesz-
czad, mieszkańca własnoręcznie zbudowanej tratwy, natomiast dzienni-
karze z Czech, Słowacji i Węgier ukazali zbiorowe portrety małych spo-
łeczności zamieszkujących zapomniane przez ludzi miejscowości.

Trudno na tej podstawie wyciągać jakieś uogólniające wnioski, lecz 
indywidualistyczny sposób ujęcia polskich autorów i kolektywistyczny 
sąsiadów (wskazane również w Kowalskim i Schmidcie) jest wyraźny. 
Różnicę tę jestem skłonna przypisać raczej odmiennym stylom uprawia-
nia dziennikarstwa niż ogólnej, kulturowej skłonności Polaków do indy-
widualizmu. W końcu kulturowe różnice między wyszehradzkimi sąsia-
dami nie są tak wyraźne, by można je opisywać za pomocą binarnych 
kategorii kulturowych.

Drugim pod względem częstotliwości podejmowania tematem jest 
kultura – materiały jej poświęcone pojawiają się w czwartej części prze-
analizowanych programów, skupiając się na materialnych elementach 
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dziedzictwa narodowego bądź regionalnego, a nie podejmując wątków 
związanych z wydarzeniami artystycznymi czy przejawami kultury tra-
dycyjnej lub współczesnej popularnej.

Programowo autorzy Kwartetu nie podejmują tematyki związanej 
z bieżącą sytuacją polityczną. Jak deklaruje polski wydawca programu: 
„To (…) jest robione tak, żeby nie jątrzyć, nie komplikować życia (…). 
Unikamy polityki”42. Mimo że tematy polityczne specjalnie są omijane 
(co potwierdza analiza zawartości), w historii cyklu pojawił się wątek lu-
stracyjny realizowany przez wszystkich uczestników Kwartetu. W pew-
nym momencie historycznym problem ten dotyczył jednocześnie Polski, 
Czech, Słowacji, jak i Węgier.

Tematami całkowicie nieobecnymi w cyklu Kwartet są także etniczne 
i narodowe stereotypy – zarówno dotyczące własnej, jak i innych grup. 
Nie przedstawia się Polaków mieszkających u sąsiadów, podobnie jak 
nie pojawiają się Słowacy, Czesi czy Węgrzy mieszkający w Polsce. Tak 
samo jak w cyklu Kowalski i Schmidt niepodejmowane są również takie 
kategorie, jak: euroregion, pogranicze i mała ojczyzna. W przeciwień-
stwie jednak do wrocławskiego programu Kwartet porusza tematykę Unii 
Europejskiej.

Problematyka Unii wprowadzona została w tkankę programu dwu-
krotnie. W pierwszym przypadku przez odwołanie się do danych staty-
stycznych na temat bezrobotnych, które pojawiają się jako porównanie 
uzupełniające materiał dotyczący sytuacji na rodzimym, narodowym 
rynku pracy. Można zatem powiedzieć, że odwołanie to ma wyłącznie 
kontekstualny i służebny wobec głównej osi narracji charakter43. Zupeł-
nie inaczej Wspólnota funkcjonuje w odcinku Kwartetu poruszającym 
kwestię wejścia do strefy Schengen. Jest to materiał na tyle ciekawy, że 
chciałabym poświęcić mu nieco więcej miejsca. W początkowych minu-
tach audycji, na tle Beethovenowskiego hymnu Unii Europejskiej, narra-
tor z offu zarysowuje historię Wspólnoty, będącą też początkiem nowego, 
zacierającego granice ładu Europy:

Był rok 1985. W Schengen przedstawiciele rządów Niemiec, Francji, Belgii, 
Luksemburga i Holandii podpisali porozumienie. Pięć krajów zdecydowało, że 
ich wewnętrzne granice będzie można swobodnie przekraczać. Wtedy jeszcze 

42 Rozmowa z Piotrem Sochą (20.10.2007).
43 Kwartet, 22.04.2008.
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Europa była ciągle podzielona na część zachodnią – kapitalistyczną, i wschodnią 
– socjalistyczną; powoli pokonywano kolejne bariery44.

Unia ma zatem potencjał łączący, uwspólniający, a przez znoszenie 
granic przywraca słuszny, bo „naturalny”, porządek rzeczy. Autorzy cze-
skiej części programu mówią o połączonym na powrót Cieszynie: „teraz 
będzie normalnie (…) teraz europejska kładka ma łączyć oba brzegi”. 
Wejście do strefy Schengen jest przedstawione jako przywrócenie nor-
malnej sytuacji, w której obywatele różnych krajów znów mogą kontak-
tować się swobodnie i bez administracyjnych przeszkód: „miasto, które 
zostało sztucznie rozdzielone, teraz może się komunikować bez żadnych 
przeszkód”.

Na węgiersko-słowackiej granicy kontrole celne należą do przeszłości. Kiedyś 
dwa miasta po słowackiej i węgierskiej stronie tworzyły jedną całość, potem 
dzieliły je kontrole graniczne – dziś zanikają ślady dawnych szlabanów45.

W materiałach nadawcy podkreślają poprawę sytuacji wynikającą ze 
zniesienia sztucznych i opresyjnych granic. Autorzy relacjonują święto-
wanie na granicach i radosną atmosferę połączenia. Trzeba jednak za-
uważyć, że nie zatrzymują się jedynie na obrazach radosnego powitania, 
uroczystego, symbolicznego „zniesienia” granicy przez usuwanie prze-
strzennych znaczników przejść granicznych: szlabanów i budek strażni-
ków. Nad całym odcinkiem unosi się zadane przez narratorów w pierw-
szych minutach programu pytanie: 

Czy podróże bez paszportów to najważniejsze zmiany związane z wejściem do 
strefy Schengen? Dla jednych to powód do radości, dla innych kolejny problem46.

Autorzy, przedstawiając sytuację krajów Grupy Wyszehradzkiej po 
wejściu do wspólnej strefy, nie zapominają o tych obywatelach Polski czy 
Węgier, którzy pozostali poza Wspólnotą – na Ukrainie bądź w Serbii. 
Ich sytuacja nie uległa poprawie, wręcz przeciwnie – kontakt z krajem 
został bardzo utrudniony. Relacja z pierwszego dnia na nowych grani-
cach (która jest strukturalną ramą dla tego odcinka Kwartetu) konfrontuje 

44 Kwartet, 22.04.2008.
45 Kwartet, 22.04.2008.
46 Kwartet, 22.04.2008.
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znoszenie granic i łączenie rozdzielonych od dziesięcioleci miejscowości 
z nową sytuacją na wschodnich pograniczach, które kładą na kraje wy-
szehradzkie odmienny obowiązek – ochrony zewnętrznych granic Unii:

Ta granica chroni teraz nie tylko Węgry, ale i wszystkie unijne państwa.
Tak wyglądał tu pierwszy dzień w strefi e Schengen: towar w torbie i paszporty 
w rękach, czyli pilnie strzeżona granica zewnętrzna Unii47.

Z jednej strony autorzy podkreślają odpowiedzialność, jaką zostały 
obciążone państwa wyszehradzkie, oraz duże znaczenie, jakie odgrywa-
ją przez to we Wspólnocie, z drugiej wskazują jednak, że tak naprawdę 
nastąpiło nie zniesienie, a przesunięcie granic. W gruncie rzeczy sama 
istota graniczności się nie zmieniła – nadal rozdzieleni (tym razem już 
inną) granicą sąsiedzi muszą pokonać administrację i całą graniczną 
przestrzeń, włącznie z intensywnymi kontrolami i nieufnością.

Kategoria transgraniczności pojawia się w 25% materiałów – jeden 
z nich, poświęcony ochronie przyrody w zinstytucjonalizowanej formie 
parków krajobrazowych i narodowych, niesie z sobą silne przesłanie 
o niepoddawaniu się przez naturę kartografi cznym granicom oraz ko-
nieczności ponadgranicznej ochrony jej walorów. Jak we wstępie mówi 
narratorka:

(…) [ochrona przyrody] nie zna granic, dotyczy wszystkich: Czechów, Węgrów, 
Słowaków i Polaków48.

Przyroda zdaje się tym elementem rzeczywistości, który niejako wy-
przedza polityczne i administracyjne wspólnotowe wysiłki, ze swej natu-
ry nie poddając się ludzkim granicom. Szczególnie widoczne jest to w ko-
mentarzach wygłaszanych w polskiej oraz słowackiej części programu:

Przez grzbiet Babiej Góry przebiega granica między Polską a Republiką Słowa-
cką. Trudno jednak oczekiwać, że przyroda będzie respektować ludzkie granice. 
Nie sposób powstrzymać niedźwiedzi czy wilków od przechodzenia przez Babią 
Górę. By ochronić całość babiogórskiej przyrody, konieczna jest ścisła współpra-
ca między polską i słowacką częścią. W praktyce oznacza ona współpracę (…) 
Babiogórskiego Parku Narodowego po stronie polskiej oraz Obszaru Chronione-
go Krajobrazu „Horná Orava” po stronie południowej. Na tym poziomie współ-

47 Kwartet, 22.04.2008.
48 Kwartet, 1.05.2008.
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praca układa się naprawdę dobrze, natomiast naszym wspólnym marzeniem jest 
utworzenie kiedyś w przyszłości transgranicznego chronionego obszaru biosfery 
Babia Góra/Babia Hora.

Charakterystyczną cechą tego parku jest to, że obszar chroniony rozciąga się 
poza granice państwa. Nasi sąsiedzi z Austrii również mają na tym terenie park 
narodowy, który pod względem powierzchni jest mniejszy, lecz z punktu widze-
nia ochrony przyrody pozwala traktować ten teren jako regionalną całość, co 
z pewnością zasługuje na zachowanie w nienaruszonym stanie49.

Transgraniczność – czy raczej niepoddawanie się granicom – nie jest 
tu celem samym w sobie. Administracyjna współpraca i porozumienie 
instytucji zakorzenionych w różnych kontekstach narodowych i państwo-
wych ma służyć ochronie naturalnego dziedzictwa, które jest rozumiane 
jako dziedzictwo już nie tylko narodowe, ale i ogólnoeuropejskie.

3.2.3. Między Odrą a Renem – oswoić sąsiada

Cykl Między Odrą a Renem, realizowany przez TVP oraz Deutsche Wel-
le, na pierwszy rzut oka wydaje się tekstem paralelnym do wrocławsko-
-berlińskiego Kowalskiego i Schmidta: realizowany przez polskiego i nie-
mieckiego nadawcę, prowadzony przez parę prowadzących (mężczyznę 
i kobietę), z silnie podkreślanym dwunarodowym charakterem. Podo-
bieństwo między dwoma programami jest tylko pozorne i jest kwestią 
paralelnej struktury. Całkowicie bowiem odmienna jest poetyka obydwu 
programów, inna rola prowadzących, różni widzowie oraz obraz stosun-
ków polsko-niemieckich.

Koprodukcyjny charakter cyklu jest podkreślany zarówno werbalnie, 
jak i ikonografi cznie. Para dziennikarzy, witając się z widzami, zawsze 
używa zwrotu: „Witamy w magazynie Między Odrą a Renem – wspól-
nym programie Telewizji Polskiej i Deutsche Welle”.

Już w pierwszych sekundach programu widz jest zaznajamiany z prze-
cinającym granice charakterem telewizyjnej produkcji podkreślanym 
przez logo obydwu nadawców.

Pomimo tak usilnie akcentowanego wspólnego, polsko-niemieckiego 
wkładu w przygotowywanie programu, po analizie zawartości trudno 
oprzeć się wrażeniu, że to współpraca bardzo asymetryczna. Podejmę 
ten temat później, w tym momencie zaznaczę jedynie, że o ile Kowalski 

49 Kwartet, 1.05.2008.
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i Schmidt jest konstruowany zarówno z polskich, jak i niemieckich mate-
riałów, o tyle Między Odrą a Renem był programem opartym niemal wy-
łącznie na tekstach powstałych po niemieckiej stronie granicy. Żywiołem 
polskim w tym cyklu była para prowadzących, Polaków, oraz polski widz. 
Polski charakter miały także prezentowane materiały, dobierane tak, by 
zainteresować widza po wschodniej stronie Odry. Można zatem powie-
dzieć, że w Między Odrą a Renem międzynarodowa współpraca była po-
dzielona: produkcją zajęła się strona niemiecka, emisją zaś strona polska 
(w paśmie regionalnym TVP Info oraz TVP Polonia).

Warto zwrócić uwagę na parę prowadzących. Podczas gdy w Kowal-
skim i Schmidcie dwoje dziennikarzy ma różne pochodzenie, w Między 
Odrą a Renem oboje są Polakami. Nie wchodzą z sobą w dynamiczne, 
żywe interakcje, a jedynie zapowiadają kolejne materiały. Są statyczni 
i nieruchomi, co jest dodatkowo wzmagane przez użycie mikrofonów – 
znacząco ograniczających mobilność, jak i możliwość gestykulacji. To 
wyraźny kontrast z dynamicznymi prowadzącymi Kowalskiego i Schmid-
ta, nieustannie poruszającymi się w przestrzeni miasta.

W warstwie tematycznej zwraca uwagę konsekwencja autorów w po-
dejmowaniu problematyki społecznej. Inne programy pograniczne poru-
szają tak różnorodne wątki, że trudno wskazać tematykę wyraźnie do-
minującą. W przypadku Między Odrą a Renem określenie tematycznej 
dominanty nie stanowi żadnego problemu – problematyka społeczna po-
jawia się w 89% wszystkich przeanalizowanych materiałów.

Autorzy, podejmując wątki społeczne, częściej koncentrują się na 
społeczności niemieckiej (77%) niż polskiej (55%). Co ciekawe, w przy-
padku prezentacji Polaków autorzy równie często prezentują grupę, jak 
i portrety indywidualne, podczas gdy portret Niemców niemal zawsze 
(86% wszystkich przedstawień tej nacji) kreślony jest na podstawie boha-
terów kolektywnych. Sprawia to wrażenie, że na obraz polskiej społecz-
ności w programie (w 78% materiałów o Polakach portretowani są Polacy 
mieszkający w Niemczech) składają się szczególne, wybijające się i nie-
banalne osobowości: to nauczycielka jogi w Berlinie czy kustosz muzeum 
w Bonn. Kontekstem polskiej obecności po zachodniej stronie granicy 
jest nauka bądź praca. Polacy są przedstawiani w roli ekspertów (43%) 
oraz dynamicznych przedsiębiorców (28%). To postaci przeczące stereo-
typowi polskiego gastarbeitera – człowieka wykorzenionego, zagubione-
go, zorientowanego na szybki zarobek i powrót do kraju. Wręcz przeciw-
nie, autorzy prezentują Polaków i Polki, którzy doskonale odnajdują się 
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w zachodniej rzeczywistości i potrafi ą wypracować sobie w niej własne, 
odpowiadające ich ambicjom i potrzebom miejsce (także zawodowe).

Niemcy tymczasem niemal zawsze przedstawiani są w grupie. Naj-
częściej kontekstem dla ich pojawienia się jest podejmowanie ogólnych 
problemów społecznych, jak zapłodnienie in vitro, anoreksja czy strajki. 
Sprawia to wrażenie, że są oni jednolitą, nierozróżnialną masą. W zale-
dwie jednej audycji pojawia się materiał poświęcony konkretnej osobie, 
lecz i tym razem nie jest to rdzenna Niemka, ale imigrantka z Afryki, 
której życie w Niemczech całkowicie podporządkowane jest afrykańskiej 
ojczyźnie – to tam wysyła zarobione w Niemczech pieniądze. Co war-
te zauważenia, autorzy w ogóle nie podejmują wątku Niemców miesz-
kających w Polsce. Jest to niewątpliwie pochodna przyjętej strategii, by 
w programie prezentować wydarzenia i ludzi między Odrą a Renem..

Tym, co zwraca uwagę i bardzo różni Między Odrą a Renem od Ko-
walskiego i Schmidta, jest nie subtelne, konsekwentnie prowadzone przez 
nadawców wskazywanie na elementy wspólne, łączące polską oraz nie-
miecką rzeczywistość, ale wręcz przeciwnie – koncentrowanie się na róż-
nicach, a nawet podtrzymywanie wizji odmienności czy konfl iktu:

Polacy okazali się jednak tak przedsiębiorczy, że nie tylko nie korzystają z goto-
wych miejsce pracy, ale sami je tworzą, także dla Niemców50.

(…) nowe tygrysy Europy – Polacy – bezkonkurencyjni51.

Przedsiębiorczy Polacy są konfrontowani z Niemcami utyskującymi 
na polskich pracowników zabierających im miejsca pracy, niemieckimi 
przedsiębiorcami obawiającymi się coraz silniejszej i bardziej dynamicz-
nej polskiej konkurencji. Polacy są ukazywani jako zagrożenie dla (dotąd 
zawsze silniejszego i nadrzędnego) niemieckiego partnera. Zdecydowa-
ne i konsekwentne przedstawianie Polaków w roli aktywnego gracza na 
niemieckim rynku gospodarczym było świadomą – jak sądzę – polityką 
zmiany polskiego autoportretu. Przypomnę, że odbiorcą cyklu był polski 
widz i to do niego docierał przekaz o wolcie, jaka dokonała się na niemiec-
kim rynku pracy oraz o nowej pozycji Polaków – już nie taniej siły robo-
czej, ale wykwalifi kowanych pracowników realizujących się w prestiżo-
wych zawodach, konkurencyjnych wobec dotychczasowych dominantów.

50 Między Odrą a Renem, 12.03.2008.
51 Między Odrą a Renem, 26.03.2008.
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Co więcej, Polacy – dzięki swej zaradności – nie tylko doskonale 
radzą sobie za zachodnią granicą, ale też wzbogacają ją. Jak w jednym 
z programów sygnalizuje narrator:

Dzięki Polakom gospodarka w regionie ruszyła, i to oni wprowadzają życie do 
tych zapomnianych zakątków Niemiec52.

Owa stymulowana przez nadawców dychotomia przejawia się nie tyl-
ko w strategii portretowania obydwu społeczności (doborze bohaterów, 
sposobie ich prezentacji) i przytaczaniu zawodowych sukcesów polskich 
imigrantów, ale także w hołdowaniu narodowym stereotypom. To jedyny 
z pogranicznych cykli tak wyraźnie i bezpośrednio korzystający z utar-
tych wyobrażeń – co więcej korzystający z nich nie po to, by im zaprze-
czyć, ale by podkreślić odmienność. Oto Polacy są nie tylko dynamiczni 
i przedsiębiorczy. Opisuje się ich również za pomocą takich cech, jak pra-
cowitość:

Narrator: Tu mieszkańcy z radością czekają na Polaków. 
Niemka: Polacy są tacy pracowici53.

Właściciel winnicy przyznaje, że swój sukces zawdzięcza pracowitym Polakom54,

a także romantyzm:

(…) uważa, że swój sukces zawdzięcza polskiej części duszy, bo bez polskiego 
entuzjazmu i romantycznej miłości do winnic zapewne nigdy nie udałoby mu się 
zrealizować marzenia swojego życia55.

Podkreśla się zatem te cechy polskiego charakteru, które, jak się po-
wszechnie przyjmuje, Polacy sami sobie przypisują. Konsekwentnie tak-
że sygnalizowany jest wkład Polaków w rozwój lokalnych społeczności, 
regionalnej gospodarki.

Niemcy tymczasem są przedstawiani w pozornie pozytywnym świetle 
i opisywani za pomocą takich jakości, jak dobra organizacja czy pedan-
teria. Trudno zaprzeczyć, że są to cechy pozytywnie waloryzowane, lecz 

52 Między Odrą a Renem, 12.03.2008.
53 Między Odrą a Renem, 12.03.2008.
54 Między Odrą a Renem, 26.03.2008.
55 Między Odrą a Renem, 26.03.2008.
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pojawiają się w kontekście, który je ośmiesza, i są przywoływane ewi-
dentnie ironicznie. Relacjonując strajk niemieckich pracowników, autorzy 
nie skupili się na jego przyczynach, nie przedstawili postulatów i żądań, 
ale ukazywali wydarzenie od kuchni, odnotowując organizację posiłków, 
dystrybucję transparentów i plakietek, wszystko to zaś podsumowując 
komentarzem:

Jak się można było spodziewać, Niemcy nawet spontaniczną demonstrację potra-
fi ą perfekcyjnie zorganizować56.

W innej audycji angielski weteran i były jeniec z przekąsem i rozba-
wieniem opowiada o niemieckiej skrupulatności, która kazała żołnierzom 
Wehrmachtu zabierać jeńcom kompasy, pozostawiając mapy – ponieważ 
rozkaz o konfi skacie map nie został wydany. 

W kolejnym programie narrator komentuje jeden z materiałów: 
„Zdaje się, że bieganie ze wszystkim do sądu to typowo niemiecka 
przypadłość”57.

Powyższe przykłady obrazują, w jaki sposób cechy powszechnie uwa-
żane za pozytywne zostają obśmiane. Program powiela stereotypowy, 
antagonistyczny wobec polskiego, wizerunek Niemca jako postaci bez 
polotu, skoncentrowanej na podążaniu za regulacjami, skrupulatnej i dro-
biazgowej.

Negatywny wizerunek Polaków, jeśli już zostanie zarysowany przez 
niemieckiego rozmówcę („Polacy kradną”58, „Polacy zabierają miejsca 
pracy i mieszkania”59), zawsze jest przełamywany albo kompromitacją 
owego rozmówcy (to na przykład starsza, niedbale ubrana, bezzębna oso-
ba), albo przez podanie kontrwypowiedzi zaprzeczającej negatywnemu 
stereotypowi Polaka, także padającej z ust Niemca (zatem opinii bez-
stronnej i równie uprawnionej).

Wszystko to wskazuje na pewien kompensacyjny charakter cyklu Mię-
dzy Odrą a Renem. Wydaje się, że tak usilne wskazywanie na samodziel-
ność i zaradność Polaków w Niemczech, ich wysoki status społeczny, 
wykonywanie prestiżowych, cieszących się społeczną estymą zawodów 
ma na celu przełamanie dominującego wizerunku Polaków po zachodniej 

56 Między Odrą a Renem, 9.04.2008.
57 Między Odrą a Renem, 27.02.2008.
58 Między Odrą a Renem, 13.02.2008.
59 Między Odrą a Renem, 12.03.2008.
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stronie granicy – ludzi na dorobku, na pobycie tymczasowym. Prawdopo-
dobnie podobny cel ma stereotypowe, ironiczne portretowanie Niemców. 
Stanowią oni kontrast i tło dla polskich indywidualności. Cykl genero-
wał obraz nie tyle zmiany układu sił, ile wręcz odwrócenia zależności (na 
przykład na rynku pracy) w stosunkach polsko-niemieckich.

Ciekawe i zwracające uwagę jest przeformułowanie idei gastarbeite-
ra. W odcinku z 23 kwietnia 2008 roku wyemitowany zostaje jedyny we 
wszystkich przeanalizowanych programach materiał opowiadający o In-
nych w Polsce. Nie są to jednak Niemcy, ale Nepalczycy. Następuje tu od-
wrócenie roli gastarbeitera klasycznie przypisywanej Polakom – teraz to 
oni są społecznością przyjmującą czasowych robotników. Nadawcy wska-
zują, że mieszkańcom uboższych części świata trzeba dziś dać taką samą 
szansę, jaką kiedyś zachodnia Europa proponowała Polakom. W planie 
jawnym, wyrażonym explicite, pojawia się tu zatem idea swoistego długu 
i zobowiązania do zapewnienia Innym możliwości pracy w Polsce, w pla-
nie ukrytym wyrażona zostaje jednocześnie diagnoza dotycząca znaczą-
cej poprawy sytuacji gospodarczej i ekonomicznej w Polsce oraz zmiany 
statusu kraju z eksportera siły roboczej na państwo przyjmujące. Materiał 
o nepalskich pracownikach kończy stwierdzenie:

Za granicę wyjechało już dwa miliony Polaków. Nepalczycy, którzy mają opinię 
odpowiedzialnych i pracowitych, wypełniają tę lukę60.

W ten sposób nadawca tylko pozornie komplementuje przybyszów 
– ponieważ w gruncie rzeczy takie cechy jak odpowiedzialność i praco-
witość przypisuje Polakom, także tym, którzy pracują na Zachodzie. To 
bowiem te właśnie atrybuty pozwalają emigrantom z Nepalu zastąpić pol-
skich pracowników.

Program często przybierał formułę telewizyjnego variété. Pojawiało 
się bogactwo tematów niezwiązanych z polsko-niemieckim porozumie-
niem czy relacjami pogranicznych społeczności. Ukazywano nowe tren-
dy oraz zjawiska kulturowe i społeczne, jak problem ojcostwa w zapłod-
nieniach in vitro, portal, na którym uczniowie mogą oceniać nauczycieli, 
ekomarki, świadomą konsumpcję czy niemieckie postaci świata mody, 
jak Claudia Schiffer czy Karl Lagerfeld. Wszystko to sprawiało, że pro-
gram miewał kalejdoskopowy charakter i w lekkiej formie prezentował 

60 Między Odrą a Renem, 23.04.2008.
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ciekawostki na temat niemieckiej rzeczywistości. Autorzy nie uciekali 
jednak od cierpkich diagnoz i konstatacji. Niemcy nie były ukazywa-
ne jedynie przez pryzmat technologicznych nowinek i nowych trendów 
w modzie. W obszernych materiałach relacjonowano także utrudnienia 
i wewnętrzne sprzeczności prawne czy administracyjne, z którymi bory-
kają się zachodni sąsiedzi – niektóre z nich, jak brak lekarzy pierwszego 
kontaktu na niemieckiej prowincji, były przedstawiane jako szansa dla 
Polaków.

Podobnie jak autorzy Kowalskiego i Schmidta nadawcy Między Odrą 
a Renem podejmowali próby przełamania przekonania o wyłącznie opre-
syjnym wymiarze niemieckiej aktywności w czasie II wojny światowej. 
Przyczynkiem do takiej refl eksji była premiera fi lmu Die Gustloff61. Opi-
sana w nim historia jest nie tylko zapisem dramatycznej tragedii mor-
skiej, ale i pretekstem do postawienia pytania o to, czy możliwa do przy-
jęcia jest teza o tym, że Niemcy byli nie tylko agresorami, lecz również 
ofi arami II wojny.

W żadnym z przeanalizowanych programów nie pojawiły się katego-
rie pogranicza, małej ojczyzny oraz euroregionu. Podejmowana była za 
to problematyka Unii Europejskiej (w 22% programów) oraz transgra-
niczności (33%). Unia Europejska pojawiała się nie tyle w odwołaniach 
do samej idei wspólnoty czy reguł rządzących jej funkcjonowaniem, ile 
od kuchni. Na przykład przy okazji spotkania z parą tłumaczy symul-
tanicznych (Polaków) autorzy konsekwentnie podkreślają trud oraz stres 
związany z tym zawodem, dając niejednokrotnie wyraz swojemu uzna-
niu i stwierdzając między innymi: „to oni są ustami Unii Europejskiej”62. 
Unia ulega zatem pewnej demistyfi kacji: to już nie bezosobowy, kafkow-
ski twór, którego funkcjonowanie wydaje się skomplikowane i niezrozu-
miałe, lecz struktura, za którą – w każdym aspekcie jej funkcjonowania 
– stoją ludzie. Nie są to ludzie przeciętni, zwyczajni – tłumacze (jak kilka-
krotnie podkreśla nadawca) to osoby o wyjątkowych predyspozycjach 
psychicznych i kompetencji językowej. Wspólnota jest przedstawiona jako 
pewien oparty na dyskusji i negocjacjach (to w nich bowiem pomagają 
tłumacze) układ, a nie bezduszna maszyna. Materiał ten stanowi także 
swoiste przesłanie indywidualizmu – tłumacz jest w Parlamencie postacią 
trzecio- czy czwartorzędną, nie ma decyzyjnego wpływu na podejmowane 

61 Polski tytuł: Gustloff – rejs ku śmierci.
62 Między Odrą a Renem, 30.01.2008.
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decyzje, lecz mimo to zostaje zaprezentowany jako postać, bez której 
funkcjonowanie tej administracyjnej, ale i komunikacyjnej, konstrukcji 
byłoby całkowicie niemożliwe.

Innym kontekstem, w jakim pojawia się odwołanie do Unii Europej-
skiej, jest transgraniczność (w tym szczególnie wejście Polski do strefy 
Schengen), choć trzeba zaznaczyć, że idea Wspólnoty jest przywoływana 
jedynie jako uzasadnienie upłynnienia ruchu granicznego i pogranicznej 
współpracy Polaków i Niemców. Tematyka transgraniczna jest podej-
mowana w 33% wszystkich poddanych analizie odcinków Między Odrą 
a Renem. W materiałach poruszających wątki związane z ponadgraniczną 
współpracą można wyróżnić dwa typy tekstów. 

Pierwszy to opowieści o wspólnej pogranicznej koegzystencji ludzi 
i instytucji, owocnych inicjatywach oraz sposobach radzenia sobie z trud-
ną sytuacją sąsiedztwa, z jednoczesnym posługiwaniem się odmiennymi 
językami czy żywą obecnością narodowych stereotypów. Pewną część 
wątków wspólnotowych stanowią tematy związane z edukacją, jak na 
przykład polsko-niemiecki Uniwersytet Europejski Viadrina we Frank-
furcie nad Odrą63 bądź gimnazjum o podobnym, dwunarodowym charak-
terze64. Obydwie instytucje edukacyjne zostały przedstawione jako nie-
zwykłe miejsca i wyjątkowo cenne inicjatywy, ale to nie pielęgnowanie 
wzajemnej otwartości przez wspólną naukę jest elementem podnoszonym 
przez autorów. Przede wszystkim koncentrują się oni na fi zycznej pogra-
niczności tychże inicjatyw, podkreślając, jak upłynnienie granic wpływa 
na funkcjonowanie placówek, a zwłaszcza na rytm życia uczniów i stu-
dentów. Szczególnie jest to widoczne w przypadku materiału poświęco-
nego polsko-niemieckiemu gimnazjum, gdzie zastosowano porównanie 
konfrontujące poranek polskiego ucznia dziesięć lat temu – gdy musiał 
pokonać przejście graniczne z codzienną kontrolą paszportową – z dzi-
siejszym swobodnym dojazdem młodych Polaków do szkoły. Przy okazji 
warto podkreślić, że przedstawiana szkoła, przez zlokalizowanie jej w ca-
łości po niemieckiej stronie granicy, transgraniczna jest z perspektywy 
polskich, a nie niemieckich uczniów. 

Innym przykładem transgranicznej tematyki może być materiał 
z 13 lutego 2008 roku, w którym autorzy relacjonują nową, świeżą jesz-
cze – po zniesieniu granicy – sytuację pogranicznej policji, koncentrując 

63 Między Odrą a Renem, 13.02.2008.
64 Między Odrą a Renem, 27.02.2008.
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się na wspólnych, polsko-niemieckich patrolach. Relacja zostaje zdyna-
mizowana przez przytoczenie autobiografi cznego wątku jednego z nie-
mieckich policjantów, który mówi: „Na początku byliśmy sceptyczni, 
nie wiedzielismy, jak zachowają się polscy koledzy. Mieliśmy pewne 
uprzedzenia”65. Materiał ten wykracza przez to poza bezkrytyczne spra-
wozdanie z owocnej współpracy pogranicznych społeczności, zdając rela-
cję z niepokojów i wątpliwości, jakie – zapewne po obu stronach granicy 
– towarzyszyły podjęciu wspólnego działania. Warto jednocześnie zwró-
cić uwagę, że wraz z rozszerzeniem Wspólnoty przedefi niowaniu uległa 
kategoria Obcego i związanego z nim zagrożenia. Jak relacjonują dzien-
nikarze, teraz policjanci tropią niebezpieczeństwa, jakie niosą z sobą 
kierowcy samochodów ciężarowych z Rosji, Ukrainy i Białorusi. Granica 
obcości przesunęła się na wschód – także dla Polaków.

Drugim kierunkiem transgranicznych relacji jest fenomen osiedlania 
się polskich obywateli po niemieckiej stronie granicy. Szczególnie inten-
sywnie ukazywane jest w programie niewielkie miasteczko Löcknitz. Jak 
w soczewce skupiają się tu bolączki i problemy terenów osiedleniowych. 
Pretekstem do aż dwukrotnego odwiedzenia miasteczka był antypolski 
incydent, do jakiego doszło na jednym z osiedli, gdzie powybijano szyby 
w samochodach posiadających polskie rejestracje. Dziennikarze zbiera-
ją wśród mieszkańców miejscowości informacje na ten temat – zarówno 
opinie potępiające chuligański wybryk, jak również cierpkie komentarze 
i gniewne reakcje na obecność Polaków po zachodniej granicy. Najczęś-
ciej rozmówcy oskarżają sąsiadów o zabieranie miejsc pracy, ale i zagro-
żenie kradzieżami czy nieporządek. Mimo że wypowiedzi negatywne 
są natychmiast neutralizowane karcącym komentarzem narratora bądź 
zaprzecza im inny rozmówca, autorzy cyklu pozwalają wybrzmieć na an-
tenie obydwu opiniom, nie przedstawiając sytuacji transgranicznej jako 
międzykulturowej idylli.

Program Między Odrą a Renem wyróżniał od wcześniej omówionych 
cykli niezwykle wysoki odsetek międzykulturowych kontaktów relacjo-
nowanych w emitowanym materiałach – pojawiają się one w aż 67% au-
dycji. Jest to związane z silnie eksploatowanym wątkiem transgranicznej 
współpracy, a więc i siłą rzeczy ponadgranicznych, międzynarodowych 
spotkań. Dochodzi do nich zarówno w materiałach relacjonujących dzia-
łania polsko-niemieckich szkół czy policyjnych patroli, jak i omawiają-

65 Między Odrą a Renem, 13.02.2008.
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cych trudne sąsiedztwo w Löcknitz. Tak duże nasycenie obrazami mię-
dzykulturowego spotkania program zawdzięcza jednak przede wszystkim 
silnemu zorientowaniu na problematykę społeczną oraz konsekwentnie 
prowadzonej polityce prezentowania Polaków żyjących i pracujących 
w niemieckich miastach. Ukazywani w pracy emigranci wchodzą w co-
dzienne kontakty z niemieckimi współpracownikami – nierzadko dając 
im zatrudnienie czy świadcząc usługi. Polacy są przedstawiani nie tylko 
jako sprawny element niemieckiej rzeczywistości, ale i pierwiastek wy-
datnie ją ulepszający. Nowi pracownicy i ich przymioty stają się gwaran-
tem sukcesu pracodawcy – który, nawiasem mówiąc, zostaje opisany jako 
„następny polski talent w Niemczech”, mimo że nie zna języka polskiego. 
Ów emigrant w kolejnym pokoleniu staje się uniwersalną fi gurą „Polaka 
w Niemczech”. Historia jego życia to opowieść o spełnionych marzeniach, 
narracja w typie „od pucybuta do milionera”. Autorzy cyklu wskazują, że 
ten pół Polak, pół Niemiec odniósł sukces nie tylko dzięki pracowitym 
robotnikom Polakom. Na podstawie programu można wywnioskować, że 
istnieje zespół cech składających się na charakter narodowy, a bohater 
powodzenie zawdzięcza „polskim” cechom: uporowi, romantycznemu 
szaleństwu, entuzjazmowi. Te cechy – wraz z pracowitością i solidnością 
– były przedstawiane w programie jako kapitał polskich obywateli, któ-
rzy uzyskują coraz wyższy status w nowym miejscu osiedlenia.

3.2.4. Zaolzie, Łączy nas Polska – swój Inny

Cykle Zaolzie oraz Łączy nas Polska nie były realizowane w koproduk-
cjach, więc z organizacyjnego, produkcyjnego oraz emisyjnego punktu 
widzenia nie były programami pogranicznymi. Nie przecinały jawnych 
granic systemów medialnych, ich pograniczny charakter wiązał się jednak 
z dwiema cechami. Pierwszą były nieofi cjalne praktyki odbiorcze widzów 
poza granicami Polski wchodzących w kontakt z wymienionymi cyklami 
bądź dzięki pogranicznemu położeniu i dostępności polskiej telewizji, bądź 
dzięki emisjom w satelitarnej TVP Polonia. Pierwiastkiem transgranicz-
nym był zatem wywodzący się z innego kontekstu narodowego odbiorca. 

Drugim transgresywnym elementem tychże cykli była ich realizacja 
poza granicami kraju (mimo że w ramach jego telewizyjnej „jurysdyk-
cji”). Zarówno na program Zaolzie, jak i na Łączy nas Polska składały się 
materiały powstałe o Polakach (czy raczej o Polonii) na tytułowym Zaol-
ziu lub po wschodniej granicy kraju – na Litwie, Łotwie czy w Estonii. 
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Obydwa zatem programy były zorientowane na Innego, był to jednak 
odmienny Inny niż we wcześniej omawianych cyklach. To swój, własny 
Obcy, który w gruncie rzeczy obcym nie jest. To Polak, tyle że przez hi-
storyczno-polityczne zawirowania żyjący poza obrębem kraju. Ów swo-
iście wspólny odbiorca jest powodem, dla którego obydwa te programy 
– powstające na przeciwległych krańcach kraju, w odmiennej stylistyce 
i o różnym zakresie odwołań symbolicznych – postanowiłam zanalizo-
wać łącznie.

Obydwa teksty były adresowane do Polonii, opierały się jednak na od-
miennie konstruowanych wspólnotach wyobrażonych. Podczas gdy Zaol-
zie koncentrowało się na sprawach lokalnych, żywotnych problemach pol-
skich Zaolziaków, Łączy nas Polska z rzeczywistości Wschodu wybierało 
niemal wyłącznie te elementy, które świadczyły o jego polskości. Mimo 
że cykl był realizowany poza granicami kraju, jego tkanka (rdzeń warto-
ści, historii, kultury…) była systemem odniesień i kontekstem dla poja-
wiających się w audycjach materiałów. Pomimo tej odmienności w anali-
zie zawartości obydwa cykle wykazały daleko idące podobieństwa.

Zwraca uwagę dominacja tematyki społecznej (w obydwu programach 
jej poświęcone jest 75% wyemitowanych programów). Materiały koncen-
trowały się wyłącznie na Polakach, nie dynamizując przekazu postaciami 
ich niepolskich sąsiadów. Przez to cykle te rysują obraz polskich diaspor 
funkcjonujących w pewnej społecznej i kulturowej próżni, gdzie jedynym 
zestawem orientacyjnym jest kontekst polskości. Polacy – czy to w Cze-
chach, czy na Wschodzie – są prezentowani jako społeczności niezwykle 
inkluzyjne wyłączone z codzienności grup dominujących. To pierwszy 
wyraźny sygnał sugerujący, że bardziej niż programy pograniczne cykle 
Zaolzie i Łączy nas Polska skłaniają się ku formule programów dla mniej-
szości narodowych. Podobnie jak (opisywane w następnym rozdziale) 
programy mniejszościowe Zaolzie i Łączy nas Polska intencjonalnie 
przedstawiają wybrany fragment rzeczywistości, tworząc w telewizyj-
nym przekazie niszę poświęconą wyłącznie żywiołowi „etnicznemu”, 
przestrzeń, w której jest on głównym tematem i jedynym punktem od-
niesienia.

W cyklu Zaolzie równie często jak tematy społeczne podejmowana 
była problematyka kulturalna (75%), w Łączy nas Polska reprezentowana 
w połowie programów. Jednakże podczas gdy inicjatywy i wydarzenia 
kulturalne relacjonowane przez Łączy nas Polska dotyczyły wyłącznie 
aktywności zorientowanej na polskość (na przykład działalność polskiej 
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galerii w Wilnie czy poszukiwanie polskich śladów w Tallinie), Zaolzie 
w nieco szerszym zakresie sygnalizowało pozapolski kontekst działań 
kulturalnych. Przykładem może być cykl materiałów o niszczejących, nie-
remontowanych zabytkach Śląska Cieszyńskiego, gdzie ostro wybrzmie-
wał sformułowany wobec czeskiej administracji zarzut dopuszczenia do 
ruiny niegdyś wspaniałych obiektów. Ta seria niemal interwencyjnych 
materiałów poświęcona niszczejącym artefaktom kultury materialnej nie 
uwzględnia perspektyw spojrzenia na problem z zewnątrz: nie opowiada 
– jak Między Odrą a Renem – o tym, jak wygląda nie nasza rzeczywi-
stość, lecz prezentuje dobra architektury jako wspólne dziedzictwo. Prze-
strzeń obca dla polskiego widza, dla Zaolziaka jest przestrzenią własną, 
rdzenną, za którą podobnie jak Czesi ponosi odpowiedzialność. 

Silnie eksploatowanym wątkiem w Łączy nas Polska były organizacje 
i stowarzyszania (75% wszystkich poddanych analizie materiałów), tym-
czasem wydaje się, że ta tematyka interesowała twórców Zaolzia w mniej-
szym stopniu, ponieważ poświęcili jej zaledwie 37% programów. 

Drugim pod względem częstotliwości podejmowania wątkiem tema-
tycznym w programie Łączy nas Polska jest kultura oraz szeroko poję-
ta historia, która w cyklu Zaolzie pojawiła się zaledwie raz. Odniesienia 
historyczne w Łączy nas Polska miały wyłącznie negatywny charakter 
i dotyczyły przede wszystkim bolesnej przeszłości Polaków (jak po-
wstanie styczniowe czy zsyłki na Syberię) bądź wspólnej polskiej i są-
siedzkiej traumy z przeszłości (doświadczenia II wojny światowej). Owo 
budowanie aktualnej tożsamości i polskości na przeszłej, chwalebnej i bo-
haterskiej, ale jednak tragedii wydaje się znamienną cechą cyklu. Jego 
patetyczny i martyrologiczny charakter podkreśla wzniosły ton narratora. 
Wszystko to w połączeniu z prezentacjami takich postaci jak Emilia Pla-
ter, Józef Piłsudski czy Paweł Jasienica z jednej strony odnosi się do ka-
tegorii Kresów, z drugiej wpisuje je bardzo silnie w dyskurs patriotyzmu 
i ortodoksyjnie pojmowanej narodowej lojalności.

Cykl Zaolzie odróżnia od Łączy nas Polska bardzo częste sięganie 
do wątków związanych z gospodarką i administracją – pojawiają się one 
w 62% przeanalizowanych audycji, podczas gdy Łączy nas Polska podob-
nej tematyki nie podejmuje wcale, pozostając w kręgu narracji o przeszło-
ści i kulturze wysokiej. Zaolzie w o wiele większym stopniu było zwią-
zane z realiami życia Polaków po czeskiej stronie Śląska Cieszyńskiego. 
W zakresie odwołań do gospodarki i szeroko pojętej administracji auto-
rzy skupiali się na śledzeniu i wsparciu polskich postaci i inicjatyw, inten-
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sywnie też – jak na możliwości audycji – promowali polskich lokalnych 
polityków w staraniach o wejście do czeskich struktur władzy. Trudno 
działalność twórców Zaolzia nazwać politycznym marketingiem, ale ob-
szerne wywiady z polskimi przedstawicielami do lokalnych i centralnych 
władz, umożliwiające im zaprezentowanie swojej postaci i programu, nie-
wątpliwie można uznać za element znacząco wpływający na ich poten-
cjalne szanse. To jednocześnie kolejny element silnie przemawiający za 
mniejszościowym, a nie pogranicznym, charakterem cyklu.

W programach tych w wydatny sposób nie zaistniała kategoria pogra-
nicza, a pojęcia małej ojczyzny i euroregionu nie pojawiły się wcale. Od-
niesienia do Europy były widoczne wyłącznie w Łączy nas Polska, gdzie 
w jednym z odcinków nobilitacji doczekało się Wilno66, przedstawione 
jako miasto europejskie, a więc miejsce wysokiej kultury i bogatych tra-
dycji. Europa jest w tym przypadku jedynie pewnym atrybutem umożli-
wiającym wpisanie miasta w szerszy kontekst cywilizacyjny. W drugim 
przypadku Europa zostaje przywołana niejako przy okazji, jako region 
emigracji Polaków67. I tutaj zatem kategoria ta nie występuje autonomicz-
nie, jako niezależny i sam w sobie warty odnotowania element rzeczywi-
stości pozatelewizyjnej.

Odwołań do Unii Europejskiej nie ma w cyklu Łączy nas Polska – ist-
nieją za to w Zaolziu. Odniesienia do Unii Europejskiej mają jednak cha-
rakter instrumentalny i dowodzą jedynie słuszności polskich roszczeń jako 
uzasadnionych i potwierdzanych unijnym prawem żądań mniejszości. 

Stosunkowo szeroko Zaolzie odwołuje się do kategorii transgranicz-
ności. Pojawia się ona w aż połowie przeanalizowanych audycji. Trans-
graniczność jest bowiem silnie doświadczanym elementem życia Pola-
ków chociażby w Cieszynie, stąd opisywana jest nie tylko współpraca 
polskich i czeskich przedsiębiorców68, ale i całych instytucji. Autorzy 
szeroko relacjonują kooperację polskich i czeskich sieci wodociągo-
wych69 czy policji po obu stronach Olzy70. Co interesujące, w obydwu 
przypadkach autorzy – i bohaterowie – są dalecy od transgranicznego 
entuzjazmu i laurkowych relacji o owocnej, obopólnej współpracy, pod-
kreślając zarówno początkowe trudności („na początku nie było łatwych 

66 Łączy nas Polska, 6.02.2008.
67 Łączy nas Polska, 1.10.2008.
68 Zaolzie, 12.03.2008.
69 Zaolzie, 12.03.2008.
70 Zaolzie, 26.03.2008.
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pertraktacji”), jak i bieżące problemy („bo granica, choć niewidoczna, 
wciąż jeszcze jest”) oraz niekompatybilność przepisów prawnych Polaki 
i Czech lub barierę językową.

Spotkanie międzykulturowe jest relacjonowane w obydwu progra-
mach – zdecydowanie jednak intensywniej w cyklu Zaolzie, gdzie po-
jawia się w 37% programów, niż w Łączy nas Polska, gdzie występuje 
tylko w 12%. Wydaje się to związane z silną obecnością problematyki 
transgranicznej na Zaolziu i relacjonowaniem w jej ramach współpracy 
podmiotów z Polski i Czech. 

Obydwa cykle są w dużej mierze etnicznie autoreferencyjne, w cen-
trum swoich zainteresowań stawiając rodaków. Tłumaczący ich obecność 
w tej analizie ładunek pograniczności nie opiera się ani na międzykultu-
rowości nadawców, ani na odbiorcach pochodzących z odmiennych kon-
tekstów narodowych. Ich potencjał drzemie w realizacji audycji na prze-
cięciu narodowych granic, choć sprawia jednocześnie, że ich „otwarcie ku 
pograniczu” jest w zasadzie znikome. Wspomniane cykle koncentrują się 
na objętych zainteresowaniem społecznościach, do kategorii związanych 
z pograniczem czy europejską wspólnotą odnosząc się sporadycznie, 
i jeśli już, to czysto instrumentalnie, co znajdowało odbicie w czołów-
kach obydwu programów. Zarówno Zaolzie, jak i Łączy nas Polska były 
pozbawione ikonografi cznego potencjału transgresji państwowych i na-
rodowych granic. Czołówka cyklu Zaolzie była bardziej związana z za-
mieszkującą tytułowy region społecznością niż z pogranicznym położe-
niem krainy. Wprawdzie pojawiały się w niej odniesienia do granicy, jak 
widziany z oddali cieszyński most na Olzie z budynkami przejścia gra-
nicznego czy tablica oznaczająca granicę państwa (wszystko to widziane 
„od czeskiej strony”), nie stanowiły one jednak dominującego, z punktu 
widzenia konstrukcji czołówki, elementu. O wiele istotniejsze były obra-
zy nauczycielki piszącej na tablicy podczas polskiej lekcji, ujęcia zespołu 
folklorystycznego, archiwalnych zdjęć (jak można przypuszczać, postaci 
znaczących dla Zaolzia) albo tablicy z podwójną, polsko-czeską nazwą 
miejscowości. Mogło to zwiastować strategię programową audycji, która 
bardziej niż cykl pograniczny (z defi nicji dokonujący pewnej narodowej 
i administracyjnej transgresji – czy to przez granice państw, czy też sy-
stemy medialne) przypominała program mniejszościowy z charaktery-
styczną dla mniejszości koncentracją na edukacji, pielęgnowaniu kultury 
tradycyjnej oraz na walce o dwujęzyczność w przestrzeni publicznej.



119

Wydaje się, że czołówka cyklu Łączy nas Polska w swerze ikonogra-
fi i szła jeszcze dalej, silnie osadzona w domenie zbiorowych wyobrażeń 
poruszających się w obrębie jednego kodu narodowego i kulturowego – 
sielskiej polskości. Otwierały ją następujące po sobie ujęcia przywołujące 
to, co można nazwać polską malowniczością: łagodny podlaski krajobraz, 
unoszone wiatrem łany zbóż, wijącą się polną drogę, drewniane domy 
i otoczoną malwami okiennicę. Ostatnim wyrazistym i jakże znaczą-
cym elementem czołówki była nazwa cyklu odmalowana w narodowych 
barwach, niepozostawiająca wątpliwości co do zakresu odniesień, jakie 
pojawią się programie. Gdziekolwiek byłby on realizowany (a rejonem 
zainteresowań twórcy obejmowali Kresy – kolejną kategorię obrośniętą 
mitem i ogromnym sentymentem, konstruującą w pewnym sensie polską 
tradycję i tożsamość), zakresem odniesienia i pryzmatem, przez który 
autorzy będą patrzeć na „wschodnią” rzeczywistość, będzie polskie do-
świadczenie.

3.3. Podsumowanie
Telewizja pogranicza jest dynamiczna i niejednorodna, a sama realizująca 
się na gruncie medialnym pograniczność jest fenomen stopniowalnym. 
Analizę rozpoczęłam od cyklu Kowalski i Schmidt, który w moim prze-
konaniu jest najbliższy idei telewizji ponad granicami, a jednocześnie 
telewizji otwartej ku pograniczu. Jest to jedyny program, który rzeczywi-
ście powstaje na pograniczu, ponieważ opiera się na ścisłej, ustawicznej 
współpracy polskich i niemieckich dziennikarzy oraz realizatorów, ale też 
przez swoją formę i zaproponowany rodzaj dyskursu staje się (bądź może 
być) swoistym instruktażem międzykulturowego kontaktu. Cykl ten, 
wykorzystując dynamiczną, naśladującą codzienną konwersację, może 
uprzedzać rzeczywiste spotkanie przedstawicieli dwóch kultur i narodów. 
W tym zakresie można go uznać za program podnoszący kompetencje 
związane z międzykulturową komunikacją.

Kowalski i Schmidt stał się siłą rzeczy kontekstem dla pozostałych 
programów transgranicznych. Był nim dla Kwartetu – cyklu o najwięk-
szym stężeniu pograniczności, bo realizowanym przez cztery kraje. 
Elementem silnie jednak nieobecnym w Kwartecie (szczególnie gdy po-
równać go z Kowalskim i Schmidtem) jest relacjonowane bezpośrednio 
na antenie spotkanie, bez którego program sprawia wrażenie (skądinąd 
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słuszne) montażowego kolażu całkowicie niezależnych materiałów, zrea-
lizowanych rozłącznie w różnych kontekstach narodowych. Mimo to cykl 
zasługuje na uwagę ze względu na unikatowe połączenie w jednej audycji 
tekstów pochodzących z czterech systemów medialnych, języków i naro-
dowości, a także udaną próbę stworzenia wyobrażonej karpackiej wspól-
noty. Strategia programu, opierająca się na ukazywaniu we wszystkich 
materiałach jednego zagadnienia związanego z życiem mieszkańców Pol-
ski, Słowacji, Czech i Węgier, wskazuje na ogromny potencjał, jaki niesie 
podobieństwo między krajami Grupy Wyszehradzkiej. Koncentrując się 
na prowincji, małych miejscowościach i lokalnych społecznościach, pro-
gram sprowadza widzów z czterech krajów do wspólnego mianownika, 
nadając im nową, karpacką tożsamość przez wskazanie na wspólnotę nie-
zależną od narodowych odmienności, opierającą się natomiast na fakcie 
zamieszkiwania w jednym regionie. 

Kolejny na skali wyznaczającej stopień realizacji idei pograniczności 
był nieemitowany już cykl Między Odrą a Renem, który nie tyle ukazy-
wał możliwość wspólnego kontaktu między Polską i krajem sąsiedzkim, 
ile dokonywał prezentacji sąsiada i polskiej aktywności w sąsiedzkim 
żywiole. Program był migawkową, kalejdoskopową wizytówką Niemiec 
i Niemców, jaką prezentowano polskiemu widzowi. Komunikacja w tym 
przypadku – w przeciwieństwie do wcześniej opisanych cykli – była 
jednokierunkowa i opierała się na emisji wizerunku sąsiedzkiej społecz-
ności. Zarówno w tkance programu, jak i w praktyce emisyjnej nie było 
miejsca na zwrotność i polską ekspresję, audycja była bowiem pokazy-
wana tylko w polskiej telewizji. Jej transgraniczność polegała nie tyle na 
kooperacyjnym wysiłku polskiego i niemieckiego nadawcy, ile na wy-
syłaniu w polski kontekst medialny materiału zrealizowanego u sąsiada 
(choć z myślą o polskim widzu). 

Ostatnimi pozycjami, przez to biegunowo odmiennymi od Kowalskie-
go i Schmidta, są (także nieobecne już na antenie) cykle Zaolzie i Łączy 
nas Polska. Ich struktura i zainteresowania tematyczne sprawiają, że były 
to w większym stopniu programy dla mniejszości niż programy pogra-
nicza. Ich pograniczność pozostawała bowiem czysto geografi czna – już 
nawet nie instytucjonalna, jak w przypadku Między Odrą a Renem. Pro-
gramy były bowiem produkowane w ramach polskiej telewizji, o Pola-
kach i dla polskich widzów. Polskość stanowiła horyzont zainteresowań 
nadawców i oczekiwań odbiorców. Cykl Zaolzie okazał się najbliższy idei 
programu mniejszościowego, podejmując wątki bezpośrednio związane 
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z funkcjonowaniem polskiej społeczności na Zaolziu, Łączy nas Polska 
był natomiast programem mniej jednoznacznym. Nadawcy deklarowali 
bowiem na ofi cjalnej stronie internetowej, że jest on przeznaczony dla 
„Polaków na Wschodzie”, niemniej równie dobrze jego grupą docelową 
mógł być widz mieszkający w Polsce, a jedynie pragnący dowiedzieć się 
czegoś o rodakach za wschodnią granicą. Wskazywałoby na to skoncen-
trowanie na historii, a nie współczesnym życiu polskich obywateli na 
Litwie czy Białorusi, oraz konsekwentne budowanie atmosfery polskich 
kresów, dawnej Rzeczypospolitej i Wschodu jako w pewnym sensie pol-
skiej przestrzeni.

Zaskakujące okazały się jednak nie wyniki analizy zawartości te-
matycznej, lecz raczej obejmujące wszystkie cykle konsekwentne nie-
podejmowanie dyskursu nad takimi pojęciami, jak mała ojczyzna czy 
euroregion (nie pojawiły się ani raz w żadnym z 40 przeanalizowanych 
programów), a także znikoma reprezentacja kategorii pogranicza (wy-
stąpiła zaledwie dwukrotnie). Wydaje się, że te elementy współczesnego 
dyskursu wspólnotowego pozostają całkowicie poza spektrum odniesień, 
które nadawcy zakwalifi kowaliby jako istotne dla ich doświadczania i po-
strzegania rzeczywistości. 

Odniesienia do Europy i Unii Europejskiej, jakkolwiek pojawiają się 
(odpowiednio w dziewięciu i sześciu materiałach), zazwyczaj są przy-
woływane w celu egzemplifi kacji bądź potwierdzenia przedstawianych 
w programie tez lub zjawisk – stanowią tło i kontekst, pewien horyzont 
odniesień.

Najszerzej eksploatowany jest wątek transgraniczności (w 11 materia-
łach), skupiający się nie tyle na idei granicy – a właściwie jej płynności 
i związanej z tym kulturowej oraz społecznej szansy dla pogranicznych 
społeczności – ile na samej otwartości granic i wynikających z niej ko-
rzyściach gospodarczych i organizacyjnych. Odnosząc się do wprowadzo-
nego w pierwszej części rozdziału rozgraniczenia na byc ie  n a  p og r a -
n icz u  oraz o t wa r c ie  k u  p og r a n icz u, można ocenić, że omawiane 
programy telewizyjne w o wiele większym stopniu są  na pograniczach, 
niż usiłują na nie otwierać swoich widzów. Trudno uciec przed konsta-
tacją, że główny potencjał pogranicznej dynamiki programów koprodu-
kowanych przez nadawców z Polski i krajów ościennych tkwi w samym 
mechanizmie telewizyjnej współpracy oraz pluralizowaniu przestrzeni 
medialnej reprezentacjami, jakie o sobie, ale także o Polakach, tworzą 
Obcy.





Rozdział 4

O SOBIE WŁASNYM GŁOSEM  PROGRAMY 
MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH

4.1. Ponadgraniczność w obrębie państwa
Analizowane dotąd reklamowe spoty promujące marki krajów, jak i pro-
gramy koprodukowane przez telewizje kilku krajów nie budziły wątpli-
wości co do swojego ponadgranicznego charakteru. Kategoria transgra-
niczności jest mniej oczywista w przypadku programów telewizyjnych 
realizowanych w ramach jednego organizmu państwowego. Czy można 
bowiem mówić o odmiennościach kulturowych na tyle znaczących, by 
w obrębie jednego kraju dzielić obywateli na różne jakości kulturowe? 
Czy funkcjonowanie w obszarze wspólnej tradycji, historii, doświadczeń 
społecznych i kulturowych w ramach jednolitego systemu edukacji pozo-
stawia pole dla wariantywności na tyle znaczącej, by mogła się ona prze-
jawić w dominujących mediach? 

Wydaje się, że w domenie dialogu między kulturami w narodowych 
mediach mogą funkcjonować dwie strategie. Pierwsza to szerokie, 
otwarte pojęcie kultury i odrębności kulturowej, dynamizujące zamknię-
tą w państwowych ramach grupę obywateli na podstawie takich jakości, 
jak wiek, gender, (nie)pełnosprawność czy przynależność subkulturowa. 
W tym przypadku kulturowa odrębność i różnorodność znajdują się poza 
tradycyjnie przypisywanymi im polami – etnicznością i narodowością. 

Drugą strategią jest odnalezienie w obrębie zamkniętego świata jed-
nego państwa różnorodności narodowej i etnicznej – a więc w gruncie 
rzeczy powtórzenie sytuacji komunikacji międzynarodowej, tyle że 
w mikroskali jednego kraju, a nie globalnej przestrzeni komunikacyjnej. 
W tej sytuacji kluczem do komunikowania międzykulturowego (między-
narodowego) są mniejszości narodowe i etniczne. To one dynamizują 
pejzaż kulturowy, będąc jednocześnie bezpiecznymi i powszechnie przy-
jętymi do wiadomości Innymi. Kontekstem owych poszukiwań Innego 
w rodzimym otoczeniu kulturowym jest oszałamiająca kariera pojęcia 
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wielokulturowości (czy – w zależności od przyjętej defi nicji – między-
kulturowości bądź interkulturowości) zarówno w europejskim publicz-
nym dyskursie, jak i w podejmowanych przez Unię Europejską działa-
niach legislacyjnych czy podziale unijnych środków fi nansowych. 

Podkreślanie i pielęgnowanie lokalnej kulturowej różnorodności jest 
istotnym elementem w polityce Unii oraz nowym dla Polski priorytetem, 
do którego kraj został przez Unię zmobilizowany, by nie powiedzieć przy-
muszony. Tymczasem deklarowanie kulturowej różnorodności i heteroge-
niczności w odniesieniu do krajów byłego bloku wschodniego ma wymiar 
szczególny. Przez ponad pół wieku dyskurs publiczny był podporządko-
wany całkowicie odmiennej strategii komunikacyjnej oraz demografi cz-
nej, głoszącej jednorodność i monokulturowość. Wszelka odmienność 
– rozumiana w kategoriach etniczności, narodowości, regionalności czy 
stylu życia (o odmiennościach ideologicznych nie wspominając) – była 
wypierana z przestrzeni publicznej, a przez to (przynajmniej w założeniu) 
ze społecznej świadomości. Społeczności, których poczucie tożsamości 
opierało się na odrębności od grupy dominującej, były poddawane komu-
nikacyjnemu oraz instytucjonalnemu wyparciu, swoistej nieobecności. 
Dziś deklaracje kulturowej różnorodności, ożywczego fermentu na kultu-
rowych granicach, pielęgnacji mniejszościowych i regionalnych języków 
stały się ważnym elementem opisu rzeczywistości kulturowej i społecz-
nej także w tej części Europy.

Moda na kulturową różnorodność musiała się także przedostać do me-
diów. To za ich pośrednictwem negocjuje się własne miejsce i wizerunek 
pośród pozostałych grup społecznych, a przede wszystkim postawę wobec 
społeczności dominującej – media to przestrzeń dopominania się o swoje 
prawa, ale i miejsce kreacji własnej, niezależnej reprezentacji kulturowej.

Wydaje się, że o jakości i strategiach komunikowania się z Innym/In-
nymi w obrębie jednego państwa i jednego systemu medialnego decydują 
dwa elementy: koncepcja wielokulturowości funkcjonująca w dyskursie 
potocznym oraz postrzeganie własnego kraju jako państwa wielu kultur. 
Przyjrzyjmy się tym dwóm zmiennym.

4.1.1. Wielokulturowość statyczna a wielokulturowość dynamiczna
Kategorię wielokulturowości postanowiłam rozbić na dwa binarne, choć 
nie wykluczające się, wymiary: statyczny oraz dynamiczny. Wydaje się, 
że z punktu widzenia refl eksji nad akomodacją kulturowej różnorodności 
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w przestrzeń medialną napięcie, jakie w tym rozróżnieniu się ujawnia, ma 
niebagatelne przełożenie zarówno na dyskurs o kulturowej różnorodno-
ści, jak i na praktykę medialną.

Wielokulturowością statyczną nazywam stan, w którym tę samą prze-
strzeń zamieszkują grupy o odmiennej kulturowości, lecz nie dochodzi 
między nimi do prawdziwych relacji komunikacyjnych i kontaktu mię-
dzykulturowego. Relacje te często polegają na opresji i przymusowej 
asymilacji Innych. Są to więc relacje, w których jeden z uczestników 
ma wyraźnie dominującą pozycję. Wyznacznikiem wielokulturowości 
statycznej nie jest więc niewinny, lecz intencyjny stosunek do Innego, 
którego zaprasza się do wspólnoty, gdy wnosi on do niej coś – z punktu 
widzenia zapraszającej, silniejszej strony – cennego.

W przypadku wielokulturowości dynamicznej współobecne grupy na-
wiązują wymianę treści, poglądów, sposobów pojmowania, defi niowania 
i opisywania rzeczywistości. To kontakt oparty nie na izolacji i możliwie 
bezkonfl iktowym, rozłącznym funkcjonowaniu, ale na dialogu i nieuni-
kaniu konfrontacji. To sytuacja, w której wymiana kulturowa ma cha-
rakter partnerski i rządzi się regułą Innego jako wartości. Przekonanie 
o niezbywalnej i niepodważalnej wartości, jaką stanowi różnorodność, 
jest w moim przekonaniu głównym wyznacznikiem wielokulturowości 
dynamicznej.

Jak zaproponowana dychotomia wielokulturowości odbija się w dys-
kursie społecznym? Wielokulturowość statyczną odnajduję w dwóch głów-
nych nurtach społecznego działania.

Pierwszy to przychylne, nawet afi rmatywne, akomodowanie wielo-
kulturowości w polską rzeczywistość przez działalność ofi cjalną 
(np. legislacyjną). Jego motorem były starania Polski o wejście do Unii 
Europejskiej. Wymagało to od polskich władz nie tylko dostosowania 
systemu prawnego do norm ochrony, jakim w zjednoczonej Europie pod-
lega kulturowa różnorodność, ale i swoistej zmiany wizerunkowej kraju. 
Miał on się stać miejscem, gdzie status i prawa Innych nie budzą żadnych 
wątpliwości. Wątki ochrony kulturowej różnorodności w takich doku-
mentach jak Ustawa o radiofonii i telewizji czy przyjęcie Ustawy o mniej-
szościach narodowych i etnicznych w styczniu 2005 roku są bezpośrednią 
reakcją na nacisk, jaki w tej sprawie wywierała Unia Europejska, mając 
do 2004 roku narzędzie presji, jakim było zezwolenie bądź odmowa akce-
su do Unii (Vermeersch, 2007).
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Bez wątpienia wynik tych przedsięwzięć jest nie do przecenienia 
i wprowadza temat różnorodności i wielości kultur w obręb społecznego 
zainteresowania oraz praktyk. Trudno jednak nie zauważyć, że podmio-
tem tychże działań nie były społeczności mniejszościowe czy sam Inny, 
ale interes i potencjał wizerunkowy państwa. Inny stał się swoistą kartą 
przetargową i środkiem umożliwiającym osiągnięcie celu.

Podobnie oceniam dominujący (jak sądzę) dyskurs o wielokulturowo-
ści w Polsce, którego znacznikiem jest słowo „wzbogacenie”. Oto wie-
lokulturowość wzbogaca reprezentantów kultury dominującej: duchowo 
przez wprowadzanie nowych, odmiennych form duchowości i jej celebra-
cji, kulturowo przez proponowanie odmiennych treści kultury i sposobów 
jej realizacji, estetycznie przez nowe formy muzyczne czy ikonografi cz-
ne. Różnorodność staje się lekarstwem na monotonność homogeniczno-
ści. Jest odskocznią dla znudzonych byciem wśród „swoich”. Jakkolwiek 
postawa ta afi rmuje Innego, przyznając jego zasobom kulturowym ja-
kości, których kulturze dominującej nie dostaje, lecz i tę relację zakłóca 
zawoalowana intencja i skupienie na własnym interesie – choć tym razem 
subtelniejszym. Inny nadal nie jest tu wartością samą w sobie, ale przed-
stawia dla grupy dominującej wartość o tyle, o ile może ją wzbogacić. 
Słowem brak tu zwrotności i partnerstwa. To grupa dominująca dopusz-
cza Innego do swojej sfery – na tyle, na ile go potrzebuje.

W obydwu wyżej przywołanych postawach, pomimo pozornego 
sprzyjania różnorodności, zarówno Inny, jak i sama kategoria wielokul-
turowości są aktywizowane wówczas, gdy zaspokajają potrzeby grupy 
dominującej, znikają zaś z horyzontu zainteresowań w momencie, gdy 
potrzeby te zostaną zrealizowane. Inicjatorem i zawiadowcą obecności 
Innego w sferze publicznej jest zatem grupa dominująca.

W perspektywie wielokulturowości dynamicznej różnorodność jest 
wartością autonomiczną. Strategia ta opiera się nie tylko na dopuszcze-
niu Innych do tego, co własne, ale szczególnie na partnerskim współ-
istnieniu i dynamicznym napięciu komunikacyjnym. O ile w przypadku 
wielokulturowości statycznej, pomimo towarzyszącego jej aplauzu dla 
różnorodności, jest ona kanalizowana przez izolację bądź rozmywa-
na przez przymusową asymilację, a kontakt z nią jest ubrany w odpo-
wiadający grupie dominującej kostium, o tyle w wielokulturowości 
dynamicznej, partnerskiej to Inny decyduje o jakości swojej obecności 
w przestrzeni wspólnej i przede wszystkim jest w pełni autorem swojej 
kulturowej reprezentacji.
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Rozróżnienie na wielokulturowość statyczną i dynamiczną nie ma 
charakteru wykluczającego, to nie rozłączne zbiory zachowań społecz-
nych i kulturowych, ale bieguny pewnego kontinuum.

4.1.2. Poczucie wielokulturowości

Podejmując wątek wielokulturowości i zróżnicowania polskiego pejzażu 
kulturowego, trzeba się zmierzyć z kłopotliwym faktem, że jest to pejzaż 
kulturowo homogeniczny – zarówno w kategoriach demografi cznych, jak 
i w potocznej świadomości Polaków. Jeśli za najpowszechniejszy i naj-
bardziej uznawany wyznacznik wielokulturowości przyjąć etniczność 
i narodowość, trzeba się skonfrontować z danymi mówiącymi, że obywa-
tele plasujący się poza dominującą defi nicją narodowo-etniczną stanowią 
w szacunkowym wariancie optymistycznym nie więcej niż 3,5% (Palecz-
ny, 2005: 80), społeczeństwa, natomiast w świetle deklaracji uzyskanych 
podczas Narodowego Spisu Powszechnego w 2002 roku stanowią zale-
dwie 0,5% populacji kraju.

Tadeusz Paleczny, umiejscawiając kraje na osi wiodącej od monoet-
niczności ku wieloetniczności, nie waha się umieścić Polski na biegunie 
monoetnicznym, w opozycji do postimigracyjnych społeczeństw Stanów 
Zjednoczonych, Brazylii, Kanady czy Australii (Paleczny 2005: 82). Mono-
etniczne oblicze Polski jest stosunkowo świeże i wynika z przycięcia 
granic Polski po II wojnie światowej oraz wywołanych nią migracji lud-
ności i wyeliminowania z polskiego pejzażu społeczności żydowskiej. 
Przed wybuchem wojny trzecią część społeczeństwa stanowili obywatele 
o tożsamości lokującej się poza kategorią polskości. Polski dyskurs wielo-
kulturowości jest zatem nieco paradoksalny – rozgrywa się w społe-
czeństwie w niewielkim stopniu zróżnicowanym narodowo i etnicznie, 
w którym do narodowej inności przyznaje się zaledwie półtoramiliono-
wa grupa ludzi. Czy to wyłącznie podążanie za modą, próba sprostania 
unijnym priorytetom? Kulturowa heterogeniczność i niejednoznaczność 
są niewątpliwie hasłem popularnym i pozwalającym zbić pewien wi-
zerunkowy kapitał71. Jakkolwiek Polska jest krajem monoetnicznym, 
i w zakresie narodowości, religii oraz etniczności homogenicznym, jest 
to jednak – jak zauważa Paleczny – homogeniczność nieciągła. W mikro-

71 Wystarczy przyjrzeć się strategiom promocji regionalnej w polskim kontekście, ob-
serwując promocję Podlasia czy Małopolski, by odnaleźć silnie eksploatowane wątki et-
nicznej mnogości jako jeden z głównych atutów regionu. Zob. Zdrodowska, 2005a i 2005b.
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skali poszczególnych regionów pojawiają się bowiem pierwiastki wielo-
kulturowości. W niektórych regionach obecność Innych jest powszech-
nie znana, ponieważ stanowią oni silną i stosunkowo jednorodną grupę 
– przykładem może być województwo opolskie, w którym 12% miesz-
kańców to zdeklarowani Ślązacy. W pozostałych częściach kraju Inni, 
jakkolwiek są zauważani, nie stanowią jednorodnego podmiotu – przy-
kładem może być województwo podlaskie, gdzie wśród ponad 4% Podla-
sian nieutożsamiających się z polską narodowością jest aż sześć grup na-
rodowych i etnicznych. Wielokulturowość w polskich realiach jest zatem 
fenomenem lokalnym oraz doświadczeniem nieoczywistym dla ogromnej 
większości polskich obywateli – ich codzienność nie zawiera elementu 
spotkania z Innym.

Dominacja statycznej wielokulturowości oraz powszechne przekona-
nie o homogenicznym charakterze polskiej kultury i społeczeństwa nie 
pozostają bez wpływu na polską telewizję i tu zdaje się panować przeko-
nanie o braku zapotrzebowania na audycje medialne ukazujące kulturowe 
zróżnicowanie. Inny postrzegany jest najczęściej jako element estetyczny, 
barwne urozmaicenie, a nie partner w działaniu komunikacyjnym, nie-
zależny podmiot, któremu przysługuje prawo do samodzielnej medialnej 
reprezentacji.

Elementem niewątpliwie stymulującym reprezentację inności (mniej-
szości narodowych i etnicznych) w przestrzeni publicznej była presja 
wywierana od lat dziewięćdziesiątych XX wieku przez Unię Europejską. 
Polska, chcąc dołączyć do Unii, musiała spełnić europejskie kryteria mię-
dzy innymi w tym zakresie. Medialną reprezentację społeczności mniej-
szościowych w polskich mediach zabezpieczają pozamedialne narzędzia, 
które można podzielić na trzy kategorie.

Pierwsza to dyrektywy i zobowiązania na poziomie międzynarodo-
wym z bodaj najważniejszą regulacją międzynarodową: podpisaną przez 
Polskę w 1995, a ratyfi kowaną w 2000 roku w Strasburgu Konwencją ra-
mową o ochronie mniejszości narodowych, zgodnie z którą mniejszości 
narodowe i etniczne nie powinny być dyskryminowane w dostępie do 
narodowych środków przekazu oraz powinny mieć możliwość tworzenia 
własnych tekstów medialnych. Polska jako sygnatariusz tej Konwencji 
zobowiązuje się do podjęcia „stosownych środków”, by ułatwić dostęp 
i korzystanie z ogólnonarodowych i własnych środków przekazu.

Innym znaczącym dokumentem jest Europejska karta języków regio-
nalnych i mniejszościowych, która weszła w życie w 1998 roku. Wśród 
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propozycji, z których państwa podpisujące kartę mają zrealizować przy-
najmniej jedną, znalazły się między innymi: zapewnienie utworzenia 
przynajmniej jednej stacji radiowej oraz kanału telewizyjnego w języ-
ku mniejszości, zachęcanie do ich tworzenia, zobowiązanie nadawców 
do oferowania programów w językach mniejszości, pomoc fi nansowa 
w utrzymaniu mediów mniejszościowych, pomoc w szkoleniu pracowni-
ków mediów mniejszościowych, branie pod uwagę interesów osób posłu-
gujących się językami mniejszościowymi przez organy odpowiedzialne 
za planowanie i zarządzanie mediami (Klimkiewicz, 2003: 242–243). 

Nie można pominąć Europejskiej konwencji o telewizji transgranicz-
nej, w której znaczenie dla grup mniejszościowych może mieć gwarancja 
„wolności odbierania programu radiowego bądź telewizyjnego z państw 
sąsiednich, jeśli są one nadawane w języku zbliżonym lub identycznym 
z językiem używanym przez mniejszości” (Standardy Rady Europy dla 
mediów w sprawie mniejszości etnicznych, „Suplement” 1999, nr 12, 
dodatek II–IV).

Drugą grupą narzędzi prawnych są regulacje krajowe. Jak zwraca 
uwagę Peter Vermeersch, to właśnie wytyczne narzucone przez Unię 
Europejską zmobilizowały Polskę do zapewnienia mniejszościom ochro-
ny oraz prawa do medialnej reprezentacji (Vermeersch, 2007). Główny 
okres promniejszościowej aktywności legislacyjnej w Polsce to okres 
przed 2004 rokiem, a więc przed akcesją do Unii Europejskiej. Jak 
podkreśla badacz, przed przyjęciem nowych członków polityka mniej-
szościowa Unii była ukierunkowana na ochronę mniejszości w zakresie 
ekspresji kulturowej oraz zachowywania tożsamości. W tym też nurcie 
były podejmowane działania legislacyjne w starającej się o członkostwo 
Polsce. Po 2004 roku kierunek aktywności unijnej wobec mniejszości 
nieco zmodyfi kowano, zwracając się ku przeciwdziałaniu dyskrymina-
cji i ksenofobii oraz wyrównywaniu szans. W tym samym jednak czasie 
Unia, przyjmując Polskę jako kraj członkowski, straciła środek nacisku. 
Jak sygnalizuje belgijski uczony, sytuacja ta znajduje swoje odbicie 
w polskim prawodawstwie, które zatrzymało się na pierwszej, „ochron-
nej” wobec mniejszości aktywności legislacyjnej, nie podejmując dzia-
łań antydyskryminacyjnych.

Przede wszystkim warto zaznaczyć, kto według polskiego prawa pod-
lega regulacjom prawnym dotyczącym mniejszości narodowych i etnicz-
nych. Wprowadzona 6 stycznia 2005 roku Ustawa o mniejszościach na-
rodowych i etnicznych oraz języku regionalnym jednoznacznie określa, 
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że za mniejszość narodową może być uznana grupa polskich obywateli, 
która: jest mniej liczebna od pozostałej ludności i w sposób istotny od-
różnia się językiem, kulturą lub tradycją oraz dąży do ich zachowania; 
ma świadomość własnej historycznej wspólnoty narodowej i jest ukie-
runkowana na jej wyrażanie i ochronę; jej przodkowie zamieszkiwali 
obecne terytorium Polski od co najmniej stu lat; utożsamia się z naro-
dem zorganizowanym we własnym państwie72. Na tej podstawie ustawa 
rozpoznaje mniejszość: białoruską, czeską, litewską, niemiecką, ormiań-
ską, rosyjską, słowacką, ukraińską, żydowską. Precyzuje także defi nicję 
mniejszości etnicznej – od narodowej różni się ona wyłącznie brakiem 
utożsamienia z narodem ujętym w państwo. Są to: Karaimowie, Łemko-
wie, Romowie i Tatarzy73.

Wśród polskich rozwiązań prawnych dotyczących zabezpieczenia 
mniejszościom dostępu do mediów Beata Klimkiewicz (2003: 237) wy-
mienia Konstytucję, Ustawę o mniejszościach narodowych i etnicznych 
oraz języku regionalnym (Dz.U. z 2005 r., Nr 17, poz. 104) wprowadzo-
ną w życie w styczniu 2005 roku, a także Ustawę o radiofonii i telewizji 
z 29 grudnia 1992 roku (Dz.U. z 1993 r., Nr 7, poz. 34). Dokumenty te 
audiowizualnym przekazom mniejszościowym poświęcają niewiele uwa-
gi. Pojawia się w nich ogólnikowe „uwzględnianie potrzeb mniejszości”, 
a nie konkretne zobowiązania poszczególnych instytucji. Gwarancje 
polskiego prawa są oszczędne, bardzo nieprecyzyjne i właściwie w nie-
wielkim tylko stopniu zabezpieczają obecność grup mniejszościowych 
w przestrzeni medialnej. W żadnej mierze nie chronią jakości i intensyw-
ności owej obecności, można zatem powiedzieć, że są one raczej wen-
tylem bezpieczeństwa dla ustawodawcy, który skąpymi zapisami spełnia 
swój obowiązek wobec grup mniejszościowych.

72 Warto zwrócić uwagę, że połowa spośród sześciu wymienionych w ustawie cech 
wyróżniających mniejszość narodową to cechy o charakterze obiektywnym – dotyczą one 
liczebności grupy, istotnej odmienności kulturowej oraz korzeni sięgających stu lat. Po-
zostałe cechy dotyczą takich zagadnień, jak świadomość, tożsamość czy dążenia grupy, 
a zatem cech wyznaczanych subiektywnie.

73 Nieuwzględnienie Ślązaków w ustawie dowodzi, jak również dziś kategoria mniej-
szości jest silnie podporządkowana społecznym nastrojom i lękom. Nie dziwi gorycz i roz-
czarowanie tej społeczności, ustawa bowiem przekłada się na bardzo wymierne, znaczące 
dla funkcjonowania mniejszości korzyści, jak dotacje na czasopisma czy inicjatywy kul-
turowe. Spełniają oni wszystkie wymienione w ustawie warunki. W Narodowym Spisie 
Powszechnym z 2002 roku przynależność do tej grupy zadeklarowało około 173 tysięcy 
osób, co ujawniło, że są oni najliczniejszą mniejszością w Polsce.
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Władze kraju jednakże powołują do życia kolejne instytucje mają-
ce zbliżać polityków do problemów, z jakimi borykają się mniejszości. 
W 1997 roku powstał Międzyresortowy Zespół do spraw Mniejszości 
Narodowych, a w 2000 roku Wydział Mniejszości Narodowych i Etnicz-
nych przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – warto 
nadmienić, że w skład żadnej z tych instytucji nie weszli przedstawiciele 
grup mniejszościowych. Pierwszą inicjatywą, w której członkowie mniej-
szości są nie tylko przedmiotem, ale i podmiotem, uczestnikiem działań, 
jest Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych 
powołana na mocy ustawy o mniejszościach. Inicjatywa ta jest żywym, 
funkcjonującym tworem, niepozostającym bez związku z przestrzenią 
medialną – na przykład w 2009 roku toczyła się tam dyskusja nad obec-
nością mniejszości w polskich mediach publicznych, związana z opubli-
kowaniem sprawozdania Telewizji Polskiej z łącznego czasu antenowego 
przeznaczonego dla mniejszości. Raport ten został oprotestowany przez 
niektórych dziennikarzy etnicznych, wskazujących między innymi na 
wielokrotne liczenie jednego programu w różnych kategoriach, co pro-
wadziło do zwielokrotniania ilości czasu antenowego przeznaczonego dla 
widza mniejszościowego.

Ostatni instrument to zobowiązanie wewnątrzinstytucjonalne nadawcy 
publicznego: misja Telewizji Polskiej SA. I tu trudno jednak doszukać się 
konkretów zabezpieczających mniejszościom własną medialną reprezen-
tację. Misja zawiera bowiem zaledwie jedno odniesienie do mniejszości:

Programy powinny odzwierciedlać szeroki wachlarz znaczących orientacji, po-
staw światopoglądowych i konwencji obyczajowych w pluralistycznej kulturze 
polskiej, w tym także kulturze mniejszości narodowych.

Niekonkretność zapisów dotyczących programów dla grup mniej-
szościowych i etnicznych zarówno w dokumentach państwowych, jak 
i wewnętrznych zapisach instytucji medialnych została zauważona 
przez komisje prowadzące program monitoringu akcesji Polski do Unii 
Europejskiej. W wydanym w 2001 roku raporcie74 zwrócono uwagę na 
całkowity brak gwarancji czasu antenowego dla mniejszości, a także 
środków fi nansowych na programy mniejszościowe. Prowadziło to do sy-
tuacji, w których organizacje mniejszościowe same płaciły za realizację 

74 Program monitoringu akcesji do Unii Europejskiej. Ochrona mniejszości 2001, 
Open Society Institute 2001, s. 104–105.
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materiałów dotyczących własnej grupy w ramach regularnych cykli dla 
mniejszości, co przypominało raczej PR społeczności mniejszościowych 
niż realizację misji przez nadawcę publicznego. Raport podejmuje także 
problem ogólności zapisów w Ustawie o radiofonii i telewizji. Uwagę ko-
misji przykuła sprawa ustawowego zapisu o respektowaniu przez media 
„systemu wartości chrześcijańskich” uznanych „za podstawę powszech-
nych zasad etycznych” – zauważono tu groźbę dyskryminacji społeczno-
ści niechrześcijańskich.

Szczególną uwagę zwrócono na przejawy dyskryminacji wobec Ro-
mów, dla których przeznaczano małe w porównaniu z innymi grupami 
środki na działalność medialną. Uwagi dotyczące medialnej dyskrymi-
nacji Romów w mediach publicznych były tylko jedną ze składowych 
konstatacji na temat niższego statusu obywateli o tożsamości romskiej 
w polskim społeczeństwie. Odpowiedzią na tę ocenę stał się rządowy 
Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce wprowadzony pilota-
żowo w 2001 roku w województwie małopolskim75, który z czasem objął 
inne regiony kraju. Miał on na celu doraźne wsparcie społeczności rom-
skiej, ale i wypracowywanie mechanizmów, które ułatwiłyby Romom 
uczestniczenie w polskim społeczeństwie obywatelskim w przyszłości.

Jedną z inicjatyw podjętych w ramach Programu były dwa cykle te-
lewizyjne: w Nowatorskiej Telewizji Kablowej oraz Telewizji Kraków76, 
gdzie w 2002 roku zainicjowano regularne, dwujęzyczne wydanie rom-
skich wiadomości Informator romski. Romano Ciacipen, emitowane w ra-
mach jednego z najstarszych polskich programów o tematyce etnicznej 
U siebie. Informator pojawiał się także w ramach cyklu Etniczne klimaty 
i sporadycznie jako samodzielna, wyszczególniona w ramówce audycja. 
Co warte odnotowania, sprawozdanie z realizacji Programu na rzecz spo-
łeczności romskiej w Małopolsce traktuje romski program telewizyjny 
w kategoriach „propagowania wiedzy wśród Romów oraz o Romach”. 
Nie jest on więc przez władze rozumiany jako element uczestnictwa gru-
py w społeczeństwie obywatelskim, ale jako środek zwalczania negatyw-
nych stereotypów wśród polskiej większości i samych Romów. Przypisuje 

75 Pilotażowy program rządowy na rzecz społeczności romskiej w województwie 
małopolskim na lata 2001–2003.

76 Według sprawozdania pełnomocnika wojewody małopolskiego do spraw mniejszoś-
ci narodowych w 2002 roku na programy w obydwu stacjach z budżetu państwa wydano 
16 tysięcy złotych.
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się mu raczej funkcję informacyjną, „oswajania” Innego, niż generowania 
własnej reprezentacji kulturowej.

Podejmując temat pluralizmu polskiej przestrzeni medialnej, nie 
można zapominać o tym, że ofi cjalna adaptacja kulturowej różnorodno-
ści w przestrzeni medialnej odbywa się stosunkowo niedługo. Podobnie 
jak pozostałe kraje po wschodniej stronie żelaznej kurtyny Polska była 
państwem realizującym ideę jednego narodu objętego jednym państwem. 
Zanim przystąpię do analizy systemowych rozwiązań dotyczących repre-
zentacji mniejszości w Telewizji Polskiej, przedstawię charakter obecno-
ści polskich mniejszości narodowych i etnicznych w mediach doby Polski 
Ludowej. Zarys ten nie tylko pozwoli uzyskać pewien kontekst historycz-
ny i dostrzec przełom, jaki dokonał się w sferze mediów po 1989 roku, 
ale też rzuci światło na dzisiejszą aktywność poszczególnych grup mniej-
szościowych.

4.2. Mniejszości narodowe i etniczne w polskich mediach 
przed rokiem 1989

O polskiej przestrzeni medialnej można mówić dopiero po 1918 roku, kie-
dy po okresie rozbiorów Polska na powrót stała się jednym państwem. 
Jakkolwiek przed tym okresem istniała na ziemiach polskich działalność 
wydawnicza, do pewnego stopnia funkcjonująca poza (a raczej ponad) 
państwowymi granicami dzielącymi kraj, trudno mówić o niej w katego-
riach dziś rozumianego systemu medialnego. Dopiero rok 1918 przyniósł 
wspólną przestrzeń medialną, w której społeczności mniejszościowe 
były obecne, co więcej – stały się jej aktywnymi uczestnikami. Wyni-
kało to z całkowicie odmiennego niż dziś składu narodowościowego 
kraju, w którym przedstawiciele narodowości innych niż polska stano-
wili trzecią część społeczeństwa77 (Browarek, Chałupczak, 2000: 24). 
Sytuacja ta przekładała się na rynek prasowy, gdzie największą aktyw-
nością wykazywali się Ukraińcy – ich tytuły stanowiły 5% wszystkich 
publikowanych w Rzeczypospolitej. W samym tylko 1937 roku grupa ta 
wydawała 124 pisma – liczba ta robi wrażenie, najczęściej jednak były to 
wydawnictwa o krótkiej żywotności i niewielkim nakładzie, publikowane 
przez organizacje polityczne oraz instytucje religijne. Inne szczególnie 

77 Polskę zamieszkiwało wówczas ponad 11 milionów przedstawicieli grup mniejszoś-
ciowych.
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aktywne wydawniczo w tym czasie społeczności to Żydzi, Niemcy oraz 
Białorusini.

Po II wojnie światowej rynek medialny diametralnie się zmienił. 
Z polskiego pejzażu etnicznego z powodu Holocaustu, masowych prze-
siedleń i migracji oraz zmiany granic niemal zniknęły społeczności, które 
przed wojną brały aktywny udział w rynku prasowym. Pozostali musieli 
pogodzić się z nową rzeczywistością, w której wszystkich niepasujących 
do ofi cjalnego modelu (ideologicznego bądź etnicznego) skazywano na 
medialny niebyt. Przez blisko 50 lat mniejszości narodowe i etniczne – 
podobnie jak inne grupy niepasujące do ofi cjalnego i bezwarunkowo obo-
wiązującego modelu społeczeństwa – były niemal całkowicie pozbawione 
medialnej reprezentacji. Poddawano je rozmyślnemu przemilczaniu bądź 
komunikacji negatywnej (jak zaprzeczanie istnienia lub zaniżanie liczeb-
ności). Media, traktowane przez władze przede wszystkim jako potężne 
narzędzie propagandy i perswazji, spełniały wobec polskiej rzeczywisto-
ści funkcję normatywną.

Proces odzyskiwania przestrzeni medialnej przez grupy mniejszościo-
we był długotrwały i stopniowy. Najszybciej uzyskały one dostęp do pra-
sy, niedługo potem do radia. Wiara partii w moc telewizji była tak silna, 
że możliwość współtworzenia jej społeczności mniejszościowe uzyskały 
dopiero po upadku systemu. W dobie PRL-u dostęp do mediów – podob-
nie jak możliwość korzystania z innych racjonowanych dóbr, w rodzaju 
telefonu czy paszportu – był traktowany jako kara bądź nagroda78.

Grupą, która pierwsza uzyskała dostęp do prasy, była społeczność 
żydowska; niemal natychmiast w latach powojennych rozpoczęła ona 
działalność wydawniczą. Pozostałe mniejszości musiały poczekać na bar-
dziej sprzyjający klimat polityczny, a ten nastał po odwilży 1956 roku. 
Wtedy to w atmosferze daleko idących ustępstw i nowej, przyjaznej 
polityki państwa zezwolono mniejszościom na powołanie po jednym to-
warzystwie społeczno-kulturalnym. Towarzystwa te były jedynymi in-

78 Dobrym przykładem może być polityka rozmieszczania ośrodków regionalnych 
telewizji, a szczególnie ośrodka krakowskiego i katowickiego. Decyzja o usytuowaniu 
pierwszych ośrodków regionalnych w Łodzi i Katowicach w 1958 roku miała obok dekla-
rowanego przez władze wymiaru ekonomicznego (uruchomienie ośrodków w najsilniej 
zaludnionych rejonach kraju) także wymiar symbolicznej nagrody i kary. Umieszczenie 
ośrodka w Katowicach, a nie w Krakowie, gdzie powstał on dopiero w 1961 roku, było 
motywowane nieprzychylnym nastawieniem miasta do nowego politycznego porządku 
(Pikulski, 2002).
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stytucjami mniejszościowymi i jako takie skupiały życie grup we wszyst-
kich jego przejawach, w tym i medialnym. Trzeba jednak zaznaczyć, 
że przychylność partii nie objęła wszystkich mniejszości, pozostawiając 
bez możliwości organizowania się ofi cjalnie uznanych za niewystępują-
cych w Polsce Niemców, Ślązaków, Kaszubów79 (postrzeganych jako ży-
wioł niemiecki, potencjalnie niebezpieczny) oraz Romów – grupę szcze-
gólnie stygmatyzowaną (nie tylko medialnie) w całym bloku wschodnim.

Jedną z naturalnie pojawiających się potrzeb społeczności mniejszoś-
ciowych było zapotrzebowanie na własną prasę w języku narodowym. 
Towarzystwa mniejszościowe, wykorzystując sprzyjający moment po-
lityczny, jeszcze w latach pięćdziesiątych rozpoczęły wydawanie czaso-
pism (jeden tytuł na każde towarzystwo). Od 1956 roku wychodzą więc 
ukraińskie „Nasze Słowo” i białoruska „Niwa”, od 1958 roku słowacki 
„Život”, od 1960 roku litewska „Aušra”. Cenzura, jakiej poddawano wy-
dawnictwa mniejszościowe, była nie mniej restrykcyjna niż czasopism 
polskich ze względu na potencjalne zagrożenie, które niósł zarówno język 
narodowy, jak i możliwość propagowania treści nacjonalistycznych lub 
separatystycznych. Eliminowano treści dotyczące spraw społecznych czy 
historycznych, sprowadzając na wiele lat aktywność mniejszościową – 
zarówno w przestrzeni mediów i podejmowanych w nich zagadnień, jak 
i w działalności inicjowanej przez towarzystwa mniejszościowe – do dzia-
łań o charakterze kulturowym w ich ludowym wydaniu. Folklorystyczny 
format, w jaki wtłoczono mniejszościową aktywność, odcisnął się na niej 
na tyle głęboko, że w dużej mierze do dziś mniejszościowa etniczność 
kojarzona jest z przeglądami piosenki ludowej czy reaktywacjami trady-
cyjnych obrzędów. Prasa mniejszościowa, jakkolwiek stanowiła wielki 
przełom, była dla władzy wentylem bezpieczeństwa zamykającym usta 
działaczom domagającym się większej otwartości państwa i ustępstw wo-
bec grup niedominujących.

Kolejnym etapem powrotu mniejszości w polską przestrzeń medial-
ną było przyznanie Białorusinom pod koniec lat pięćdziesiątych krótkich 
programów radiowych w lokalnych oddziałach Polskiego Radia. Na Pod-
lasiu udostępniono im pięć minut tygodniowo. Podobnie jak w przypadku 
prasy także i te kilkuminutowe audycje radiowe poddawane były bacznej 
obserwacji. Miały się skupiać przede wszystkim na kulturze i edukacji. 

79 Wyjątkiem było podpisanie układu zgorzeleckiego w 1950 roku, na mocy którego 
niewielką grupę Niemców uznano za ofi cjalną mniejszość niemiecką.
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Z czasem rozszerzano przydzielony Białorusinom czas antenowy, tak 
że pod koniec lat osiemdziesiątych mniejszość dysponowała 30 minuta-
mi tygodniowo. Także Ukraińcom przydzielono radiowy czas antenowy 
w województwach centralnej Polski (w Koszalinie, Olsztynie, Rzeszowie 
oraz Szczecinie), dokąd przesiedlono Ukraińców i Łemków podczas akcji 
„Wisła”. I w tym przypadku ilość przyznanego czasu antenowego była za-
ledwie symboliczna, choć z czasem rozszerzana. Jak zwraca uwagę Piotr 
Tyma, przyznanie programu radiowego w tych właśnie regionach miało 
nie tyle umilić osiedleńcom życie na nowych terenach, ile raczej zniechę-
cić do powracania na południe Polski (Tyma, 2007: 129).

Również obecność radiowego programu dla Białorusinów można by-
łoby uznać za szczególną politykę państwa wobec tej społeczności, a nie 
przejaw nowej postawy w stosunku do społeczności mniejszościowych 
w ogóle. Włodzimierz Pawluczuk pisze:

(…) mniejszość [białoruska], obojętnie jak ją nazwiemy – narodowa czy etniczna 
– powstać mogła w warunkach PRL. Białoruskość była jedyną możliwą autoiden-
tyfi kacją jej odrębności. Białoruskość została jej zadana decyzjami o charakte-
rze raczej politycznym na bardzo wysokich szczeblach decyzyjnych (…). Jeszcze 
w warunkach II Rzeczypospolitej teren działania konspiracyjnej Komunistycz-
nej Partii Zachodniej Białorusi wyznaczony został aż po Bug, poniżej Bugu 
działała z przyzwolenia Kominternu Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy. 
Po wkroczeniu Armii Czerwonej w 1939 roku na te tereny prawosławni miesz-
kańcy Białostocczyzny stali się z mocy władzy Białorusinami (Pawluczuk, 
2008: 139).

To niełatwa dla polskich Białorusinów teza o sztucznym stworze-
niu na terenach wschodniej Białostocczyzny społeczności białoruskiej. 
Tożsamość tę odgórnie nadano lokalnym mieszkańcom, wpisującym się 
w kategorię tutejszości i lokalności chociażby przez naukę języka biało-
ruskiego w szkołach. Pawluczuk wysnuwa na tej podstawie wniosek, 
że społeczność białoruska na Podlasiu nie jest w istocie mniejszością na-
rodową, jako że z państwem białoruskim nie miała żadnych związków, 
ale mniejszością etniczną80. Przyjmując taką perspektywę, trzeba założyć, 
że przyznanie Białorusinom programu radiowego czy zgoda na szkolni-
ctwo w języku narodowym (które wprawdzie szybko okazało się stan-

80 Wątek ten zostanie rozwinięty w dalszej, empirycznej części rozdziału, jako że 
nie pozostaje bez wpływu na wydźwięk programu Tydzień białoruski, a także (a nawet 
w jeszcze większym stopniu) na TVP Biełsat.



137

dardowym szkolnictwem polskim z lekcjami języka białoruskiego) mia-
ły charakter polityczny i ideologiczny, służąc wypracowaniu u pewnej 
grupy mieszkańców regionu (prawosławnych mówiących „po swojemu”) 
tożsamości białoruskiej. Doprowadziło to do sytuacji, w której obecnie 
toczy się swoista walka o rząd dusz między działaczami białoruskimi 
a ukraińskimi, a konkurencja ta przekłada się na relacje między dzien-
nikarzami białoruskimi i ukraińskimi w mniejszościowych mediach. Dla 
niektórych osób, dziś identyfi kujących się jako Ukraińcy, rok 1989 był nie 
tylko oswobodzeniem z karbów systemu, ale też odrzuceniem białorusy-
cyzacji, jakiej podlegali przez blisko 50 lat.

Pomimo opisanych powyżej działań i ustępstw trudno politykę władz 
PRL-u uznać za przychylną wobec mniejszości. Nawet w przypadku tych 
grup, wobec których państwo przejawiało szczególne względy, zapropo-
nowane działania medialne w ogóle nie spełniały ich potrzeb. Media te 
nie pozwalały (bo w narzuconych przez państwo ramach pozwalać nie 
mogły) na przekaz alternatywny wobec kultury dominującej. Nie umoż-
liwiały ekspresji własnej kulturowej odmienności wychodzącej poza 
kolorowe ludowe stroje czy lokalne tradycje. W staraniach o poszerzenie 
własnej sfery medialnej szczególną aktywnością wykazały się środo-
wiska białoruskie, a zwłaszcza pokolenie, które wchodziło w dorosłość 
w drugiej połowie lat osiemdziesiątych XX wieku. Ta grupa, jako (we-
dług mojej wiedzy) jedyna społeczność mniejszościowa, przełamała 
monopol państwa na słowo pisane, wprowadzając publikacje w drugim 
obiegu (Bedrychowska, 2005; Chorąży, 1994).

4.3. Mniejszości narodowe i etniczne w polskich mediach 
po roku 1989

Sytuacja mniejszości uległa całkowitej przemianie po 1989 roku. Pod-
czas exposé Tadeusza Mazowieckiego, po raz pierwszy od 1945 roku 
w ofi cjalnym wystąpieniu Polska została przedstawiona jako ojczyzna 
nie tylko obywateli o polskiej tożsamości narodowej. Po raz pierwszy 
ofi cjalnie przełamano monolityczny wizerunek kraju. W tym samym 
roku powstała Sejmowa Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych, 
która do 1991 roku współpracowała z Komitetem do spraw Radia i Tele-
wizji w celu powołania programów w językach narodowych. Z przeło-
mem ustrojowym aktywiści mniejszościowi wiązali ogromne nadzieje na 
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zmianę polityki państwa. Próbowali sił w polityce (najczęściej bez powo-
dzenia), część z nich odnalazła się w dziennikarstwie.

Podobnie jak opisana w drugim rozdziale medialna przestrzeń global-
na, tak też lokalne przestrzenie publiczne są wypełnione przez dyskursy 
i reprezentacje, których podmiotem i producentem jest w zasadniczej czę-
ści społeczność dominująca. To jej język, etniczność (czy raczej jej brak, 
swoista etniczna neutralność i transparentność), religia i punkty widzenia 
są eksponowane w środkach masowego przekazu. Są one oczywistością 
i samorozumiejącym się kontekstem. To przestrzeń, w której grupa domi-
nująca jest zarówno nadawcą, jak i adresatem. Problem wielokulturowości, 
czy też problem z wielokulturowością, niewątpliwie istnieje i to dla dwóch 
uczestników audiowizualnego procesu komunikacyjnego. Z jednej strony 
przede wszystkim dla grup narodowych i etnicznych, dopominających się 
medialnej reprezentacji i możliwości nie tylko pasywnego, ale i aktyw-
nego uczestnictwa w polskich mediach publicznych, z drugiej zaś strony 
dla telewizji jako instytucji, która musi wypracować strategię udostępnia-
nia mniejszościowemu odbiorcy swojego czasu antenowego. Dla nadawcy 
publicznego (w obecnym kształcie mediów publicznych i zasad ich fi nan-
sowania) odbiorca mniejszościowy i jego potrzeby są kłopotliwym obo-
wiązkiem, którego rezultatami szczyci się wprawdzie w raportach o reali-
zacji misji, ale którego spełnienie niejednokrotnie rodzi się w bólach.

Akces mniejszości do telewizyjnego dyskursu realizuje się w modelu 
publicznym81 . Jak charakteryzuje go Klimkiewicz głównym aktorem są 
w nim media publiczne, gdzie społeczności mniejszościowe otrzymują 
proporcjonalną w stosunku do swej liczebności reprezentację medialną. 
Obecność kulturowej różnorodności jest zapewniona dzięki zasadom ser-
wisu publicznego oraz zobowiązaniom prawnym (Klimkiewicz, 2007). 
Obowiązek akomodacji różnorodności w sferę publiczną zostaje złożo-
ny na barkach nadawców publicznych, ponieważ nadawcy komercyjni 
niemal wcale nie podejmują wątków wielokulturowych, utrzymując się 
wyłącznie z wpływów reklamowych, co powoduje, że widz mniejszoś-
ciowy znajduje się poza zakresem ich zainteresowania. W kolejnym roz-
dziale przybliżę strategię pluralizacji przekazu Telewizji Polskiej, skupia-
jąc się na unikatowym w skali kraju przypadku regionalnego oddziału 
TVP Białystok i jej Redakcji Programów Mniejszości i Prawosławnych. 

81 Obok niego Beata Klimkiewicz wyróżnia także: autonomiczny, mniejszościowy 
i obywatelski (zob. Klimkiewicz, 2007).
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W tym regionalnym ośrodku Telewizji Polskiej jak w soczewce skupiają 
się zarówno zalety, jak i zagrożenia modelu publicznego, a jednocześnie 
odzwierciedlenie znajduje napięcie między statycznym i dynamicznym 
sposobem ujęcia wielokulturowości.

4.4. Mniejszości w Telewizji Białystok

W rozważaniach nad wprowadzeniem Innego w tkankę polskich mediów 
poza zakresem mojego zainteresowania pozostają wizerunki i reprezen-
tacje Innych kreowane przez grupę dominującą. Nie uznaję ich za pełną 
akomodację wielokulturowości w media, rolę tę przypisując jedynie repre-
zentacjom i głosom pochodzącym od samych społeczności mniejszościo-
wych. Wewnątrzpaństwowa komunikacja ponad granicami, podobnie jak 
ta globalna, oznacza pluralizację, gdzie Inny jest aktywnym podmiotem 
wymiany komunikacyjnej i samodzielnie kreuje własną reprezentację 
kulturową. Takie założenie zawęża możliwy materiał analityczny, pozo-
stawiając poza polem zainteresowań media komercyjne, choć nie sposób 
im odmówić dostarczania widzowi elementów inności. Pierwiastkiem 
dynamizującym homogeniczny komercyjny przekaz może być chociaż-
by zaangażowanie w roli prezenterki pogody pół-Ghanki czy włoskiego 
tancerza we fl agowym rozrywkowym show stacji. Wątki wielokulturo-
we są podejmowane także przez popularne programy popołudniowe, jak 
Rozmowy w toku (TVN) czy Miasto kobiet (TVN Style). Mimo że wątki 
rozbijające monolityczny i jednoetniczny obraz polskiego społeczeństwa 
pojawiają się w mediach komercyjnych, w żadnym z tych wypadków na-
dawcą i projektowanym odbiorcą tekstu telewizyjnego nie przestaje być 
widz pochodzący z grupy dominującej. Najczęściej wprowadzenie pier-
wiastka kulturowej czy etnicznej odmienności pełni funkcję wabika, któ-
ry ma przyciągnąć przed ekran widza większościowego. Strategią doboru 
tematów i postaci kieruje logika atrakcyjności dla najbardziej interesującej 
nadawcę grupy. Mniejszości, w polskich realiach demografi cznych, nie są 
taką grupą. Stąd elementy egzotyki (atrakcyjna pogodynka czy dynamicz-
ny włoski tancerz), sensacji (małżeństwa mieszane) czy próby oswajania 
Obcego (muzułmanki poruszające w mediach kontrowersyjne tematy, jak 
zakrywanie głowy chustą lub miejsce kobiety w kulturze islamu). Z punk-
tu widzenia społecznego dyskursu oraz organizacji mediów w przypadku 
nadawców komercyjnych nawet jeśli podejmowane są wątki kulturowej 



140

różnorodności, Inny nie zostaje dopuszczony do mediów komercyjnych: 
przedstawiciele kultur niedominujących nie realizują własnych progra-
mów, nie generują samodzielnie swych medialnych przekazów.

Gdy zatem mowa o prawdziwie wielokulturowej, spluralizowanej 
przestrzeni audiowizualnej, w obrębie zainteresowania są wyłącznie me-
dia publiczne, które jako jedyne (choć z ociąganiem) dopuszczają na włas-
ną antenę podmioty inne niż grupa dominująca. W tej mierze białostocki 
ośrodek regionalny Telewizji Polskiej jest przykładem szczególnym i – 
jak sądzę – bezprecedensowym, dlatego jemu i tworzonym w nim audy-
cjom dla mniejszości chcę poświęcić ten rozdział. Wyjątkowość w im-
plementacji społeczności mniejszościowych w przygotowywany przez 
ośrodek program sprawia, że trudno traktować go jako model funkcjo-
nujący w samej Telewizji Polskiej. Jest jednak doskonałym przykładem 
na to, jak zdynamizowany może być przekaz medialny, gdy społeczność 
lokalna bierze media w swoje ręce.

Region, jaki obsługuje oddział białostocki, jest szczególny w skali 
kraju. Odsetek ludności niedeklarującej się jako Polacy jest tu zdecydo-
wanie wyższy niż statystyczny i wynosi 4,6% mieszkańców (uśredniony 
wynik ogólnopolski to 1,2%). Wprawdzie są regiony, w których aż 12% 
ludności deklaruje narodowość inną niż polska (województwo opolskie), 
ale wyjątkowość Podlasia opiera się na dużej dywersyfi kacji etnicznej tej 
grupy – mieszkają tu obok siebie Polacy, Białorusini, Litwini, Romowie, 
Rosjanie, Tatarzy polscy oraz Ukraińcy. Trzeba zwrócić uwagę, że nie 
jest to ludność napływowa, ale rdzenna ludność Podlasia mieszkająca od 
pokoleń „u siebie”, na skutek pogranicznych zawirowań ostatnich stule-
ci zatopiona w żywioł polski. Jak mówi jeden z moich respondentów, to 
nie oni wędrowali, ale granice kilkakrotnie w ciągu kilku pokoleń prze-
mieszczały się ponad ich głowami.

4.4.1. Demokratyzacja dostępu do lokalnej anteny

Dla takiej jak na Podlasiu różnorodności etnicznej trudno stworzyć stra-
tegię sprawiedliwego i satysfakcjonującego dla wszystkich podmiotów 
uczestnictwa w lokalnym medium. Władzom białostockiej telewizji udało 
się jednak znaleźć wychodzące naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu 
i prawdziwie demokratyczne rozwiązanie realizujące założenia wielokul-
turowości dynamicznej – opartej na dialogu i faktycznym międzykultu-
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rowym kontakcie. Demokratyczność tę i postawę dialogu odnajduję na 
trzech poziomach.

Po pierwsze, już sama geneza ośrodka telewizyjnego w Białymstoku 
miała bardzo oddolny i społeczny charakter. Była związana z grupą ak-
tywnych jeszcze pod koniec lat osiemdziesiątych dziennikarzy mniejszoś-
ciowych (współtworzących białoruski niezależny obieg wydawniczy), 
którzy w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych pod auspicjami war-
szawskiego ośrodka Telewizji Polskiej (obejmującego swoim zasięgiem 
także Podlasie) realizowali krótki program dla mniejszości. Oto jak mówi 
o tej inicjatywie jeden z pierwszych twórców programu białoruskiego:

Chyba z szesnaście czy siedemnaście lat temu był czas, kiedy ludzie związani 
z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów mieli władzę w telewizji (...) znaliśmy 
się z działalności jeszcze niezależnej (...) więc pomyśleliśmy sobie, dlaczego by 
nie zrobić audycji białoruskich w telewizji (…) i dzięki dawnym znajomościom 
pojechaliśmy raz do jednego dyrektora, potem (…) do Warszawy (...) przy działa-
jącym już tutaj w Białymstoku telewizyjnym Kurierze kresowym (...) udało nam 
się zorganizować (...) Kurier kresowy – wydanie białoruskie82.

Warto zwrócić uwagę, jak istotny dla mediów po 1989 roku był tre-
ning, jaki młoda mniejszościowa kadra dziennikarska uzyskała w dobie 
końca PRL-u. Przykuwa uwagę fakt, że to właśnie społeczność biało-
ruska – jak zaznacza Pawluczuk, przychylnie i pobłażliwie traktowana 
przez ówczesne władze – przeciwstawiła się systemowi, angażując się 
w działalność opozycyjną i tworząc drugi obieg. To Białorusini również 
stali się inicjatorem i motorem regionalnych mediów audiowizualnych 
oraz liderem lokalnej mniejszościowej aktywności medialnej.

Gdy pojawiła się możliwość stworzenia regionalnego ośrodka telewi-
zyjnego na Podlasiu, programy dla grup narodowych i etnicznych miały 
być jego znakiem rozpoznawczym. Niedługo po założeniu TVP Biały-
stok w 1997 roku zorganizowano tam dwie międzynarodowe konferencje 
dotyczące obecności i reprezentacji mniejszości w mediach audiowizual-
nych83. Cykle dla mniejszości były drugim po lokalnym serwisie informa-
cyjnym programem, który wszedł na antenę. 

82 Respondent 2.
83 Ethnic and National Minorities in electronic media w 2000 roku (Belarus, Estonia, 

Lithuania, Latvia, Poland, Ukraine) oraz Minorities in electronic media – models, repre-
sentation and expectations w 2001 roku.
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Drugim aspektem demokratyczności audycji mniejszościowych był 
sposób rozdzielania pomiędzy poszczególne społeczności przyznanego 
mniejszościom czasu antenowego oraz ustalania formuły programów. 
Chcąc uniknąć nieporozumień i oskarżeń o sprzyjanie konkretnym 
grupom, zadanie rozdzielenia czasu antenowego pozostawiono samym 
mniejszościom. Do społecznych konsultacji zaproszono przedstawicieli 
organizacji mniejszościowych, którzy mieli ustalić, w jaki sposób i w ja-
kim zakresie każda grupa będzie reprezentowana w regionalnej telewizji. 
Uczestnicy negocjacji ustalili formułę wspólnego bloku programów dla 
mniejszości, w którym każda z grup otrzymała ilość czasu korespondują-
cą z jej wielkością, wedle zasady: im bardziej liczna mniejszość, tym wię-
cej czasu antenowego ma do dyspozycji. Opierając się na pochodzących 
od organizacji mniejszościowych szacunkach liczebności, Białorusinom 
(200–300 tysięcy) przyznano 20 minut tygodniowo, Ukraińcom (200–300 
tysięcy) 10 minut tygodniowo, Litwinom (20–25 tysięcy) 10 minut trzy 
razy w miesiącu, a Romom (20–30 tysięcy), Rosjanom (10–15 tysięcy) 
i Tatarom (5 tysięcy) po 7,5 minuty w skali miesiąca.

Fakt, że wyżej opisana strategia podziału czasu antenowego była 
wynikiem konsultacji i ustaleń reprezentantów mniejszości, sprawił, że 
mimo iż długość poszczególnych audycji jest daleka od oczekiwań za-
równo twórców, jak i widzów, formuła programu została zaakceptowana. 
Od 1997 do 2002 roku programy wszystkich mniejszości ukazywały się 
w bloku Sami o sobie, by w 2002 roku rozdzielić się na sześć osobnych 
programów, co jak sugeruje jeden z dziennikarzy84, było decyzją moty-
wowaną czysto administracyjnie i miało na celu multiplikację tytułów 
mniejszościowych, a więc misyjnych.

Koncepcją podziału czasu antenowego zachwiał Narodowy Spis Po-
wszechny z 2002 roku, którego ofi cjalne wyniki dotyczące problemów 
etniczności były ostro krytykowane nie tylko przez środowiska mniej-
szościowe. Otóż okazało się, że w całym kraju jest niecałe 49 tysięcy Biało-
rusinów, 31 tysięcy Ukraińców, 13 tysięcy Romów, po około 6 tysięcy Ros-
jan i Łemków i niewiele ponad 500 Tatarów. Reprezentanci mniejszości 
zwracali uwagę na milczące, a czasami i explicite wyrażane zniechęcanie 
respondentów do deklaracji niepolskiej narodowości, a także niechęć do 
ujawniania się z niepolską tożsamością – pokłosie wieloletniej polityki 
PRL-u stygmatyzującej podobne deklaracje. Mimo kontrowersji oraz 

84 Respondent 2.
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niekompatybilności ilości czasu antenowego przysługującego poszcze-
gólnym grupom do ich rzeczywistej liczebności w regionie, formuły pro-
gramu już nie modyfi kowano i funkcjonuje ona w niezmienionej postaci 
do dziś, choć generuje dosyć kuriozalną sytuację, w której trzy grupy 
dysponują 7,5-minutowym programem w skali miesiąca. Ilość ta wydaje 
się o tyle niefortunna, że z jednej strony jest to zdecydowanie zbyt wiele 
na program informacyjny (tak małe społeczności nie mogą wygenerować 
wystarczającej liczby wydarzeń, by można było na ich podstawie przy-
gotować siedmiominutowy program informacyjny), z drugiej zaś owe 7 
minut nie pozwala na użycie bardziej rozbudowanej i pogłębionej formy 
dziennikarskiej, jak reportaż czy dokument. Problem ten pojawi się jesz-
cze w części poświęconej analizie tekstualnej programów mniejszościo-
wych, już teraz jednak warto odnotować, że zawieszone są one między 
różnymi formami telewizyjnymi, przybierając dosyć hybrydyczną i nie-
przewidywalną postać.

Trzecim „demokratyzującym” elementem programów białostockiego 
ośrodka telewizji jest sposób wyłonienia ze społeczności mniejszościo-
wych reprezentantów, którzy mieliby odgrywać rolę dziennikarzy. Oto 
przedstawiciele organizacji mniejszościowych typowali ze swoich szere-
gów osoby, które mogłyby pełnić funkcję rzeczników odpowiedzialnych 
za kreowanie przekazu dla własnej grupy, ale i swojej kulturowej i spo-
łecznej reprezentacji. Dziennikarzy typowano na podstawie wcześniej-
szych doświadczeń (najczęściej radiowych), większość jednak nie miała 
wcześniej kontaktu z mediami. Wydaje się, że zasadniczym kryterium 
doboru było zaufanie, jakim cieszyli się kandydaci, i rola, jaką odgry-
wali w grupie. Wyznaczone przez mniejszości osoby zostały zatrudnione 
przez Telewizję Polską, stały się rzecznikami odpowiedzialnymi za ko-
munikację medialną grupy.

Podsumowując strategię ośrodka białostockiego, można powiedzieć, 
że mimo iż doskonale mieści się ona w modelu publicznym, zmierza jed-
nak w stronę modelu obywatelskiego, który zakłada prawo do reprezen-
tacji różnych grup kulturowych niezależnie od ich liczebności czy siły 
politycznej i ekonomicznej. Cały trójstopniowy proces jest silnie zakotwi-
czony w decyzji i inicjatywie lokalnej społeczności – od podjęcia inicja-
tywy o powołaniu audycji mniejszościowych, która wypłynęła od biało-
ruskich dziennikarzy, przez społeczne konsultacje i negocjacje dotyczące 
podziału czasu antenowego, który mniejszości same sobie przyznały, aż 
do wyłonienia z grup dziennikarzy mniejszościowych.
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Wszystko to sprawia, że zachwianiu ulega tradycyjne rozpisanie ról na 
gospodarzy i obcych. Dzięki takim inicjatywom jak Redakcja Programów 
Mniejszościowych w TVP Białystok dochodzi do pluralizacji przestrze-
ni medialnej, gdzie Inny przestaje być określeniem jednoznacznym i na 
stałe przypisanym jednej grupie, a zaczyna być jakością mobilną i ambi-
walentną. Owo odwracanie i naprzemienność ról „innego”, „obcego” to 
ważny element demokratyzacji sfery publicznej.

4.4.2. Strategia niszy

Zapewniając mniejszościom dostęp do anteny oraz prawo do kształtowa-
nia własnej reprezentacji, Telewizja Polska posłużyła się strategią niszy, 
programy dla mniejszości umieszczono bowiem na podwójnym margine-
sie. Po pierwsze, w Telewizji Polskiej programy mniejszości narodowych 
i etnicznych są realizowane w oddziałach regionalnych emitujących na 
antenie TVP Info. Kanał ten, do 2005 roku funkcjonujący jako Telewizja 
Regionalna, ma stosunkowo nieliczną widownię (w porównaniu z TVP1 
i TVP2). Według danych z 2006 roku85 regularnie (a więc codziennie lub 
prawie codziennie) ogląda go 34% widzów, a sporadycznie (rzadziej niż 
raz w tygodniu) 24%. Typowy regularny widz TVP Info to osoba starsza, 
powyżej pięćdziesiątego roku życia, często emeryt lub rencista o jasno 
sprecyzowanych poglądach politycznych. Często jest to mieszkaniec 
małego miasta o wykształceniu podstawowym lub zasadniczym, nieko-
rzystający z nowych mediów. To także osoba silnie związana z regionem 
i określająca się jako lokalny patriota. Widz sporadyczny to pod wieloma 
względami przeciwieństwo widza regularnego: osoba młoda do 29 lat, 
często uczeń lub student bądź osoba z wyższym wykształceniem, miesz-
kaniec dużego miasta, o niesprecyzowanych poglądach politycznych, nie-
interesujący się polityką, niezwiązany silnie z regionem, dla którego nie 
telewizja, lecz internet jest głównym źródłem informacji. Umiejscowienie 
tematyki mniejszościowej w programie cieszącym się takim profi lem od-
biorcy marginalizuje nie tylko jej znaczenie i wagę (prawdziwie istotne 
programy i tematy pojawiają się w TVP1 i TVP2), ale zawęża też krąg 
potencjalnych odbiorców. 

85 Ocena funkcjonowania TVP3 w kontekście potrzeb lokalnych – postrzeganie roli 
i zadań telewizji regionalnej, przeprowadzona przez TNS OBOP na zlecenie Telewizji 
Polskiej w 2006 roku.
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Innym elementem obniżającym potencjalną widownię programów 
mniejszościowych są praktyki związane z oglądaniem TVP Info. Istnie-
je możliwość opuszczania przez widzów „pustych pól”, jakimi dla stacji 
o profi lu informacyjnym są programy inne niż serwisy informacyjne.

Kolejnym elementem marginalizującym produkcje dla mniejszo-
ści jest uplasowanie ich w rozłącznej, regionalnej części programu, 
w tzw. okienkach. TVP Info funkcjonuje na dwóch poziomach: pasma 
wspólnego, emitującego program realizowany w centrali (czyli ośrod-
ku warszawskim) z wykorzystaniem materiałów powstałych w oddzia-
łach regionalnych, oraz „okienek”, czyli emisji regionalnej, którą każ-
dy z ponad 20 regionalnych oddziałów Telewizji Polskiej samodzielnie 
zagospodarowuje programem realizowanym wedle własnego pomysłu 
i w odpowiedzi na lokalne zapotrzebowanie. Umieszczenie cykli mniej-
szościowych w tak wyizolowanym, niedostępnym szerokiej widowni 
czasie antenowym sprawia, że dominująca polska i katolicka większość 
nie napotyka w mediach publicznych niemal żadnego śladu obecności 
etniczności, religii czy obrzędowości innej niż własna. Umieszczenie cy-
kli mniejszościowych w pasmach rozłącznych jest w istocie marginali-
zowaniem społeczności mniejszościowych, które albo nie są dostrzegane 
w ogóle, albo funkcjonują jako regionalna ciekawostka86 bądź (w wersji 
negatywnej) jako regionalny problem, niedotyczący społeczeństwa jako 
całości. Telewizja Polska nie tworzy też wspólnej platformy porozumie-
nia między różnymi grupami mniejszościowymi, umożliwiającej zapo-
znanie się na przykład Słowakom z południa z codziennymi problemami 
czy inicjatywami Białorusinów z północy.

Tylko dwa programy mniejszościowe są emitowane w paśmie wspól-
nym: ukraińskie Telenovyny oraz „ogólnomniejszościowe” Etniczne kli-
maty. Takie uplasowanie tychże programów w ramówce jest motywowane 
rozproszeniem społeczności ukraińskiej (w konsekwencji akcji „Wisła”), 
a w przypadku Etnicznych klimatów podejmowaniem tematyki dotyczą-
cej etniczności w ogóle i realizowaniem materiałów w różnych częściach 
Polski. Wydawać by się zatem mogło, że sytuacja zarówno autorów, jak 
i odbiorców powyższych dwóch cykli jest bardziej komfortowa niż regio-
nalnie wydawanych programów dla mniejszości, ale i to rozwiązanie oka-

86 W taki sposób są traktowane społeczności mniejszościowe w polskim brandingu 
miejsc, co szczególnie wyraźnie widać na przykładzie strategii budowania wizerunku wo-
jewództwa podlaskiego – więcej: Zdrodowska, 2007.
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zuje się dalekie od doskonałości. Spowodowane jest to znaczną płynnoś-
cią ramówki TVP Info, który jest kanałem informacyjnym. Emisja cykli 
jest zależna od nieprzewidywalnego kalendarza konferencji prasowych 
polityków czy wydarzeń sportowych. Prowadzi to do ich nieregularności 
i nieuchwytności w ramówce, a nieraz odwlekania emisji nawet o kilka 
tygodni. Wszystko to sprawia, że niezwykle trudno jest Telenovynom 
oraz Etnicznym klimatom wypracować sobie stałego, lojalnego widza. 
Nawet odbiorca zainteresowany tymi pozycjami musi włożyć wiele wy-
siłku w wyśledzenie ich w ramówce – a i ono nie gwarantuje obejrzenia 
programu, który niejednokrotnie musi ustąpić doraźnie istotniejszym wy-
darzeniom medialnym, politycznym lub rozrywkowym.

Pomimo tych zastrzeżeń ulokowanie programów mniejszościowych 
w regionalnym paśmie rozłącznym TVP Info ma niewątpliwą zaletę, 
jaką jest bliski związek z lokalną społecznością i zanurzenie w miejsco-
wym kontekście, pozwalające zachować wrażliwość na regionalne prob-
lemy i zawiłości. W codziennym funkcjonowaniu mniejszości to właśnie 
lokalne środowisko jest realnym polem kontaktów oraz walki o własne 
miejsce czy edukację w narodowych językach. Lokalny wymiar medium 
wydaje się dobrą areną do negocjacji rozgrywających się w mikroska-
li. Do takiej właśnie niszowej strategii skłania specyfi ka geografi czno-
-demografi czna kraju, gdzie wielokulturowość jest zjawiskiem lokal-
nym, rozgrywającym się przede wszystkim w poszczególnych regionach. 
Umiejscowienie programów dla mniejszości w regionalnych oddziałach 
Telewizji Polskiej wydaje się – mimo ich uniszowienia – rozwiązaniem 
wychodzącym naprzeciw specyfi ce oraz doraźnym potrzebom mniej-
szościowego widza.

4.5. Programy dla mniejszości – analiza zawartości

By sprawdzić, jak mniejszości korzystają z czasu antenowego, poddałam 
ich programy analizie zawartości, skupiając się na trzech sferach: na po-
dejmowanej tematyce, na użyciu stereotypów oraz ukazywaniu wkładu 
mniejszości w rozwój Podlasia i Polski, a także na dopuszczaniu do swo-
jego skrawka czasu antenowego przedstawicieli innych niż własna grup.

Przeanalizowałam łącznie 65 materiałów telewizyjnych pochodzących 
z regularnie emitowanych na antenie regionalnego ośrodka w Białym-
stoku cykli dla mniejszości: Podlaskiego Orientu (programu dla Tatarów 
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polskich87), Rosyjskiego głosu88, cyklu My Romowie, Panoramy litewskiej, 
Przeglądu ukraińskiego oraz Tygodnia białoruskiego. Wszystkie poddane 
analizie programy zostały wyemitowane w 2008 i 2009 roku89.

4.5.1. Profi l tematyczny programów mniejszościowych

Analiza zawartości programów mniejszościowych ma na celu wskazanie 
zarówno profi lu tematycznego programów mniejszościowych jako cało-
ści, jak i charakteru poszczególnych cykli. Zakładam bowiem, że podej-
mowane przez autorów tematy z jednej strony mają wpływ na charakter 
kulturowej i społecznej reprezentacji, jaką w przestrzeń medialną wysy-
łają mniejszości, z drugiej zaś są probierzem nastrojów, jakie panują we-
wnątrz społeczności, a także w ich relacjach z innymi.

Najczęściej podejmowaną tematyką jest szeroko pojęte życie kultu-
ralne. Jeśli przyjrzeć się czasowi, jaki kulturze poświęcają poszczególne 
programy, okaże się jednak, że rozbieżności pomiędzy cyklami poszcze-
gólnych mniejszości są znaczne. Zdecydowanie najczęściej wątki kultu-
ralne podejmuje Przegląd ukraiński, w którego przypadku pojawiają się 
one w aż 75% wszystkich materiałów, oraz Rosyjski głos, gdzie 64% prze-
analizowanych tekstów poświęconych jest kulturze. Najmniej kulturową 
aktywnością swojej grupy zajmują się autorzy Podlaskiego Orientu, któ-
rzy poświęcili jej zaledwie 9% przeanalizowanych programów.

Analiza zawartości kulturowego rekordzisty idzie w parze z ujawnio-
nymi podczas badań jakościowych deklaracjami autorów audycji ukra-
ińskiej. Jej wydawca na pytanie o najchętniej podejmowaną tematykę 
deklaruje zainteresowanie tematyką „związaną ze szkolnictwem, z wy-
chowaniem dzieci, z kultywowaniem tradycji, z językiem, historią, ale też 

87 Program od września 2012 roku jest emitowany pod tytułem Tatarskie wieści. 
Tutaj będę jednak używać tytułu, pod jakim był realizowany w czasie, z którego pochodzą 
analizowane materiały.

88 Od stycznia 2012 roku pod tytułem Rosyjski ekspres.
89 Ze względu na politykę podziału czasu antenowego zdecydowałam się na zdy-

wersyfi kowanie liczby poddawanych analizie materiałów w ramach każdego z cykli, 
aby zrównoważyć zawartość objętych badaniem materiałów. W przypadku siedmiominu-
towych cykli jednostką poddawaną analizie był cały program, podczas gdy najdłuższy 
Tydzień białoruski w analizie zawartości został rozbity na poszczególne, wyemitowane 
w ramach programu materiały. W ten sposób badaniu podlega podobna ilość czasu an-
tenowego przeznaczonego dla każdej z mniejszości, dając każdemu cyklowi szansę na 
podobnie zróżnicowany materiał.
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miejscem (…) kultury dzisiaj”90, bardzo jednoznacznie odżegnując się od 
problematyki społecznej („Są od tego magazyny interwencyjne”91) oraz 
polityki („chyba że jakieś (…) konteksty pojawiają się lokalnie [i będą] 
związane z naszą kulturą”92). Podobnie całkowicie świadomy kulturowej 
dominacji w swoim cyklu jest autor programu rosyjskiego. Autorzy zatem 
świadomie i celowo koncentrują się na tematyce kulturalnej, która wydaje 
im się kluczem do podtrzymywania tożsamości grupy, a jednocześnie od-
powiedzią na zapotrzebowanie widowni.

Jeśli przyjrzeć się binarnemu napięciu między kulturą wysoką a po-
pularną (jakkolwiek umowne i nieostre w swych granicach byłoby to roz-
różnienie), okaże się, że między obydwoma biegunami zachowana jest 
zaskakująca równowaga. To o tyle niespodziewane, że programy mniej-
szościowe jako całość sprawiają wrażenie zdominowanych przez kulturę 
popularną i reminiscencje tradycji ludowej. Tymczasem kulturze wyso-
kiej poświęcone jest 47% wszystkich materiałów kulturowych, podczas 
gdy kulturze popularnej niewiele więcej, bo 53%. Podobnie równowaga 
zostaje pomiędzy relacjami o współczesnych i przeszłych wątkach kultu-
ralnych – odpowiednio 52% i 48%.

O ile w perspektywie ogólnej jest zachowana równowaga, o tyle 
w przypadku poszczególnych cykli mniejszościowych rozbieżności są już 
znaczące. Trzy cykle: romski, litewski oraz białoruski, podejmując tema-
tykę kulturową, poruszają się wyłącznie w domenie zjawisk współczes-
nych, z jednoczesnym zachowaniem równowagi między kulturą wysoką 
a popularną. Cykl ukraiński tymczasem konsekwentnie zdaje się koncen-
trować na przejawach kultury popularnej w jej przeszłych formach, co 
przekłada się na jego tradycyjny, ludowy charakter. Ukraińska dzienni-
karka zapytana o eksponowanie w programie kultury w jej tradycyjnym 
wydaniu odcina się od umyślnego folkloryzowania, charakter prezento-
wanych wiadomości kulturowych przypisując pozatelewizyjnej rzeczy-
wistości, w której dominują wątki folklorystyczne („jakie jest życie tej 
mniejszości, tak my to życie pokazujemy (…) zawsze musimy pokazać 
przejawy tego zorganizowanego ukraińskiego życia”93). Otwarte jednak 
pozostaje pytanie o ciąg przyczynowo-skutkowy: czy programy ukazują 
folkloryzm, bo taka jest spontaniczna aktywność społeczności, czy raczej 

90 Respondent 5.
91 Respondent 5.
92 Respondent 5.
93 Respondent 4.
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grupa i animujące ją organizacje skupiają się na folklorze dlatego, że jest 
on nagradzany medialnym zainteresowaniem.

Nie bez znaczenia jest także styl pracy dziennikarzy:

(…) mamy (…) stałą współpracę z osobami zaangażowanymi w ruch ukraiński, 
na przykład nauczycielkami języka ukraińskiego, które z reguły jak coś robią, to 
dzwonią, mówią: (…) robimy teraz warsztaty (…) przyjeżdżajcie, o tym zrobicie 
materiał. Z reguły jest tak: stoi komputer, mam w zakładkach te wszystkie gminy 
w terenie i oglądam, monitoruję, co robią, może jakieś nowe projekty (…). Są rów-
nież (…) różne święta, więc może jakieś obrzędy związane z danym świętem94.

Owo skupienie na takich organizacjach jak szkoły w pewien sposób 
ukierunkowuje na ludowość. Instytucje te w podtrzymywaniu i animo-
waniu społeczności mniejszościowej najczęściej odwołują się właśnie 
do kultury ludowej, która we współczesności straciła walor naturalnego, 
spontanicznego, oddolnego działania, przechodząc w zakres instytucjo-
nalnej reanimacji.

Drugim co do częstotliwości podejmowania tematem jest tradycja, 
której poświęcono 23% przeanalizowanych tekstów. W ramach tej kate-
gorii zdecydowanie najczęściej podejmowane są wątki związane z dawną, 
ludową obrzędowością (47%), obrzędami kultywowanymi współcześnie 
(33%) oraz materialnymi wytworami kultury ludowej (27%). W tej kate-
gorii prym wiedzie Przegląd ukraiński, konsekwentnie oscylując wokół 
tradycji muzycznej (obecnej także w programie rosyjskim). Prezentacje 
zespołów folklorystycznych oraz praktyk podtrzymywania muzycznego 
dorobku grup mniejszościowych wydają się odbiciem aktywności spo-
łeczności mniejszościowych, będącej w dużej mierze konsekwencją pe-
erelowskiego zamykania tradycji w ramach folkloru śpiewanego. Progra-
my dla mniejszości są na ludowo rozśpiewane, choć – by nie wykrzywiać 
ich wizerunku – dodać trzeba, że pomimo dominacji melodii ludowej 
pojawiają się i inne paradygmaty muzyczne. Komentowane są konkursy 
chórów oraz festiwale muzyki cerkiewnej, wprowadzające w telewizyjną 
tkankę silny zastrzyk repertuaru muzyki klasycznej. Drugim wątkiem 
łamiącym folklorystyczny charakter muzyki prezentowanej w cyklach 
mniejszościowych jest praktyka emitowania w każdym odcinku Przeglą-
du ukraińskiego teledysków do współczesnej ukraińskiej muzyki, nawet 
tej o cięższym brzmieniu. Osobnym wątkiem jest silnie eksponowany 

94 Respondent 4.
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przez Tydzień białoruski rockowy Festiwal Muzyki Młodej Białorusi 
„Basowiszcza”, który zawsze może liczyć na szczegółową relację, będącą 
jednak czymś więcej niż zwykła relacja z wydarzenia kulturalnego, bo 
mającą cechy politycznej deklaracji.

Co nieco zaskakujące, wątków związanych z tradycją niemal nie po-
dejmuje program romski. Jest to o tyle ciekawe, że potoczny wizerunek 
społeczności romskiej jest bardzo ściśle związany z taborową muzyką 
i tańcem. W takim bowiem kontekście Romowie ukazywani są najczęś-
ciej – zarówno w mediach, jak i w przestrzeni publicznej, podczas festi-
wali i przeglądów, a nawet w czołówce własnego programu.

Uwagę zwraca także Panorama litewska, która idzie w nieco odmien-
nym niż pozostałe cykle kierunku, zwracając się raczej ku narodowości 
niż ludowości. Podtrzymywaniu duchowej więzi z Litwą poświęcono po-
łowę materiałów dotyczących tradycji.

Trzecim najczęściej pojawiającym się tematem jest edukacja. Na wąt-
kach oświatowych i edukacyjnych skupia się 22% przeanalizowanych 
tekstów. Największa ich liczba jest poświęcona sukcesom, oddolnym ini-
cjatywom podejmowanym przez organizacje mniejszościowe (niekoniecz-
nie w ramach szkolnych murów) oraz szkołom umożliwiającym młodym 
reprezentantom mniejszości edukację w języku narodowym.

Kolejne co do intensywności podejmowania w cyklach mniejszościo-
wych kategorie to historia oraz organizacje mniejszościowe – obydwu 
poświęcone jest po 14% poddanych analizie materiałów. 67% wszystkich 
materiałów odnoszących się do historii przedstawia bolesne i negatyw-
ne doświadczenia – w żadnym cyklu nie pojawił się materiał odwołują-
cy się do pozytywnych wydarzeń z przeszłości. Ciekawym wątkiem jest 
materiał Rosyjskiego głosu95 dotyczący obchodów rocznicy wyzwolenia 
Białegostoku przez armię radziecką. Nie będę tu dokonywać oceny same-
go wydarzenia (stanowiącego zarzewie lokalnych napięć), niemniej wy-
daje się, że autorzy, przedstawiając kontrowersyjne obchody, przejawiają 
świadomość potencjalnej wybuchowości samej celebracji tej rocznicy, jak 
i jej medialnej relacji.

Jedynym niepodejmującym wątków historycznych cyklem jest pro-
gram białoruski, jednoznacznie i konsekwentnie pozostający w kręgu 
zainteresowań współczesnością (przyjmując niejednokrotnie formułę 
programu interwencyjnego). Dziennikarze przygotowujący Tydzień biało-

95 Rosyjski głos, 17.08.2008.
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ruski są jednak w komfortowej sytuacji, mając do dyspozycji platformę 
dającą duże pole do ekspresji: telewizję Biełsat – niezależną stację na-
dającą na mocy porozumienia polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych i Telewizji Polskiej96, w której prowadzenie białoruscy dziennikarze 
z TVP Białystok są intensywnie zaangażowani. Biełsat dysponuje o wiele 
większymi środkami czasowymi i fi nansowymi niż Tydzień białoruski. 
Warto jednak odnotować, że także białoruscy dziennikarze postrzegają 
historię w kategoriach jednoznacznie negatywnych. Redaktor zapytany 
o wątki historyczne od razu zaznacza: „nie prowadzimy lustracji Cerkwi 
prawosławnej (…) nie szukamy byłych esbeków wśród Białorusinów, nie 
robimy tego, co robi IPN”97. Jest to konsekwencja dominującego w pol-
skim dyskursie publicznym negatywnego postrzegania historii jako źród-
ła potencjalnej broni i zarzewia konfl iktów. Głębsza refl eksja nad zbio-
rowym doświadczeniem przeszłości i zakresem, w jakim używana jest 
ona do budowania i podtrzymywania tożsamości oraz jedności grupy, 
wykracza poza ramy tej monografi i. Niewątpliwie warto byłoby się jed-
nak przyjrzeć mechanizmom, które powodują, że historia doświadczana 
(i ukazywana) jest w kategoriach krzywdy i odniesień negatywnych, pod-
czas gdy (nie licząc peerelowskiej polityki polonizacyjnej) mniejszości na 
Podlasiu nie doznawały tak dramatycznych zdarzeń, jak chociażby Łem-
kowie i Ukraińcy z południowo-wschodniej Polski. 

W zakresie prezentowania organizacji mniejszościowych zdecydowa-
nym liderem jest Rosyjski głos, który odniósł się do tej tematyki w ponad 
połowie analizowanych materiałów. Podczas gdy inne programy prezen-
tują organizacje mniejszościowe przy okazji relacjonowania podejmo-
wanych przez nie działań, w programie rosyjskim pojawiają się one jako 
temat sam w sobie.

Co interesujące, religia pojawia się w zaledwie 11% materiałów – 
najczęściej w programie tatarskim. Tatarzy swoją odrębność kulturową 
w dużej mierze opierają na kulturze stołu z jednej strony i islamie z dru-
giej, jako że to jedyne dziedziny, w których grupa nie uległa asymilacji. 
Nie dysponując adresowanym do własnej grupy wyznaniowej programem 
telewizyjnym, autorzy Podlaskiego Orientu wyjątkowo często – w po-
równaniu z innymi cyklami – sięgają do wątków religijnych. Odmienność 
wyznania jest zresztą eksponowana nie tylko przez dobór tematów, ale 

96 Więcej na belsat.eu (dostęp: 9.10.2013).
97 Respondent 2.
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i za pomocą stosowanej przez narratora z offu swoistej zbitki słownej, 
w ramach której niemal w każdym programie, gdy pada określenie „Tata-
rzy”, towarzyszy mu dopełnienie „muzułmanie”.

Brak wątków religijnych w pozostałych cyklach może się wydawać 
zaskakujący zwłaszcza w kontekście szeroko eksploatowanej tradycji 
i obrzędowości. Jest to o tyle szczególne, że sfera religii i duchowości 
wydaje się istotnym elementem podtrzymywania tożsamości w grupach, 
które zachowują odmienne od dominującego wyznanie. Widzę dwa wy-
tłumaczenia takiego stanu rzeczy. Pierwszym jest przeciwdziałanie ste-
reotypowi Białorusina/Ukraińca prawosławnego – podziały narodowe 
nie zawsze pokrywają się bowiem z religijnymi. Drugim zaś jest telewi-
zyjny kontekst. TVP Białystok regularnie nadaje dwie audycje religijne 
– przeznaczoną dla katolików Pod Twoją obronę oraz skierowaną do pra-
wosławnych U źródeł wiary. Tłumaczy to niemal całkowity brak zainte-
resowania nadawców tematyką religijną – potrzeby widza w tym zakresie 
są bowiem zaspokajane w innym tekście telewizyjnym.

Tematyka religijna pojawia się w programie rosyjskim, choć tutaj od-
wołania do sfery religii są raczej odwołaniami do rosyjskiej Cerkwi jako 
pewnego niezbywalnego składnika rosyjskości w ogóle, podczas gdy 
prawosławny U źródeł wiary ma bardzo lokalny, zakotwiczony w regio-
nie charakter. W przypadku Rosyjskiego głosu odwołania do rosyjskiej 
Cerkwi mają charakter odniesień nie tyle do przestrzeni duchowej, ile do 
wielkiej ojczyzny.

Nieco zaskakująca jest także zaledwie sześcioprocentowa obecność 
dwujęzyczności. Ten wynik trzeba przypisać kilku zmiennym. Za-
mieszkujący Podlasie Tatarzy zatracili własny język, dziś posługując się 
w codziennym funkcjonowaniu wyłącznie językiem polskim – problem 
dwujęzyczności nie dotyczy ich i siłą rzeczy nie podejmują go w swo-
ich programach. W języku polskim prowadzony jest też cykl romski. 
To sytuacja o tyle szczególna, że polscy Romowie używają języka roma-
ni, w którym realizowany jest w krakowskim ośrodku TVP Informator 
romski. W ramach programu My Romowie pojawia się wprawdzie je-
den materiał poświęcony tematowi języka mniejszościowego (relacja 
z prac nad kodyfi kacją i ustaleniem zasad pisowni romani98), ale i on, jak 
wszystkie pozostałe, jest prowadzony w języku polskim. 

98 My Romowie, 28.12.2008.
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W przypadku pozostałych cykli mniejszościowych zagadnienie dwu-
języczności pojawia się sporadycznie, co stoi w opozycji do deklaracji 
dziennikarzy przygotowujących programy, którzy wskazują je jako te-
mat szczególnie istotny, wręcz wpisany w misję programów mniejszoś-
ciowych99. Wytłumaczeniem tej sprzeczności jest formuła programów. 
Są one realizowane w językach narodowych (białoruskim, ukraińskim, 
litewskim i rosyjskim) z polskimi napisami. We wszystkich cyklach wy-
pracowano strategię używania narodowych języków w ich literackiej, 
„wysokiej” formie, w wypowiedziach nadawcy (np. prezenterki bądź 
komentarza z offu), pozostawiając w zastanej, najczęściej gwarowej po-
staci wypowiedzi pojawiających się w programach gości mówiących 
„po swojemu”100. Może to sprawiać nieco paradoksalne wrażenie, ponie-
waż niejednokrotnie gwary te, podlegające ustawicznej polonizacji, są 
bardzo zbliżone do języka polskiego i niekoniecznie wymagają tłuma-
czenia. Już jednak sama obecność gwary na ekranie, w medium publicz-
nym, ma symboliczne znaczenie. Medialna obecność „swojego języka” 
dowartościowuje posługujące się nim osoby – zwłaszcza w kontekście 
wieloletniego stygmatyzowania ich użytkowników jako ludzi o niskim 
statusie społecznym i takimż poziomie kulturowym. Dla polskiego widza 
natomiast program w języku nieojczystym może być pewnym szokiem. 
Programy mniejszościowe oswajają z językową polifonią i przygotowują 
na nią w pozatelewizyjnej rzeczywistości, jednocześnie sankcjonując jej 
obecność w rzeczywistości społecznej.

Podsumowując: o ile programy są pewną całością, o tyle akcenty 
rozkładają się w nich różnie, w zależności od kulturowego kontekstu, 
jak i postawy autorów. Jeśli w przypadku Podlaskiego Orientu dominu-
ją materiały dotyczące religii oraz oddolnych inicjatyw, to program My 
Romowie koncentruje się na wątkach edukacyjnych, Przegląd ukraiński 
natomiast na wydarzeniach związanych z kulturą. Ogólnie jednak można 
stwierdzić, że podejmowana w programach tematyka raczej nie sprzyja 
wprowadzaniu wątków międzykulturowych i nie prowadzi do między-
kulturowego dialogu. Programy koncentrują się na wydarzeniach związa-

99 Respondent 2.
100 Mówienie „po swojemu” – jak często określają je reprezentanci mniejszości – to 

posługiwanie się gwarą. Język ten nie jest jednak przez same mniejszości defi niowany 
jako gwara, nie jest też postrzegany jako język polski, białoruski czy ukraiński. Niektórzy 
mieszkańcy Podlasia mówią o nim „swój”, tak jak o sobie powiedzą raczej „tutejszy” niż 
Polak bądź Białorusin.
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nych z własną społecznością i mają silnie inkluzyjny charakter. Odnoszą 
się najczęściej do przeszłych form kulturowych czy działalności własnych 
organizacji społecznych i kulturalnych, przez co można w ich przypadku 
mówić o samozwrotności, mimo że wątki „instytucjonalne” mają pewien 
potencjał do prezentacji spotkań i współpracy między przedstawicielami 
różnych grup. 

W dalszej części rozdziału postaram się przyjrzeć analizowanym 
tekstom pod względem wykorzystania kategorii skierowanych poza samą 
grupę (jak stereotypy, udział społeczności w życiu kraju i regionu). Na-
stępnie zaś poszukam przykładów międzykulturowych spotkań, próbując 
sprawdzić, czy w opisanych wyżej profi lach tematycznych istnieje mimo 
wszystko szansa na dialog.

4.5.2. Odwołania do stereotypu i wkładu w rozwój Polski i Podlasia

Dziennikarze mniejszościowi są oszczędni w operowaniu potocznymi 
wyobrażeniami dotyczącymi zarówno swojej, jak i innych grup. Szcze-
gólną ostrożność wykazują w przypadku stereotypów opisujących In-
nego – w żadnym cyklu odniesienia takie się nie pojawiły. W zakresie 
zaś odwołań do stereotypowych wyobrażeń na temat własnej grupy 
– znalazły się one w 9% przeanalizowanych tekstów medialnych. Ozna-
cza to, że polityka podtrzymywania mniejszościowej tożsamości, a także 
praktyka ewentualnego porozumiewania się z innymi grupami nie są 
oparte na utartych wyobrażeniach o sobie bądź Innym. Wyjątkiem jest 
program tatarski, gdzie wyemitowana została połowa stereotypowych 
wyobrażeń. Wszystkie one propagują pozytywny obraz Tatara i tatar-
skości. Oscylują wokół jakości, które wyznaczają tatarską odmienność 
od otaczającego żywiołu etnicznego i narodowego – a więc kuchni 
i wyznania, które jako ostatnie ostoje tatarskości są prezentowane jako 
kwintesencja kultury tatarskiej. W ich opisie używa się kategorii mocno 
wpisujących się w tatarski dyskurs tożsamościowy, takich jak „tajemni-
czość” i „nietypowość”101, z jednej strony podkreślających niezwykłość 
i niepowtarzalność, z drugiej konsekwentnie oswajających ową egzotykę 
deklaracjami swojskości i otwartości. Te ostatnie jakości pojawiają się 
w programach między innymi w wypowiedziach członków grupy domi-
nującej:

101 Podlaski Orient, 9.03.2008.
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Tatarzy w ogóle są ludźmi bardzo serdecznymi. Nie wiem, skąd się biorą jakieś 
takie tam fobie. Są to niezwykle mili, serdeczni, gościnni ludzie. Rzadko gdzie 
spotykam się z taką serdecznością i gościnnością jak tutaj u polskich Tatarów102.

Obawy, jakie budzi tatarskość, zostają przywołane tylko po to, by 
natychmiast je rozwiać. Nie dość, że Tatarzy są opisani przymiotami, 
które przypisuje sobie grupa dominująca („polska gościnność”), to jesz-
cze okazuje się, że Tatarzy grupę tę przewyższają, bo takiej gościnności 
jak wśród nich trudno doświadczyć gdzie indziej. Nie jest bez znaczenia, 
że to przełamanie negatywnego stereotypu Tatara pada z ust polskiego 
notabla, a Podlaski Orient jest jedynie pasem transmisyjnym tej pozy-
tywnej opinii. Reprezentant grupy dominującej wypowiadający się afi r-
matywnie o mniejszości podnosi nie tylko wagę, ale i wiarygodność tego 
stwierdzenia. Podlaski Orient, korzystając z wypowiedzi członków spo-
łeczności tatarskiej, ale i reprezentantów kultury dominującej, propaguje 
pozytywne autoobrazy. Konsekwencją tego jest nie tylko podbudowy-
wanie własnej grupy, ale i stosunkowo intensywne prezentowanie innych 
niż Tatarzy rozmówców, generujące pewien ładunek międzykulturowej 
aktywności. 

Podlaski Orient wiedzie prym także w zakresie ukazywania wkła-
du grupy mniejszościowej w rozwój regionu oraz całego kraju. Niemal 
wszystkie teksty podejmujące tematykę współtworzenia Podlasia przez 
społeczności mniejszościowe (8% przeanalizowanych materiałów) zosta-
ły zrealizowane w cyklu tatarskim. Wkład w grupę dominującą opiera się 
tu na dwóch elementach – wzbogacaniu pejzażu kulturowego oraz trady-
cji obrony zbrojnej kraju:

Są to niezwykle zasłużeni ludzie dla Polski. Trzeba pamiętać, że najpierw bronili 
ojczyzny, bronili Polski. Później budowali tę Polskę (…), są niezwykle zasłużeni 
dla Polski, dla ojczyzny – bo to jest ich ojczyzna tak naprawdę103.

Co istotne, słowa te padają z ust członka rządu. Podobne wątki pod-
kreśla także narratorski komentarz: „wiernie służyli Polsce”, „kiedy 
zachodziła potrzeba, stawali w obronie swojej ojczyzny – Polski”. Tym 
dobitnym i wielokrotnym deklaracjom lojalności wobec kraju oraz histo-
rycznie potwierdzonym świadectwom oddania Polsce towarzyszy rów-

102 Podlaski Orient, 10.08.2008.
103 Podlaski Orient, 10.08.2009.
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nie konsekwentnie prowadzona narracja, podkreślająca z jednej strony 
zewnętrzność i nieautochtoniczność ludności tatarskiej w tej części Eu-
ropy, z drugiej zaś pokojowe i z inicjatywy Polski wynikające przyczy-
ny pojawienia się grupy w naszym kraju. W programie niejednokrotnie 
można usłyszeć wzmianki o Janie III Sobieskim, który osiedlił Tatarów 
na Podlasiu. Takie stwierdzenia, jak: „Tatarzy (…) nierozerwalnie są już 
związani z Polską”104 czy „dbaliśmy właśnie o to, żeby integrować się 
z kulturą polską, a nie być czymś zupełnie odrębnym”105 są raczej skie-
rowane raczej do widza większościowego, wobec którego trzeba zasto-
sować przekaz o charakterze edukacyjnym – w programie wielokrotnie 
pojawiają się także materiały tłumaczące podstawowe zasady islamu, 
podstawy wiary czy charakter świąt, których to informacji nie wymaga 
zanurzony w kulturze swojej grupy widz mniejszościowy. Nadawcy pod-
kreślają brak zagrożenia przez środowiska tatarskie oraz przypominają 
wspólnotę doświadczeń narodowych. Wydaje się, że kontekstem dla tego 
typu działań medialnych jest wzmożona w społeczeństwach zachodnich 
nieufność wobec środowisk muzułmańskich. Nie dysponuję materia-
łem porównawczym sprzed 11 września 2001 roku, trudno więc ocenić, 
w jakim stopniu treści, które nazwałabym uspokajającymi, pojawiały 
się w Podlaskim Oriencie przed atakiem na World Trade Center. Warto 
jednak nadmienić, że Tatarzy polscy pojawili się w zrealizowanym przez 
Polsat reportażu Polski islam w listopadzie 2006 roku, występując z po-
dobnym, pokojowym przesłaniem, podkreśleniem własnych zasług dla 
Polski, ale jednocześnie przeciwko islamowi napływowemu (docierające-
mu do Polski wraz z migrantami z krajów arabskich) niosącemu z sobą 
zagrożenie muzułmańskim fundamentalizmem. Podobnie jak w Podlas-
kim Oriencie Tatarzy ukazani zostali jako „nasi”, oswojeni Inni, nieza-
grażający polskiej kulturze, ale wzbogacający ją dodatkowym kolorytem. 
Przypisano im rolę swoistego pomostu między „nami” a tym, co nieznane 
i potencjalnie niebezpieczne.

Pozostałe cykle o wiele wydatniej odwołują się do swoich wielkich 
ojczyzn, przywołując je w 31% wszystkich materiałów. Czołówkę w tej 
kategorii stanowią Panorama litewska i Przegląd ukraiński, które Litwie 
i Ukrainie poświęcają odpowiednio 70% oraz 67% przeanalizowanych 
materiałów telewizyjnych. Zaskakująca w świetle badań odbioru i wra-

104 Podlaski Orient, 13.04.2008.
105 Podlaski Orient, 8.06.2008.
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żeń widzów jest stosunkowo niska liczba odniesień do wielkiej ojczyzny 
w przypadku programu białoruskiego. Pojawia się bowiem zaledwie 
jedno odwołanie do Białorusi, a i to w silnie spolonizowanym kontek-
ście – przy okazji polsko-białoruskich targów i konferencji ekonomicz-
nej w Warszawie. Tymczasem poddana badaniom odbioru grupa biało-
ruskich widzów zwracała uwagę na nadreprezentację Białorusi na antenie 
Tygodnia białoruskiego, a w szczególności negatywny wydźwięk owych 
materiałów. Punktowano polityczne zaangażowanie dziennikarzy oraz 
„robienie kariery” na krytyce sytuacji na Białorusi106:

(…) bardzo lubują się w tym, żeby znęcać się nad Białorusią (…) wykpiwać (…); 
rażące jest to, że właśnie przedstawiciele tej mniejszości cały czas, mówiąc 
niedelikatnie, opluwają swoją ojczyznę etniczną (…). O Białorusi nic pozytyw-
nego nie słyszę, ciągle jest nagadywanie, ciągle kompromitacja; nie wypada, 
żeby Białorusin o prezydencie swojego kraju etnicznego mówił ostatni dyktator 
i przedstawiał go jako idiotę107.

Polityczne zaangażowanie dziennikarzy jest postrzegane wyraźnie 
negatywnie108. Tymczasem wbrew odczuciom części widzów białoruscy 
nadawcy odwołują się do Białorusi wyraźnie rzadziej niż ich redakcyjni 
koledzy do Ukrainy czy Litwy. Wydaje się, że kluczem do tej swoistej 
sprzeczności są dwa elementy. Po pierwsze, autorzy cyklu białoruskiego 
są zaangażowani w działania na rzecz demokracji na Białorusi i współ-
pracują ze wspomnianą już telewizją Biełsat, która nadaje na teryto-
rium Białorusi z wyraźnie antyreżimowym i opozycyjnym przesłaniem. 
Po drugie, wydawca białoruskiego programu zaistniał w szerszej świado-
mości reportażem o prezydencie Białorusi109 i innymi formami dokumen-
talnymi krytycznie przedstawiającymi tamtejszą sytuację. W ten sposób 
obydwa programy połączone osobą wydawcy Tygodnia białoruskiego nie-
jako zlały się widzom w jeden, ideologicznie zaangażowany przekaz. To 
o tyle interesujące, że Biełsat jest dla przeciętnego polskiego Białorusina 
niedostępny – to program emitowany satelitarnie, podczas gdy znaczna 
część polskich widzów korzysta z telewizji naziemnej. Kolejnym elemen-
tem mogącym rzucać pewne światło na reakcję widzów jest zaangażo-

106 Respondenci H, G.
107 Respondent H.
108 Respondent G.
109 Ostatni dyktator Europy (2003), reż. Jerzy Kalina.
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wanie nadawców w kulturę współczesną, muzykę o cięższym brzmieniu 
(obszerne relacje z festiwalu Basowiszcza), które to rejestry kultury same 
w sobie kojarzą się wywrotowo i rewolucyjnie. Dla niektórych, starszych 
widzów emisja rockowej muzyki z Białorusi jest postrzegana jako jasna 
deklaracja politycznych sympatii.

Wyjaśnieniem może być także wyraźne spolaryzowanie środowiska 
białoruskiego na tzw. nowych Białorusinów – którzy kończyli studia 
w czasie przemian ustrojowych w Polsce, biorąc w nich aktywny udział, 
i którzy pragną podobnych zmian na Białorusi, są jednoznacznie i otwar-
cie zaangażowani w białoruską opozycję (to w ich rękach jest zarówno 
Biełsat, jak i Tydzień białoruski) – oraz reprezentantów starszego poko-
lenia związanego z Białoruskim Towarzystwem Społeczno-Kulturowym, 
powstałym jeszcze w latach pięćdziesiątych. To osoby reprezentujące 
odmienny typ narodowej tożsamości, odnoszący się nie tyle do samej 
Białorusi, ile do białoruskiej kultury ujętej w folklorystyczne przeglądy 
i konkursy. Dla nich (we własnym przekonaniu krzywdząco niedorepre-
zentowanych w Tygodniu białoruskim) nawet ukazanie białoruskich fl ag 
podczas relacji z rockowego koncertu jest materiałem niepotrzebnie pro-
wokacyjnym.

Wracając do programów litewskiego i ukraińskiego, trzeba zaznaczyć, 
że przywoływanie wielkiej ojczyzny jest zawsze uzasadnione kontekstem 
lokalnym i wydarzeniami odbywającymi się w skali regionu – tego bo-
wiem w przekonaniu dziennikarzy oczekują widzowie programów mniej-
szościowych:

Z tego co się orientujemy, nasza publiczność nie lubi (…) słuchania o tym, co na 
Ukrainie, na przykład Juszczenko to, a Tymoszenko tamto. Bardziej interesuje 
[ją] (…) to, co jest tutaj. (…), chyba że są to duże wydarzenia i w jakiś sposób 
dotyczą nas (…) jak Pomarańczowa Rewolucja110.

Powodem niepodejmowania wątków związanych z wielkimi ojczy-
znami jest także znaczące ograniczenie czasowe programu – dziennika-
rze wskazują, że na ukraińską czy litewską ojczyznę po prostu nie ma 
czasu111. Co zresztą interesujące, samo słowo „ojczyzna” w programach 
w zasadzie nie pada – wyjątkiem jest wspomniany już i jednoznacznie po 
stronie polskości zdeklarowany Podlaski Orient.

110 Respondent 4.
111 Respondent 4.
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4.5.3. Inny w programach mniejszościowych

Zaprezentowany wyżej profi l tematyczny programów dla mniejszości, 
a także strategie korzystania z potencjalnie międzykulturowych katego-
rii, takich jak stereotyp czy ojczyzna, wskazują na koncentrowanie pro-
gramów na ludowym, tradycyjnym rejestrze podejmowanych wątków, 
a co za tym idzie – potencjalnie wsobnym charakterze prowadzonego 
dyskursu. Autorzy cykli w największym stopniu koncentrują się na włas-
nych grupach, głównego celu programów upatrując w podtrzymywaniu 
narodowych i lokalnych tradycji oraz alternatywnej wobec dominującej 
tożsamości. Programy te są swoistym zwierciadłem, w którym przegląda-
ją się reprezentanci grup mniejszościowych, a pojawienie się w nich trak-
towane jest często jako nagroda za wysiłki podejmowane na rzecz grupy. 
Cykle te pełnią ponadto funkcję swoistej informacyjnej tkanki łącznej 
pozwalającej pozostać w kontakcie z innymi członkami grupy, informują-
cej o inicjatywach i wydarzeniach kulturalnych. Czy w programach o tak 
zarysowanym profi lu i funkcji znajdzie się miejsce na komunikowanie 
nie tylko w ramach własnej grupy, ale i z reprezentantami innych mniej-
szości? Czy programy realizowane przez mniejszości mogą być i czy są 
miejscem spotkania z Innym?

Już sama formuła programów tłumaczonych na język polski wydaje 
się pierwszą sugestią komunikacyjnych możliwości audycji ukierunko-
wanych na Polaków, ale i przedstawicieli innych mniejszości. W 57% 
wszystkich przeanalizowanych materiałów pojawia się Inny. Daje się jed-
nak zauważyć ogromna nierówność: o ile reprezentanci grupy dominują-
cej pojawiają się w 68% tekstów przedstawiających spotkanie z Innym, 
o tyle przedstawiciele innych niż nadawca grup mniejszościowych gosz-
czą zaledwie w 14% materiałów.

4.5.3.1. Reprezentanci innych mniejszości

Uwagę zwraca fakt, że podczas gdy w przeanalizowanych materiałach 
pochodzących z cyklu Tydzień białoruski nie pojawia się ani jedno od-
wołanie do reprezentantów pozostałych grup mniejszościowych, Biało-
rusini występują w aż trzech tekstach nadanych przez inne mniejszości 
– ukraińskim, litewskim i rosyjskim. Świadczy to o pewnej nierówności, 
w której grupa najbardziej przykuwająca uwagę innych mniejszości sama 
nie wykazuje żadnego nimi zainteresowania. Poszukując wyjaśnienia tej 
sytuacji, należy przede wszystkim podkreślić dominującą demografi cznie 
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i medialnie pozycję Białorusinów. Według Narodowego Spisu Powszech-
nego Ludności z 2002 roku przeważająca większość mieszkańców Podla-
sia nieodnajdujących swej tożsamości w paradygmacie polskim zadekla-
rowała się jako Białorusini. To swoiste zwycięstwo białoruskości opiera 
się w dużej mierze na specyfi cznej historii regionu, w którym – w Polsce 
Ludowej – tożsamość białoruską narzucano automatycznie wszystkim 
wyznawcom prawosławia oraz bardzo prężnej elicie grupy, której aktyw-
ność – nazywana przez aktywistów innych grup propagandą – wpływa 
niewątpliwie na defi nicje tożsamościowe Podlasian.

Powstała w 2007 roku Telewizja Biełsat zogniskowała mniejszościową 
działalność ośrodka białostockiego właśnie na tematyce białoruskiej. Fun-
dowana ze środków ministerialnych działalność Biełsatu jest bardzo sil-
nie uwarunkowana sytuacją polityczną i napięciem na linii Polska–Biało-
ruś, przy czym jest skierowana nie tyle do Białorusinów w Polsce, ile do 
białoruskich widzów po wschodniej stronie granicy, i to ich komunika-
cyjne oraz informacyjne interesy zabezpiecza. Mimo to w zaistniałej sy-
tuacji społeczność i tematyka białoruska wydatnie dominują w pejzażu 
zarówno etnicznym, jak i medialnym Podlasia.

Przedstawiciele innych niż własna mniejszości występują najczęściej 
w programie rosyjskim – zawsze jednak w podobnym, odnoszącym się 
do przeszłości i kontrowersyjnym kontekście, polegającym na odmiennej 
interpretacji wydarzeń związanych z II wojną światową. I tu pojawia się 
odniesienie do Białorusinów. Materiały ukazujące Innego koncentrują 
się na majowych obchodach zakończenia wojny112 oraz rocznicy wyzwo-
lenia Białegostoku przez Armię Czerwoną113. Obydwu uroczystościom 
towarzyszyły liczne protesty i kontrowersje. Podkreślenie w programie, 
że rocznice obchodzone były wspólnie przez Rosjan, Białorusinów oraz 
Tatarów, ma podobny wymiar jak zaznaczenie (zarówno w sferze słowne-
go komentarza, jak i w materiałach wizualnych) wspólnego uczestnictwa 
w obchodach duchownych: katolickiego, prawosławnego i muzułmań-
skiego. Ekumeniczność spotkania oraz jego wielokulturowy charakter 
wydają się podkreślać wagę i zasadność wydarzenia, niejako je uspra-
wiedliwiając. Mają świadczyć o słuszności podjętej inicjatywy oraz de-
cyzji o udziale w niej środowiska rosyjskiego, neutralizując w ten sposób 
negatywny odbiór samych obchodów, jak i telewizyjnej z nich relacji.

112 Rosyjski głos, 18.05.2008.
113 Rosyjski głos, 17.08.2008.
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Pozostałe odniesienia do Białorusinów opierają się na współpracy 
mniejszościowych organizacji. Przegląd ukraiński114 prezentuje relację 
z konkursu piosenki w językach narodowych zorganizowanego przez 
białoruskie przedszkole w Białymstoku. Ukraińcy są gośćmi tej imprezy, 
a w komentarzu podkreślony jest edukacyjny charakter takich spotkań, 
w których dzieci oswajają się z Innym. Panorama litewska także relacjo-
nuje wspólną inicjatywę edukacyjną mającą na celu podniesienie narodo-
wej tożsamości młodzieży litewskiej i białoruskiej. Materiał ten jednak 
przy całym pozytywnym, podkreślającym współpracę charakterze jest 
także okazją do zasygnalizowania większego niż białoruskie przywią-
zania Litwinów do własnej kultury narodowej: „nasze [litewskie] dzieci 
mają wysokie poczucie tożsamości narodowej, podobnie jak ich koledzy 
Białorusini”, by chwilę później dodać: „[Białorusini] między sobą starają 
się rozmawiać po białorusku, ale częściej niż my rozmawiają po polsku. 
Dziwią się też, że nasze dzieci słabiej mówią po polsku”115. Ideałem zdaje 
się oddalenie od polskości (a konkretnie: od polskiego języka), a zatem 
i mniejszy stopień asymilacji. W tym przypadku białoruskość może być 
kontekstem dla refl eksji nad kondycją własnej grupy, a kontakt między-
kulturowy przyczynkiem do porównań.

Reprezentanci innych mniejszości są zatem raczej u ż y wa n i  niż 
szczerze go sz cz e n i. Pojawienie się przedstawiciela innej mniejszości, 
jakkolwiek wprowadzone w tkankę przekazu niewinnie – przy okazji 
wspólnych inicjatyw i działań – jest wykorzystywane bądź dla popar-
cia własnych racji (Rosyjski głos), bądź dla podkreślenia wyjątkowości 
własnej grupy (Panorama litewska). Inni pochodzący z odmiennych 
mniejszości najczęściej pojawiają się w relacjach dotyczących współpra-
cy organizacji i instytucji, zatem relacjonowany w programach kontakt 
międzykulturowy nie opiera się na codziennych, bezpośrednich spotka-
niach, ale na kontaktach występujących w szczególnych okolicznościach 
– na festiwalach, obchodach rocznicowych czy przeglądach piosenki. 
Generuje to obraz relacji międzykulturowych, które są organizowane 
instytucjonalnie. Przypomina to sytuację, w której kultura ludowa, nie-
praktykowana w codzienności, odżywa w reżyserowanych przez akty-
wistów spektaklach. Nawet jeśli spotyka się ona z prawdziwym zainte-

114 Przegląd ukraiński, 24.05.2009.
115 Panorama litewska, 5.07.2009.
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resowaniem społeczności, nie przenosi jej to wcale w obręb potocznego, 
pozamedialnego, żywego doświadczenia kulturowego.

4.5.3.2. Reprezentanci grupy dominującej

W zupełnie inny sposób wprowadza się w programy polski żywioł. Zna-
czący jest już sam fakt, że Polacy występują w połowie przeanalizowa-
nych programów. Poświadcza to, iż autorom cykli w o wiele większym 
stopniu zależy na nawiązaniu relacji z przedstawicielami kultury dominu-
jącej niż ze znajdującymi się w podobnym, mniejszościowym położeniu 
reprezentantami innych grup niedominujących. Bez porównania bogatsze 
i bardziej różnorodne są także konteksty, w jakich pojawiają się Polacy. 
Podczas gdy inne mniejszości ukazywane są w zaledwie dwóch sferach: 
współpracy instytucji oraz wspólnych negatywnych doświadczeń, Polacy 
ukazywani są w aż czterech rolach.

Najczęściej, bo w 44% wszystkich tekstów, w których dochodzi do 
polsko-mniejszościowej konfrontacji, Polacy prezentowani są w funkcji 
ekspertów. Ich pojawieniu się towarzyszy zawsze etykieta, np. „muzeal-
nik”, „dyrektor Filharmonii Białostockiej”, „etnograf”, „szef stowarzy-
szenia”, „poseł”, „minister” czy „premier”, albo tytuły naukowe. Świetni 
goście nie tylko podnoszą prestiż relacjonowanych w programach zjawisk 
czy samych programów. Prezentowani Polacy dzięki pełnionym funk-
cjom społecznym wchodzą w rolę swoistych ambasadorów społeczności 
dominującej. To jej czołowi przedstawiciele, za których pośrednictwem 
grupa dominująca przemawia do mniejszości i komentuje jej inicjatywy. 
A komentarze te są niemal zawsze afi rmujące: pracownik muzeum mówi 
o wyjątkowości i kulturowej wadze zgromadzonych przez jego instytu-
cję muzułmańskich ksiąg modlitewnych116, etnografowie z warszawskie-
go Muzeum Etnografi cznego z zachwytem i entuzjazmem komentują 
muzyczny występ zespołu staroobrzędowców117, naukowiec podkreśla 
renesans zainteresowania językiem rosyjskim118. Ciekawe, że dla auto-
rów programów mniejszościowych równie istotne i warte odnotowania 
są polskie pochwały płynące pod adresem Ukraińców czy Białorusinów 
pochodzących z wielkich ojczyzn. Przedstawiciel Centrum Promocji 
Podlasia wypowiadający się o profesjonalizmie i doskonałej współpracy 

116 Podlaski Orient, 9.11.2008.
117 Rosyjski głos, 20.07.2008. 
118 Rosyjski głos, 19.10.2009.
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z partnerami z Ukrainy119 lub profesor ASP zachwalający prace rzeźbia-
rzy z Białorusi120 są dla nadawców równie warci odnotowania jak pozy-
tywne komentarze dotyczące polskich Ukraińców i Białorusinów. W tym 
ostatnim przypadku afi rmatywny komentarz eksperta jest umieszczony 
w programie, mimo że ma delikatnie, choć widocznie, paternalistyczną 
wymowę. Profesor, komplementując wschodnich artystów, mówi o „d o ś ć 
dobrym warsztacie”, którego „n awe t  polscy rzeźbiarze n ie r a z  nie 
mają”121, konsekwentnie podkreślając założoną z góry niższość biało-
ruskich artystów wobec polskich twórców.

Jedynym przypadkiem, w którym odnotowałam umieszczenie w pro-
gramie wyraźnie dwuznacznego komentarza eksperckiego, jest Tydzień 
białoruski122, gdzie przy okazji targów polsko-białoruskich premier 
Donald Tusk kieruje do wschodniego sąsiada nie tylko słowa uznania 
wobec rozwijającej się współpracy gospodarczej, ale też wyraża nadzieję 
rządu (a więc niejako wszystkich polskich obywateli, w tym i polskich 
Białorusinów) na przestrzeganie standardów demokratycznych wobec 
polskiej społeczności na Białorusi, wolności organizowania się i sło-
wa. Wypowiedź ta zatem, mimo że pozytywna i w gruncie rzeczy peł-
na uznania, nie jest pozbawiona krytyki i jednoznacznego odniesienia 
do społecznego i politycznego kontekstu. Przytoczenie tej wypowiedzi 
w Tygodniu białoruskim (w dosyć obszernym fragmencie) pełni w moim 
przekonaniu trzy zasadnicze funkcje. Po pierwsze, wskazuje, że szero-
ko pojęta tematyka białoruska cieszy się zainteresowaniem najwyższych 
urzędników państwa (w tym samym materiale pojawia się również wice-
premier). Po drugie, ukazuje pewną ambiwalencję i odwrotność układu 
sił – na Białorusi to Polacy są społecznością mniejszościową. Trzecim, 
jak sądzę najważniejszym, elementem jest wpisanie premiera (i powagi 
jego urzędu) w demokratyczny, wolnościowy dyskurs, jaki w środowisku 
białoruskim reprezentują autorzy Tygodnia białoruskiego – otwarcie, 
konsekwentnie i agresywnie (jak na możliwości mniejszości) opowiada-
jący się za głębokimi przemianami w swojej wielkiej ojczyźnie.

Polscy „eksperci” są wykorzystywani przez nadawców mniejszościo-
wych do idealizowania własnej społeczności, podkreślenia jej wyjątko-
wości i szczególnego charakteru. Pełnią oni jednocześnie funkcję wysłan-

119 Przegląd ukraiński, 16.03.2008.
120 Tydzień białoruski, 19.07.2009.
121 Podkreślenia moje.
122 Tydzień białoruski, 5.07.2009.
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ników grupy dominującej, nawiązujących za pośrednictwem programu 
pozytywny kontakt z mniejszościową widownią Telewizji Białystok.

Kolejnym kontekstem relacji polsko-mniejszościowych jest współ-
praca na poziomie instytucjonalnym (31%) oraz indywidualnym (22%). 
Wszystkie przeanalizowane w tej kategorii materiały odnosiły się do 
wspólnych inicjatyw o charakterze kulturowym mających na celu pod-
noszenie poczucia tożsamości w środowiskach mniejszościowych bądź 
wspólne działania na rzecz regionu. W tym przypadku obok urzędników 
i postaci pełniących funkcje paraeksperckie do głosu dopuszczani są 
„przeciętni” Polacy, traktowani już nie jako przedstawiciele swojej spo-
łeczności, ale jako ona sama. Tutaj także dominuje pozytywny stosunek 
do mniejszości. Szczególnym przypadkiem jest tatarski Podlaski Orient, 
w którym reprezentanci społeczności dominującej goszczą szczególnie 
często – w 2008 roku odbyły się dwie emisje poświęcone wyłącznie spot-
kaniu międzykulturowemu. Być może liczba ta sama w sobie nie jest im-
ponująca, trzeba jednak pamiętać, że Tatarzy dysponują zaledwie jednym 
programem w skali miesiąca. Pierwszy z programów123 wpisuje kulturę 
i aktywność tatarską w szeroki kontekst kultury zachodniej i polskiej, 
ukazując imprezę łączącą tatarskie święto radości (jak mówi o nim na-
dawca) z obchodami Dnia Dziecka. Program rozpoczyna wprowadzenie: 

To było święto wszystkich, którzy tego dnia odwiedzili historyczną miejscowość 
tatarską Kruszyniany. Ta słynna wieś na Podlasiu staje się krajowym ośrodkiem 
turystyki i tradycji kulturalnych [tatarskiej] społeczności124.

Wyraźnie akcentuje tym samym wspólnotę pozytywnego doświad-
czenia niezależnie od poczucia tożsamości. To miejsce, a nie narodowe 
czy etniczne pochodzenie, stwarza płaszczyznę porozumienia i kontaktu. 
Dialogiczny, międzykulturowy charakter imprezy, a w konsekwencji re-
lacjonującego ją programu, wyłożony jest explicite przez organizatorkę 
wydarzenia:

Rok 2008 jest rokiem dialogu międzykulturowego (…). Trzeba (…) nie tylko 
gdzieś tam w kraju pokazywać naszą kulturę, że jesteśmy, ale również tutaj na 

123 Podlaski Orient, 8.06.2008.
124 Podlaski Orient, 8.06.2008.
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miejscu, żeby [ludzie] mieli możliwość przyjechania i odczucia tego u nas na 
miejscu, dotknięcia (…) naszych kultur. Wielu, wielu kultur125.

Bardzo silnie zatem zostaje podkreślona duża, społeczna wrażli-
wość tatarskich organizatorów przedsięwzięcia. Deklarują oni nie tylko 
otwartość na Innego, której celem jest pokazanie własnej społeczności 
i jej kultury, ale i coś więcej. To wyjście poza własną grupę etniczną 
i poczucie misji, by ukazywać i promować międzykulturowość w ogó-
le. To już nie tylko ekspresja siebie, ale i idea promowania wielu Innych. 
Nie bez znaczenia jest także odwołanie do europejskiego Roku Dialogu 
Międzykulturowego, wpisujące starania społeczności tatarskiej w szero-
ki kontekst współczesnego dyskursu. Jak podkreślają w swoim materiale 
nadawcy, Tatarzy zostali nagrodzeni znacznym odzewem polskich oby-
wateli. W sferze wizualnej eksponowane są tłumy turystów biorących 
udział w imprezie. Przechadzający się, zadowoleni ludzie, zagadnięci 
przez reportera okazują się wyłącznie Polakami. Pomimo zatem zadekla-
rowanej otwartości na wiele różnych kultur do głosu zostają dopuszczeni 
reprezentanci grupy dominującej. Jeden z uczestników imprezy zapytany 
przez reportera o motywację przyjazdu i wrażania odpowiada:

(…) ciekawość (…) po całej Europie jeździliśmy bardzo dużo, a po Polsce nie 
było takiego czasu (…) przecież to król nasz polski nadał ziemię tutaj tym ludom 
tatarskim i to się tak rozwijało później. Były czasy, że to troszeczkę wszystko 
zaginęło i teraz się powolutku odradza, co nas bardzo cieszy. Ja jestem rdzennym 
Polakiem, a uwielbiam właśnie bywać w takich środowiskach, gdzie jest troszkę 
inna kultura niż moja126.

W ten sposób tworzona jest swoista zbiorowa odpowiedź na deklarowa-
ną tatarską otwartość. Materiał ten w pewien sposób konstruuje między-
kulturowy dialog. Postawa Tatarów zostaje w telewizyjnej relacji natych-
miast nagrodzona odzewem i pochwałą z polskiej strony – bo czymże 
innym jest dostrzeżenie w tatarskim skrawku Podlasia tej różnorodności, 
której poszukuje się w zagranicznych wojażach?

Drugi międzykulturowy materiał w ramach Podlaskiego Orientu127 
także odwołuje się to motywu turystycznego wędrowania. Po raz ko-

125 Podlaski Orient, 8.06.2008.
126 Podlaski Orient, 8.06.2008.
127 Podlaski Orient, 10.08.2008.
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lejny żywioł tatarski ukazany jest nie tylko jako turystyczna atrakcja, 
ale i przyczynek do głębszej refl eksji nad kulturową różnorodnością 
własnego kraju. Co więcej, refl eksja ta, wyrastająca na szczególnym, 
podlasko-tatarskim gruncie, pcha reprezentantów grupy dominującej do 
działania – przemieszczania się i aktywnego poszukiwania odmienności. 
Nadawcy przypisują społeczności tatarskiej rolę wabika, przez który od-
wiedzający tatarskie miejscowości i poznający tę właśnie kulturę polscy 
turyści są zachęceni do dalszego eksplorowania kulturowej różnorodno-
ści regionu. Społeczność tatarska jest przedstawiana w Podlaskim Orien-
cie jako swoista brama do szeroko pojętej idei wielokulturowości. Tatarzy 
rozbudzają apetyt na inne kultury, na jeszcze więcej inności. Apetyt ten 
wzbudzany jest jednak – jak wskazuje program – w grupie dominującej. 
Inne mniejszości są ukazane raczej jako benefi cjenci tatarskich wysiłków 
i otwartości.

Warto na marginesie zwrócić uwagę, że pojawiający się w programie 
Tatarzy sami dokonują opisu własnej kultury w odniesieniu do grupy do-
minującej. Przykładem może być wypowiedź jednej z Tatarek: „Tak jak 
chrześcijanie nie wyobrażają sobie wigilii bez barszczu, tak my sobie nie 
wyobrażamy sobie świąt bez kołdunów i pieroga z mięsem”128. Bohater-
ka tłumaczy doświadczenie tatarskie przez odwołanie do paralelnego 
doświadczenia katolickiego, wprowadzając własną tradycję w orbitę ja-
kości dostępnych reprezentantowi grupy dominującej. Warto podkreślić, 
że czyni to nie nadawca w komentarzu, ale „przeciętna” członkini grupy 
mniejszościowej, sugerując nie instytucjonalną, lecz realnie funkcjonują-
cą w społeczności postawę wobec Polaków.

Przedstawienie Polaka jako widza/gościa/turysty sprawia, że mniej-
szości portretują siebie jako gospodarzy, których gotowość do kontaktu 
i dialogiczna postawa pozwalają poszerzać grupie dominującej reper-
tuar doświadczeń, horyzonty albo znajomość własnego kraju. Turysta 
jest jednak jednocześnie klientem, a mniejszość dostarczycielem towaru 
lub usługi – doświadczenia wielokulturowości. Jakkolwiek ambiwalen-
tny w wymowie byłby to podział ról, niewątpliwie dostarcza bogatych 
i częstych kontaktów międzykulturowych. Programy mniejszościowe (ze 
szczególnym naciskiem na tatarski) intensywnie prezentują ten właśnie 
aspekt międzykulturowej komunikacji. Polacy są przedstawiani jako kon-
sumenci, zachwyceni oferowanym im produktem kulturowym. Wydaje się, 

128 Podlaski Orient, 14.12.2008.
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że celem tak tworzonego wizerunku jest dowartościowanie własnej grupy 
i wskazanie, że tatarskość to powód do dumy. Pozytywny odzew Inne-
go ma poświadczać, że kultywowanie własnych tradycji jest aprobowane 
i nagradzane przez społeczność dominującą. Ma ukazać, że nie oczekuje 
ona od Tatarów asymilacji, ale poszukuje egzotyki, w której to kategorii 
mniejszość tatarska, ze swoją religią i tradycją kulinarną, mieści się do-
skonale. Sam tytuł programu129 wskazuje jednoznacznie kierunek kształ-
towania poczucia tożsamości, jaki nadawcy sugerują grupie.

Warto zauważyć, że sytuacje, w jakich ukazywani są przedstawiciele 
grupy dominującej, mają – w przeciwieństwie do kontekstów, w jakich 
występują przedstawiciele innych mniejszości – zdecydowanie pozy-
tywny charakter. To wspólne zabawy, świętowanie, wysiłki zmierzające 
do propagowania wiedzy o regionie. Wśród badanych tekstów pojawiły 
się jednak trzy łamiące ów pozytywny i przyjazny przekaz. Pierwszy 
został wyemitowany w ramach Tygodnia białoruskiego, gdzie w mate-
riale130 dotyczącym lokalnych podtopień i związanych z tym utrudnień 
doświadczanych przez rolników w wypowiedzi jednego z rozmówców 
padają słowa, które można odbierać jako zarzut: „nikt w rządzie na to 
nie reaguje”. Wypowiedź ta doskonale się mieści zarówno w formule 
materiału o charakterze interwencyjnym (gdzie zarzuty wobec urzęd-
ników i administracji są elementem konwencji), jak i w profi lu całego 
cyklu – bojowego i odważnego. Nie została ona jednak przetłumaczo-
na na język polski. To jedyny zauważony przeze mnie przypadek, kiedy 
treść pojawiającej się w programie wypowiedzi jest odmienna od tej, 
jaka w formie napisów podawana jest widzowi polskiemu bądź pocho-
dzącemu z innej mniejszości. Wyjątkowość tego zdarzenia potwierdza-
ją także wypowiedzi respondentów – białoruskich widzów programów 
mniejszościowych. Żaden z nich na pytanie o ewentualne przekłamania 
czy rozminięcia w tłumaczeniu nie przypominał sobie ani jednego takie-
go przypadku, deklarując, że tłumaczenia są rzetelne i obejmują całość 
wypowiedzianego tekstu. Nieprzetłumaczona krytyka rządu jest o tyle 
kuriozalna, że gwara, w jakiej ją wypowiedziano, pozwala uważnemu 
odbiorcy zauważyć brak tejże wypowiedzi w polskim tekście. Trudno 
jednoznacznie wytłumaczyć przyczyny owego przeoczenia. Być może to 
nieuwaga bądź niedbałość autorów, możliwe jednak, że to celowe działa-

129 Z którego ostatecznie zrezygnowano w 2012 roku.
130 Tydzień białoruski, 19.07.2009.
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nie mające na celu moderowanie obrazu relacji białorusko-polskich i na-
strojów, jakie w odniesieniu do Polaków i administracji panują w biało-
ruskich środowiskach.

Drugim programem łamiącym pozytywną wobec Polaków wymowę 
cykli mniejszościowych jest Panorama litewska, co jest o tyle ciekawe, 
że obywa się w zasadzie bez przywoływania Polski, Polaków czy polsko-
ści. Właściwie w żadnym z przeanalizowanych litewskich materiałów nie 
pokazano Polaka, w żadnym nie słychać polskiej mowy. Nie wypowia-
dają się nawet polscy urzędnicy (często goszczący w innych programach 
mniejszościowych). Wydaje się, że powodem takiej sytuacji może być nie 
tyle brak otwartości, ile mniejsza niż w przypadku pozostałych mniejszo-
ści asymilacja z grupą dominującą. Jak ubolewają Ukraińcy i Białorusini, 
ich gwary zanikają, dzieci nie są ich uczone, podczas gdy Litwini dyspo-
nują prężną edukacją w języku litewskim, który nadal jest powszechnie 
używany w życiu codziennym. Jest on także bliższy literackiemu języko-
wi litewskiemu niż gwary ukraińskie i białoruskie literackiemu językowi 
ukraińskiemu i białoruskiemu.

Innym wątkiem mogącym rzucić nieco światła na brak zainteresowa-
nia polskością w cyklu litewskim jest znaczna geografi czna koncentracja 
społeczności litewskiej. Zamieszkuje ona kilka gmin, w niektórych stano-
wi blisko 80% mieszkańców. Pozostałe mniejszości w o wiele większym 
stopniu są zanurzone w polskim żywiole – być może dlatego bardziej 
potrzebują polskich elementów w swoich programach. Komunikowanie 
między kulturami narodowymi a dominującą wydaje się doświadczeniem 
bardziej dotyczącym Rosjan czy Tatarów niż Litwinów.

Pomimo tej nieobecności podjęty jest z kulturą dominującą dyskurs, 
i to dosyć mocny w wymowie. Oto w jednym z programów131 pojawia się 
temat nowo utworzonego herbu miasta Sejny, który narrator wprowadza 
słowami: 

26 czerwca obok kościoła w Sejnach, obok wiszącej fl agi Polski, zostały uroczy-
ście wciągnięte na maszty dwie kolejne: Ziemi Sejneńskiej i Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów. W ten sposób uczczono 440. rocznicę Unii Lubelskiej oraz to-
lerancję wśród narodów132.

131 Panorama litewska, 5.07.2009.
132 Panorama litewska, 5.07.2009.
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Poproszony o komentarz litewski historyk niespodziewanie wprowa-
dza kategorię tolerancji:

Moim zdaniem tolerancji w naszym regionie jest o wiele za mało. Zamiast budo-
wać pomniki tolerancji, rozwijajmy samą tolerancję133.

Na wstępie zatem zostaje wprowadzona sugestia, że pojawienie się 
fl ag jest przejawem źle pojętego dialogu kulturowego, działania symbo-
licznego, za którym nie idą realne działania i postawy grupy dominują-
cej. W opozycji do fl ag i herbów umieszczanych w przestrzeni publicznej 
autorzy wskazują na lepsze i prawdziwsze formy międzykulturowego po-
rozumienia – jak relacjonowana w dalszej części programu budowa nowej 
drogi łączącej przygraniczne polskie miejscowości z litewskimi po dru-
giej stronie granicy.

Nie tylko jednak sam fakt umieszczenia nowej fl agi na sejneńskim 
rynku niepokoi (czy raczej nie satysfakcjonuje) Litwinów. Przywołany 
wcześniej historyk pyta:

Dlaczego na fl adze Ziemi Sejneńskiej są symbole białoruskie czy tatarskie? Dla-
czego w pierwszej, najważniejszej części fl agi jest znak Polski, kiedy Ziemia Sej-
neńska należała do Wielkiego Księstwa Litewskiego?134

Oto okazuje się, że symbol, który miał wyrażać międzykulturowe 
porozumienie i różnorodność regionu, przez jedną z zamieszkujących go 
grup został odczytany jako zawłaszczenie oraz przekłamanie przeszłości. 
Wyraźnie zwrócono uwagę na – nieuzasadnioną w opinii Litwinów – do-
minację pierwiastka polskiego na fl adze oraz obecność symboli innych 
mniejszości.

Trzeci – niejednoznacznie i niebezpośrednio, ale jednak negatywny 
w wymowie – materiał mniejszościowy został przygotowany przez auto-
rów Przeglądu ukraińskiego135 przy okazji informacji o wyborach do eu-
roparlamentu. Warto przyjrzeć mu się dokładniej, mimo że nie dotyczy 
on bezpośrednio stosunków ukraińsko-polskich. Materiał ten przedstawia 
kondycję Ukraińców w nieco szerszym niż polski, bo europejskim, kon-
tekście. Ma on pozornie informacyjny i neutralny charakter i na początku 

133 Panorama litewska, 5.07.2009.
134 Panorama litewska, 5.07.2009.
135 Przegląd ukraiński, 24.05.2009.
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porusza problem różnorodności językowej w Unii Europejskiej, by niespo-
dziewanie w odniesieniu do Polski, Słowacji i Rumunii skonstatować:

Przeważnie represywny, asymilacyjny i dyskryminacyjny charakter polityki tych 
państw w stosunku do Ukraińców, i to nie tylko w przeszłości, jest również jedną 
z przyczyn ich niskiej świadomości narodowej, a przez to też aktywności spo-
łecznej i politycznej. Dlatego też potencjalnie potężna w Unii Europejskiej pod 
względem liczby osób ukraińska grupa narodowa będzie pozostawać na margi-
nesie jej życia politycznego aż do wstąpienia do niej Ukrainy.

Wprawdzie materiał ten nie odnosi się bezpośrednio do relacji ukra-
ińsko-polskich, ale w wątku dotyczącym obecności Ukraińców w Polsce, 
na Słowacji i w Rumunii pojawia się seria wyraźnie negatywnie nacecho-
wanych słów, jak „peryferyjność”, „nieobecność”, „marginalizacja”, „asy-
milacja”, „najbiedniejszy”, „biedny”, „zacofany”. To duże stężenie słów 
pejoratywnie oceniających warunki bytności Ukraińców we wschodnich 
krajach Unii rysuje pesymistyczną wizję z wyraźną sugestią złego, nie-
demokratycznego traktowania grupy. Opisują je takie jakości, jak „repre-
sja”, „asymilacja” i w końcu „dyskryminacja”. Sugerowana teraźniejsza 
kulturowa agresja wobec społeczności ukraińskiej jest ilustrowana prze-
bitką na pamiątkową tablicę pięćdziesiątej rocznicy akcji „Wisła”. To wy-
raźne oskarżenie padające pod adresem Polski nie pojawia się w innych 
przeanalizowanych materiałach wyemitowanych w ramach Przeglądu 
ukraińskiego. Taka aluzja prawdopodobnie nie zaskoczyłaby w przypadku 
warszawskich Telenovyn, które problem masowych wysiedleń poruszają 
często i w kształtowaniu tożsamości swojego widza niejednokrotnie od-
wołują się do tego dramatycznego wydarzenia z przeszłości. Tymczasem 
Przegląd ukraiński całkowicie z takich odniesień rezygnuje – tym bardziej 
że podlaskich Ukraińców przesiedlenia nie dotknęły. W tym jednak przy-
padku, gdy następuje odniesienie do ukraińskiej grupy mniejszościowej 
w szerokim zakresie, krzywdy doświadczone przez pobratymców są trak-
towane jako krzywdy każdego reprezentanta grupy. To nieco zaskaku-
jący obraz własnej grupy, ale także – a może przede wszystkim – grupy 
dominującej, szczególnie jeśli rozpatrywać go w kontekście pozostałych 
optymistycznych programów Przeglądu ukraińskiego, utrzymanych w kli-
macie relacji z kulturalnych inicjatyw, pełnych ludowej muzyki.

Podsumowując obecność Innego w programach mniejszościowych 
i generowany przez to medialnie zapośredniczony kontakt międzykultu-
rowy, warto zwrócić uwagę na napięcie między częstotliwością, z jaką 
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reprezentanci innych niż docelowy widz grup pojawiają się na antenie, 
a kontekstem i zamierzonym przez nadawcę celem owej obecności. O ile 
Inni ukazują się na mniejszościowym ekranie zaskakująco często (wbrew 
temu, co wskazywała analiza zawartości tematycznej, sugerująca skupie-
nie na własnej kulturze i brak zainteresowania innymi grupami), o tyle 
ich obecność trudno nazwać rezultatem świadomie przez autorów reali-
zowanej strategii promocji dialogu między kulturami. W większości teks-
ty uwzględniające Innych są konsekwencją dużej aktywności instytucji 
mniejszościowych, które wchodzą w kontakt z innymi organizacjami lub 
przedstawicielami lokalnych władz. To właśnie urzędnik albo aktywista 
innej społeczności jest Innym najczęściej goszczącym w programach 
mniejszości. Dominuje zatem wrażenie, że kontakt międzykulturowy jest 
domeną instytucji i stowarzyszeń – słowem umiejscowiony jest poza co-
dziennym doświadczeniem.

W reprezentacjach Innego w białostockich cyklach dla mniejszości 
zdecydowanie przeważają reprezentanci kultury dominującej niż innych 
grup mniejszościowych. Wydawać by się mogło, że wspólnota społeczne-
go położenia, doświadczenia wysiłku w podtrzymywaniu kulturowej nie-
zależności, a przynajmniej odrębności, są elementami wprowadzającymi 
mniejszości w obręb wzajemnego zainteresowania. Tak jednak nie jest. 
Odnosi się wrażenie, że autorzy programów w większym stopniu intere-
sują się obrazowaniem kontaktu z Polakami. Być może pewne światło na 
ten fenomen rzuca wypowiedź jednego z twórców programów:

Może się wydawać, że my wszyscy [mniejszości] mamy podobne interesy, to 
znaczy podtrzymywanie tożsamości narodowej, języka (…) edukacji (…). To są 
kwestie, które nas łączą, ale jednocześnie to wszystko nas dzieli, dlatego że jed-
ni potrzebują języka takiego, inni zupełnie innego, jedni mają stosunki ze swo-
im krajem takie jak Białorusini, a Ukraińcy przecież mają zupełnie inne (…). 
Wbrew podobieństwom to tak naprawdę wszystko nas dzieli. Dla większości 
(…) jesteśmy mniejszością w jednym worku, ale tak naprawdę to my nie mamy 
wspólnych interesów136.

Wypowiedź ta może tłumaczyć niedoreprezentowanie innych mniej-
szości kosztem swoistej nadreprezentacji Polaków. Grupy mniejszoś-
ciowe w zasadzie funkcjonują w sytuacji pewnego współzawodnictwa 
– o zainteresowanie, fundusze na działalność społeczną albo kulturalną. 
W jednym z wywiadów dziennikarz mniejszościowy wprost nazywa 

136 Respondent 5.
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kolegę z redakcji konkurentem. W tak zarysowanym kontekście grupa 
dominująca – od której oczekuje się akceptacji, tolerancji, wsparcia, ale 
i z którą ma się kontakt na co dzień, w szkole, pracy, urzędach, na ulicy 
– wydaje się naturalnym partnerem, o stosunki z którym należy dbać, 
którego zdanie się liczy. I paradoksalnie opisane wyżej przykłady nega-
tywnych odniesień do grupy dominującej są swoistym potwierdzeniem 
normalności sytuacji komunikacyjnej, w której autorzy programów nie 
obawiają się zgłaszać wobec niej zastrzeżeń i wątpliwości.

4.6. Oczekiwania i opinie widzów
O wrażenia i oczekiwania związane z cyklami mniejszościowymi, 
o to czy ich widzowie uważają swoje telewizyjne „okienka” – jak mówią 
o nich autorzy programów – za możliwą przestrzeń kontaktu między-
kulturowego oraz czy takiego medialnego kontaktu potrzebują, pytałam 
reprezentantów mniejszości białoruskiej137. Zebrany w wywiadach mate-
riał posłuży do skonstruowania odpowiedzi na pytanie o otwartość wi-
dzów na obecność Innego w przeznaczonych dla nich programach, a tak-
że o zapotrzebowanie na telewizyjny kontakt z owym Innym.

Badania recepcji zdecydowałam się przeprowadzić w społeczności 
białoruskiej, a wybór ten nie był przypadkowy. Jest to dobrze zorgani-
zowana grupa, dysponująca własną, dynamiczną elitą angażującą się 
w życie społeczne, artystyczne, naukowe i polityczne (reprezentantów 
społeczności białoruskiej można odnaleźć na najwyższych szczeblach 
lokalnych struktur władzy). Prowadzi organizacje i stowarzyszenia kul-
turalne, społeczne oraz edukację w języku narodowym, wydaje własną 
prasę i nadaje niezależne (choć wspomagane przez państwo polskie) au-
dycje radiowe i telewizyjne. Wśród respondentów znaleźli się między in-
nymi wiceprezydent Białegostoku, dyrektor białoruskiej szkoły, dyrektor 
domu kultury, wykładowca uniwersytecki i poeta, redaktor największe-
go białoruskiego czasopisma, przewodniczący Białoruskiego Zrzeszenia 
Studentów, dziennikarka Radia Racja, prezes towarzystwa kulturalnego 
i prezes prawosławnej organizacji charytatywnej. Wszystkie te osoby 
mają wpływ na kształtowanie postaw innych członków społeczności – 
czy to przez media, do których mają dostęp, czy przez fakt, że odgrywają 
rolę wychowawców bądź też funkcjonują w strukturach samorządowych 

137 Badania prowadzone były w maju 2008 roku oraz w marcu i kwietniu 2009 roku.
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i bezpośrednio wpływają na życie mieszkańców regionu. Osoby te, przez 
swoją pozycję i zaufanie, jakim się cieszą, kształtują innych reprezentan-
tów społeczności, a jednocześnie są pewnym wzorcem postaw funkcjonu-
jących w grupie. Mimo że zebrane dane nie są reprezentatywne dla całej 
grupy podlaskich Białorusinów, z pewnością prezentują opinie osób, które 
mają wpływ na kształtowanie społecznych opinii. Na marginesie trzeba 
zaznaczyć, że samo pojęcie grupy białoruskiej jako integralnej całości jest 
płynne – trudno bowiem wyznaczyć jej społeczne i tożsamościowe gra-
nice. Wszyscy respondenci, zapytani o narodowość, bez wahania i jedno-
znacznie wskazali białoruskość, zaznaczając jednocześnie polskość jako 
rejon defi nicji obywatelskiej. Jestem przekonana, że większość reprezen-
tantów grupy miałaby z taką deklaracją większe problemy. Decydującym 
elementem jest specyfi czna historia społeczności mniejszościowej na 
Podlasiu, która powoduje, że mieszkańcy regionu w dużej mierze defi -
niują się w kontekście lokalności, częściej mówiąc o sobie „tutejsi” niż 
„Białorusini”. Wpływ na to miała niewątpliwie polityka narodowa, jaką 
przez okres Polski Ludowej prowadziło państwo, przypisując mniej-
szościowym kategoriom tożsamościowym obciążenie takimi jakościa-
mi, jak prowincjonalność, wiejskie pochodzenie, niski status społeczny. 
Tym tłumaczono gorzką porażkę, jaką dla środowisk mniejszościowych 
był Narodowy Spis Powszechny. Szacujący swoją liczebność na oko-
ło 250 tysięcy osób Białorusini okazali się grupą liczącą niespełna 
50 tysięcy. Mówiąc o społeczności białoruskiej, należy pamiętać o jeszcze 
jednym społecznym kontekście – swoistej emancypacji grupy ukraińskiej 
i walce o rząd dusz między liderami obu środowisk. Specyfi czna labilna 
tożsamość reprezentantów grup mniejszościowych sprawia, że w różnych 
kontekstach te same osoby mogą się utożsamiać z domeną kultury biało-
ruskiej bądź ukraińskiej. Sięgnięcie do respondentów mieszczących się 
w kategorii opinion leader pozwoliło uniknąć rozterek i wątpliwości co 
do ich tożsamościowej identyfi kacji.

W czasie wywiadów skupiłam się na trzech sferach: (1) recepcji prze-
znaczonego dla społeczności białoruskiej programu Tydzień białoruski 
oraz refl eksjach związanych z prezentowaniem tematyki białoruskiej 
w mediach ogólnopolskich, (2) oczekiwaniach widzów dotyczących poja-
wiania się i roli Innego w tychże programach, (3) postawach widzów wo-
bec idei programu mniejszościowego jako potencjalnej platformy między-
kulturowej komunikacji.
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Zanim jednak przejdę do wyżej zasygnalizowanych zagadnień, chcę 
poświęcić nieco miejsca problemowi oglądalności programów mniejszo-
ściowych oraz praktyk odbiorczych z nimi związanych.

4.6.1. Oglądalność

Pisząc o oglądalności programów mniejszościowych, należy pamiętać, 
że są one skierowane do z defi nicji nielicznego audytorium. Kryterium 
obecności tych tekstów na telewizyjnej antenie nie jest ich popular-
ność, lecz misyjna niezbywalność. Nikt zatem nie monitoruje i nie mie-
rzy zainteresowania widzów programami dla mniejszości ani w samym 
środowisku mniejszościowym, ani wśród publiczności polskiej. Chcąc 
zorientować się, w jakim stopniu programy dla mniejszości są wśród po-
tencjalnych, docelowych widzów popularne i jaką cieszą się opinią, trze-
ba opierać się na danych poszlakowych bądź zwrócić się ku samym zain-
teresowanym. Jak wcześniej zaznaczyłam, wywiad ekspercki nie może 
być traktowany w kategoriach danych statystycznych, reprezentatywnych 
dla całej badanej społeczności, lecz dane zebrane w jedenastu obszernych 
wywiadach pozwalają wysnuć pewne wnioski co do zainteresowania re-
spondentów przygotowywanymi dla nich audycjami.

Wszyscy moi rozmówcy pamiętali przeznaczony dla ich społeczności 
program i potrafi li podać jego tytuł oraz czas emisji. Audycję znała rów-
nież osoba, która nie miała w domu telewizora, ale program mniejszoś-
ciowy był na tyle istotny, że podejmowała trud wyjścia z domu i takiego 
zorganizowania swojego czasu, by go oglądnąć u rodziny. Wszyscy pozo-
stali respondenci dysponowali odbiornikami telewizyjnymi i deklarowali, 
że mają albo regularny kontakt z programem, albo przynajmniej świado-
mość jego istnienia:

(…) odnotowujemy, że to jest. To znaczy my wiemy, kto pracuje, czego można 
oczekiwać, gdzie jest. Czy pojechał za granicę robić reportaż, czy tu jest, czy 
tam, co robi, gdzie był nagradzamy. (…) A (…) samo oglądanie (…) to już inne 
zagadnienie138.

Respondent zwraca uwagę na dosyć charakterystyczny, jak sądzę, 
model kontaktu z programami mniejszościowymi, polegający na swoi-
stym zaspokojeniu się świadomością, że program istnieje i funkcjonuje, 

138 Respondent A.



175

z jednoczesnym niewchodzeniem w kontakt z nim. Zjawisko to doskonale 
obrazuje przykład ukraińskiego cyklu Telenovyny, który nie cieszył się 
dużą oglądalnością (Zaręba, 1998: 21), gdy jednak latem 2009 roku za-
groziło mu zdjęcie z anteny, środowisko ukraińskie – nieskwapliwy widz 
– natychmiast zareagowało w obronie programu139. Mimo że kontakt spo-
łeczności ukraińskiej z Telenovynami jest sporadyczny, zagrożenie istnie-
nia medialnej reprezentacji wywołało falę oburzenia i akcje mające na 
celu utrzymanie audycji na antenie. Wskazuje to, że ważniejsza od uczest-
nictwa w owej reprezentacji (w roli widza) jest świadomość jej istnienia. 
Już zatem sama obecność programu mniejszościowego w ofercie progra-
mowej nadawcy stanowi znaczący aspekt relacji międzykulturowych, 
a naruszenie owej obecności odbierane jest jako naruszenie swoistego 
komunikacyjnego konsensusu.

Podobny wydźwięk ma nie tylko zapowiedź zdjęcia programu z an-
teny, ale nawet drobne zmiany w czasie nadawania audycji. Przykładem 
społecznych napięć wywołanych pozornie niewinnymi zmianami w te-
lewizyjnej ramówce jest sytuacja, jaka wystąpiła w Białymstoku po za-
mianie czasu emisji religijnego programu katolickiego i prawosławnego. 
W tym przypadku grupą, która poczuła się zagrożona – nie tylko przez 
nadawcę, ale i przez odbiorców „konkurencyjnej” audycji – była społecz-
ność dominująca. Zakłócenie dotąd stabilnej sytuacji nadawczej spotka-
ło się ze społecznym sprzeciwem, który przybrał formę protestów pod 
siedzibą regionalnego ośrodka Telewizji Polskiej. Katolicy modlący się 
i śpiewający religijne pieśni przypisywali naruszenie telewizyjnej ra-
mówki nie tylko złej woli nadawców (w których szeregach reprezentanci 
mniejszości niepokojąco, według grupy dominującej, rosną w siłę), ale 
też zabiegom prawosławnych Podlasian. Przypadki te wskazują, jak bar-
dzo krucha jest równowaga w telewizji, gdy oparta jest na społecznych, 
a nie medialnych aspektach, a w grę wchodzi współobecność z Innym.

Poza zacytowanym wyżej respondentem moi rozmówcy deklarują, 
że mniej lub bardziej regularnie oglądają Tydzień białoruski, tłumacząc 
to swoistym obowiązkiem. Z jednej strony odbiór tekstów (w tym tele-
wizyjnych) dotyczących własnej społeczności jest postrzegany przez nich 

139 Zob.: http://www.krytykapolityczna.pl/Wywiady/Tyma-Nowy-rodzaj-barier/menu-
id-77.html (dostęp: 10.09.2009); http://kulturalna-ukraina.blogspot.com/2009/07/likwida-
cja-telenowyn.html (dostęp: 23.07.2009); http://www.money.pl/archiwum/wiadomosci_
agencyjne/pap/artykul/mer;lwowa;do;prezydentow;polskich;miast;broncie;telenowyn,
247,0,500215.html (dostęp: 19.08.2009).
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jako obowiązek reprezentanta grupy, którego tożsamość zobowiązuje do 
zainteresowania audycjami białoruskimi – szczególnie gdy nadawane są 
w języku narodowym. Z drugiej strony funkcja, jaką pełnią w społecz-
ności, wymaga od nich stałego kontaktu z programem. Respondentów 
postrzega się jako liderów swoich społeczności odpowiedzialnych za pod-
noszenie świadomości białoruskości wśród innych reprezentantów grupy. 
Trzeba pamiętać, że często to animatorzy kulturalni, nauczyciele lub 
dziennikarze. Program mniejszościowy jest dla nich źródłem informacji, 
ale w pewien sposób są oni jego audytorami – monitorują go, podejmują 
interwencje, jeśli uważają, że pewne problemy są poruszane zbyt często 
bądź zbyt rzadko140.

Podejmując więc refl eksję nad oglądalnością programów i opierając 
się na wywiadach eksperckich, trzeba pamiętać, że trudno jest przekładać 
praktyki telewizyjne osób czujących wobec społeczności misję na do-
świadczenia ogółu grupy. Ta może się nie czuć zobowiązana (i zapewne 
się nie czuje) do kontaktu z audycją mniejszościową. Jeden z responden-
tów sugeruje jednak wysoką oglądalność:

Oglądalność jest bardzo wysoka, bo dam taki przykład: robimy w niedzielę im-
prezę, możemy w mieście żadnego plakatu nie umieścić, żadnego, nic, a jeżeli 
rano (…) powiedzą, że dzisiaj o godzinie 15.00 czy o 18.00 w bielskim amfi -
teatrze jest impreza, cały amfi teatr ludzi – to świadczy o tym, że oglądalność jest 
wysoka141.

Dopełnieniem i kontekstem dla tej wypowiedzi są dane na temat oglą-
dalności i satysfakcji widza z programów mniejszościowych uzyskane 
niejako mimochodem przy okazji badań, jakie Telewizja Polska zleciła 
TNS OBOP142 przed podjęciem decyzji o losach oraz profi lu TVP3.

Trzy podstawowe cele potężnych badań odbioru skupiały się na do-
tarciu do oczekiwań widza wobec zadań publicznej telewizji regionalnej, 
nakreśleniu mocnych i słabych stron ówczesnej TVP3 oraz wizerunku 
poszczególnych stacji regionalnych. Jednym z elementów badań odbioru 
była ocena postrzegania wybranych audycji powstających w ośrodkach 

140 Więcej o napięciach między widzami a autorami audycji w kolejnej części rozdzia-
łu poświęconej dziennikarstwu etnicznemu.

141 Respondent E.
142 Ocena funkcjonowania TVP3 w kontekście potrzeb lokalnych – postrzeganie roli 

i zadań telewizji regionalnej, przeprowadzona przez TNS OBOP na zlecenie Telewizji 
Polskiej w 2006 roku.
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regionalnych TVP. W przypadku Telewizji Białystok badania odbioru 
dotyczyły (obok audycji przeznaczonych dla większości) trzech cykli 
mniejszościowych: Przeglądu ukraińskiego, Rosyjskiego głosu oraz Ty-
godnia białoruskiego. Badaniami objęto reprezentatywną grupę pięciuset 
osób powyżej osiemnastego roku życia zamieszkujących Podlasie – moż-
na zatem założyć, że w grupie tej znaleźli się także reprezentanci grup 
mniejszościowych. 

Ciekawe w kontekście pytania o oglądalność programów mniejszoś-
ciowych są dane dotyczące rozpoznawalności prezenterów pracujących 
dla TVP Białystok. W pytaniach wspomaganych materiałem audiowi-
zualnym prezenterka programu ukraińskiego była piątą najbardziej roz-
poznawaną prezenterką ośrodka – wskazało ją 26% badanych, podczas 
gdy prezenterka audycji białoruskiej uplasowała się na dziewiątej pozy-
cji z 17%. Co zaś dotyczy znajomości spontanicznej, gdzie respondenci 
sami, z własnej inicjatywy podają nazwisko prowadzącego, obydwie 
mniejszościowe prezenterki zostały wskazane przez 1% badanych. Być 
może wyniki te nie są najwyższe, ale wskazują na to, że pięć na pięćset 
osób potrafi  bez wspomagania podać nazwisko osoby, która na antenie 
pojawia się najwyżej cztery minuty w miesiącu. Badani widzowie biało-
stockiego ośrodka telewizji nie dość, że znają prezenterki programów 
mniejszościowych, to jeszcze bardzo wysoko oceniają ich pracę. Pre-
zenterka ukraińska znalazła się na trzecim, rosyjska na piątym, a biało-
ruska na szóstym miejscu wśród najlepiej ocenianych przez widzów 
dziennikarzy.

Być może z punktu widzenia tej analizy bardziej cenne niż wyniki 
znajomości prezenterek programów mniejszościowych są wyniki rozpo-
znawalności i opinii na temat samych programów dla mniejszości. Otóż 
Tydzień białoruski znalazł się na szóstym miejscu wśród najbardziej roz-
poznawanych audycji ośrodka. Spontanicznie zwróciło na niego uwagę 
6% respondentów, znajomością wspomaganą natomiast wykazało się 
35% badanych. Warto zwrócić uwagę, że audycja białoruska wyprze-
dziła tym samym programy religijne: katolicki Pod Twoją obronę oraz 
prawosławny U źródeł wiary. Dalej znalazły się: Przegląd ukraiński 
z wynikiem 28% znajomości wspomaganej oraz 3% spontanicznej, Pa-
norama litewska (odpowiednio 24% i 1%), My Romowie (8% znajomości 
wspomaganej i 1% spontanicznej) oraz Podlaski Orient (odpowiednio 
5% i 1%). Rozpoznawalność programów mniejszościowych odpowiada 
zatem liczebności grupy docelowej audycji. Najpopularniejszy jest cykl 
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białoruski, adresowany do najliczniejszej społeczności mniejszościowej; 
dalej rozpoznawalność programów spada wraz z liczebnością grup, by 
najniższą wartością objąć program dla najmniej licznych Tatarów.

Na zakończenie tego wątku chciałam przytoczyć jeszcze jeden ele-
ment badań odbioru – ocenę poszczególnych audycji. W badaniu ocenie 
poddano osiem audycji realizowanych przez Telewizję Białystok, w tym 
trzy największe programy dla mniejszości: białoruski, ukraiński i litew-
ski. W odpowiedzi na cztery pytania: „Czy program porusza interesują-
ce kwestie?”, „Czy można się z niego dużo dowiedzieć?”, „Czy program 
dotyczy kwestii związanych z regionem?” i „Czy informacje są wyczer-
pujące?” – cykle białoruski i ukraiński znacząco wyprzedzają litewski, 
uzyskując przynajmniej dwukrotnie więcej pozytywnych odpowiedzi. 
Jakkolwiek Tydzień białoruski i Przegląd ukraiński osiągają porówny-
walną liczbę przychylnych reakcji, w jednym przypadku Tydzień biało-
ruski pozostawia program ukraiński w tyle: w przypadku pytania o re-
gionalny charakter audycji. To kolejny element, który mógłby tłumaczyć 
pewną popularność (choć bezpieczniej będzie chyba użyć słowa „roz-
poznawalność”) programu białoruskiego. Na podstawie powyższych da-
nych można wnioskować, że bardziej niż inne programy jest on kojarzony 
z tematami lokalnymi, powszechnymi i dotyczącymi ogółu mieszkańców 
niezależnie od ich przynależności narodowej czy etnicznej. Wydaje się, 
że postrzeganie Tygodnia białoruskiego jako programu o charakterze nie 
tylko mniejszościowym, ale i regionalnym, ma związek z przytaczanym 
już mechanizmem tożsamości białoruskiej, która rozgrywa się nie tylko 
w kategoriach narodowości, ale i lokalności. Formuła audycji białoruskiej 
– oscylująca wokół programu interwencyjnego i tematyki wychodzącej 
poza klasycznie pojmowaną misję podtrzymywania tożsamości – wycho-
dzi naprzeciw zapotrzebowaniu odbiorcy. Tydzień białoruski jest nagra-
dzany przez widzów nie tylko największą rozpoznawalnością, ale i naj-
wyższymi ocenami.

4.6.2. Tydzień białoruski – recepcja programu

By umiejscowić Tydzień białoruski w szerszym kontekście medialnym, 
zapytałam o ocenę obecności wątków białoruskich w mediach ogólno-
polskich: w materiałach informacyjnych, reportażowych oraz przekazach 
fabularnych, jak seriale czy fi lmy. Zaledwie dwóch respondentów oce-
niło pozytywnie medialną reprezentację własnej grupy stworzoną przez 
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żywioł dominujący143, zwracając uwagę na poprawę w stosunku do tego, co 
prezentowano w przeszłości. Zauważono też, że odmienność etniczna czy 
narodowa nie jest tak pociągająca dla nadawców dominujących/ogólno-
polskich jak odmienność religijna, i to raczej tematyka prawosławna, 
a nie białoruska okazuje się na tyle atrakcyjna, że jest w stanie przebić się 
do ponadregionalnych serwisów informacyjnych144.

Zdecydowana większość respondentów wypowiedziała się jednak 
krytycznie na temat obecności własnej grupy w przekazach głównego 
nurtu. Nawet jeśli odnajdują oni w mediach ogólnopolskich wątki biało-
ruskie, to nie są w żadnej mierze usatysfakcjonowani ani częstotliwością 
ich ukazywania się, ani jakością.

Jeżeli chodzi o telewizję, w ogóle telewizję publiczną, centralną (…), to oczywi-
ście są to bardzo zdawkowe, bardzo zmarginalizowane informacje i mam niewąt-
pliwie żal do wszystkich mediów (…), od czasu do czasu ukazują się informacje, 
ale czasami (…) wolałbym, gdyby się w ogóle nie ukazywały, niż mają się poja-
wiać na zasadzie jałmużny145.

Respondenci są wyraźnie niezadowoleni z medialnej reprezentacji 
własnej grupy, podkreślają błędy, jakie występują przy próbach podejmo-
wania tematyki mniejszościowej w mediach ogólnopolskich, oraz dotkli-
wie odczuwają komunikacyjną dysproporcję i własną podrzędną pozycję 
wobec grupy dominującej („jałmużna”). Podobny wydźwięk mają także 
słowa wypowiedziane w kontekście ilości dostępnego mniejszości w ra-
mach Tygodnia białoruskiego czasu antenowego: „jesteśmy na łaskawym 
chlebie”146. Dla respondentów ta medialna nierówność jest odbiciem re-
alnej społecznej i kulturowej zależności od grupy dominującej. Ocena 
sytuacji medialnej jest więc w zasadzie oceną istniejącej społecznej nie-
równości i braku partnerstwa w kontaktach między grupą dominującą 
a społecznościami mniejszościowymi.

Jednocześnie jednak część moich rozmówców nie interpretuje owego 
niedoreprezentowania własnej grupy jako złej woli społeczności dominu-
jącej: „Może jakoś to się tłumaczy pewnymi proporcjami, bo mniejszość 

143 Respondenci C i E.
144 Respondent F.
145 Respondent H.
146 Respondent A.
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białoruska (…) niewielką cześć stanowi społeczeństwa polskiego”147, 
„prawie nie ma takiej informacji, bo może nie ma takiej potrzeby”148.

Innym negatywnym elementem, jaki pojawia się w wypowiedziach 
respondentów, jest zachwianie równowagi – a raczej całkowity jej brak 
– w medialnych doniesieniach poświęconych polskim Białorusinom oraz 
tych dotyczących Republiki Białorusi. Respondenci zwracają uwagę, 
że niemal cały potencjał białoruskości i całe medialne przyzwolenie na 
tematykę białoruską są ukierunkowane na państwo Białoruś. Co więcej, 
jest to w polskich mediach pole odniesień wyłącznie negatywnych:

W mediach centralnych jest dużo informacji na temat żywiołu białoruskiego, 
ale na zasadzie, że Białoruś jest krajem dzikim, zarządzanym przez satrapę (…), 
jest mi po prostu przykro, że o mojej ojczyźnie etnicznej w Polsce mówi się wy-
łącznie źle, i to mnie denerwuje149.

Białorusini dotkliwie odczuwają brak informacji na temat własnej 
społeczności (mniejszości w Polsce), mają poczucie, że należne im zain-
teresowanie jest kierunkowane za wschodnią granicę. Jednocześnie do-
strzegają niebezpieczeństwo negatywnej korelacji i swoistego rozszerze-
nia nieprzychylnego skojarzenia z białoruskością (powodowanego przez 
odniesienia do problemów politycznych) oraz przenoszenia negatywnych 
wobec Białorusi nastrojów na własną społeczność. Zagrożenie to widzą 
respondenci pochodzący z obydwu obozów: sceptycznego wobec polskie-
go zaangażowania w przemiany na Białorusi, jak i zwolenników opcji 
demokratycznej, aktywnie zaangażowanych w białoruską opozycję. Nie-
zależnie zatem od poglądu na sytuację polityczną na Białorusi respon-
denci z obu (skonfl iktowanych) frakcji opowiadają się przeciwko swoiście 
antybiałoruskiej polityce medialnej. Wydaje się, że gdy w grę wchodzi 
grupowa medialna reprezentacja, różnice ideologiczne nie odgrywają 
tak znaczącej roli. Interes grupy okazuje się ważniejszy. W przypadku 
zwolenników demokratycznych przemian na Wschodzie redefi niowana 
jest także sama „grupa”. W tym przypadku „my”, którzy domagamy się 
medialnej uwagi, to już nie wszyscy (po obu stronach granicy), ale polscy 
Białorusini. W zasadzie tematyka białoruska w polskich mediach oddaje 
„newsową” naturę telewizji, w której uprzywilejowane są wątki związane 

147 Respondent A.
148 Respondent B.
149 Respondent H.
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z dramatycznymi i społecznie newralgicznymi wydarzeniami. Dlatego 
właśnie tematyka białoruska – w pewnym momencie szeroko podejmo-
wana w mediach, zarówno w programach informacyjnych, jak i w re-
lacjach z koncertów dla Białorusi czy cyklu Białoruś, Białoruś (emito-
wanym w reakcji na międzynarodowe napięcia na linii Polska–Białoruś 
w 2006 roku) – jest postrzegana przez respondentów jako zawłaszczająca 
ewentualne zainteresowanie mniejszością, a jednocześnie wpływająca 
negatywnie na obraz społeczności mniejszościowej w Polsce przez skoja-
rzenie z trudną sytuacją na Białorusi.

Na marginesie tego wątku warto nadmienić, że analogiczne medial-
ne sytuacje są normą funkcjonowania społeczności mniejszościowych 
w mediach. Podobny mechanizm zaistniał na przykład w czasie dra-
matycznych przemian na Ukrainie. Pomarańczowa Rewolucja była in-
tensywniej komentowana i obrazowana w mediach większościowych 
– w serwisach informacyjnych i reportażach – niż w Telenovynach czy 
Przeglądzie ukraińskim przeznaczonych dla, wydawać by się mogło, 
najbardziej zainteresowanej całą sprawą społeczności ukraińskiej. Pew-
nym wytłumaczeniem tej sytuacji może być funkcja, jaką pełnią wobec 
swoich odbiorców programy telewizyjne. Są one swoistym zwierciadłem, 
w którym widz zbiorowy przygląda się własnemu odbiciu. W Pomarań-
czowej Rewolucji Polacy odegrali pewną rolę, działaniom politycznym 
towarzyszyły akcje społeczne i oddolne inicjatywy. W wielu relacjach 
telewizyjnych przedstawiane były (obok wydarzeń w Kijowie) polskie 
działania i inicjatywy będące wyrazem poparcia dla przemian na Ukra-
inie. Programy mniejszościowe podejmują tematykę sytuacji w swoich 
politycznych ojczyznach o tyle, o ile dotyczą one reprezentantów sa-
mych mniejszości. Niepodejmowanie szeroko tematyki Pomarańczowej 
Rewolucji w Przeglądzie ukraińskim czy powyborczych zamieszek na 
Białorusi w Tygodniu białoruskim wynika zapewne także z tego, że dla 
społeczności mniejszościowych ojczyzny polityczne są przede wszystkim 
rezerwuarem kulturowego i folklorystycznego materiału. Nie identyfi -
kują się ze swoimi wielkimi ojczyznami na tyle, by poświęcać im swój 
własny antenowy czas.

Ciekawą sprawę wskazali młodsi rozmówcy150, którzy pytani o wątki 
białoruskie w formach fabularnych zwrócili uwagę na swoistą modę na 
ukraińskość, jaka panuje w polskiej produkcji fi lmowej czy serialowej. 

150 Respondenci B i D.
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Wydają się albo bardziej wyczuleni na wątki mniejszościowe w przekazie 
audiowizualnym w ogóle, albo – co bardziej prawdopodobne – wykazują 
większą znajomość różnorodnej oferty programowej. Wskazano na Wero-
nikę Pazurę (niegdysiejszą jurorkę jednego z talent show), której w prasie 
bulwarowej często towarzyszy kontekst ukraińskości. Młodzi Białorusini 
z jednej strony zwracają uwagę na swoiste przecieranie szlaków przez ce-
lebrytkę, ale z drugiej nieznacznie odcinają się od tego typu prezentacji 
etniczności. Weronika Pazura nie zostaje opisana jako „swoja” i to nie 
tylko dlatego, że reprezentuje wątki ukraińskie, ale przede wszystkim 
dlatego, że jest imigrantką. Znów zatem następuje silne rozgraniczenie 
między „naturalnym”, polskim wątkiem etnicznym a tym pochodzącym 
z ojczyzny politycznej.

Przejawiające się medialnie relacje międzyetniczne to nie tylko tema-
tyka mniejszościowa w mediach głównego nurtu, ale i sama już obecność 
programów mniejszościowych w telewizji regionalnej. Opinie respon-
dentów na temat obecności Tygodnia białoruskiego w ramówce Telewizji 
Białystok oraz pory jego nadawania i czasu trwania odzwierciedlają na-
pięcie między dialogicznym, otwartym modelem dostępu mniejszości do 
regionalnej anteny a uniszowieniem tematyki mniejszościowej w ramach 
telewizyjnych „okienek” dla mniejszości. Są także swoistym odbiciem 
niekomfortowej sytuacji, w jakiej znalazł się nadawca publiczny – z jed-
nej strony zobowiązany do zapewnienia społecznościom niedominującym 
miejsca na własną reprezentację kulturową, a z drugiej zmuszony do od-
powiedzi na potrzeby i zainteresowania widza większościowego.

Respondenci najsurowiej oceniają porę nadawania programu. Jest 
ona dla mniejszości czytelnym międzykulturowym medialnym komu-
nikatem. Tylko jeden z rozmówców odbiera porę nadawania programów 
(godzina ósma w niedzielne przedpołudnie151) pozytywnie, wskazując na 
sąsiedztwo czasowe Tygodnia białoruskiego i radiowej audycji prawo-
sławnej. Zdecydowana większość respondentów przejawia wobec miejsca 
programu w ramówce negatywny, choć nie pozbawiony pewnej dozy hu-
moru, stosunek:

My to nazywamy tak trochę po swojemu; to jest bodajże Tydzień białoruski, ale 
my nazywamy to Białoruskim telerankiem152.

151 Obecnie program nadawany jest w niedzielę wieczorem.
152 Respondent B.
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Przyznanie mniejszościom czasu antenowego w niedzielny ranek 
jest dla respondentów wyrazem lekceważenia widza mniejszościowego. 
Nadawca zobowiązany do udostępnienia mniejszościom swojego czasu 
antenowego przyznaje im – według większości badanych – możliwie naj-
gorszy czas. Wpływa to nie tylko na postrzeganie telewizji publicznej, 
ale i samych programów mniejszościowych, które będąc lekceważone 
przez nadawcę, są także traktowane pobłażliwie przez widzów, co su-
geruje przekręcenie tytułu programu. Jakkolwiek respondent w dalszej 
części wypowiedzi zaznacza, że porównanie do programu dla dzieci ma 
być komunikatem skierowanym do nadawcy, niewątpliwie przekłada się 
również na sam stosunek do programu i jego twórców.

Przyznana mniejszościom pora nie satysfakcjonuje widzów nie tylko 
dlatego, że jest daleka od telewizyjnego prime time’u. Jest ona tak do-
brana, że wydatnie utrudnia potencjalnym widzom kontakt z programem. 
Młodzi respondenci wprost wskazują porę nadawania Tygodnia biało-
ruskiego jako element nie tyle utrudniający, ile uniemożliwiający oglą-
danie audycji. Osoby te deklarują, że barierą jest nie tematyka czy forma 
programu (choć pojawiają się głosy krytykujące dziennikarzy za nieatrak-
cyjność cykli mniejszościowych i niski poziom ich realizacji), ale pora 
jego nadawania. Jak się jednak okazuje, pora emisji jest niefortunna nie 
tylko ze względu na niekompatybilność z trybem aktywności odbiorców, 
ale i pozatelewizyjny kontekst odbioru telewizyjnych programów. Kilku 
rozmówców wskazało na kolizję czasu nadawania programu białoruskiego 
z nabożeństwami w cerkwiach. Trudno przypisywać władzom regional-
nego ośrodka telewizji złą wolę w wyborze czasu dla emisji programów 
mniejszościowych, nie sposób jednak jednocześnie oprzeć się wrażeniu, 
że jej niefortunność jest wynikiem pewnej ignorancji i braku wyczule-
nia na pozamedialny kontekst funkcjonowania społeczności mniejszoś-
ciowych. Przeważająca większość odbiorców programów białoruskiego, 
ukraińskiego i rosyjskiego jest wyznania prawosławnego i w niedzielne 
przedpołudnie wybiera się do cerkwi, z czym program nieco koliduje, 
zmuszając widzów do wyboru, w którym Tydzień białoruski zazwyczaj 
przegrywa.

Warto odnotować, że żaden z respondentów nie postrzega (a przynaj-
mniej tego nie werbalizuje) pory nadawania programu jako przejawu nie-
przychylności nadawców oraz świadomego utrudniania mniejszościom 
kontaktu z audycją. Istnieje jednak odczucie funkcjonowania na margine-
sie działalności ośrodka.
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Należy nadmienić, że Telewizja Polska od marca 2008 roku umiesz-
cza wszystkie odcinki cykli mniejszościowych w internecie na stronach 
ośrodka. Pozwala to na niezależny od ramówki dostęp do programów 
i pełną swobodę w kontakcie z nimi, niewątpliwie zwiększając możli-
wość oglądnięcia audycji. Trzeba jednak pamiętać o dwóch sprawach. 
Po pierwsze, zdecydowana większość widowni tychże cykli to osoby nie-
posługujące się komputerem. To najczęściej osoby starsze, mieszkające 
na wsiach lub w małych miastach, a to grupa, dla której nadal telewizja, 
a nie internet, jest najbardziej naturalnym i swobodnym środowiskiem 
medialnym. Odbiorcy programów w zdecydowanej większości są osoba-
mi, których kompetencja medialna nie pozwala na odbiór audycji inaczej 
niż w telewizji. Po drugie zaś – i to wynika już z charakteru samego pro-
gramu – Tydzień białoruski nie wydaje się tekstem na tyle interesującym 
dla widza, który ma kompetencję umożliwiającą mu skorzystanie z in-
ternetowych zasobów, a więc młodszego, bardziej wykształconego, by 
poświęcił on czas i energię na poszukiwanie programu w sieci. Mimo to 
trudno jednak odmówić nadawcy troski o widza mniejszościowego w po-
konaniu ramówkowej bariery.

Wydaje się, że obecność programów w internecie ma większe znacze-
nie dla przygotowujących je dziennikarzy niż widzów. Autor jednego z cy-
kli mniejszościowych zapytany o poczucie misji i odpowiedzialności wo-
bec własnej społeczności w przygotowywaniu programu dla mniejszości 
przyznaje, że przywiązuje do realizacji programu większą wagę, od kiedy 
jest on dostępny w sieci. Nieliczne grono odbiorców, które dziennikarz 
sam mógł poszerzać przez kopiowanie i rozsyłanie materiałów (przynaj-
mniej potencjalnie), zwiększyło się o odbiorców nie tylko z regionu.

Respondenci w większości nie wypowiadali się krytycznie na temat 
ilości przeznaczonego dla mniejszości czasu antenowego. Zaledwie dwie 
osoby poruszyły ten wątek, a żadna z nich nie zadeklarowała się jako re-
gularny widz Tygodnia białoruskiego. Jeden z respondentów stwierdził:

My nie jesteśmy imigrantami, przybyszami rzucanymi w żywioł polski, my je-
steśmy na własnym terenie (…), mamy duży potencjał kulturowy. I z tego tytułu 
moglibyśmy zrobić więcej, niż pozwala się na przykład w telewizji czy w radiu, 
gdzie otwiera się okienko na 20 [minut]153.

153 Respondent A.
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Ilość oferowanego mniejszościom czasu antenowego respondent po-
strzega jako niedocenienie społeczności, która dysponuje potencjałem po-
zwalającym na zapełnienie zdecydowanie dłuższej audycji, niż proponuje 
nadawca. Niewystarczająca ilość czasu antenowego wydaje się respon-
dentowi tym bardziej dotkliwa, że jest nieusprawiedliwiona ani niższym 
statusem Białorusinów w polskiej społeczności – której mniejszość sta-
nowi integralny, naturalny i nieimigracyjny składnik – ani potencjałem 
kulturowym i komunikacyjnym grupy. Jednocześnie trzeba pamiętać, że 
respondenci tak dotkliwie odczuwający ograniczenie czasowe własnych 
audycji pochodzą ze społeczności, która dysponuje najdłuższym progra-
mem ze wszystkich mniejszości na Podlasiu.

4.6.3. Ambiwalencja Innego

Programy dla mniejszości narodowych i etnicznych – przez dostarczenie 
platformy dla reprezentacji kulturowej i zapewnienie miejsca w przestrze-
ni medialnej, gdzie reprezentanci społeczności mniejszościowych są au-
torami i wydawcami programów – sprawiają, że istnieje pole, na którym 
to mniejszości są nadawcą i gospodarzem. Dynamizuje to publiczną prze-
strzeń medialną, nie tylko wprowadzając w nią polifonię języków, punk-
tów widzenia, grup interesów, ale także dokonując swoistego przewar-
tościowania kategorii Innego. Oto w sytuacji gdy dywersyfi kacji ulegają 
nadawcy przekazów medialnych, ambiwalencji ulega także pojęcie Obce-
go, którym w przypadku programów mniejszościowych stają się nie tylko 
przedstawiciele innych mniejszości, ale i reprezentanci grupy dominującej.

Badając międzykulturowość programów mniejszościowych, zapyta-
łam widzów, czy oglądają programy przeznaczone dla pozostałych grup 
mniejszościowych.

Wszyscy respondenci zadeklarowali znajomość i, jeśli nie regularny, 
to przynajmniej sporadyczny, kontakt z programami przeznaczonymi dla 
pozostałych mniejszości, najczęściej jednak nie potrafi li wskazać tytułów 
tychże programów, określając je na przykład jako „litewski” czy „ukra-
iński”. Rozmówcy zapytani o motywy wchodzenia w kontakt z tekstami 
przeznaczonymi dla innych grup najczęściej deklarowali nie tylko zainte-
resowanie tym, co dzieje się w innych społecznościach, ale i chęć porów-
nania się z nimi i pewnej rywalizacji. Warto jednak pamiętać, że respon-
denci są społecznymi aktywistami, osobami prowadzącymi dynamiczną 
działalność w obrębie swojej grupy, stąd deklarowane zainteresowanie 
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„osiągnięciami” innych społeczności mniejszościowych oraz potrzeba 
porównania własnych inicjatyw z przedsięwzięciami innych – postrzega-
nymi niejednokrotnie jako konkurencja.

Na drugim biegunie pojawiają się motywacje „wspólnotowe”, wska-
zujące na podobieństwo sytuacji, problemów widzów mniejszościowych 
niezależnie od ich przynależności. Jakkolwiek respondenci nie używają 
tego słowa, wydaje się, że to swoiste poczucie solidarności, wypływające 
z podobnej sytuacji społecznej i kulturowej, bywa przyczyną wchodzenia 
w kontakt z programami Innych.

Kolejna motywacja, z jaką zetknęłam się podczas wywiadów z Biało-
rusinami, ma charakter stricte medialny i opiera się na chęci porówna-
nia programu własnego z tym realizowanym przez dziennikarzy o innej 
tożsamości. Jest to w gruncie rzeczy motywacja negatywna, nie chodzi 
w niej bowiem o to, by zobaczyć, jak inni radzą sobie z tematyką mniej-
szościową, ale jak nie radzi sobie z nią wydawca białoruski. Wprawdzie 
jeden z respondentów zwraca uwagę na porównywalną formę i przewidy-
walność wszystkich programów:

One są robione przez, wydaje mi się, że samych ludzi. Jednakowy schemat. (…) 
I według takiej, że tak powiem, regułki powstają programy telewizyjne. Jest 
ustalona ramówka, tutaj trzeba wstawić taki element, tutaj taki, i to wszystko 
leci – czy to będzie ukraińska, czy białoruska, czy litewska154.

Takie określenia jak „schemat” czy „formułka” sugerują negatywny 
stosunek do programów i świadczą o braku innowacyjności tychże, ale 
nie wszyscy respondenci podzielają tę opinię. Dla innego rozmówcy róż-
nice między programami są wielkie:

(…) inni to umieją, inni to umieją – wracam znowu do tych Ukraińców (...) 
czasami jak oglądam, to aż zazdrość bierze, że potrafi ą. I chcą, i potrafi ą. 
No, a u nas…155.

Dla zrozumienia wagi i ukrytego krytycznego potencjału tej wypo-
wiedzi warto przytoczyć jej kontekst. Tak pozytywne odniesienie do au-
dycji ukraińskiej kosztem własnej jest świadomie wymierzoną karą dla 
dziennikarzy białoruskich, którzy całkowicie odmiennie od respondenta 
rozumieją proces podtrzymywania białoruskiej tożsamości. Rozmówca 

154 Respondent A.
155 Respondent G.
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reprezentuje opozycyjną wobec wydawców audycji frakcję, skupiającą 
się na takich jakościach, jak podtrzymywanie własnej kultury, języka 
i tożsamości z szerokim wykorzystaniem inicjatyw o charakterze folklo-
rystycznym, przeglądów piosenki białoruskiej czy konkursów recytator-
skich. Respondent należy do ścisłej czołówki organizatorów podobnych 
inicjatyw, których integralnym elementem jest czerpanie z tekstów kul-
turowych funkcjonujących w Republice Białorusi. Na przygotowywane 
przez respondenta spotkania i koncerty regularnie zapraszane są zespoły 
z Białorusi oraz (co, jak sądzę, dla osób zaangażowanych w demokratycz-
ne przemiany na Białorusi jest trudne do zaakceptowania) reprezentanci 
białoruskich władz. Wydawcy Tygodnia białoruskiego stoją natomiast na 
stanowisku skrajnie przeciwnym, skupiając się w programach na przeja-
wach współczesnej kultury białoruskiej – muzyki o cięższym brzmieniu, 
ideologicznie zaangażowanej.

Respondent, organizując znaczną liczbę takich przedsięwzięć, jak 
koncerty czy konkursy, spodziewa się (i oczekuje od wydawcy) relacjo-
nowania owych wydarzeń w znacznie szerszym zakresie, niż to się dzieje 
obecnie. Wytyka dziennikarzom nie tylko niedoreprezentowanie włas-
nych inicjatyw, ale wręcz złą wolę, i wprost zarzuca twórcom pogramu 
manipulowanie materiałem wizualnym oraz dyskredytowanie. Jedno-
cześnie warto jednak dodać, że ten sam respondent nie ma nic przeciwko 
manipulacji obrazem, jeśli czyniona jest ona w interesie respondenta:

Mnie się bardzo podobają, ale w sensie umiejętności, przygotowania i ukazania, 
programy ukraińskie – i to radiowe i telewizyjne (…). Według mnie (…) dobry 
dziennikarz potrafi  z niczego zrobić coś. Czy dosłownie z niczego, (…) na przy-
kład jest (…) niewielka impreza, ale dziennikarz z tej imprezy potrafi  zrobić takie 
wielkie przedsięwzięcie (…). Jest koncert, to on pokaże najlepsze, co na tym kon-
cercie: najlepsza jakość, najpiękniejsze stroje (…). Jeśli jest nawet garsteczka tej 
publiczności, to on tą kamerą ujmie tak, że człowiek myśli, że tam były tłumy na 
tej imprezie156.

Wśród motywacji oglądania programów innych mniejszości niż biało-
ruska słychać także głos będący najbliższym wyrazem idei dialogu – nie 
tylko między reprezentantami różnych kultur, ale i porozumienia w ogó-
le – opierający się na „niewinnym” odbiorze powodowanym ciekawoś-
cią Innego jako wartości samej w sobie: „mnie ciekawi, jakie oni mają 

156 Respondent G.
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problemy (…), co jest dla nich ważne (…). Siłą rzeczy taki program poka-
zuje komuś innemu, co jest dla tej mniejszości ważne”157.

Pisząc o znajomości programów przeznaczonych dla innych niż włas-
na mniejszości, pragnę zwrócić uwagę na pojawienie się w wypowie-
dziach widzów audycji nieadresowanych bezpośrednio do społeczności 
białoruskiej na Podlasiu. Respondenci wykazywali znajomość ukraiń-
skich Telenovyn oraz krakowskich Etnicznych klimatów. Część respon-
dentów wskazała na te programy w sposób opisowy, nie pamiętając ich 
tytułów.

Obydwa programy są emitowane we wspólnym paśmie TVP Info. 
Co ciekawe, jeden z respondentów umiejscowienie to traktuje całkowicie 
odmiennie w odniesieniu do każdego z tych programów. O ile umieszcze-
nie Telenovyn w miejscu dostępnym w skali kraju postrzega jako nieuza-
sadnione uprzywilejowanie ukraińskich widzów, o tyle dla Etnicznych 
klimatów pasmo wspólne TVP Info stanowi dla niego wyraz niedocenie-
nia158. Odbiera je jako krzywdę nie tylko dla społeczności mniejszościo-
wych, ale i telewizji jako nadawcy publicznego. Z czego wynika taka am-
biwalencja w traktowaniu obu programów? Kluczem do zrozumienia tej 
sytuacji jest profi l odbiorcy obydwu programów. Telenovyny są cyklem 
adresowanym wyraźnie do jednej społeczności mniejszościowej, Etnicz-
ne klimaty zaś mają otwartą i szeroką formułę. Autorzy podejmują tema-
tykę etniczności w ogóle, realizując materiały w różnych częściach kraju, 
w odniesieniu do różnych mniejszości. Sprzeciw respondenta budzi zatem 
umieszczenie w ogólnodostępnej przestrzeni programu przeznaczonego 
dla jednej społeczności, co ją w pewien sposób faworyzuje, a jednocześ-
nie nie zadowala go niewystarczające rozpowszechnianie programu będą-
cego reprezentacją wszystkich mniejszości.

Program Etniczne klimaty znalazł się nie tylko w wypowiedzi wyżej 
wymienionego respondenta, lecz tylko ten rozmówca potrafi ł wskazać 
jego tytuł. W pozostałych wypowiedziach program ten był przywoływa-
ny przez skojarzenie z prowadzącym cykl Brianem Scottem. Wyjątko-
wość tej postaci – prowadzący pochodzi z Senegalu – to element, przez 
który audycja zapada widzom w pamięć i czyni ją tekstem funkcjonują-
cym w świadomości odbiorców, choć zapytani o imię i nazwisko prowa-
dzącego nie umieli go wskazać. Prawdopodobnie wyznacznikiem rozpo-

157 Respondent D.
158 Respondent D.
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znawalności programu jest etniczna odmienność Briana Scotta, mimo że 
prowadzony przez niego program Etniczne klimaty oceniany jest bardzo 
pozytywnie.

Wydaje się zatem, że widzowie, którzy powinni być szczególnie zain-
teresowani tematyką mniejszościową (i którzy deklarują jej niedorepre-
zentowanie w mediach publicznych), nie przywiązują się do programów 
na tyle, by zapamiętać ich tytuły czy rozpoznawać nazwiska wystę-
pujących w nich osób – zarówno w zakresie audycji realizowanych we 
własnym ośrodku telewizyjnym, jak i tych przygotowywanych na antenę 
ogólnopolską. Mogłoby to sugerować pewien grupowy egoizm opierający 
się na zainteresowaniu tymi treściami, które dotyczą własnej mniejszo-
ści. Jak w tym kontekście wyglądają wypowiedzi respondentów dotyczą-
ce oglądania programów mniejszościowych przez widza pochodzącego 
z grupy dominującej?

Wszyscy respondenci zapytani o to, czy Polacy powinni oglądać 
programy dla mniejszości, odpowiedzieli twierdząco, wskazując dwa 
powody. Pierwszy to podniesienie poziomu wiedzy o społecznościach 
mniejszościowych, a w konsekwencji niwelowanie napięć i nieporozu-
mień wynikających ze stereotypów i uprzedzeń. Audycje tego typu mają 
edukować: „to jest normalne, że są mniejszości, że mają swoją kulturę”159. 
Istnieje zatem przekonanie, że medium telewizyjne może mieć wpływ 
na zmianę międzyetnicznych relacji. Może budować porozumienie przez 
działania edukacyjne lub informacyjne. Już sam kontakt z innością 
w przestrzeni medialnej ma w opinii respondentów moc przełamywania 
negatywnych wizerunków i wyobrażeń. W tym ujęciu oglądanie progra-
mów dla mniejszości ma być nastawione na mniejszość i w gruncie rze-
czy powinno zaowocować poprawą jej funkcjonowania. Wysiłek widza 
większościowego włożony w kontakt z programem ma zatem przynieść 
korzyści mniejszościom.

Drugim powodem jest troska o rozwój widza większościowego i pod-
niesienie jego świadomości oraz wiedzy o własnym otoczeniu. Jeden 
z badanych wprost wskazał urzędników jako grupę zawodową, która ze 
względu na pełnione obowiązki powinna być zobligowana do kontak-
tu z programami dla mniejszości160. Ich działania mają wpływ na życie 
i funkcjonowanie społeczności niedominujących, a cykle dla mniejszości 

159 Respondent C.
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mogą odgrywać w tym kontekście funkcję materiałów podnoszących 
kompetencję pracowników publicznych.

Respondenci jednogłośnie zgadzają się, że Polacy powinni oglądać 
ich programy, zapytani jednak o to, czy znają Polaków oglądających cy-
kle mniejszościowe, z reguły nie potrafi li wskazać ani jednej takiej osoby. 
Wyjątkiem jest wypowiedź, w której respondent wnioskuje o oglądalności 
programów mniejszościowych z komentarzy, jakie zdarza mu się usłyszeć: 
polscy znajomi gratulują mu na przykład pojawienia się w telewizji jego 
i jego zespołu (respondent prowadzi zespół folklorystyczny). Respondenci 
mają świadomość braku zainteresowania Polaków programami mniejszoś-
ciowymi, fakt ten nie spotyka się jednak z potępieniem – raczej przyjmo-
wany jest ze zrozumieniem. Widzowie większościowi są usprawiedliwiani 
niedogodną porą emisji – winą więc obciążony zostaje nadawca, który 
przez czas emisji utrudnia dostęp do programów. Jednocześnie część od-
powiedzialności zostaje przerzucona na samą mniejszość, a konkretnie na 
dziennikarzy przygotowujących nieatrakcyjne programy.

4.6.4. Komunikacja międzykulturowa

Przedstawiciele mniejszości traktują przygotowywane w ośrodku regio-
nalnym programy mniejszościowe jako swoje własne miejsce w prze-
strzeni mediów – to miejsce ich kulturowej reprezentacji, sposób na 
wewnątrzgrupową komunikację. Pytani o rolę, jaką odgrywa dla nich 
Tydzień białoruski, respondenci najczęściej mówią o rozpowszechnianiu 
informacji na temat wydarzeń kulturalnych, edukacji i podtrzymywaniu 
własnej tożsamości, wprowadzaniu w przestrzeń medialną odmiennej od 
dominującej kultury i języka. Czy w formule programów mieści się także 
element międzykulturowego dialogu i porozumienia nie tylko z reprezen-
tantami własnej, ale i innych grup?

Respondentom najpierw postawiłam pytanie o możliwości telewizji 
jako potencjalnej agory międzykulturowego spotkania i dialogu. Niemal 
wszyscy moi rozmówcy zareagowali bardzo pozytywnie, widząc w niej 
dobrą i skuteczną platformę dialogu między kulturami. Białoruscy wi-
dzowie postrzegają telewizję jako potencjalną przestrzeń rozwiązywania 
konfl iktów i prowadzenia kulturowych lub społecznych negocjacji, wy-
jaśniania bądź neutralizowania historycznych zaszłości.

Respondenci pytani o sposoby kontaktu międzykulturowego przez te-
lewizję, gatunki i formy telewizyjne, za których pośrednictwem do takie-
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go kontaktu mogłoby dochodzić, wskazują na takie teksty, jak reportaż, 
dokument, skrócone relacje z koncertów, konferencji czy inne występu-
jące w przestrzeni pozatelewizyjnej spotkania między reprezentantami 
różnych kultur. Wszystkie te potencjalnie komunikujące formy telewizyj-
ne mają w pewien sposób wtórny wobec zdarzeń rzeczywistych charak-
ter – to relacje i formy opisujące zjawiska społeczne i kulturowe. Żaden 
z respondentów nie wskazał na własny program mniejszościowy jako 
przestrzeń międzykulturowego spotkania, nie było także idei jednego 
programu, w którym dochodziłoby do kontaktu między reprezentantami, 
postawami, punktami widzenia pochodzącymi z różnych kontekstów kul-
turowych. Respondenci widzą w telewizji potencjał komunikacyjny, jest 
to jednak komunikacja statyczna, opierająca się raczej na prezentacji róż-
nych stanowisk niż na dynamicznej interakcji. Zaledwie jeden rozmówca 
zaproponował spotkanie i dyskusję w studiu161, zaznaczając jednocześnie, 
że spotkanie takie powinno być zarejestrowane wcześniej, i sugerując ra-
czej debatę ekspertów niż rozmowę „przeciętnych” reprezentantów o róż-
nym zapleczu kulturowym.

Pytani Białorusini sami nie wskazują własnych programów mniejszoś-
ciowych jako platformy komunikacji z innymi, zapytani jednak wprost 
o taką możliwość, reagują z dużym sceptycyzmem. W jednej z wypo-
wiedzi sugeruje się, że już sama obecność programów dla mniejszości 
jest formą dialogu z większością. Respondenci, argumentując przeciwko 
międzykulturowej funkcji swoich programów, zwracali uwagę na kilka 
stałych elementów. Najważniejszym przeciwwskazaniem jest funkcja, 
jaką programy pełnią wobec społeczności mniejszościowych, i niewy-
starczająca jak na nią ilość czasu antenowego, w którym nie mieszczą się 
wszystkie informacje przeznaczone dla najważniejszego, mniejszościo-
wego widza.

W kontekście czasowych ram programów mniejszościowych na cieka-
wy aspekt zwraca uwagę jeden z respondentów:

(…) ze względu na szczupłość programów i przez to, [że ich] czas jest bardzo 
krótki, (…) audycja nabiera znaczenia, takiego jakiegoś świątecznego wydarze-
nia, niecodzienności. Nie codziennego załatwiania spraw, tylko momentu takiej 
jakby inności świata. A cóż w kościele można załatwić? (…) No i tak samo tu-
taj podaje się pewne rzeczy w tym dialogu, ale w jakiejś takiej powiedziałbym 

161 Respondent B.
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„niedzielnej obróbce”. I będzie ta sytuacja dotąd, dopóki czas ten nie będzie wy-
dłużony162.

Kluczem do braku międzykulturowego potencjału programów mniej-
szościowych jest zatem nie tylko brak czasu, ale również status swoistego 
święta dla mniejszości. Jak sugeruje respondent, celebracja własnego cza-
su w medium wynika z niewystarczającej jego dostępności. Przy takim 
statusie programu trudno oczekiwać dopuszczania Innego do głosu i zała-
twiania spraw niezwiązanych bezpośrednio z funkcjonowaniem społecz-
ności. W czasie i przestrzeni postrzeganych jako swoiste sacrum nie ma 
miejsca ani na wątpliwości, ani na rozwiązywanie realnych problemów.

Innym elementem wpływającym na niechęć respondentów jest lęk 
przed ewentualnym zaognianiem istniejących nieporozumień. Wydaje się, 
że respondenci silnie obawiają się sytuacji, w której w przeznaczonych dla 
nich programach pojawiałyby się konfl ikty. Konsekwentnie podkreślają 
czysto informacyjny charakter programu wypełnionego bezpiecznymi 
tematami związanymi z kulturą i wewnętrzną aktywnością społeczności 
mniejszościowych. Nieco zaskakujący jest ów lęk respondentów przed 
podjęciem trudniejszych czy bardziej drażliwych tematów – tym bardziej 
że formuła Tygodnia białoruskiego jest na nie otwarta. Już w czołówce 
audycja silnie odwołuje się do programów interwencyjnych, karmiących 
się konfl iktem i społecznymi napięciami. Także przygotowujący program 
dziennikarze nie unikają trudnych spraw czy nawet bezpośrednio wobec 
polskiej większości formułowanych zarzutów. W tym aspekcie mniejszoś-
ciowi dziennikarze działają jednak przeciwko potrzebom i oczekiwaniom 
swojej grupy, która obawia się konfl iktów i woli ich unikać.

Kolejnym elementem, na jaki chciałam zwrócić uwagę, jest fakt, 
że reprezentanci mniejszości upatrują w grupie dominującej inicjatora 
międzykulturowego kontaktu. W ich opinii to programy większościowe 
powinny pełnić funkcję forum międzykulturowej komunikacji. Wynika 
to nie tylko z warunków czasowych (grupa dominująca dysponuje o wiele 
większymi możliwościami antenowymi), ale także z przekonania o roli, 
jaką w procesie komunikowania odgrywają poszczególne grupy społecz-
ne. Mniejszości wyznaczają sobie w tym układzie pozycję gości, strony 
zaproszonej. To większość ma być gospodarzem i inicjatorem kontaktu. 
Jest to postawa stojąca w pewnej sprzeczności z podkreślanym przez 

162 Respondent A.
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reprezentantów mniejszości autochtonicznym charakterem obecności 
mniejszości na Podlasiu. Grupy mniejszościowe (te, które dysponują 
własnymi programami w regionalnym ośrodku) nie są imigrantami, przez 
co – jak podkreślają – nie mogą być traktowane jak element obcy, po-
nieważ zawsze byli częścią podlaskiego pejzażu etnicznego, są u siebie. 
Mimo to w komunikacji z grupą większościową konsekwentnie wskazują 
ją jako gospodarza i stronę, do której należy inicjowanie kontaktu. Wyda-
je się zatem, że przestrzeń komunikacyjna podlega innym prawom i regu-
lacjom niż postrzeganie własnego miejsca w społeczności w pozostałych 
sferach życia społecznego. W przypadku jednak zorganizowanego życia, 
jak staranie się o fundusze na funkcjonowanie czy inicjatywy podtrzymu-
jące narodową tożsamość, mniejszości znajdują się w roli strony „obda-
rowywanej”. Pojawienie się w głównym nurcie zainteresowania – czy to 
w ogólnopolskich mediach, czy przez wystąpienie na lokalnej uroczysto-
ści – jest dla społeczności wyróżnieniem i nobilitacją. Często też o to wy-
różnienie toczy się rywalizacja między społecznościami mniejszościowy-
mi, a zainteresowanie grupy większościowej bywa uznawane za nagrodę. 
Respondenci sami siebie postrzegają bardziej jako słabszą stronę, obda-
rzaną zainteresowaniem i uwagą, niż inicjatora i dynamicznego gracza 
w lokalnej społeczności – stąd być może taki opór przed wchodzeniem 
w rolę gospodarza i zawiadowcy międzykulturowego spotkania nawet we 
własnej przestrzeni medialnej.

Ostatnie pytanie, jakie zadałam respondentom, dotyczyło idei wspól-
nego, studyjnego programu wszystkich mniejszości, opierającego się na 
bezpośrednim, emitowanym na antenie spotkaniu. W tym przypadku 
reakcje moich rozmówców były bardzo rozbieżne. Zwracano uwagę na 
nieprzystawalność (pomimo pozornego podobieństwa) problemów, jakie 
zajmują społeczności mniejszościowe; w tej perspektywie wspólny pro-
gram mógłby być nie tyle pretekstem do spotkania i wspólnej dyskusji, ile 
medialną fasadą wspólnoty. Wydaje się jednak, że tym, co stoi za negacją 
wspólnego programu, jest lęk o utratę dotychczas wywalczonego w me-
diach publicznych miejsca. Respondenci obawiali się ewentualnego ode-
brania społecznościom mniejszościowym ich cykli telewizyjnych i zastą-
pienia ich owym wspólnym programem, a to jednak własna, niezależna 
audycja, nie tekst wspólny, jest dla nich priorytetem. Innym elementem, 
na który zwracali uwagę rozmówcy, była struktura hierarchii w tymże 
hipotetycznym programie: kto i na jakiej zasadzie wybierałby tematy, go-
ści czy uczestniczące w konkretnych odcinkach grupy mniejszościowe? 
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Co interesujące, pojawiła się sugestia, że to reprezentant kultury domi-
nującej byłby instancją, która miałaby zawiadywać programem – a więc 
i międzykulturowym porozumiewaniem się grup mniejszościowych: 

To musiałby być [ktoś], kto naprawdę bardzo obiektywnie, w sposób rzetelny 
[i] mądry (…) by to wszystko pokazał. (…) Najlepiej zrobiłby to ktoś, kto nie 
pochodzi z tego terenu, taki wolny obserwator (…), niezwiązany (…) z żadną 
mniejszością163.

Z wypowiedzi tej emanuje nieufność i brak wiary w rzetelność, obiek-
tywizm i dobrą wolę dziennikarzy mniejszościowych. Nawet Brian Scott 
– oceniany pozytywnie jako profesjonalny i dobrze wywiązujący się 
ze swoich zadań w Etnicznych klimatach dziennikarz – nie jest w tym 
kontekście osobą, której można by powierzyć zadanie przygotowywania 
wspólnego dla wszystkich mniejszości programu. Jest to o tyle ciekawe, 
że w przypadku białostockich cykli dla mniejszości zaistniała podobna 
do proponowanej przez respondentów sytuacja. Pierwszym wydawcą 
programów mniejszościowych, jeszcze w czasie gdy stanowiły one inte-
gralny blok, był polski dziennikarz. Co równie interesujące, jego „rządy” 
dziennikarze mniejszościowi, z którymi prowadziłam wywiady, wspomi-
nają jako najlepszy okres w swojej współpracy z regionalnym ośrodkiem, 
w przeciwieństwie do następującego po nim okresu, w którym wydawcą 
programów został dziennikarz pochodzący ze społeczności białoruskiej. 
Wydaje się zatem, że sytuacja, w której instancją nadrzędną zostaje 
przedstawiciel grupy dominującej, jest nie tylko dobrą intuicją widza, 
ale i sprawdzającym się w realnym medialnym działaniu faktem – wątek 
ten jednak rozwinę w kolejnej części rozdziału, dotyczącej dziennikar-
stwa etnicznego.

Hipotetyczny wspólny dla wszystkich mniejszości program miał-
by się według respondentów ograniczać do tematyki kulturalnej, któ-
ra „najmniej wzbudza jakiekolwiek kontrowersje i inne (…) niezdrowe 
emocje”164. Kultura jawi się tu jako asekuracja i pole, na którym jest naj-
mniejsze prawdopodobieństwo międzykulturowych spięć i konfl iktów. 
To wybór negatywny, wynikający z odrzucenia tematów potencjalnie 
drażliwych i kryzysogennych. Co ciekawe, ta sama ugrzeczniona, opiera-
jąca się na wątkach kulturowych tematyka, którą proponują respondenci, 
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jednocześnie jest przez nich postrzegana jako potencjalne pole do pro-
mowania nieprawdziwego, ugrzecznionego obrazu stosunków etnicznych 
w regionie przez nadawcę dominującego.

Na zakończenie chciałam przywołać jeszcze dwie interesujące wypo-
wiedzi, jakie pojawiły się przy okazji rozmowy o potencjalnym wspól-
nym mniejszościowym programie. Pierwsza podkreśla głębszy niż tylko 
medialny i antenowy wymiar międzykulturowego spotkania, jakie na-
stąpiłoby przy jego okazji165. Wspólne spotkanie w telewizyjnym studiu 
mogłoby być okazją do spotkania realnych osób i opierającego się na bez-
pośrednim kontakcie porozumienia – być może bardziej brzemiennego 
w skutki niż sam telewizyjny program. Drugi głos jest o tyle interesujący, 
że jako jedyny proponuje uzupełnienie potencjalnego programu kulturą 
polską:

To jest ta oktawa, czyli te osiem kultur – wszystkich, łącznie z Polską (…). Oczy-
wiście (…) kultura polska też powinna się znaleźć w tym zestawie166.

Podsumowując wyniki badań odbioru w kontekście międzykulturo-
wej komunikacji, trzeba przyznać, że widzowie, mimo iż dokonują pew-
nych transgresji, oglądając programy przeznaczone dla innych mniejszo-
ści i wskazując na obowiązek kontaktu grupy dominującej z programami 
mniejszościowymi, nie oczekują od przygotowywanych dla nich cykli 
międzykulturowej komunikacji. Co więcej, na możliwość taką reagują 
w większości negatywnie, pragnąc, by cykle mniejszościowe były polem 
aktywności medialnej wyłącznie własnej grupy. Trzeba jednak pamiętać, 
że gdy mowa o Tygodniu białoruskim, mamy do czynienia z programem 
trwającym nieco ponad 20 minut tygodniowo – a to i tak uprzywilejowa-
na czasowo społeczność. Zapewne z jeszcze większą stanowczością prze-
ciwko międzykulturowym aspektom w swoich programach wypowiadali-
by się dysponujący siedmioma minutami Rosjanie, Romowie czy Tatarzy. 
Z perspektywy widzów już sama obecność cykli mniejszościowych na 
antenie jest elementem komunikacji między społecznością dominującą 
a mniejszościami – komunikacji, w której nośnikami znaczeń są także 
długość trwania programów i pora ich nadawania.

165 Respondent C.
166 Respondent E.
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4.7. Dziennikarstwo mniejszościowe
Ostatnią część książki chcę poświęcić dziennikarzom. Na podstawie wy-
powiedzi zebranych w ośmiu wywiadach postaram się opisać fenomen 
dziennikarstwa mniejszościowego między innymi w odniesieniu do me-
chanizmów pracy wypracowanych w białostockiej redakcji mniejszościo-
wej i sposobów wspólnego funkcjonowania dziennikarzy pochodzących 
z różnych grup, ich relacji z własną społecznością, a także z polskim śro-
dowiskiem dziennikarskim.

4.7.1. Droga do telewizji

W przypadku programów przeznaczonych dla mniejszości przygotowują-
cy audycje dziennikarze pełnią funkcję opisanych w pierwszym rozdziale 
rzeczników. To oni, wybrani przez swoje społeczności, są desygnowani 
do dbania o wewnątrzgrupową komunikację i podtrzymywania grupowej 
(narodowej, etnicznej bądź religijnej) tożsamości oraz do zawiadywa-
nia kulturową reprezentacją grupy. Szukając mechanizmów kierujących 
wyborem konkretnych osób do funkcji dziennikarza, zapytałam ośmiu 
współpracowników białostockiej redakcji programów mniejszościowych 
o ich drogę do telewizji.

Większość dziennikarzy realizujących programy mniejszościowe 
współpracuje z białostockim ośrodkiem telewizyjnym od momentu jego 
powstania w 1997 roku. W tym czasie istniały dwie możliwe drogi wej-
ścia w rolę telewizyjnego dziennikarza mniejszościowego – obydwie 
oparte na wskazaniu i swoistym namaszczeniu przez własną społeczność. 
Pierwsza z nich wiodła przez radio. Dziennikarstwem radiowym przed 
podjęciem współpracy z redakcją programów mniejszościowych zaj-
mowali się autor programu ukraińskiego oraz Polak będący pierwszym 
wydawcą wspólnego programu mniejszości Sami o sobie. Obydwaj za-
tem na długo przed podjęciem działalności telewizyjnej funkcjonowali 
już w przestrzeni mediów, obaj też pozostawali w kręgu zainteresowań 
mniejszościowych: pierwszy pracował z redakcją mniejszościową Radia 
Białystok, drugi pełniąc w tej samej instytucji funkcję redaktora naczel-
nego, wprowadzał na regionalną antenę radiową audycje dla mniejszości. 
O ile jednak mniejszościowy dziennikarz został „delegowany”167 do pracy 

167 Respondent 5.
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w telewizji przez swoją społeczność, o tyle polski wydawca powołany był 
przez samą telewizję:

(…) pracowałem w Polskim Radiu Białystok, gdzie kilka razy pełniłem funkcję 
redaktora naczelnego i w tym czasie wprowadzałem na antenę inne programy 
mniejszościowe (…). I być może dlatego, że miałem tego typu doświadczenia, 
ośrodek telewizji w Białymstoku, gdy tutaj powstał, [zwrócił] się do mnie168.

W obydwu zatem przypadkach, pomimo odmiennego grona powołu-
jącego dziennikarzy do nowej funkcji, kryterium wyboru była zawodowa 
kompetencja. Z jednej strony opierała się ona na funkcjonowaniu w śro-
dowisku dziennikarskim i na wieloletnim doświadczeniu zawodowym, 
z drugiej na specjalizacji obydwu dziennikarzy oscylującej wokół tema-
tyki mniejszościowej. Warto jednak zauważyć, że owa zawodowa kompe-
tencja zdobywana w radiu nie do końca przekłada się na medium telewi-
zyjne, posługujące się całkowicie odmienną stylistyką, środkami wyrazu 
i procesem produkcji – wszystkiego tego dziennikarze musieli uczyć się 
niemal od podstaw.

Drugą ścieżką wiodącą do redakcji mniejszościowej był wybór doko-
nany przez społeczność mniejszościową, abstrahujący jednak od zawodo-
wych, dziennikarskich doświadczeń. Przedstawiciele mniejszości zostali 
skierowani przez swoje grupy do prowadzenia programów na podstawie 
znajomości języka, sprawowanych w organizacjach funkcji oraz dobrej 
woli. Kryterium decydującym okazywała się znajomość wszystkich nie-
zbędnych w programie języków – polskiego, gwary oraz narodowego ję-
zyka literackiego.

Dziennikarzami, którzy ominęli wyżej opisane drogi do telewizyjnej 
redakcji programów mniejszościowych, byli dziennikarze białoruscy na-
wiązujący współpracę z Telewizją Polską już wcześniej dzięki realizacji 
programów mniejszościowych w ramach warszawskiego ośrodka regio-
nalnego, który obejmował swoim zasięgiem Podlasie.

Jak już wspomniałam, większość dziennikarzy przygotowujących 
programy mniejszościowe pochodzi z „pierwszego naboru”. Jedynie Ty-
dzień białoruski dysponuje dziś młodymi pracownikami przyjętymi po 
1997 roku. Jest to związane z powstaniem Telewizji Biełsat i koniecz-
nością przygotowania kadr na potrzeby tej stacji. Ich droga do programu 
mniejszościowego wyglądała już zupełnie inaczej niż starszych kolegów. 

168 Respondent 3.
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Młodzi dziennikarze wywodzą się wprawdzie ze społeczności biało-
ruskiej, nikt jednak ich do telewizji nie oddelegował ani nie namaścił. 
Podjęcie współpracy z Telewizją Polską było warunkowane wygraniem 
konkursu. Nowe pokolenie dziennikarzy mniejszościowych wchodzi 
więc w zawód z całkowicie odmienną perspektywą, której podstawą jest 
profesjonalizacja rekrutacji oraz uniezależnienie od mniejszościowych 
struktur i organizacji. Bardzo wyraźnie przekłada się to na przekonanie 
o znaczeniu, jakie dla dziennikarzy mniejszościowych ma wykonywany 
zawód. Starsi dziennikarze, wybrani przez swoje społeczności, zwracają 
uwagę na takie jakości, jak patriotyzm i poczucie misji (respondent 2); 
realizacja programu spełnia wewnętrzną potrzebę służenia oraz kontaktu 
z własną tradycją i kulturą mimo funkcjonowania w innym niż rodzime, 
miejskim środowisku (respondent 4). Dla nich program jest działaniem 
na poły prywatnym, formą pielęgnowania własnej narodowej tożsamości. 
W obydwu jednak przypadkach wspólnym mianownikiem tychże postaw 
jest etniczność (etniczna tożsamość, której trzeba bronić w świecie ze-
wnętrznym i pielęgnować w sobie)169. 

Ta praca (…) wiąże się z pewną misją. (…), to nie jest do końca (…) tylko nasza 
praca. To zawsze będzie coś więcej, zawsze będzie jakieś emocjonalne zaangażo-
wanie i budowanie czegoś, próba obrony przed czymś, czyli zachowania jakichś 
swoich wartości, swoich tradycji, i to nie będzie tylko i wyłącznie praca170.

Zapytany o motywację młody dziennikarz porusza się już jednak 
w całkowicie innym rejestrze odniesień:

Z tego żyję (…). Od czasu do czasu daje mi to jakąś satysfakcję, jeśli uda mi się 
zrobić coś ciekawego. Natomiast raczej nie (…) jest to satysfakcja ze względu 
[na] białoruskość (…), tylko że udało mi się zrobić dobry program (…). A czy to 
będzie program o kreowaniu postaw białoruskich, czy o [czymś innym], to już 
jest drugorzędna sprawa171.

169 Marilyn Greenwald i Izard Ralph, krytykują model dziennikarza przedstawiciela 
(jaki funkcjonuje w Białymstoku), wskazując, że jakkolwiek ma on bezpośrednie, naty-
chmiastowe korzyści – jak znajomość grupy, znajomość języka i kontekstu – to jednak 
w dłuższej perspektywie nie spełnia dziennikarskich norm bezstronności i obiektywizmu 
(Greenwald, Izard, 1991).

170 Respondent 4.
171 Respondent 1.
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W tym zatem przypadku rozmówca podnosi sprawę czysto zawodowej 
(i fi nansowej) satysfakcji, podkreślając wagę dobrego materiału telewizyj-
nego niezależnie od jego treściowej zawartości. Profesjonalizacja dostępu 
do mniejszościowej anteny, rekrutacja opierająca się na konkursach prowa-
dzić zatem do profesjonalizacji postawy samych dziennikarzy. Postrzegają 
oni audycje mniejszościowe raczej jako realizacyjne wyzwanie i zadanie 
do wykonania niż jako służbę swojej społeczności. Powodem takiej posta-
wy mogą być także ambicje wykraczające poza lokalną antenę i niszowe 
programy dla mniejszości – być może audycje mniejszościowe są przez 
młodych dziennikarzy traktowane jako pierwszy etap w karierze.

Realizacja programu mniejszościowego niezależnie od mniejszościo-
wych struktur i organizacji ma także inne przełożenie na pracę dzien-
nikarską. Dziennikarze zrekrutowani w konkursach, poza mniejszościo-
wym wskazaniem, nie mają wobec społeczności, ani żadnej z jej frakcji, 
długu wdzięczności, nie podlegają także swoistemu nadzorowi mniejszo-
ści. Delegowanie dziennikarzy niesie bowiem z sobą zagrożenie presją 
czy nawet usiłowaniami cenzorowania programów przez organizacje 
mniejszościowe, które typując kandydatów, mają nadzieję na możliwość 
nadzorowania ich pracy i treści, jakie będę przekazywać. Skoro dzienni-
karze są swoistymi delegatami swoich organizacji, dzięki nim dysponu-
ją środkiem medialnego przekazu, to z punktu widzenia mniejszościo-
wych działaczy powinni zabezpieczać ich interesy. Naturalnym i jednym 
z pierwszych zadań wyłonionego z własnej grupy (i przez nią) dziennika-
rza jest zatem wypracowanie pola zawodowej niezależności i uwolnienie 
się spod swoistego organizacyjnego zawłaszczenia:

(…) [teraz organizacje mniejszościowe] nie próbują tak ingerować w program 
(…). Z początku tak jest zawsze (…). Bo z początku działaczom się wydaje, że oni 
czymkolwiek rządzą172.

Jeden z rozmówców173 relacjonuje ostrą krytykę, na jaką jest wysta-
wiony przez „działaczy”, zaznacza też, że na samych wyrazach nieza-
dowolenia się nie kończy. Bywało, że niezadowolone ze swojego repre-
zentanta organizacje próbowały działać przeciwko niemu i jego pracy: 
„każde [środowisko mniejszościowych dziennikarzy] przeszło przez (…) 

172 Respondent 5.
173 Respondent 5.
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wyrzucanie z programu”174. Powołani do pracy przez własną społeczność 
dziennikarze z czasem wyzwalają się spod dominacji instytucji mniej-
szościowej, która ich powołała, oraz rozszerzają swą odpowiedzialność 
poza ramy organizacji, na całą społeczność, a nawet widzów pozostają-
cych poza jej obrębem (reprezentantów grupy dominującej). Wymaga to 
swoistej przemiany lojalnościowej (jeśli lojalność jest w tym kontekście 
odpowiednim słowem), wykraczającej poza organizację mniejszościo-
wą. Dziennikarze mają w tym zakresie wsparcie nadawcy: po wejściu 
dziennikarza w przestrzeń medialną podlega on już innym niż społeczne 
i lojalnościowe regułom. Mimo że organizacje i stowarzyszenia mniej-
szości typują swoich reprezentantów, by kształtować swą medialną repre-
zentację, z czasem tracą na nich wpływ. To specyfi czny proces ciągłe-
go wypracowywania społecznego konsensusu wokół mniejszościowych 
programów, którego muszą się uczyć zarówno przedstawiciele organizacji 
mniejszościowych, jak i sami dziennikarze. Jest to sytuacja przypomina-
jąca klasyczne relacje międzypokoleniowe, rodzicielsko-dziecięce, gdzie 
rodzice wymagają posłuszeństwa i lojalności, podczas gdy dzieci buntują 
się, poszukując własnej drogi.

Szczególnie burzliwe relacje panują w przypadku cyklu białoruskiego. 
Społeczność białoruska jest na tyle liczna, że funkcjonują w niej różne 
frakcje i obozy, niektóre otwarcie i ostro krytykujące autorów Tygodnia 
białoruskiego. Jak opowiada w wywiadzie jeden z widzów175, dzwoni on 
do wydawcy Tygodnia białoruskiego z wyrzutami po emisjach, które nie 
spełniają jego oczekiwań, jeden zaś z białoruskich dziennikarzy176 przy-
wołuje anonimy krytykujące program, które dostaje redakcja. Mimo to 
problem wywikłania się z relacji ze społecznością jest w o wiele większym 
stopniu zadaniem dziennikarzy wybranych przez nią na swą funkcję niż 
ich kolegów, którzy do programów dostali się z castingów.

Niewątpliwym atutem pozycji, z jakich rozpoczynają pracę nowi 
dziennikarze, jest obecność starszych kolegów i możliwość (już na star-
cie) wejścia w tryby praktycznego przyuczania do zawodu – tego komfor-
tu dziennikarze przyjęci pod koniec lat dziewięćdziesiątych nie mieli. Jak 
niejednokrotnie podkreślają w wywiadach, doświadczenie wejścia w za-
wód było dla nich trudne i w niewielkim tylko stopniu wspierane przez 

174 Respondent 5.
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telewizję szkoleniami czy jakimkolwiek treningiem. Niektórzy adepci 
dziennikarstwa sami na własną rękę starali się zdobyć przygotowanie za-
wodowe:

Ponieważ o pracy telewizyjnej niewiele wiedziałem, to pojechałem na taki staż 
do (…) fi rmy (…), która robi programy w języku ukraińskim w Toronto w Kana-
dzie i tam zobaczyłem, jak się robi takie programy telewizyjne (…). Nie byłem 
tam długo, około kilku tygodni, ale to wystarczyło, żeby zobaczyć, na czym pole-
ga praca w telewizji. Wcześniej nic o tym nie wiedziałem177.

Praktyka niepoprzedzonego treningiem ani inną formą szkolenia wej-
ścia w praktykę telewizyjną jest wspólnym doświadczeniem większości 
dziennikarzy mniejszościowych w początkach działania ośrodka w Bia-
łymstoku. Uczyli się oni zawodu przez obserwację uczestniczącą pracu-
jących już w ośrodku dziennikarzy oraz realizowanie własnych progra-
mów. Polski wydawca i koordynator cyklu we wczesnej fazie nadawania 
audycji mniejszościowych pełnił funkcję nie tylko szefa koordynującego 
pracę dziennikarzy, ale i nauczyciela wprowadzającego w tajniki zawodu.

Model dziennikarza-przedstawiciela pomimo oczywistych zalet, jak 
własna reprezentacja medialna społeczności mniejszościowych, dosko-
nała znajomość kontekstu i środowiska, pluralizowanie przekazu me-
dialnego przez odmienny punkt widzenia, przynosi także zagrożenia. 
Najpoważniejsze z nich to uwikłanie dziennikarzy w tak dobrze znany 
kontekst i problemy związane z utrzymaniem dystansu i niezależności 
wobec ludzi, dzięki którym zdobyli pracę. Drugie zagrożenie jest zwią-
zane z praktyką medialną – brakiem szkoleń i przyuczenia mniejszościo-
wych dziennikarzy do pracy w telewizji. Może to generować sytuację, 
w której istnieje odgórne przyzwolenie na gorszą jakość programów 
mniejszościowych.

4.7.2. Dziennikarstwo etniczne / dziennikarstwo mniejszościowe

Dziennikarstwo etniczne wydaje się użyteczną kategorią w opisie mecha-
nizmów pracy i działalności dziennikarzy mniejszościowych. Jest ono 
jednak pojęciem tak samo ulotnym i niezdefi niowanym jak sama katego-
ria etniczności. W ostatnich dekadach etniczność wymknęła się z obszaru 
dyskursu naukowego, wchodząc w obręb potocznej dyskusji o współczes-
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202

nym społeczeństwie i stając się powszechnym elementem dyskursów toż-
samości. Przestała funkcjonować wyłącznie jako przymiotnik, kategoria 
opisu pewnej grupy społecznej, a stała się samodzielnym bytem, wartoś-
cią samą w sobie, o której zróżnicowanie trzeba dbać (Babiński, 1997).

W refl eksji socjologicznej i antropologicznej defi nicyjne spory wokół 
etniczności rozgrywały się między dwoma biegunami: prymordializmem 
oraz konstruktywizmem. Pierwszy paradygmat postrzegał etniczność 
jako kategorię obiektywną, wynikającą z obserwowalnych cech grupy, jak 
wspólne pochodzenie, kultura i „naturalne” więzi członków społeczności. 
Konstruktywizm relatywizował kategorię etniczności, opierając ją na su-
biektywnym przekonaniu o wspólnocie, wynikającym z ideologii i świa-
domości wypracowanych w grupie. Za Grzegorzem Babińskim można 
przywołać trzecie, powszechnie dziś funkcjonujące rozumienie etniczno-
ści jako ruchu i rodzaju działania społecznego (Babiński, 1997: 29–31).

Przytoczone wyżej trzy rozumienia etniczności przekładają się na 
kategorię dziennikarstwa etnicznego i sposobów, w jaki można je de-
fi niować. Przyjęcie perspektywy prymordialistycznej dziennikarzem 
etnicznym czyni osoby wykonujące zawód dziennikarza i pochodzące 
jednocześnie z grup społecznych mieszczących się w defi nicji grupy et-
nicznej. Jest zatem mechanicznym zakwalifi kowaniem do tej kategorii 
postaci na podstawie takich jakości, jak pochodzenie czy język. Perspek-
tywa konstruktywistyczna przynosi z kolei rozumienie dziennikarstwa 
etnicznego i dziennikarza etnicznego jako rezultatu wolnego wyboru, 
opierającego się wyłącznie na poczuciu tożsamości i wypracowanym we 
własnym zakresie – nie sterowanym zewnętrznie, społecznie – poczuciu 
przynależności. W tym rozumieniu dziennikarzem etnicznym może zatem 
być osoba nienależąca do grupy etnicznej, jeśli wziąć pod uwagę „obiek-
tywne” przesłanki, ale wchodząca w jej obręb przez poczucie wspólnoty 
i utożsamianie się z nią. O ile powyższe dwa paradygmaty w przełoże-
niu na sferę medialnej kreacji odnoszą się do postaci dziennikarza, odpo-
wiednio zawężając bądź rozszerzając ramy, w jakich można zdefi niować 
dziennikarza etnicznego, o tyle trzecie rozumienie etniczności prowadzi 
raczej w stronę samego dziennikarstwa. Jeśli bowiem zdefi niować etnicz-
ność jako zjawisko społeczne czy nawet ruch społeczny, dziennikarstwem 
etnicznym będzie taka aktywność medialna, która podejmuje się opisu 
owego ruchu bądź bierze udział w jego kształtowaniu. Słowem dzienni-
karstwem etnicznym jest dziennikarstwo oscylujące tematycznie wokół 
zagadnienia etniczności niezależnie od tożsamości i samoświadomości 
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dziennikarza. Opiera się ono na temacie, a nie autorze. W tym rozumieniu 
dziennikarzem etnicznym się nie jest, ale się bywa.

Wszyscy rozmówcy zapytani o kategorię dziennikarstwa etniczne-
go wykazywali daleko idącą nieufność wobec tej kategorii, zarzucając 
jej sztuczność178 lub brak precyzji179. Żaden z dziennikarzy nie opowie-
dział się po stronie etniczności jako kategorii, która mogłaby stanowić 
dookreślenie jego pracy – dwie osoby zaznaczyły, że byłaby to kategoria, 
w której się odnajdują, przy założeniu, że „etniczność” owa opiera się na 
podejmowaniu tematyki mniejszościowej. Są dziennikarzami etnicznymi 
o tyle, o ile poruszają się w domenie problemów mniejszości narodowych 
i etnicznych. Wytłumaczeniem tej sytuacji może być ładunek ukrytych, 
funkcjonujących podskórnie znaczeń, jakie niesie z sobą „etniczność”. 
Jest to doskonale widoczne w kontekście amerykańskiej przestrzeni spo-
łecznej, gdzie neutralne pojęcie etniczności z czasem zastąpiło skompro-
mitowaną „rasę”. Chris Barker zwraca uwagę, że „etniczność” zatraciła 
swoją niewinność przez sposób posługiwania się nią i używanie jej tylko 
w odniesieniu do społeczności niebiałych Amerykanów (Barker, 2005: 
286). Biały kolor skóry jest normą, od której etniczność jest odstępstwem. 
Stuart Hall za Dyerem postuluje „udziwnienie” białego koloru skóry 
i przez to uniwersalizację etniczności jako kategorii odnoszącej się do 
wszystkich. Nieco odmiennie ten problem postrzegają John Hutchinson 
i Anthony D. Smith, którzy zwracają uwagę na wykorzystanie etnicz-
ności jako elementu dyskryminującego nie tylko w odniesieniu do rasy, 
opisując tendencje Anglików oraz Amerykanów do rezerwowania na-
zwy „naród” (nation) dla siebie, a „etniczności” (ethnic) dla imigrantów 
(Hutchinson, Smith, 1996: 5).

W polskich warunkach, ze względu na pejzaż demografi czny, etnicz-
ność nie jest wprawdzie kojarzona z rasą, lecz mimo to sam mechanizm 
jej postrzegania jest bardzo podobny. Etniczność jest cechą, którą są ob-
darzone inne niż dominująca narodowości i grupy etniczne. Grupa do-
minująca we własnym postrzeganiu jest aetniczna, kategoria etniczności 
w żaden sposób jej nie dotyczy, a jeśli się pojawia, to w kontekście kul-
tury ludowej – niefunkcjonującej już i zdecydowanie odmiennej od tego, 
kim są współcześni Polacy. Określenie „etniczny” jest zatem w pewien 

178 Respondent 2.
179 Respondenci 5 i 7.
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sposób jeśli nie dyskryminujące, to na pewno wyrywające zjawisko z ży-
wiołu polskości – rozumianej jako normalność.

Dziennikarze z redakcji mniejszościowej w Białymstoku obawiają 
się kategorii etniczności przede wszystkim jako potencjalnego zagroże-
nia. Po pierwsze, zagrożeniem może być z góry przyjęte założenie, że 
materiał etniczny jest czy może być jakościowo gorszy od pozostałych 
audycji. Funkcjonowanie w domenie tematyki niszowej może oznaczać 
przyzwolenie na nieodpowiadający regularnym audycjom poziom tech-
niczny i formalny tekstów telewizyjnych; istnieje obawa przed uznaniem 
dziennikarstwa etnicznego za nieprofesjonalne. Po drugie, ujawnia się lęk 
przed samoograniczeniem: „powiedzieć o sobie, że jestem tylko dzien-
nikarzem etnicznym, to jakby nałożyć sobie klatkę”180. Etniczność jest 
traktowana jak zawężenie działalności zawodowej do jednego, niszowe-
go pola. Owo uniszowienie może mieć jednak pewną wartość naddaną, 
może być formą wyższą od samego dziennikarstwa:

(…) [to] zawężenie (…) tematyczne [sprawia], że (…) jesteśmy fachowcami 
i znawcami tej problematyki. Że z jednej strony jesteśmy dziennikarzami, 
ale z drugiej możemy się wypowiadać jako eksperci w obiektywny sposób, po-
nieważ tę rzeczywistość najlepiej znamy181.

Zaczyna zatem funkcjonować przekonanie o większej niż przeciętna 
kompetencji zawodowej dziennikarzy etnicznych. Obejmuje ona kla-
syczne normy i standardy pracy, a jednocześnie – dzięki poruszaniu się 
w obrębie doskonale znanej tematyki będącej polem w dużej mierze nie-
dostępnym innym dziennikarzom – umożliwia znawstwo.

Kolejnym zagrożeniem, na jakie wskazują w odniesieniu do dzienni-
karstwa etnicznego respondenci, jest swoiste zewnętrzne zaszufl adkowa-
nie – ten argument wydaje się najpoważniejszy i znajdujący egzemplifi -
kację w medialnej praktyce. Dziennikarze, uchylając się przed etykietą 
dziennikarza etnicznego, uciekają w gruncie rzeczy przed ograniczeniem 
ich działalności twórczej wyłącznie do tematyki mniejszościowej („cza-
sami bardzo trudno przebić się z innymi tematami”182). Owo zaszufl adko-
wanie może zatem odbywać się w świadomości dziennikarza i przejawiać 
w zawężeniu własnej praktyki zawodowej do jednego tematu, bardziej 

180 Respondent 1.
181 Respondent 4.
182 Respondent 6.



205

jednak dotkliwe jest, gdy ograniczenie to płynie z zewnątrz i uniemoż-
liwia wykroczenie poza zarezerwowaną dla dziennikarstwa etnicznego 
niszę. Opisana wcześniej strategia niszowania tematyki etnicznej i czysz-
czenie regionalnej anteny z wątków mniejszościowych (bo przecież wy-
stępują w cotygodniowych audycjach dla mniejszości) mają negatywny 
wpływ na rozwój pochodzących z mniejszości dziennikarzy, których pole 
działania jest z góry wyznaczone w granicach etniczności. Prowadzi to 
do swoistej profesjonalizacji tematyki mniejszościowej na lokalnej ante-
nie. Ralph Izard i Marilyn Greenwald zwracają uwagę, że obecność re-
prezentantów mniejszości w redakcjach to za mało:

Kulturowa różnorodność to coś więcej niż tylko zatrudnianie pracowników 
pochodzących z mniejszości. To szersze spojrzenie na serwis informacyjny. 
To wrażliwość na potrzeby, wkład, rolę i oczekiwania wszystkich grup składają-
cych się na społeczeństwo. Oznacza ona zrozumienie wagi kontekstu wszystkich 
składowych społeczeństwa. To refl eksja nad powiązaniami spraw lokalnej spo-
łeczności z ideą obywatelstwa w ogóle (Greenwald, Izard, 1991: 314).

Na tym właśnie polega specyfi ka dziennikarstwa mniejszościowego. 
Nie pełni ono wobec mniejszości funkcji edukacyjnej, nie jest nawet obo-
wiązkiem wobec niej. Obecność mniejszości w sferze medialnej jest ko-
nieczna i oczywista z tego tylko powodu, że mniejszości te są elementem 
społeczeństwa. Obecność mniejszości w mediach powinna być swoistym 
odbiciem realnej sytuacji demografi cznej w regionie, stąd postulat wto-
pienia tematyki mniejszościowej w medialny przekaz. Polityka medialnej 
kulturowej różnorodności zakłada traktowanie odmienności na równych 
prawach. Ideałem byłoby podejmowanie tematyki etnicznej przez całość 
zespołu redakcyjnego jako tematyki społecznej – a więc mieszczącej 
się w ramach zainteresowań dziennikarzy w ogóle, obecnej na przykład 
w serwisach informacyjnych.

W kwestii odstępowania własnego pola dziennikarzom większościo-
wym białostoccy autorzy programów mniejszościowych są podzieleni. 
Niektórzy respondenci oczekują zaangażowania polskich kolegów w te-
matykę mniejszościową. Jeden z nich, relacjonując prośbę wydawcy ser-
wisu informacyjnego o realizację materiału z ukraińskiej imprezy (przy 
okazji kręcenia materiału do cyklu mniejszościowego), mówi:

(…) to nie o to chodzi, żebym ja  to zrobił. Chodzi o to, żebyście wy to zrobili. 
Żebyście pokazali, że was to w ogóle obchodzi (…). Ponieważ nie ma być tak, 
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że my w dalszym ciągu będziemy robić z n ow u  o sobie, sami o sobie, tylko że 
już po polsku, w obcym języku, bo do tego to się sprowadzało. (…) To powinno 
wypływać z zainteresowania (…) większości, że ich to w jakiś sposób obcho-
dzi, a nie na takiej zasadzie, że my się teraz wepchniemy do [programu] polsko-
języcznego. (…) ja chcę zobaczyć, jak większość nas postrzega. Ale dla większo-
ści, przynajmniej dla dziennikarzy, my nie jesteśmy w ogóle interesujący183.

Respondent jednoznacznie negatywnie ocenia sytuację, z której po-
zornie powinien być zadowolony. Nie dość, że on sam brany jest pod 
uwagę jako autor, to jeszcze nadawcy wykazują zainteresowanie wyda-
rzeniem mniejszościowym. Jak zwraca uwagę respondent, sytuacja ta ma 
jednak drugie dno, a nawet (jak sam w dalszej części wypowiedzi stwier-
dza) jest niejednoznaczna moralnie. Bo oto oczekuje się od niego przygo-
towania takiego samego tekstu jak do własnej audycji, tyle że po polsku. 
Dla respondenta takie scedowanie wszelkiej tematyki mniejszościowej 
na dziennikarzy mniejszościowych jest deklaracją braku zainteresowania 
i lekceważenia.

Przyznawanie tematów mniejszościowych polskim dziennikarzom 
także jednak bywa przyjmowane z rezerwą jako deklaracja braku zaufa-
nia wobec dziennikarzy etnicznych:

(…) dziwne podejście, że (…) na antenę inną niż program mniejszościowy, po-
wiedzmy do programu informacyjnego, to dobrze, żeby (…) temat pokazał nie 
[mniejszościowy] redaktor, ale [polski] dziennikarz z naszej redakcji, który jest 
obiektywny, bo nie [należy do mniejszości]184.

Tematyka mniejszościowa bywa terenem chronionym przez dziennika-
rzy z mniejszości. Bronią oni swojej niszy, swojego segmentu medialnego 
rynku, z jednej strony utyskując na zamykanie ich w ramach etniczności 
i podcinanie skrzydeł, gdy próbują wypłynąć na szersze medialne wody, 
z drugiej jednak strzegąc nieprzepuszczalności granicy oddzielającej dzia-
łalność etniczną od nieetnicznej, gdy próbuje ją przekroczyć dziennikarz 
większościowy. Często orężem w tej walce są zarzuty braku wiedzy, wraż-
liwości i znajomości kontekstu przez dziennikarzy większościowych.

Jak już podkreślałam, wszyscy respondenci z dużą ostrożnością pod-
chodzą do kategorii dziennikarstwa etnicznego, a zdecydowana więk-

183 Respondent 5.
184 Respondent 6.
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szość w ogóle nie defi niuje się w tych kategoriach. Jeśli jednak kategoria 
dziennikarstwa etnicznego jest rzeczywistym, występującym w mediach 
bytem, to – jak mówią moi rozmówcy – jego realizacją są nie programy 
dla mniejszości realizowane przez TVP Białystok, ale krakowskie Etnicz-
ne klimaty:

Dziennikarstwo etniczne (…) wymyślił Janda Waldemar w Krakowie, [to] pojęcie 
[ze] środowiska intelektualnego, polskiego, które zainteresowało się (…) tematy-
ką etniczną. (…) to są Polacy (…) którzy są autentycznie zainteresowani innymi 
kulturami w Polsce. To jest dziennikarstwo etniczne i ono się różni od dzienni-
karstwa, które ja uprawiam w Tygodniu białoruskim. (…) ja nie czuję się żadnym 
dziennikarzem etnicznym, jestem Białorusinem, który uprawia dziennikarstwo185.

Nie mniejszościowy, a etniczny cykl Briana Scotta zostaje zatem opi-
sany jako „program dla większości o mniejszości (…). To nie jest program 
dla tych, którzy są z danej mniejszości, bo [dla niej to, co jest w progra-
mie] jest oczywiste, natomiast inni albo większość o tym nie wie”186.

Czym zatem różni się dziennikarstwo etniczne od mniejszościowego?

(…) tym, że oni [dziennikarze etniczni] nie są emocjonalnie związani z tematy-
ką, o której mówią, a ja siłą rzeczy jestem związany (…). Na pewno ma to wpływ 
na podejście do bohaterów, na to, że ja czegoś, jakiejś tam wypowiedzi bym nie 
dał, ponieważ znam kontekst tej wypowiedzi, na pewno znam lepiej realia biało-
ruskie niż ci, którzy przyjadą tutaj z Warszawy czy z Krakowa187.

Charakterystyką dziennikarstwa etnicznego byłoby zatem nie tyl-
ko pochodzenie spoza środowiska, o którym realizuje się program, ale 
i (w konsekwencji) chłodna, zewnętrzna wobec niego postawa, którą re-
spondent nazywa brakiem emocjonalnego zaangażowania. Zasugerowana 
tu jednak zostaje także niższa kompetencja dziennikarzy etnicznych, któ-
rzy nie potrafi ą do końca wyczuć wszystkich środowiskowych niuansów 
i umykają im wątki oczywiste dla dziennikarza mniejszościowego. W kon-
sekwencji dla dziennikarzy mniejszościowych Etniczne klimaty „to pro-
gram o ciekawostkach”188. Ów brak zanurzenia w kontekście, fascynacja 
intelektualna niepogłębiona doświadczeniem życia z mniejszością powo-

185 Respondent 2.
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188 Respondent 7.
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dują, że program jest odbierany jako naskórkowy. Wrażenie to może po-
głębiać sama formuła programu, który obejmując całą Polskę i wszystkie 
zamieszkujące ją mniejszości (w tym tzw. nowe mniejszości), siłą rzeczy 
dokonuje selekcji tematów, kierując się zasadą niezwykłości i wyjątkowo-
ści. W rezultacie konkretna mniejszość ma możliwość zaprezentowania się 
(czy raczej bycia zaprezentowaną) w programie, kiedy dzieje się w niej 
coś szczególnego. W porównaniu z Etnicznymi klimatami białostockie 
cykle wypadają wprawdzie niekorzystnie pod względem warsztatowym, 
jednak podczas gdy Etniczne klimaty poruszają się w przestrzeni pewnej 
medialnej odświętności, prezentując mniejszości przez pryzmat nietypo-
wych inicjatyw i niebagatelnych ludzi, białostockie programy są medialną 
codziennością, zabezpieczającą inne niż „odświętne” potrzeby swoich wi-
dzów. Przywoływana jest w tym kontekście kategoria misji i zobowiązania 
dziennikarza mniejszościowego wobec własnej społeczności – tego aspek-
tu aktywność dziennikarza etnicznego wydaje się pozbawiona. Przygląda 
się on prezentowanej społeczności z boku, jest w niej gościem, który choć 
zainteresowany jej życiem i ochronieniem jej od zagrożeń (np. poloniza-
cji), za chwilę wyjedzie, pozostawiając ją własnemu losowi. Dziennikarz 
mniejszościowy znajduje się w całkowicie odmiennej sytuacji etycznej. 
Jego zadaniem jest nie tylko przedstawienie społeczności czy pewnych 
związanych z nią zjawisk, ale i praca na jej rzecz.

Spośród zaprezentowanych wcześniej trzech rodzajów dziennikar-
stwa wynikających z trzech defi nicji etniczności moi respondenci jedy-
nie w trzecim modelu (będącym konsekwencją pojęcia etniczności jako 
ruchu społecznego) odnajdują realizację dziennikarstwa etnicznego. 
Wcześniejsze dwa modele oparte na prymordialistycznym i konstrukty-
wistycznym modelu etniczności i zogniskowane wokół postaci dzienni-
karza, a nie podejmowanej tematyki, w świetle przedstawionych wyżej 
wypowiedzi należałoby nazwać dziennikarstwem mniejszościowym. To 
rozgraniczenie jest jednym z ważniejszych wniosków płynących z badań 
nadawcy. Jest ono według mnie o tyle istotne, że zupełnie niespodziewa-
ne, podobnie jak negatywny stosunek do dziennikarstwa etnicznego, su-
gerujący płytkość i naskórkowość tej formy – nagradzanej przecież przez 
władze telewizji ogólnopolską emisją w o wiele lepszym niż białostockie 
cykle czasie antenowym. W pewnym sensie dziennikarstwo etniczne jest 
traktowane przez autorów audycji mniejszościowych jako bardziej wido-
wiskowa i mniej zaangażowana wersja dziennikarstwa mniejszościowe-
go, realizowana przez przedstawicieli grupy dominującej.
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Zapytałam moich respondentów o to, jak czują się w polskim środo-
wisku zawodowym. W głosach wskazujących na dobre funkcjonowanie 
pośród polskich dziennikarzy czyniono dwa zastrzeżenia. Po pierwsze, 
wskazywano na specyfi kę regionu jako przestrzeni wielokulturowej, 
gdzie odmienność narodowa i etniczna nie jest czymś niecodziennym 
i jest akceptowana – w domyśle we wszystkich, nie tylko dziennikarskiej, 
grupach zawodowych. Drugim komentarzem towarzyszącym pozytyw-
nym wypowiedziom o koleżeńskich stosunkach w pracy była sugestia, że 
jakkolwiek relacje międzyludzkie są przyjazne, to elementem dysfunk-
cyjnym i dyskryminującym jest „system”, w którym programy mniej-
szościowe (w przeciwieństwie do innych produkcji ośrodka) nie mają 
powtórek, oraz który utrudnia dziennikarzom z redakcji mniejszościowej 
dostęp do audycji realizowanych przez inne redakcje.

Warto zwrócić uwagę, że o ile kontakty na linii mniejszość–większość 
układają się poprawnie, o tyle większym problemem są relacje wewnątrz 
redakcji programów mniejszościowych, które doprowadziły do odejścia 
dziennikarzy ukraińskich – realizują oni swój program na zasadach 
producenckich, a więc poza redakcją. Konfl ikt rozgorzał wokół pytania 
o organizację redakcji programów mniejszościowych i hierarchię w jej 
ramach – czyli o postać wydawcy. Możliwości są dwie: na funkcję wy-
dawcy można wyznaczyć Polaka bądź reprezentanta którejś z grup mniej-
szościowych. W białostockim oddziale spróbowano obydwu rozwiązań.

Pierwszym wydawcą programów mniejszościowych był Polak. Po-
wołanie na wydawcę reprezentanta grupy dominującej było rozwiąza-
niem racjonalnym, nie faworyzowało bowiem żadnej z grup. Wydawca 
pochodzący spoza środowiska mniejszościowego niwelował zagrożenie 
realizowania przez program partykularnych interesów poszczególnych 
grup. W ówczesnym kontekście powstającego ośrodka telewizyjnego 
i braku przygotowania kadry doświadczony dziennikarz był na wagę 
złota. Doszło jednak do nieco paradoksalnej sytuacji, w której mniej-
szościom udostępniono w telewizji przestrzeń do samodzielnej, niezależ-
nej i całkowicie autorskiej kreacji własnego wizerunku oraz reprezenta-
cji kulturowej, podporządkowując ją jednocześnie polskiej, dominującej 
perspektywie i ocenie. Według jednego z respondentów189 wybór Polaka 
na funkcję wydawcy programów mniejszościowych był oparty nie tyle 
na przesłankach związanych z jego profesjonalizmem i doświadcze-

189 Respondent 5.
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niem, ile na niedopuszczeniu do tej funkcji reprezentanta mniejszości. 
Decydujące było tu zapewne zaufanie, którego nadawca z góry odmówił 
dziennikarzom mniejszości, ustanawiając nad redakcją polską instancję 
nadzorującą.

Przyjmując tok rozumowania respondenta, odejście pierwszego, pol-
skiego wydawcy i wyznaczenie na tę funkcję dziennikarza z mniejszości 
powinno być odebrane jako pewien postęp polegający na wzroście za-
ufania do dziennikarzy na tyle, by całkowicie oddać redakcję w ich ręce 
(respondent nazywa to „przybliżaniem kierownictwa”190). Wydawałoby 
się, że oto proces oswajania reprezentantów grup mniejszościowych w te-
lewizji zakończył się, doceniono ich i pozostawiono „na swoim”. Okazuje 
się jednak, że drugi możliwy model – a więc udzielenie zwierzchnictwa 
nad programami jednemu z reprezentantów mniejszości – również nie 
jest oceniany pozytywnie i odbierany jest jako makiaweliczna polityka 
ośrodka spod znaku „dziel i rządź”:

Ci, którzy decydowali, ustawiali strukturę tak, żeby ten konfl ikt był. Na przykład 
robiło się to w taki sposób, że ustanawiało się szefem redakcji Białorusina i ten 
mówił, co ma być w programach ukraińskich. On przecież nie mówił tego jako 
szef, tylko i wyłącznie jako szef, ale mówił też jako w pewnym sensie konkurent 
– i to było nie do przyjęcia (…) to był najbardziej konfl iktowy okres191.

Punktem zapalnym było więc nie tyle oddanie redakcji w ręce dzien-
nikarza mniejszościowego, ile brak świadomości (przez respondenta jed-
noznacznie określone jako brak dobrej woli) pozamedialnego kontekstu 
i stworzenie sytuacji nadrzędności i podrzędności między reprezentanta-
mi grup, które są z sobą w jawnym konfl ikcie i stanie ciągłej rywalizacji 
– o fundusze, ale też o język, tradycję i kulturę czy w końcu o repre-
zentantów. Duża część widzów ma bowiem niejednoznacznie określoną 
tożsamość, pozostając w obrębie zainteresowań (i wpływu) zarówno Ty-
godnia białoruskiego, jak i Przeglądu ukraińskiego. W takim kontekście 
ustanowienie zwierzchnictwa Białorusinów nad Ukraińcami i innymi 
mniejszościami jest niepotrzebnym jątrzeniem i może być odebrane jako 
pewna świadomie zadana krzywda. Posunięcie władz telewizji zdaje się 
tym bardziej niefortunne, że struktura nadrzędności białoruskich dzien-
nikarzy nie sprawdziła się w regionalnym radiu, prowadząc do ustawicz-

190 Respondent 5.
191 Respondent 5.
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nych konfl iktów i napięć. Podobnie było w przypadku telewizyjnej re-
dakcji mniejszościowej, w której kierownictwo białoruskie doprowadziło 
do odejścia z redakcji dziennikarzy ukraińskich, którzy w poszukiwaniu 
niezależności założyli własną fi rmę producencką. Co więcej, jak zauwa-
ża sam respondent, przeniesienie jego programu poza obręb redakcji było 
w zasadzie pomysłem kierownictwa ośrodka i odgórnym sposobem na 
zakończenie sporu białorusko-ukraińskiego. Słowem rozwiązaniem nie-
porozumień w redakcji mniejszościowej stało się jej rozbicie. Trudno 
nazwać to konstruktywnym zażegnaniem konfl iktu, ale przez widzów 
sytuacja pozostała niezauważona, a dziennikarzom ukraińskim zapewne 
wyszła na dobre, znacznie poszerzając ich pole działania i zawodowe ho-
ryzonty.

Białoruski dziennikarz został wybrany na wydawcę i zwierzchnika re-
dakcji zapewne ze względu na najdłuższy staż oraz fakt, że reprezentuje 
najliczniejszą w regionie grupę mniejszościową, przygotowując dla niej 
najdłuższe programy. Jak wskazała praktyka, w podobnych decyzjach 
przesłanki te są niewystarczające. Na białoruskiego zwierzchnika narze-
kają nie tylko dziennikarze ukraińscy (choć oni przez brak zawodowej 
podrzędności najgłośniej). Na pierwszy plan wysuwana jest kulturowa 
oraz medialna drapieżność grupy białoruskiej. Wypływa ona z większych 
niż w przypadku innych grup medialnych możliwości – najdłuższego 
programu dla mniejszości, powstania Telewizji Biełsat czy w końcu zna-
komitego reportażowego wyczucia białoruskich dziennikarzy i wejścia na 
medialny, międzynarodowy rynek z reportażami o Łukaszence i politycz-
nej sytuacji na Białorusi dokładnie wtedy, gdy istniało na tego typu mate-
riały największe zapotrzebowanie. Wszystko to sprawia, że to Białorusini 
grają pierwsze skrzypce i czują się w Telewizji Białystok bardzo pewnie, 
co nie pozostaje bez wpływu na samopoczucie innych dziennikarzy i na 
relacje w redakcji mniejszościowej.

4.7.3. Spotkanie z Innym – z punktu widzenia nadawcy

Pytanie o możliwość spotkania z Innym przez program telewizyjny 
zadałam nie tylko widzom, ale i dziennikarzom. W świetle analizy za-
wartości i wyników badań odbioru nie zaskakują rezultaty rozmów prze-
prowadzonych z dziennikarzami, którzy (podobnie jak ich widzowie) do 
międzykulturowego dialogu w telewizji odnoszą się pozytywnie, widząc 
w nim potencjał i możliwości dla międzykulturowego spotkania, choć we 
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własnych programach nie znajdują na nie miejsca. Jednym z pierwszych 
przywoływanych w tym kontekście argumentów jest paralelne do arty-
kułowanych przez widzów stwierdzenie o prymacie grupy dominującej 
w inicjowaniu i zawiadywaniu tego typu komunikacją, wyrażane też 
przez pierwszego wydawcę programu (Polaka):

Wydaje mi się, że to byłoby zbyt daleko posunięte oczekiwanie, żeby taki program 
był (…) platformą porozumienia. (…) media mają tutaj sporo do zrobienia, ale chy-
ba nie można na [barki dziennikarzy mniejszościowych] składać zbyt wiele192.

Jak podkreślają sami dziennikarze „To jakby armat za mało (…) nie 
jesteśmy w stanie (…) tego zrobić w ramach programu. (…) Mówimy 
o programie, który ma piętnaście, dwadzieścia minut (…) raz w tygodniu 
(…), to co my możemy zrobić?”193. Audycje mniejszościowe nie dysponu-
ją wystarczającą ilością czasu antenowego, by zabezpieczyć podstawowe 
potrzeby mniejszościowych widzów, nie mówiąc o podejmowaniu prób 
międzykulturowych mediacji. Znów Telewizja Polska (a dokładniej jej 
regionalny oddział) jako nadawca większościowy została wskazana jako 
strona odpowiedzialna za medialny kontakt z Innym. Tym razem jednak 
nie ze względu na dominującą, inicjującą rolę w procesie komunikacyj-
nym, ale nieporównywalnie większe możliwości czasowe oraz fi nansowe.

Niepodejmowanie przez dziennikarzy etnicznych wątków związanych 
z komunikowaniem międzykulturowym wynika też, jak sugeruje wypo-
wiedź jednego z respondentów194, ze znajomości potrzeb i oczekiwań wi-
dzów – badania odbioru wskazują, że dobrze rozpoznanych.

Warto zwrócić przy tej okazji uwagę, iż dla respondentów medialna 
komunikacja z Innym opiera się na pedagogicznej umowie komunikacyj-
nej, gdzie nadawca wykłada widzowi prawdę o Innym. Nie pojawia się 
natomiast idea dialogu czy porozumienia między reprezentantami róż-
nych społeczności, dla którego audycja telewizyjna byłaby tylko polem 
do spotkania. Być może dlatego tak konsekwentnie zarówno widzowie, 
jak i dziennikarze odżegnują się od zapotrzebowania na kontakt z Innym 
w ramach audycji mniejszościowej. Jeśli miałby on polegać wyłącznie na 
statycznej prezentacji siebie Innym – istotnie siedmiominutowy program 
rosyjski czy nawet dwudziestominutowy program białoruski nie dają 

192 Respondent 3.
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194 Respondent 2.
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takich możliwości, odbierając docelowemu widzowi mniejszościowemu 
cenny czas, którego nie „odzyska”, oglądając inne teksty telewizyjne – 
czy to emitowane w telewizji ogólnopolskiej, czy przygotowywane przez 
własny ośrodek.

Zaledwie jeden z moich rozmówców195 dostrzega w programach dla 
mniejszości obecny (a nie wyłącznie potencjalny) element międzykultu-
rowego kontaktu, opierając go na trzech elementach: samoświadomości 
(„ta komunikacja wymaga (…) wiedzy samej społeczności o sobie, bo 
jeżeli nie masz wystarczającej wiedzy o sobie, to nigdy się nie otworzysz 
na innych”), wiedzy dotyczącej Innego („potrzebna (…) jest przynajmniej 
podstawowa wiedza o innych i te programy ją dają”) oraz postawie otwar-
tości („to jest w dużej mierze kwestia mentalna (…) z jednej strony prze-
konanie polskiej większości o wyższości swojej kultury nad mniejszoś-
ciami, a z drugiej przekonanie dużej części mniejszości, że ich język, ich 
kultura, tożsamość są mniej istotne”). Zasadniczym zadaniem audycji 
jest w tym ujęciu przemiana postaw obydwu aktorów aktu komunikacyj-
nego. Wobec aktora silniejszego, grupy dominującej, audycja odgrywa 
rolę informatora, sygnału wprowadzającego społeczności mniejszościo-
we w przestrzeń większościowego postrzegania świata i swojego najbliż-
szego otoczenia społecznego. Program ma wskazać na istnienie Innego 
oraz zaprezentować problemy i zjawiska, jakie owego Innego zaprzątają. 
Ma zatem pełnić funkcję informacyjną, dostarczać reprezentantowi więk-
szości wiedzy będącej prerekwizytem prawdziwego dialogu. Widzowi 
mniejszościowemu program ma z kolei dostarczyć wiedzy o nim samym, 
wiedzy, na podstawie której będzie się on mógł wyodrębnić z żywiołu pol-
skiej kultury, tradycji czy języka. Jednocześnie jednak w krok za informa-
cją idzie dowartościowanie tego, co własne, co ma pomóc reprezentantom 
mniejszości wejść w kontakt kulturowy na równych prawach. Jak twierdzi 
respondent, audycje mniejszościowe realizują wszystkie wymienione funk-
cje, przygotowując w ten sposób pole do dialogu między reprezentantami 
różnych grup narodowych i etnicznych już poza przestrzenią telewizji.

Dziennikarze, z którymi rozmawiałam, doskonale zdają sobie spra-
wę z telewizyjnych praktyk widzów, wiedzą zatem, że ich programy są 
oglądane przez reprezentantów innych niż własna społeczności oraz że 
bywają oglądane przez przedstawicieli grupy dominującej. Czy wiedza 

195 Respondent 6.
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ta wpływa w jakiś sposób na przygotowanie programu i dobór pojawiają-
cych się tam treści?

Autorzy programów wskazują na trzy najważniejsze elementy uła-
twiające widzowi pochodzącemu z innej niż docelowa grupy odbiór 
programów, które wprowadzano do audycji specjalnie z myślą o Innym. 
Najbardziej zauważalnym elementem są napisy („od samego początku 
mieliśmy tę świadomość, że chcemy, żeby oglądali to także Polacy (…) od 
pierwszego programu były (…) polskie napisy”196). Wprowadzenie podpi-
sów w języku polskim ma maksymalnie poszerzyć grupę potencjalnych 
odbiorców, likwidując barierę językową nie tylko w odniesieniu do pol-
skiego widza, ale i widza mniejszościowego – najbardziej widoczne jest 
to w przypadku Panoramy litewskiej. O ile bowiem gwary ukraińskie czy 
białoruskie (często silnie spolonizowane) są możliwe do rozszyfrowania 
przez nieznających ich widzów, o tyle nieznajomość języka litewskiego 
skutecznie uniemożliwia odbiór programów litewskich. Należy jednak 
pamiętać o tym, że napisy pełnią swoją funkcję nie tylko wobec widza 
pochodzącego spoza mniejszości, ale i „swojego”, który pomimo zacho-
wanej tożsamości narodowej bądź etnicznej nie ma kontaktu z własną 
gwarą. Napisy są komunikacyjnym ułatwieniem i dla niego.

Kolejnym ukierunkowanym na Innego elementem programów jest 
sposób narracji koncentrujący się na możliwie dogłębnym przytocze-
niu kontekstu relacjonowanych wydarzeń, by umiejscowić je w szerszej 
perspektywie ułatwiającej odbiór widzowi, który nie jest wyposażony 
w wiedzę dotyczącą zaplecza kulturowego, społecznego czy historyczne-
go danej grupy. Owa czytelność i klarowność programów, jakkolwiek jest 
niewątpliwym atutem z perspektywy widza spoza grupy mniejszościo-
wej, sprzyjającym zrozumieniu programu i podejmowanych w nim tema-
tów, może być jednocześnie elementem odstręczającym widza mniejszoś-
ciowego. Eksplanacyjny i dydaktyczny charakter programu wobec osoby 
znającej kontekst może wydawać się zbyt nachalny i sprawiać wrażenie 
nazbyt prostego i niedoceniającego możliwości intelektualnych widza. 
Jak sądzę, istnieje tu pewien konfl ikt interesów widza pochodzącego 
z mniejszości i funkcjonującego poza jej obrębem. To, co dla Innego jest 
wiele wnoszącym wyjaśnieniem, dla reprezentanta mniejszości może być 
stratą cennego antenowego czasu, który można by lepiej spożytkować. 

196 Respondent 3.
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Autorzy audycji muszą wykazywać się pod tym względem pewną intuicją 
i ryzykują oskarżeniem o zbytnie uproszczenia.

Ostatnim międzykulturowym elementem – i to elementem, który za-
wiera w sobie największy ładunek międzykulturowości – jest prezentacja 
wspólnych postaw i działań:

Staramy się (…) pokazywać pozytywne postawy (…), na przykład Polaków, któ-
rzy są zainteresowani kulturą mniejszości (…), [tego] pojawia się dosyć sporo. 
Zdarza się nam nagrywać osoby mówiące po polsku, nagrywamy dosyć często 
Polaków, którzy (…) mają otwartą postawę wobec na przykład Ukraińców, mają 
kontakty z Ukraińcami197.

Jeżeli jedziemy na jakieś wydarzenie i tam gra zespół polsko-białoruski i dajmy 
na to ukraiński czy litewski, to jedziemy robić program o tym, że oni występują 
razem198.

Przytoczone powyżej wypowiedzi znajdują się najbliżej tego, co okre-
śliłabym potencjałem telewizyjnego programu w komunikacji między-
kulturowej. W przestrzeni własnej audycji znajduje się bowiem miejsce 
dla działalności i wypowiedzi reprezentantów grup innych niż własna. 
Wprawdzie respondenci koncentrują się tu wyłącznie na dopuszczeniu do 
anteny przedstawicieli grupy dominującej (co potwierdzają badania za-
wartości programów), strategia ta jednak doskonale wpisuje się w polity-
kę budowania pozytywnych skojarzeń z kontaktem międzykulturowym. 
Prezentacja wspólnych przedsięwzięć jest jednocześnie promowaniem 
postawy otwartej i dialogicznej, swoistym docenieniem inicjatyw realizo-
wanych na przecięciu grupowych granic i wskazaniem kierunku w kon-
taktach. Interesująca jest zwłaszcza postawa pierwszego z przytoczonych 
respondentów, którego zamysłem jest nie tylko ukazanie wspólnego, 
owocnego wysiłku, ale i podbudowanie własnego widza za pomocą wska-
zania tych reprezentantów grupy dominującej, którzy w sposób szcze-
gólny są zainteresowani jego kulturą i tradycją. Działania takie wpisują 
się w strategię upewnienia widza o wartości jego kultury – a przez to 
i budowania jego poczucia pewności siebie w kontaktach z Innym – przez 
ukazanie afi rmacji grupy dominującej.

197 Respondent 4.
198 Respondent 1.
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4.8. Podsumowanie
Niszowanie programów dla mniejszości w rozłącznych pasmach 
TVP Info, a dziennikarzy w osobnej redakcji programów mniejszości 
ma podobny wydźwięk i konsekwencje jak decyzja o stworzeniu kanału 
TVP Kultura – daje przyzwolenie na praktyczne wyrugowanie tematyki 
mniejszościowej z głównej tkanki telewizyjnego przekazu. Stworzenie 
w mediach takiego kulturowego czy mniejszościowego rezerwatu gene-
ruje sytuację, w której w dominującym, głównym przekazie tematyka ta 
nie musi się już ukazywać, i można w nim zająć się najcenniejszym, przy-
ciągającym reklamodawców, widzem większościowym. Jednocześnie sy-
tuacja taka daje nadawcy doskonałe alibi, zamykające usta domagającym 
się od telewizji więcej „misji” – raporty z jej realizacji wyglądają bowiem 
lepiej niż zadowalająco. Niemniej omówione w tym rozdziale programy 
stanowią ostatni, trzeci, lokalny rejon krążenia treści ponad granicami. 
Tym razem granice te nie są widoczne i zaznaczone na mapach, lecz 
stanowią wewnętrzne linie nakreślone w ramach jednego organizmu 
państwowego i jednego regionu. Dynamizują lokalny przekaz medial-
ny, wprowadzając w obręb przeważających medialnych narracji teksty 
przygotowane przez społeczności mniejszościowe, odmienne od domi-
nujących pod względem perspektyw, opinii i języka. Dzięki obecności 
dziennikarzy mniejszościowych dywersyfi kują zaś samą instytucję tele-
wizyjną. Zaistniałe w wyniku społecznej inicjatywy i polsko-mniejszoś-
ciowych negocjacji audycje powstają w bezprecedensowym w polskich 
mediach konsensusie. To jedyne audiowizualne teksty medialne w pol-
skich mediach publicznych, w których reprezentanci grup niedominują-
cych mają niemal całkowitą władzę nad kierowanymi do własnych od-
biorców treściami.
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