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Wstęp

Dawniej moje spojrzenie na naukę było inne niż dziś. Kiedyś żywiłem przeko-
nanie, że wszystko da się zważyć i zmierzyć, dziś już takiej pewności nie mam. 
Często przy rozwiązywaniu problemów, które przyprawiają mnie o ból głowy, 
szukam ratunku u Arystotelesa. W Metafi zyce znajdziemy takie zdanie: „[...] 
skoro my zmieniamy się ustawicznie i nigdy nie pozostajemy tacy sami, to 
cóż dziwnego, że i rzeczy nie wydają się nam takie same?” [Arystoteles 2003, 
s. 308]. Protagoras, którego można by nazwać protoplastą antropologii, twier-
dził zaś, że „człowiek jest miarą wszystkich rzeczy” [Tatarkiewicz 1978, s. 69]. 
Ten relatywizm Protagorasa można oceniać zarówno negatywnie, jak i pozy-
tywnie. Wedle tego greckiego sofi sty choroba jest zarówno zła, jak i dobra. Zła 
dla chorego, dobra dla lekarza. Zważmy też, że przywołana choroba to zarów-
no konkret, jak i nie. Wiemy o chorych z urojenia, ale jakie to ma znaczenie dla 
chorego, czy jego choroba jest rzeczywista, czy urojona? On cierpi. 

Możemy zatem powiedzieć, że symbole są równie ważne jak konkrety. Ba-
dania nad symulakrum Jeana Baudrillarda [2007] potwierdzają, że te pierwsze 
mogą być nawet istotniejsze. Właściwie symbole zdominowały świat rzeczy 
realnych. To zjawisko podlega ciągłej multiplikacji, bowiem we współczesnym 
świecie rozprawiamy o „rzeczach” i „sprawach”, które znamy jedynie z prze-
kazów medialnych. Ba, podejmujemy realne decyzje na podstawie tego, co 
przeczytaliśmy, usłyszeliśmy albo zobaczyliśmy w mediach. Można by rzec, 
że żyjemy w erze mediokracji, że władzę ma ten, kto ma wpływ na media, na 
to, co one dostarczają każdego dnia do naszych umysłów, jak kształtują nasze 
emocje. To proces odbywający się za sprawą organizacji medialnych. Byłoby 
naiwnością sądzić, że w tym działaniu obowiązują jedynie szlachetne i etyczne 
reguły, a odbiorcy otrzymują wszystkie istotne informacje. Także te, które nie 
są w interesie nadawcy.
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Jako się rzekło, współczesny świat zdominowały procesy komunikacyjne. 
Za ich sprawą podstawowym dobrem stała się informacja. Jest to jednak zasób 
niepodlegający tym samym regułom ekonomicznym, jakim podlegały dotych-
czasowe zasoby, na których podstawie stworzono fundamenty gry rynkowej 
i jej prawa, a które wielu (w tym także części uczonych) wydają się stałe, nie-
zmienne i nienaruszalne, jak choćby przykazania zawarte w Dekalogu. Otóż 
nic bardziej mylnego.

Zważywszy na powyższe, postawiłem trzy tezy, których prawdziwości po-
staram się dowieść w toku rozważań zawartych w niniejszym artykule:

1. zarządzanie mediami we współczesnym świecie zostało podporządko-
wane potrzebom rynkowym i politycznym;

2. zarządzanie współczesnymi mediami wymaga nowych umiejętności, 
związanych przede wszystkim z właściwościami informacji;

3. jedynie media publiczne mają szanse, by w pełni sprostać potrzebom 
współczesnego człowieka, czyli zaoferować przekaz, który ma służyć 
jego rozwojowi i będzie to czynić etycznie.

W celu przeprowadzenia dowodu powyższych tez odniosę się do badań 
cudzych oraz własnych, przywołam znane w literaturze przedmiotu case stu-
dies, dokonam analizy zawartości rozmaitych dokumentów oraz wykorzystam 
metody komparatystyczne.

Zarządzanie – po co i dla kogo?

Na początek dwa pytania obrazoburcze: 1) Czy zarządzanie jest potrzebne?; 
2) Jeżeli jest potrzebne, to po co i dla kogo trzeba/warto zarządzać? Odpowiedź 
na te pytania tylko pozornie jest prosta. Kilka tysięcy lat ludzkiej cywilizacji 
dowodzi, że człowiek znakomicie obywał się bez naukowej refl eksji nad zarzą-
dzaniem. To, co robił, bez wątpienia wyczerpywało znamiona zarządzania, ale 
refl eksja nad tym procesem przyszła dopiero na początku XX wieku. Przypo-
minało to nieco owego Molierowskiego pana Jourdina, który nie wiedział, że 
mówi prozą [Molier 2000, s. 187]: „[...] zatem ja już przeszło czterdzieści lat 
mówię prozą, nie mając o tym żadnego pojęcia!”. 

Co zatem legło u podstaw narodzin zarządzania jako dyscypliny naukowej? 
Można użyć odpowiedzi eleganckiej i powiedzieć: „potrzeba zwiększenia wy-
dajności pracy”, lub nazwać rzecz po imieniu i stwierdzić, że „była to chciwość”. 

Do dziś wielu ekonomistów używa pojęcia „niewidzialna ręka rynku”, 
oznaczającego jakieś stałe i niezmienne reguły, które bez względu na wolę 
człowieka decydują o tym, co dzieje się na rynku. Odnoszę wrażenie, że nie-
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wielu ekonomistów przeczytało fundamentalne dzieło Adama Smitha Badania 
nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Ów fragment dotyczący wspo-
mnianej „niewidzialnej ręki rynku” brzmi tak: 

Ponieważ zaś każdy człowiek stara się, jak tylko może, aby użyć swego kapitału 
w wytwórczości krajowej oraz tak pokierować tą wytwórczością, ażeby jej produkt 
posiadał możliwie największą wartość, przeto [...] pracuje z konieczności nad tym, 
by dochód społeczny był jak największy. Co prawda, nie zamierza on na ogół po-
pierać interesów społecznych ani też nie wie, w jakim stopniu je popiera. 

Kiedy woli popierać wytwórczość krajową, a nie zagraniczną, ma wyłącznie na 
uwadze swe własne bezpieczeństwo, a gdy kieruje wytwórczością tak, aby jej pro-
dukt posiadał możliwie najwyższą wartość, myśli tylko o swym własnym zarobku, 
a jednak w tym, jak i w wielu innych przypadkach, jakaś niewidzialna ręka kieruje 
nim tak, aby zdążał do celu, którego wcale nie zamierzał osiągnąć. Społeczeństwo 
zaś, które wcale w tym nie bierze udziału, nie zawsze na tym źle wychodzi. 

Mając na celu swój własny interes, człowiek często popiera interesy społeczeń-
stwa skuteczniej niż wtedy, gdy zamierza służyć im rzeczywiście. Nigdy nie zdarzy-
ło mi się widzieć, aby wiele dobrego zdziałali ludzie, którzy udawali, iż handlują dla 
dobra społecznego [Smith 1954, s. 46–47].

Można by rzec, że mamy tu do czynienia z kwestią dobrego smaku, języko-
wej elegancji, która opisane przez A. Smitha zjawisko nakazuje określać w spo-
sób eufemistyczno-ekonomiczny albo rzecz całą nazywać, powtórzę, po imie-
niu: chciwością. Ja wolę prostotę wywodu: „nie należy mnożyć bytów ponad 
potrzebę” [por. „brzytwa” Ockhama w: Heinzmann 1999]. Twierdzę więc, że 
u podstaw naukowego zarządzania legła ludzka chciwość. I nie jestem w tym 
odosobniony. 

Na przykład Yochai Benkler [2008] uważa, że Lewiatan – starotestamento-
wy potwór – i „niewidzialna ręka” A. Smitha mają to samo źródło: samolub-
stwo. Twierdzi też, że współczesny świat winien porzucić samolubstwo i zwró-
cić się w stronę altruizmu, bowiem przyszłością systemów zarządzania będzie 
współpraca oparta nie na hierarchii, ale na altruizmie. Jego zdaniem fenomen 
internetu stał się możliwy właśnie dzięki altruizmowi, ponieważ jego istotą są 
projekty tworzone przez wolontariuszy. 

W pełni też zgadzam się ze słowami Y. Benklera, iż: 
[...] żadna „rzecz” ani zachowanie nie ma ze swej istoty niczego, co sprawia, że 
należy do tej czy innej kategorii. Kategorie należą do kultury i są różne w różnych 
kulturach. Dla naszych rozważań istotne jest tylko to, że w każdej kulturze wystę-
pują działania, które jednostka woli wykonać nie za pieniądze, ale ze względu na 
pozycję społeczną, uznanie i wreszcie, prawdopodobnie, ze względu na wartość 
instrumentalną, którą może uzyskać tylko wtedy, kiedy wykona dane działanie 
w ramach transakcji społecznej, a nie rynkowej [Benkler 2008, s. 113].
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Zawsze byli ludzie chcący pomagać innym, ale przez wieki altruizm funk-
cjonował raczej na obrzeżach gospodarki. Współcześnie zaczyna się stawać 
istotnym czynnikiem wzrostu.

Przenosząc niniejsze rozważania na grunt mediów, możemy dostrzec 
zjawiska analogiczne. Najpierw jednak należy objaśnić, cóż to takiego są 
media. Arystoteles w Retoryce wyróżnił trzy elementy porozumiewania się 
[Arystoteles 1988, s. 67 i n.]: 1) mówcę, 2) słuchacza, 3) mowę. Ergo wyróżnił 
podstawowe elementy procesu komunikacyjnego: 1) nadawcę, 2) odbiorcę, 
3) medium. Myliłby się ten, kto uznałby, że Stagiryta tak prosto, by nie rzec: 
prostacko, postrzegał proces komunikacyjny. W De Anima użył pojęcia me-
tax, które zakładało, że postrzeganie wymaga istnienia „trzeciego rodzaju”, 
stanowiącego warunek sine qua non interakcji pomiędzy rzeczą postrzeganą 
a postrzegającym [Mersch 2010, s. 17]. Pomysłowość techniczna (por. media 
jako przedłużenie zmysłów; McLuhan 2004) i organizacyjna sprawiły, że po-
wstały przedsiębiorstwa medialne, zawodowo zajmujące się wzmacnianiem 
i rozpowszechnianiem komunikatu (Arystotelejskiej „mowy”). Wieki XIX 
i XX przyniosły wielką rewolucję w tym względzie. Powstały media maso-
we upowszechniające komunikaty na niespotykaną dotąd skalę. Służyły za-
spokojeniu jednej z najżywotniejszych potrzeb człowieka: ciekawości. I to 
jest moment, w którym możemy odnieść medialne działania człowieka do 
innych rodzajów jego rynkowej aktywności. Media służą wpływaniu na spo-
soby postrzegania świata i myślenia o nim (por. agenda setting i inne teorie 
komunikacyjne; Dobek-Ostrowska 2001). Powstaje trójkąt sił medialnych 
(por. TSM; Nierenberg 2007, s. 157–180), na którego wierzchołkach lokują 
się determinanty dotyczące polityki, rynku oraz odbiorców mediów. Relacje 
w tym trójkącie są wielowymiarowe, a za sprawą nowych mediów wcale nie 
tak jednoznaczne, jak się może na pierwszy rzut oka wydawać. Najbardziej 
rozpoznane są żądze polityków i kapitalistów wpływania na odbiorców me-
diów, ale to zaledwie wstęp. By bardziej szczegółowo zobrazować te zależności 
pomiędzy politykami i kapitalistami a odbiorcami mediów, odwołam się do 
kilku przypadków (case studies). 

Wy b or y  w  Ni e m c z e c h  1 9 3 9  roku  – studium przypadku
Bodaj pierwszym w historii, najbardziej znanym przykładem wykorzystania 
mediów w kampanii wyborczej były wybory w Niemczech w 1933 roku. Je-
den z najbliższych współpracowników Adolfa Hitlera, doktor fi lozofi i Józef 
Goebbels, perfekcyjnie wykorzystał dla sukcesu wyborczego ówczesne media. 
W kinach pojawiły się fi lmy propagandowe, do kilkudziesięciu tysięcy Niem-
ców rozesłano płyty gramofonowe z najbardziej przekonującymi fragmentami 
przemówień Hitlera, ale największe oddziaływanie należy przypisać ówczes-
nemu radiu. Tuż przed wyborami Führer „obleciał” największe z niemieckich 
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miast. Ze spotkań przeprowadzono transmisje radiowe. Skutki tych działań 
znamy. Odczuwamy je do dziś. 

Ni e z a l e ż n o ś ć  B B C  – studium przypadku
British Broadcasting Corporation (BBC) słynie, i to zupełnie zasłużenie, ze 
swej niezależności, ale nic nie jest dane za darmo i raz na zawsze. Już w pierw-
szych latach działalności BBC o tę niezależność musiała walczyć. 

Na podstawie Wireless Broadcasting Licence rząd brytyjski miał prawo 
wpływania na program BBC. W początkowym okresie tego nie czynił, ale ten 
zwyczaj zmienił ówczesny minister skarbu Winston Churchill. Chciał uczy-
nić z BBC tubę propagandową rządu. Ponieważ robił to dość obcesowo, pra-
cownicy BBC odpowiedzieli ogłoszonym w 1926 roku strajkiem generalnym. 
W obronie niezależności BBC stanęły ówczesne brytyjskie gazety. Jedynym 
wyjątkiem była należąca do W. Churchilla „Th e British Gazette”. Strajkujących 
wsparł też Kościół anglikański. Po dziewięciu dniach rząd ustąpił [Jędrzejew-
ski 2005, s. 117–118].

Wtedy też zrodził się obowiązujący do dziś standard, polegający na tym, 
że BBC trzyma równy dystans wobec wszystkich opisywanych stron. Na przy-
kład w czasie II wojny światowej, kiedy podawano straty osobowe, nigdy nie 
użyto określenia „naszych żołnierzy” w odniesieniu do żołnierzy brytyjskich. 
Zawsze używano formy „żołnierzy brytyjskich” czy „żołnierzy niemieckich”. 
Tak samo było podczas wojny o Falklandy, co podobno wzbudzało wściekłość 
„Żelaznej Lady” Margaret Th atcher.

Int e r n e t  w  C h i n a c h  – studium przypadku
Jaskrawym przykładem sojuszu polityków i kapitalistów przeciwko odbiorcom 
mediów było ocenzurowanie internetu w Chinach. Zarówno Microsoft , Yahoo, 
jak i Google pomagali komunistycznym władzom chińskim w cenzurowaniu 
internetu. Swoje działania w tym względzie tłumaczyli potrzebą „stosowania 
się do prawa międzynarodowego i prawa krajów, w których działa” [Krucz-
kowska 2006, s. 2]. Przyczyna była oczywiście inna. Rynek chiński to ponad 
sto milionów internautów. Daje to Chinom drugie miejsce w świecie, zaraz za 
Stanami Zjednoczonymi. 

R e k l am a  s k l e p ów  E C O  w  R a d iu  O p ol e  – studium przypadku
Wpływanie reklamodawców na media odbywa się na różnych poziomach. Nie 
tylko tym makro, ale też mikro. Takim przykładem było wycofanie w 2004 roku 
przez sieć sklepów ECO reklam z Radia Opole. Powodem okazało się nada-
nie przez tę rozgłośnię krytycznego reportażu o nieprzestrzeganiu prawa pracy 
w jednym ze sklepów należących do tej sieci. Radio Opole jest stacją publiczną, 
więc utrata jednego reklamodawcy nie zachwiała jej fi nansowymi podstawami. 
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Radio publiczne w Polsce ma wciąż znaczące przychody pochodzące z abona-
mentu radiowo-telewizyjnego. Ale gdyby to była mała, lokalna rozgłośnia ko-
mercyjna, to jej przyszłość mogłaby stanąć pod znakiem zapytania.

A fe r a  Wat e rg at e  – studium przypadku
Najbardziej spektakularnym przykładem mieszania się władzy do mediów 
była jednak afera Watergate. To przypadek nie tylko presji politycznej na me-
dia, ale także konkretnych działań, które zachwiały podstawami ekonomicz-
nymi dużego koncernu medialnego Th e Washington Post, do którego należały 
w latach 70. ubiegłego wieku: gazeta pod tą samą nazwą, „Newsweek”, kilka 
stacji radiowych i telewizyjnych w USA. 

Początek afery Watergate to 17 czerwca 1972 roku. Tego dnia redaktor pro-
wadzący Howard Simons powierzył opisanie włamania do siedziby Partii De-
mokratycznej dwóm młodym dziennikarzom – Bobowi Woodwardowi i Car-
lowi Bernsteinowi [Graham 1997, s. D01]. W ciągu kolejnych 26 miesięcy na 
łamach „Th e Washington Post” ukazało się kilkaset artykułów ich autorstwa. 
Po ponad dwóch latach ówczesny prezydent USA Richard Nixon podał się do 
dymisji. W tym czasie dziennikarskie śledztwo przygasało i nabierało rozpędu. 
Młodych dziennikarzy wspierał tajemniczy informator, nazwany przez nich 
„Głębokie Gardło”1. Za ujawnienie kulis afery Watergate obaj dziennikarze 
otrzymali prestiżową Nagrodę Pulitzera. W tym miejscu na ogół kończą się 
wszelkie opisy. Tak samo jest w znakomitym fi lmie Alana Pakuli Wszyscy lu-
dzie prezydenta. W ani jednym kadrze w tym fi lmie nie pojawia się Katherine 
Graham. A powinna. Jej udział w ujawnieniu afery był co najmniej tak samo 
duży jak Woodwarda i Bernsteina. To ona jako właścicielka koncernu, do któ-
rego należała też „Th e Washington Post”, pozwoliła przez dwa lata zbierać ma-
teriały młodym dziennikarzom. „Też mi zasługa” – mógłby ktoś powiedzieć. 
Otóż ogromna zasługa, bowiem ta dzielna niewiasta nie przestraszyła się też 
gróźb prokuratora generalnego USA ani nawet samego prezydenta USA Ri-
charda Nixona. John Mitchell, jeden z najbliższych współpracowników prezy-
denta (był odpowiedzialny za nielegalne tajne fundusze na prowadzenie kam-
panii prezydenckiej), powiedział o K. Graham, że „wtykając nos w nie swoje 
sprawy, może sobie wkręcić cycek w wyżymaczkę” [Piechota 2002, s. 8]. Kiedy 
w „Th e Washington Post” cytowano jego słowa, redaktor naczelny gazety Ben 
Bradlee polecił wyrzucić z tekstu słowo „cycki” [Bernstein, Woodward 1974, 
s. 116]. Stany Zjednoczone są bardziej purytańskie, niż nam się wydaje.

K. Graham nie ugięła się nawet wtedy, gdy kontrolowana przez rząd Fe-
deralna Komisja Łączności (FCC) nie odnowiła koncesji dwom należącym 
do niej stacjom telewizyjnym. Działania administracji rządowej sprawiły, że 

1 Po latach okazał się nim Mark Felt, wysoki funkcjonariusz FBI.
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w ciągu tych dwóch lat Th e Washington Post Company straciła znacznie na 
wartości. Cena jednej akcji spadła z 36 do 16 dolarów [Piechota 2002, s. 8.].

W wydanej w 1997 roku „Osobistej historii” K. Graham nie tylko opisała 
aferę Watergate widzianą jej oczami, ale też ujawniła słowa prezydenta Nixona, 
który za wszelką cenę chciał zniszczyć ją i jej koncern. Na nagraniach z Ga-
binetu Owalnego słychać groźby prezydenta R. Nixona. Na przykład polityk 
mówi o prawniku K. Graham: „Nie chciałbym być na miejscu Edwarda Ben-
netta Williamsa po tych wyborach. Załatwimy drania, wierzcie mi”. W ory-
ginale brzmi to znacznie wulgarniej: I wouldn’t want to be Edward Bennett 
Williams’s position aft er election. We are going to fi x the son of a bitch, believe 
me [Graham 1997, s. D01].

Są trzy przyczyny, dla których trzeba pamiętać o K. Graham. Po pierwsze, 
nie przestraszyła się gróźb płynących z najwyższych kręgów władzy. Po dru-
gie, w imię wartości, jakim hołdowała, za nic miała utratę własnego majątku. 
I wreszcie, po trzecie, nie ulękła się samotnej walki. Przez ponad dwa lata, 
kiedy rozgrywała się afera Watergate, K. Graham wiele razy pytała: „Dlaczego 
tylko my to opisujemy? Dlaczego – skoro to jest taka bomba – inni milczą?” 
[Graham 1997, s. D01]. No właśnie, dlaczego inni milczeli? Odpowiedź była 
i jest banalnie prosta: ze strachu przed władzą, która ma narzędzia, by tak 
„uprzykrzyć” życie rozmaitym mediom, by nie miały ochoty z nią zadzierać. 
To instrumenty tak potężne, że mogą zniszczyć nawet przedsiębiorstwo me-
dialne. Wolność ma rozmaite wymiary, także fi nansowy.

Ta afera zakończyła się happy endem. W 1974 roku R. Nixon podał się do 
dymisji, a właścicielka Th e Washington Post 25 lat później także dostała Na-
grodę Pulitzera. Na pamiątkę tego wydarzenia Bob Woodward kupił swojej 
szefowej na pchlim targu starą wyżymaczkę, która stanęła w jej gabinecie [Bi-
kont 2003, s. 8]. Ale nie sposób nie zadać przy tej okazji pytania: ile było takich 
afer, które nie ujrzały światła dziennego, takich, o których nigdy się nie dowie-
my, bo zabrakło kogoś takiego jak K. Graham?

Analizowane przypadki przywodzą na myśl znane pytania Charlesa 
Handy’ego. Ten brytyjski ekonomista, doceniając znaczenie zysku w każdej 
organizacji, uważał, że przede wszystkim należy zadawać dwa pytania: „dla 
kogo?” i „po co?” [Handy 1996, s. 132]; w całości cytat brzmi tak: „choć ren-
towność jest w najwyższym stopniu istotna dla kontynuacji istnienia przed-
siębiorstwa, to jednak domaga się odpowiedzi na pytanie: »dla kogo?« i »po 
co?«”. W naszym przypadku próbujemy odpowiedzieć na pytania: po co i dla 
kogo winny być rentowne organizacje medialne? Co, jak wykazano uprzednio, 
wcale takie jednoznaczne nie jest.
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Czym zarządza się na rynku medialnym (informacja)?

Na rynkach medialnych w zasadzie zarządza się tym samym, co na innych 
rynkach: rzeczami, ludźmi, pieniędzmi i informacjami. Tyle, że to, co gdzie 
indziej stanowi niejako uzupełnienie podstawowej działalności, na rynku me-
dialnym jest działalnością podstawową. Mowa o informacji.

Informacja zawsze była ważna (choć nie zawsze uświadamiano sobie jej 
znaczenie), ale we współczesnym świecie stała się zasobem szczególnie pożą-
danym. P. Drucker stwierdził wręcz, że wiek XXI będzie wiekiem, w którym 
informacja stanie się podstawowym zasobem [Drucker 2000, s. 27]. Do wzro-
stu znaczenia tego zasobu przyczyniły się przede wszystkim media – zarówno 
te tradycyjne, jak prasa, radio, telewizja, jak i nowe media, zwłaszcza internet.

Rysunek 1. Media jako dobro lub usługa rynkowa
Źródło: opracowanie własne na podstawie Picard 1989, s. 18.

P. Drucker właściwości tego nowego zasobu ujął następująco: „Jeżeli sprze-
dam jakąś rzecz, np. książkę, oznacza to, że już jej nie posiadam. Jeżeli udzielę 
komuś informacji, to nadal ją posiadam. W rzeczywistości informacja staje się 
bardziej cenna, ponieważ znana jest większej liczbie osób. W miarę zwiększa-
nia się liczby odbiorców informacji, jej wartość rośnie” [Drucker 2000, s. 27]. 
I dalej konstatuje, że „[...] powyższa teza zmusza do zrewidowania dotychcza-
sowej teorii ekonomii, jak również do zmian podstawowych założeń dziedziny 
zarządzania [Drucker 2000, s. 27].

Tymczasem wielu badaczy zajmujących się badaniem informacji twierdzi, 
że informacja to zasób jak każdy inny, zaliczany do rynku dóbr i usług. Na 
dodatek podlegający tym samym prawom ekonomicznym, co inne zasoby, jak 
podaż czy popyt [Oleński 2003, s. 199–203].
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Ta sprzeczność wymagała objaśnienia. Wywód, który przywołam, jest 
jednym z najistotniejszych wątków zawartych w monografi i Zarządzanie 
mediami. Ujęcie systemowe [Nierenberg 2011]. Starałem się w niej tę sprzecz-
ność rozwikłać. By to uczynić, należało się najpierw odwołać do sformuło-
wanego przez R. Picarda dualizmu rynku medialnego (por. rys. 1: Media jako 
dobro lub usługa rynkowa) oraz formuły „guzików informacyjnych i medial-
nych”, która została wymyślona przeze mnie podczas jednego z wykładów 
kursu „Zarządzania mediami” na Uniwersytecie Jagiellońskim. Z braku in-
nych akcesoriów posłużyłem się guzikami przy koszuli i ich informacyjnymi 
odpowiednikami. By wywód uczynić bardziej klarownym, odwołałem się do 
jeszcze innej metafory. Poprosiłem studentów, by wyobrazili sobie taką oto 
sytuację: na stoku narciarskim stoją obok siebie dwie osoby ubrane w kom-
binezony narciarskie: Adam Małysz i ich wykładowca, czyli ja. Jest rzeczą 
oczywistą, że niemal każdy centymetr kwadratowy kombinezonu skoczka 
będzie oblepiony reklamami. Na moim kombinezonie nikt nie będzie chciał 
się reklamować, bo ja nie mam zdolności skupiania na sobie uwagi, a Małysz 
ma. To jest właśnie różnica między przedsiębiorstwem medialnym a „zwy-
kłym”. Przedsiębiorstwo medialne ma zdolność skupiania na sobie rzadkiego 
dobra – naszej uwagi. To właśnie miał na myśli Robert Picard, pisząc o du-
alnej naturze rynku dóbr i usług medialnych [por. Picard 1989]. Ja zatem 
symbolizuję „zwykłe” przedsiębiorstwo, do którego stosują się zasady trady-
cyjnej ekonomii, a do Małysza – „przedsiębiorstwa medialnego” – tych zasad 
zastosować się nie da.

Uczyńmy kolejne założenie. Przyjmijmy, że mamy dwie gazety, nazwijmy 
je: A i B. Niech każda z nich zawiera 100 dokładnie takich samych informacji, 
„guzików medialnych”. Gdyby gazeta A sprzedawała się w nakładzie 1000 eg-
zemplarzy, a gazeta B w nakładzie 1 000 000 egzemplarzy, to pytanie o to, które 
„guziki” są cenniejsze, byłoby w zasadzie retoryczne. Większy nakład oznacza, 
że gazeta oferuje reklamodawcom więcej rzadkiego dobra, za jakie uważa się 
uwagę czytelników. Oznacza to, że dowiedzione zostało twierdzenie P. Dru-
ckera, iż informacja jest tym cenniejsza, im powszechniejsza.

Opisany tu sposób rozumowania dowodzi, że zarządzanie mediami wyma-
ga nowych narzędzi badawczych, nowego opisu, nowych pojęć, które dadzą 
szansę zrozumienia procesów zachodzących w organizacjach medialnych i ich 
otoczeniu. Tradycyjne narzędzia odnoszące się do przedsiębiorstw medialnych 
oraz informacji jako dobra, którym owe przedsiębiorstwa obracają, wydają się 
mieć ograniczone zastosowanie. 

Powyższy wywód stanowi także wytłumaczenie, dlaczego przedsiębiorstwa 
medialne tak bardzo zabiegają o wyższe słupki oglądalności, słuchalności, „kli-
kalności” itd. W tym miejscu warto także przypomnieć stosowaną w reklamie 
zasadę przeniesienia. Obowiązuje tu taka zasada: jeżeli widzowie lubią Adama 
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Małysza, a on reklamuje zupki w proszku, to wydaje się wielce prawdopodob-
ne, że polubią także zupki. 

Tak czy owak, skutek jest taki, że w pogoni za wyższymi „słupkami” prze-
kazy medialne coraz bardziej się tabloidyzują – coraz mniej treści, coraz wię-
cej obrazków. Nawet programami informacyjnymi zawładnął tak zwany info-
tainment. Działa tu prawo Kopernika-Greshama: zły pieniądz wypiera dobry. 
Marne programy wypierają dobre. Dość oczywista stała się zasada, że kto ma 
media, ten ma władzę lub pieniądze. Albo jedno i drugie. Tu także działa pra-
wo Kopernika-Greshama. Im gorsze programy, tym więcej władzy i pieniędzy. 
Pilne staje się zatem szukanie odpowiedzi na pytanie: jak przerwać to błędne 
koło? Odpowiedź leży na wyciągnięcie ręki.

Media komercyjne vs. publiczne

Jak wspomniano uprzednio, media zaspokajają jedną z najżywotniejszych po-
trzeb człowieka – ciekawość, ale też zbierają, przetwarzają i dostarczają podsta-
wowy zasób XXI wieku – informację. Czynią to zarówno media komercyjne, 
jak i publiczne. Różnica między nimi polega na tym, że pierwsze wybierają te 
obszary, w których mogą najlepiej zarobić, a drugie takiego wyboru nie mają. 
Państwo nakłada na nie obowiązek realizacji określonych zadań, często myl-
nie nazywanych misją. W Polsce te zadania są opisane w Ustawie o radiofonii 
i telewizji, a także w rozporządzeniach KRRiT. Owe wskazania są istotne dla 
mediów publicznych, ale z całą pewnością niewystarczające, zwłaszcza do za-
rządzania nimi. To obszar, który wymaga gruntownego zbadania. Co najmniej 
dwie kwestie wydają się istotne w tym zakresie:

1. sposób zarządzania mediami publicznymi; chodzi o to, by przy określo-
nych środkach efektywnie były realizowane zadania (tzw. misja) – celuje 
w tym BBC;

2. stopień ingerencji państwa w media publiczne.

Wydaje się też, że w przypadku zarządzania mediami publicznymi jed-
nym z istotnych elementów okazuje się brak motywacji komercyjnej. Jest to 
możliwe tylko wtedy, gdy media publiczne nie muszą szukać znaczących środ-
ków na rynku komercyjnym. W takich krajach, jak Wielka Brytania, Dania, 
Norwegia, Szwecja czy Japonia, udział pieniędzy publicznych w przychodach 
publicznych instytucji medialnych wynosi niemal 100% [Jędrzejewski 2003, 
s. 39]. W Polsce publiczne przedsiębiorstwa medialne są zmuszone do szuka-
nia źródeł fi nansowania na rynku komercyjnym. Udział środków publicznych 
w realizacji zadań (tzw. misji) systematycznie spada, i to zarówno w przypadku 
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radia publicznego [Sprawozdanie KRRiT z 2008 r.], jak i w przypadku telewizji 
publicznej [Sprawozdanie KRRiT z 2012 r.]. 

Obecny stan prawny wymusza na zarządzających polskimi mediami pub-
licznymi, by łączyli dwa cele: komercyjny i interesu publicznego. Z jednej stro-
ny polskim mediom publicznym nadano formę spółek prawa handlowego, 
które ze swej natury są nastawione na zysk, a z drugiej poddano je działaniu 
ustawy o radiofonii i telewizji, w której opisano interes publiczny, tak zwaną 
misję [Ustawa z 29 XII 1992 r. o radiofonii i telewizji]. 

W 2013 roku rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz przewodniczący 
KRRiT podpisali umowę. Na mocy tego dokumentu odbyła się w Krakowie  
I Międzynarodowa Konferencja Mediów Publicznych. Wzięli w niej udział 
uczeni z wielu krajów, praktycy medialni oraz politycy zajmujący się tymi 
zagadnieniami. Od postawy tych ostatnich w dużym stopniu zależeć będzie 
przyszłość mediów publicznych, zwłaszcza ich fi nansowanie.

Ta konferencja ma rozwiać także wiele mitów nagromadzonych wokół me-
diów publicznych. Na przykład te dotyczące stopnia interwencji państwa czy 
reklamy. Na ogół wskazuje się na trzy podstawowe rodzaje ingerencji państwa 
w media [Review of Public Broadcasting Around the World, za: Jakubowicz 
2007, s. 96]. Są to:

1. ingerencja minimalistyczna – tam, gdzie zawartość mediów komercyj-
nych nie jest regulowana, a fi nansowanie mediów publicznych nie prze-
kracza 30 dolarów na jednego mieszkańca;

2. media jako w y j ąt e k  ku l tu r a l ny  – nadawcy komercyjni mają obo-
wiązek produkowania programów wzmacniających tożsamość narodo-
wą, fi nansowanie mediów publicznych nie przekracza 30 dolarów na 
jednego mieszkańca;

3. duży stopień ingerencji – uzasadnianej interesem publicznym, a fi nan-
sowanie mediów publicznych przekracza 50 dolarów na jednego miesz-
kańca.

A teraz kwestia reklamy. Wielu przedstawicieli mediów komercyjnych 
twierdzi bałamutnie, że konfl ikt pomiędzy tymi mediami a mediami publicz-
nymi udałoby się natychmiast zażegnać, gdyby z mediów publicznych zniknę-
ła reklama. Otóż nic bardziej mylnego. Znowu potrzebna będzie wyobraźnia. 
Powiedzmy, że rzecz dzieje się w Wielkiej Brytanii i jest sobotni wieczór. Tele-
wizja publiczna BBC gromadzi przed telewizorami 3 000 000 widzów, a tele-
wizja komercyjna ITV tyle samo. Ponieważ BBC nie nadaje reklam na obszar 
Wielkiej Brytanii, to można by domniemać, że obie stacje są niekonkurencyj-
ne. Otóż są. Rzecz w widzach. Gdyby nie było BBC, to zapewne znaczna ich 
część, a może wszyscy, oglądaliby telewizję ITV. Co to oznacza? A choćby to, 
że wskaźnik CTP (koszt dotarcia do tysiąca odbiorców danej reklamy) dla tele-
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wizji komercyjnej znacznie by się obniżył, a na tym zależy każdemu reklamo-
dawcy. Nie ma zatem wielkiego znaczenia, czy dana telewizja publiczna nadaje 
reklamy czy nie. Problemem jest samo jej istnienie oraz widzowie, których 
przyciąga.

Podsumowanie

W Europie media publiczne są potrzebne tak samo, jak publiczna szkoła. Moż-
na wybrzydzać, można narzekać, ale nie sposób sobie wyobrazić funkcjonowa-
nia państwa bez jednych albo drugich. Media publiczne mają do wykonania 
zadania (tzw. misję), które media komercyjne czy społeczne realizować mogą, 
ale nie muszą. Przede wszystkim media publiczne winny przeciwdziałać wy-
kluczeniu cyfrowemu. Współczesny świat jest nasycony wysokimi technolo-
giami, co prowadzi do powiększania się obszarów społecznego wykluczenia. 
Wydaje się, że każdy człowiek na którymś etapie życia osiąga swój szczebel 
niekompetencji. Moja świętej pamięci teściowa dzwoniła do nas średnio raz 
w miesiącu i prosiła o pomoc, bo zepsuł się jej telewizor. Moi synowie szybko 
odkryli, że ich babcia nie jest w stanie zapamiętać wszystkich funkcji, jakie 
mają przyciski telewizyjnego pilota. Teściowa na ogół naciskała przypadkowo 
guzik oznaczony jako AV, a wtedy znikały obraz i dźwięk. Jeżeli ta anegdota 
wywołała w kimkolwiek uśmiech, winien się zastanowić, że i on będzie miał 
swojego „pilota telewizyjnego”, urządzenie, którego obsługi nie będzie w stanie 
opanować. Media publiczne winny temu przeciwdziałać. Tak samo jak powin-
ny przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu i zajmować się edukacją. Sojusz 
mądrych uczonych i mediów wydaje się naturalną konsekwencją tego sposobu 
myślenia i dowodzenia, który tu zaprezentowałem.

Czy ktoś był na tysięcznej stronie wyszukiwarki? Pewnie nie, a być może 
tam jest ta bardzo ważna dla nas informacja. Jedynie media publiczne mogą 
selekcjonować informacje w interesie odbiorcy, a nie swoim własnym. Sojusz 
mediów publicznych i uczonych jest też potrzebny, by prostować rozmaite 
rozpowszechnione błędy. 90% moich rodaków mówi „za wyjątkiem” zamiast 
„z wyjątkiem”. Może gdyby w mediach było więcej profesorów Bralczyków, 
Miodków i Pisarków, to mówilibyśmy ładniej w naszym ojczystym języku. 
Może wtedy nawet niepotrzebna byłaby martwa Ustawa o języku polskim. 

Może gdyby w mediach więcej było fi lozofów, to mniej byłoby takich, któ-
rzy trójpodział władzy w państwie wywodzą od Monteskiusza, choć wiele 
wieków wcześniej taki podział zaproponował Arystoteles [2002, s. 197–198]: 
„Wszystkie ustroje mają trzy części składowe [...]. Jedną z tych części jest czyn-
nik obradujący nad sprawami państwowymi, drugą czynnik rządzący (wcho-
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dzi przy tym w rachubę, jakie winny być urzędy, jaki ich zakres władzy i jaki 
sposób ich obsadzania), trzecią zaś czynnik sądzący”.

Czy humanizm mediów oznacza obecność w mediach jedynie humani-
stów? Hm, humanizm to rozumienie spraw tego świata i tolerancja dla osób 
myślących inaczej. To także myśl inżynierska czy matematyczna. Dlaczego 
z uporem godnym lepszej sprawy nauczamy dzieci, że silnik parowy wyna-
lazł James Watt, skoro pół wieku wcześniej uczynił to Th omas Newcomen? 
Dlaczego widzenie historii świata sprowadzamy jedynie do Europy? Każde 
europejskie dziecko na pytanie, kto wynalazł druk, odpowie, że Gutenberg, 
gdy tymczasem kilka wieków wcześniej dokonał tego w imperium chińskim 
koreański kupiec, niejaki Pi-Sheng.

Humanizm w mediach jest potrzebny do tego, by nie trzeba było opowia-
dać anegdoty o Hugonie Steinhausie, wybitnym polskim matematyku, który 
zapytany, co się stało z jednym z jego uczniów, odrzekł: „został poetą, miał za 
mało wyobraźni do matematyki”.

Kiedyś pisałem o tym, że dziennikarstwo jako zawód wymiera, że już świat 
nie potrzebuje takich żurnalistów. Dodajmy: takich, którzy są jedynie ge n i a l -
ny m i  dy l e t ant am i, być może nie, ale tych, którzy w naukowcach potrafi ą 
znaleźć sojuszników do opisu świata i na odwrót, to kto wie?

Jednym z moich naukowych mistrzów jest Tadeusz Kotarbiński. Stworzył 
on prakseologię, czyli naukę o  ro bi e n iu  r z e c z y  we  w ł a ś c iw y  s p o s ó b. 
I taki humanizm w mediach mi się marzy, kiedy r z e c z y  b ę d ą  ro bi on e  we 
w ł a ś c iw y  s p o s ó b. Wszystkie rzeczy.
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