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SŁOWO WSTĘPNE

Pojawienie się masowej publiczności mediów w XIX wieku – wraz 
z rozpoczęciem wydawania penny press, a później tabloidów 

– była jedną z przyczyn głębokiej transformacji społeczeństw. 
Rozwój masowego marketingu i reklamy, postępująca industrializacja 
oraz urbanizacja, racjonalizacja procesów decyzyjnych w ramach 
nowoczesnej biurokracji, wszechobecna komercjalizacja i maso
wa konsumpcja oraz postulat demokratyzacji życia politycznego 

– wszystkie te procesy można postrzegać jako modernizacyjny efekt 
długofalowego oddziaływania mediów na społeczeństwa zachodnie.

Rozwój nowoczesnych środków masowego przekazu – od epoki 
prasy drukowanej do ekspansji telewizji – determinował pragnienie 

„poznania audytoriów” (jako komercyjnej bazy wszelkich przed
sięwzięć rynkowych) oraz zarządzania i kontroli nad procesem 
skutecznego komunikowania. Nauki społeczne, a zwłaszcza socjo
logia, dostarczyły najważniejszych wówczas narzędzi badania tych 
zjawisk. Jednocześnie – niemal od samego początku ekspansji me
diów masowych – ich krytycy o orientacji normatywnej domagali 
się wprowadzenia regulacji chroniących potrzeby i prawa odbiorców. 
Współczesne przeobrażenia, przede wszystkim w sferze technolo
gii, doprowadziły do nieznanej nigdy wcześniej fragmentaryzacji 
kanałów i treści komunikowania, a co za tym idzie, publiczności 
i sposobów korzystania z mediów. To spowodowało dynamiczny 
rozwój koncepcji kulturowych, krytycznych, opartych na ekonomii 
politycznej, a zwłaszcza interpretacyjnych w dziedzinie badań nad 
mediami i komunikowaniem między ludźmi.
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Media, ich użytkownicy oraz badacze zjawisk i procesów ko
munikacyjnych przebyli długą drogę – od dokonującej się także 
dzięki mediom modernizacji świata, poprzez ekspansję mediatyzacji 
rzeczywistości aż do wszechobecnej medializacji1 w ponowoczesnej 
mediosferze2. Zasygnalizowane tu zagadnienia rzutują na kształt 
niniejszej książki.

Po upadku komunizmu w 1989 roku media ponownie znalazły 
się w awangardzie procesów zmian. Procesy wielowymiarowej (po
litycznej, społecznej, kulturowej, technologicznej itp.) transformacji 
w Polsce nie byłyby możliwe bez udziału funkcjonujących w wa
runkach wolnego rynku i demokracji prasy, radia, telewizji, a także 
nowych mediów sieciowych.

Od wielu lat Ryszard Filas obserwuje i analizuje meandry przemian 
rynku mediów w Polsce. W artykułach, publikowanych przeważnie 
na łamach „Zeszytów Prasoznawczych”, porządkował i opisywał 
to, co działo się z polskim systemem medialnym po 1989 roku. Jego 
autorstwa jest koncepcja periodyzacji przekształceń na rynku me
diów, zdefiniowanie i opisanie kolejnych faz przemian. To całościowe 
spojrzenie na dynamikę rynku mediów w Polsce, począwszy od lat 
90. XX wieku, stanowi próbę podsumowania okrągłych rocznic tych 
przemian. Ryszard Filas rozwinął autorską koncepcję fazy jako kon
struktu teoretycznego stanowiącego zespół czynników – elementów 

1 Procesy ‘mediatyzacji’ to inaczej pośredniczenie mediów w poznawaniu świata, 
a zwłaszcza percepcji rzeczywistości niedostępnej doświadczeniu bezpośrednie
mu wraz z konsekwencjami takiego pośrednictwa, tj. kształtowaniem obrazu 
rzeczywistości i kompleksowych relacji społecznych pod wpływem medialnych 
oddziaływań i treści. Natomiast ‘medializacja’ odnosi się do sposobów, w jakie 
przekazy medialne (i media jako takie) stają się częścią naszego codziennego 
życia. Istotne są tu procesy społecznej internalizacji tekstów medialnych oraz 
sieć powszednich interakcji i praktyk użytkowników środków komunikowania.

2 Mediosfera XXI wieku to złożony i zaawansowany system różnorodnych mediów 
w każdej skali (od mediów sublokalnych do globalnych), który obejmuje gazety, 
czasopisma, nieperiodyczne wydawnictwa drukowane, elektroniczne media 
emisyjne oraz nowe media w sieci, w tym osobiste media społecznościowe. 
W systemie tym dokonuje się socjodynamiczna cyrkulacja – i konwergen
cja – treści informacyjnych, perswazyjnych oraz rozrywkowych. Zob. także 
przypis 8, s. 433.
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systemu medialnego wmontowanych w szerszy układ polityczny 
i społeczny, zarówno zewnętrznych (jak polityczne, ekonomiczne 
i prawne), jak i technologicznych, bezpośrednio związanych z po
szczególnymi typami mediów, segmentami i subsegmentami rynku 
medialnego czy wreszcie – z instytucjami „okołomedialnymi” (typu 
stowarzyszenia i organizacje branżowe wydawców i nadawców lub 
reklamodawców oraz firmy bądź instytucje kontrolujące, a także 
badające media).

Analityczne podejście, umiejętność dostrzegania trendów i zja
wisk w zestawieniu szczegółowych danych z poszczególnych faz 
oraz zdolność do klarownego ich opisania czynią z Ryszarda Filasa 
wybitnego medioznawcę. Solidny warsztat badawczy wyniósł ze stu
diów socjologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim (ukończonych 
w 1972 roku) a następnie wieloletniej praktyki w prowadzeniu ba
dań socjologicznych, najpierw w Instytucie Socjologii UJ, gdzie 
od 1973 roku kierował Pracownią Maszyn AnalitycznoLiczących, 
następnie w Instytucie Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Pedago
gicznej (obecnie Uniwersytetu Pedagogicznego) w Krakowie. Badania 
prowadzone przez Ryszarda Filasa dotyczyły różnorodnej tematyki, 
o czym świadczą raporty i artykuły, zestawione w bibliografii przy
gotowanej przez Władysława M. Kolasę i Edytę Gałuszkę. Na za
gadnieniach związanych z mediami skoncentrował się Ryszard Filas 
od jesieni 1988 roku, kiedy to dołączył do zespołu Ośrodka Badań 
Prasoznawczych. Ówczesny przewodniczący Rady Naukowej OBP, 
Władysław Kwaśniewicz rekomendował go jako dobrego warsztatowca. 
W 1991 roku Ryszard Filas uzyskał stopień doktora nauk humani
stycznych w dziedzinie socjologii na podstawie rozprawy Selekcja 
do zawodu a osobowość nauczycieli. Promotorem był Jan Jerschina.

Można powiedzieć, że Ryszard Filas nieustannie, przez cały czas 
swojej kariery prasoznawcy analizuje rynek mediów w Polsce. Po
został wierny Ośrodkowi Badań Prasoznawczych we wszystkich 
jego kolejnych przekształceniach, wraz z Ośrodkiem trafił ponow
nie na Uniwersytet Jagielloński i został wykładowcą akademickim. 
W opinii rocznej pracownika z 1992 roku kierujący Ośrodkiem 
Walery Pisarek napisał o Ryszardzie Filasie: „Z racji swej inteligencji, 
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pasji i ambicji badawczej, dzięki oczytaniu, przygotowaniu metodo
logicznemu, doświadczeniu, sumienności, pracowitości i sprawności 
wysławiania się jest dojrzałym pracownikiem naukowym. Rokuje też 
wielkie nadzieje na przyszłość. W Ośrodku z powodzeniem kieruje 
Zespołem Badań Odbioru Prasy”.

Cykl publikacji Ryszarda Filasa na temat przemian systemu mediów 
masowych w Polsce po roku 1989 stał się podstawą jego habilitacji 
w 2014 roku na Uniwersytecie Śląskim. Warto w tym miejscu oddać 
głos recenzentom dorobku naukowego Jubilata.

Teresa SasińskaKlas pisze, że Ryszard Filas to „nazwisko ‘sztan
darowe’ (…) rodzaj „klasyka”, który prowadzi zwłaszcza początkują
cych badaczy mediów i polityki po zawikłanej ścieżce transformacji 
systemowej, wyjaśniając zawiłości procesu zmian systemowych”, 
a jego wkład naukowy i badawczy w rozwój medioznawstwa opiera 
się na wykorzystaniu rezultatów badań z obszaru różnych dyscyplin 
w zakresie nauk społecznych: socjologii, politologii. A zatem inter
dyscyplinarność podejścia badawczego Ryszarda Filasa „zasługuje 
na szczególne uznanie i jest wyrazem otwartości spojrzenia na do
ciekania badawcze”. Autorka recenzji docenia też „spójne i naukowo 
twórcze, a zarazem odpowiedzialne wykorzystanie metod i narzę
dzi badawczych (…) co sprawia, że całościowy dorobek naukowy 
i badawczy Habilitanta uznać należy za koherentny tak w warstwie 
teoretycznej, jak i empirycznej”. Janusz Adamowski stwierdza z kolei, 
że „jako badacz, od lat analizujący systemy medialne” jest pod „auten
tycznym wrażeniem bogactwa materiału empirycznego i wniosków, 
jakich dostarczają prace Ryszarda Filasa”, którego uważa „za jednego 
z najbardziej znaczących i wnikliwych obserwatorów i analityków 
rynku medialnego w Polsce po 1989 roku”. Marian Gierula podkre
śla zaś „pionierski, niespotykany w polskiej literaturze przedmiotu” 
charakter prac Ryszarda Filasa z zakresu transformacji polskiego 
systemu medialnego i dodaje: „można wręcz stwierdzić, iż żaden 
polski badacz systemu medialnego nie może pochwalić się, w tym 
aspekcie, tak znaczącym dorobkiem z tego zakresu, zwłaszcza w wy
miarze przemian zachowań odbiorczych”.
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Ryszard Filas, któremu dedykujemy ten tom, jest przykładem uczo
nego reprezentującego najlepsze tradycje krakowskiego, związanego 
z OBP, prasoznawstwa o tradycyjnej orientacji pozytywistycznej, em
pirycznej, które przez dekady broniło się przed zepchnięciem w ślepe 
uliczki usłużnego wspierania kolejnych ekip władzy (w epoce PRL) 
lub bezkrytycznego realizowania zamówień „badawczych” ze strony 
rynkowych klientów (od lat dziewięćdziesiątych XX wieku). Ryszard 
Filas nie uległ też pokusie porzucenia długofalowych i syntetyzują
cych badań prowadzących do istotnych wniosków na rzecz jałowych 
spekulacji teoretycznych bądź podejmowania koniunkturalnych 
i „modnych” tematów. W nocie gratulacyjnej dedykowanej nasze
mu Jubilatowi obecna kierownik Ośrodka Badań Prasoznawczych 
Małgorzata LisowskaMagdziarz ujmuje to w ten sposób:

W świecie, w którym mało kto co czyta, jak czyta, to nie rozu-
mie, a jak zrozumie, to i tak od razu zapomina, nawet wśród 
naukowców niewiele osób ma wiedzę wynikającą z rzeczy-
wistego, cierpliwego, starannego, wnikliwego, wieloletniego 
drążenia ważnego problemu. Epistemologia internetowo-te-
lewizyjna i warunki uprawiania nauki w zmediatyzowanym 
świecie skłaniają nas raczej do szukania doraźnych połączeń 
między odległymi tematami, podążania za przejściowymi in-
telektualnymi trendami, a nawet do naukowego celebryctwa, 
niż do długotrwałego, całościowego oglądu ważnych zagadnień 
poznawczych. Zwłaszcza tak złożonych i pozornie nieefektow-
nych, jak media drukowane i ich społeczne funkcjonowanie. 
Jesteś dla mnie wzorem nieulegania modom, nieoglądania się 
na zysk i poklask, pracowitości i wytrwałości w budowaniu 
trwałej, solidnej wiedzy.

Ryszard Filas to znakomity badacz mediów, ale też wspaniały 
Kolega, Przyjaciel i Człowiek, którego cechy dobrze oddają Jego pasje. 
Meloman, a przede wszystkim przez lata chórzysta Krakowskiego 
Chóru Akademickiego, który – jak zwykł sam podkreślać – nigdy nie 
śpiewa solo, co doskonale odzwierciedla zdolność Ryszarda Filasa 
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do pracy zespołowej i pielęgnowania relacji międzyludzkich. Dba 
o organizowanie regularnych, nieformalnych spotkań środowiska 
byłych pracowników OBP. Zwrócił na to uwagę jeden z dawnych 
pracowników, Adam Świda w liście do redakcji tego tomu:

Dzięki życzliwej postawie Pana Ryszarda (…) po wielu latach 
nieobecności udało mi się powrócić do grona sympatyków 
Ośrodka. Żeby zrozumieć, jakie to ma znaczenie, trzeba poczuć 
oddech siedemdziesiątki na karku. Dlatego proszę, aby do listy 
zasług Pana Ryszarda dopisać również i tę: Podtrzymywanie 
serdecznych więzi przyjacielskich i koleżeńskich wśród pra-
cowników, współpracowników i sympatyków Ośrodka.

Ryszard Filas to miłośnik zwierząt, a zwłaszcza psów rasy owcza
rek niemiecki. Fakt ten ma swój wymiar medialny, gdyż – jak sam 
żartobliwie przyznał kiedyś Jubilat – admiracja dla tej właśnie rasy 
to pokłosie wielkiej popularności dwóch „kultowych” seriali z czasów 
PRL. Jednak oddanie Ryszarda Filasa dla zwierząt świadczy o tym, 
że jest on po prostu dobrym człowiekiem, gdyż – jak pięknie pisze 
Milan Kundera w Nieznośnej lekkości bytu –

Prawdziwa dobroć człowieka może się wyrazić w sposób ab-
solutnie czysty i wolny tylko w stosunku do tego, kto nie re-
prezentuje żadnej siły. Prawdziwa moralna próba ludzkości, 
najbardziej podstawowa (…) polega na jego stosunku do tych, 
którzy są wydani na jego łaskę i niełaskę: do zwierząt.

Warto dodać w tym miejscu, że Ryszard Filas – jak sam przyznaje 
– nigdy nie był „właścicielem” swych owczarków, ani też ich – co dziś 
tak modne – nie „uczłowieczał”, starał się natomiast zbudować z nimi 
bliską więź, szanując jednak ich gatunkową autonomię.

Jest też Ryszard Filas kochającym Mężem, Ojcem i Dziadkiem 
trójki wnucząt, z wielką czułością i cierpliwością poświęcającym 
czas rodzinie, w domu i podczas górskich wakacyjnych wędrówek 
i wypraw na grzyby. Jako wielbiciel naturalnego piękna przyrody, 



17Słowo wstępne

wolne chwile spędza w Beskidzie Sądeckim, wraca do rodzinnej 
ziemi krynickiej a czasem odkrywa nowe szlaki i zakątki w innych 
stronach kraju. Zawsze i wszędzie będąc, z ciekawością rasowego 
prasoznawcy zaopatruje się w gazety i czasopisma, bez których nie 
wyobraża sobie dnia. Ryszard Filas jest też – od wielu lat – wiernym 
kibicem Wisły Kraków.

Gratulując dotychczasowych osiągnięć naukowych, Dyrekcja 
i Pracownicy Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji 
Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Współautorzy i Redak
torzy tego tomu życzą Ryszardowi Filasowi wielu sił twórczych – aby 
mógł kontynuować swoje cenne badania naukowe oraz wytyczać 
nowe ich obszary.

Agnieszka Cieślikowa, Paweł Płaneta
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