
21

Agnieszka Hess

PRZEMIANY MEDIÓW W POLSCE 
WEDŁUG RYSZARDA FILASA 
– PERSPEKTYWA OSOBISTA

Adres dyrektorA Instytutu dzIennIkArstwA, 
MedIów I koMunIkAcjI społecznej uj

Profesor Ryszard Filas był moim wykładowcą w okresie III fazy przemian 
mediów w Polsce, nazwanej przez Niego Fazą otwartej walki o rynek 
mediów, zwłaszcza audiowizualnych. Wcześniej mieliśmy do czynienia 

z II Fazą pozornej stabilizacji i zmian podskórnych w prasie i radiu oraz I Fazą 
żywiołowego entuzjazmu nowych wydawców i nadawców oraz wymuszonych 
przekształceń starych tytułów. Pamiętam, że ze zdumieniem i podziwem 
słuchałam Pana Doktora, który potrafił mówić o mozaikowym rynku me
diów i niezrozumiałych dla nikogo – jak mi się wydawało – mechanizmach 
przekształceń własnościowych, a także funkcjonowaniu systemu medialnego 
na początku lat 90., w sposób systematyczny i przejrzysty. W 1993 roku 
nie było studiów dziennikarskich na Uniwersytecie Jagiellońskim (jedynie 
specjalizacja na kierunku Nauki polityczne), nie istniał też instytut dzien
nikarstwa, a Ryszard Filas pracował i pełnił funkcję kierownika Pracowni 
Odbioru Prasy w Ośrodku Badań Prasoznawczych – jednym z najbardziej 
prestiżowych instytutów badawczych w Europie ŚrodkowoWschodniej, 
kierowanym przez prof. Walerego Pisarka.

Ośrodek został włączony w struktury nowo powstałego Instytutu Dzienni
karstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1998 roku.
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Zakończyła się IV Faza zagospodarowywania rynku po I procesie kon-
cesyjnym i inwazji tygodników niemieckich, media w Polsce znajdowały się 
już w V Fazie nowego podziału rynku mediów i postępującej specjalizacji, 
a Ryszard Filas stopniowo poszerzał i rozwijał projekt, uwzględniając w nim 
nowe czynniki i uwarunkowania. To w tym czasie ostatecznie stworzył 
konstrukt „fazy”.

Koncepcja „fazy” stanowi narzędzie służące zrozumieniu i wyjaśnie-
niu, z jednej strony, działań dysponentów (tzn. polityków projektują-
cych – jeśli w ogóle stoi za ich działaniami jakiś namysł – nowy ład 
medialny oraz właścicieli mediów prywatnych i sterników mediów 
publicznych) oraz nadawców (tzn. redakcji poszczególnych środków 
komunikowania), z drugiej strony – reakcji odbiorców na propono-
waną im ofertę medialną. „Faza” traktowana jest jako całościowy 
zespół czynników – elementów systemu medialnego wmontowanego 
w szerszy układ polityczny i społeczny, zarówno zewnętrznych (jak 
polityczne, ekonomiczne i prawne), jak i technologicznych bezpośred-
nio związanych z poszczególnymi typami mediów czy segmentami 
i subsegmentami rynku medialnego, czy wreszcie – instytucjami 

„okołomedialnymi” (typu stowarzyszenia i organizacje branżowe 
wydawców i nadawców czy reklamodawców oraz firmy czy instytucje 
kontrolujące oraz badające media).

Celowo przytaczam w całości ten długi fragment z autoreferatu ha
bilitacyjnego Ryszarda Filasa (2014), aby pokazać czytelnikom precyzję, 
z jaką podchodzi On do wywodu naukowego, a jednocześnie umożliwić 
sobie wyrażenie w tym miejscu mojego szczerego podziwu i zachwytu nad 
dorobkiem Jubilata.

W mojej świadomości prof. Filas pozostaje człowiekiem Ośrodka Badań 
Prasoznawczych i utożsamia to najlepsze, co Ośrodek wniósł w rozwój 
Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu 
Jagiellońskiego – systematyczność, rzetelność i bezkompromisowość badań 
naukowych. Jako pracownik Instytutu nasz drogi Jubilat sportretował kolejne 
fazy ewolucji w funkcjonowaniu i zmian dokonujących się na polskim rynku 
mediów – przede wszystkim pod wpływem rozwoju nowych technologii. 
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Scharakteryzował media w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku, dzieląc 
okres od 1999 do 2015 roku na cztery kolejne fazy: VI Fazę rosnącej dominacji 
mediów elektronicznych w warunkach kryzysu ekonomicznego, przypadającą 
na lata 2001–2003, VII Fazę wstępnej przebudowy oferty mediów tradycyj-
nych wobec spodziewanych inwazji nowych technologii medialnych – lata 
2004–2007, VIII Fazę realnej konfrontacji mediów tradycyjnych z nowymi 
technologiami medialnymi w warunkach spowolnienia gospodarczego – lata 
2008–2013 oraz IX Fazę wzbogacania oferty mediów cyfrowych, szczególnie 
mobilnych i społecznościowych oraz nielinearnej oferty wideo, kosztem 
prasy w warunkach umiarkowanego wzrostu gospodarczego i narastających 
zagrożeń zewnętrznych – od II połowy 2013 – do 2015 roku. W czasie, gdy 
my przygotowujemy dla Niego księgę jubileuszową, Pan Profesor kończy 
opisywać kolejną – X Fazę „unarodowiania” mediów publicznych i dominacji 
mediów cyfrowych oraz postępującego kryzysu prasy drukowanej – od roku 
2016 do 2019. Wiemy też, że Ryszard Filas wyróżnił już XI Fazę mediów 
w i po koronakryzysie – od 2020 roku – ? Czytelnicy nie mieli jeszcze moż
liwości zapoznania się z omówieniem przemian polskich mediów w ostat
nich latach. Dlatego, śpieszę donieść, że Instytut Dziennikarstwa, Mediów 
i Komunikacji Społecznej UJ przygotowuje wydanie monografii, w której 
opublikujemy wszystkie artykuły Profesora, periodyzujące przemiany sys
temu mediów masowych w Polsce po 1989 roku, i w której zamieszczone 
zostaną opisy ostatnich, wyróżnionych przez Niego faz.

Ryszard Filas wzbogacił nauki o komunikacji społecznej i mediach jedyną 
w swoim rodzaju analizą, opartą na doświadczeniu wyjątkowo skrupulatnego 
naukowca, uczestnika i obserwatora przemian mediów w Polsce. Jest systema
tycznym badaczem mediów, który speriodyzował i opisał ponadćwierćwiecze 
przemian ich systemu w Polsce. Cykl publikacji portretujących a następnie 
periodyzujących te przemiany, który ukazał się w „Zeszytach Prasoznawczych”, 
to dzieło wybitne, wielowątkowe i wielowymiarowe. W swoich badaniach 
profesor Filas opisuje ewolucję i diagnozuje stan polskich mediów według 
przejrzystych i zobiektywizowanych kryteriów, uwzględniając analizę ro
dzaju i segmentów mediów, ich zasięg terytorialny, strukturę własności, 
ofertę, odbiór, funkcje, uwarunkowania technologiczne, zewnątrzsystemowe 
i „okołomedialne”. Ryszard Filas to człowiek instytucja – zawsze spokojny, 
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skupiony, zakopany w książkach i gazetach, interpretujący tabele statystyczne 
i posiadający dane, o których inni mogą marzyć.

Ale jest też Ryszard po prostu dobrym kolegą, uważnie słuchającym, 
pomocnym, zawsze życzliwym i wspierającym. Nie pamiętam żadnej spra
wy, w której prof. Filas występowałby jako strona w choćby najmniejszym 
sporze lub żeby wyrażał niezadowolenie z powodu nadmiaru pracy czy też 
biurokracji. Mogę natomiast przytoczyć mnóstwo sytuacji tzw. „projekto
wopodbramkowych”, w których Ryszard Filas przychodził naszym instytu
towym zespołom badawczym z bezinteresowną pomocą. Gdy na przykład 
nie udawało się nam dotrzeć do wydawcy lub nie mogliśmy znaleźć danych 
na temat nakładu jakiegoś pisma czy zasięgu innego medium albo nie po
siadaliśmy wystarczającej wiedzy, aby porównać segmenty rynku mediów 
w różnych krajach, wtedy pojawiał się Ryszard w odsłonie Supermena. Znał 
wydawcę, posiadał dane i informacje lub wiedział, jak je zdobyć.

Pozwólcie, drodzy Czytelnicy, że zwrócę się na koniec bezpośrednio 
do Jubilata, łamiąc standardy formalne adresu dyrektora Instytutu:
Bardzo serdecznie dziękuję Ci za życzliwość i merytoryczne wsparcie w różnych 
projektach i awansach naukowych oraz za codzienność instytutową – w dni 
robocze i w weekendy. Z rozrzewnieniem wspominam weekendowe i świąteczne 
dzielenie się obiadkami na kampusie UJ w czasach tworzenia raportu jednego 
z projektów (prof. Agnieszka Szymańska była trzecim ogniwem tej przygody) 
oraz z okresu tzw. habilitacyjnego.

W każdym zespole są osoby, które stanowią o jego tożsamości. Ryszard 
Filas jest bez wątpienia jedną z nich. W imieniu wszystkich pracowników 
Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu 
Jagiellońskiego pragnę Ci, nasz Drogi Jubilacie, serdecznie podziękować 
za budowanie tego zespołu i jakość relacji, które w nim panują.

Kraków, 26 kwietnia 2020
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