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PORTRET BADACZKI, ORGANIZATORKI,
MENTORKI I PRZYJACIÓŁKI
Słowo wstępne
Nie bądźcie obojętni, jeżeli widzicie kłamstwa historyczne.
Nie bądźcie obojętni, kiedy widzicie, że przeszłość
jest naciągana do aktualnych potrzeb polityki.
Nie bądźcie obojętni, kiedy jakakolwiek
mniejszość jest dyskryminowana (…)
Nie bądźcie obojętni, kiedy jakakolwiek władza
narusza przyjęte umowy społeczne, już istniejące.
ҿ z przemówienia Mariana Turskiego, 27.01.2020 r.

P

omysłodawczynią tytułu tomu, który dedykujemy Teresie
Sasińskiej-Klas, jest wieloletnia przyjaciółka naszej Jubilatki – Barbara Krauz-Mozer. Delektując się rogalikami i kawą
w chłodny styczniowy poranek, obmyślałyśmy wspólnie z Panią
Profesor plan wydania tej księgi i dyskutowałyśmy nad otaczającą
nas rzeczywistością społeczno-polityczną. W mediach nie przestawano komentować poruszającego przemówienia Mariana Turskiego,
wygłoszonego z okazji 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz.
Były więzień zwrócił się do młodego pokolenia, aby było uważne
na to, co się dzieje w przestrzeni publicznej, nie pozwalało na znieczulicę i obojętność, reagowało na zło. Wystąpienie Mariana Turskiego
ma charakter uniwersalny, ponadczasowy, a zawarte w nim przesłanie
wybrzmiało w sferze publicznej w odpowiednim momencie. Teresa
Sasińska-Klas obserwuje, analizuje i opisuje zmiany opinii publicznej
od przeszło 20 lat, dlatego – symbolicznie – zatytułowałyśmy poświęconą Jej księgę jubileuszową trawestacją cytatu z najważniejszego
przemówienia wygłoszonego w Polsce w 2020 roku (Turski 2020).
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Nasza droga Jubilatka jest człowiekiem o wielu talentach, uczoną
z niezwykłą intuicją badawczą, wnikliwą obserwatorką zmian społecznych i relacji międzyludzkich, wybitną organizatorką przyciągającą
do siebie ludzi, którzy nie boją się wyzwań. Jej dokonania w różnych
obszarach (naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych) zostały
przywołane, skomplementowane i skomentowane w wystąpieniach
oraz towarzyszących publikacjach podczas obchodów 20-lecia Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ w roku 2018.
Odsyłamy czytelników przede wszystkim do tomu „Zeszytów Prasoznawczych” (2018, nr 1) dedykowanego Pani Profesor – pierwszej
Dyrektor IDiKS. W tekście Madam orkiestra przedstawiono znane
i mniej znane osiągnięcia oraz sukcesy Teresy Sasińskiej-Klas, omówiono Jej bogaty dorobek naukowy i wyróżniono najważniejsze
publikacje (Hess 2018).
Niniejsza publikacja ma charakter bardziej osobisty. Składają się
na nią dwa rodzaje tekstów: dzieła darowane przez reprezentujących różne ośrodki naukowe w kraju przyjaciół Pani Profesor oraz
krótkie teksty pracowników Instytutu Dziennikarstwa, Mediów
i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, w których
pokazujemy, jak się z prof. Teresą Sasińską-Klas pracuje, jakim jest
człowiekiem i badaczem.
Teksty zawarte w niniejszej Księdze stworzyły portret Jubilatki.
Księgę otwiera tekst Profesora Janusza Adamowskiego. Jest to osobisty esej rysujący sylwetkę Jubilatki jako Organizatorki studiów
dziennikarskich w Polsce, ale nie tylko. Otrzymujemy swoisty obraz
człowieka uważnego, traktującego relacje międzyludzkie w niezwykle
prosty a zarazem oczywisty – może nieco już zapomniany – sposób.
Obraz przedstawiający nie tylko naukowca, organizatora i dyrektora
– ale właśnie przyjaciela, powiernika i towarzysza życiowych zmagań
i zawirowań, który dla Przyjaciół zawsze znajduje czas, służy radą
i – jeśli jest taka potrzeba – wspiera.
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CZĘŚĆ I – BADACZK A I ORGANIZATORK A

Kolejne części portretu stanowią teksty odnoszące się do zainteresowań
badawczych Jubilatki. O ile ich naukowa różnorodność i spectrum
analizy są niezwykle obszerne, o tyle łączy je wspólny mianownik,
jakim jest spojrzenie z różnorakich perspektyw na społeczeństwo
– zarówno w ujęciu socjologicznym, jak również medioznawczym,
kulturowym oraz przez pryzmat wszechobecnej współcześnie polityki.
Powiązania Jubilatki z socjologią odzwierciedlone zostały poprzez
tekst Profesor Barbary Krauz-Mozer zatytułowany Pochwała nauk
społecznych i co dalej? Autorka ukazuje w nim istotę, ale i pułapki,
które kryją się w wiedzy nauk społecznych. Wskazuje, że jedna
z najważniejszych funkcji nauk społecznych polega na pobudzaniu
krytycznej refleksji, która uchronić może przed zagubieniem się w lekkomyślnych ideach i sposobach działania; na przykład takich, które
głoszą, że potrzeba rozumienia świata jest przestarzałym szaleństwem.
Polityce, a w zasadzie polemice z podstawowymi koncepcjami
władzy w naukach społecznych Profesor Krzysztof Pałecki poświęcił swój artykuł zatytułowany Uwagi na marginesie „Teorii władzy”.
Przeprowadzona analiza prowadzi Autora do przekonania o konieczności sformułowania nowego, bardziej adekwatnego sposobu
objaśniana zjawiska władzy. Tekst w niezwykle esencjonalny – ale
i przystępny – sposób prezentuje owe propozycje, które Autor określił
jako „normatywizacyjne”. Ideą podstawową Profesora jest natomiast
przekonanie, iż każdy, dowolny akt władzy jest normatywnie uregulowanym współdziałaniem dwóch podmiotów, w ramach określonego
porządku społecznego.
Spojrzenie na społeczeństwo z nieco innej – bo samorządowej – perspektywy zaproponował Profesor Stanisław Michałowski
w opracowaniu Wpływ realizacji idei bezpośrednich wyborów wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast na kształtowanie świadomości
samorządowej mieszkańców gmin. Autor poświęcił swój wywód
zagadnieniu kształtowania się w Polsce świadomości samorządowej
i poczucia identyfikacji mieszkańców ze „swoją” gminą. Jak wskazuje,
w założeniach twórców reformy oraz przyjętych ustaw samorządy
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terytorialne miały reprezentować społeczności lokalne, czyli ich
prawa, interesy i potrzeby. Jednocześnie akcentowano w nich wagę
upodmiotowienia obywateli i ich samoorganizacji przez podejmowanie różnych form aktywności i zrzeszania się. O ile jednak proces
budowy gminnych wspólnot przebiega w sposób skomplikowany,
o tyle jednym z ważnych etapów na drodze kształtowania świadomości samorządowej stała się instytucja bezpośrednich wyborów
wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta.
Tekst zatytułowany Zasady prawa wyborczego i ich implikacje dla
systemu partyjnego. Kazus Polski autorstwa Profesora Andrzeja Stelmacha
poświęcony został jakże aktualnemu i ważnemu – dla prawidłowego
funkcjonowania społeczeństwa – zagadnieniu, a mianowicie analizie
podstawowych zasad i mechanizmów prawa wyborczego z punktu
widzenia ich istotności dla poszczególnych typów partii politycznych.
Autor wskazuje na zasady prawa wyborczego, które są korzystne,
i na te, które są szczególnie dokuczliwe dla konkretnych typów partii
politycznych, ze względu na ich strukturę organizacyjną, zaplecze
polityczne, miejsce w systemie politycznym i poparcie społeczne.
Szczególne miejsce w sercu Jubilatki zajmowały zawsze kwestie
związane z edukacją – niemal na każdym poziomie i w każdej formie.
Tworzeniu struktur i instytucji odpowiedzialnych za kształcenie
młodych adeptów dziennikarstwa poświęciła wiele lat swojej pracy
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Właśnie tego zagadnienia dotyczy opracowanie Profesora Andrzeja Kaliszewskiego zatytułowane
W epoce Hermesa. Kilka uwag o edukacji dziennikarza i sytuacji
zawodu dziennikarskiego. Autor wskazał w nim szerokie spektrum
problemów, przed jakimi stawała edukacja dziennikarska na poziomie
uniwersyteckim w okresie od powrotu dziennikarstwa na uczelnie
aż po dzień dzisiejszy, a więc przez ponad 20 lat. Postawił ponadto
niezmiennie aktualne pytania o cel studiów dziennikarskich, wpływ
na edukację dziennikarzy trwającej reformy szkolnictwa wyższego
oraz o regres bądź rychły zanik dziennikarstwa jako wyuczonej
profesji, w związku z rozwojem nowych mediów.
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Aktywność naukowo-badawcza Jubilatki to – jak stwierdzono
powyżej – szerokie spektrum tematów i zagadnień. Podobnie szerokie
podejście do analizy i badania rzeczywistości społecznej prezentuje
Andrzej Mencwel w książce Przedwiośnie czy potop (2). Nowe krytyki
postaw polskich (2019), która stała się tematem artykułu Profesor
Iwony Hofman zatytułowanego Żeromski, Sienkiewicz, Brzozowski,
Giedroyc i inni. Omawiana na kartach artykułu książka poświęcona
została – jak wskazuje jej Autor – „najważniejszym wpływom ideowym,
kulturalnym i społecznym stulecia, które było naszą nowoczesnością”.
Mencwel, jako wybitny antropolog kulturowy, ustanowił własną
szkołę badawczą, której filarami są odczytania twórczości Stefana
Żeromskiego, Henryka Sienkiewicza, Stanisława Brzozowskiego,
a także Jerzego Giedroycia, Marii Dąbrowskiej, Jana Strzeleckiego. Badacza zajmują takie zagadnienia, jak status inteligencji, spór
o politykę historyczną, weryfikacja paradygmatu romantycznego,
chłopska tożsamość Polaków, projekt kulturowy Europy Środkowej.
Profesor Iwona Hofman w swoim artykule podkreśla również inne
zainteresowania Mencwela, tj. prozę dziennikową, literaturę, film,
mające wyraz w przenikliwych analizach m.in. Ksiąg Jakubowych
Olgi Tokarczuk, dzienników Witolda Gombrowicza. Podejmuje
próbę określenia znaczenia tych esejów we współczesnej komunikacji międzykulturowej skupionej wokół pojęcia „zakonu polskości”,
które wprowadził do obiegu publicystycznego Juliusz Mieroszewski.
Najwięcej miejsca w naukowym portrecie Jubilatki zajmuje dziennikarstwo i media. To szeroki wachlarz publikacji, wystąpień, badań
oraz projektów, których celem było uczynienie zarówno edukacji
dziennikarskiej, jak i samego dziennikarskiego rzemiosła jeszcze
lepszym, pełniejszym i solidniejszym. Ta trwająca wciąż misja znalazła swoje odbicie w kilku różnych, ale uzupełniających się tekstach.
Poruszono w nich także różne aspekty cyfryzacji mediów.
Profesor Krystyna Doktorowicz w opracowaniu Dziennikarstwo
cyfrowe. Koniec profesjonalizmu czy nowa misja dziennikarstwa dla
każdego? zaprezentowała ważniejsze problemy badawcze dotyczące
nowego paradygmatu dziennikarstwa w erze cyfrowej. Jak bowiem
zauważa Autorka, dziennikarstwo przez dziesiątki lat swojej historii
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wypełniało misję społeczną, kierując się ustalonymi tradycyjnie
regułami profesjonalnymi. Standardy dziennikarskie, niezależność,
reprezentowanie opinii publicznej i działanie w interesie społecznym
wyznaczały status i autorytet czwartej władzy. Zmiana technologiczna, szczególnie wraz z upowszechnieniem Internetu 2.0, przyniosła
zmiany kulturowe i społeczne, zwane kulturą uczestnictwa. Tym
samym pojawiła się eksplozja zjawisk zwanych dziennikarstwem
cyfrowym, kierującym się innymi zasadami i kwestionującym podstawową definicję dziennikarstwa i dziennikarzy.
Na stojące przed dziennikarzami wyzwania o charakterze etycznym wskazuje ks. Profesor Michał Drożdż – Klauzula sumienia jako
gwarancja wolności dziennikarskiej. Autor podkreśla, że głównym
problemem współczesnego dziennikarstwa i całej mediosfery nie
jest brak odpowiednich i słusznych regulacji etycznych, ale raczej
trudności w praktycznej realizacji zasad etycznych ważnych dla
działań dziennikarskich w kontekście tzw. klauzuli sumienia. Podjęta
przez Autora problematyka została ukazana w sześciu zasadniczych
punktach, jako: potrzeba etyczności w mediach, potrzeba nowego
spojrzenia na etykę jako sprawę ludzkiego sumienia, podmiotowy
i normatywny charakter sumienia, charakter zasad w kodeksach
etyki, wolność sumienia i klauzula sumienia, kwestie sumienia
a eksperymentowanie.
Profesor Stanisław Jędrzejewski swój tekst zatytułowany Silne media
publiczne. To już przeszłość!? poświęcił natomiast funkcjonowaniu
sektora publicznego mediów w warunkach cyfrowej konwersji. Jak
zaznacza Autor, zachodzące szybko zmiany technologiczne mają
bezpośredni wpływ na strategie stosowane przez media, a adekwatna odpowiedź poszczególnych organizacji mediów publicznych
na wyzwania współczesności zdecyduje o ich przyszłości. Konwersja
cyfrowa, proces konwergencji technologicznej czy upowszechnianie
się internetu, pojawiające się wciąż nowe funkcjonalności, wreszcie
coraz silniejsza pozycja platform cyfrowych skłaniają do zastanowienia
się nad kierunkiem drogi, którą/którymi podążają media publiczne.
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Dynamiczne zmiany na cyfrowym rynku medialnym – tym razem
w aspekcie prawnym – zaprezentowane zostały przez Profesor Ewę
Nowińską w opracowaniu Niekończąca się historia, czyli co jest prasą
w sieci? Jak wskazuje Autorka, obowiązująca obecnie ustawa Prawo
prasowe definiuje co prawda pojęcie prasy, jednakże nie do końca
odpowiada ona współczesnym technologiom internetowym i narzędziom komunikowania się. W szczególności chodzi o ustalenie, które
z treści rozpowszechnianych w internecie można zakwalifikować
do kategorii prasy. Ma to znaczenie przede wszystkim dla obowiązku
jej rejestracji, którego brak rodzi odpowiedzialność karną. Do prasy
ma także zastosowanie szczególny dozwolony użytek chronionych
utworów, określony w ustawie o prawie autorskim; tu brak jest definicji
prasy. Zapewne zostanie ta kwestia uregulowana w przygotowywanej
nowelizacji, uwzględniającej zalecenia „cyfrowej” dyrektywy 2019/790/
UE, zawierającej własne jej określenie, odmienne od obowiązującego. Niewątpliwie taki zabieg legislacyjny wywoła szereg dalszych
wątpliwości, co – pogłębiając trudności interpretacyjne – nie będzie
sprzyjało prawidłowej realizacji celu, któremu zmiana ma służyć.
Transformacji rynku mediów – lecz w ujęciu historycznym –
poświęcony został tekst Profesor Katarzyny Pokornej-Ignatowicz
zatytułowany Polityczny kontekst rozwoju i likwidacji Robotniczej
Spółdzielni Wydawniczej „Prasa–Książka–Ruch”. Autorka opisała
przebieg procesu likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej
„Prasa–Książka–Ruch” – największego wydawcy prasy w okresie PRL.
Poddała analizie rozwój i polityczną rolę Spółdzielni w okresie jej
działania, polityczny kontekst debaty o jej dalszych losach w okresie
transformacji ustrojowej i sam proces prywatyzacji jej prasy po podjęciu decyzji o likwidacji. Szczególną uwagę Autorka skierowała
na polityczny kontekst wszystkich podejmowanych w sprawie RSW
decyzji oraz ich konsekwencje dla kształtowania się współczesnego
polskiego systemu medialnego.
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CZĘŚĆ II – MENTORK A I PR ZYJACIÓŁK A

Część druga księgi ma charakter bardziej osobisty. Zawarte w niej
teksty, zarówno te opisane w dłuższych formach naukowych, jak
i te krótsze – wspomnieniowe stanowią dopełnienie portretu Jubilatki. Głos w tej części Księgi zabrali zarówno Przyjaciele Profesor
Teresy Sasińskiej-Klas, jak również jej współpracownicy. Wśród nich
są osoby, które wspólnie z Jubilatką tworzyły Instytut ponad 20 lat
temu, zabiegały o utworzenie studiów dziennikarskich i Instytutu
Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim, jak i młodszych pracowników, którzy włączyli się w zmagania
o przystosowanie się do nowych warunków funkcjonowania uczelni.
Większość autorów postanowiła opisać bezpośrednie kontakty z Panią
Profesor, ale są też teksty dotyczące podejmowanych na przestrzeni
lat wspólnych badań i projektów naukowych.
Część tę otwiera tekst Profesor Agnieszki Kasińskiej-Metryki
zatytułowany Mentoring w nauce, czyli rzecz o dobrych praktykach
na przykładzie wybranym. Jego umiejscowienie w Księdze nie jest
przypadkowe. Poruszane w nim zagadnienia stanowią doskonały początek kolejnej odsłony portretu Jubilatki. Autorka bowiem
poświęciła go zagadnieniu mentoringu, który – jak wskazuje – jest
współcześnie bardzo powszechnym terminem, ale jego praktykowanie,
jak i określenie ram w naukach społecznych napotyka trudności. Brak
formalnych reguł, nieostrość definicyjna a jednocześnie liczne pułapki
w relacjach mistrz – uczeń sprawiają, że praktyki mentoringu nie
są powszechne. Artykuł jest zatem próbą deskrypcji, w jaki sposób
mentoring może funkcjonować w naukach społecznych, a przede
wszystkim koncentruje się na opisie przypadku jego zastosowania.
Opisanym przykładem jest opieka naukowa i wsparcie, jakiego udziela
adeptom nauki Profesor Teresa Sasińska-Klas, ze wskazaniem tych
cech, które pozwalają nazwać te działania mentoringiem.
Teksty współpracowników z IDMiKS zostały ułożone nieprzypadkowo. Rozpoczynają je wspomnienia osób znających Jubilatkę
i pracujących z Nią najdłużej, a kończą refleksje badaczy, którzy
dołączyli do zespołu Instytutu w ostatnich latach.
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WIODĄCE ZAINTERESOWANIA
BADAWCZE JUBILATKI.
WYBR ANE PUBLIK ACJE 1993–2020

Dorobek naukowy Jubilatki to świadectwo zarówno jej zaangażowania i wkładu naukowego w rozwój dyscypliny, jak również obraz
wszechstronności zainteresowań badawczych. Od uzyskania stopnia
doktora Pani Profesor może pochwalić się łącznie aż 372 różnymi
formami aktywności naukowej (1977–2020). Na swoim koncie
ma 2 książki, 1 monografię, 2 skrypty, redakcję 8 prac zbiorowych,
108 rozdziałów w pracach zbiorowych, 34 artykuły w czasopismach
naukowych, 13 raportów badawczych, 4 sprawozdania, 5 ekspertyz,
9 recenzji, 98 referatów wygłoszonych na konferencjach międzynarodowych, 80 referatów wygłoszonych na konferencjach krajowych,
5 telekonferencji z ośrodkami akademickimi w USA, 5 grantów zagranicznych, 1 artykuł zdjęty przez UKPiW, Katowice 1984. Dyrektor,
Polish Academic Information Center, State University of New York,
Buffalo (01–06.1999), USA.
Poniżej prezentujemy obszary zainteresowań naukowych Teresy
Sasińskiej-Klas i odsyłamy czytelników do wybranych, tematycznych
publikacji, w których Badaczka prezentowała wyniki swoich badań
i rozważań.
1.

Demokratyzacja systemu politycznego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 roku, rola mediów w tym procesie
i jego specyfika w warunkach polskich

(1996) Społeczeństwo polskie w transformacji – dylematy przejścia
od monocentrycznego ładu społecznego do demokracji.
W: G. Kopper, I. Rutkiewicz, K. Schliepp (red.), Media
i dziennikarstwo w Polsce 1989–1995. Dortmund–Kraków:
Ośrodek Badań Prasoznawczych, s. 11–20.
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(2005) Świadomość społeczeństwa polskiego w okresie 1989–2005.
Czego Polacy oczekiwali, a co się okazało? W: K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman (red.), Reportaż a przemiany
społeczne po 1989 roku. Rzeszów: Wyższa Szkoła Zarządzania,
s. 7–21.
(2010) Transformation of the Political System in Poland After
1989 and the Role of the Media. W: R. Riedel (red.), Central
Europe. Two Decades After. Warszawa/Opole: Wydawnictwo
Uniwersytetu Warszawskiego i Instytut Nauk Politycznych,
Uniwersytet Opolski, s. 351–362.
2.

Proces tworzenia się społeczeństwa obywatelskiego w krajach
Europy Środkowo-Wschodniej i dylematy z tym związane

(1995) „Od” czy „ku” obywatelskiemu społeczeństwu.
W: K. Krzysztofek (red.), Kultura–Aksjologia–Polityka.
Wzajemne sprzężenia. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek,
s. 13–19.
(1997) The Media and the Process of Reconstruction
in the Public Sphere in Post-Communist Europe of the
1990’s. W: Perspectives in Higher Education. Knoxville: The
University of Tennessee, t. 6, s. 179–82.
(2019) Unstable Democratic Arrangements in East-Central
Europe: the Case of Poland. W: H. M’rad (red.), Partis
politiques et transitions democratiques. Tunis: Nirvana, s. 55–
78 (współautorstwo Titus Ferenc).
3.

Partycypacja polityczna w wyborach politycznych i jej słabnący
wymiar w procesie – początkowo – tworzenia się (u progu lat
dziewięćdziesiątych XX w.), a następnie – stabilizowania się
ładu demokratycznego w krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz – asymetrycznie – rosnące zaangażowanie
mediów w oddziaływanie na procesy i decyzje polityczne
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(2003/2004) Możliwości i ograniczenia prognozowania zachowań
wyborczych obywateli w świetle badań opinii publicznej
(na przykładzie wyborów samorządowych w Polsce w 2002 r.).
W: Problemy Humanistyki, nr 8/9, s. 19–36.
(2015) The Paradoxes of Modern Communication in Old-Nation
States. W: R. Wiszniowski (red.), Challenges to Representative
Democracy. A European Perspective. Frankfurt am Main: Peter
Lang Edition, s. 95–112.
(2016) Wybory samorządowe w Polsce w 2014 roku w świetle badań
opinii publicznej. W: T. Astramowicz-Leyk, A. Żukowski
(red.), Samorząd terytorialny we współczesnej Europie.
Teoria i praktyka funkcjonowania. Olsztyn: Instytut Nauk
Politycznych UWM, s. 125–138.
4.

Rola mediów w procesie transformacji systemowej; dostrzegane
szanse i zagrożenia związane z postępującym przemieszczaniem
się aktywności podmiotów medialnych z pozycji „czwartej”
władzy na pozycję pierwszej władzy

(1996) Transformation of the Polish Media System. W: The Global
Network, nr. 4–5, s. 97–105 oraz W: Perspectives in Higher
Education Reform, Knoxville: The University of Tennessee,
t. 5, s. 116–119.
(2014) The Old/New Dimensions of the Public Sphere in EastCentral Europe. 25 years of political transition towards
democracy. W: Ł. Danel, J. Kornaś (red.), 25 lat polskiej
transformacji systemowej – dokonania i wyzwania. Kraków:
Wydawnictwo Akademii Górniczo Hutniczej, s. 201–212.
(2014) Mediatyzacja a medializacja sfery publicznej. W: Zeszyty
Prasoznawcze, nr 2(218), s. 162–175.
5.

Zagadnienie delegitymizacji władzy w kontekście rosnących
w siłę i znaczenie mediów jako samodzielnych aktorów politycznych, deprecjonujących proces tworzenia się polityki
w wymiarze publicznym
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(1993) The Collapse of Communism: the Predicted and Unpredicted
Consequences. W: Polish Political Science Yearbook, t. XXII–
XXIII, s. 29–36.
(2017) Populizm w XXI wieku – fenomen zjawiska i jego społeczne
uwarunkowania. W: M. Nowina Konopka, K. Glinka,
R. Miernik (red.), Populizm jako narzędzie marketingu
politycznego. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Jana
Kochanowskiego, s. 11–30.
(2018) Przywództwo polityczne w czasach postpolityki: wyzwania,
możliwości, ograniczenia. W: A. Stelmach, M. Lorenc,
M. Łukaszewski (red.), Polityka i kultura w warunkach
ponowoczesności. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza, s. 163–171.
6.

Nasilająca się przemoc w mediach i niemoc polityczna w tym
obszarze (znaczenie nowych technologii informacyjnych, tak
działających, że przemoc wymyka się decydentom politycznym
i instytucjom publicznym spod kontroli, a media stają się
aktywnym kanałem transmisji niebezpiecznych i społecznie
szkodliwych treści)

(2002) Zjednoczyć się w gniewie i sprzeciwie – wstęp i prowadzenie
dyskusji panelowej nt. „Media wobec przemocy”. W: Zeszyty
Naukowe i Dydaktyczne, nr 4, s. 94–106.
(2003) Gewalt in den polnischen Medien: Gewahren und
Herausforderungen. W: Die EU-Osterweiterung und Gewalt
in den modernen Medien: Vergleich der EU der 15 mit den
Beitrittslandern und Gegenstrategfien. Erfurt: Thuringer
Staatskanzlei, Reihe Tagungsberichte, nr 48, s. 95–104.
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7.

Opinia publiczna w Polsce w latach 1993–2003 dotycząca
ubiegania się przez rząd o uzyskanie pełnego członkostwa
w Unii Europejskiej, stosunek Polaków do referendum unijnego, postawy Polaków wobec Unii Europejskiej po wejściu
Polski do struktur europejskich (lęki i nadzieje po wejściu
do UE, samoocena miejsca Polski w europejskiej przestrzeni
publicznej, europejskość/antyeuropejskość polskiej opinii
publicznej, stosunek do euro)

(2004) Stosunek Polaków do Unii Europejskiej przed
i po referendum unijnym (w świetle badań opinii publicznej).
W: T. Sasińska-Klas, A. Hess, (red.), Media a integracja
europejska. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, s. 111–126.
(2018) Legitymizacja obecności Polski w Unii Europejskiej w świetle
badań opinii publicznej. W: I. Kras, R. Kubicki, T. Wallas
(red.), Aspekty polityczno-społeczne, ekonomiczne i prawne
przyszłości Unii Europejskiej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza
ASPRA-JR, s. 61–92.
(2018) Na obrzeżach agory: stosunek społeczeństwa polskiego
do wejścia do strefy euro. W: K.A. Wojtaszczyk, P. Stawarz,
I. Kraś (red.), Jaka przyszłość Europy? Warszawa: Oficyna
Wydawnicza ASPRA-JR, s. 189–200.
8.

Partycypacja kobiet w sferze publicznej – doświadczenia polskie

(2005) The Participation of Polish Women in Politics. Women
Outside the Mainstream. W: http/www.medijuprojekts.lv.
9.

Medialny wizerunek postaci sceny publicznej, takich, jak: Jan
Paweł II, papież Franciszek, Ryszard Kapuściński, Andrzej
Lepper, Janusz Palikot
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(2008) Ryszarda Kapuścińskiego spojrzenie na zawód dziennikarza.
W: K. Wolny-Zmorzyński, W. Piątkowska-Stepaniak,
B. Nierenberg, W. Furman (red.), Ryszarda Kapuścińskiego
spojrzenie na media i dziennikarstwo. Opole: Wydawnictwo
Uniwersytetu Opolskiego, s. 13–24.
(2016) Kanonizacja Jana Pawła II w 2014 r. Jej medialny wizerunek
w opiniotwórczych mediach drukowanych w Polsce – rok
po wydarzeniu. W: J. Olędzki, T. Sasińska-Klas (red.),
Wielkość czy autorytet? Jan Paweł II w przekazach polskich
mediów podczas Jego kanonizacji. Warszawa: Stowarzyszenie
Absolwentów Dzieło, s. 98–114.
(2018) Fenomen komunikacyjny papieża Franciszka. W: W. Misztal,
R. Nęcek, Papież Franciszek: troska, by Ewangelia przekonała
współczesnego człowieka. Kraków: Wydawnictwo
Uniwersytetu Jana Pawła II, s. 217–229.
10. Medialny demontaż wizerunku sfery publicznej (publikacje
inspirowane teorią Hansa Mathiasa Kepplingera dotyczącą
demontażu współczesnej polityki)
(2006) Medialny demontaż wizerunku sfery publicznej w Polsce.
Czy odpowiedzialność i wiarygodność mediów uznać należy
za relikt przeszłości? W: K. Wolny-Zmorzyński, M. Wrońska,
W. Furman (red.), Między odpowiedzialnością a sensacją.
Dziennikarstwo i edukacja na przełomie wieków. Rzeszów:
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 11–18.
(2012) Ewolucja kampanii negatywnej w kontekście kreowania
wizerunku polityki i polityków (w stronę medialnego
demontażu polityki). W: A. Kasińska-Metryka, P. Olszewski
(red.), Forma czy treść? Rzecz o wizerunku w życiu społecznym
i politycznym. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek,
s. 11–27.
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11. Pokolenie SMS – w stronę komunikacji zapośredniczonej,
obserwowane skutki zmian w komunikacji międzyludzkiej
w obrębie nowych form komunikacyjnych wśród odbiorców
mediów
(2006) The „SMS” Generation – An Empirical 4-Country Study
Carried out in Germany, Poland, Peru and Indonesia
(współautorzy: P. Klimsa, C. Colona, L. Ispandriarno,
N. Doehring, K. Hellwig). W: Diskussionsbeitrag,
nr 20. Ilmenau: Technische Universitaet Ilmenau, s. 1–26.
(2019) Wykorzystanie nowych nowych mediów przez dzieci
w przedziale wiekowym 1–6 w Polsce (współautorka
M. Imiolczyk). W: Z. Bučková, A. Kačincová Predmerská,
L. Rusňáková (red), Megatrendy a médiá 2019: digital universe.
Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, s. 382–402.
(2019) Odbiorcy mediów cyfrowych w świecie cyfrowym: trendy
zmian. International Relations Review, nr 5, Ivan Franko
National University of Lviv, s. 184–198.
12. Przekształcenia na rynku pracy, a w ich obrębie promocja małej
i średniej przedsiębiorczości jako form aktywizacji zawodowej
w kontekście polityki UE
(2007) Małopolski przedsiębiorca na rynku Unii Europejskiej.
Założenia – doświadczenia – rezultaty (współautorka:
A. Szymańska). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
13. Stereotypy w polityce: kontynuacja czy zmiana? – ich znaczenie
w procesie kształtowania się opinii publicznej
(2010) Stereotypy i ich odzwierciedlenie w opinii publicznej.
W: A. Kasińska-Metryka, M. Gołoś (red.), Mity i stereotypy
w polityce. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 7–20.
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14. Nieobecni w wyborach – zagrożenie dla demokracji czy przejściowy trend? (teoretyczny i praktyczny wymiar zagadnienia)
(2008) Nieobecni w wyborach. W: M. Magoska (red.), Wybory
samorządowe w kontekście mediów i polityki. Kraków:
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 35–49.
(2008) Voter Absenteeism in the Local Government Elections
in Poland in 2006. Polish Political Science Yearbook,
nr XXXVII, s. 43–56.
(2012) New Dimensions of the Political Communication. Chances
and Limits. Polish Political Science Yearbook, vol. XLI,
s. 341–354.
(2012) Nauji Politnes kommunikacijos aspektai: galimybes ir ribos.
Informacijos Mokslai, s. 84–92.
15. Zagrożenia w komunikacji we współczesnym społeczeństwie
(wykorzystanie nowych technologii informacyjnych w kreowaniu nowych zagrożeń i ich wpływ na sferę publiczną oraz
procesy zachodzące w sferze politycznej)
(2011) Zagrożenia w komunikacji – nowe wyzwania
w procesie tworzenia się społeczeństwa informacyjnego.
W: W. Świerczyńska-Głownia, A. Wąsiński (red.),
Komunikacja we współczesnym społeczeństwie. Edukacja –
strategie – wyzwania. Bielsko Biała: Wydawnictwo Wyższej
Szkoły Administracji, s. 13–21.
(2016) Ryzyko, sytuacje kryzysowe – jak komunikować skutecznie
o zagrożeniach? W: W. Świerczyńska-Głownia, T. Sławińska,
M. Hodalska (red.), Komunikowanie o bezpieczeństwie.
Medialny obraz zagrożeń. Kraków: Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 55–69.
(2018) Risk Communication in the Risk Society: Global Challenges.
International Relations Review, nr 1, Ivan Franko National
University of Lviv, s. 159–170.

Wstęp

25

16. Ewolucja instrumentarium komunikacji politycznej w latach
1990. aż do chwili obecnej wskazująca na rosnącą mediatyzację
kampanii wyborczych, przewagę kampanii wizerunkowych
nad kampaniami zorientowanymi na rywalizację programową,
rosnąca rola kampanii negatywnej, czarnego PR oraz negatywnej reklamy politycznej (wykorzystanie nowych technologii
komunikacyjnych, jak: media społecznościowe, blogi, czaty,
grupy dyskusyjne, komunikacja SMS-owa, i in. w kampaniach
wyborczych)
(2012) Ewolucja instrumentarium komunikacji politycznej
(politycznego public relations i marketingu politycznego).
W: R. Wiszniowski, A. Kasińska-Metryka (red.), Marketing
polityczny. Doświadczenia polskie. Toruń: Wydawnictwo
Adam Marszałek, s. 155–170.
(2019) Mowa pogardy/mowa nienawiści – ku czemu zmierza?
W: A. Kasińska-Metryka, R. Dudała, T. Gajewski (red.), Słowa
jak kamienie. Mowa nienawiści – kłamstwo – agresja w sieci.
Nowy Targ: Wydawnictwo ToC, s. 129–143.
17. Kryzys marketingu politycznego – postrzegany jako zagrożenie
dla jakości demokratycznych wyborów
(2013) Kryzys marketingu politycznego a zarządzanie jakością,
W: A. Kasińska-Metryka, R. Wiszniowski (red.), Kryzys
marketingu politycznego. Toruń: Wydawnictwo Adam
Marszałek, s. 78–85.
(2018) The Evolution of Political Branding (współautor: Titus
Ferenc). W: R. Dudała (red.), Fashion Politics. The Strategic
Directions of Political Marketing. Kielce: Wydawnictwo
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, s. 37–57.
18. Etyka zawodów medialnych w kontekście rosnących w siłę
i znaczenie mediów i zagrożenia obserwowane na rynku
dziennikarskim
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(2000) Etyka zawodów medialnych, czyli jak zachowywać się
przyzwoicie w świecie mediów. W: A. Drzycimski (red.),
Komunikatorzy. Wpływ, wrażenie, wizerunek. Warszawa–
Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza BRANTA, s. 333–347.
(2008) Dziennikarstwo – zawód czy wyzwanie? W: Z. Bauer,
E. Chudziński (red.), Dziennikarstwo i świat mediów. Kraków:
Universitas, s. 469–479.
19. Edukacja w dziennikarstwie i zawodach medialnych – dotychczasowe standardy i trendy zmian oraz przyszłość zawodów
okołomedialnych
(1998) Edukacja w zakresie dziennikarstwa i wiedzy
o komunikowaniu końca XX wieku. W: J. Adamowski (red.),
Media i dziennikarstwo na przełomie wieków. Warszawa:
Elipsa, s. 55–59.
(2016) Dziennikarstwo i profesje medialne w procesie zmian.
W: K. Kakareko, T. Kononiuk (red.), Zawód dziennikarza
wobec współczesnych wyzwań. Warszawa: Wydział
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu
Warszawskiego, s. 143–156.
(2018) Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
UJ i jego wkład w rozwój nauk o mediach w Polsce w latach
1998–2018. Zeszyty Prasoznawcze, nr 2 (234), s. 160–176.
20. Opinia publiczna i jej rosnące znaczenie w procesach decyzyjnych
(2001) Narodziny badań opinii publicznej. Studia Medioznawcze,
nr 1(2), s. 9–19.
(2007) Badania opinii publicznej. Najnowsze wyzwania i ujęcia
teoretyczne. W: J. Fras (red.), Studia nad komunikowaniem
politycznym. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek,
s. 239–247.
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(2016) Badania opinii publicznej i ich zastosowanie w marketingu
politycznym (na przykładzie wykorzystania badań opinii
publicznej do prognozowania wyników wyborów prezydenckich
w Polsce w 2015 r. W: A. Kasińska-Metryka, M. Molendowska,
R. Wiszniowski (red.), Ideowe i pragmatyczne uwarunkowania
marketingu politycznego. Kielce: Uniwersytet Jana
Kochanowskiego, s. 9–26.
21. Wyzwania metodologiczne w zakresie nauk społecznych – w stronę bardziej interdyscyplinarnego podejścia, które – na dzień
dzisiejszy – jest niewystarczające, co ogranicza zakres instrumentarium metodologicznego w zakresie badań w naukach
społecznych i humanistycznych
(2009) Najnowsze wyzwania w metodologii nauk społecznych
– trendy, nowe podejścia i orientacje. W: A. Antoszewski,
A. Dumała, B. Krauz-Mozer, B. Radzik (red.), Teoretyczne
i metodologiczne wyzwania badań politologicznych w Polsce.
Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej, s. 27–34.
(2014) Analiza dyskursywna i jej zastosowanie w badaniach
na gruncie nauk społecznych. W: P. Borowiec, R. Kłosowicz,
P. Ścigaj (red.), Odmiany współczesnej nauki o polityce.
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
s. 423–435.
(2015) Najnowsze wyzwania w metodologii i badaniach w zakresie
nauk społecznych. Politeja, nr 4(36), s. 165–179.
Wyrazem wyżej nakreślonych zainteresowań badawczych prof.
Teresy Sasińskiej-Klas, oprócz opublikowanych prac, były także inne
formy aktywności naukowej, dopełniające ten dorobek. Po uzyskaniu
habilitacji nasza Jubilatka uczestniczyła m.in. w:
A. Międzynarodowych projektach naukowych dotyczących takich
tematów, jak: 1) Medialny wizerunek starań rzędu polskiego
o uzyskanie pełnego członkostwa w strukturach NATO (grant
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NATO w latach 1994–1996). 2) Etyka i edukacja w dziennikarstwie
w kontekście rozwoju nowych technologii informacyjnych (grant
Kościuszko Foundation, USA). 3) Rola komunikacji SMS-owej
w procesie tworzenia się społeczeństwa informacyjnego – udział
w międzynarodowych badaniach porównawczych (partnerzy:
Niemcy, Peru, Indonezja i Polska – kierownik projektu). Grant
realizowany i finansowany przez Technische Universitaet, Ilmenau
oraz współfinansowany w ramach CRBW UJ, Niemcy–Polska
2003–2006). 4) Promocja małej i średniej przedsiębiorczości
– grant UE w grupie tematycznej INTERREG IIIC w obrębie
13 partnerów z 11 krajów – kierownik projektu (2004–2007).
5) Nowoczesny rynek pracy i szkolenie kadr do opieki geriatrycznej w kontekście rozwoju polityki senioralnej UE – grant
UE zrealizowany w ramach programu Erasmus; partnerzy projektu:
Niemcy, Austria, Polska – kierownik projektu (2018–2020).
B. Badaniach empirycznych realizowanych w wymiarze krajowym,
dotyczących: 1) Zastosowania nowych technologii informacyjnych w pracy administracji publicznej – kierownik projektu,
UJ, Kraków 1998 (grant KBN). 2) Pokolenie SMS-u w Polsce
– wykorzystanie nowych technologii komunikacyjnych w komunikacji przez młode pokolenie – kierownik projektu, CRBW,
UJ Kraków 2003.
C. Licznych telekonferencjach polsko-amerykańskich dotyczących
ważnych kwestii naukowych, takich jak: kształcenie w zakresie
dziennikarstwa i wykorzystanie nowych mediów w tym zakresie,
problematyka bezpieczeństwa międzynarodowego w kontekście
rozszerzenia NATO o nowych członków (w tym Polskę w 1999 r.),
wykorzystanie nowych technologii informacyjnych w komunikacji międzynarodowej, wybory prezydenckie, informowanie
na temat zaistniałych w świecie konfliktów;
D. Konferencjach międzynarodowych i światowych kongresach
(głównie w jęz. angielskim, niemieckim) w następujących krajach: Niemcy (10 razy), Austria (5 razy), USA (4 razy), Kanada
(3 razy), Chile (1 raz), Wielka Brytania (2 razy), Hiszpania (1 raz),
Holandia (1 raz), Rosja (2 razy), Ukraina (5 razy), Słowacja
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(2 razy), Węgry (4 razy), Rumunia (1 raz), Litwa (3 razy), Łotwa (1 raz), Słowenia (1 raz), Luksemburg (1 raz), Republika
Czeska (2 razy), Grecja (1 raz), Polska (20 razy) – udział jako
referent w konferencjach międzynarodowych organizowanych
w naszym kraju oraz udział w V International East-Central
European Studies Congress (Warszawa, 1995) i w International
Political Science Association Congress (Poznań, 2016).
Znaczącą rolę oraz niezwykłe zaangażowanie Jubilatki w rozwój
środowiska naukowego obrazuje jej aktywność w wielu (zarówno
krajowych, jak i międzynarodowych) organizacjach i stowarzyszeniach naukowych oraz zespołach redakcyjnych:
• NATO Fellowship - (stypendystka 1994-1996);
• International Political Science Association (Członek Executive
Committee 2009–2012, 2012–2014);
• V-ce President IPSA for Europe and Africa w latach 2012–
2014 oraz Chair: Committee of Procedures and Awards IPSA
2012–2014;
• Polish Political Science Yearbook (redaktor naczelna 2007–2017);
• International Political Science Review (member of Editorial
Board as an elected member of Executive Committee);
• European Consortium for Political Science Associations (ECPSA) (przedstawiciel Polski z ramienia PTNP);
• Internationales Presse Institut; East-Central European Network for Education in Journalism and Mass Communication
(Sekretarz Generalny);
• Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych (1994–1997 – Wiceprezes ZG PTNP, 2004–2007, 2007–2010 – Prezes ZG PTNP,
od 2019 – Wiceprezes ZG PTNP);
• Team Europe Komisja Europejska (ekspert 2019-2024).
Nie do przecenienia jest również wkład Jubilatki w rozwój kadry
naukowej. Profesor Teresa Sasińska-Klas jest promotorem dziewięciu
obronionych prac doktorskich (trzy kolejne są przygotowywane); recenzentem w trzydziestu jeden przewodach doktorskich; recenzentem
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w siedemnastu, a członkiem komisji w siedmiu przewodach habilitacyjnych, jak również recenzentem w jednym postępowaniu o nadanie
tytułu profesora. Kilkakrotnie powoływana była przez CKK jako
superrecenzent w postępowaniach odwoławczych na stopień doktora
habilitowanego. Przygotowała 12 recenzji wydawniczych przyszłych
rozpraw habilitacyjnych.
Praca oraz badania Jubilatki, jak również jej zaangażowanie w życie
społeczności akademickiej, stanowiły inspirację dla całych pokoleń
naukowców i badaczy ze wszystkich niemal ośrodków naukowych
w Polsce oraz dla wielu uczonych spoza granic naszego kraju. Ich
wdzięczność najlepiej oddają słowa, które przyjaciele i współpracownicy skierowali do Jubilatki na łamach niniejszej Księgi

Agnieszka Hess, Weronika Świerczyńska-Głownia
Kraków, maj 2020 r.
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WARTO SIĘ STARAĆ,
WARTO WALCZYĆ
Profesor Teresie Sasińskiej-Klas
z atencją i przyjaźnią

P

oproszony przez prof. Agnieszkę Hess, Dyrektor Instytutu
Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ, o napisanie czegoś na kształt mego bardzo osobistego wspomnienia
o Profesor Teresie Sasińskiej-Klas, dostojnej Jubilatce, dla której
macierzysty Instytut przygotowuje stosowną publikację, poczułem
się i z a s z c z y c o n y , i nieco też z a k ł o p o t a n y tym dość
niespodziewanym wyróżnieniem. Zaszczycony, gdyż to istotnie
niepomierny dla mnie honor być autorem tak szczególnego tekstu, dedykowanego Osobie powszechnie znanej w wielu (nie tylko
rodzimych) środowiskach naukowych: socjologów, politologów,
medioznawców (i zapewne w jeszcze innych naukowych „branżach”, mniej mi znanych i bliskich). Co więcej, fragmentu tak zacnej,
jubileuszowej księgi, w zasadzie pozbawionego przecież walorów
naukowości (bo tak się umówiłem z jej Panią Redaktor – Dyrektor,
że tekst ma mieć charakter bardzo osobistego eseju).
To drugie uczucie (zakłopotania) było dla mnie jednak o wiele
bardziej mobilizujące, ale i niosące jednocześnie pewien rodzaj wewnętrznego lęku. Usłyszałem bowiem, że wspomniany tekst otwierać
będzie tom, a to zazwyczaj oznacza, że znajdzie on, chcąc nie chcąc,
Czytelników, których energia i chęć zapoznania się z publikacją
słabnie zazwyczaj dopiero po przeczytaniu kilku (a czasem dopiero
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kilkunastu) pierwszych jej stron/fragmentów. Ponadto zaś miałem
przecież świadomość tego, że jest jednak spora grupa osób, zwłaszcza
krakusów, którym osoba Jubilatki jest szczególnie bliska od lat wielu
(tu świadomie nie chcę napisać, jak wielu), a więc z pewnością znacznie dłużej, niż datuje się moja z Nią znajomość. Niemniej, skutecznie
mobilizowany do działania obydwoma wcześniej wymienionymi
a pozornie tylko sprzecznymi uczuciami, które mną targają, próbuję
zapełnić swymi wspomnieniami tych kilka stron niniejszego szkicu.
Już na wstępie muszę jednak poczynić dość ważne zastrzeżenie.
Ja – w pełni świadomie – nie zamierzam udawać biografa dostojnej
Jubilatki; byłbym w tym zajęciu dość mocno nieporadny mimo naszej
blisko już trzydziestoletniej (jak ten czas szybko mija!!) znajomości.
Będzie to więc tylko garść moich osobistych wspomnień i refleksji
związanych z osobą Teresy (a po tak wielu latach znajomości mogę
już sobie w tym miejscu pozwolić na tego rodzaju poufałość). Stanowią one nie tylko wyraz mojego szacunku dla Niej, ale także
ogromnej osobistej sympatii, jaką darzę tę niezwykle zasłużoną dla
naszej społeczności akademickiej Badaczkę, Wykładowczynię oraz
Wychowawcę (słowo: Wychowawczyni brzmi mi tu jednak nieco
gorzej) młodych kadr naukowych. Nie będzie to tekst nadmiernie
rozbudowany, pragnę bowiem skupić się w tym wspominaniu naszej
wspólnej przeszłości na tych wydarzeniach, które nie tylko najmocniej zapisały się w mojej pamięci, ale także miały szczególnie istotne
znaczenie dla polskiego medioznawstwa oraz dalszego rozwoju
wyższego szkolnictwa dziennikarskiego w naszym kraju.
Pierwszy, jakże ważny (a z mojego punktu widzenia – kluczowy
dla współczesnego uniwersyteckiego nauczania dziennikarstwa)
epizod tego rodzaju wiąże się z wydarzeniem z początku polskiej
transformacji systemowej, a więc wczesnych lat dziewięćdziesiątych.
Zespoliła nas wtedy z Teresą swoista wspólnota losów, będąca efektem
decyzji w istocie o czysto politycznym (czego jestem pewien, ale jeszcze
nie znalazłem potwierdzenia owej tezy w dokumentach oficjalnych)
charakterze. Wtedy to bowiem, na szczeblu ministerialnym, zapadła
decyzja o likwidacji studiów dziennikarskich jako odrębnego kierunku,
prowadzonych ówcześnie tylko w dwóch ośrodkach uniwersyteckich
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– na Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytecie Jagiellońskim.
Niewiele w tym zakresie zmieniła wizyta w Ministerstwie Edukacji
Narodowej, pod rządami którego znajdowały się wówczas uczelnie
wyższe. Ówczesny szef resortu, prof. Zdobysław Flisowski, z wyraźnymi
oznakami zakłopotania, przyjął w swoim gabinecie nowo wybraną
dyrekcję Instytutu Dziennikarstwa UW w składzie: prof. Bartłomiej
Golka – dyrektor oraz jego zastępcy, w osobach dr Danuty Grzelewskiej
oraz niżej podpisanego. W trakcie tego „historycznego” spotkania
(a tkwi ono naprawdę nadzwyczaj mocno do dziś w zakamarkach
mojej pamięci) usłyszeliśmy, że owa działalność „likwidacyjna” jest
pokłosiem decyzji wysokich czynników, mającej w istocie podłoże
stricte polityczne. Zdaniem owych wysokich czynników, rządzących
nową, już demokratyczną Polską, wyższe szkolnictwo dziennikarskie
w czasach PRL było na tyle mocno kontrolowane przez sprawującą
w tym okresie władzę PZPR (dla tych, którzy nie pamiętają tych lat,
może należy rozwinąć tę nazwę: Polska Zjednoczona Partia Robotnicza)
i uwikłane w „grzechy” słusznie minionego systemu, że należy je skutecznie wyeliminować z zestawu kierunków kształcenia. Absolwenci
tych studiów postrzegani byli przez niemałą część (choć mam jednak
nadzieję, że nie przez wszystkich) przedstawicieli ówczesnej władzy,
a także i środowiska mediów (z niezwykle wpływowym redaktorem
naczelnym wszechpotężnej wówczas „Gazety Wyborczej” na czele),
jako swego rodzaju janczarzy systemu, który od roku 1989 odchodził
w przeszłość. Nie muszę chyba dodawać, że była to jawna nadinterpretacja skali zjawiska; co więcej – z grona absolwentów tych studiów
wywodziła się całkiem liczna grupa oponentów politycznych, jak
również wiele innych osób, mniej lub bardziej zasłużonych w dziele
obalania systemu „realnego socjalizmu”. Te likwidatorskie działania wspierał też, niestety, bardzo usilnie ówczesny przewodniczący
Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nieżyjący już wybitny
historyk z Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Roman Wapiński. Przez
szacunek dla dorobku tego uczonego nie będę wymieniał używanych
wówczas przez niego argumentów, poza jednym może, który brzmiał
mniej więcej tak: „Dziennikarstwa nie można się nauczyć, zwłaszcza
na studiach; dziennikarzem trzeba się urodzić”. Owszem – prawił
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zacny profesor – można te umiejętności doskonalić, ale zasadniczo
jedynie od strony językowej, czyli tylko na studiach lingwistycznych.
Ta dość pocieszna w istocie, lecz wtedy mająca siłę niszczycielskiej
torpedy wersja idei „talentyzmu” (dzisiaj także niestety obecna
w niektórych umysłach) bardzo skutecznie wspierała ideę zatopienia
naszego statku, zwanego wyższym szkolnictwem dziennikarskim,
głównie ze względu na potęgę gremiów, które mocno się wówczas
zaangażowały w tę niezbyt chlubną operację.
Szczęśliwie, na moim macierzystym Wydziale (ówcześnie noszącym
nazwę: Dziennikarstwa i Nauk Politycznych1, a nauki polityczne przecież także znalazły się pod baczną i krytyczną obserwacją rządzących)
postanowiono jednak utrzymać dziennikarstwo, lecz tylko jako specjalność w ramach kierunku Nauki polityczne, co było nie tylko swoistym
aktem politycznej odwagi, ale też i zdrowego racjonalizmu – głównie
ze względu na ogromną popularność tych studiów, a także znaczną
liczbę osób już studiujących dziennikarstwo. W Krakowie postąpiono
podobnie, tj. utrzymano dziennikarstwo jako specjalność, ale przyjęto
inne, oględnie mówiąc, niezbyt spójne rozwiązania organizacyjne,
o czym być może Profesor Teresa Sasińska-Klas kiedyś sama coś więcej zechce nam opowiedzieć (a może nawet i napisać). Nie odmówię
sobie jednak wyrażenia pewnej złośliwej satysfakcji, dodając w tym
miejscu, że i na moim macierzystym Uniwersytecie Warszawskim
pojawiły się postaci (ich nazwisk nie będę wymieniał, gdyż niektóre
z nich jeszcze żyją), usiłujące zdyskontować ten mały edukacyjny
kryzys naszego środowiska na swoją korzyść i próbujące wprowadzić
w czyn ideę „filologicznego” doskonalenia kadr dziennikarskich, tyle
że na filologii francuskiej (sic!!), we współpracy z prywatną Szkołą
Dziennikarską z Lille (po wcześniejszej, nieudanej próbie „wyjęcia”
ze struktur Instytutu Dziennikarstwa istniejących tam „od zawsze”
– a ściślej od lat 60. ubiegłego stulecia – dwuletnich stacjonarnych
1

Generalnie wydział ten, ze względu na lewicowe poglądy przeważającej części
jego kadry naukowej, postrzegany był jako swoisty „przyczółek czerwonych”
czy też „gniazdo komuchów”, że przywołam tylko niektóre (anonimowe –
by nie kompromitować ich twórców, jeszcze niekiedy żyjących) opinie krążące
na UW, stąd na początku lat 90. siła jego „przebicia się” do ucha decydentów
była znikoma.
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studiów pomagisterskich). Próba zaszczepienia na UW tego „nowego
dziennikarstwa” zakończyła się jednak totalną klęską już po roku: szkoła
z Lille, nie mając w praktyce studentów – poza bardzo nielicznymi
jednostkami – chyłkiem, milczkiem opuściła Uniwersytet, pozostawiając naszą uczelnię z długami związanymi z uruchomieniem tych
studiów, wbrew wcześniejszym szumnym finansowym obietnicom
i zobowiązaniom, które na siebie przyjęła. I w ten oto sposób ponownie
byliśmy jedyną placówką oferującą studia dziennikarskie; prawda,
że przez pewien czas informację o tym zamieszczano jedynie jako
dopisek (mniejszą czcionką) na kartach politologicznego dyplomu
ukończenia studiów wyższych.
Ku czemu zmierzam, opowiadając tę – być może nieco przydługą i trochę zawiłą – historię. Ano ku temu, że nigdy, przenigdy – ja w Warszawie, a Teresa w Krakowie – nie pogodziliśmy się
z tą dziwną, mocno krzywdzącą nasze środowisko decyzją dotyczącą
niemożności istnienia odrębnego (a tak przecież popularnego) kierunku studiów, uważając cały czas, że z różnych powodów nasze
studia zasługują jednak na edukacyjną samodzielność. Nie ustając
w licznych wysiłkach przekonywania naszych adwersarzy oraz decydentów, zgodnym wysiłkiem, a nie jest to tylko czcza przechwałka,
doprowadziliśmy, działając niezależnie (Ona w Krakowie, ja w Warszawie), do sytuacji, w której to nasze, w s p ó l n e (podkreślenie moje
– J.W.A.) przekonanie zaczęli też podzielać nasi Panowie Rektorzy.
Obaj rektorzy (u mnie prof. Włodzimierz Siwiński – ekonomista,
a więc przedstawiciel nauk społecznych, co miało, jak sądzę, także
znaczenie niebagatelne, a którego wspominam zawsze z wielkim
szacunkiem, na UJ zaś prof. Aleksander Koj) wykazali ogrom zrozumienia dla naszych argumentów i zgodzili się wspólnie wystosować
odpowiednie pismo do Rady Głównej (wówczas już działającej pod
nowym kierownictwem prof. Andrzeja Pelczara z UJ, także życzliwie
spoglądającego na nasze starania), postulujące utworzenie starego/
nowego kierunku. Piszę „starego/nowego”, gdyż jego proponowana
nazwa brzmiała teraz: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
i była to propozycja sformułowana właśnie przez Teresę. To zresztą
zdecydowanie lepiej oddawało jego specyfikę, poszerzając także nasze
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możliwości edukacyjne, a co nader ważne – pozostając również w pełnej zgodności z trendami obserwowanymi w tym zakresie w Europie
i na świecie. Teresa wzięła także na siebie ciężar prowadzenia rozmów
i przekonywania obu krakowskich decydentów: rektora UJ oraz
przewodniczącego Rady Głównej. Ja podjąłem się trudu prowadzenia
analogicznej działalności w Warszawie. Skutki tego działania są już
dzisiaj dość powszechnie znane, a liczba kilkudziesięciu ośrodków
akademickich w Polsce, prowadzących studia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, dostatecznie dobitnie świadczy
o sukcesie opisanej tu, oczywiście dość skrótowo, operacji.
Przy tej okazji godzi się także dodać, że wielkie były w tej mierze
zasługi eksponowanych przedstawicieli naszego resortu, a zwłaszcza
ówczesnego podsekretarza stanu, prof. Kazimierza Przybysza, mojego znakomitego Kolegi z WDiNP UW, zarządzającego wówczas
w praktyce ministerstwem z poręki ówczesnego wicepremiera i ministra prof. Aleksandra Łuczaka. Obu im za tę sprzyjająco-życzliwą
naszym staraniom postawę winien jestem pamięć i wdzięczność
aż po przysłowiowy grób.
Pierwsze lata nowego tysiąclecia, gdy swego rodzaju „eksplozja”
popularności studiów dziennikarskich w Polsce stała się faktem,
a nowo powołaną do życia Państwową (dzisiaj Polską) Komisję
Akredytacyjną dosłownie zalały dziesiątki podań z prośbą o zgodę
na uruchomienie tego kierunku, wraz z jego niebywałym rozkwitem przyniosły także refleksję o potrzebie formalnego powołania
do życia dyscypliny naukowej, która by ten rozwój mocno wspierała.
Używam świadomie słowa „formalnego”, bowiem prasoznawstwo
w Polsce jako przedmiot naukowej refleksji nad jedynym wówczas
powszechnym i masowym środkiem przekazu, czyli prasą, znane
było już w wieku XIX (wybitnym prasoznawcą był m.in. Aleksander
Głowacki, szerzej znany jako Bolesław Prus). I tu także konieczna
była swoiście „mrówcza”, rozłożona na lata praca, aby świadomość
potrzeby powołania jej do życia (a właściwie tylko wprowadzenia
jej do spisu oficjalnie istniejących dyscyplin naukowych) dotarła
do świadomości decydentów świata nauki. Sprawa była o tyle ważna,
że studia dziennikarskie corocznie opuszczała, i nadal opuszcza, całkiem
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liczna grupa absolwentów podejmujących działalność badawczą.
Wcześniej do aktywności w zakresie medioznawstwa przystępowali
zasadniczo badacze wywodzący się z wielu dyscyplin: historii, politologii, socjologii, psychologii, ekonomii czy prawa (by wymienić
tylko kilka, najobficiej zasilających kadrowo nasze środowisko).
Teraz coraz częstszym zjawiskiem stało się podejmowanie badań
przez uzdolnionych absolwentów studiów dziennikarskich, którym
nie można było zaoferować ani dalszego kształcenia na poziomie
studiów doktoranckich, ani też kolejnych stopni naukowych w zakresie dyscypliny (bo jej – znów patrząc na to z czysto formalnego
punktu widzenia – przecież nie było).
Narodziny w lipcu 2011 roku dyscypliny Nauki o mediach uznać
należy jednoznacznie za wielki sukces będący rezultatem nadzwyczaj
zgodnego i skoordynowanego działania całego naszego środowiska
medioznawczego. I tutaj także ośrodek krakowski, mający przecież
za sobą wieloletnią tradycję aktywności badawczej w tym zakresie,
wniósł swój znaczący wkład w powodzenie tych starań, a lobbing
Obojga Małżonków Klas miał także swe niebagatelne znaczenie.
Fakt, że dyscyplina ta słusznie znalazła swe (mam nadzieję, że trwałe)
miejsce w oficjalnym ministerialnym wykazie, udowodniła także
nowa klasyfikacja, związana z reformą nauki i szkolnictwa wyższego
realizowaną w ostatnim okresie pod auspicjami dr. Jarosława Gowina
jako wicepremiera oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Poszerzona, jak najbardziej słusznie o, zawłaszczoną uprzednio przez
inną dyscyplinę, ważną i pokrewną medioznawstwu sferę badań,
jaką jest komunikacja społeczna, znalazła się ona w nowym urzędowym wykazie (w którym zabrakło miejsca dla wielu wcześniej tam
obecnych gałęzi nauki). I mam też niezbitą pewność, że jako Nauki
o komunikacji społecznej i mediach będzie sobie ona zyskiwać nie
tylko rosnącą popularność wśród młodych adeptów nauki, ale także
znaczenie w grupie dyscyplin składających się na obszerną dziedzinę
nauk społecznych. Informacja jest bowiem niesłychanie ważnym
społecznie „produktem”, a komunikowanie – proces stary jak świat –
także zjawiskiem, rzec można, wiecznym i ponadustrojowym. Zawsze
też będą one stanowiły wdzięczny i niezbędny ludziom przedmiot
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badań i dociekań naukowych, o czym świadczyć też może rosnąca
systematycznie w naszym kraju liczba uniwersyteckich ośrodków
prowadzących tego rodzaju aktywność. Wśród nich jest także ośrodek
krakowski, z ogromnymi, jako się wcześniej rzekło, zasługami dla
polskiego medioznawstwa i potencjałem w niemałej mierze zbudowanym dzięki wieloletnim wysiłkom, staraniom i talentom organizatorskim Profesor Teresy Sasińskiej-Klas, co pragnę w niniejszym
szkicu wyraźnie podkreślić. Podkreślić nie tylko okazjonalnie, ale
też i po to, by oddać Jej to wszystko, co słusznie należne.
Zakończę więc ten swój krótki, quasi-historyczny szkic nazbyt
patetycznym zapewne, ale jakże prawdziwym akapitem:
Droga Tereso, Wielce Szanowna Pani Profesor, lojalna i wieloletnia
Towarzyszko wspólnych naszych zmagań o „lepsze jutro” w nauczaniu
dziennikarstwa na poziomie studiów wyższych oraz funkcjonowaniu
tej nowej dyscypliny, powstałej w efekcie naszego środowiskowego
wielkiego zbiorowego wysiłku, dziś noszącego nazwę Nauki o komunikacji społecznej i mediach. Przyjmij te tradycyjne życzenia
Ad multos Annos od Przyjaciela, nota bene także zresztą darzącego tym
samym (od lat!!) uczuciem przyjaźni Twojego wspaniałego Małżonka,
Profesora Tomasza Gobana-Klasa. Dziękuję Ci też bardzo za tę przyjaźń, której z Twojej strony doświadczam i której pragnę pozostać
wierny na dobre i złe. Czynię to z tym większą radością, że zwłaszcza
w „czasach zarazy”, jakie obecnie przeżywamy, niełatwych i pełnych
wielu niewiadomych co do przyszłości świata, który dotychczas był
nam znany – słowo Przyjaźń nabiera szczególniejszego znaczenia.

Warszawa, kwiecień 2020 r.
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POCHWAŁA NAUK
SPOŁECZNYCH I CO DALEJ?

Albowiem sama władza i sama wiedza
naturę ludzką uświetniają,
ale jej nie uszczęśliwiają.
Toteż z ogółu rzeczy należy wybierać to,
co przynosi największy pożytek dla życia.
ҿ Francis Bacon (1995, s. 343)

STRESZCZENIE

Prezentowany esej nie jest wyjaśnieniem technicznych pojęć ani nie opisuje ich dziejów, nie
prezentuje systematycznie oficjalnie uznanych teorii. Ma raczej dostarczyć praktycznych
wskazówek czytelnikowi, który chciałby po swojemu przebrnąć przez daną dziedzinę nauk
społecznych. Wiedza nauk społecznych wraz ze swymi ukrytymi osobliwościami, z jednej strony bywa użyteczna i wabi, z drugiej zaś – stanowić może niebezpieczną pułapkę,
zwłaszcza gdy reformatorzy społeczni działają „biorąc ludzi takimi, jakimi są, a prawa
takimi, jak być mogą”. Gdy – bez głębszego namysłu i krytycznej analizy – przyjmują
za punkt wyjścia zdeterminowaną aksjologicznie listę życzeń, albo przeciwnie – gdy sięgają
na wstępie po takie opcje instytucjonalne, które by pomagały zrealizować przygotowany
projekt zmiany. Wreszcie, gdy wiedza, argumenty i intuicja umożliwiają im dostrzeganie
związku zachodzącego między jednostkowym a społecznym wymiarem ludzkiej egzystencji;
gdy dają szansę wyjaśnienia oraz rozumienia siebie, rozumienia nas i umożliwiają zachowanie równowagi w oglądzie świata społecznego. Autorka próbuje wskazać tylko niektóre
komplikacje, z którymi zmaga się badacz poszukujący wsparcia w naukach społecznych.
Ostatecznie wskazuje, że jedna z najważniejszych funkcji nauk społecznych polega na pobudzaniu krytycznej refleksji, która uchronić może przed zagubieniem się w lekkomyślnych
ideach i sposobach działania; na przykład takich, które głoszą, że potrzeba rozumienia
świata jest przestarzałym szaleństwem.
Słowa kluczowe: edukacja, innowacja, kreatywność, nauki społeczne, postawa krytyczna,
technologia, wzrost gospodarczy, zrównoważony rozwój.
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SUMMARY

Praising social sciences – and what next?
The essay presented below does not define technical terms nor does it describe their
history or present universally accepted theories. Rather, its purpose is to offer some
practical tips to a reader who would like to delve into a given social science on their own
terms. Social sciences and the knowledge they entail, their hidden quirks included, are
on the one hand very useful and interesting, and on the other – they can be a dangerous
trap, especially when social reformers act “taking people as they are, and laws as they
could be.” This is evidenced when, without deeper thought or critical analysis, they accept
an axiologically determined wish list as their starting point. Or contrarily, when they
initially select such institutional options so they can aid the execution of proposed changes.
This duality can be beneficial; when knowledge, arguments, and intuition allow social
reformers to map and see the relationship between the individual and social dimensions
of human existence; when it aids explanations and understanding of one’s own self; when
it aids understanding of us as a society and helps maintain the balance within the social
world. The author attempts to showcase selected complications that a researcher looking
for support in social sciences can face. She concludes that one of the social science’s key
functions is to stimulate critical reflection, which in turn can protect from getting lost
in shallow ideas and actions, i. e. ones that claim that the need to understand the world
surrounding us is merely an antiquated madness.
Keywords: education, innovation, creativity, social sciences, critical approach, technology,
economic growth, sustainability, sustainable development.

N

auki społeczne pozostają w specyficznym napięciu wobec
swojej dziedziny przedmiotowej; świat, który starają się
zrozumieć przedstawiciele tych dyscyplin naukowych,
nie jest po prostu światem empirycznym złożonym z faktów i teorematów, jest to również świat doświadczenia fenomenologicznego,
refleksyjnego sądu i działania praktycznego.
„Rzeczywistość społeczna” to przedmiot ludzkiego doświadczenia
i działania oraz obserwacji; to szczególny przedmiot relacyjny będący
wytworem nieustannej konfrontacji, w której każdy, współtworząc
ją, opowiada się za swoimi wartościami. W owej konfrontacji ujawniają
się różne kultury, właściwe ludzkiemu gatunkowi; jest ona nośnikiem
ich kulturowych, głębokich struktur i fundamentalnych wartości.
Czynności doświadczalne i rozpoznawanie tej przestrzeni za pomocą reżimu metodologicznego właściwego badaniom naukowym
stanowią pole nieustannych polemik, prowadzących do wewnętrznych
sprzeczności i wiedzy niezgodnej z potoczną intuicją. Paradoksalnie
– właśnie ten moment sporu przesądza o wartości praktycznej nauk
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społecznych; przecież – ich nieustannie gromadzona i doskonalona
wiedza odnosząca się do zdarzeń, które są skutkiem ludzkich decyzji i działań, ułatwia nam poznawanie samego siebie i umożliwia
zachowywanie równowagi we wszystkim, co społeczne! Nie da się
rozstrzygnąć tych kontrowersji poprzez użycie siły lub ideologiczne
nawrócenie, ale jedynie dzięki pewnej typowo ludzkiej władzy – władzy rozumu, argumentacji i przekonywania.
Jeden z wybitnych i wrażliwych obserwatorów zmian zachodzących
w drugiej połowie XX wieku – Lewis Mumford, ostrzegał i pisał, iż
(…) nagle i zgoła nieoczekiwanie zawisła nad nami groźba
ostatecznej katastrofy. W obliczu niepowstrzymanego wzrostu
liczby ludności, obłędnego nadużywania megatechnicznych
wynalazków, kolosalnego marnotrawstwa, jakie powoduje obsesyjna konsumpcja, i wynikającej z tego wszystkiego degradacji
środowiska zanieczyszczonego odpadami, zatruwanego środkami
chemicznymi i niwelowanego przez buldożery (…) zaczyna się
w końcu budzić świadomość konieczna do przezwyciężenia
tych zjawisk (Mumford 2014, s. 621),

a wraz nią rodzą się pytania i wątpliwości, jak wykorzystywać wiedzę
wypracowaną w naukach społecznych.
Problem w tym, że słabością wiedzy nauk społecznych, podobnie
zresztą jak w ogóle wiedzy o społeczeństwie, jest jej indukcyjne pochodzenie sprawiające, że między tym, co jest (co było), a między tym,
co powinno być, nie ma żadnego, koniecznego związku wynikania.
Lepiej tedy porzucić ideę nauk społecznych rozumianą w yłącznie
jako zbiór skutecznych recept odnoszących się do obszarów penetrowanych ludzką ciekawością poznawczą, gdzie uzyskany rezultat
badawczy nie daje się wyrazić w ścisłym schemacie matematycznym
(Krauz-Mozer 1992). Jednakże z drugiej strony, jedna z najważniejszych
lekcji, którą można wynieść ze współczesnych nauk o społeczeństwie,
głosi, że nie można propagować dowolnych wartości wedle naszego
uznania, w przekonaniu, że znajdą się rozwiązania instytucjonalne
pozwalające na realizację każdej z nich.
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Współcześnie wybrano model edukacji nastawiony na sukcesy
i osiągnięcia ekonomiczne – jest to zjawisko powszechnie w świecie
znane i w konsekwencji rozstrzygające kwestię finansowania nauki
i edukacji, która ma być nastawiona na wzrost gosp o darczy możliwy do osiągnięcia dzięki doskonaleniu zaawansowanej technologii.
Przy okazji, utożsamiono postęp człowieka z postępem mechanizacji,
co m.in. zaowocowało tym, że nauka jako technologia zaczęła dławić
wszystkie inne aspekty nauki (Mumford 2014, s. 199).
Ucichły pytania, czy aby imponujące sukcesy nauki są też równocześnie godne uznania? Łatwo przyszło zapomnieć, że technika,
niezależnie od jej pozytywnego bądź negatywnego wpływu na badania
naukowe, stanowi również gałąź filozofii moralnej.
Zbyt pochopnie wyrażono zgodę, aby również w naukach społecznych dominował model homo oeconomicus, tj. nauczanie szablonowo
pojmowanych ról zawodowych i obowiązek ciągłego doskonalenia
wyuczonej „instrukcji obsługi”. Umknęło naszej uwagi, że edukacja
nakierowana na wzrost gosp o darczy (inwestycje) nie sprzyja pogłębionej refleksji nad problemami np. redystrybucji czy nierówności
społecznych, ułatwia natomiast przedmiotowe traktowanie ludzi;
dostrzega jedynie agregaty, którymi można sprawnie manipulować.
Idea organizowania społeczeństwa w o p a r c i u o w i e d z ę
i innowac j e stawia na użyteczne, mające konkretne zastosowanie,
kwa lif i kac j e; na wypracowywanie zysków gospodarczych, które
uznaje za decydujące o przyszłości. W konsekwencji daje wsparcie
przest arzałej już def inic ji rozwoju p aństwa – i przyjmuje
tezę o potrzebie tworzenia edukacji promującej r o z w ó j rozumiany jako w z ro s t gospodarczy (inwestycje). W konsekwencji,
w kształceniu obywateli dominuje wyraźnie jedna perspektywa
– pr z y gotow an i e d o z awo du ! A właściwie przygotowywanie
się do kolejnych zawodów, zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności
i kompetencji (nauczalność, mobilność zawodowa). Taki punkt
widzenia sprawia, że osoba wykształcona bywa postrzegana jako
człowiek bez przekonań i bez własnego punktu widzenia, obdarzona
za to mnóstwem nadających się na sprzedaż umiejętności (Stiegler
2017, s. 49–115).
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Wszakże z drugiej strony, w tej perspektywie w pewnym sensie
wszyscy jesteśmy nowicjuszami, zobowiązanymi do ciągłej refleksji
i permanentnego uczenia się. Jeżeli tego nie zauważymy, to świat
nam ucieknie; gna co raz szybciej! Żyjemy w czasach, w których
społeczeństwa, niemal całego świata, dążą do zbudowania gospodarek
ery cyfrowej, a wynalazczość i wyobraźnia ukształtują rzeczywistość
inaczej. W konsekwencji, zintegrowanie kreatywności z technologią
uznaje się za najlepszy sposób stworzenia wartości w XXI wieku. Tym
bardziej nie można zapominać o tym, że zrównoważony rozwój dotyczy zarówno równowagi gospodarczej, ekologicznej, jak i balansu
społeczno-politycznego.
Oczywiście, opanowanie umiejętności zawodowych jest bardzo
ważne (kto za nas ma płacić kredyty?), to warunek konieczny, ale
niewystarczający! Nasza ograniczona racjonalność nie pozwala od razu
dostrzec konsekwencji lawinowego postępu nowych technologii,
zmieniających relacje międzyludzkie, warunki życia społecznego,
konsens społeczny, czy normy etyczne.
Mniej lub bardziej wyrafinowane umiejętności zawodowe nie
wystarczą do racjonalnego sporu pomiędzy obywatelami o odmiennych światopoglądach; różniących się religią, pochodzeniem,
zamożnością, statusem społecznym, stopniem sprawności fizycznej,
płcią kulturową i seksualnością.
A przecież każdy z nich to wyborca i podejmuje decyzje mające wpływ na życie innych we wspólnocie państwowej. Obywatel
– wprawdzie użyteczny i sprawny zawodowo, ale pozbawiony zdolności do krytycznego myślenia, bez rozwiniętej empatii i wyobraźni – ma kłopoty z rozwijaniem kariery zawodowej i równocześnie
byciem rozumnym, oświeconym członkiem wspólnoty obywatelskiej.
Czy tak wykształcony absolwent może sobie poradzić – podejmując
pracę zawodową – z korupcją, symboliczną przemocą czy z mobingiem; skąd ma wiedzieć, jak postępować w świecie pluralistycznych
wartości. Jak poradzić sobie z demokracją, dostrzegać i liczyć się
z odmiennym punktem widzenia drugiego człowieka, z którym żyją
wspólnie, „obok siebie”, w wielokulturowym i pełnym sprzecznych
opinii – a więc demokratycznym – społeczeństwie.
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Jak łagodzić napięcie pomiędzy suwerennością zbiorowej woli,
a więc tym, co „demokratyczne”, a wolnością jednostek, a więc tym,
co „liberalne”. Jak pokazać studentom zarówno realistyczne ograniczenia, tj. brzegi „wolności od”, jak i szanse kreatywnego uczestnictwa
w społeczeństwie, wykorzystującego potencjał „wolności do”.
W naukach społecznych debaty na ten temat nie ustają nigdy, pod
warunkiem, że są uprawiane w społeczeństwie demokratycznym,
gwarantującym obywatelom pewną przestrzeń wolności od państwa,
oraz gdy unikają „ideologicznych zabaw” – polegających na podejmowaniu misji stworzenia inżynierii jednomyślności świata – ponieważ
wiedzą, że walka z różnorodnością nigdy nie jest walką o prawdę
naukową, jest zawsze walką o władzę.
Do niedawna sądzono, że „władzę” można zdefiniować w miarę
ściśle, poprzez określenie jej granic, te zaś były objaśniane przez
to, co uznawano za konieczne dla stabilnego funkcjonowania państwa.
Gwałtowne, radykalne i przyspieszone zmiany społeczno-polityczne,
którym towarzyszy eksplodujący postęp technologiczny, spowodowały
dezorganizację i zagubienie nauk społecznych, a w konsekwencji
rozmyły ich tożsamość.
Czy model edukacji w zakresie nauk społecznych ma być ukierunkowany na kształcenie absolwentów, którzy mają być użyteczni,
posiadać umiejętności uznawane za praktyczne i są na przykład
biegli w technikach manipulacji ludźmi? Mają posiadać wiedzę, jak
umiejętnie zarządzać „prawdą”; w razie potrzeby potrafią sprawnie
podać do publicznej wiadomości opowieści z „Archiwum X”, zamieniając wiedzę naukową w ideologiczne, lekkomyślne marzenia? Jaki
ostatecznie zasób wiadomości o rzeczywistości społecznej chcemy
przekazać następnym pokoleniom naszych studentów?
Sprawa jest niecierpiąca zwłoki, ponieważ ostatecznie kształt i poziom wytwarzanej i upowszechnianej wiedzy zdecydują w przyszłości
o miejscu, jakie społeczeństwo polskie będzie zajmować w światowym
porządku. Nauki społeczne to nie tylko użyteczne, łatwe w obsłudze
techniki, lecz także przedsięwzięcie moralne (Hallowell 1993, s. 102),
a rozwój – w ich perspektywie badawczej – to nie tyle wzrost gospodarczy, co przede wszystkim model rozwoju człowieka – obywatela
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żyjącego w porządku demokratycznym. Świadomego, że poszerzona
interpretacja przeszłości (historii) jest krokiem niezbędnym, o ile chce
się uniknąć tragicznych niedostatków współczesnej jednopokoleniowej wiedzy. Kiedy żałuje się czasu na przemyślenie przeszłości, nie
osiąga się tej przenikliwości, która pozwala zrozumieć teraźniejszość
lub zapanować nad przyszłością (Arendt 1994, s. 213 i nast.).
Jeżeli zgadzamy się, że wiedza wypracowana w naukach społecznych powinna kształcić, a nie indoktrynować – to absolwenci
tego kierunku studiów muszą być kształceni w duchu szacunku dla
faktów i dla krytycznego rozważania pytań, które rodzą się w naszych
umysłach (Krauz-Mozer 2015).
Aby to osiągnąć, potrzebujemy rozwiniętych nauk społecznych,
wykształconych umysłów – a w konsekwencji „oświeconych obywateli”, zdolnych do krytycznego myślenia – tego właśnie wymaga
innowacja i kreatywność.
Nikt nie wykryje poważnych błędów, jeżeli wszyscy będą kiwali
głowami, poddając się mechanicznie wyuczonej uległości. Znajomość
logicznych właściwości myślenia i umiejętność dostrzeżenia błędów
w analizowanej strukturze wywodu ma – w konsekwencji – wpływ
na relacje międzyludzkie, nie tylko w obszarze działalności naukowej,
czy politycznej, ale w każdym innym wymiarze świadomej ludzkiej
aktywności społecznej.
„Oświecony obywatel”, wykształcony i empatyczny członek wspólnoty równych, jest zdolny do wymieniania się ideami na zasadzie
szacunku i zrozumienia dla ludzi wywodzących się z różnych środowisk. Styczność z ideami otwiera i doskonali umysł; o ileż bardziej
porywająca byłaby debata oparta na szacunku niż kultura inwektyw,
tak często dominująca w dyskusjach publicznych – mediach, parlamencie itp. Strach i podejrzliwość zostają zastąpione racjonalną
i opartą na wzajemnym zrozumieniu – debatą. Takie formaty postawy
mogą niekiedy zapobiegać i osłabiać utrwalanie się wśród obywateli
przekonania, że dominacja jest lepsza niż porozumienie i działanie
na zasadzie wzajemności.
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Myślenie krytyczne to m.in. umiejętności i odwaga – konieczne,
aby móc wyrazić sprzeciw wobec dominujących opinii; to biegłość
badania i oceniania dowodów, logicznego analizowania argumentów, zdolność do empatycznego zrozumienia rozmaitych doświadczeń będących udziałem człowieka, a także zrozumienia złożoności
świata, w którym żyjemy. To cenny składnik zawodowej edukacji
np. ekonomisty, politologa czy absolwenta administracji, ale także
wiedzy i postawy „obywatela oświeconego”, czy inaczej: „podmiotu
sprawczego”, wykształconego, aktywnego i decyzyjnego, bez którego
demokracja liberalna nie może przetrwać.
Aktywne myślenie krytyczne wymaga starannej edukacji; to trening
umysłu, a nie przyuczanie do stadnego posłuszeństwa; to zdolność
do myślenia i angażowania się w życie publiczne w krytycznym duchu,
tzn. ze świadomością, że krytyczna dyskusja naukowa prowadzona
jest po to, aby rozważać, która z konkurencyjnych teorii jest najbliższa
prawdy rzeczowej. To racjonalny krytycyzm eliminujący błędy bez
walki, bez przemocy fizycznej i bez przemocy symbolicznej, oszustw
i negatywnych emocji, lecz za pomocą bezosobowych argumentów
rzeczowych i logicznych (Popper 1992, s. 115–119). Krytyka musi
być podejmowana w imię racjonalności naukowej, a także wierności
własnym przekonaniom i ostrożności, wynikającej z namysłu nad
statusem oraz tymczasowym charakterem twierdzeń naukowych.
Krytyczna postawa wobec różnych autorytetów i spekulacji jest
warunkiem intelektualnej i moralnej szczerości, a to oznacza, że kryteria, które się proponuje jako rozstrzygające – również są otwarte
na krytykę.
W tych okolicznościach, wypracowanie zgody integrującej kompetentnych badaczy nie jest sprawą łatwą. Porozumienie jest jednak
konieczne, zważywszy na to, że ważne aspekty ludzkiego życia, takie
jak moralność i racjonalność, muszą być rozumiane w kontekście
światopoglądu zainspirowanego przez naukę.
W konsekwencji są to studia dostarczające rozległej wiedzy, rozbudowujące perspektywy intelektualne swoich adeptów; dające wykształcenie, które uczy rozważnego zwątpienia i samodzielnego stawiania
pytań, dostarcza argumentów chroniących przed ideologicznymi
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fascynacjami i proponuje ewentualne wtajemniczenie w zasoby
wiadomości gromadzonych przez nauki społeczne i wielostronną
refleksję humanistyczną.
Rzetelnie opanowana i wchłonięta w trakcie studiów tak skonfigurowana wiedza wymaga poważnego wysiłku, pozwala na wszechstronne
otwieranie głów, zmusza do pełnej samodzielności w interpretacji
przeżywanego świata, uczy akceptacji i szacunku dla różnych punktów widzenia, kształci humanistyczną wrażliwość. Jednym słowem
– absolwentów cechuje, a przynajmniej powinna cechować, otwartość
i intelektualna wszechstronność. To pozwala im funkcjonować i podejmować czynności zawodowe w różnych obszarach życia publicznego
i politycznego, w świecie pluralistycznych wartości, ciągle zmiennym
i płynnym, znajdującym się w procesie nieustannego stawania się;
wiedza ich broni, mają szansę i nie powinni się w nim zgubić.
Miarą umiejętności zawodowych absolwenta nauk społecznych
jest gotowość dochodzenia do wniosków obalających „niewzruszone”
poglądy, które wcześniej wyznawał; wszelkie przekonania, nawet
własne, potrafi traktować z pewną ironiczną rezerwą, ponieważ
częścią jego wiedzy jest umiejętność życia w niepewności i ciągłe
poszukiwanie, zdolność do rozważnej – osadzonej w światopoglądzie
naukowym – refleksji, argumentowania i prowadzenia dyskusji bez
powoływania się na autorytet tradycji lub autorytet władzy.
Tak wykorzystywana wiedza jest ćwiczeniem w spokojnej, pozbawionej emocji analizie problemu, w kreatywnym sposobie myślenia,
umożliwiającym dostrzeżenie istnienia związków tam, gdzie nikt się
ich nie spodziewa. Jest pomocna w przygotowaniu pełnego inwencji,
wartościowego pracownika i zarazem „oświeconego obywatela”, który
wyposażony w przydatny zestaw podstawowych wiadomości, koniecznych,
aby rozpoznawać, rozumieć i działać, podejmując możliwie racjonalne,
trafne decyzje – nie zagubi się tak łatwo we współczesnym świecie.
Wszyscy jesteśmy pod presją i uciskiem niebywale szybko pędzących zmian w „rzeczywistości społecznej”, ulegamy panice i stajemy
się bezradni. W takiej chwili warto sobie przypomnieć, że przyszłość
zależy od naszych działań, a te, od zasobów nabytej wiedzy i kulturowej konfiguracji.
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Dokonany wybór kierunku studiów w obszarze nauk społecznych
– administracji, ekonomii, socjologii, czy pracy społecznej – oferuje
nie tylko przygotowanie do wykonywania ważnych w społeczeństwie
zawodów, ale także dostarcza „szczyptę” refleksji nad samym sobą;
byle tylko zachować w pamięci twarde credo nauk społecznych – poznaj samego siebie i zachowaj umiar we wszystkim! – sformułowane
w wyroczni delfickiej tysiące lat temu! I ważne również współcześnie!
No cóż, podobno nauki społeczne rozwijają się przez zapominanie.
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UWAGI NA MARGINESIE TEORII WŁADZY

STRESZCZENIE

Polemika z podstawowymi koncepcjami władzy w naukach społecznych
prowadzi autora do przekonania o konieczności sformułowania nowego,
bardziej adekwatnego sposobu objaśniania tego zjawiska. Propozycje
takiego objaśniania, szeroko rozwinięte w jego monografii Teoria władzy, zostały określone jako „normatywizacyjne” i w syntetyczny sposób
przedstawione w tych uwagach. Ideą podstawową autora jest przekonanie,
iż każdy, dowolny akt władzy jest normatywnie uregulowanym współdziałaniem dwóch podmiotów, w ramach określonego porządku społecznego1.
Słowa kluczowe: zjawisko władzy, współdziałanie, współpostępowanie,
proces normatywizacji, normy społeczne, porządek społeczny, podmiotowość społeczna.

SUMMARY

A polemic with the basic concepts of power in social sciences leads the
author to formulate a new, more adequate way of explaining this phenomenon, which in the author’s opinion is needed. Proposals for such
explanation, extensively developed in his monograph Theory of Power,
are described as “normativistic” and are synthesized in these remarks.
The author’s basic idea is the assertion that any act of power is a normatively regulated cooperation of two entities within a specific social order.
Keywords: the phenomenon of power, cooperation, co-acting, normativization process, social norms, social order, social agency.

1

Tekst ten jest dedykowany Pani Profesor Teresie Sasińskiej-Klas, w podziękowaniu za wiele lat naszej współpracy i przyjaźni. Z nadzieją, że może być dla
niej inspirujący w jej badaniach nad tzw. władzą medialną.
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ajważniejszym celem tych uwag jest przybliżenie w możliwie
syntetycznym zarysie rozważań zawartych w monografii
mojego autorstwa, zatytułowanej Teoria władzy (publikacja w przygotowaniu). Być może uda mi się dzięki temu przekonać
ewentualnych czytelników do sięgnięcia później do tego znacznie
obszerniejszego opracowania. Traktuje ono o potrzebie i możliwości
sformułowania nieco innego, niż up owszechniony dotąd,
sp os obu obj aśni ani a zj aw iska wł ad z y. Zarysowany projekt
takiego sposobu pozwoliłem sobie, z pewną polemiczną przesadą,
nazwać „teorią normatywizacyjną”. Profesor Józef Lipiec, autor wydanej niespełna pół roku temu książki zatytułowanej po prostu Władza,
w polemice ze mną upierał się, że tytuł mojej pracy powinien brzmieć:
normatywistyczna teoria władzy. Jeżeli nie skorzystałem z tej rady,
to dlatego, że dla prawników i innych badaczy zjawisk normatywnych (np. moralności) taka nazwa mogłaby oznaczać, iż rozprawa
będzie o tym, jaką władza być powinna, ale z jakichś przyczyn nie
jest. To nie jest jednak właściwy przedmiot moich rozważań, chociaż
i w tej kwestii, tzw. dobrej władzy – sprawiedliwej, legitymizowanej,
skutecznej itp, pewne sugestie są w nich łatwo dostrzegalne.
Antycypując dalsze uwagi: nie jest to także rozprawa o różnych
rodzajach i szczególnych właściwościach władzy politycznej, tak,
jak to przykładowo znajdujemy w książkach: Leszka Porębskiego
Behawioralny model władzy (1996), Jana Baszkiewicza, również
zatytułowanej Władza (1999), czy Jadwigi Staniszkis Zawładnąć.
Zarys procesualnej teorii władzy (2012). Albo, sięgając do przykładu
z literatury o zasięgu światowym, w niezliczonych pracach Michela
Foucaulta, w których jakże często pojawia się power w kontekście
zjawisk ze świata polityki, ale również jako termin o znaczeniu
przyjętym jako oczywisty, np. The subject of power (1982); Trzy
typy władzy (2006) i inne. Moje rozważania o władzy zmierzają
w innym kierunku. Zmierzają do zarysowania ogólnych warunków
obj aśni ani a każdego ro dzaju zj aw iska władzy ujmowanej
jako kategoria uniwersalna, objaśniania, które można wykorzystać
do lepszego z roz u m i e n i a poszczególnych, konkretnych zjawisk
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władzy. Tego rodzaju podejście nie pojawia się w literaturze polskiej.
A i w literaturze obcojęzycznej, niełatwo je odnaleźć.
Dyskurs o władzy toczy się od zarania dziejów i będzie się toczyć
nieustannie. Są dwie podstawowe tego przyczyny: powszechność
doświadczania zjawiska władzy (w zbiorowym życiu ludzi nikomu
nie uda się uniknąć tego doświadczenia) oraz równie powszechne
uznawanie władzy za uniwersalny czynnik sprawczy szeregu innych
zjawisk – takich jak wojny, konflikty, rewolucje, postęp cywilizacyjny,
kryzysy ekonomiczne, stratyfikacja społeczna, anomia normatywna,
rozmaite zjawiska socjopsychiczne, a nawet somatyczne. W powstającej stąd plątaninie ustaleń, pomysłów, podejść dobrze jest odróżniać
dysku rs nau kow y, spełniający – w różnym stopniu – określone
wymogi epistemologiczne, lub zawężając, wymogi jakiegoś przyjmowanego paradygmatu badań naukowych, oraz dyskurs p oto czny,
którego cechą charakterystyczną jest przyjmowanie założenia, iż zjawisko władzy jest zrozumiałe per se, a sam termin należy do słownika
wyrażeń pierwotnych, niewymagających definicji czy jakiegoś innego
doprecyzowania. Warto też zauważyć, iż dyskurs naukowy o władzy
pojawia się w nauce europejskiej dosyć późno, jakkolwiek w formie,
którą można określić jako preteoretyczną, miał miejsce zawsze.
W moim przekonaniu ten naukowy można datować, począwszy
od Leviatana Thomasa Hobbesa (1561), gdzie już w samym tytule
autor wyróżnia dwie uniwersalne „formy” zjawiska władzy – cywilnej
i eklezjastycznej. Ale za ojca współczesnego naukowego dyskursu
o władzy wypada uznać Maxa Webera, nade wszystko od ukazania
się jego Wirtschaft und Gesellschaft (1922), dzieła, z którego sam
wielokrotnie korzystałem w moich pracach. Nie sposób jednak nie
zauważyć, iż znacząca część całego naukowego dyskursu o władzy,
także tego „weberowskiego”, skupia się przede wszystkim na samych
koncepcjach tego zjawiska, pozostawiając na uboczu obserwowalne
realia tego par excelence społecznego fenomenu. Znowu odmiennie
od takiego dyskursu o władzy, stając się jego uczestnikiem, starałem
się, aby moje rozważania były możliwie operacjonalne; aby mogły
posłużyć do formułowania hipotez empirycznie sprawdzalnych.
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Prezentowany artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza, to polemiczny przegląd takich koncepcji władzy, które, co łatwo prześledzić,
wywierały i nadal wywierają trwały, rozległy i inspirujący wpływ
na naukowy dyskurs o władzy. W części drugiej, korzystając z tego
przeglądu, sformułowałem szereg propozycji dotyczących o bj a śni ani a z j aw iska władzy, które zbiorczo składają się na z ar ys
te or i i nor mat y w izac yjnej.

CZĘŚĆ PIERWSZA: POLEMICZNY
PR ZEGLĄD KONCEPCJI WŁADZY

KONCEPCJE NATUR ALISTYCZNE

Koncepcje natura list yczne, określane są też jako re a list yczne.
Trzeba w nich wyróżnić takie, które odwołują się do skute cznoś ci
f inalnej działań ludzi, do ich „mocy sprawczej” (uważanej niekiedy
za analogiczną do „mocy” w fizyce). W koncepcjach tych władza jest
uważana za production of intended effects. Najbardziej eminentnym
i typowym przedstawicielem takiego ujmowania zjawiska władzy
jest Bertrand Russell (The forms of power 1986; Władza i Jednostka 1995). Realistyczne są również koncepcje nieco inne, bardziej
dystynktywne, bo wprowadzające kategorię p ote nc j a l ne j z d ol noś ci do osi ągani a c elów. W nich władza jest rozumiana jako
latent force; jako potencjalna siła, której skuteczne zrealizowanie
jest niezawodnym wskaźnikiem posiadania (sprawowania) władzy.
Szczególnie wpływowa dla tego rodzaju ujęć jest fundamentalna
praca Roberta Bierstedta The social order (1970). W esencjalnym
uproszczeniu – realistyczne rozumienie władzy pozwala uznać, że gdy
grożę komuś rewolwerem, żądając oddania pieniędzy, mam nad tym
kimś władzę; podobnie, gdy siłą wyrzucam go z domu lub odbieram
mu chleb. Powstaje przez to niebezpieczeństwo zacierania się istotnej
różnicy pomiędzy normatywie przyzwolonym przymusem władczym
a nieuwarunkowanymi normatywnie aktami przemocy. Tym samym

Uwagi na marginesie Teorii władzy

55

i tak nigdy do końca nieostra granica pomiędzy użyciem „nagiej siły”
(przemocy), a normatywie legitymowanymi aktami władzy (w tym
przymusu), zostaje niebezpiecznie zatarta.
KONCEPCJE BEHAWIOR ALISTYCZNE

Bodaj najliczniejsze w literaturze przedmiotu są koncepcje b ehawioralistyczne, w których władza jest rodzajem zależności kauzalnej,
zawierającej się w formule: C’s behavior causes R’s behavior. Koncepcje
te najczęściej rozwijane są jako rozmaite wersje poglądu Roberta
Dahla na władzę i odwołują się do jego hasła Władza umieszczonego w monumentalnej International Encyclopedia of Social Sciences
(1968). Także Stevena Lukesa (Power a radical view (1974) i inne).
Koncepcje na ogół już nie nazbyt radykalnie „behawioralne”, ale
„miękkie”, dopuszczające oddziaływanie czynników niepoddających
się algorytmizacji, świadomościowe, „behawioralistyczne” właśnie,
bo rezygnujące z niektórych podstawowych założeń behawioryzmu
w wersji Johna Watsona. O tych koncepcjach w uproszczeniu powiem, że przekraczają tak dalece „próg generalizacji” zjawisk władzy,
iż każde wywołanie określonej reakcji należy do zbioru zjawisk władzy, o ile tylko bez jakiegoś materialnego stymulatora (an input) nie
mogłaby ona nastąpić. Gdy zatem np. zwracam się do ewentualnych
czytelników tej pracy z żądaniem jej przeczytania, pod skuteczną
groźbą zastosowania przeze mnie, wobec nieposłusznych, mojego
ostracyzmu, to kreuję „słabą” – co prawda – ale jednak zależność
władczą; realizuję swoją „władzę”.
KONCEPCJE PSYCHOLOGIZUJĄCE

Koncepcje p s ychol o g i z uj ą c e zawierają się w formule: w ł a d z a
j a ko p anowanie nad c zyj ąś wol ą , jako ks z t ał towanie p ost aw y p o s ł u s z e ńst w a . To ujęcie władzy rekonstruuję w Teorii
władzy przede wszystkim z prac Stanisława Ossowskiego: Z zagadnień
psychologii społecznej (1967) oraz Z zagadnień struktury społecznej (1968), w których są one znakomicie i oryginalnie rozwinięte.
W myśl rozważań Ossowskiego, inaczej niż w wielu innych ujęciach
psychologizujących, nieuregulowane normatywnie powodowanie
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reakcji bezwolnego podporządkowania się trzeba umieścić poza
zjawiskiem władzy. To bardzo inspirujące podejście stwarza jednak
pewne trudne do przezwyciężenia komplikacje, które powstają przy
konieczności objaśnienia przyczyn zjawiska świadomego posłuszeństwa – zwłaszcza wtedy, gdy pozyskiwanie takiego posłuszeństwa
wymyka się powszechnie podzielanej racjonalności. W rezultacie
trudno wytyczyć granicę pomiędzy wpływem a władzą. Ogólnie
wydaje się, iż współczesna psychologia społeczna nie jest zbyt dobrze
przygotowana do objaśniania tego rodzaju zjawisk. Warto tutaj zauważyć, że nawet jeden z najwcześniejszych i najznakomitszych badaczy
zjawisk odziaływania systemów normatywnych (norm moralnych
i prawnych) na procesy motywujące posłuszeństwo tym normom,
Leon Petrażycki, zwykł się uciekać przy objaśnianiu zjawiska społecznego rozprzestrzeniania się takiego posłuszeństwa do sugestywnej,
lecz dosyć mglistej kategorii zarażania się emocjonalnego, której
nigdzie nie wytłumaczył (Petrażycki 1959). Niewiele też wnoszą tutaj
późniejsze, liczne inne, najczęściej nominalne tylko „rozwiązania”
problemu nieracjonalnego posłuszeństwa; np. koncepcje indukcji
emocjonalnej, naśladownictwa, zbiorowej psychozy, konformizmu,
socjalizacji, ekonomii wysiłku, optymalizacji korzyści i wielu, wielu
innych, których nie sposób tutaj, nawet skrótowo, omówić.
KONCEPCJE EKONOMIZUJĄCE

Koncepcje e kon om i z uj ą c e , sprowadzające władzę do nieekwiwalentnej wymiany: dobra ekonomiczne za p osłusz eńst wo,
wzorowane są często na pracach Petera Michaela Blau (por. Blau 1964).
Nawiązują też niejednokrotnie do lewicujących doktryn (ideologii)
antykapitalistycznych. Kiepsko jednak się sprawdzają, gdy jakieś jednostki czy organizacje nie są skłonne do uległości ofertom wymiany:
zmaterializowane korzyści za posłuszeństwo. A to dlatego, że mocno
zinternalizowały wartości „własne”, inne od tych oferowanych przez
podmioty władcze, np. wolność bardziej od poczucia bezpieczeństwa,
własność prywatną bardziej niż opiekę socjalną i inne. Co przecież,
wcale nie tak wyjątkowo, się zdarza. Każda wymiana zakłada „ważenie
wartości”, a z tym w aksjologii ciągle są nieprzezwyciężone trudności.
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Znakomite i częściowo krytyczne uwagi o ekonomizującym ujęciu
władzy znajdujemy u Stanisława Ossowskiego, gdy sam rozważa tzw.
władzę ekonomiczną (Ossowski 1968).
KONCEPCJE FUNKCJONALISTYCZNE

Koncepcje f u n kc j ona l ist yc z ne zakładają, że władza jest aktywnością specjalnych instytucji, spełniających w systemie społecznym
określone zadania, zapewniające mu względnie trwałe i zrównoważone istnienie. Jest to spełnianie tzw. f u n k c j i k o nt ro l n e j ,
polegającej na utrzymywaniu w tym systemie stanu: to make things
done. Ujęcia rozwijane przede wszystkim wokół lub w odniesieniu
do licznych prac Talcotta Parsonsa (por. np. Parsons 1986). Sprawiają
one pewien kłopot, gdy akurat kontrola aktywności poszczególnych
elementów systemu społecznego jest bezskuteczna (np. z powodu
dezorganizacji instytucji kontroli) – lub gorzej, gdy kontrola taka
jest dla funkcjonowania tego systemu szkodliwa. A przecież władca
czasowo nieskuteczny lub rujnujący swoich poddanych może nadal
sprawować władzę, często z powodzeniem i długo.
KONCEPCJE KONSENSUALISTYCZNE

Koncepcje konsensualistyczne ujmują władzę jako k on s e n s u s
wsp ółdziałania; w formule: „to act in concert”. Ich pierwowzorem
są poglądy Hannah Arendt (1986). Władza jest w nich rozumiana
(czy może raczej postulowana) jako z d o l n o ś ć doprowadzenia
do wsp ólnego, uzgo dnionego z wszyst kimi p o dmiot ami,
ko op eraty wnego działania. Tutaj pozwolę sobie, zamiast uwag
polemicznych, na osobistą dygresję, sugerującą wnioski a rebour. Gdy
przed wielu laty mój ojciec niejednokrotnie nakazywał mi pójście
do szkoły, całkowicie wbrew moim zamiarom i chęci, to chyba, z całym
szacunkiem należnym Hannah Arendt, był to raczej niekonsensualny
akt władzy (władzy rodzicielskiej).
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KONCEPCJE PR AGMATYWISTYCZNE

W koncepcjach pragmatywistycznych władza rozumiana jako skuteczna
te chni ka manipu lowani a sytu ac j ą de c yzyjną, obejmująca
zarówno decisions and non decisions making effects. W tym ujęciu
władza to każda manipulacja doprowadzająca do pożądanego przez
manipulatora działania osób poddanych odpowiednim zabiegom
(np. propagandowym, finansowym, sytuacyjnym itd.). Nie wymagają
one nawet werbalizacji decyzji władczej i – najczęściej – dokonują się
poza świadomością manipulowanych co do rzeczywistej przyczyny
podejmowania przez nich aktywności zamierzonej przez manipulatorów. Za pionierów tej koncepcji „władzy”, uważa się w politologicznej
literaturze amerykańskiej Petera Bachracha i Moritza Baratza (1963).
Zatem reklamy wpływające na podświadomość są szczególnym rodzajem tak rozumianej władzy, co może budzić wątpliwości. Wypada
się zgodzić, iż manipulanci zazwyczaj posiadają zdolność wywierania
wpły wu, ale jednak niekoniecznie generują zjawisko władzy. Warto
tu również wspomnieć o koncepcjach Stevena Lukasa, szeroko upowszechnionych w lansowanej przez niego idei: the faces of power;
„twarzy” władzy, których wymienia on początkowo dwie, a w późniejszych pracach – trzy. Pierwsza z nich, to decydowanie i kontrola
(sankcjonowanie) wykonania decyzji. Druga, wywieranie wpływu
poprzez manipulacje sytuacyjne i bez konieczności podejmowania
decyzji. I trzecia to kształtowanie „odpowiednich” nastawień i opinii
(indoktrynizacja). Łatwo tu skatalogować zarzuty, chociażby takie,
jak wspomniane poprzednio. Pokrótce: w tych ujęciach społeczne
zjawisko władzy zostaje sprowadzone do skutecznej socjotechniki
nielicznych manipulantów, a taki „drobny” szczegół, jak np. jej legitymizacja społeczna, zwłaszcza ta pozyskiwana przez przestrzeganie
norm społecznych, pozostaje poza samym tym zjawiskiem. Normy
i zasady podstawowe pozostają więc w takim ujęciu – moim zdaniem
– co najmniej niekompletne. I to jest powodem, dla którego w mojej
pracy nie odnoszę się np. do poglądów autora Il Principe. A samego
Niccolo Machiavellego nie zaliczam – wbrew wielu odmiennym
opiniom – do grona teoretyków władzy.
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POTKNIĘCIA I NIEDOSTATKI KONCEPCJI WŁADZY

Przedstawiona tutaj typologia koncepcji władzy jest, jak zresztą każda inna tego rodzaju, typologią nie do końca spełniającą warunek
zupełności i rozdzielczości poszczególnych kategorii. Jej składowe
są tutaj, z oczywistych względów, tylko syntetycznie zarysowane. Niemniej, nawet taka zaledwie „szkieletowa” ich rekonstrukcja pozwala,
na zasadzie pars pro toto, dopatrzyć się w tych koncepcjach pewnych
wsp ólnych niedostatków i ułomności. Podstawowym, jak sądzę, ich
„potknięciem” jest posługiwanie się niemal wyłącznie jednostronnym
mo delem za le żnoś ci władcz ej, eksponującym nade wszystko
właściwości dysponentów władzy (podmioty władcze). Modelem,
w którym rozdziela się procesy sprawowania władzy od jednoczesnego
odziaływania na to sprawowanie podmiotów podporządkowanych.
Dominuje w nim, niekoniecznie intencjonalnie, formuła rozważań typu:
władza nad; nad niewolnikami, nad poddanymi, nad obywatelami,
nad rodziną, nad wiernymi, nad pracobiorcami, nad dzierżawcami,
nad żołnierzami itd. Zaniedbana zostaje natomiast, lub pozbawiona
znaczenia, formuła: władza wsp ólnie z. Przy czym sprawowanie
władzy („posiadanie władzy”) jest wtedy przedstawiane jako wyłączny
przywilej nielicznych wyróżnionych podmiotów, jako swoisty „monopol
na władzę” p o dmiotów władczych, podczas gdy uczestniczenie
w tym sprawowaniu p o dmiotów p o dp or z ąd kow anych bywa
marginalnie, o ile w ogóle, zauważane. Dosyć banalna konstatacja,
iż władca bez poddanych nie rządzi, a „władza” bez nich jest chimerą
oraz że każdy rodzaj władzy wymaga koniecznego współdziałania
z p o dmiot ami p o dp orząd kowany mi, wyraźnie umyka tutaj
uwagi badaczy. Do tej kluczowej kwestii jeszcze powrócę.
Inną częstą, eksplanacyjną słabością koncepcji omawianych
w części pierwszej Teorii władzy jest zaniedbywanie p oszu kiwania
p o dst awowej, ident y f i kuj ąc ej ka ż d ą wł ad z ę dyst y n kc j i
w zbiorze wielu innych, pozornie tylko podobnych współzależności
zachodzących pomiędzy ludźmi. Nie tylko współzależności naturalnych, determinowanych prawami przyrody, ale nade wszystko uzależnieniami swoiście ludzkimi, generowanymi kulturowo, w celowo
zorganizowanych do tego zbiorowościach, w tworzonych przez nich,
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względnie wolicjonalnie, „porządkach społecznych”. Ten błąd skutkuje
– jak już zauważono wyżej przy omawianiu koncepcji psychologizujących – poważnymi kłopotami z objaśnianiem (zrozumieniem)
zj aw iska p osłuszeńst wa jednych ludzi wobec innych. Zjawiska
dla wszystkich koncepcji (teorii) władzy centralnego. Co więcej
pociąga to za sobą dalsze kłopoty, gdy posłuszeństwo podmiotom
władczym wyjaśnia się na wzór nauk przyrodniczych, posługując
się „obiektywnymi” zależnościami kauzalnymi, co utrudnia identyfikację oddziaływania czynników świadomościowych, co najmniej
równie współdeterminujących każde posłuszeństwo. Normatywne
uzasadnienie p ow i n n o ś c i by c i a p o s ł u s z ny m zostaje także
w rezultacie tego rodzaju „wyjaśnień” wyrzucone na margines albo
jest, co częściej, w ogóle niezauważane. Nie brakuje też w wielu
z tych koncepcji władzy (zwłaszcza w tzw. koncepcjach realistycznych) bezkrytycznego przyjmowania „prawd” i przekonań o rzekomo „rzeczywistych” przyczynach posłuszeństwa, sformułowanych
i upowszechnianych w dyskursie potocznym. Np. takich, w których
zależność władcza zostaje sprowadzona do skutecznego stosowania
„kija i marchewki”. To przypuszczalnie pod wpływem właśnie takich
stereotypowych przekonań Anthony Giddens stawia mocną tezę:
„Władza ma szkodliwy wpływ na wszystkie ludzkie relacje” (Giddens
2006, s. 737). Skądinąd jednak wiadomo, iż bywa skuteczne realizowanie władzy nieuciekające się do surowych kar i atrakcyjnych
nagród i jednocześnie dobrze służące zawiązywaniu wartościowych
(pożądanych) relacji społecznych.
Jeszcze inną, wcale niebagatelną „ułomnością” przytoczonych koncepcji jest koncentrowanie się – w objaśnianiu władzy – na jednej
tylko jej odmianie (jednym rodzaju władzy), a mianowicie na władzy
i ns t y tu c j i p ańs t w a lub organizacji międzypaństwowych, tzw.
w ł ad z y p ol it yc z ne j. Bez wątpienia władzy o szczególnej doniosłości, ale bynajmniej nie jedynym rodzaju tego zjawiska, które, jak
łatwo zauważyć, występuje w różnych innych niż państwo strukturach
organizacyjnych – począwszy od tzw. grup pierwotnych (np. rodziny),
etnicznych (plemiona), aż do grup przybierających kształt różnych
organizacji społecznych (np. gospodarczych, charytatywnych czy
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religijnych), czy wreszcie, w skali makro, pomiędzy państwami
(w tzw. organizacjach międzynarodowych). Popełnianie tego ostatniego błędu – powszechnego zwłaszcza we współczesnej politologii
– przypisuję notorycznemu przyjmowaniu założenia – przeciwnego
doświadczeniu i potocznej nawet obserwacji – o uniwersalności
i omnipotencji władzy politycznej. Co czyni refleksje i badania nad
innymi rodzajami władzy (pozornie) zbędnymi. Błędu, do którego
popełniania onegdaj wypada się samemu, niestety, przyznać.
Jeszcze innym, wcale częstym „nieporozumieniem” są pró by
a l g or y t m i z a c j i „ ro z m i a rów w ł a d z y ”, bez dysponowania
odpowiednim, addytywnym materiałem z badań empirycznych.
Pomijając nawet wątpliwości, czy jest to osiągalne i praktycznie
użyteczne, warto zauważyć, że dokonywane „pomiary” i tworzone
indeksy „w i e l ko ś c i w ł a d z y ”, powstające przy takich próbach,
odwołują się do różnych, nieporównywalnych i nieuzgadnialnych
ze sobą kryteriów estymacji tej wielkości (np. liczby podmiotów
podporządkowanych, obszaru geograficznego, stopnia efektywności,
rodzaju zastosowanych środków przymusu, i innych). Podobnie
jest z oceną „j a ko ś c i w ł a d z y ” za pomocą kryteriów etycznych,
doktrynalnych, religijnych i innych (np. „zgodności z prawem”).

CZĘŚĆ DRUGA: ZARYS TEORII
NOR M ATY WIZACYJNEJ

ZARYS PODSTAWOWYCH ZAŁOŻEŃ OGÓLNYCH

Zaproponowanie jakiegoś innego sposobu objaśniania zjawiska władzy,
umożliwiającego przynajmniej częściową sanację wspomnianych
potknięć i niedostatków, wymaga zarysowania podstawowych z a łożeń ogólnych, którymi kierowałem się przy jego formułowaniu.
Przede wszystkim nie podzielam poglądu tzw. socjologii humanistycznej o konieczności dokonywania w naukach społecznych
rygorystycznego rozdzielania zjawisk przyrodniczych (naturalnych),
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określanych niekiedy jako zachodzące „obiektywnie”, od kulturowych,
„skażonych”, jak przyjmują niektórzy, wadą „subiektywności”. I konsekwentnie kwestionuję – jak onegdaj czynili np. Richard Avenarius,
Ernest Nagel, Karl Popper i wielu innych – uznawanie zjawisk społecznych za zdeterminowane wyłącznie przez determinanty świadomościowe, generowane kulturowo („wewnętrzne”). I odwrotnie,
odrzucam również uznawanie zjawisk społecznych za zdeterminowane
w pełni przez czynniki przyrodnicze („zewnętrzne” lub „obiektywne”).
Uważam bowiem, że w proponowanym przeze mnie ujęciu zjawiska
w ł a d z y s ą w sp ó ł k s z t a ł tow ane, podobnie jak wszystkie inne
zjawiska społeczne, w dynamicznie transformującej się fuzji
(syndromie) deter minantów św i adomoś ciow ych, ku lturow ych i przy ro dniczych, których dystynktywne charakterystyki
są tylko porządkującymi konstrukcjami analitycznymi.
Nie chodzi mi tutaj o zacieranie pomiędzy nimi różnic co do sposobu i zakresu ich oddziaływania, ale o zwrócenie uwagi na to, że przy
o bj a ś n i an iu zjawisk manifestujących się w ludzkich zbiorowościach, zatem i we władzy, nie wolno pomijać koniecznej współdeterminacji wszystkich tych czynników. Jednocześnie nie wolno
jednak zapominać, iż wszystkie zjawiska społeczne, zatem i władza,
s ą w znacząc y m stopniu k re owane i „ sterowane” intenc j on a l n i e pr z e z s amych lu d z i, dlatego przy ich objaśnianiu
trzeba brać pod uwagę ich rzeczywistą wieloreaktywność i rozmaite
formy, naturalne i kulturowe, w jakich się manifestują. Na przykład
w procesie podejmowania decyzji uczestniczą nie tylko rozmaite
determinanty świadomościowe, takie jak stan wiedzy decydujących,
ich przyzwyczajenia, preferencje, stereotypy, przekonania, emocje
itd., ale też rozmaite determinanty „naturalne”, np. somatyczne, chociażby stan zdrowia podejmujących decyzje. Nie wspominając już
nawet o całym syndromie tzw. warunków sytuacyjnych, w których
decyzje takie są podejmowane (np. w trakcie przytrafiających się
klęsk żywiołowych lub kryzysów ekonomicznych). Ta nieunikniona
złożoność zjawisk społecznych ujawnia się szczególnie w podejmowanych przez ludzi wsp ólnych działaniach, wsp ółdziałaniach
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i w ich interakcyjnych powiązaniach (w weberowskich „działaniach
społecznych” i „stosunkach społecznych”).
Powracając do głównego wątku. Zjawisko władzy, w moim ujęciu,
występuje wyłącznie w formie szczególnych w s p ó ł d z i a ł ań , występujących wyłącznie w z organi z ow anych we d ł u g w z orów
nor mat y w nych zbiorowościach ludzi, ulegających w nich procesom strukturacji w znaczeniu przyjętym przez Anthony Giddensa,
w – jak to określał – „stanowiącym się społeczeństwie” (Giddens
2003). Tego zjawiska nie sposób „zredukować”, bez uszczerbku
dla jego zrozumienia, do jakichkolwiek działań poszczególnych
jednostek. W zbiorowościach amorficznych władza jest nieobecna,
a dokładniej: im bardziej zbiorowość jest organizacyjnie amorficzna, tym mniej występuje w niej aktów władzy (współpostępowań
władczych). Jak już przyjęto powyżej, władza, tak jak wszystkie
zjawiska społeczne, jest ontologicznie złożona. Dlatego tzw. płaskie
(lub jednowymiarowe) ontologie społeczne, przyjmowane w wielu
analitycznych rozważaniach o zj aw isku władzy, wszystko jedno
czy jednostronnie naturalistyczne, czy radykalnie humanizujące,
mają co najwyżej charakter konwencjonalny, a nie realny. Władza
jako zjawisko jest wytworem społeczno-kulturowym, niemającym
odpowiednika w przyrodzie, ale jednocześnie w procesie swojej
materializacji, swojego ufaktyczniania się (lepiej: stawania się) nie
jest uwolnione od podlegania prawom przyrody.
Dokładne jednak wyważenie stopnia determinacji zjawisk społecznych, w tym zjawiska władzy, przez każdy z tych czynników z osobna,
kulturowych i przyrodniczych, i to nie w konkretnym zjawisku, ale
w całej kategorii zjawisk, wydaje się niemożliwe. Właśnie dlatego
zjawiska społeczne wymykają się próbom logicznie poprawnych
definicji analitycznych, „skazanych” na niedostatki co do zupełności oznaczanego w nich przedmiotu („luki” w explanandum); albo
ze względu na błąd pomijania niektórych niezbędnych do zdefiniowania determinantów, czyli tych, które umożliwiają identyfikację
przedmiotu definicji („luki” w explanans). Zamiast zatem formułować
„mocne” konstatacje, jednoznacznie definiujące zjawisko władzy,
lepiej dla jego zrozumienia uciekać się do kolejnych d o ok reśl e ń ,
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przybliżających stopniowo wielostronną eksplanację zjawiska władzy, do ciągu wzajemnie się uzupełniających ustaleń cząstkowych,
formułujących niejako „tymczasowo” i relatywnie tylko właściwości
wyróżnionych „fragmentów” składających się na to zjawisko. Ale
jednak z wyróżnieniem jakichś właściwości, pozwalających w miarę
jednoznacznie identyfikować każdy – w jakimś stopniu „osobny” –
rodzaj tego właśnie zjawiska. Tak właśnie próbowałem objaśniać
władzę w mojej monografii, w jej części drugiej.
OBJAŚNIENIE ZJAWISK A WŁADZY

Objaśnianie władzy powinno się rozpocząć, jak sądzę, od umieszczenia
tego zjawiska w szerszej rodzinie zjawisk esencjalnie do siebie podobnych i występujących w każdej zorganizowanej zbiorowości, również
zwierzęcej. Takim najpowszechniejszym zjawiskiem, do którego
władzę należy – moim zdaniem – zaliczyć, jest obecne we wszystkich
formach zorganizowanego życia zbiorowego wsp ółuza le żnienie
egzystencjalne, zapewniające należącym do danej zbiorowości przetrwanie. To współuzależnienie w zbiorowościach ludzi manifestuje się
i materializuje; re a lizuj e w świadomie motywowanych, wspólnych
i wzajemnie warunkujących się działaniach, we wsp ółdziałaniach,
ukierunkowanych intenc j ona lnie na osiąganie pożądanych wartości-celów. Dodatkowo, co już poprzednio sugerowano, niektóre
z takich współdziałań, bo oczywiście nie wszystkie, są przez samych
ludzi p o d d aw an e u re g u l ow an iu, u s t an aw i an iu w z orów
dla ich p ow innego przebiegu i rodzaju projektowanych następstw
(wartości-celów). W objaśnianiu zjawiska władzy trzeba zauważyć,
iż pozornie dosyć banalne konstatacje o koniecznym współdziałaniu
ludzi w ich zbiorowym życiu zyskują na znaczeniu wtedy, gdy przyjmując konsekwentnie takie założenie, z mieni a się przyjmowany
dotychczas powszechnie kontekst j ego objaśniania. W miejsce
bowiem władzy ujmowanej jako właściwość jednego wyróżnionego
podmiotu, podmiotu władczego, skupiającego na sobie całą uwagę
badawczą, który, zarówno w dyskursie potocznym, jak i w wielu naukowych, „posiada władzę”, zostaje wprowadzony do jej objaśnienia
szczególny rodzaj wsp ółdzi ałani a.
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Jest ono realizowane pomiędzy wsp ółuza le żnionymi o d siebi e p o d mi ot ami. Przy czym zakres realizowania takiego współuzależnienia pomiędzy podmiotami, między którymi ono zachodzi,
jak i ewentualny sposób jego realizowania (manifestowania się)
w podejmowanych współdziałaniach jest u re g u l ow any nor maty wnie w uporządkowanych (ustrukturyzowanych) zbiorach ludzi,
w porządkach społecznych. Nie wolno pomijać również i tego, że takie
współdziałania nie są podejmowane w strukturalnej „próżni”, ale
w siatce (w „matrycy”) innych współuzależnień; zarówno pomiędzy
jednostkami, jak i intencjonalnie „skonstruowanymi” ich zespołami.
Niektóre z takich współdziałań posiadają dodatkowo pewną identyfikującą je właściwość, a mianowicie znaczącą nierównoważnoś ć
p o d m i otów c o d o m oż l iwo ś c i p o d e j m ow an i a i ch i re a l i z ow ani a . I to zarówno nierównoważność wyznaczoną normatywnie (przez rozmaite normy społeczne), jak i nierównoważność
rzeczy wistego (faktycznego) ich realizowania dla pozyskiwania
swoich wartości-celów. Określamy to jako n i e rów n ow a ż n o ś ć
st anów p o d miotowoś c i, współdziałających. Gdy realizowanie
jakiegoś z takich współdziałań przebiega zgo dnie (przynajmniej
z istotnym podobieństwem) z p ow s z e ch n i e a kc e ptow any m i
i pr a kt y k ow a ny m i w danej zbiorowości u re g u l ow a n i a m i
n or m at y w ny m i (normami społecznymi), to określamy je jako
wsp ółp ostęp owania władcze, a w uproszczeniu, władzą. W tak
zmienionym kontekście objaśniania władza jest charakteryzowana jako
zjawisko, które pojawia się i materializuje we współpostępowaniach
dokonywanych p omię dzy p o dmiot ami o znacząco nierównych
stanach normatywnie im przypisanej i rzeczywiście pozostającej do ich
dyspozycji podmiotowości. A nie, jak zazwyczaj dotąd przyjmowano, jest właściwością identyfikującą stan podmiotowości j e d ne go
t y l ko p o d m i otu, podmiotu władczego. Oczywiście okazuje się
wtedy, iż władza jest zjawiskiem ujawniającym daleko większy stopień
złożoności i skomplikowania, niż się to przyjmuje w prostym, „jednokierunkowym” modelu jednostronnych uzależnień pomiędzy danymi
podmiotami. I w konsekwencji wymaga rozpatrzenia u z a le ż nień
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w z aj e m nyc h w s z y s t k i c h p o d m i ot ów u c z e s t n i c z ą c yc h
we wsp ółp ostę p owani ach wł adc zych.
Jednym z ważnych następstw tej zmiany w sposobie objaśniania
zjawiska władzy jest konieczne zwrócenie uwagi na d y n a m i k ę
s t an ów p o d m i ot owo ś c i w s z y s t k i c h realizatorów współzależności władczej: w s p ó ł p o s t ę puj ą c y c h . I wtedy okazuje się,
że zjawisko władzy ma szansę się pojawić dopiero wtedy, gdy owe
stany podmiotowości współpostępujących są – jak już wspomniano –
znacząco zróżnicowane. „Znacząco” należy tutaj rozumieć jako
taką rozbieżność i przewagę stanów podmiotowości, która umożliwia
jednym wsp ółp ostępując ym jednostronne kształtowanie
p o dmiotowoś ci innych, w pro cesie re alizowania danego
wsp ółp ostęp owani a; kształtowanie zarówno ich sytu ac ji norm at y w ne j („praw i obowiązków” wyznaczonych im w normach
społecznych), j a k i r z e c z y w i s t e j (udostępnienia im środków
materialnych, finansowych, technologii itd.). Środków relewantnych
do normatywnie im wyznaczonych funkcji w ramach tego współpostępowania. Jest to niezbędne do tego, aby ci pierwsi, podmioty
władcze, i drudzy, podmioty podporządkowane, mogli pozyskać
warunki konieczne do zajmowania swojego „miejsca” i „odgrywania
swojej roli” we współpostępowaniu władczym; spełniać warunki
legitymizacji władzy i warunki podporządkowania się. Pamiętając
jednak o tym, że władza jest rodzajem wsp ółuzależnienia, trzeba
zauważyć możliwość nie tylko potencjalną, ale i realną pozyskiwania
owej znaczącej przewagi podmiotowości we współpostępowaniach
realizowanych przez podmioty uprzednio podporządkowane. Wykluczenie takiej możliwości (całkowita redukcja tzw. a s y m e t r i i
stosun ków wł adzy – Pałecki 1988) oznacza zupełną instrumentalizację podmiotów podporządkowanych i transformuje władzę
w uprz e dmiotow ienie, często błędnie utożsamiane z władzą.
ZJAWISKO WŁADZY: KONSTATACJE

Przy takim objaśnianiu zjawiska władzy – rozwiniętym w drugiej
części Teorii władzy – nasuwają się kolejne, dopełniające konstatacje.
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W pierwszej z nich, i chyba najważniejszej, twierdzimy, że zjawisko władzy jest epifenomenalne względem norm społecznych.
Dz i a ł an i a sp o ł e c z ne (w sp ó ł d z i a ł an i a ) n i e uw ar u n kow an e n or m at y w n i e , przebiegające dyskrecjonalnie, nie są nawet
w s p ó ł p o s t ę p ow a n i a m i , ergo, n i e s ą w ł a d z ą . Od razu pozwala to w y k lu c z yć ze zbioru zjawisk władzy przede wszystkim
pr z emo c . Zapewne i z j aw isko w p ł y w u, które przecież nie jest
koniecznie uwarunkowane normatywnie i może przybierać postać
jednokierunkowego uzależnienia, nie na le ż y do te go z bior u.
Kolejna konstatacja dotyczy dystansu pomiędzy zróżnicowanymi
stanami podmiotowości uczestników określonego porządku społecznego, w określonej zbiorowości. Im mniej znacząca jest rozległość
tego dystansu dla osiągnięcia przez współpostępujących zamierzonych
przez nich wartości-celów, tym mniej jest w tym postępowaniu aktów
władczych (jednostronnego kształtowania stanów podmiotowości),
a więcej kooperatywnych aktów współdziałania. Współpostępowania uczestników porządku społecznego o niemal niezróżnicowanej
podmiotowości czynią podejmowanie przez nich aktów władczych
pozornym lub/i zbędnym. W drużynie piłki nożnej rozgrywającej
mecz decydujące znaczenie posiada takie właśnie współpostępowanie
zawodników, jakkolwiek realizowanie pewnych jego fragmentów
może nie być pozbawione działań władczych. Jeszcze łatwiej zauważyć
tę redukcję zjawiska władzy, gdy po meczu zaprzyjaźnieni kibice idą
wspólnie „na piwo”. Generalnie nasuwa się uwaga rzadko artykułowana w wielu koncepcjach władzy, że granica pomiędzy zależnościami
władczymi a tymi, w które mogą się one transformować, i odwrotnie,
jest niemal zawsze płynna. Z kolei współpostępowania, w których
jedni uczestnicy zostali całkowicie (niemal całkowicie) pozbawieni
podmiotowości przez innych, a więc – jak już zauważono – stają się
uprzedmiotowionymi instrumentami do realizacji zamierzeń tych
innych, nie są zjawiskami władzy – w rozumieniu władzy tutaj przyjętym. Natomiast kreują one najczęściej różnego rodzaju zależności
faktyczne, a niekiedy, uzależnienia quasi-władcze; z niedostatkiem
lub brakiem (anomią) uwarunkowań normatywnych.
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I w końcu jeszcze jedna konstatacja, nawiązująca tym razem
do problemu rozróżniania ro d z aj ów w ł a d z y (odmian, typów
władzy itp.). Eksponowane tutaj z całą mocą przekonanie o koniecznym uwarunkowaniu tego zjawiska przez normy społeczne stwarza
możliwość ustanowienia k r yter ium dla takich rozróżnień. Normy
społeczne powstają bowiem i formują porządek społeczny w z róż nicowanych pro ces ach nor mat y w izac ji, co przesądza o charakterystykach identyfikujących różne fragmenty tego porządku.
I oczywiście manifestuje się we właściwościach współpostępowań,
„właściwych” i „powinnych” dla sprawowania danego rodzaju władzy.
I tak np. dla określenia szczególnych właściwości władzy p olitycznej decydujące znaczenie posiada treść nor m prawnych, których
normatywizacja przebiega w złożonych, proceduralnych procesach
ich stanowienia lub/i stosowania, w specjalnie do tego powołanych
instytucjach. Z kolei normy społeczne, które regulują władz ę reli g ijną (kapłańską), mają swoje podstawowe źródło w objawieniach
transcendentnych. Stąd podejmowanie i sposób realizowania współpostępowań charakterystycznych dla władzy religijnej jest różne
od aktów władzy politycznej, nie tylko proceduralnie. Analogicznie
zauważymy to w charakterystyce w ł a d z y ro d z i c i e l s k i e j , czy
władzy zw yczaju, dla których normy zwyczajowe i tradycja bywają
najważniejsze; władzy mo dy, ustanawianej przez arbitrów elegancji i innych. Jakkolwiek dające się w ten sposób wyróżnić ro d z aj e
w ł a d z y w niejednakowy sposób i z rozmaitą „mocą” oddziałują
na rozmaite dziedziny życia społecznego – generują porządek społeczny – to jednak wszystkie one posiadają ten sam zespół esencjalnych
cech wspólnych. Sądzimy także, że ich rozdzielcza identyfikacja jest
zabiegiem „czysto” analitycznym, usprawiedliwionym potrzebami
badawczymi lub pragmatycznymi, np. dla umocowania podejmowanych decyzji politycznych, uwiarygodnienia przekazów medialnych itp.
Wszystkie też rodzaje zjawiska władzy mogą zaistnieć tylko w jakiejś
ł ą c z n e j pr z e s t r z e n i re g u l a c j i n or m at y w nyc h , c h o c i a ż
p owst aj ąc e j w o d miennych pro c es ach nor mat y w i z ac y jnych, i sukcesywnie materializować się w wielu różnie realizowanych
współpostępowaniach, dokonywanych w porządku społecznym. Gdy
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dochodzi z różnych przyczyn, zamierzonych lub losowych, do dekompozycji, destrukcji, a nawet anihilacji porządku społecznego w jakiejś
zbiorowości, kończą się również warunki niezbędne dla realizowania
w tej zbiorowości współpostępowań władczych (sprawowania władzy). Władza przekształca się wtedy we faktyczne tylko uzależnienia
pomiędzy należącymi do takiej zbiorowości.
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WPŁYW REALIZACJI IDEI
BEZPOŚREDNICH WYBORÓW WÓJTÓW,
BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓWMIAST
NA KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI
SAMORZĄDOWEJ MIESZKAŃCÓW GMIN

STRESZCZENIE

W procesie transformacji systemowej w Polsce wielką rolę odgrywa samorząd
terytorialny, a zwłaszcza jego podstawowe jednostki – gminy. W założeniach twórców reformy oraz przyjętych ustaw miały one reprezentować
społeczności lokalne, czyli ich prawa, interesy i potrzeby. Jednocześnie
akcentowano wagę upodmiotowienia obywateli i ich samoorganizacji
przez podejmowanie różnych form aktywności i zrzeszania się. Proces
budowy gminnych wspólnot przebiega jednak w Polsce w sposób skomplikowany, gdyż z trudem kształtowana jest świadomość samorządowa.
Jednym z ważnych etapów na drodze jej kształtowania stała się instytucja
bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta. Celem prezentowanego artykułu jest ukazanie długiego i skomplikowanego
procesu wzrastania poczucia identyfikacji mieszkańców ze „swoją” gminą.
Słowa kluczowe: samorząd terytorialny, gmina, wójt, burmistrz, prezydent, wybory lokalne.

SUMMARY

The impact of direct elections of rural municipality heads (wójts),
mayors and city presidents on shaping self-government awareness
of commune (gmina) residents.
Local government, and especially its principal units – gminy (municipalities,
communes), has had a significant role in Polish systemic transformation
processes. Gminy were to represent local communities, with their rights,
interests and needs, in the vision created by lawmakers in charge of
transformation. At the same time, the importance of empowering citizens
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and their self-organization by undertaking various forms of activity and
association was underscored and encouraged. However, as building local
government awareness is a difficult process, the accompanying process
of strengthening local communities in Poland is complicated. The institution of direct elections of rural municipality heads (wójts), mayors and
city presidents has become one of the important stages in the process of
shaping this awareness. The aim of this article is to present and discuss
the long and complicated process of increasing the sense of local gmina
identity and residents’ identification with their commune.
Keywords: local government, communes, gmina, wójt, mayor, local
elections.

WPROWADZENIE

Trzydziestolecie funkcjonowania samorządowych gmin w Polsce
to dostatecznie długi okres, aby można było stawiać pytania o filozofię
realizowanych reform administracji publicznej i skutki ich realizacji,
zwłaszcza w aspekcie społecznym. Odpowiedzi na te pytania wcale
nie są ani łatwe, ani jednoznaczne. Rozpoczynając rozważania na ten
temat, warto się jednak odnieść do uwarunkowań prezentowanej
filozofii reform. Otóż jest rzeczą oczywistą, że podstawowym uwarunkowaniem jest punkt startu, czyli system ustrojowy Polski Ludowej,
napiętnowany brakiem demokracji i wycofaniem społeczeństwa
z szerszej aktywności na rzecz interesu publicznego.

AKTY WNOŚĆ SPOŁECZNOŚCI
GMINNYCH W OKRESIE DOMINACJI
ORGANÓW STANOWIĄCYCH

Można jednak postawić tezę, że to aktywność społeczeństwa w latach
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, w tym zwłaszcza zryw, który
doprowadził do powstania Niezależnego Samorządnego Związku
Zawodowego „Solidarność”, legła u podstaw proponowanego modelu
samorządu terytorialnego w Polsce, dodajmy – modelu zakładającego
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decentralizację ówczesnej administracji i zbudowanie organizacji
terytorialnych, w których ludzie mają zbliżone potrzeby niezależnie
od zawodu czy miejsca pracy. Te potrzeby najlepiej zaspokajać miały – jak to stale artykułował Jerzy Regulski – władze samorządowe,
łączące ludzi wokół miejsca zamieszkania (Regulski 2008, s. 22). Nie
może dziwić fakt, że koryfeusze reform administracji odziedziczonej
po okresie Polski Ludowej związali swe losy z „Solidarnością” i przy
jej ostatecznym wsparciu realizowali swą wizję reaktywowania samorządu terytorialnego w Polsce. Skupiali się oni wówczas przede
wszystkim w Konwersatorium „Doświadczenie i Przyszłość”, działającym od 1978 roku. W dokumencie Podstawowe założenia reformy
samorządu terytorialnego w Polsce, przyjętym już 2 września 1981 roku
przez Zespół Samorządów Terytorialnych i Instrumentów Polityki
Przestrzennej, funkcjonujący przy Konwersatorium i Społecznym
Komitecie Reformy Gospodarczej, dostrzeżemy wiele myśli, które
znalazły później praktyczne odzwierciedlenie w ustawowych rozstrzygnięciach przywracających samorządową gminę. W pojęciu
samorządu terytorialnego zauważano, że jego podstawą jest społeczność lokalna: gmina miejska lub wiejska, rozumiana jako jednostka
terytorialna i korporacja terytorialna. Kryterium wyodrębniania tych
jednostek ujmowano następująco: „interes lokalny, istnienie własnych,
specyficznych potrzeb i zaspokajanie ich przez samą wspólnotę
w sposób samodzielny” (Reforma samorządowa 2000, s. 61). Także
przyszłe zadania samorządu terytorialnego określano z perspektywy
społeczności lokalnej, czyli reprezentowania jej potrzeb i interesów,
a także ochrony szeroko pojętej jakości życia.
Wśród członków Zespołu, którzy przygotowali ten dokument,
znaleźli się m.in.: Grzegorz Gorzelak, Adam Kowalewski, Michał
Kulesza, Andrzej Piekara i Jerzy Regulski. To ci „zapaleńcy”, używając określenia Jerzego Regulskiego, doprowadzili do uwzględnienia
problematyki „prawdziwego samorządu terytorialnego” w pracach
Komisji do spraw Reformy Gospodarczej, powołanej w burzliwym
okresie jesieni 1981 roku. W ramach tej Komisji powołano zespół,
który miał się zajmować sprawami administracji i gospodarki terenowej. W przyjętych podczas pracy zespołu Tezach w/s funkcji
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gospodarczych samorządu terytorialnego zaprezentowano rolę samorządu terytorialnego w procesie upodmiotowienia obywateli:
Samorząd terytorialny reprezentuje obywateli oraz społeczności
istniejące na terenie jego działania. Jest formą samoorganizacji
społecznej służącej realizacji praw podmiotowych, potrzeb
i interesów obywateli, społeczności lokalnych oraz grup czy
zrzeszeń. Samorząd tworzy warunki do podejmowania różnorodnych inicjatyw i aktywności przez obywateli i ich zrzeszenia
(Reforma samorządowa 2000, s. 79–89).

Jednocześnie określono trzy sfery zadań własnych, które miały
być realizowane przez samorząd terytorialny, a są niezwykle istotne
dla problematyki niniejszych rozważań: warunki życia ludności
(materialne i niematerialne), ochrona i kształtowanie środowiska,
wykorzystanie zasobów i majątku o znaczeniu lokalnym.
Przedstawione Tezy zawierały podstawowe zasady filozofii samorządu terytorialnego, które zostały zaprezentowane w trakcie
bezpośrednich prac nad reaktywowaniem samorządowych gmin
w 1990 roku. Upór osób przedstawiających omawianą koncepcję
samorządu terytorialnego spowodował, że była ona prezentowana,
chociaż dość marginalnie, w pracach Komitetu Obywatelskiego przy
przewodniczącym NSZZ „Solidarność” – Lechu Wałęsie, a następnie
podczas obrad „Okrągłego Stołu”. W trakcie tych obrad odbudowa
samorządu terytorialnego nie była traktowana priorytetowo przez
stronę solidarnościową, natomiast strona koalicyjno-rządowa nie
akceptowała jej, gdyż – jak pisał Jerzy Regulski – wolne wybory miały
oznaczać przejęcie władzy w gminach przez opozycję. Autor tej oceny
nie ukrywał swego rozczarowania przebiegiem obrad „Okrągłego
Stołu”, a jednocześnie wyrażał nadzieję, że kwestie samorządowe
zostaną wkrótce docenione:
Przywrócenie samorządności jest konieczne (…). O tym nie
ma co dyskutować (…). Niestety w Polsce ludzie nie wiedzą,
co to jest samorządność miast i gmin, nie rozumieją jej istoty,
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nie doceniają wagi. Nie wytworzyło się poczucie interesu lokalnego (…). Dokument parafowany w zespole samorządu
terytorialnego w bezpośredni sposób nie załatwia nic (…). Dziś
jest zupełnie naturalne, że samorządność została przesłonięta
przez zbliżające się wybory do sejmu i senatu. Ale te kwestie
wyjdą na wierzch i staną się ważne (Regulski 2000, s. 59).

To właśnie wspomniane wybory (praktycznie do Senatu, gdyż
kontraktowe wybory do Sejmu nie spełniały warunków rozstrzygnięć
demokratycznych) stały się podstawą do odbudowy samorządowych
gmin w Polsce. Zanim to jednak nastąpiło, Komisja Samorządów
Terytorialnych Komitetu Obywatelskiego wskazywała pod koniec
czerwca 1989 roku, że w społeczeństwie występował niemal całkowity
brak zrozumienia dla samorządności terytorialnej. Lokalne komitety
obywatelskie miały się stać inicjatorami Społecznego Ruchu Samorządności Obywatelskiej „Solidarność”, budowanego od dołu, bez
żadnego odgórnie narzuconego wzorca (Reforma samorządowa 2000,
s. 216–217). Ta inicjatywa była także wyrazem niewielkiej jeszcze
wtedy wiary zwolenników samorządu terytorialnego w to, że ówczesny
parlament dokonana jego odbudowy.
Okazało się jednak, że reaktywowanie samorządowych gmin
stało się realne, gdy z inicjatywą w tym zakresie wystąpił Senat I kadencji, który już 4 lipca 1989 roku powołał Komisję Samorządu
Terytorialnego. Jej przewodniczącym został Jerzy Regulski. W dniu
29 lipca Senat podjął uchwałę w sprawie samorządu terytorialnego,
w której wyrażał przekonanie o konieczności istnienia autentycznego
samorządu miast i gmin jako niezbędnego elementu przebudowy
polityczno-prawnego ustroju Polski (Kleina 1998, s. 29). Nie wdając
się w szczegółowe prezentowanie procesu reformowania ówczesnej
terenowej administracji, przy wiodącej roli Senatu i dużym wsparciu
rządu kierowanego przez Tadeusza Mazowieckiego1, należy podkreślić, że w duchu przyjmowanych ustaw zdecydowanie akcentowano
1

Kierował nimi Pełnomocnik Rządu ds. Samorządu Terytorialnego – Jerzy Regulski, natomiast przewodnictwo Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego
i Administracji przejął Jerzy Stępień.
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ideę uspołecznienia i wspólnotowości podstawowych jednostek
samorządu terytorialnego, jakimi stawały się gminy. W rezultacie
w Ustawie z 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym przyjęto
art. 1 o tworzeniu przez mieszkańców gminy z mocy prawa lokalnej
wspólnoty samorządowej2.
Zygmunt Niewiadomski ujmował to w 1992 roku następująco:
Samorząd terytorialny jawi się jako wyodrębniony w strukturze
państwa, powstały z mocy prawa związek lokalnego społeczeństwa, powoływany do samodzielnego wykonywania zadań
publicznych (…). Następuje upodmiotowienie społeczności
lokalnych (Niewiadomski 1992, s. 157).

To wówczas pojawiło się dość powszechne przekonanie, że reaktywowanie samorządowych gmin rozpocznie proces radykalnej
przebudowy administracji państwa, a zarazem stanie się podstawą
realizacji idei społeczeństwa obywatelskiego. Bardzo wyraźnie akcentował to w 1993 roku Andrzej Siciński, gdy pisał, że w społeczeństwie
obywatelskim szczególnie ważną rolę odgrywają powiązania poziome:
w gospodarce, w której dominuje prywatna własność; w życiu społecznym – z wielością współzawodniczących partii i grup interesu
i z licznymi organizacjami, stowarzyszeniami, a przede wszystkim
z autentycznym samorządem lokalnym (Siciński 1993, s. 80–81)
W tym miejscu należy postawić pytanie, czy te nadzieje zdecydowanych orędowników decentralizacji państwa i wielkiej roli polskich
gmin dzięki aktywizacji ich mieszkańców znalazły odzwierciedlenie
w praktyce życia społeczno-politycznego. Odpowiadając na nie,
warto podkreślić, że chociaż przeprowadzone 27 maja 1990 roku
wybory do rad gmin nie przyniosły satysfakcjonującej reformatorów
frekwencji (wyniosła ona bowiem 42,27%), to były one oceniane
jako triumf idei samorządności na poziomie lokalnym, jako okres
romantycznej aktywności pierwszych radnych. Te określenia wynikają z faktu, że chyba jedyny raz w trzydziestoleciu odrodzonego
2

Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95.
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samorządu terytorialnego w Polsce rozpoczynał się czas pospolitego
ruszenia społeczników, kierowanych wiarą w etos służby publicznej.
Należy dodać, że to wówczas powstawały związki i stowarzyszenia
gmin (Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Miasteczek Polskich), które toczyły ostre
spory z rządami o przekazywanie realnych środków finansowych
na realizowanie ustawowych zadań, ale też o poszerzenie zakresu
tych zadań. Proces ten tylko potwierdzał olbrzymią determinację
samorządowców w realizacji swojej misji i ich wiarę w służebną rolę
w stosunku do społeczności lokalnych.
Na pytanie, dlaczego tylko w I kadencji samorządowych władz
gminnych w takiej skali społeczeństwo mogło mieć wpływ na ich
funkcjonowanie, mamy chyba jedną odpowiedź – decydowała o tym
ówczesna słabość partii politycznych, tych z rodowodem PRL-u, ale
też nowych, które powstawały nierzadko na bazie społecznego niezadowolenia ze skutków procesu transformacji. Prospołeczny etap
funkcjonowania samorządowych gmin trwał bowiem bardzo krótko,
gdyż Komitety Obywatelskie stały się szybko miejscem przetargów politycznych, a po słynnej „wojnie na górze” ich rola została
zmarginalizowana. Piotr Frączak pisał, że Komitety Obywatelskie
stały się miejscem przetargów politycznych, co przyczyniło się już
na początku 1992 roku do zmarnowania społecznego potencjału,
czyli zahamowania procesu budowy społeczeństwa obywatelskiego
(Frączek 2002, s. 9).
Mimo tych zastrzeżeń Włodzimierz Tomaszewski oceniał
optymistycznie, że reforma rozpoczęta w 1990 roku odrodzeniem
samorządowych gmin zaczęła wypełniać często używane przez polityków pojęcie społeczeństwa obywatelskiego, a zarazem zawierała
sprawdzone mechanizmy samorządzenia, których podstawowym
wyznacznikiem jest gwarancja bliskości (Tomaszewski 1998, s. 2–3).
Tego typu opinie miały m.in. uzasadniać przygotowywane koncepcje
dalszej decentralizacji administracji państwa (m.in. podjęto pierwsze próby wprowadzenia powiatów samorządowych i wzmacniano
rolę organów wykonawczych w gminach w kierunku zarządów
autorskich), lecz ówczesna sytuacja społeczno-ekonomiczna, dość
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słaba znajomość w społeczeństwie roli samorządowych gmin i nie
najlepsze opinie o radnych i władzach wykonawczych (szczególnie
bulwersowała dość biedne społeczeństwo wysokość ówczesnych diet
i poborów członków zarządów gmin oraz przejawy korupcji) oraz
coraz szersze zawłaszczanie samorządowej sceny przez powstające
liczne partie polityczne nie przyczyniły się do pogłębienia procesu
utożsamiania się mieszkańców ze swoimi gminami. Analizę tego
procesu można przeprowadzić w formie pytań postawionych przez
Pawła Swianiewicza: Czy samorząd jest instytucją, która przyciąga
uwagę mieszkańców? Czy uważają oni, że działania samorządów
są ważne ze względu na nasze codzienne sprawy? (Swianiewicz 2001,
s. 8). Odpowiedzi na nie możemy szukać w pierwszej kolejności w danych dotyczących frekwencji wyborczej oraz w badaniach pracowni
opinii społecznych o ocenach wystawianych przez mieszkańców
samorządowym funkcjonariuszom.
Przypomnijmy, że frekwencja wyborcza w 1990 roku wyniosła
42,27%, a zdecydowanymi ich zwycięzcami zostali radni z Komitetów Obywatelskich „Solidarność”, którzy otrzymali łącznie w całym kraju 55,5% głosów (por. Sokół 2002, s. 96 i n.). Wspomniane
ułomności w funkcjonowaniu samorządowych gmin, jakże często
nagłaśniane w ostrych formach w mediach, w znacznym stopniu
zniechęciły społeczności lokalne do idei samorządności, do wiary
w to, że mogą one bezpośrednio wpływać na swój los. Wyraziło się
to we frekwencji wyborczej w 1994 roku, która wyniosła już tylko
33,75%, chociaż ordynacja wyborcza nie uległa zmianie. Legitymizacja dla uzyskanych mandatów radnych, którzy wybierali wówczas zarządy gmin, była generalnie słaba. Sytuacja uległa dalszemu
pogorszeniu w roku 1998, gdy wraz z reaktywowaniem powiatów
i województw samorządowych ograniczono możliwości bezpośredniego wybierania radnych w gminach, gdyż wybory większościowe
ograniczono tylko do tych, które liczyły nie więcej niż 20 000 mieszkańców. W pozostałych wprowadzono niekorzystny dla komitetów
społecznych system podziału mandatów, czyli metodę d’Hondta,
preferującą duże komitety wyborcze (właściwie partie polityczne).
Jednocześnie, wzorem powiatów i województw samorządowych,
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wprowadzono w dużych miastach (na prawach powiatów) klauzule
zaporowe, czyli konieczność uzyskania przez listę wyborczą przynajmniej 5% ważnie oddanych głosów w skali jednostki samorządu
terytorialnego. Tym samym radykalnie ograniczono możliwość
zdobycia mandatów radnych przez samych mieszkańców – na rzecz
partii politycznych, które, jak to dosadnie ujmował Ernest Skalski,
rozpoczęły „bitwę o teren” (Skalski 1998, s. 15), czyli zdecydowaną
walkę o sprawowanie władzy także w jednostkach samorządowych.
Zatem nie może mylić wzrost frekwencji wyborczej z jesieni 1998 roku
(49,45%) do trzech szczebli samorządu terytorialnego (niewątpliwy
wpływ na nią miały zachęty i nawoływania ze strony rządu, a nawet
i hierarchów Kościoła katolickiego). Społeczeństwo zdecydowanie
wyżej postrzegało wówczas obowiązek uczestnictwa w wyborach
parlamentarnych i prezydenckich niż w wyborach lokalnych. Różnice
czasem wynosiły nawet 20 punktów procentowych, co oznaczało,
że znaczna część społeczeństwa uważała działalność samorządowych
gmin za mało ważną, a jednocześnie przypisywała większy wpływ
na życie mieszkańców gmin i ich rodzin rządowi i parlamentowi
(Swianiewicz 2001, s. 9–10).
Jeśli dodamy do tego, że w samorządzie występowały wówczas dość
powszechnie zjawiska kłótliwości (określenie Jerzego Regulskiego),
będące odzwierciedleniem sporów na krajowej scenie politycznej,
to znajdziemy kolejne przesłanki do pojawienia się zjawiska bierności
i manifestowanej wprost niechęci do zajmowania się czymś, co wykraczało poza prywatne sprawy i codzienne interesy. Grażyna Skąpska
podkreślała w 1996 roku, że temu zjawisku towarzyszył całkowity
brak zainteresowania sprawami społeczności lokalnej, poczucie
braku jakiegokolwiek wpływu na to, co się dzieje nawet w najbliższym otoczeniu, co w sposób charakterystyczny łączy się z niechęcią,
a nawet nienawiścią wobec władz samorządowych i wszelkich władz
pochodzących z wyboru (Skąpska 1996, s. 8).
Nie popełnimy zatem błędu, jeśli przyjmiemy, że rok 1998 zapisał
się w historii Polski drugim etapem decentralizacji administracji
publicznej, lecz decentralizacji w pełni sterowanej przez rządzące partie polityczne i ograniczającej i tak niewielkie możliwości
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bezpośredniego kształtowania przez społeczności lokalne składów
rad gmin, które miały reprezentować ich interesy. Nie może zatem
dziwić fakt, że w badaniach Centrum Badania Opinii Społecznej,
przeprowadzonych w październiku 2002 roku, ankietowani po raz
kolejny krytycznie oceniali motywacje pracy radnych i zadań, które
realizowali. Ponad połowa Polaków (łącznie 54%) była przekonana,
że radni nie reprezentują interesów mieszkańców gmin. Wśród tej
grupy 24% stwierdzało, że radni kierują się głównie swoim własnym
interesem, 16% uważało, że kierują się interesem swoich znajomych,
kolegów lub krewnych, zaś 14% sądziło, iż u podstaw pracy radnych
tkwiły interesy partii lub ugrupowania politycznego, dzięki któremu
zdobyli mandat. Zaledwie 19% ankietowanych wyrażało przekonanie, że radni kierują się interesem wszystkich mieszkańców gminy3.
Skromna objętość prezentowanego artykułu nie pozwala na odniesienie
się do wielu pozytywnych wątków funkcjonowania samorządowych
gmin w okresie pierwszych trzech kadencji ich władz, lecz wyniki
licznych badań świadczą, że mieszkańcy gmin, chociaż pozytywnie
oceniali dokonujące się zmiany w gminnej infrastrukturze4, dość
krytycznie oceniali swych reprezentantów. Tak gorąco wspierany
przez twórców reform postulat budowy wspólnot lokalnych, czy
też szerzej rozumianego społeczeństwa obywatelskiego, pozostawał
bardziej w sferze postulatywnej niż realnej.

3

4

Co się zmieniło w mojej miejscowości? Efekty pracy ustępujących władz samorządowych. Komunikat z badań CBOS, opr. K. Pankowski, Warszawa, listopad
2002, s. 13.
W omawianych badaniach mieszkańcy gmin pozytywnie oceniali realizację zadań
w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków, stanu środowiska czy
utrzymania ulic.

Wpływ realizacji idei bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów…

81

IDEA BEZPOŚREDNICH W YBORÓW
WÓJTÓW, BUR MISTR ZÓW I PREZYDENTÓW
„RECEPTĄ” NA IDENTYFIK ACJĘ
MIESZK AŃCÓW ZE SWOIMI GMINAMI

Prezentowane wyżej rozczarowanie mieszkańców pierwszym okresem
funkcjonowania samorządowych gmin, a także dość szybko władz
powiatowych i samorządowych województw stanowiły szerokie tło
dla wysuwania idei bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów
i prezydentów, a następnie przyjęcia ustawy, która te wybory sankcjonowała. Nie jest możliwe szczegółowe omówienie długiego procesu
dążenia do ustawowego zrealizowania tej idei, gdyż pojawiła się już
na początku III Rzeczpospolitej. Zaprezentujemy go zatem w dużym zarysie. Realizacji tej koncepcji domagali się przewodniczący
zarządów gmin już od 1992 roku, pojawiła się ona także w założeniach programowych Socjaldemokracji Rzeczpospolitej Polskiej
w 1994 roku. Następnie inicjatywę w tym zakresie przejął Prezydent
RP – Aleksander Kwaśniewski. Przygotowany przez zespół zajmujący się sprawami samorządowymi w Kancelarii prezydenta projekt
ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta
został wiosną 1997 roku przesłany do Sejmu. Propozycje Kancelarii
Prezydenta podzieliły ówczesny Sejm i chociaż projekt trafił do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, to pozostał
w niej do końca kadencji parlamentu (Giedrewicz-Niewińska 2006,
s. 36; Piasecki 2006, s. 107–110; Rabczewska 2008, s. 171–172).
Warto podkreślić, że omawiana propozycja spotkała się z krytyczną oceną koryfeuszy reformy administracji oraz ekspertów samorządowych, a zarazem znacznego grona radnych. Michał Kulesza
przewidywał emanację lokalnych konfliktów i groźbę recentralizacji.
Jerzy Regulski obawiał się, że zmiana ordynacji wyborczej bez przekształcenia systemu władz lokalnych i osłabienia funkcji kontrolnych
rad gmin zwiększy zagrożenie korupcją – wobec koncentracji władzy
i zarządu majątkiem w ręku praktycznie nieodwoływalnego wójta.
Z kolei Mirosław Stec dowodził, że idea bezpośrednich wyborów
stanie się sposobem na kreowanie polityków, a nie profesjonalnych
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menedżerów zarządzających gminą. Wreszcie Barbara Zawadzka
ostrzegała, iż zmiana ta doprowadzi do marginalizacji rady gminy
i utraty kontroli nad finansami publicznymi (Piasecki, 2006, s. 108–109).
Samo środowisko ówczesnych samorządowców było bardzo podzielone w odniesieniu do prezentowanej idei. Znajdowała ona gorących
orędowników wśród zainteresowanych, czyli wójtów, burmistrzów
i prezydentów oraz ich reprezentantów – Związku Miast Polskich
i Unii Metropolii Polskich. Prezentowali oni m.in. koncepcję wzorującą się na rozwiązaniach gmin francuskich, czyli łączenia funkcji
jednoosobowego organu wykonawczego gminy i przewodniczącego
rady gminy. W uzasadnieniu przewodniczącego Rady Unii Metropolii
Miast Polskich Marka Czekalskiego tylko taka rola, a nie kierowanie
urzędem miejskim, miała uczynić z wójta czy burmistrza lidera politycznego i autentycznego gospodarza (Piasecki 2006, s. 109–110).
W trakcie kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 1997 roku
jedynym partyjnym orędownikiem bezpośrednich wyborów organów
wykonawczych był nadal SLD. Partie, które miały przejąć władzę
w państwie – Akacja Wyborcza Solidarność i Unia Wolności stawiały
przede wszystkim na szybkie przeprowadzenie dalszej decentralizacji administracji rządowej poprzez utworzenie samorządowych
powiatów i województw. Niemniej następną próbę uregulowania
problemu wyboru władz wykonawczych do jednostek samorządu
terytorialnego przez mieszkańców podjęła w stycznia 2000 roku
grupa senatorów związanych z AWS. Pomimo przyjęcia projektu
ustawy w tej izbie parlamentu nie doczekał się on drugiego czytania
w ówczesnej kadencji Sejmu5.
Bardzo duże znaczenie dla zrealizowania omawianej idei miały
wybory parlamentarne do Sejmu i Senatu w 2001 roku. Postulat
bezpośrednich wyborów wójta, burmistrza i prezydentów miast był
bowiem mocno akcentowany w programach wyborczych dwóch
partii: Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz nowo powstałej Platformy Obywatelskiej. Przeciwne bezpośrednim wyborom do władz
wykonawczych samorządu terytorialnego były dwie partie: Unia
5

„Diariusz Senatu RP” 2000, nr 61 i 64; „Kronika Sejmowa” 2000, nr 134.
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Wolności i powstałe w tym samym czasie co PO Prawo i Sprawiedliwość. SLD złożył własny projekt ustawy 22 listopada 2001 roku.
Można go nazwać pilotażowym, gdyż zakładał tylko bezpośredni
wybór wójtów w gminach do 20 000 mieszkańców i nie przewidywał
likwidacji zarządów gmin. Prawo zgłaszania kandydata na wójta
przyznawano partiom, stowarzyszeniom, organizacjom społecznym
oraz wyborcom (komitetowi liczącemu minimum 3 osoby). Proponowano też wybór wójta zwykłą większością głosów w jednej turze
(Giedrowicz-Niewińska 2006, s. 36–37).
Drugi projekt został złożony 17 grudnia 2001 roku przez Klub
Platformy Obywatelskiej. Przewidywał on bezpośredni wybór nie
tylko wójtów, ale także burmistrzów i prezydentów miast oraz likwidację zarządów gmin. Proponowano w nim także, aby wybory
były zarządzane i przeprowadzane łącznie z wyborami do rad gmin,
a kandydaci byli zgłaszani wraz z listą kandydatów na radnych6.
Obie partie jako cel dla swoich projektów uznawały chęć wzmocnienia pozycji organu wykonawczego gminy przez zmniejszenie jego
uzależnienia od reprezentacji politycznej organu stanowiącego – jak
oceniała Janina Paradowska, „bardzo często ubezwłasnowolnionego
przez ścierające się partyjne grupy radnych” (Paradowska 2002, s. 28).
W ten sposób zamierzano – jak pokazała późniejsza praktyka tylko
deklaratywnie – odpartyjnić wybory samorządowe. Ponadto chciano
zapewnić wzrost identyfikacji obywateli z samorządem terytorialnym,
czemu miało sprzyjać przełamanie społecznej niechęci do uczestnictwa
w wyborach. Zamierzano także doprowadzić do zmiany charakteru
kampanii wyborczej z politycznej i ogólnikowej na merytoryczną
i programową (Giedrewicz-Niewińska 2006, s. 37–38).
W tym samym czasie rosło zainteresowanie zarówno mediów,
jak i samego społeczeństwa koncepcją bezpośrednich wyborów
władzy wykonawczej w samorządzie. Sondaż TNS OBOP przeprowadzony w lutym 2002 roku pokazywał, że aż 91% mieszkańców
wsi i 81% mieszkańców miast popierało ten sposób wyboru organu
6

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw z 17 grudnia 2001 roku, druk sejmowy
nr 168, www.sejm.gov.pl/archiwum/prace/kadencja4/projusta//4.htm.
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wykonawczego (Piasecki 2006, s. 119). Chociaż badania przeprowadzone w kwietniu tego roku przez Centrum Badania Opinii Publicznej nie były aż tak optymistyczne, to wynikało z nich, że coraz
większa część dorosłych Polaków (68% ankietowanych) chciała nie
tylko wybierać radnych, ale także decydować o tym, kto będzie
pełnił najwyższe stanowiska wykonawcze w samorządzie lokalnym.
Z badań wynikało także, że zrealizowanie koncepcji bezpośrednich
wyborów wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast zwiększy też
udział społeczności lokalnych w samych wyborach, gdyż chciały one
mieć jak największy bezpośredni wpływ na to, co będzie się działo
w samorządach gminnych. Warto wreszcie podkreślić, że społeczeństwo w prezentowanym badaniu uznało, że w sytuacji, gdy zwycięzca
w pierwszej turze głosowania nie otrzymałby poparcia ponad połowy wyborców, to należało przeprowadzić drugą turę głosowania,
w której udział wzięliby dwaj kandydaci, którzy zdobyli największą
liczbę głosów, aby mieli silniejszy mandat społeczny do sprawowania
władzy (49% ankietowanych wyrażało to przekonanie)7.
Na podstawie analizowanych badań można sformułować wniosek,
że Polacy mieli już wyraźne przekonanie, że ich rola w funkcjonowaniu
wspólnot gminnych musi wzrosnąć, a szansy na jego zrealizowanie
dopatrywali się w decydującym wpływie na wybór lidera samorządowego. Krzysztof Pankowski, który opracowywał analizowane wyniki,
stwierdzał, że odpowiedzi ankietowanych potwierdzały tezę, że Polacy
optowali za jak najszerszym zakresem partycypacji obywateli w decyzjach dotyczących władzy i rządzenia, a zdecydowana większość
opowiadała się za wyborami bezpośrednimi wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast.
W takiej atmosferze społecznego oczekiwania, a zarazem dużego
poparcia dla idei bezpośrednich wyborów, 22 maja 2002 roku Sejm
uchwalił ustawę, przy dość zgodnym poparciu klubów parlamentarnych, w tym dość krytycznego wcześniej Polskiego Stronnictwa
Ludowego i zdecydowanym sprzeciwie wyrażonym tylko przez Ligę
Polskich Rodzin. Następnie ustawa trafiła do Senatu, który zgłosił
7

O wyborach samorządowych, Komunikat z badań CBOS, opr. K. Pankowski,
Warszawa IV 2002, s. 4–6.
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liczne poprawki. Sejm w dniu 20 czerwca część z tych poprawek
przyjął, akceptując zarazem całą Ustawę o bezpośrednim wyborze
wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Prezydent RP Aleksander
Kwaśniewski podpisał ją 5 lipca 2002 roku8.
W tym miejscu można postawić pytanie, czy akceptacja społeczeństwa dla ustawowego zwiększenia roli liderów lokalnych, jakimi
stawali się wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, była przejawem
wzrostu świadomości obywatelskiej i brania większej odpowiedzialności za swoje losy na poziomie lokalnym, czy też zaprezentowanego
wyżej, chociaż niezbyt szeroko, rozczarowania postawami i sposobem
reprezentowania jego interesów przez radnych. Jedna rzecz nie ulega bowiem wątpliwości – ta ustawa w zasadniczy sposób zmieniła
ustrój gmin, gdyż pozycja i rola wójtów, burmistrzów i prezydentów
uległa znacznemu wzmocnieniu w stosunku do organów stanowiących – rad gmin. To przedstawiciele organów wykonawczych zyskali
silną, demokratyczną legitymację dla sprawowanej władzy. Radni
nie tylko utracili dotychczasowy wpływ na wybór tych organów,
lecz zarazem mogą tylko w drodze uchwały inicjować referendum
w sprawie odwołania wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, mając jednocześnie świadomość, że w razie niepowodzenia to właśnie
mandat rady gminy wygaśnie z mocy prawa. Słusznie podkreśla
Janina Kowalik, że spersonalizowane wybory wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast odwróciły dotychczasową filozofię podejmowania
decyzji w gminach, zmarginalizowały kolegialne organy (rady), zaś
osoby pełniące funkcje monokratycznych organów wykonawczych
uczyniły niemal nieusuwalnymi i wszechwładnymi w skali gminy
(Kowalik 2018, s. 103).
Należy zatem podzielić opinię, że od 2002 roku rzeczywistą władzę
w gminach dzierżą wójtowie, burmistrzowie i prezydenci, i to z nimi
mieszkańcy utożsamiają dobro i rozwój wspólnot lokalnych. Dzieje
się tak nawet wtedy, gdy w wielu gminach nie mają swojego zaplecza
społeczno-politycznego w postaci większości w radach i dość szeroko
występuje zjawisko koabitacji (np. po wyborach w 2010 i 2014 roku
8

Ustawa z 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza
i prezydenta miasta. Dz.U 2002 nr 113, poz. 984.
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w ponad 30% gmin w Polsce), w tym dość powszechna koabitacja
konfliktowa po wyborach (ciekawa analiza tego zjawiska: Sidor,
Kuć-Czajkowska, Wasil 2017).
Nie popełnimy błędu, jeśli postawimy tezę, że udział społeczności
lokalnych w wyborach w pierwszych trzech kadencjach funkcjonowania samorządowych gmin był tylko przejawem minimalnego
zaangażowania, natomiast od czasu przyjęcia ustawy o bezpośrednim
wyborze organów wykonawczych gmin stał się symbolem obywatelskiej
postawy. Symbolem brania odpowiedzialności za pomyślność własnych wspólnot lokalnych w wyniku uzyskania możliwości wskazania
w wyborach konkretnych kandydatów oraz bezpośredniej identyfikacji
z nimi, zwłaszcza z tymi, którzy nie reprezentują partii politycznych.
Potwierdzają to realizowane od 2002 roku elekcje wójtów. W pierwszej z nich, czyli w głosowaniu w dniu 27 października 2002 roku,
wybierano łącznie 2478 wójtów, burmistrzów i prezydentów, spośród
10 371 kandydatów. Frekwencję w tych wyborach (42,27%), przy
sygnalizowanym wyżej dużym krytycyzmie społeczeństwa, należy
ocenić pozytywnie, chociaż była niższa od frekwencji w roku 1998
(45,5%)9. Niestety trudno tak ocenić drugą turę głosowania, w której
wzięło udział tylko 35,02% uprawnionych.
Z perspektywy praktycznej realizacji idei bezpośrednich wyborów
organów wykonawczych w gminie należy podkreślić, że zjawisko
społecznej legitymizacji w pierwszej turze właściwie dotyczyło wójtów,
gdyż w jej trakcie obsadzono 1272 stanowisk wójtów, burmistrzów
i prezydentów (z tego 1200 w gminach do 20 tysięcy mieszkańców) na 2478 wszystkich stanowisk do obsadzenia. Doprecyzujmy:
w większości gmin wiejskich rozstrzygnięcie zapadło już w I rundzie,
czyli w 981 przypadkach na 1596, czyli w ponad 61% tych jednostek.
O stanowiska w nich walczyły przede wszystkim osoby popierane
przez komitety lokalne. Podobną tendencję można też było zaobserwować w małych i średnich miastach, chociaż szansa na zwycięstwo
w I turze była już znacznie mniejsza (40% i 28%). Zdarzały się jednak
9

Ocena frekwencji wyborczej z 1998 roku musi uwzględniać fakt dużej mobilizacji społeczeństwa związany z dalszą decentralizacją administracji państwowej
i powołaniem samorządowych powiatów i województw.
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przypadki jednoznacznego poparcia dla kandydatów, np. Janusz
Mikulicz – kandydat na wójta Kunic w województwie dolnośląskim
otrzymał 94,6% głosów, a znany od lat samorządowiec, prezydent
Gdyni – Wojciech Szczurek 77% głosów. Generalnie o aktywności
wyborczej decydowało miejsce zamieszkania, gdyż społeczności
wiejskie głosowały częściej niż mieszkańcy miast, zwłaszcza dużych. Najwyższą frekwencję – przekraczającą 50% – odnotowano
w województwach z największymi odsetkami ludności wiejskiej:
podkarpackim, świętokrzyskim, lubelskim. Z kolei najniższą odnotowano w województwie śląskim – 39,9% (Żukowski 2002, s. 10).
Omawiana tendencja wystąpiła też w II turze wyborów, bowiem
znów mieszkańcy gmin wybierający wójtów zdecydowanie częściej
korzystali z tej formy demokracji bezpośredniej (frekwencja 49%)
niż mieszkańcy gmin miejskich wybierających burmistrzów (frekwencja 38%) czy dużych miast (w nich frekwencja wyniosła tylko
29%, a nieodosobnione były przypadki miast, w których frekwencja
nie przekroczyła 20%)10.
Pierwsze bezpośrednie wybory organów wykonawczych wywoływały sporą nadzieję społeczności gminnych na lepsze realizowanie
ustawowych zadań oraz skuteczniejsze rozwiązywanie pojawiających
się problemów w życiu mieszkańców. Dodajmy, że to wtedy polskie
gminy otrzymały też szansę na znaczne środki finansowe z funduszy
przedakcesyjnych, a następnie akcesyjnych, o które skutecznie zaczęli
aplikować wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast. W rezultacie
badania przeprowadzone w styczniu 2006 roku przez CBOS wykazały,
że coraz więcej ankietowanych wierzyło w sens współpracy z innymi
ludźmi, aby pomóc potrzebującym lub przyczynić się do rozwiązania
niektórych problemów swojego środowiska, osiedla, wsi lub miasta.
Odsetek takich osób wzrósł w latach 2002–2006 z 50% do 63%.
W większości grup społeczno-demograficznych przeważali badani
10 Warto podkreślić, że w trzech przypadkach zgodnie z ustawą o bezpośrednim

wyborze wójta, burmistrza i prezydenta wyborów dokonały rady gmin, gdyż
jedyni kandydaci nie otrzymali co najmniej połowy ważnie oddanych głosów.
Por.: Państwowa Komisja Wyborcza, Wybory wójta, burmistrza i prezydenta
miasta; wyniki głosowania i wyniki wyborów w I turze, http://wybory2002.
pkw.gov.pl/wojt/t1/gw1/inde x.html (dostęp: 20.04.2020).
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gotowi do wspólnych działań na rzecz społeczności lokalnej, w tym
na rzecz kampanii przed wyborami samorządowymi lub parlamentarnymi. Wolę zwiększonej aktywności odnotowywano najczęściej
u osób najlepiej sytuowanych, przedstawicieli kadry kierowniczej
i inteligencji, pracowników umysłowych niższego szczebla, ludzi
z wyższym wykształceniem, żyjących w dobrych warunkach materialnych i – co szczególnie podkreślano – u rolników11.
Konfrontacja deklaracji z praktyką wyborczą świadczyła jednak,
że idea bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów
znajdowała coraz większą akceptację wśród mieszkańców gmin.
Świadczyła o tym wzrastająca frekwencja w I turze tych wyborów,
odbywającej się 12 listopada 2006 roku, bowiem wyniosła ona 45,99%,
a w drugiej 39,69%. Znów największą aktywność wykazali mieszkańcy gmin do 20 tys. mieszkańców, z których 50,07% uprawnionych
do wyborów wzięło w nich udział (w podobnych wyborach do rad
gmin powyżej 20 tys. frekwencja wyniosła 44,86%, a w miastach
na prawach powiatu – 39,95%). Ta utrwalająca się tendencja miała
bezpośredni wpływ na rezultaty wyborów, czyli wyłonienie już
w pierwszej turze 1633 wójtów, burmistrzów i prezydentów, z tego
aż 1492 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców,
110 wójtów, burmistrzów i prezydentów w gminach liczących powyżej
20 tys. mieszkańców i 31 burmistrzów i prezydentów w miastach
na prawach powiatu12. Wzrastające wsparcie dla znanych już społecznościom gminnym osób spowodowało, że 2478 wójtów, burmistrzów
i prezydentów wybierano tym razem spośród 8 224 zgłoszonych
kandydatów, w tym w 276 gminach i miastach zarejestrowano tylko
jednego kandydata. Podsumowaniem tego fragmentu rozważań niech
będzie bardzo ciekawe zestawienie – w 2002 roku II tura wyborów
była potrzeba w 48,5% polskich gmin, podczas gdy cztery lata później
już tylko w 33% (Swianiewicz 2006, s. 58).
11 Więzi społeczne i współpraca z innymi ludźmi, Komunikat z badań CBOS, opr.

B. Wciórka, Warszawa, luty 2006, s. 2–5.
12 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 listopada 2006 roku

o wynikach wyborów wójtów burmistrzów i prezydentów miast na obszarze
kraju, przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 roku, http://wybory2002.
pkw.gov.pl/wojt/t1/gw1/inde x.html (dostęp: 20.04.2020).
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Przebieg tych wyborów świadczył wyraźnie, że mieszkańcy coraz
lepiej znali kandydatów i byli bardziej konsekwentni w swych preferencjach niż w 2002 roku. W rezultacie zdecydowane zwycięstwo
odnieśli przedstawiciele lokalnych komitetów wyborczych, a nie
partii politycznych. W małych gminach do 20 tys. mieszkańców
wybrano łącznie 2135 wójtów i burmistrzów, wśród których 1778
(83,28%) reprezentowało wspomniane komitety. Z kolei w gminach
powyżej 20 tys. mieszkańców wybrano łącznie 261 wójtów, burmistrzów i prezydentów, wśród których aż 199 reprezentowało lokalne
komitety. Omawiany proces obejmował też już w szerokiej skali duże
miasta, liczące powyżej 100 tys. mieszkańców. Wśród 64 wybranych
prezydentów 37 z nich (57,81%) startowało z poparciem lokalnych
komitetów, chociaż niektórych kusiły swoimi ofertami sztaby wyborcze
najsilniejszych partii, czyli PO i PiS. Znamienitym tego przykładem
był sukces prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka, który ze swoim
Komitetem Wyborczym Samorządność uzyskał aż 85,8% poparcia
głosujących mieszkańców miasta. Chociaż i w tych wyborach wystąpiło
zjawisko swoistego „ukrywania się” niektórych kandydatów partyjnych
za szyldami lokalnych komitetów, to jego skala była niewielka. Nie
popełnimy zatem błędu, jeśli stwierdzimy, że w tych wyborach lokalni
liderzy, opierając się na istniejących strukturach stowarzyszeniowych
lub tworząc własne komitety wyborcze, udowodnili, że są w stanie
podjąć skuteczną rywalizację z partiami politycznymi, akcentując
apartyjność czy nawet antypartyjność13.
Jest rzeczą oczywistą, że nie wszyscy bezpośrednio wybierani
wójtowie, burmistrzowie czy prezydenci uzyskiwali legitymację
do dalszego sprawowania władzy w gminie, lecz zdecydowana większość z nich w wyniku swych skutecznych działań, często w symbiozie
z radami gmin, w ciągu kilku lat radykalnie zmieniała warunki życia
mieszkańców i budowała ich wspólnotową świadomość. Realizowane inwestycje infrastrukturalne z wykorzystaniem środków z Unii
13 Kwestie te zostały przejrzyście ukazane w pracy: Wybory samorządowe do rad

gmin w 2006 roku na terenie województwa dolnośląskiego. Wzorce rywalizacji
w lokalnych systemach politycznych, projekt badawczy pod kierunkiem prof.
dr. hab. A. Antoszewskiego, Wrocław 2007, s. 214.
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Europejskiej (np. drogi, wodociągi i kanalizacje, obiekty: szkolne,
kulturalne czy sportowe), wspieranie różnych form aktywności
mieszkańców, w tym licznych organizacji pozarządowych (chyba najwymowniejszych tego przykładem są ochotnicze straże pożarne oraz
koła gospodyń wiejskich) owocowało rosnącym ich zadowoleniem.
W pełni potwierdzał się wówczas wniosek sformułowany jeszcze
w 2001 roku przez Pawła Swianiewicza, oparty na doświadczeniach
gmin węgierskich, że: „(…) ze względu na stosunkowo małe zainteresowanie znacznej części mieszkańców bezpośrednim udziałem
w formułowaniu kierunków polityki lokalnej, poprawa jakości usług
może się okazać najskuteczniejszą strategią podnoszenia satysfakcji mieszkańców z funkcjonowania samorządów, a także najlepszą
strategią polepszania jakości demokracji lokalnej” (Swianiewicz
2001, s. 77). Trafność tego wniosku znalazła odzwierciedlenie przed
– trzecimi z kolei – bezpośrednimi wyborami organów wykonawczych gmin, gdy mieszkańcy nie kryli swego zadowolenia z sytuacji
w ich miejscowościach. Z badań przeprowadzonych przez CBOS
w sierpniu 2010 roku wynikało, że poziom tego zadowolenia wzrósł
istotnie w ciągu ostatnich ośmiu lat, a deklarowana satysfakcja pod
tym względem była już niemal powszechna (90%, przy czym pełne
zadowolenie wyraża 44% ankietowanych, a raczej zadowolonych
było 46% z nich)14. W rezultacie wybory samorządowe stały się
dla społeczności lokalnych, po kilku latach okresu transformacji
ustrojowej państwa, najważniejsze. Znalazło to odzwierciedlenie
w kolejnych badaniach przeprowadzonych przez CBOS, tym razem
we wrześniu 2010 roku. Wynikało z nich, że wybory samorządowe były postrzegane jako najbardziej znaczące spośród czterech
powszechnych głosowań odbywających się w naszym kraju, gdyż
otrzymały one średnią 7,09 na dziesięciopunktowej skali (wybory

14 Por.: Oceny działalności władz lokalnych, czyli co się zmieniło w naszych miej-

scowościach od ostatnich wyborów samorządowych, Komunikat z badań CBOS,
opr. R. Boguszewski, Warszawa, wrzesień 2010, s. 1–2.
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prezydenckie uzyskały średnią 6,95, parlamentarne – 6,62, a wybory
do Parlamentu Europejskiego – 5,60)15.
Taki wzrost rangi wyborów samorządowych nie byłby też możliwy
bez wzrostu zadowolenia z funkcjonowania organów gmin i miast,
gdyż w sierpniu 2010 roku satysfakcję z pracy ustępujących rad
wyrażało 69% ankietowanych, a ustępujących wójtów, burmistrzów
i prezydentów aż 71% ankietowanych16. Jeśli dodamy, że wzrastało
zaufanie społeczeństwa do sposobu wydawania przez władze gminne
pieniędzy17, to uzyskamy przesłanki do zmiany stosunku mieszkańców do swych małych ojczyzn, a zarazem wzrostu aktywności
w wykorzystywaniu podstawowych form demokracji bezpośredniej.
Jednocześnie wzrastała rola lokalnych (niezależnych) komitetów wyborczych, mimo intensywnych działań partii politycznych na rzecz
przejmowania władzy nawet w małych gminach. Zdeklarowani wyborcy zamierzali głosować, kierując się wyłącznie osobą kandydata
(59%) lub zarówno osobą kandydata, jak i tym, jaką partię polityczną
on reprezentuje (32%)18.
Same wybory potwierdziły te korzystne tendencje. Tym razem
frekwencja wyborcza w I turze osiągnęła 47,32%, chociaż spadła
w turze II do 35,31%. Pomimo zdecydowanej aktywności partii
politycznych w walce o mandaty radnych oraz stanowiska wójtów,
burmistrzów i prezydentów komitety niezależne utrzymały swe wpływy. Zdobyły 1273 stanowiska wójtów (kandydaci partyjni 303), 667
stanowisk burmistrzów (kandydaci partyjni 129) oraz 66 stanowisk
prezydentów (kandydaci partyjni 41). Jeśli dodamy, że 76% prezydentów, 72% wójtów oraz 68% burmistrzów otrzymało ponownie
mandat organu wykonawczego, to otrzymamy potwierdzenie tendencji, że wyborcy w tych gminach w niewielkim stopniu chcieli
15 Wybory samorządowe – znaczenie, zainteresowanie oraz deklaracje udziału

w głosowaniu, Komunikat z badań CBOS, opr. R. Boguszewski, Warszawa
wrzesień 2010, s. 1.
16 Oceny działalności władz lokalnych…, s. 8–9.
17 To zaufanie wzrosło od 2002 roku aż o 21%, czyli do 51%. Przeciwną opinię
wyraża już tylko 22% badanych (spadek w latach 2002–2010 o 14%).
18 Polacy o wyborach samorządowych ponad miesiąc przed głosowaniem, Komunikat
z badań CBOS, opr. R. Boguszewski, Warszawa listopad 2010, s. 2, 7.
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dokonywać zmian osób pełniących funkcje monokratycznych organów
wykonawczych, uznając, że się na swych stanowiskach sprawdzili
(Kwiatkowski, Modrzewski, Płatek 2011, s. 55–60).
Należy także podkreślić, że mieszkańcy, zwłaszcza małych gmin,
dzięki mechanizmom bezpośrednich wyborów dostrzegli autentycznych
liderów (swoich ludzi), którzy potrafią udowodnić, że nadrzędnym
celem ich działalności jest dobro wspólne. Tym samym poszerza się
zjawisko identyfikacji ze wspólnotami samorządowymi i – co jeszcze
ważniejsze – miejscowi liderzy coraz szerzej potrafią, odwołując się
do miejscowej specyfiki i potrzeb, mobilizować gminną społeczność
wokół realizacji zadań, opierając się na więziach bezpośrednich
i wspólnym interesie, a nie na więziach politycznych. Warto podkreślić, że aż 69% wyborców deklarowało, iż głosowało na kandydatów – w ich ocenie – sprawdzonych, którzy pełnili najwyższy urząd
w ich miejscowości, biorąc pod uwagę to, co dany kandydat sobą
reprezentuje (takie deklaracje składało 80% wyborców w I turze
i 85% wyborców w II turze)19. Powstawał zatem coraz większy kapitał przywódczy, co zostało potwierdzone w kolejnych wyborach
w 2014 roku, bowiem poziom reelekcji rządzących wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wyniósł 65% przy wysokiej frekwencji
47,4% (Kowalik 2016, s. 53, 61).
Omawianego zjawiska pozytywnego wpływu realizacji idei bezpośrednich wyborów organów wykonawczych na proces wzrostu identyfikacji mieszkańców ze swoimi gminami, ze względu na wzrastające
zadowolenie z poziomu życia, realizowanych aspiracji i zainteresowań,
a zarazem poszerzającego się uczestnictwa w mechanizmach demokratycznych, zdają się nie dostrzegać liderzy partii politycznych, którzy
od 2010 roku (jako pierwsze taką propozycję zgłosiło PiS) dążyli
do zrealizowania idei limitowania kadencji wójtów, burmistrzów
i prezydentów, tłumacząc to szansą na wyeliminowanie patologii
(np. korupcji, nepotyzmu, relacji klientelistycznych) związanych
ze sprawowaniem władzy przez kilka kadencji. Ostatecznie stosowne
zmiany w kodeksie wyborczym, ograniczające możliwość sprawowania
19 O wyborach samorządowych po obu turach głosowania, Komunikat z badań

CBOS, opr. R. Boguszewski, Warszawa grudzień 2010, s. 8–10.
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funkcji wójta, burmistrza, czy prezydenta miasta do dwóch kadencji,
parlament przyjął w styczniu 2018 roku. Wybory przeprowadzone
21 października tego roku (I tura) potwierdziły raz jeszcze zarysowane już wcześniej tendencje. Przy prawie 55% frekwencji wyborczej
wybrano 1630 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców oraz 196 burmistrzów i prezydentów w gminach powyżej
20 tys. mieszkańców. Znów wielkimi zwycięzcami tych wyborów
zostali kandydaci reprezentujący niezależne komitety wyborcze20.
W tym kontekście pojawia się dylemat, jak słusznie zauważa Janina
Kowalik (2016, s. 64), czy wprowadzenie systemowych (ustawowych)
ograniczeń rozwiąże problem, eliminując po drodze kluczowe wartości pierwotnego modelu polskiej samorządności – subsydiarność,
podmiotowość i demokratyczną wolę mieszkańców.

ZAKOŃCZENIE

Nie ulega wątpliwości, że realizacja idei bezpośrednich wyborów
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przyczyniła się zdecydowanie do pogłębienia identyfikacji mieszkańców ze swoimi gminami,
a udział w elekcji lokalnego lidera jest przejawem udziału w procesie ugruntowywania demokracji, a bardzo często też decydowania
o sposobie zaspokajania potrzeb i aspiracji swoich, swej rodziny, ale
też i całej społeczności lokalnej. Zdaję sobie jednocześnie sprawę,
że zaprezentowane wyżej pozytywne zjawiska mogą wśród znawców problematyki samorządowej wywoływać pewne wątpliwości.
Ważne, aby przy ich prezentowaniu umieć pogodzić samorządowe
ideały z możliwościami ich realizacji, zwłaszcza w okresie trudnej
transformacji naszego państwa. Wydaje się, że takie spojrzenie zaprezentowano w 2010 roku w raporcie Fundacji Rozwoju Demokracji
20 Obwieszczenie państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 października

2018 r. o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. Dz.U. 2018,
poz. 2070 (dostęp: 20.04.2020).
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Lokalnej Szanse i bariery rozwoju samorządności, przygotowanym
pod redakcją. Jerzego Regulskiego, dość krytycznie początkowo
nastawionego wobec idei bezpośrednich wyborów organów wykonawczych w gminach. Czytamy w nim:
Wprowadzenie bezpośrednich wyborów wójtów i burmistrzów
stanowiło istotny krok w rozwoju samorządności. Spowodowało ono silniejszą integrację społeczności lokalnej, a także
zwiększyło efektywność zarządzania gminami. Jednak tak
silne wzmocnienie mandatu wójta w istotny sposób zmieniło
wewnętrzny ustrój gminy. Kompetencje rad gmin zostały w poważny sposób uszczuplone. Powstaje problem: czy rady gmin
mają możliwość wypełniania swej podstawowej roli, jaką jest
wyznaczanie strategicznych kierunków rozwoju gminy oraz
kontrola nad działalnością organów wykonawczych? (…) Ciągle
aktualne jest pytanie, czy wójt i burmistrz jest lokalnym przywódcą, liderem, czy też organem administracji, a odpowiedź
na nie, nie zawsze jest jednoznaczna.

Na koniec warto jeszcze zaznaczyć, iż w przywoływanym raporcie
podkreśla się, że rzeczywiście następuje proces utożsamiania się ludzi
ze swymi miejscowościami, a administracja samorządowa odgrywa
pozytywną rolę w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego (Regulski
2010, s. 14–15).
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ZASADY PRAWA WYBORCZEGO
I ICH IMPLIKACJE DLA SYSTEMU
PARTYJNEGO. KAZUS POLSKI
STRESZCZENIE

W opracowaniu dokonano analizy podstawowych zasad i mechanizmów
prawa wyborczego z punktu widzenia ich przydatności dla poszczególnych typów partii politycznych. Wskażemy na te rozwiązania, które
są korzystne, i na te, które są szczególnie dokuczliwe dla konkretnych
typów partii politycznych, ze względu na ich strukturę organizacyjną,
zaplecze polityczne, miejsce w systemie politycznym i poparcie społeczne.
Poddano analizie poszczególne, typowe rozwiązania w prawie wyborczym
i ich wpływ na partie polityczne i system partyjny. Wskazano na skutki
zastosowania analizowanych rozwiązań dla polskiego systemu partyjnego.
Słowa kluczowe: prawo wyborcze, okręgi wyborcze, większościowe
i proporcjonalne prawo wyborcze, ustalanie wyników wyborów, koalicje
partyjne, system partyjny.
SUMMARY

Principles of Electoral Law and Their Implications for the Party
System. Polish Case Study
This paper analyzes the basic principles and mechanisms of electoral law in
context of their usefulness for particular types of political parties. We will
classify particular legislative solutions as either beneficial or particularly
troublesome for specific types of political parties, resulting from parties’
organizational structure, political background, place in the political
system, as well as their social support. Typical individual solutions in the
electoral law will be analysed, alongside their impact on political parties
and the party system. Moreover, the influence of their implementation
on the Polish party system will also be discussed.
Keywords: electoral law, constituencies, majoritarian and proportional
electoral law, determination of election results, party coalitions, party system.
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WPROWADZENIE

Na kształt systemu partyjnego państwa ma wpływ bardzo wiele
czynników. Do najważniejszych z nich zalicza się m.in. tradycję historyczną, wewnętrzne podziały społeczne i wynikające stąd konflikty
społeczne, różnorodność religijną, narodową i etniczną, poziom
rozwoju gospodarczego i wynikający z tego poziom życia, poziom
kultury politycznej społeczeństwa i elit rządzących, charakter reżimu
politycznego. Jednym z najważniejszych czynników wpływających
na system partyjny są regulacje prawne dotyczące statusu i zasad
funkcjonowania partii politycznych w konkretnym systemie politycznym. Istotnym elementem, oddziałującym zarówno na pozycję
partii politycznych w państwie, jak i ich bezpośredni lub pośredni
wpływ na władzę, są regulacje prawne i utrwalone w zwyczajach
i precedensach zasady określające warunki i sposoby rywalizacji
o sprawowanie władzy. W prezentowanym tekście skupimy się przede
wszystkim na wpływie, jakie wywierają na kształt systemu partyjnego
zasady określające warunki rywalizacji wyborczej. Skoncentrujemy się
jedynie na analizie funkcjonowania wspomnianych reguł w systemach
demokratycznych, czyli takich, w których reguły są z góry określone
i stosowane w praktyce. Wskażemy, jak zmiana reguł może wpływać
nie tylko na końcowy rezultat wyborów, ale również jaki mają one
wpływ na charakter partii politycznych, reguły ich współpracy lub
rywalizacji oraz jak to skutkuje w odniesieniu do charakteru systemu
partyjnego.
W niniejszym opracowaniu skoncentrujemy się na kwestiach
związanych z prawem wyborczym do Sejmu. Jest to o tyle uzasadnione, że to wybory do niższej izby parlamentu decydują nie tylko
o kształcie reprezentacji politycznej obywateli w legislatywie, ale
przede wszystkim mają wpływ na utworzenie rządu. W rzeczywistości
to większość sejmowa oraz zdominowany przez nią rząd stanowią
centralny ośrodek władzy państwowej. Pozostałe organy państwowe,
zarówno Prezydent RP jak i Senat, mają bardzo ograniczony wpływ
na podejmowane decyzje polityczne. Rola Senatu oraz Prezydenta
wzrasta wtedy, kiedy ugrupowanie lub koalicja rządząca nie dysponuje

Zasady prawa wyborczego i ich implikacje dla systemu partyjnego. Kazus Polski
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odpowiednią większością w Sejmie. Ta „odpowiednia większość”
to liczba posiadanych w Sejmie mandatów wystarczająca do odrzucenia weta Senatu oraz Prezydenta do ustawy uchwalonej przez Sejm.
Prawo wyborcze zawsze było i nadal jest istotnym czynnikiem
kształtującym system partyjny. Zorientowane pragmatycznie partie
polityczne dostosowują swoje struktury i zasady działania do optymalnej skuteczności w realizacji funkcji wyborczej. Również programy polityczne oraz sposób prowadzenia kampanii wyborczej
są zdeterminowane zasadami oraz mechanizmami prawa wyborczego.
Partie, pragnąc odnieść sukces, muszą brać pod uwagę obiektywne
prawidłowości wynikające z przyjętych w prawie wyborczym zasad.
Zlekceważenie tych mechanizmów, ich złe rozpoznanie czy niezrozumienie, nieuchronnie prowadzi do klęski w rywalizacji wyborczej.
Właściwe odczytanie, zrozumienie i dostosowanie własnych koncepcji
i procedur do przyjętych w prawie wyborczym uregulowań i mechanizmów daje dużo większe szanse na sukces wyborczy.
Istnieją pewne ogólne prawidłowości charakteryzujące poszczególne zasady występujące w prawie wyborczym. Wiadomo, które rozwiązania sprzyjają partiom silnym a które są korzystne dla
mniejszych ugrupowań. Często zdarza się jednak, iż ustawodawca
wprowadza do prawa wyborczego bardziej szczegółowe rozwiązania,
które mogą wzmacniać pewne prawidłowości lub znacznie je ograniczać. Wiadomo na przykład, iż proporcjonalne prawo wyborcze jest
korzystne dla ugrupowań mniejszych, bo daje im szansę na zdobycie
chociażby pojedynczych mandatów. Jednak przyjęcie określonej metody przeliczania głosów na mandaty może w bardzo istotny sposób
zmienić wynik wyborów. Są bowiem metody bardziej korzystne
dla ugrupowań małych i są takie, które premiują ugrupowania największe kosztem mniejszych. Czynników modyfikujących ogólne
prawidłowości w prawie wyborczym jest bardzo wiele. Aby partia
dostosowała się do wszystkich ważnych dla niej zasad i wzięła pod
uwagę wszelkie uwarunkowania prowadzenia kampanii wyborczej,
musi niekiedy przygotowywać się do wyborów całymi latami. Stąd też
nagłe zmiany prawa wyborczego mogą powodować dla niektórych
ugrupowań spore perturbacje. Manipulacja prawem wyborczym to nie
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tylko przyjmowanie konkretnych rozwiązań, ale również jego nagła
zmiana podyktowana spodziewanymi, doraźnymi korzyściami dla
partii politycznych, które w danym momencie są władne, aby dokonć
zmian zasad czy tylko korekty mechanizmów prawa wyborczego.
Spróbujemy dokonać analizy podstawowych zasad i mechanizmów prawa wyborczego z punktu widzenia ich przydatności dla
poszczególnych typów partii politycznych. Wskażemy na te rozwiązania, które są korzystne, i na te, które są szczególnie dokuczliwe
dla konkretnych partii politycznych, ze względu na ich strukturę
organizacyjną, zaplecze polityczne, miejsce w systemie politycznym i poparcie społeczne. Poddamy analizie poszczególne, typowe
rozwiązania w prawie wyborczym i ich wpływ na partie polityczne
i system partyjny.

PODZIAŁ KR AJU NA OKRĘGI W YBORCZE

Zaczniemy od rozwiązań o charakterze techniczno-organizacyjnym.
Podział kraju na okręgi wyborcze tylko z pozoru jest problemem
wyłącznie technicznym. Ma on bardzo istotny wymiar polityczny.
Sposób dokonania podziału wpływać może w sposób znaczący
na rezultat wyborów. Ustalając zasady podziału terytorium kraju
ze względu na okręgi wyborcze, trzeba się liczyć z koniecznością
dokonywania, co jakiś czas, korekt tego podziału. Ponieważ podział
kraju na okręgi wyborcze pociąga za sobą ważne konsekwencje dla
poszczególnych partii politycznych, budzi on zawsze sporo emocji
i wyzwala spory oraz zażarte dyskusje.
Dokonując analizy skutków przyjęcia różnych rozwiązań organizacyjnych, musimy sobie odpowiedzieć na szereg pytań. Po pierwsze
powinniśmy zdecydować, czy zachowujemy zasadę równości w prawie
wyborczym. Czy każdy wyborca dysponować będzie taką samą liczbą
głosów i czy te głosy będą posiadały identyczną siłę.
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Podstawą zasady równości w prawie wyborczym jest dotrzymanie
zasady równości materialnej, czyli jednakowej skuteczności głosów
poszczególnych wyborców. Nie ma żadnego problemu natury technicznej ze spełnieniem tego wymogu w przypadku jednomandatowych
okręgów wyborczych lub przyjęcia zasady, iż cały kraj stanowi jeden
okręg wyborczy. Sprawy komplikują się w przypadku podziału kraju
na wielomandatowe okręgi wyborcze. W tej sytuacji trzeba zadbać
o zachowanie jednakowej normy przedstawicielstwa we wszystkich
okręgach. Jednolita norma przedstawicielstwa ustalana jest w ten
sposób, iż dzieli się liczbę wyborców, rzadziej liczbę mieszkańców
kraju, przez liczbę mandatów do obsadzenia w drodze wyborów.
Uzyskany w ten sposób wskaźnik liczby wyborców przypadających
na jeden mandat stanowi tzw. normę przedstawicielstwa. Wystarczy
liczbę wyborców zamieszkujących dany okręg wyborczy podzielić
przez stałą normę przedstawicielstwa, aby uzyskać liczbę mandatów przeznaczonych do obsadzenia w danym okręgu wyborczym.
Liczba całkowita tak uzyskanego ilorazu oznacza liczbę mandatów
do obsadzenia w danym okręgu. W wyniku stosowania powyżej
przedstawionej zasady część mandatów pozostaje nieobsadzona. Tak
zwane mandaty nadwyżkowe, czyli dodatkowy mandat, przyznaje się
w okręgach wyborczych, w których liczba po przecinku jest największa.
Postępuje się tak, aż wszystkie mandaty zostaną rozdysponowane
pomiędzy okręgi wyborcze.
Przedstawiona powyżej zasada może ulec świadomej deformacji.
Wystarczy przyjąć założenie, że niektóre grupy społeczne, regiony czy
środowiska powinny mieć większą reprezentację niż pozostałe, lub
muszą posiadać gwarancję reprezentacji parlamentarnej. Najczęściej
spotykanymi powodami manipulacji jest chęć zagwarantowania
odpowiedniej reprezentacji ludności wiejskiej lub na przykład poszczególnych grup narodowościowych.
Bez względu na intencje ustawodawcy, tworzenie sztucznej nadreprezentacji czy niedoreprezentowania poszczególnych kategorii
wyborców jest zjawiskiem nagannym. Pojawia się pokusa doprowadzenia do takiej sytuacji, w której grupy czy regiony sprzyjające
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dominującej partii politycznej będą traktowane w sposób specjalny,
co w konsekwencji będzie umacniało jej panowanie.
Jak twierdzi Dieter Nohlen, nierówna reprezentacja jest zjawiskiem
zupełnie normalnym. Decydujący jest jej rozmiar. Granice tolerancji
dla odstępstw od postulatu równości są często przekraczane tak dalece,
że nie można już mówić o równym prawie wyborczym, a to sprawia,
iż mamy w zasadzie do czynienia z manipulacją (Nohlen 2004, s. 76).
W polskiej ordynacji wyborczej do rad powiatów i sejmików
województw znajdują się zapisy, iż okręgiem wyborczym powinna
być odpowiednio gmina i powiat. Ustawodawca chciał w ten sposób
zagwarantować reprezentację mieszkańców każdej gminy w radzie
powiatu i każdego powiatu w sejmiku województwa (Ustawa z dnia
16 lipca 1998 r., art. 135, ust. 2; art. 163, ust. 2). Ordynacja przewiduje
jednak odstępstwa od tej zasady, gdyby jej stosowanie naruszało
w znaczący sposób zasadę równości w prawie wyborczym. Istnieje
możliwość podziału gminy i powiatu na kilka okręgów wyborczych
lub łączenie kilku gmin w jeden okręg wyborczy (Ustawa z dnia
16 lipca 1998 r., art. 135, ust. 3, art. 135 ust. 4, art. 163, ust. 3).
Specyficzną formą manipulacji podziałem na okręgi wyborcze
jest tzw. gerrymandering1. Chodzi o sytuację, kiedy manipuluje się
granicami okręgów wyborczych w taki sposób, iż zmianie ulega
końcowy rezultat głosowania. W sposób sztuczny doprowadza się
do nadreprezentacji wyborców o konkretnych cechach, np. poglądach politycznych, przynależności narodowej czy religijnej. Zabieg
taki może przeprowadzić tylko to ugrupowanie polityczne, które
aktualnie dysponuje formalnymi możliwościami, czyli zdolnością
do samodzielnego podejmowania decyzji korzystnych dla realizacji
1

Określenie pochodzi od nazwiska gubernatora stanu Massachusetts Elbridge`a Gerry`ego, który w roku 1812 dokonał nowego wyznaczenia granic okręgu
wyborczego w hrabstwie Essex. Kształtem przypominał on salamandrę ziejącą
ogniem. Stąd nazwa zjawiska określanego od nazwiska senatora gerrymanderingiem. Nowy podział okręgu wyborczego spowodował, że Partia Demokratyczna,
otrzymując poparcie 50 146 wyborców, uzyskała 29 mandatów w Senacie. Partia
Republikańska, zdobywając 51 766 głosów, zdołała uzyskać jedynie 11 miejsc
w Senacie. Szerzej zob. Żukowski 1999, s. 149 i nast.
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własnych interesów. W ten sposób można doprowadzić do uzyskania
przez ugrupowanie rządzące znacznej nadreprezentacji w wybieralnych organach.
Skoro najważniejszym organem, z punktu widzenia posiadania
realnego wpływu na politykę państwa w Polsce, jest Sejm, to zasady
budowania jego składu personalnego i politycznego są szczególnie
istotne. W okresie transformacji ustrojowej trwały intensywne poszukiwania optymalnych zasad elekcji do niższej izby parlamentu. Ich
przebieg można prześledzić, analizując informacje zaprezentowane
w tabeli 1.
Tabela 1. Ewolucja systemu wyborczego do Sejmu RP

Wybory
w roku

Typ systemu
wyborczego

Okręgi wyborcze/
rozmiar

Formuła wyborcza

Klauzula zaporowa

Hare’a-Niemeyera/
zmodyfikowany
Sainte-Laguë

5% poparcia (lub
zdobycie mandatów
w co najmniej pięciu
okręgach) jako
warunek uzyskania
mandatów z list
ogólnopolskich

proporcjonalny

37 okręgów
(7–17) oraz
1 ogólnopolski
okręg wyborczy

proporcjonalny

52 okręgi (3–17) oraz
1 ogólnopolski
okręg wyborczy

d’Hondta

dla komitetu
wyborczego 5%, dla
koalicji 8%, dla list
ogólnopolskich 7%

proporcjonalny

41 okręgów (7–19)

zmodyfikowany
Sainte-Laguë

dla komitetu
wyborczego 5%,
dla koalicji 8%

2005
2007

proporcjonalny

41 okręgów (7–19)

d’Hondta

dla komitetu
wyborczego 5%,
dla koalicji 8%

2011
2015
2019

proporcjonalny

41 okręgów (7–20)

d’Hondta

dla komitetu
wyborczego 5%,
dla koalicji 8%

1991

1993
1997
2001

Źródło: opracowanie własne.

Z danych zawartych w tabeli 1. wynika, iż od 2005 roku system
wyborczy do Sejmu uległ stabilizacji. Pięć kolejnych elekcji odbyło się według takich samych zasad. Jeżeli spojrzymy na ewolucję
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podstawowych zasad wyborczych do Sejmu na przestrzeni prawie
trzydziestu lat, to zauważymy, że po jednorazowym zastosowaniu
specyficznych rozwiązań w 1991 roku, a mianowicie silnie proporcjonalnych zasad wyborczych, już w 1993 roku wprowadzono
instrumenty ograniczające dostęp do mandatów ugrupowaniom
mniejszym (Stelmach 2017, s. 199).
Uchwalona przez parlament w 1991 roku ordynacja wyborcza
do Sejmu wprowadziła skrajnie demokratyczne zasady elekcji. Intencją jej twórców było pełne odzwierciedlenie w niższej izbie parlamentu różnorodności poglądów politycznych obywateli. W tym
celu zastosowano proporcjonalne prawo wyborcze. Daje ono szansę
na reprezentację w Sejmie nawet niewielkich grup społecznych.
W efekcie parlament staje się odzwierciedleniem różnorodności
opcji politycznych występujących w społeczeństwie.

SYSTEM PROPORCJONALNY LUB WIĘKSZOŚCIOW Y
I SPOSOBY USTALANIA W YNIKÓW W YBORÓW

Duże znaczenie dla deformacji wyników głosowania, o czym już
wspominano, ma wielkość okręgu wyborczego, czyli liczba mandatów
do obsadzenia z jednego okręgu wyborczego. Zależności mogą mieć
różny charakter, w zależności od tego, jaki system wyborów zostanie
zastosowany. W systemie większościowym, opartym na jednomandatowych okręgach wyborczych, stosowana jest zasada, iż zwycięzca bierze
wszystko. Tylko jedno ugrupowanie może odnieść sukces. Wszystkie
pozostałe, bez względu na liczbę uzyskanych głosów, nie otrzymują
nic. Taki system wyborczy sprzyja konsolidacji partii politycznych.
Mniejsze z nich, czyli cieszące się niewielkim poparciem społecznym,
chcąc odnieść sukces wyborczy, muszą się połączyć, aby przeciwstawić
się skutecznie największej partii. Jednomandatowe okręgi wyborcze
prowadzą więc do kształtowania się systemu partyjnego, w którym
walka toczy się tylko pomiędzy największymi partiami politycznymi.
Pozostałe są marginalizowane i stopniowo zanikają.
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Sytuacja nieco się zmienia, jeżeli wybór w okręgu jednomandatowym
opiera się na zasadzie większości bezwzględnej. Wtedy negatywna
kampania wobec przeciwników politycznych jest niewystarczająca.
Nie tylko bowiem trzeba zniechęcić wyborców do konkurencji, ale
należy ich pozyskać do oddania głosu na kandydatów własnej partii
politycznej, a to jest znacznie trudniejsze. W przypadku przyjęcia
zasady większości bezwzględnej trzeba założyć sytuację, w której
żaden z kandydatów takiej większości głosów nie uzyska i trzeba
będzie przeprowadzić głosowanie ponownie.
Podobne mechanizmy występują w przypadku zastosowania większościowego prawa wyborczego w okręgach wielomandatowych. Tutaj
skutki dla systemu partyjnego mogą także być różne, w zależności
od tego, czy mamy do czynienia z zasadą większości względnej czy
bezwzględnej. W tym drugim przypadku, partia, aby odnieść sukces,
nie tylko musi pokonać rywali, ale jednocześnie powinna uzyskać
poparcie ponad połowy głosujących. Zabiega więc nie tylko o głosy
wyborców, ale również aktywnie przeciwdziała poparciu udzielanemu przez głosujących swoim przeciwnikom politycznym. Należy
więc prowadzić pozytywną kampanię polityczną na rzecz własnego
programu i swoich kandydatów, a jednocześnie stanąć do otwartej
walki z konkurentami. Pokonanie przeciwnika, polegające na zdobyciu większej liczby głosów, może nie wystarczyć. Trzeba jeszcze
uzyskać poparcie ponad połowy głosujących. Czyli jest to walka nie
tyle z przeciwnikiem politycznym, co zabieganie o czynne poparcie
elektoratu. Oznacza to w konsekwencji konieczność prowadzenia
przede wszystkim pozytywnej kampanii wyborczej, która zapewni
czynne poparcie wyborców, a nie tylko zniechęci do głosowania
na konkurentów.
Mechanizm ten funkcjonuje zdecydowanie odmiennie w systemie większości względnej. Tutaj sukces jest mierzony tylko liczbą
zdobytych głosów. Partia musi ich uzyskać więcej niż pozostałe
ugrupowania. Sukces może zagwarantować nie tylko popularność
własnego programu, ale także nieskuteczność przeciwników politycznych w pozyskiwaniu zwolenników. Błędy konkurencji przekładają
się w prosty sposób na własny sukces.
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W proporcjonalnym systemie przeliczania głosów na mandaty
podstawowe znaczenie mają dwie kwestie. Matematyczny sposób
przeliczania głosów na mandaty oraz liczba mandatów obsadzanych
w okręgu wyborczym. Istnieją różne matematyczne sposoby przeliczania głosów na mandaty. Jedne, jak na przykład system d’Hondta,
sprzyjają największym ugrupowaniom, zakłamując proporcje pomiędzy
liczbą zdobytych głosów a ich przeliczeniem na mandaty. W sposób
nieuzasadniony zwiększają liczbę mandatów dla cieszących się największym poparciem wyborców ugrupowań politycznych. Odbywa
się to oczywiście kosztem ugrupowań mniejszych. Są systemy bardziej
„sprawiedliwe”, czyli zakładające zachowanie rzeczywistej proporcji
pomiędzy liczbą zdobytych głosów a liczbą uzyskanych mandatów.
Do takich należy min. system Hare’a-Niemeyera, czyli tzw. system
największych reszt. Metodami przeliczania głosów na mandaty można manipulować w sposób bardziej finezyjny. Jeżeli ustawodawca
chce preferować ugrupowania średniej wielkości kosztem zarówno
największych, jak i tych najmniejszych, to powinien wprowadzić
metodę Sainte-Laguë, a szczególnie jej wersję zmodyfikowaną, zwaną
często skandynawską2.
W 1991 roku w wyborach do Sejmu zastosowano metodę Hare’a-Niemeyera, sprzyjającą ugrupowaniom mniejszym. W wyborach
w 1993 roku metoda ta została zastąpiona metodą d’Hondta, zdecydowanie korzystną dla największych ugrupowań. Był to zabieg celowy.
Chodziło o ograniczenie atomizacji Sejmu i stworzenie większej szansy
na wygenerowanie przez izbę większości rządowej. Jednoczesne wprowadzenie metody d’Hondta, progów zaporowych oraz zmniejszenie
wielkości okręgów wyborczych przyniosło spodziewane rezultaty.
2

System Sainte-Laguë polega na dzieleniu liczby zdobytych przez poszczególne
ugrupowania głosów przez kolejne liczby nieparzyste (1; 3; 5; 7 itd.). Uzyskane
w ten sposób ilorazy, w liczbie równej liczbie mandatów do obsadzenia w okręgu
wyborczym, porządkuje się od największego do coraz mniejszych. Tyle, ile ilorazów kolejno największych jest wynikiem dzielenia liczby głosów uzyskanych
przez dany komitet wyborczy, tyle mandatów on otrzymuje. Zmodyfikowany
system Sainte-Laguë polega na zastosowaniu pierwszego dzielnika nie w postaci
cyfry 1 lecz 1,4. Rezultatem tego zabiegu jest jeszcze większe wzmocnienie
ugrupowań średniej wielkości.
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Wyłoniony w 1993 roku Sejm był w stanie wygenerować stabilną
większość i działać skutecznie. Podobny, ale politycznie odmienny,
rezultat dała elekcja w roku 1997. Przeprowadzono ją według takiej
samej ordynacji wyborczej jak w 1993 roku.
W 2001 roku Sejm głosami ugrupowań zaliczanych wtedy do tych
cieszących się średnim poparciem społecznym, uchwalając nową
ordynację wyborczą, zdecydował o zastąpieniu metody d’Hondta
zmodyfikowaną metodą Sainte-Laguë. Ale już rok później większość
parlamentarna zdecydowała o powrocie do poprzedniej metody.
Metodę d’Hondta zachował również obowiązujący od 2011 roku
Kodeks wyborczy.

WIELKOŚĆ OKRĘGU W YBORCZEGO

W proporcjonalnym systemie wyborczym szczególnego znaczenia
nabiera wielkość okręgu wyborczego. Im większa jest liczba mandatów
do obsadzenia w danym okręgu wyborczym, tym jest to korzystniejsze dla małych ugrupowań politycznych. Ich szanse znacznie
maleją wraz ze zmniejszaniem się liczby mandatów. Na przykład
w okręgu dwudziestomandatowym możliwość zdobycia pojedynczych
mandatów ma teoretycznie aż dwadzieścia ugrupowań. W okręgu
pięciomandatowym taką szansę ma co najwyżej pięć największych
komitetów wyborczych. Pozostałe nie mogą liczyć na żaden mandat.
Ugrupowania duże będą więc opowiadały się za jak najmniejszymi
okręgami wyborczymi, bowiem takie rozwiązanie zwielokrotnia
ich szanse na dobry wynik wyborczy a eliminuje z konkurencji
ugrupowania mniejsze, które de facto pozbawione są możliwości
wejścia do parlamentu.
Proporcjonalne prawo wyborcze tylko teoretycznie jest korzystne
dla mniejszych ugrupowań politycznych. Jeżeli zastosowane zostaną
proste reguły proporcjonalności, czyli nie zostaną wprowadzone
mechanizmy je ograniczające, wtedy w istocie możemy mówić o korzystnych rozwiązaniach dla wszystkich uczestników elekcji, ponieważ
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każdy otrzymuje dokładnie tyle, na ile zasłużył. Zasada ta dotyczy
zarówno liczby zdobytych mandatów, jak i ich proporcji w stosunku
do poparcia, jakie uzyskały inne ugrupowania. Nikt więc nie traci
i nikt nie zyskuje. Ale takie sytuacje należą raczej do sfery założeń a nie
praktyki. Zawsze bowiem pojawiają się różne zagrożenia, chociażby
we wspomnianej już konieczności wybrania określonego systemu
przeliczania głosów na mandaty i liczby mandatów pozostających
do obsadzenia w poszczególnych okręgach wyborczych.
W przypadku okręgów wielomandatowych szczególnego znaczenia nabiera wielkość okręgu wyborczego. Reguła jest tu dosyć
prosta. Im mniejszy okręg wyborczy, tym mniejsza proporcjonalność
systemu wyborczego, tzn. tym mniejsze szanse wyborcze małych
partii. Jak dowodzi Nohlen, w trójmandatowym okręgu wyborczym procentowy udział głosów, jakie dana partia musi uzyskać,
aby wziąć udział w podziale mandatów, wynosi 18%. W okręgu
wyborczym, w którym wybieranych jest dziewięciu reprezentantów,
partia ma szansę na uzyskanie mandatu już przy udziale wynoszącym mniej niż 9%. Wartość procentowa pozwalająca na uzyskanie
mandatu parlamentarnego jest w rzeczywistości zależna od stopnia
rozdrobnienia systemu partyjnego. Również tu można ustanowić
generalną regułę: im wyższy stopień rozdrobnienia, tym niższy
naturalny próg procentowy, który należy przekroczyć, aby uzyskać
mandat w okręgu wyborczym (Nohlen 2004, s. 81).
Konsekwencją zwiększenia liczby okręgów jest zmniejszenie liczby mandatów możliwych do zdobycia w każdym z nich. Powoduje
to podniesienie tzw. progu naturalnego, czyli odsetka głosów niezbędnego dla uzyskania mandatu w danym okręgu. Relacje między
liczbą mandatów obsadzanych z okręgu wyborczego a progiem naturalnym, czyli procentem głosów otrzymanych w okręgu, niezbędnych
do uzyskania mandatu, przedstawia wykres 1.
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Wykres 1. Relacja między wielkością okręgu wyborczego
a występującym w nim progiem naturalnym

próg naturalny (% głosów) / wielkość okręgu wyborczego (liczba mandatów)
Źródło: Nohlen 2004, s. 82.

Ustalony na podstawie rozmaitych formuł obszar ograniczony
jest dolną i górną linią, które faktycznie stanowią progi naturalne,
obniżające się stale wraz ze wzrostem liczby mandatów w okręgu
wyborczym. Oznacza to, że redukcja okręgu wyborczego powoduje
zwiększenie dysproporcji między głosami i mandatami. Im mniejszy
okręg tym wyższy naturalny próg procentowy, tym niższy stopień
proporcjonalności. I odwrotnie, im większy okręg tym niższy naturalny próg procentowy, tym wyższy poziom proporcjonalności
(Nohlen 2004, s. 82–83).
Podział na okręgi wyborcze może prowadzić do znacznych zniekształceń w odzwierciedleniu woli wyborców. Geografia tego podziału
często jest wynikiem obiektywnych uwarunkowań, np. konsekwencją regionalnego zróżnicowania wielkości okręgów wyborczych.
Jest to związane z podziałem administracyjnym państwa, gęstością
zaludnienia, strukturą narodowościową czy warunkami natury geograficznej. Zróżnicowanie to może mieć też charakter zamierzony
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i służyć interesom decydentów politycznych, czyli partiom będącym
aktualnie u władzy.
W kolejnej ordynacji wyborczej do Sejmu z 12 kwietnia 2001 roku
(Ustawa z dnia 12 czerwca 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej) liczbę
okręgów wyborczych ustalono na 41 i tak jest do tej pory. Zmiana
ta była związana z dostosowaniem podziału kraju na okręgi wyborcze
do wprowadzonego od 1999 roku nowego podziału terytorialnego
kraju na 16 województw.
Zgodnie z obowiązującym obecnie Kodeksem wyborczym z 5 stycznia 2011 roku (Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy)
z najmniejszego okręgu wyborczego obsadza się 7 mandatów. Nie
określono wymogów dotyczących największego okręgu wyborczego.
Od 2015 roku maksymalna liczba mandatów będących do obsadzenia z okręgu wynosi 20. Rozpiętość wielkości okręgów wyborczych,
określana liczbą mandatów do obsadzenia z każdego z nich, pozostaje
więc nadal bardzo duża. Największa jest liczba okręgów wyborczych,
z których wybieranych jest 9 lub 12 posłów3, co by odpowiadało
średniej wielkości okręgu wyborczego. Wynosi ona 11,22. Tylko
z dwóch okręgów wybiera się więcej niż 15 posłów.

W YŁANIANIE I ZGŁASZANIE
K ANDYDATÓW W W YBOR ACH

We współczesnych demokracjach partie polityczne odgrywają rolę
szczególną. To przede wszystkim one dokonują selekcji kandydatów
w wyborach. Oznacza to nierzadko wyłączność na kształtowanie
składu elit politycznych. Zdarza się tak, iż dzięki zapisom ordynacji
wyborczych praktycznie wyłącznie partie polityczne mają szanse
na zdobycie mandatów. Komitety wyborców zostają pozbawione realnej możliwości wprowadzenia do parlamentu swoich przedstawicieli.
3

Takich okręgów jest razem 18.
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Najczęściej spotykaną formą manipulacji jest tu wprowadzenie wysokich
tzw. progów zaporowych. Komitet wyborczy ma prawo do udziału
w podziale mandatów dopiero wówczas, kiedy przekroczy w skali
okręgu, a niekiedy nawet całego państwa, określony próg poparcia
społecznego. Wystarczy poziom tego poparcia określić na bardzo
wysokim pułapie, a spowoduje to automatyczne wyeliminowanie
z walki politycznej ugrupowań cieszących się mniejszym poparciem
w skali kraju oraz ugrupowań lokalnych, które nie są w stanie pokonać
przyjętego progu zaporowego. Mandaty dzielone są wówczas tylko
pomiędzy największe, ogólnokrajowe komitety wyborcze.
Z powyższego wynika, iż realne szanse na wprowadzenie do organów wybieralnych w wyborach powszechnych mają wyłącznie partie
polityczne. Nawet najlepszy kandydat będzie bez szans, jeżeli żadna
partia nie zdecyduje się na umieszczenie jego nazwiska na swojej liście
wyborczej. W ten sposób partie de facto zapewniają sobie monopol
na kształtowanie elit politycznych.
Jednym z istotnych elementów określających stopień realnej partycypacji politycznej obywateli jest forma list wyborczych. W teorii
wyróżnia się najczęściej trzy formy list wyborczych. Lista zamknięta
oznacza, iż partia proponuje kandydatów i oczekuje od wyborcy ich
bezwarunkowego poparcia. Można zaaprobować wyłącznie całą listę.
Wyborca nie ma tym samym możliwości wyeliminowania niektórych
kandydatów ani szczególnego wsparcia innych. Oczywiście, nie
ma też możliwości uzupełnienia listy o własne propozycje. Innymi
słowy: albo popiera decyzję partii politycznej, albo nie. Innej możliwości nie ma. Kolejność umieszczenia nazwisk na liście ustala partia
polityczna i jej decyzja jest wiążąca. Oznacza to, iż pierwszeństwo
do mandatów zostało także z góry ustalone przez zgłaszających listę.
Jest to więc zasada podwójnej selekcji. Po pierwsze zdecydowano,
kto jest predysponowany do ubiegania się o mandat, a po wtóre,
zdecydowano także, kto ma mieć większe a kto mniejsze preferencje
w jego uzyskaniu.
W systemie otwartych list kandydatów głosującemu pozostawia
się wybór konkretnego kandydata z listy, któremu zechce on udzielić
poparcia. Partia proponuje określoną liczbę kandydatów, ale to wyborcy
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zdecydują, którym z nich udzielą poparcia. Nadal w gestii partii leży
dokonanie selekcji kandydatów, tyle, że nie ma ona charakteru ostatecznego. Decyzję, który czy którzy kandydaci będą reprezentowali
partię w organie wybieralnym, podejmą wyborcy. Nadal jednak nie
mają oni możliwości tworzenia listy kandydatów. Muszą dokonać
wyboru wyłącznie spośród kandydatów wskazanych przez partię polityczną. W ten sposób mają jednak pośredni wpływ na kształtowanie
elit politycznych państwa. W tym systemie partia zabiega o głosy dla
wszystkich swoich kandydatów, ale każdy z nich indywidualnie jest
zainteresowany w zdobyciu jak największego poparcia wyborców,
bo tylko to gwarantuje mu uzyskanie mandatu. Tak więc pierwszej
selekcji kandydatów dokonuje partia polityczna, ale ostatecznie
decydują jednak wyborcy. W tym przypadku kampania wyborcza
prowadzona jest zarówno przez partię polityczną, jak i indywidualnie
przez każdego z kandydatów, jednak w ramach kampanii partyjnej.
Trzecia możliwość to tzw. wolna lista kandydatów. Daje ona największe możliwości kształtowania elit politycznych przez wyborców.
Wyborca może zestawić własną listę kandydatów a propozycje partii
politycznych nie mają charakteru zobowiązującego. Stanowią one
zaledwie niewiążącą propozycję. W tym systemie każdy z kandydatów
musi samodzielnie zabiegać o głosy wyborców. Partia może mu jedynie
w tym pomagać. Wolna lista kandydatów tylko w niewielkim stopniu
wiąże kandydata z partią polityczną. Jest to system, który znacznie
osłabia wpływy partii politycznych. Może to być ważny argument
zachęcający wyborców niezwiązanych z żadną partią polityczną
do brania udziału w elekcji. Mają oni przekonanie, że głosują przede
wszystkim na konkretne osoby, a nie na ugrupowania polityczne.
W praktyce, jeżeli chodzi o rodzaj list kandydatów, często występują systemy mieszane. W niektórych systemach połączono zasadę
kandydatury pojedynczej z systemem zamkniętych list kandydatów.
W celu wzmocnienia szans na uzyskanie dobrego wyniku wyborczego niektóre partie postanawiają połączyć swoje siły i dokonują
tzw. blokowania list. Następuje to wtedy, gdy dwie lub więcej partii
politycznych podejmuje decyzję o wspólnym liczeniu głosów oddanych na ich listy partyjne.
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Zblokowanie list różnych partii politycznych służy redukcji głosów
straconych. Małe partie polityczne mogą mieć trudności w osiągnięciu takiego poparcia społecznego, które jest niezbędne do uzyskania
mandatu. Problem taki może mieć wiele partii. W rezultacie żadna
z nich nie otrzyma wystarczającego poparcia dla uzyskania mandatu.
Jeżeli zsumuje się głosy oddane łącznie na wszystkie zblokowane partie polityczne, może się okazać, że poparcie im udzielone wystarczy
nawet na więcej niż jeden mandat. W ten sposób „zagospodarowane”
zostaną głosy, które w przypadku indywidualnego ubiegania się
o mandat przez każdą z partii pozostałyby stracone, tzn. nie przyniosłyby żadnego mandatu.
Blokowanie list jest więc rozwiązaniem korzystnym dla najmniejszych ugrupowań. Utrudnia natomiast ugrupowaniom dużym zdobycie
mandatów „nadwyżkowych”, to znaczy takich, które nie wynikają
z poparcia dla danej partii, ale są rezultatem rozproszenia głosów
na wiele drobnych ugrupowań, które nie otrzymują żadnego mandatu.
Wprowadzenie do prawa wyborczego możliwości blokowania
list stanowi zachętę do atomizacji systemu partyjnego. Nawet małe
ugrupowania mają szansę na uzyskanie mandatów, jeżeli potrafią
utworzyć doraźną chociażby koalicję wyborczą. Nie ma więc mechanizmów, które nakłaniałyby małe partie do jednoczenia się, czy
nawet tworzenia bardziej trwałych porozumień. Mechanizm ten nie
zapewnia nawet gwarancji współpracy drobnych partii na forum
parlamentu. Blokowanie list nie musi pociągać za sobą konieczności
współpracy na innych płaszczyznach niż wyłącznie wybory.
W niektórych systemach wyborczych przewiduje się możliwości
blokowania list zarówno na szczeblu ogólnokrajowym, jak i lokalnym.
Wcale nie musi być jednak tak, że podjęcie przez partie polityczne
decyzji o blokowaniu swych list w konkretnym okręgu wyborczym
na szczeblu regionalnym nakłada na nie obowiązek postąpienia
w podobny sposób w innych okręgach czy tym bardziej w skali kraju.
Brak przepisów prawnych lub obyczajów politycznych dotyczących
konsekwentnego blokowania list w okręgach i w skali całego kraju
może powodować spore zamieszanie. Konsekwencją takiego stanu rzeczy może być nie tylko brak zrozumienia przez wyborców
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występujących zasad i mechanizmów, ale również uchwycenie relacji pomiędzy poziomem poparcia dla poszczególnych ugrupowań
w okręgach wyborczych a ostatecznym układem sił w parlamencie.
Zależności te wcale nie muszą być jednoznaczne.
Blokowanie list jest jednym z bardzo istotnych mechanizmów
kształtujących system wyborczy oraz wywiera silny wpływ na system
partyjny. W konsekwencji prowadzi ono do zwiększenia liczby partii
parlamentarnych, ogranicza nadreprezentację największych ugrupowań
politycznych i przyczynia się do zmniejszenia prawdopodobieństwa
powstawania sztucznych większości parlamentarnych, które są skutkiem zachwiania proporcji pomiędzy poziomem poparcia wyborczego
a liczbą zdobytych mandatów. Często bowiem bywa tak, że największa
partia polityczna uzyskuje bezwzględną większość mandatów, mimo
iż zdobyła znacznie mniej niż połowę głosów wyborców.
Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną możliwość poprawienia
wyniku wyborczego przez małe partie polityczne. Mogą one zdecydować o wystawieniu wspólnej listy kandydatów. Zasady tworzenia takiej jednolitej listy mogą być różne. Najczęściej polega
to na rzeczywistym tworzeniu jednej wspólnej listy, na której będą
umieszczeni kandydaci wszystkich partii politycznych wchodzących
w taką koalicję. Liczba kandydatów zgłoszonych przez poszczególne
partie oraz kolejność umieszczenia nazwisk na liście jest wynikiem
uzgodnień międzypartyjnych. Ustala się również zasady podziału
mandatów pomiędzy kandydatów zjednoczonych partii politycznych.
Niekiedy jednak przepisy ordynacji wyborczej mogą utrudniać
tworzenie wspólnych list kandydatów przez dwie lub więcej partii
politycznych. W Polsce na przykład jest możliwe tworzenie wspólnych
list wyborczych przez partie polityczne, ale utworzony w ten sposób
koalicyjny komitet wyborczy musi przekroczyć 8% próg wyborczy
w skali kraju. Tymczasem zgłaszające indywidualnie listy kandydatów
partie polityczne i komitety utworzone przez grupy wyborców muszą
się legitymować zaledwie 5% poparciem wyborców w skali kraju.
Kierownictwa tworzących wspólne listy kandydatów partii politycznych muszą rozważyć, czy ten zabieg zwiększy ich szanse wyborcze.
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PROGI W YBORCZE

Progi wyborcze (nazywane również klauzulami zaporowymi lub progami
ustawowymi) są elementem bardzo wielu proporcjonalnych systemów
wyborczych, niedopuszczającym do partycypacji w podziale mandatów
partii, które w skali kraju lub okręgu zdobyły mniej niż określony procent głosów. Stosowanie progów wyborczych, z oczywistych względów,
jest zasadniczo czynnikiem niekorzystnym dla partii najmniejszych,
korzystnym natomiast dla partii, które próg przekraczają – pozostaje
dla nich więcej mandatów do podziału (Haman 2003, s. 147).
Ważnym aspektem konsekwencji progów wyborczych jest efekt
psychologiczny, jaki one generują. Mała partia, której grozi, że nie
przekroczy procentowego progu wyborczego, nie tylko faktycznie
ponosi starty z powodu tego progu, lecz również straty psychologiczne.
Wyborca obawia się, że jego głos przepadnie lub zostanie przyznany
partii, która ów próg przekroczyła, i w następstwie takiego myślenia
głosuje na inną partię (Nohlen 2004, s. 99).
Progi wyborcze służą wyeliminowaniu z parlamentu partii najmniejszych, a preferują partie duże, są więc ułatwieniem przy budowaniu stabilnej koalicji politycznej w parlamencie i przeciwdziałają
również nadmiernemu rozdrobnieniu izby. Względy efektywności
funkcjonowania parlamentu przekłada się tu nad dążenie do jego
pełnej reprezentatywności (Garlicki 2016, s. 171).
Najważniejszym skutkiem działania progów zaporowych, z punktu
widzenia ustalania wyników głosowania, jest ich deformacyjny charakter. Stosowanie w proporcjonalnych systemach wyborczych klauzul
zaporowych narusza zasadę równości, jednakże często jest przejawem
niezbędnego realizmu politycznego, mającego na celu zapobieżenie
zbyt wielkiemu rozbiciu politycznemu w parlamencie (Chmaj, Skrzydło 2015, s. 53–54). W wyborach do Sejmu RP w 1993 roku klauzule
zaporowe wyeliminowały z walki o mandaty 19 komitetów wyborczych,
które łącznie zdobyły prawie 35% głosów wyborców. W wyniku tego
ugrupowania, które przekroczyły progi zaporowe, otrzymały większy odsetek mandatów, niż wynikało to z prostej proporcjonalności
w stosunku do liczby zdobytych głosów (Stelmach 2001, s. 89).
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Wprowadzenie klauzuli zaporowej oznaczało, że nawet znaczne
poparcie uzyskane w jednym, kilku, czy nawet kilkunastu okręgach –
przy jednoczesnym słabym poparciu w pozostałych okręgach – mogło
spowodować, iż dany komitet wyborczy nie otrzyma żadnego mandatu z powodu uzyskania mniejszego poparcia niż 5% lub 8% głosów
ważnych w skali kraju. Ze względu na bardzo duże rozdrobnienie
systemu partyjnego w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych, istniało realne zagrożenie, że progi okażą się tak wysokie, iż nie zostaną
przekroczone przez żaden lub tylko przez jeden komitet wyborczy.
W takiej sytuacji w podziale mandatów w okręgach brałyby udział
listy komitetów wyborczych, które otrzymały co najmniej 3% ważnie
oddanych głosów w skali kraju. Obniżona w takim przypadku klauzula zaporowa dla koalicji wynosiłaby wówczas 5% (Ustawa z dnia
28 maja 1993 roku, art. 3 i 6).
Wybory w roku 1993, jak i te w 1997 roku, przeprowadzone zostały na podstawie nowej ordynacji wyborczej. Poprzednia ordynacja
odpowiadała za ogromną fragmentaryzację parlamentu, w którego
skład wchodziła duża liczba małych ugrupowań. Sytuacja ta nie była
korzystna dla młodej demokracji w Polsce. Przywołana wcześniej
ordynacja wyborcza z dnia 28 maja 1993 roku wprowadzała trzy
nowe rozwiązania. Po pierwsze, wprowadzono klauzule zaporowe:
5% dla partii, 8% dla koalicji i 7% dla list ogólnopolskich. Po drugie,
zmniejszono rozmiary okręgów wyborczych. I po trzecie, zastąpiono
zmodyfikowaną metodę Hare’a-Niemeyera metodą d’Hondta (Antoszewski, Herbut 1998, s. 92).

AGREGACJA GŁOSÓW

Jednym z zasadniczych mechanizmów wpływających na funkcjonowanie systemu wyborczego jest agregacja głosów. Można tu wskazać
na kilka głównych elementów, które decydują o końcowym wyniku
elekcji, pomniejszając w istotny sposób znaczenie głosów wyborców.
Chodzi o zastosowanie takich mechanizmów w prawie wyborczym,
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które mogą doprowadzić do istotnego wypaczenia woli wyborców.
Do najczęściej stosowanych zabiegów tego typu należą progi zaporowe,
systemy przeliczania głosów na mandaty oraz poziomy agregacji głosów.
Zastosowane w ordynacjach wyborczych mechanizmy uaktywniają się w różnych sferach i na różnych etapach procesu wyborczego. Generalnie można wskazać na trzy zasadnicze sfery wpływu
mechanizmów wyborczych na końcowy wynik elekcji. Pierwsza
dotyczy przyjętych zasad selekcji kandydatów i sposobu formowania
list wyborczych. Albo wyborca czynnie uczestniczy w tym procesie,
albo całkowicie jest pozbawiony możliwości wpływania na dobór
kandydatów. W pierwszym przypadku to wyborcy samodzielnie
decydują o doborze kandydatów, np. grupa wyborców może zgłosić
własnego kandydata czy ich listę. Przypadek drugi to wyłączność partii
politycznych na tworzenie zamkniętych list kandydatów. Wyborca
może jedynie głosować na całą listę kandydatów przedstawioną przez
partię, bez możliwości jakichkolwiek na niej manipulacji. Występują
także różne formy pośrednie, np. partia zgłasza kandydatów, ale musi
uzyskać już na tym etapie określone poparcie wyborców dla swoich
decyzji personalnych. Mogą występować tzw. otwarte listy kandydatów, gdzie wyborca wprawdzie nie ma wpływu na to, kto znajdzie
się na takiej liście, ale zdecyduje, którego z kandydatów popiera.
Drugi element procesu wyborczego dotyczy oddziaływania na zachowania wyborcze obywateli. Poza zasadniczą formą, jaką jest kształtowanie opinii i postaw obywateli w trakcie kampanii wyborczej, mogą być
stosowane różne rozwiązania instytucjonalne i prawne, które prowadzą
do zakłócenia prostych relacji: głosy wyborców – mandaty. Na przykład
wprowadzenie progów zaporowych powoduje, że część zwolenników
konkretnej partii politycznej w obawie, iż nie przekroczy ona wymaganego progu poparcia, odda swe głosy na inne, posiadające lepsze wyniki
w sondażach wyborczych, ugrupowanie o podobnym programie.
Trzecia sfera, w której mogą się uwidocznić wpływy mechanizmów
powodujących falsyfikacje wyborcze, dotyczy sposobów przeliczania
głosów na mandaty. Tutaj występuje ogromna gama możliwości. Najważniejsze jest przyjęcie rozstrzygnięcia co do reguły decydowania.
Albo oprzemy ją na większości, albo na proporcjonalności.
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Najmniej manipulacji występuje w przypadku większościowego
prawa wyborczego. Ale również w tym systemie istnieją spore możliwości. Przy zastosowaniu zasady bezwzględnej większości wynik
jest najbardziej zbliżony do rzeczywistego poparcia społecznego.
Wybrany cieszy się poparciem ponad połowy głosujących. W systemie
większości względnej mogą jednak wystąpić znaczne dysproporcje
w poparciu, które było niezbędne dla otrzymania mandatu. Różnice
mogą być konsekwencją wielkości okręgów wyborczych, frekwencji
głosujących, liczby zgłoszonych kandydatów itd.
Przy zastosowaniu proporcjonalnego prawa wyborczego możliwości zafałszowania prostych relacji pomiędzy zdobytymi głosami
a liczbą uzyskanych mandatów są ogromne. Bardzo wiele zależy tutaj
od przyjęcia określonej metody przeliczania głosów na mandaty. Można
wskazać na dwa podstawowe rozwiązania. Jedno polega na zastosowaniu
metody największych liczb a drugie na przyjęciu metody kwotowej.
Pierwsza z wymienionych metod nazywana jest też metodą dzielników. Do najbardziej znanych metod tego rodzaju, i najczęściej
stosowanych należą te opracowane przez Victora d’Hondta oraz
André Sainte-Laguë.
Metody kwotowe polegają na wyznaczeniu tzw. kwoty, która jest
wynikiem dzielenia liczby ważnie oddanych głosów w okręgu przez
liczbę mandatów pozostających do obsadzenia w tym okręgu. W niektórych systemach dzielnikiem jest liczba mandatów do obsadzenia
w danym okręgu powiększona o jeden a niekiedy nawet o dwa. Liczbę
zdobytych przez partię w okręgu mandatów ustala się w ten sposób,
że bada się, ile razy kwota mieści się w liczbie głosów zdobytych
przez partię polityczną w danym okręgu. Liczba całkowita oznacza
liczbę otrzymanych mandatów. Pozostałe, nieobsadzone w powyższy
sposób mandaty w okręgu są rozdzielane w turze drugiej. Istnieją
bardzo zróżnicowane metody ich rozdziału. Najbardziej popularna
jest metoda największych reszt, najmniejszych reszt, podziału reszt
oraz metoda największych średnich. Ogólnie można stwierdzić,
że metody największych reszt i największych średnich faworyzują
raczej małe partie, natomiast metoda najmniejszej reszty – duże
partie (Nohlen 2004, s. 108).
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Konkludując, można stwierdzić, iż zasady określone w prawie wyborczym mogą w sposób bardzo istotny wpływać na system partyjny. Reguły przewidziane w zapisach prawnych sprzyjają bowiem
niektórym partiom politycznym, a wyraźnie utrudniają odniesienie
sukcesu wyborczego innym. Mechanizmy prawa wyborczego nabierają
niekiedy cech nadużyć. Rządzące partie polityczne tak manipulują
zapisami prawnymi, że w konsekwencji naruszają zasady równości
szans poszczególnych ugrupowań wyborczych. Elementy takie pojawiają się szczególnie w niedemokratycznych systemach politycznych.
Nie można tam mówić o demokratycznych regułach gry, tak więc
nie ma obiektywnych mechanizmów rywalizacji politycznej. Często
również nie ma możliwości funkcjonowania alternatywnych partii
politycznych. System partyjny nie ma więc cech charakterystycznych
dla współczesnej demokracji, opartej na wolnej grze sił politycznych,
stąd też instrumentalnie traktowane prawo wyborcze nie wywiera
wpływu na mechanizmy funkcjonowania systemu partyjnego, jedynie
je konserwuje.
Inaczej wygląda kwestia relacji między zapisami ordynacji wyborczych a systemem partyjnym w państwach demokratycznych.
Tu pojawiają się tylko pewne mechanizmy sprzyjające lub utrudniające
rywalizację między poszczególnymi partiami. Najważniejsze jednak
są stabilne, przejrzyste i powszechnie znane reguły prowadzenia
walki politycznej. Wprawdzie obowiązujące zasady i mechanizmy
nie muszą być w jednakowej mierze korzystne dla wszystkich partii
politycznych, ale ich stosowanie powinno mieć charakter uniwersalny
i nie być podyktowane wyłącznie realizacją doraźnych interesów
konkretnej partii politycznej.
Fakt, iż przyjęte reguły są korzystne tylko dla określonych typów
partii politycznych, nie jest naruszeniem zasad demokracji. To konkretna, w danym momencie, większość parlamentarna dyktuje reguły gry
politycznej. Nic dziwnego, że bierze pod uwagę rozwiązania korzystne
dla siebie. Jeżeli przy tym zachowane zostają reguły i obowiązujące
zasady stanowienia prawa, to formalnie wszystko jest w porządku.
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Można niekiedy mieć natomiast zastrzeżenia co do zachowania tzw.
politycznej poprawności i uczciwości. Wątpliwości powstają wtedy,
gdy decyzje o zmianie zasad prawa wyborczego podejmowane są pod
wyraźnym wpływem aktualnego układu sił politycznych, nastrojów
społecznych czy innych doraźnych czynników sprzyjających decydentom politycznym a niekorzystnym dla opozycji. Takie postępowanie
najczęściej powoduje retorsje w postaci podobnych zachowań ze strony
tych partii politycznych, które po kolejnym cyklu elektoralnym będą
miały możliwości decydowania o zasadach prawa wyborczego. Wtedy
to one przyjmą takie rozwiązania, które właśnie im przyniosą największe
korzyści. Tym razem kosztem pozostałych ugrupowań politycznych.
Przy występowaniu tego typu mechanizmów trudno będzie się doczekać stałych reguł gry politycznej i stabilnego systemu partyjnego.
Jak wskazano, istnieją dwie możliwości. Albo partia polityczna
podda się obowiązującym zasadom gry wyborczej i dostosuje swoje
struktury organizacyjne oraz sposoby prowadzenia kampanii wyborczej do mechanizmów wytworzonych przez przepisy prawne, albo
doprowadzi do takich zmian w ordynacji wyborczej, że będą one
jej przynosiły wymierne korzyści. Trwanie w uporze i nieliczenie się
z realnie funkcjonującymi mechanizmami wytworzonymi przez reguły
prawa wyborczego, lub brak ich zrozumienia, zawsze będzie powodował
obniżenie szans na odniesienie sukcesu wyborczego, a niekiedy wręcz
te szanse zaprzepaszczał. Podniesiony wątek dotyczący zrozumienia
zasad prawa wyborczego i rządzących nimi prawidłowości i zależności
jest szczególnie ważny. Można niekiedy odnieść wrażenie, że niektóre
partie postępują w sposób irracjonalny. Podejmują działania, które
są sprzeczne z ich obiektywnymi interesami.
Jak wyraźnie widać z powyżej przedstawionych mechanizmów,
istnieje obustronna zależność między prawem wyborczym a systemem
partyjnym. Wzajemne oddziaływanie jest wyjątkowo silne i wielokierunkowe. Znajomość tych mechanizmów pozwala na dokonywanie
zmian – w prawie wyborczym, w celu jego doskonalenia i większej
obiektywności w wyłanianiu reprezentacji politycznej obywateli, oraz
w dostosowywaniu struktur i zasad działania partii politycznych dla
ich szerszej reprezentatywności społecznej.
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W EPOCE HERMESA. KILKA UWAG
O EDUKACJI DZIENNIKARZA I SYTUACJI
ZAWODU DZIENNIKARSKIEGO
STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono najważniejsze, zdaniem autora, problemy,
przed jakimi stawała edukacja dziennikarska na poziomie uniwersyteckim
w okresie od powrotu dziennikarstwa na uczelnie aż po dzień dzisiejszy,
a więc przez ponad 20 lat. Wielkim wyzwaniem było i jest zbalansowanie
złożonych funkcji edukacyjnych stojących przed nauczaniem akademickim, jak: zewnętrzne i wewnętrzne, adaptacyjna, emancypacyjna,
funkcje adsorpcyjne. Czy celem studiów dziennikarskich ma być tylko
praktyka i uzawodowienie, czy równorzędne kształcenie na poziomie
bardziej ogólnym, będące długofalową inwestycją w kapitał ludzki?
Jaki wpływ na edukację dziennikarzy mają liczne reformy szkolnictwa
wyższego? To pytania domagające się odpowiedzi. W drugiej części
artykułu poddano pod rozwagę opinie dotyczące regresu bądź rychłego
zaniku dziennikarstwa jako wyuczonej profesji, w związku z rozwojem
nowych mediów, tzw. kultem amatora, a szczególnie popularnością
dziennikarstwa obywatelskiego.
Słowa kluczowe: dziennikarstwo, profesja dziennikarska, dziennikarstwo
obywatelskie, edukacja dziennikarska, adaptacyjna funkcja, emancypacyjna
funkcja, uzawodowienie studiów, książka dziennikarska.

SUMMARY

In the Era of Hermes. Several Remarks on Journalist Education
and the Situation of Professional Journalism
This article presents the most important problems, according to the author,
that journalism education at the university level has faced since the return
of journalism to universities, i.e. for over the last 20 years. Balancing the
complex educational functions, such as external and internal, adaptive,
emancipatory, and adsorption, of academic teaching has been and continues
to be a great challenge. Should the aim of journalism studies only focus

124

Andrzej Kaliszewski

on apprenticeship and professionalization, or should it be an equivalent
education at a more general level, which is a long-term investment in human capital? What impact have numerous higher educational reforms had
on journalists’ education? These questions demand answers. The second
part of this paper evaluates opinions regarding regression or imminent
disappearance of journalism as a learned profession, in connection with
the development of new media, the so-called cult of the amateur, and
especially the growing popularity of citizen journalism.
Keywords: journalism, the journalist profession, citizen journalism,
journalism education, adaptive function, emancipatory function, professionalization of studies, journalism book.

N

*

iniejszy artykuł jest inspirowany 25 latami, kiedy wspólnie
z prof. dr hab. Teresą Sasińską-Klas i pod jej długoletnim
kierownictwem miałem przyjemność współtworzyć najpierw
program, a później praktykę edukacji pod szyldem Międzynarodowej
Szkoły Dziennikarstwa (jednostki pozawydziałowej UJ), a potem Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (jednostki Wydziału
Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ). Owe początki i dokonania
były na różne sposoby (od tych bardziej sentymentalnych po stricte
naukowe) przywoływane, komplementowane w wystąpieniach i towarzyszących publikacjach podczas obchodów 20-lecia Instytutu
Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ w roku 2018 – nie
miałoby sensu ich tutaj streszczanie. Ograniczę się do jednej refleksji:
nie nastąpiłoby odrodzenie naszego kierunku dziennikarstwa z taką
przewagą sukcesów i trwałych aktywów (tak w wymiarze intelektualno-naukowym, jak tym organizacyjno-materialnym), gdyby nie
inwencja, pracowitość, sztuka mediacji prof. Teresy Sasińskiej-Klas,
której teraz dedykuję tych kilka refleksji wynikłych z praktyki, jak
i studiów nad literaturą przedmiotu.
Zogniskowałem je na dynamice przemian, jakie się dokonały
między tamtymi czasami pięknego początku (odrodzenia) dziennikarstwa akademickiego i zawodu dziennikarskiego w całkiem wolnej
Polsce, a dniem dzisiejszym. Szczególnie istotne stało się umocnienie
nowego hegemona – Internetu – i rozwijającego się w nim burzliwie
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dziennikarstwa obywatelskiego. Dużo zmian wniosły też reformy
kształcenia w Polsce. Śledząc literaturę przedmiotu, natrafiamy
też na „proroctwa” (i dowody) dotyczące kryzysu (zmierzchu?)
poszczególnych mediów (jak prasa online czy telewizja), dużych
publicystycznych gatunków dziennikarskich, a nawet końca samego
zawodu dziennikarskiego w jego tradycyjnej formule – jako profesji
inteligenckiej i profesji społecznego zaufania (misji). Moje refleksje
podzieliłem na dwa podrozdziały. Pierwszy (Edukacja. Ale jaka?)
dotyczy przemian i wątpliwości związanych z edukacją dziennikarską
jako kształceniem akademickim i oczekiwaniami wobec niej. Drugi (Czy zawód dziennikarza będzie istniał?) jest próbą odniesienia
się do perspektyw tej profesji w XXI wieku, tak jak przedstawiono
ów problem w kilku, moim zdaniem najciekawszych, pełnych troski
tekstach.

EDUK ACJA. ALE JAK A?

Każda szkoła wyższa pełni złożone funkcje edukacyjne: te zewnętrzne
(na rzecz systemu edukacji, regionu, makrosystemu, państwa i jego
polityki społecznej) oraz te wewnętrzne, tj. nakierowane na studentów (dydaktyczne, wychowawcze, wspomagania w rozwoju
i kompensacyjne) (Jaskot 2007, s. 399–403). Oczywiście co najmniej
równoprawna do tych edukacyjnych jest funkcja naukotwórcza
szkoły wyższej, a szczególnie uniwersytetu, którą tu bliżej się nie
zajmuję. Renata Góralska wprowadza dodatkowo ciekawą kategorię:
tzw. funkcji ukrytych (zwanych też absorpcyjnymi). I tak: a) dorosły
absolwent liceum przychodzi na studia, aby spędzić mile czas, odsuwając od siebie na razie konieczność wyboru drogi życiowej, b) studia są przechowalnią młodzieży, dla której nie ma zatrudnienia lub
pracy na miarę aspiracji jej samej bądź jej rodziców (Góralska 2003,
s. 71). Góralska sugeruje też jeszcze jeden ciekawy podział, na studia
„twarde” i „miękkie” – chodzi tu o faktyczny „wysiłek studiowania”
na danym kierunku. Studia miękkie nie wymagają wielkiej pracy,
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łatwo i miło można zdobywać oceny, uzyskiwać dyplomy. Należałoby,
naszym zdaniem, dodać jeszcze jedną funkcję „ukrytą”: oferuje się
studia modne i w szerokim społecznym odbiorze prestiżowe. Trudno
zaprzeczyć, że nasilenie tych dwu funkcji („miękkie” i „modne”)
dawało się zauważyć w procesie edukacyjnym naszych (i nie tylko
naszych) studiów dziennikarskich, szczególnie po ich wznowieniu
w połowie lat 90., kiedy to np. liczba kandydatów na 60–80 miejsc
sięgała czasem siedmiu setek, a nauka i sama atmosfera była (i jest)
dość powszechnie określana przez studentów jako miła i niestresująca.
Czy to dobrze? Niech pytanie to pozostanie na razie retorycznym.
W czasach, o których tu mówimy, dziennikarstwo na UJ istotnie było
w grupie kierunków modnych czy bardzo modnych (obok prawa czy
informatyki), zarazem zdawało się zapewniać zawód prestiżowy, dający
dobrą pozycję materialną, do czego dochodził jeszcze jeden, stosunkowo nowy, argument „za”, związany z mediatyzacją i lawinowym
rozwojem nowych mediów, nazwijmy go aspektem celebrycko-wizerunkowym. Należy przy tym zarazem podkreślić, iż dziennikarstwo jest zawodem otwartym, a dostęp do niego (i to na zasadzie
pełnego zatrudnienia) mają absolwenci różnych kierunków (czasem
wystarczy np. dyplom weterynarii, przy innych zaletach). Co więcej,
dziennikarstwo w swych najcenniejszych (społecznie i kulturowo)
przejawach ma charakter bardzo indywidualny i twórczy. Słusznie
jedna z badaczek tematu wymienia wśród znaczących wyróżników
rzeczonej profesji ważność tzw. „talentyzmu” (Pokrzycka 2015).
Ów aspekt twórczy, a nie tylko i może nie przede wszystkim utylitarny,
powinien mieć znaczący wpływ na plan studiów i ich zdecydowanie
interdyscyplinarny charakter.
Chciałbym się teraz pochylić nad etosem kształcenia przez placówki
uniwersyteckie i akademickie. Powinny one prowadzić długofalowe
działania naukotwórcze oraz edukacyjne; te drugie zaś: jako inwestycję
dla przyszłości, w kapitał ludzki. W literaturze przedmiotu ważna
ta kwestia ujmowana jest zwykle jako ścieranie się dwóch funkcji:
adaptacyjnej i emancypacyjnej. Funkcja adaptacyjna to transmisja
kultury i wiedzy, odtwarzanie, standaryzacja, wpajanie kompetencji zawodowych, co w samym procesie edukowania przekłada się
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na: posłuszeństwo, uprzedmiotowienie kadry i studentów. Funkcja
emancypacyjna natomiast (wyróżniająca uniwersytety) to nauka
krytycznego myślenia, twórczość, wolność poglądów, poszerzanie
horyzontów, promowanie treści wykraczających poza program,
wieloparadygmatyczność, sięganie do wiedzy interdyscyplinarnej1.
W tym miejscu moich rozważań nie może zabraknąć opinii filozofa (i zarazem filozofa nauki), który dużą część swojego dorobku
poświęca działaniom komunikacyjnym oraz analizie praktycznych
odniesień „myśli” do „świata życia”. Mówię o Jürgenie Habermasie
(Habermas 1999; por. Evert 1993; Nussbaum 2008; Szahaj 2008;
Witkowski 2009) i jego tzw. trójkącie interesów poznawczych. A więc
wyróżnić można następujące interesy/cele: 1) interes techniczny (standaryzowane cele i środki, konsumpcja z góry założonych, instrumentalnych informacji, brak samodzielnych interpretacji); 2) praktyczny
(realizowany poprzez język, a więc sztuka rozumienia, umiejętności
nawiązywania i utrzymania różnorakiej komunikacji międzyludzkiej),
cele tego typu edukacji są procesami, nie są definitywne; i wreszcie
3) interes emancypacyjny, który służy uwalnianiu się od narzucanych
więzi i schematów, daje potencjał „racjonalnego działania i samookreślenia się, jak i autorefleksji” (Evert, 1993, s. 132), przejawia się
on w postaci „wiedzy krytycznej”, a nie afirmatywnej.
Rozbudzanie potrzeb „wiedzy krytycznej” i „emancypacyjnej”,
kształcenie dla „być”, nie „mieć”, wydaje się szczególnie ważne w edukacji dziennikarzy (i innych zawodów medialnych), jako „czwartej
władzy”, od której oczekuje się pogłębionej interpretacji zjawisk,
niezależnej refleksji o świecie, mającej nawet ambicje projektowania/
zmieniania rzeczywistości. Do tych konkluzji bardzo dobrze odnoszą
się słowa Stanisława Rainko, wypowiedziane w kontekście omówienia
przywołanej tu teorii krytycznej Habermasa:

1

Podobnie Robert Kwaśnica wskazuje na dwie racjonalności jako kategorie
wyznaczające ramy ludzkiego świata (i co za tym idzie – kierunki edukacji):
racjonalność adaptacyjną i emancypacyjną (Kwaśnica 2007, s. 84–130).
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Historia zna mechanizm uczenia się i nauczania. Działa on w formie zinstytucjonalizowanej od tysiącleci. Na tej drodze przekazywane są treści poznawcze oraz odbywa się proces kształcenia
kadr dla rzemiosła i przemysłu, techniki (…) zarządzania itp.
Celem jest tu opanowanie pewnego zasobu wiedzy o świecie
oraz niezbędnych sprawności i umiejętności w manipulowaniu
rzeczami, ludźmi i zobiektywizowanymi procesami społecznymi. Ale historia zna również odmienny mechanizm. Ilustruje
go działalność proroków, apostołów, ideologów, propagandystów
i ludzi podobnego pokroju. (…) Chcą oni kształtować ludzi,
wpływać na ich postawy i postępowanie, przygotowywać ich
do akceptacji jakichś programów społecznych lub ich odrzucenia,
godzić ze status quo lub wzywać do jego destrukcji. W czasach
nowożytnych i współczesnych funkcje te przejmowane będą
coraz częściej przez partie polityczne oraz środki masowego
przekazu (Rainko 1983, s. 19–20).

Te powyższe, słuszne spostrzeżenia i postulaty stają jednak w sprzeczności z oczekiwaniami utylitarnego uzawodowienia studiów. Są to ponoć
pragnienia: 1) samych studentów dziennikarstwa – klientów uczelni
traktowanej jako usługodawca i fabryka magistrów, 2) pracodawców
rzekomo oczekujących posłusznego i posiadającego konkretne techniczne umiejętności pracownika, 3) samego systemu edukacji, pragnącego w sytuacji wszechwładnego i zmitologizowanego wolnego rynku
kształcić możliwie utylitarnie i tanio. Przyjrzyjmy się paru opiniom
na temat właśnie traktowania uniwersytetu jako „usługi edukacyjnej”,
uczenia „na dziś”, coraz głębszego uzawodowienia studiów (kosztem
przedmiotów ogólnych i teoretycznych), a generalnie – aprecjacją
ćwiczeń i pracowni z udziałem tzw. fachowców, kosztem wykładów.
Jak wyliczyła Lidia Pokrzycka, „co roku tyle osób dostaje tytuł
magistra dziennikarstwa (…) ile wykonuje ten zawód” (Pokrzycka,
2015, s. 128). A więc nawet rozszerzanie i aktualizowanie oferty edukacyjnej jako stricte zawodowej nie na wiele się absolwentowi przyda
w konfrontacji z rynkiem pracy. Może zatem trzeba konkurować tym
czymś innym niż praktyczna wiedza i techniczne umiejętności, które
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przy tempie rozwoju mediów i tak szybko się dezaktualizują? Mimo
to, jak wynika z badań przeprowadzonych przez tę autorkę wśród
studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej uczelni lubelskich,
zdecydowana większość studentów chciałaby jeszcze więcej godzin
warsztatowych (70% za, do 30 % przeciw), mimo iż z danych przytoczonych w tymże artykule wynika, że jest ich już dużo, a uczelnie
przykładają do rozszerzania tej oferty wielką wagę. Pozytywne jest
to, że zarazem 15% ankietowanych podkreśla, iż „za mało piszemy”,
a więc jednak odwołuje się do kreatywnych i intelektualnych potrzeb
adepta zawodu. Ta ostatnia opinia – wyłamująca się ze stereotypu
supremacji popytu na stricte „techniczną” i adaptacyjną edukację
dziennikarską – znajduje analogie także wśród studentów naszego
Instytutu. Odpowiednio zainspirowani, potrafią tworzyć wartościowe
teksty, analizować i interpretować cudze, podejmować dyskusje i toczyć
spory o charakterze aksjologicznym, tematologicznym, stylistycznym,
wychodząc poza tak ceniony przez nich uzus.
W rozważaniach wokół presji na coraz głębsze uzawodowienie
studiów wyższych ważny jest głos Zbyszko Melosika (Melosik 2009,
s. 138–139), który wyróżnił trzy modele relacji między rynkami pracy
a wykształceniem absolwentów. Pierwszy to precyzyjne dopasowywanie liczby przyjęć (i programów) do aktualnego zapotrzebowania
rynku; skutkiem jest całkowite uzależnienie edukacji od ekonomii,
ze szkodą dla wielostronnego rozwoju człowieka i czystej potrzeby wiedzy u młodych ludzi. Drugi model to edukacja idąca ściśle
w zgodzie z aspiracjami i wyobrażeniami młodzieży (więc i modą),
co może dać jednak efekt przeedukowania i inflację dyplomów. Trzeci
model to niekontrolowane relacje między edukacją a rynkiem pracy,
co daje nieprzewidywalne rezultaty przy szukaniu zatrudnienia przez
posiadaczy dyplomów. Uważam, iż gdy idzie o dziennikarstwo i komunikację społeczną, mamy na przestrzeni ostatnich z górą dwóch
dekad do czynienia z miksem wszystkich tych trzech modeli (ale
chyba z przewagą trzeciego).
Krytyce istnienia studiów dziennikarskich w ogóle, jako mało
użytecznych do podjęcia pracy w mediach, przeciwstawił się w bardzo
interesującym wywiadzie Marek Palczewski (dziennikarz i nauczyciel
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akademicki). Najpierw streścił on cztery „mity”, głoszące, iż „dziennikarstwa studiować nie warto”. Owe mity to: 1) „studia nie przygotują cię
do zawodu, tylko praca w redakcji może cię tego nauczyć”; 2) „na studiach będziesz miał tylko nieprzydatną teorię i wiele przedmiotów,
które nie są potrzebne przyszłemu dziennikarzowi”; 3) „redakcje
wolą same nauczyć warsztatu, chcą więc, żebyś miał wiedzę ogólną
z jakiejś dyscypliny, a nie studia zawodowe”; 4) „nie idźcie na studia
dziennikarskie, bo po nich nie ma pracy”.
Z podanych przez Palczewskiego argumentów obalających te mity,
zacytuję trzy – moim zdaniem najtrafniejsze: a) „Uczę w niepublicznej uczelni w Warszawie, gdzie 50 proc. przedmiotów to przedmioty
praktyczne (warsztaty dziennikarskie), reszta to przedmioty ogólnorozwojowe (filozofia, prawo, ekonomia, socjologia, językoznawstwo,
kulturoznawstwo, historia, politologia, psychologia, PR, retoryka,
informatyka itd.). Absolwent opuszcza mury uczelni, wiedząc, jak
napisać informację, przeprowadzić wywiad, znając prawo, rozumiejąc dylematy etyczne, będąc przygotowany również do zawodu
w PR czy w reklamie. Po jakich innych studiach będzie tak dobrze
przygotowany do zawodu dziennikarza?”; b) „studia nie są przeszkodą,
lecz pomocą w uzyskaniu wyższej jakości dziennikarstwa. Spójrzcie,
ile tekstów w Internecie jest niskiej jakości – to one produkowane
są przez ‘dziennikarzy’, którzy nie ukończyli studiów zawodowych”;
c) „po studiach dziennikarskich możesz być nie tylko dziennikarzem,
ale możesz pracować w wielu dziedzinach komunikacji społecznej:
w PR, reklamie, placówkach oświatowych, instytucjach kulturalnych
itd. Dzięki studiom dziennikarskim masz większe pole manewru
i większe szanse na pracę” (Palczewski 2019). Chciałbym podkreślić
w tej wypowiedzi jeden zwłaszcza argument, jakim jest dostarczanie przez studia dziennikarskie wiedzy szerokiej (w dużej mierze
o charakterze ogólnohumanistycznym), tej, którą wyżej określiliśmy
także jako emancypacyjną i generalnie niezbędną w wykształceniu
akademickim, jako owa szczególna wartość dodana, działanie nie
tylko utylitarne (zawodowe), na dziś, ale przyszłościowe.
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Opinie innych dziennikarzy na temat potrzeby studiowania
dziennikarstwa znalazłem m.in. w cytowanym już tu tekście Lidii
Pokrzyckiej. I tak Agata Fijuth chwali swoje studia dziennikarskie
jako „ciekawe i pomocne” nie tyle za wyniesione praktyczne umiejętności (tych można się szybko nauczyć w redakcji), ale za zajęcia
(teoretyczne), które dotyczyły „gatunków literackich i bardzo szeroko
pojętej współczesnej kultury (nurtów, tendencji, specyfiki gatunków)”
(Pokrzycka 2015, s. 130).
Ze swej strony, nie negując potrzeby doskonalenia edukacji warsztatowej, chciałbym zwrócić uwagę (a wiem to z licznych głosów
i własnych obserwacji), iż każdy absolwent studiów dziennikarskich
w przypadku zatrudnienia w konkretnej redakcji jest przez nią przyuczany do specyficznych wymogów, procedur, edukacja zawodowa
na uczelni jest raczej tylko wstępem do „technicznych” aspektów
zawodu, co staje się tym bardziej regułą, im szybciej rozwijają się
media i ich otoczenie – proces edukacji będzie zawsze o dwa kroki
w tyle. Może więc lepiej nie zapominać o tym, co uczelnia, zwłaszcza
ta akademicka czy uniwersytecka, jest w stanie dać na naprawdę
wysokim poziomie, a więc wiedzę ogólną i teoretyczną?
Wracając do obserwacji na „własnym podwórku”, mogę z zadowoleniem podkreślić, iż program jednolitych studiów (kursów)
magisterskich, a później studiów dwustopniowych, oferowanych
przez IDMiKS UJ wychodził naprzeciw paradygmatom edukacji
uniwersyteckiej w tym sensie, jaki podkreślałem tu, pisząc o łączeniu edukacji adaptacyjnej i emancypacyjnej. Oferował od początku
liczne przedmioty ogólne, w tej liczbie humanistyczne (jak filozofia,
ekonomia, socjologia, geografia polityczna, historia, współczesne
systemy polityczne, kierunki literatury, nurty kultury, podstawy historii sztuki, stylistyka i kultura języka, retoryka, logika, semiotyka,
opinia publiczna, polski system polityczny, etniczność i regionalizm
– nie wymieniam wszystkich). Bogata była też od początku oferta
w zakresie przedmiotów teoretycznych zawodowych, takich jak
historia mediów, historia prasy, nauka o komunikowaniu, gatunki
dziennikarskie, teorie komunikowania, prawo autorskie i prasowe,
metodologia badań medioznawczych, edukacja medialna. Z drugiej
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strony licznie prezentowane były i są zajęcia praktyczne, jak pracownie
prasowe, radiowe telewizyjne, PR i reklamy, pracownia fotograficzna, desktop publishing, reportaż w mediach, warsztaty edytorskie,
autoprezentacja, konwersatoria specjalistyczne, praca dziennikarza
w języku obcym i in. Stopniowo, w latach 2000., przybywało też
przedmiotów (teoretycznych i praktycznych) związanych z rozwojem nowych mediów, w tym internetu. Obecnie są to np. marketing
i zarządzanie, komunikowanie wizualne, społeczeństwo informacyjne, dziennikarstwo w nowych mediach, formy paraartystyczne
w mediach, mediatyzacja sfery publicznej i in.
Choć w stosunku do naszego IDMiKS można raczej mówić
o optymalnych – w dłuższej perspektywie – proporcjach adaptacyjnego i emancypacyjnego kształcenia, w zgodzie z odwiecznym
etosem uniwersytetu, to niestety od momentu wdrażania w Polsce
tzw. procesu bolońskiego (1999) pojawiły się negatywne skutki jego
jawnych, jak i podskórnych dogmatów, jak harmonizacja, dostosowanie, standaryzacja, minimalizacja programów, ograniczanie
przedmiotów „ogólnych” (szczególnie humanistycznych) na rzecz
zawodowych; przedmioty ogólne pozbawiane były ćwiczeń i konwersatoriów. Nad całą polską nauką zawisło widmo neoliberalnej
ekonomii, globalizmu i konsumeryzmu, rosła buchalteryjna a nie
merytoryczna zadaniowość, biurokratyzacja i rankingowanie, słynna już dziś „punktoza” we wszystkich możliwych (indywidualnych
i zbiorowych, ilościowych i jakościowych) aspektach, nawet tam,
gdzie to wydaje się niemożliwe. Z przywoływanym tu jako tradycyjny
a zarazem działający dla przyszłości etosem uniwersytetu kłóci się też
w znacznej mierze implementowana do przedmiotów siatka „efektów
kształcenia”, tyleż abstrakcyjna co niekompatybilna z rozmaitością
zmiennych i twórczych treści, których specyfikę i szczegółowe efekty
powierzano dawniej z dobrym skutkiem kompetencji i twórczej
inwencji samodzielnych pracowników uczelni (ich mandatem były
zaś stopnie i tytuł oraz faktyczny, nie punktowy, dorobek naukowy).
Nie tylko, ale może szczególnie w przypadku kształcenia przyszłych
dziennikarzy (zawodu twórczego, zarazem „czwartej władzy”) – uczenie według rzeczonej siatki efektów przypomina – że użyję metafory
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– nakładanie siodła na grzbiet tygrysa. Tym bardziej, że obecna siatka
powstała zgodnie z duchem i literą nauk społecznych, eliminując
choćby mniejszościowy składnik humanistyczny.
Tym samym doszedłem do ostatniego etapu rozwoju edukacji
dziennikarza w XXI wieku. Mam na myśli zmianę dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w myśl której dziennikarstwo (jak je tu umownie
nazywamy) znalazło się w dziedzinie nauk społecznych jako „nauki
o komunikacji społecznej i mediach”2. Uzyskanie własnej dyscypliny
owszem, cieszyło, choćby ze względu na klarowniejsze możliwości
doktoryzowania i habilitowania, gdyż poprzednio ścieżka ta musiała
być zapośredniczona przez inne pokrewne dyscypliny, jak np. politologia czy literaturoznawstwo. Jednocześnie jednak dziennikarstwo
akademickie i medioznawstwo formalnie utraciły swe prawdziwe,
humanistyczne korzenie. Poprzednio – przypomnijmy – nauczanie
dziennikarstwa i badania medioznawcze pozycjonowane były w dziedzinie nauk humanistycznych, jako może nie najszczęśliwszy z punktu
widzenia formalnego, ale prawdziwy pod względem treści „amalgamat”
nauk o poznaniu i komunikacji społecznej, nauk o polityce, socjologii,
literaturoznawstwa i językoznawstwa (z tych też dyscyplin rekrutowały
się składy wykładowców). Petryfikacja „dziennikarstwa” pod szyldem
„komunikacji społecznej i mediów” w ramach nauk społecznych jest,
jeśli akt ten traktować bez wyjątków poważnie i literalnie, być może
końcem edukacji tego zawodu jako twórczego, upodmiotowionego,
o humanistycznej i hermeneutycznej proweniencji.
Przyszłość edukacji dziennikarskiej na poziomie uniwersyteckim
widzę w interdyscyplinarności społeczno-humanistycznej bądź
humanistyczno-społecznej. To samo należy powiedzieć o tematyce
i metodologii badań medioznawczych: powinno się na równi traktować
metody jakościowe, jak i ilościowe, nie zapominać o ugruntowanych
badaniach prasoznawczych, o historii mediów, o naukowym opracowywaniu dorobku i biografii wielkich twórców mediów.

2

Por. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września
2018 roku w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych. Dz.U. z 25 września 2018, poz. 1818.
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CZY ZAWÓD DZIENNIK AR ZA BĘDZIE ISTNIAŁ?

W XXI wieku silne i trudne do opanowania stało się zjawisko nieautoryzowanych przepływów treści (między różnymi mediami,
platformami, rodzajami i gatunkami) oraz wysyp „pseudotwórczości”
nowomedialnej: produkcji często anonimowych, zapośredniczanych czy
wielekroć cytowanych, które nabierają znaczenia poza jakimkolwiek
ustalonym porządkiem, kryterium prawdziwości czy kompetencji;
mam też na myśli tę (jak ją nazywa Henry Jenkins) konwergencję
oddolną, polegającą na tym, iż to sami konsumenci archiwizują,
redystrybuują, komentują treści medialne, przejmując tradycyjne
role redakcji czy wydawcy. Na deprecjację zawodu dziennikarskiego
składa się również zrelatywizowanie bądź odrzucanie w kulturze
konwergencji – opartej na zbiorowej inteligencji – tradycyjnych
paradygmatów eksperta (do jakiej to roli przez całe XX stulecie był
przygotowywany dziennikarz). Jak pisze Jenkins: „(…) nasze tradycyjne
przekonania bycia ekspertem załamują się lub co najmniej zmieniają
dzięki bardziej otwartemu procesowi komunikacji w cyberprzestrzeni.
Paradygmat eksperta wymaga znajomości zawężonego obszaru wiedzy, jaki może opanować jednostka. Z kolei pytania stawiane przez
zbiorową inteligencję są otwarte i interdyscyplinarne – przełamują
granice zagadnień i wykorzystują połączoną wiedzę zróżnicowanej
społeczności” (Jenkins 2007, s. 54). Dlatego – rozwińmy tę myśl
– dziennikarza prasowego zastąpił bloger, korespondenta telewizyjnego – amator z telefonem komórkowym, a publicystów ekspertów
– internetowe fora.
Ciosem dla stabilności zawodu dziennikarskiego stało się też
samo tempo życia, skutkujące lawinowym przepływem informacji
i krótkim żywotem tychże. Jak lapidarnie ujął ten proces wybitny
korespondent i teoretyk dziennikarstwa Krzysztof Mroziewicz:
„Cywilizacja obrazkowa, telewizyjna, internetowa, przyzwyczaiła nas
do tego, że opisu wojny pióra doskonałego autora nie chcemy, jeśli nie
opisze jej w dwu akapitach. Wolimy mimesis zdjęcia – fotograficzne
odwzorowanie rzeczywistości” (Mroziewicz 2012, s. 448).
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Deprecjacji zawodu dziennikarskiego sprzyja wreszcie nadmierna
celebrytyzacja, włączanie go w przemysł medialnej rozrywki, a także
uwikłanie w polityczne i korporacyjne interesy.
Niewątpliwie jednak jako najpoważniejsze „zagrożenie” profesji
dziennikarskiej wyrósł sam internet. Sieć zyskała status nie tylko
globalnego komunikatora, najważniejszego medium, ale siły o charakterze holistycznym, wręcz metafizycznym, co znalazło najpełniejszy
wyraz w filozofii New Age, gdzie postrzegana jest jako mózg (centralny
system nerwowy) Matki Ziemi (Gai), która w gruncie rzeczy stoi
za wybuchem trzeciej (informatycznej) rewolucji i to za jej sprawą
przywrócić ma ład planecie zdewastowanej przez ludzkie rządy (por.
Lacroix 1999, rozdz. Wielki przełom).
Prawdziwy wstrząs, gdy idzie o punktowanie zagrożeń (tych już
wywołanych i tych, których należy się spodziewać) niesionych przez
bezkrytyczną absolutyzację (ubóstwienie?) Web 2.0, stanowiła książka
Andrew Keena pod prowokacyjnym tytułem – Kult amatora. Jak Internet niszczy kulturę. Jak podkreślił w polskim wstępie do tej publikacji
Kazimierz Krzysztofek, Web 2.0 tym się różni od 1.0, iż z medium
komunikacji stała się środowiskiem społecznym, gdzie „każdy użytkownik ma potencjalnie władzę definiowania ludzi, rzeczy zjawisk
i wydarzeń wedle własnych pojęć i znaczeń” (Krzysztofek 2007, s. 15).
Obawy samego Keena (współtwórcy m.in. Wikipedii!) wobec przyszłości zawodu dziennikarskiego w związku z Web 2.0 sprowadzają
się w istocie do tezy zasygnalizowanej już w tytule książki: to kult
amatora, a oddanie amatorowi władzy nad prawdą może być groźne.
Keen pisze:
Właściwie dziennikarstwo obywatelskie to eufemizm, określający
to, co normalnie nazwalibyśmy dziennikarstwem uprawianym
przez osoby niebędące dziennikarzami lub, jak stwierdził w magazynie „The New Yorker” Nicholas Lemann, dziekan Szkoły
Dziennikarstwa Uniwersytetu Columbia (…), przez ludzi, którzy
nie są zatrudnieni przez media, ale pełnią podobną funkcję.
Profesjonalni dziennikarze zdobywają zawód, kształcąc się
i mając bezpośredni kontakt z branżą, pisząc sprawozdania
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i redagując informacje pod uważnym okiem specjalistów. Dla
porównania dziennikarze obywatelscy nie mają żadnego formalnego wykształcenia ani wiedzy specjalistycznej, jednak
regularnie oferują nam swoją opinię jako fakt, pogłoskę jako
reportaż, niedomówienie jako informację (Keen 2007, s. 61).

Keen przytacza różne niedobre konsekwencje istnienia „oddolnego dziennikarstwa”, jak np. brak etycznej, materialnej czy prawnej
odpowiedzialności3, tworzenie się na miejsce tradycyjnych redakcji
„samochwalczych grup”, wreszcie uprawianie różnych form „cyfrowego narcyzmu” (Keen 2007, s. 68).
Trzeba przyznać, że Keen zwraca też uwagę na zalety dziennikarstwa
obywatelskiego, takie jak docieranie do niszowych grup i środowisk
czy dostarczanie „informacji mniej uprzedzonych, nieprzefiltrowanego obrazu świata, niż uzyskujemy z tradycyjnych źródeł informacji”
(Keen 2007, s. 62). Uważam, że warto w tym miejscu przypomnieć,
iż dziennikarstwo obywatelskie nie zrodziło się bynajmniej w Sieci: ma swoje mocne korzenie w czasach kontrkultury lat 60. (por.
Jawłowska 1975; Kontrkultura – co nam zostało z tych lat 2005; Maj
’68. Rewolta 2008). Wtedy to młodzi ludzie pod hasłami autentycznej
samorealizacji człowieka wypowiedzieli wojnę oficjalnym „świńskim mediom”, podstępnie represywnym i kroczącym drogą coraz
silniejszej koncentracji. Tworzyli niezależne pisma, zajmowali stacje
radiowe i telewizyjne, by przemówił przez nie autentyczny głos „ludu”.
Zwrócić należy też uwagę, że dziennikarstwo obywatelskie, jako prasa
lokalna i środowiskowa czy małe radia, jest skuteczniejsze w opisywaniu i rozwiązywaniu problemów dotyczących autentycznego
korzystania z demokracji. „Przodkiem” dzisiejszego dziennikarstwa
obywatelskiego była też prasa opozycyjna – tzw. podziemna – czasów
PRL-u. W małej monografii poświęconej mediom obywatelskim
i dziennikarstwu obywatelskiemu (Dziennikarz z naszych stron
3

Np. jeden z rozmówców Keena, Al Saracevic z „San Francisco Chronicle”, jedno
z zagrożeń widzi w tym, iż o ile w tak bardzo demokratycznej Ameryce zdarzało
się, iż profesjonalista-dziennikarz za kłamstwo trafił do więzienia, to nigdy nie
dotknęło to i pewnie nie dotknie autora bloga!
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2000) używane jest znacząco zmodyfikowane określenie tej działalności: „obywatel dziennikarz”. Do tego, iż zawodowi dziennikarze
naprawdę mają się czego i kogo bać, przekonuje błyskotliwy bon
mot użyty przez Krzysztofka: „Profesjonalizmu trzeba bronić, ale
warto też pamiętać, że Titanica zbudowali fachowcy, a Arkę Noego
amatorzy” (Krzysztofek 2007, s. 21).
Kolejnych ciekawych uwag dostarcza praca Petera J. Andersona i Geoffa Warda pt. Przyszłość dziennikarstwa w dojrzałych
demokracjach. Szczególnie interesujący wydał mi się wynik badań
dotyczących wpływu samych odbiorców na treść i formę przekazów
medialnych. Tradycyjny przekaz dziennikarski – podsumowują
autorzy – postrzegany jest już jako nazbyt schematyczny, przyjmuje
się go z obojętnością (bardziej ceni się efekt świeżości amatorów).
„Twarde” wiadomości coraz bardziej ustępują „miękkim”, a przeciętny
komunikat jest skracany, trywializowany. Warto jednak zapamiętać
bardzo krzepiącą dla profesjonalnych dziennikarzy konkluzję książki
Andersona i Warda, iż „tradycyjne umiejętności dziennikarskie nadal będą potrzebne”, bo generalnie dziennikarstwo to „umiejętność
dobrego opowiadania i jasnego tłumaczenia” (Anderson, Ward 2010,
s. 172), a ta wciąż jest jednak w cenie, także w Sieci.
Śmiałym stanowiskiem zaskakuje Jan Kreft w książce pod tytułem:
Koniec dziennikarstwa, jakie znamy. Główna jego teza to zastępowanie
dziennikarstwa w tradycyjnym rozumieniu – w nowych mediach
– przez tzw. agregatory, czyli specjalne aplikacje, które porządkują
i przesiewają masę znajdujących się w sieci treści (informacji), dostosowując je do naszych potrzeb. Zdaniem Krefta „w nowomedialnym
środowisku wartość rynkowa informacji i komunikacji ma coraz
mniejszy związek z ich istotą i znaczeniami, a coraz większy z możliwościami przetwarzania i jej cyrkulacji, a do tego dziennikarz nie jest
niezbędny” (Kreft 2016, s. 10–11). I dalej: „Gdy Facebook i Twitter
stają się głównym źródłem informacji, gdy agregatory cieszą się
większym zaufaniem niż szacowne tradycyjne media, a przeważającą
część treści medialnej tworzą amatorzy i zaciera się granica pomiędzy
tym, co profesjonalne, i tym, co amatorskie, to zmienia się znaczenie terminów ‘media’ i ‘newsy’” (Kreft 2016, s. 14). Po tych i innych
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jeszcze argumentach za tym, iż „dziennikarstwo zostało zdetronizowane”, Kreft daje jednak naszej profesji – podobnie jak Anderson
i Ward – szanse przetrwania w zmienionej formie, bowiem: „Takie
umiejętności, jak zdolność oceny wartości informacji i ich kontekstualizacja, nadal pozwalają uznawać zawód dziennikarza za ważny
i pożyteczny, a mit czwartej władzy jest skrzętnie podtrzymywany
przez samych dziennikarzy” (Kreft 2016, s. 154).
Bardzo doniosłą i tradycyjną rolę zawodu dziennikarskiego podtrzymują środowiska (naukowe, dziennikarskie) związane z Kościołem
katolickim, jakby nie widząc skali powyższych zmian. Rola ta jest
prostą wypadkową chrześcijańskiej koncepcji kultury, według której
nie tylko konieczny jest nieustanny dialog wiary z kulturą, ale ciągła
ewangelizacja tejże kultury i świata, zgodnie m.in. z wykładnią encykliki Fides et Ratio Jana Pawła II z 1998 roku (Jan Paweł II 2004).
Chrześcijańska kultura, której „kręgosłupem” jest Chrystus, ma tworzyć
i głosić cywilizację miłości, przeciwstawiając się w każdym miejscu
współczesnemu nihilizmowi i potężniejącej „cywilizacji zła” (por.
Krąpiec 2004). To na tym froncie rola dziennikarzy widziana jest
jako ogromna. Jak pisze ks. Wiesław Niewęgłowski (pisarz, dziennikarz, wykładowca, Krajowy Duszpasterz Środowisk Twórczych):
„w mediach polskich uderza brak integralnej wizji człowieka i świata.
Z sumy opisów świata, informacji o rzeczywistości nie może powstać
pełny i obiektywny obraz. Potrzebne jest ukazywanie wymiaru
transcendentnego, zdecydowanie wykraczającego poza materię,
utylitaryzm, egoizm” (Niewęgłowski 1996, s, 38). Oczywiście tak
konkretnie wytyczone cele nie mogą być traktowane jako recepta
na przetrwanie dla całego zawodu dziennikarskiego, gdyż prezentuje
ono bardzo różne ideowo opcje.
W ostatniej dekadzie dało się zauważyć nasilenie zjawiska, które nazwać można książką dziennikarską. Ta odmiana reportażu,
reportażu-eseju czy wywiadu-rzeki stanowi kontynuację trendu
ku krystalizacji profesji pisarza-dziennikarza, zapoczątkowanego
jeszcze w 20-leciu międzywojennym tzw. literaturą faktu (por. Ziątek
1999), a wzmocnionego m.in. przez boom amerykańskiego (następnie
także europejskiego) Nowego Dziennikarstwa (por. Wolfe, Johnson
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1973). Za sprawą książki dziennikarskiej, a szczególnie reportażowej,
otworzył się nowy rozdział dziennikarstwa spod znaku solidnej i pogłębionej, a zarazem tej z indywidualno-estetycznymi aspiracjami,
refleksji o świecie. Bardzo spektakularne są sukcesy książek: Wojciecha Jagielskiego, Mariusza Szczygła, Wojciecha Tochmana, Jacka
Hugo-Badera, Ziemowita Szczerka czy innych dziennikarzy4. Ich
reportaże układają się w tomach w przemyślane tematycznie cykle,
a obserwacjami i przesłaniami wychodzą poza tu i teraz, skłaniają
czytelnika do intelektualnego wysiłku, dają przyjemność estetyczną
obok satysfakcji poznawania prawdy gołych faktów.
Można więc, jak sądzę, na koniec stwierdzić, że istotnym – budzącym pewne nadzieje na przyszłość – wspólnym mianownikiem
zmian, jakie zachodzą dziś w świecie dziennikarstwa, jest hybrydyzacja i konwergencja: tak samego zawodu, jak mediów i gatunków,
a także treści samych przekazów.

PRÓBA PODSUMOWANIA

Chciałbym, aby podsumowaniem dla obu nurtów mojej refleksji
(edukacyjnego i zawodowego) stało się porównanie, jakiego użył
w swej słynnej rozprawie Bernie Neville (Neville 2008). Wychodząc
od teorii Carla Gustava Junga, teoretyk ten zbudował metaforę dwu
rywalizujących tendencji, obrazowanych przez archetypy Prometeusza
i Hermesa. „Wydaje się – pisze Neville – że od pewnego czasu nader
entuzjastycznie czcimy boga rynku (tj. Hermesa – A.K.). Zaślepienie magią rynku ochoczo popierane jest w równym stopniu przez
politycznych przywódców prawicy oraz lewicy. W ich wyobrażeniu
edukacja już nie jest publicznym dobrem. To produkt, który nabywamy (czasem nawet z pomocą państwa) dla siebie albo naszych
4

Jak pokazuje Katarzyna Frukacz na przykładzie Agory, właściciel tego koncernu
prasowego podjął wyzwanie, jakim jest książka reportażowa, i czerpie zyski
z jej promocji i dystrybucji (stacjonarnej, wysyłkowej, wirtualnej) – co należy
pochwalić (Frukacz 2019).
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dzieci, produkt, który ma jedynie wartość wymienną (…)” (Neville
2008, s. 15). Tymczasem archetyp Prometeusza – bliski edukacji
emancypacyjnej – to gotowość do wysiłku, stanowczość w podtrzymywaniu wartości, relacje oparte na zaufaniu. Ale wybranie
na patrona Hermesa ma także pozytywy. To „nacisk na elastyczną
adaptację szkół do zmieniających się kontekstów”, implementowanie
jak najnowszych technologii, „bardziej elastyczne (…) ujmowanie
rzeczywistości” (Neville 2008, s. 16–17). Współczesna szkoła wyższa
zdaje się częściej stawać wyznawcą Hermesa (por. moje wcześniejsze
rozważania o dwu kierunkach kształcenia). Jak wywodzi Neville
w innej swej rozprawie (Psyche i edukacja) – dziś „potrzebujemy
darów Hermesa (…), by zainicjować zmianę (…)”, jako że „w świecie,
w którym dziś żyjemy, zmienność jest jedyną niezmienną prawdą”
(Neville 2008, s. 392).
Ten sam archetyp Hermesa, boskiego dostarczyciela informacji,
boga handlu, ale też złodziejstwa i iluzji, dobrze nadaje się również
do podsumowania refleksji na temat kondycji dziennikarstwa w erze
ponowoczesności, globalizmu i konsumpcjonizmu. Hermes jako
medium sam żadnego przesłania nie tworzył, nie nadawał się do roli
przywódcy, nie miał zmysłu odpowiedzialności. Jego walorami była
natomiast wyjątkowa szybkość, elastyczność i pomysłowość, zwłaszcza
w operowaniu prawdą, z którą, jak uczą mity, nie liczył się tak, jak
inni bogowie; był przeciwieństwem tytana Prometeusza, którego imię
znaczy dosłownie ‘przewidujący’ i który nie znał granicy poświęceń,
by zrealizować szczytny cel – poprawę bytu ludzkości. Dzisiejsze
dziennikarstwo profesjonalne en bloc, choć będące (z wyboru czy
z konieczności?) pod władzą Hermesa, nie zapomina jednak czasem
o Prometeuszu – i oby było tak dalej.
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ŻEROMSKI, SIENKIEWICZ,
BRZOZOWSKI, GIEDROYC I INNI

STRESZCZENIE

W artykule recenzyjnym omawiam książkę Andrzeja Mencwela Przedwiośnie czy potop (2). Nowe krytyki postaw polskich (2019), stanowiącą
kontynuację głośnego tomu sprzed ponad dwudziestu lat Przedwiośnie
czy potop. Studium postaw polskich w XX wieku. Pomiędzy „studium”
a „nową krytyką” zawiera się szczególny sposób prezentowania problemów
historii narodowej, zgodnie z założeniami Autora: „Książkę tę poświęcam
najważniejszym wpływom ideowym, kulturalnym i społecznym stulecia,
które było naszą nowoczesnością”, „napisałam ją przeciw historii frazeologicznie nadętej czyli pustej”. Mencwel, jako wybitny antropolog kulturowy,
ustanowił własną szkołę badawczą, której filarami są odczytania twórczości
Stefana Żeromskiego, Henryka Sienkiewicza, Stanisława Brzozowskiego,
a także Jerzego Giedroycia, Marii Dąbrowskiej, Jana Strzeleckiego. Badacza
zajmują takie zagadnienia, jak: status inteligencji, spór o politykę historyczną,
weryfikacja paradygmatu romantycznego, chłopska tożsamość Polaków,
projekt kulturowy Europy Środkowej. Recenzując tę książkę, podkreślam
inne zainteresowania Mencwela, tj. prozę dziennikową, literaturę, film,
mające wyraz w przenikliwych analizach m.in. Ksiąg Jakubowych Olgi
Tokarczuk, dzienników Witolda Gombrowicza. Podejmuję próbę określenia
znaczenia tych esejów we współczesnej komunikacji międzykulturowej
skupionej wokół pojęcia „zakonu polskości”, które wprowadził do obiegu
publicystycznego Juliusz Mieroszewski. Poprzez biografie i konkretne
działania bohaterów książki Mencwel kataloguje zbiór wartości, o które
dzisiaj toczą się spory ideowe; są to wartości podstawowe, gwarantujące
wolność człowieka.
Słowa kluczowe: komunikacja międzykulturowa, tradycja, dziedzictwo,
wartości ideowe.
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SUMMARY

Żeromski, Sienkiewicz, Brzozowski, Giedroyc and others
In this article I review Andrzej Mencwel’s book entitled Przedwiośnie czy
potop (2). Nowe krytyki postaw polskich [The Coming Spring or The
Deluge (2). New criticism of Polish attitudes] (2019), which is a continuation
of the famous volume from over twenty years ago i.e. Przedwiośnie czy
potop. Studium postaw polskich w XX wieku [The Coming Spring or The
Deluge. A study of Polish attitudes in the 20th century]. Between the “study”
and the “new criticism”, there is a special way of presenting the problems
of national history, in accordance to the author’s assumptions, as stated:
“I devote this book to the most important ideological, cultural and social
influences of the century, which was our modernity”; “I wrote it in counter
of the lyrically inflated history, i.e. empty”). Mencwel, as an outstanding
cultural anthropologist, established his own research school, whose
pillars are readings of the works of Stefan Żeromski, Henryk Sienkiewicz, Stanisław Brzozowski, as well as Jerzy Giedroyc, Maria Dąbrowska
and Jan Strzelecki. The researcher deals with issues such as: the status
of intelligence, dispute over policy on history, verification of the romantic
paradigm, Poles’ peasant identity, and the cultural project of Central Europe. While reviewing this book, I emphasize Mencwel’s other interests,
i.e. diary prose, literature, film, all evidenced and expressed in his analyzes,
including those of Olga Tokarczuk’s Księgi Jakubowe [The Books of Jacob]
or Witold Gombrowicz’s diaries. I attempt to determine the significance
of these essays in contemporary intercultural communication centered
around the concept of “the Order of Polishness” (pl. “zakon polskości”),
which was introduced by Juliusz Mieroszewski. Mencwel catalogs a set
of values which are under ideological dispute today; these are the basic
values that guarantee human freedom.
Keywords: intercultural communication, tradition, heritage, ideological
values.

K

siążka Andrzeja Mencwela Przedwiośnie czy potop (2) (Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2019) nie jest prostą kontynuacją tomu o identycznym tytule, wydanego w 1997 roku.
Ma wyraźnie zarysowane i w autorskim wstępie objaśnione cele
z których pierwszy, bardziej ogólny, przybrał deklaratywną formułę:
„Książkę tę poświęcam najważniejszym węzłom ideowym, kulturalnym
i społecznym stulecia, które było naszą nowoczesnością. Wpisuję się
w konstrukcję tradycji pozostawioną nam przez autora Przedwiośnia,
staram się ją podjąć i rozwijać” (Mencwel 2019, s. 22).
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Drugi – „napisałem tę książkę przeciw historii frazeologicznie
nadętej, czyli pustej” (Mencwel 2019, s. 21); na takie określenie
„zasłużyła” współczesna historia narodowa, „oderwana od historii
społecznej”. Sądzę, że nie kaleką historię czyni Autor podmiotem
i przedmiotem refleksji, ale politykę historyczną, czyli pewną polityczną strategię komunikacyjną, w której historię przykrawa się dla
doraźnych potrzeb mitotwórstwa narodowego. Znajduję potwierdzenie tego sądu w zdaniach rekomendujących, wymienionych
na okładce1 oraz w akapitach dotyczących propagandowej idealizacji
„tożsamości polskiej”.
Przedwiośnie czy potop, wydane ponad dwadzieścia lat temu, nosiło podtytuł Studium postaw polskich w XX wieku i przez oczywiste
odwołanie do twórczości Stefana Żeromskiego i Henryka Sienkiewicza stało się zaczątkiem poważnej dyskusji na temat odrębnych
wizji polskości. Powiedziałabym nawet, że książka ta spełniła rolę
porządkującą świat wartości w okresie wczesnej transformacji każdej sfery życia Polaków po 1989 roku. Mencwel używa określenia
„dziejowy przełom”. Wyostrzała charakterystyczny problem rozdźwięku przekonań o potrzebie historii gloryfikującej lub demaskującej,
opartej na doborze i właściwym naświetleniu zdarzeń lub na faktach,
historii projektowanej lub poddanej rygorowi naukowego badania
oraz interpretacji źródeł.
Książka druga nosi podtytuł Nowe krytyki postaw polskich, co rozumieć można jako wyraz koniecznego uszczegółowienia i pogłębienia
analiz formatywnych dla pokolenia nadającego ton współczesnej agorze.
Andrzej Mencwel jest wybitnym historykiem kultury, wyrafinowanym eseistą, autorem licznych opracowań oraz książek, m.in. Etos
lewicy. Esej o narodzinach kulturalizmu polskiego (1990), Wyobraźnia
antropologiczna (2006), Rodzinna Europa po raz pierwszy (2009),
Toast na progu (2017), Stanisław Brzozowski. Postawa krytyczna.
1

Por. „Biorąc za bohaterów swoich rozważań takich autorów, jak Edward Abramowski, Maria Dąbrowska, Stanisław Brzozowski, Jerzy Giedroyc, Jan Strzelecki,
ale i Tadeusz Kantor czy Olga Tokarczuk, autor uprawia krytycznie społeczną
samowiedzę. Gdy tożsamość polska stała się pretekstem propagandowych idealizacji w ramach tak zwanej polityki historycznej, książka Andrzeja Mencwela
jest refleksyjną debatą o współczesnych mitach, tradycjach i ideach”.
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Wiek XX (2014). Przez wiele lat Profesor Mencwel był dyrektorem
Instytutu Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, tworząc
tam własną szkołę badawczą, rozpoznawalną i cenioną w środowisku
międzynarodowym.
We wspomnianym już wstępie Mencwel wyjaśnia: „Opowiadam
się jednak stanowczo za tradycją Stefana Żeromskiego, a nie za tradycją Henryka Sienkiewicza. Rozwiewając w tytule tej książki pytanie przedwiośnie czy potop?, podkreślam tym samym, że są to dwie
linie znanej tradycji nowoczesnej nie tylko odmienne, ale również
alternatywne, przeto konkurencyjne” (Mencwel 2019, s. 11–12. Esej
pt. Przedwiośnie czy potop albo co jest do zrobienia). Kluczowe dla
zrozumienia logiki wywodów zawartych w tej książce, jest przyjęcie
oświadczenia Mencwela, w którym – idąc za Jerzym Szackim – odróżnia tradycję od dziedzictwa i opowiada się za tą pierwszą kategorią
opisu, jednocześnie definiując dziedzictwo jako „wszystko, co składa
się na przeszłość, także to, co zostało unieważnione i zepchnięte
w niepamięć”, zaś tradycję jako „świadomą konstrukcję”, „to, co z pokładów spuścizny celowo wydobywamy i afirmujemy jako wartość
godną rozmyślnej konstrukcji, więc trwałą” (Mencwel 2019, s. 12).
Hasła, nawet potocznie charakteryzujące twórczość Żeromskiego
i Sienkiewicza, czyli „rozdrapywanie ran” i „ku pokrzepieniu serc”
ukierunkowują myślenie o alternatywności tradycji. Mencwela zastanawia, dlaczego pisarze, mający podobne rodowody i doświadczenia
społeczne2 tak bardzo się różnią ideowo: Sienkiewicz – szlachecki
konserwatysta, Żeromski – swego rodzaju socjalista.
Fenomen popularności twórczości Sienkiewicza wynikał z „niezwykłego daru słowa” i „zewnętrznej plastyczności”, co podkreślił również
Żeromski w Przemówieniu o Sienkiewiczu, napisanym w 1916 roku
w obliczu śmierci pisarza. Nawiązując do terminu „zakon polskości”,
wymyślonego przez Juliusza Mieroszewskiego, Mencwel dodaje inne
2

Mencwel zwraca uwagę na następujące podobieństwa i różnice: wiekowa –
różnica pokoleń (Żeromski żył w latach 1864–1925, Sienkiewicz – 1846–1916),
równoległość ścieżek pisarskich, pochodzenie ze zubożałej szlachty, wykształcenie zdobywane o własnych siłach, wczesny status inteligenta pracującego,
początkowo większe sukcesy Sienkiewicza (por. Mencwel 2019, s. 14).

Żeromski, Sienkiewicz, Brzozowski, Giedroyc i inni

149

przyczyny owego fenomenu, tj. „wydobycie z przeszłości zarodków
polskiego mesjanizmu” a jednocześnie sprostanie oczekiwaniom
współczesnych, „którzy już wiedzieli, co znaczy naturalistyczna walka o byt” (Mencwel 2019, s. 16–18). Podkreśla znaczenie koncepcji
przedmurza i tożsamościowego wzoru „Polaka-katolika”, przyswojonego pod koniec XIX wieku.
Żeromski stworzył inną, nowoczesną konstrukcję polskiej tradycji
demokratycznej, zmieniając czasoprzestrzeń Trylogii, „mówiąc najmocniej, jak potrafił: «my nie stamtąd, my stąd!»”. Pisze Mencwel:
„Nie stamtąd znaczy nie spod kresowych szlacheckich konfederacji
i monarszych łask. My stąd znaczy z kręgu insurekcji kościuszkowskiej
i rewolucji francuskiej, których bojownikiem był Matus Pulut, ów żołnierz-tułacz skazany na śmierć i ścięty w rodzinnej wsi, wyrokiem
sądu złożonego przez pańszczyźnianego dziedzica” (Mencwel 2019,
s. 21). Demokratyczna tradycja Żeromskiego i Stanisława Brzozowskiego przyświecała dziełu Jerzego Giedroycia. We wstępie do książki,
otrzymujemy więc wyliczenie (niepełne!) postaci, które naznaczyły
polską, XX-wieczną myśl polityczną rozrachunkami z przeszłością.
Część pierwsza tomu, pt. Poza weselem i snem o potędze składa się
z pięciu esejów opartych na analizie dzieł znaczących dla historiozofii
i badań kultury, m.in. Dzieje inteligencji polskiej do roku 1918 pod
redakcją Jerzego Jedlickiego (Warszawa 2008), Prześniona rewolucja.
Ćwiczenia z logiki historycznej Andrzeja Ledera (Warszawa 2014),
Inteligencja zaprzeczona. Etos i tożsamość młodych inteligenckich
elit Piotra Kulasa (Warszawa 2017), Klasy w Polsce. Teorie, dyskusje,
badania, konteksty pod redakcją Macieja Gduli i Michała Sutowskiego (Warszawa 2017). Dzieła te są interpretowane i zróżnicowane w szerokich kontekstach, a wiele dygresji onieśmiela erudycją
Autora. Poznajemy meandry myślenia Mencwela – wielopiętrowe
konstrukcje budowane wokół rygorystycznie przyjętych założeń
i ustaleń definicyjnych. Dzięki nim recenzje cytowanych książek
przemieniają się w dyskusje o pojęciach konstytuowanych dla świata
wartości Polaków w początkach XXI wieku. Przykładowo, pisząc
o dziele Jedlickiego, że stanowi „spojrzenie wolne od wszelkiego
doktrynerstwa i wrażliwe na różne przepływy i dopływy społeczne”,

150

Iwona Hofman

Mencwel przypomina, że „kulturotwórcza rola inteligencji jest ważniejsza od wszelkich socjologicznych schematów” (Mencwel 2019,
s. 27–28, esej pt. Trzecia droga obywatelska). Przekonuje, że inteligencja w XIX i XX wieku, w przeważającej mierze pochodząca
ze szlachty (np. Żeromski, Brzozowski, Maria Dąbrowska, Jarosław
Iwaszkiewicz, Witold Gombrowicz, Józef Czapski, Czesław Miłosz),
a więc „poszlachecka”, zrobiła wiele, aby odpowiedzialność za dobro
wspólne „wyzwolić ze stanowych ograniczeń”, zerwać z negatywnym
stereotypem szlachetczyzny. Ważny dla Mencwela pisarz i filozof,
Brzozowski, traktował inteligencję jako izolowaną grupę społeczną (w pamfletach) lub jako klasę dominującą kulturowo (Legenda
Młodej Polski). Nicią przewodnią tego swobodnego omówienia jest
rola inteligencji w kształtowaniu nowoczesnego narodu, w latach
1750–1918. Mencwel zwraca z ukontentowaniem uwagę na przyjęcie
odmiennej periodyzacji, niż usankcjonowana podziałem na historię
rozbiorową i historię Polski niepodległej, gdyż „w perspektywie historii kulturowej to, że instytucje edukacyjne i naukowe były polskie
oraz programowane i prowadzone niezależnie od władz zaborczych,
ma tu rozstrzygające znaczenie”3. W świetle zestawień literatury,
„próg nowoczesności” wypada w połowie lat 80. XIX wieku, w okresie
rozkwitu a zarazem zmierzchu inteligencji; rozkwitu, bo inteligencja
odgrywała rolę inicjującą zjawiska społeczne, kulturowe i polityczne;
zmierzchu, bo „ujawniają się, rosną w siłę i samowiedzę nowe, bardziej
masowe grupy społeczne: chłopi, robotnicy, drobnomieszczaństwo,
burżuazja” (Mencwel 2019, s. 32)4. Aż do lat 40. XX wieku „macierzystym, środowiskiem cywilizacyjnym inteligencji było miasto
z instytucjami społecznymi i edukacyjnymi”.

3

4

Tu, czyli w procesie oddziaływania tradycji Polski niepodległej w kongresowym
Królestwie Polskim; w tym kontekście, Mencwel przywołuje książki: Tadeusza
Łepkowskiego, Polska, narodziny nowoczesnego narodu, 1764–1870; Słownik
literatury polskiego oświecenia, pod redakcją Teresy Kostkiewiczowej, esej
S. Brzozowskiego o Maurycym Mochnackim (por. Mencwel 2019, s. 28–29).
Ciąg dalszy cytatu: „Jako powiedziała w tej dyskusji Małgorzata Szpakowska,
inteligencja przestaje być dziejotwórcza, a jej historia nie jest już tożsama z historią kulturalną Polski”.
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Mencwel dostrzega jeszcze jeden walor książki Jedlickiego, to znaczy
jej „usytuowanie na skrzyżowaniu kultury uznawanej za artystyczną
z kulturą pojmowaną antropologicznie”, co, jak wyjaśnia, jest odpowiednie do przejścia od historii kulturalnej do historii kulturowej. Pewna atrakcyjność tej drugiej polega na włączeniu do badań
przedmiotów i zjawisk kultury materialnej, takich jak drogi, środki
komunikowania się, więzi międzykulturowe, siedziby.
Drugi tekst zbioru poświęcony jest stowarzyszeniom społecznym. Przez ich historię, zakorzenienie w tradycji pozytywistycznej
i współczesne funkcjonowanie organizacji pozarządowych, Mencwel
określa rolę stowarzyszeń jako „matecznika więzi społecznych rzeczywistych i świadomie wybranych” (Mencwel 2019, s. 37–44, esej
pt. Bo czas już nadszedł5).
Głośna książka Ledera Prześniona rewolucja została skwitowana polemiką odnośnie do segmentacji czasowej pomijającej okres
II Rzeczpospolitej w procesie polskiej rewolucji nowoczesnej, opartej
m.in. na przejściu od społecznictwa agrarnego do industrialnego, wiejskiego do miejskiego, ziemiańskiego do mieszczańskiego, feudalnego
do demokratycznego. Zdaniem Mencwela nieuwzględnienie okresu
odbudowy państwa skutkuje wyrugowaniem z dziejów niepodległości imaginarium lewicowego, które wówczas „upowszechniało się
wszystkimi możliwymi środkami”. Ponadto Leder, znowu zdaniem
Mencwela, utożsamił wszystkie ruchy migracyjne z lat 1939–1945
z jednym – „tym, w którym polscy chłopi zajęli pożydowskie miejsca i mienie”, tak jakby nie było wysiedleń, wynikających choćby
z pojałtańskiego obrysu Europy. Mencwel referuje tezy Prześnionej
rewolucji, akcentując genezę i słabość współczesnej klasy średniej
(mieszczaństwa z chłopstwa), która nie potrafi zmienić dominującego
wzoru kultury, „wypierając z siebie rewolucję, która ją społecznie
wyniosła, ze względu na jej mroczny początek”. Podzielam pogląd
Mencwela, że „problem współczesnej klasy średniej istotnie polega
na tym, że pochodzi ona z tych wszystkich przekształceń, które historycznie wiążą się z Polską Ludową, ale nie jest zdolna tego przyznać
5

Tekst wygłoszony podczas Kongresu Kultury Polskiej w Krakowie w 2009 roku.
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i przyjąć. Ona nie śpi ani nie śni – ona się zakłamuje” (Mencwel
2019, s. 64, esej pt. Długa, niepojęta rewolucja); pogląd znacznie
poszerzający horyzonty oceny genealogii mieszczaństwa.
W uwagach o książce Ledera jest i taka, że współczesne podziały
nie są jeszcze rozpoznane, a przecież – jak dalej twierdzi Mencwel
– adekwatne rozpoznanie warunkuje otwartość społeczeństwa przejawiającą się również w kulturowych wzorcach tożsamości.
Esej Dylematy tożsamości przyjmuję jako swoiste podsumowanie
rozważań zawartych w pierwszej części książki, a zarazem najpełniejszy, syntetyczny wyraz poglądów Autora. W zarysie problematyki
przypomina On bowiem przełomowe dzieło Tadeusza Łepkowskiego
Polska – narodziny nowoczesnego narodu 1764–1870, umożliwiające
przyjęcie innej periodyzacji procesu, a następnie idee Brzozowskiego,
który wprowadził w krwiobieg pojęcie dojrzałości dziejowej. Cytuję
za Mencwelem: „dojrzały dziejowo jest ten naród, który odpowiedzialnie uznaje siebie za sprawczy podmiot swojej historii, zarówno
w czasach złych, jak i dobrych. Trzeba umieć się ze sobą rozrachować,
aby naprawdę stanąć na własnych nogach” (Mencwel 2019, s. 82, esej
pt. Dylematy tożsamości). Dojrzałość dziejową warunkuje możliwie
spójna tożsamość, „odpowiadająca wyzwaniom dziejowym i minimalizująca wewnętrzne napięcia”. Mencwel twierdzi, że „polska tożsamość
współczesna jest wyraźnie niespójna, jej wewnętrzne napięcia źle
się maksymalizują, co grozi rozstrojem wewnętrznym i bezwładem
zewnętrznym, i to właśnie wtedy, kiedy jak może nigdy dotąd mamy
możliwość rozwoju wszechstronnie twórczego, wyzyskującego korzystne położenie zewnętrzne oraz uwolnienie sił wewnętrznych”
(Mencwel 2019, s. 82). W dalszej części wywodu, przedstawia pięć
zespołów argumentów uzasadniających to twierdzenie. Sprzeczność
pierwsza polega na odrodzeniu etnicznej idei narodu przy osłabieniu kulturowej, politycznej i obywatelskiej idei narodu. Druga:
„społeczeństwo zasadniczo demokratyczne, o rodowodzie przede
wszystkim plebejskim, nie znajduje właściwego wyrazu w panującej
sferze symbolicznej, w której ciągle przybywają ułani pod okienko.
Nie ma komu natomiast zaśpiewać Armaty pod Stoczkiem zdobywała wiara rękami czarnymi od pługa ani pójść pod Bramę Straceń
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na warszawskiej Cytadeli” (Mencwel 2019, s. 8). Sprzeczność trzecia
to kult klęski (w tym powstania warszawskiego) i żołnierzy wyklętych,
przejawiający się m.in. w symbolice powstańczo-militarnej, w sytuacji, gdy największą przemianę dziejową, rzutującą na wydarzenia
w całej Europie Wschodniej, Polacy uzyskali drogą pokojową, drogą
„Solidarności”. Czwarta ma związek z przesunięciem granic Polski
po 1945 roku; z jednej strony – bliżej centrum cywilizacji miejskiej
Ziem Zachodnich, z drugiej – mit Kresów. Piąta – wynika z dominanty
religii katolickiej jako składnika tożsamości polskiej, a szczególnie
utrwalania „etnicznej nacjonalizacji religijności, hierarchicznej
klerykalizacji, tłumnej rytualizacji”, zamiast podejmowania wyzwań
współczesnego kościoła i człowieka wierzącego.
Eseje z pierwszej części tomu są gęsto utkaną mapą znaczeń
zaniedbywanych obecnie w dyskursie publicznym. Dają one wgląd
w spór o wartości przebiegający podskórnie pomiędzy zwolennikami
oświeconych koncepcji liberalnych i paradygmatu romantycznego „Bóg, honor, ojczyzna”, w jego zwulgaryzowanej, spłaszczonej
populistycznie wersji. Patronami racjonalnego sporu o wartości
są myśliciele i pisarze cytowani w tej książce oraz innych pracach
Mencwela. Świadczy o tym układ części drugiej tomu, zatytułowanej
Zawsze o nich, której bohaterami są Żeromski, Brzozowski, Dąbrowska i Jan Strzelecki. Przedmiotem zainteresowania Mencwela jest ich
twórczość w różnych współczesnych kontekstach oraz zestawieniach
eksponujących parametry społeczne odbioru wybranych książek.
Wykaz tematów poruszanych w związku z Żeromskim obejmuje:
porównanie idiomów „szklanych domów” i „kryształowego pałacu”
(przez Nikołaja Czernyszewskiego do Fiodora Dostojewskiego, któremu utopia ta zawdzięcza status światowego symbolu nowoczesności);
uwarunkowania powstania i odczytanie artykułu Leona Kruczkowskiego Stefan Żeromski, opublikowanego w 1946 roku na łamach
„Nowych Dróg” – artykuł ten „ustanowił (…) obowiązujący w Polsce
Ludowej schemat oceny dzieła Stefana Żeromskiego” (Mencwel 2019,
s. 113, esej pt. Żeromski wypruty) polegający na odarciu Żeromskiego
z „żeromszczyzny” rozumianej jako szczególna postawa inteligencji
polskiej. Kruczkowski sprowadził Żeromskiego do roli reprezentanta
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„postawy nieubłaganej krytyki społecznej, buntu i protestu moralnego
przeciwko wszelkiej niesprawiedliwości i przemocy człowieka nad
człowiekiem” (Mencwel 2019, s. 118–119); powieść Uroda życia;
paralele pomiędzy Młodą Polską a Młodą Ukrainą na przykładzie
twórczości Oksany Zabużko, która nazwała społeczeństwo ukraińskie na przełomie niepodległości lat 90. XX wieku „społeczeństwem
bez pamięci” (Muzeum porzuconych sekretów) – Mencwel uważa,
że pisarstwo Zabużko jest bliskie pozornie przestarzałemu modelowi literatury pełniącej funkcje polityczne, społeczne i edukacyjne,
oraz że powinnością Polaków jest „przywrócenie należnego miejsca we współczesnej świadomości kulturalnej” choćby pokoleniu
twórców „rozstrzelanego odrodzenia”, prekursorom ukraińskiej
tradycji społecznej, oświaty i samoorganizacji kulturalnej; Mencwel
uzasadnia także, dlaczego kluczem narodowych rekonstrukcji dokonanych przez Zabużko jest partyzantka polityczna czyli Ukraińska
Powstańcza Armia – „Autorka (…) zdaje sobie sprawę ze zbrodni,
które ciążą na UPA, ale zobowiązuje swoich czytelników do spojrzenia na tę narodową formację wojskową z jej, czyli ukraińskiego
punktu widzenia. Postuluje też, aby uznać UPA na stronę walczącą
podczas wojny światowej i po niej, i dopiero w tym świetle dokonywać
sprawiedliwej oceny historycznej. Prawdą jest bowiem, że formacja
ta walczyła o niepodległość Ukrainy z Polakami, Niemcami, ZSRR,
a sowieckim pacyfikacjom stawiała zbrojny opór do lat 50.” (Mencwel 2019, s. 141).
W świetnie skomponowanej sekwencji poświęconej Brzozowskiemu
znajduje się sześć tekstów. Pierwszy Sienkiewicz i Brzozowski ukazuje, w jaki sposób przypadkowa (błąd frazeologiczny) fraza krytyki
Sienkiewicza, „obcego człowieka” zaważyła na przewartościowaniu
wpływu Sienkiewicza na tożsamość narodową. Sens stanowiska
Brzozowskiego, wówczas – w 1903 roku – młodego krytyka „Głosu”,
tygodnika skupiającego lewicową inteligencję, Mencwel ujmuje
następująco: „Sienkiewicz jest klasykiem, lecz klasykiem warstwy
znajdującej się w upadku i skazanej na zagładę. Jest jasne, że chodzi
o szlachtę, szlachetczyznę, nawet nie o szlachtę jako grupę społeczną, ale o szlachetczyznę jako formację kulturową” (Mencwel 2019,
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s. 156, esej pt. Sienkiewicz i Brzozowski). Przeciwko Brzozowskiemu, Wacławowi Nałkowskiemu, Janowi Władysławowi Dawidowi
wystąpił „Kurier Warszawski”, „wpływowy dziennik mieszczański”,
„bastion tradycjonalizmu”. Mencwel starannie objaśnia przebieg „publicystycznej nawałnicy” wokół Sienkiewicza, wyodrębniając kilka
poziomów polemiki: literacko-estetyczny (Sienkiewicz jako pisarz
doskonały, ale estetycznie obcy modernistom), społeczno-kulturalny,
epistemologiczno-etyczny, i udowadniając aktualność tego, de facto,
sporu o tożsamość.
Pełnię intelektualnej fascynacji Brzozowskim poznajmy dzięki
lekturze następnego eseju dotyczącego utworu Idee. Wstęp do filozofii
dojrzałości dziejowej, wydanego w 1910 roku i uznawanego przez
Leszka Kołakowskiego i Andrzeja Walickiego za jedno z najważniejszych dzieł myśli europejskiej początku XX wieku. Mencwel
uwypukla kluczowe kategorie w filozofii Brzozowskiego, tj. czyn
i działania związane z restytucją idei narodowej niepodległości oraz
ideą emancypacji robotników i chłopów, kolektywizm i personalizm.
W trudnej filozofii Brzozowskiego „dojrzałość dziejowa – to jasne
zrozumienie tej aktywności i odpowiedzialności [tj. aktywności
i odpowiedzialności każdego podmiotu ludzkiego, przyp. I.H.],
a są one równoważnikami wyczulonej świadomości tego, że historia
jest naszym dziełem, a nie tworem sił zewnętrznych” (Mencwel 2019,
s. 170, esej pt. Filozofia dojrzałości dziejowej).
Bardzo interesujące jest porównanie pamiętników Brzozowskiego,
pisanych od 10 grudnia 1910 do 5 kwietnia 1911 roku, i Janusza
Korczaka, pisanych od 1940 roku, z przerwami i w miarę regularną
kontynuacją w okresie od maja do 4 sierpnia 1942 roku. Pamiętniki
te są fragmentaryczne, testamentalne, mają identyczną strukturę
czasoprzestrzeni, zawierają przesłanie spisane w obliczu ostateczności.
Mencwel nazywa je „pamiętnikami całościowego doświadczenia
osoby ludzkiej postawionej w sytuacji ekstremalnej” (Mencwel 2019,
s. 181, esej pt. Pamiętnik Stanisława Brzozowskiego i Pamiętnik Janusza
Korczaka. Próba porównawcza), w której bez odpowiedzi pozostają
pytania ostateczne: „czy człowiek może sobie sam wystarczyć? Czy
sobie wystarcza?” (Mencwel 2019, s. 183). Podobieństwa między
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Brzozowskim i Korczakiem dostrzega Mencwel także w praktykowaniu radykalizmu społecznego, „zejściu na dół industrialnego społeczeństwa, aby je należycie rozpoznać i zaradzić złu, które roznosi”
(Mencwel 2019, s. 188, esej pt. Dzieło stworzenia).
W ostatniej sekwencji drugiej części książki Mencwel zajmuje
się eseistyką, twórczością Dąbrowskiej i publicystyką Strzeleckiego.
Dąbrowską – przez pryzmat niepowodzenia powieści Przygody
człowieka myślącego, która niczym opus magnum ukazać się miała
w 1962 roku, w pięćdziesięciolecie twórczości pisarki, tajemnic arcydzieła Ludzie stamtąd, których struktura i „chronotop” unieważniły
podział na opowiadania i opowieści w sensie zrównania tego, co pisane, z tym co mówione, wreszcie – przez pryzmat korespondencji
z Jerzym Stempowskim. Mencwel należy do znawców i wyjątkowo
czułych komentatorów listów, będzie o tym mowa także w „okolicach”
Giedroycia, a i tu są pobudzające ciekawość krótkie charakterystyki
„Rzeczpospolitej epistolarnej” Redaktora, by – za Mencwelem – przywołać jakże adekwatne określenie organizacji pracy „Kultury” pióra
Andrzeja Stanisława Kowalczyka.
Część trzecia tomu, Lekcja „Kultury” stanowi dla mnie – ze względu
na trwałe zainteresowania naukowe – wyjątkowo interesującą lekturę.
Z szacunkiem dla wiedzy Autora i podziwem dla szerokokątnego
oglądu przedmiotu badań przeczytałam interpretacje i komentarze
do podstawowych założeń programowych „Kultury”. Część tych
założeń ogniskowała się wokół tzw. koncepcji ULB, czyli dobrosąsiedzkich stosunków Polski z Ukrainą, Litwą i Białorusią w warunkach
pełnego samostanowienia państw i rozpadu ZSRR wskutek ciśnienia
narodowowyzwoleńczego. W tym kontekście Mencwel uważa Giedroycia za wskrzesiciela idei Europy Środkowej, która „nie istniała
przez większą część historii nowoczesnej, wyznaczonej z grubsza
datami 1750–1950” (Mencwel 2019, s. 263, esej pt. Europa środkowa
według Jerzego Giedroycia), a ludzie zamieszkujący wielki obszar tzw.
trójkąta trzech cesarzy „nie istnieli jako podmioty historyczne, a więc
polityczne, narodowe, społeczne i czysto kulturowe” (Mencwel 2019,
s. 264). To swoiste wykluczenie skutkuje do dziś m.in. kompleksami
niższości, wynikającymi bezpośrednio z braku uczestnictwa w procesach
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modernizacji Europy przez około dwa stulecia. Giedroyc, kumulując
doświadczenia redaktorskie i urzędnicze w ministerstwach przed
wrześniem 1939 roku, znał i rozumiał napięcia pomiędzy narodami
środkowej Europy. Nazizm i stalinizm wyostrzyły konflikty narodowe,
społeczne, etniczne i religijne. Toteż po II wojnie światowej, Giedroyc
i „Jego towarzysze” – jak pisze Mencwel, pracowali nad stworzeniem
nowej Europy Środkowej, która nie będzie tak słaba i skłócona jak
Europa Środkowa sprzed wojny (Mencwel 2019, s. 270), wykorzystując wszystkie dostępne środki oddziaływania czasopisma „Kultura”
na opinię publiczną emigracyjną oraz za żelazną kurtyną. Znana jest
powszechnie symboliczna wymowa zrzeczenia się Wilna i Lwowa
na rzecz niepodległej Litwy i Ukrainy przez ogłoszenie w miesięczniku,
w 1952 roku, listu ks. Józefa Majewskiego. „Własnowolne uznanie
integralności terytorialnej Litwy, Białorusi i Ukrainy związane z ich
prawem do niepodległości państwowej (…) może być uznane za akt
założycielski Europy Środkowej”, przekonuje Mencwel (2019, s. 271).
O znaczeniu tej deklaracji świadczy fakt, że w 1989 roku wypracowany
w „Kulturze” model relacji międzynarodowych w obszarze ULB stał
się podstawą polityki zagranicznej III RP.
Oceniając całościowo tę książkę, warto wrócić do rozważań wokół
„zakonu polskości”, we wcześniej wskazanym znaczeniu wzoru kultury. Mencwel, analizując powody rozdźwięku pomiędzy „Kulturą”
jako ośrodkiem myśli politycznej a emigracją londyńską, trafnie
wskazał, że szło tu m.in. o pozycjonowanie emigracji londyńskiej
jako depozytariusza „tradycyjnego zakonu polskości”. Oto stosowny
cytat: „wciąż obowiązujący wzór polskości, zmityzowany i zrytualizowany w poglądach i praktykach emigracji londyńskiej, jest reliktową
postacią tradycyjnego wzoru polskości, który przez prawie dziesięć
wieków narodowej dominacji wytworzyła szlachta” (Mencwel 2019,
s. 279, esej pt. W kwestii zakonu polskości). Mając świadomość składowych tego wzoru, w jego antropologicznym rozumieniu, Mencwel
aktualizuje postulaty Mieroszewskiego, pytając: „jeżeli nie szlachta,
to kto zamiast niej? Jeśli nie polskość szlachecka, to jaka? Przez kogo
i jak wytworzona?, kto jest lub ma być jej twórczym, społecznym
podmiotem?” (Mencwel 2019, s. 280).
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Specjalna więź łącząca Giedroycia i Mieroszewskiego intryguje
Mencwela (i wielu innych badaczy, choćby Andrzeja S. Kowalczyka,
Rafała Habielskiego) od dawna, a jej śladem są świetne publikacje,
poczynając od cyklu na łamach „Twórczości” w 1996 roku. Korespondencja Redaktora i Publicysty jest świadectwem żywym tej
więzi, a jednocześnie zdumiewa falsyfikacją pewnych mitów, którymi
ta bezprecedensowa współpraca obrosła. Przykładowo: jaką rolę
w autonomicznych wypowiedziach Mieroszewskiego, wszak porte
parole Giedroycia, odgrywały korekty programowe treści artykułów
omawiane w listach? Mieszkający po II wojnie światowej w Londynie,
Mieroszewski nigdy nie wyprawił się do Maisons-Laffitte, ale jako
jeden z konstelacji „Kultury” (bardzo dobre określenie Mencwela!)
niezłomnie wierzył w projekty polityczne Giedroycia, przyjmowane
przez wielu jako fantasmagorie. Kreśląc tło współpracy tych niezwykłych
ludzi, Mencwel przypomina uzasadnione analogie funkcjonowania
„Kultury” i „Kołokoła”, emigracyjnego pisma rosyjskiego, wydawanego
w latach 1857–1867 w Londynie przez Aleksandra Hercena i Nikołaja
Ogariowa. „Kultura” i „Kołokoł” tym się wyróżniały w piśmiennictwie
i aktywnościach kulturowych emigracji, że wokół wytworzyły się
centra (ośrodki) polityczne, istotnie wpływające na opinię publiczną
i respektowane jako wiarygodne miejsca wymiany poglądów. W tym
sensie, „Kulturze” blisko również do Hotelu Lambert… Mencwel
zwraca także uwagę, że Giedroyc i Mieroszewski, strzegąc niezależności „Kultury” w każdym wymiarze, swoiście traktowali współpracę
z Kongresem Wolności Kultury i Wolną Europą.
O innym gigancie konstelacyjnym, także w zwielokrotnionym
obrazie, napisał Mencwel w szkicu zapowiadającym trzytomową
edycję korespondencji z lat 1952–2000 – „To trochę tak, jakbyśmy
otrzymali półwieczną korespondencję Stefana Żeromskiego z Józefem
Piłsudskim albo Władysława Reymonta z Romanem Dmowskim”
(Mencwel 2019, s. 294, esej pt. Miłosz nieznany, Giedroyc odsłaniany).
Mowa o 1040 listach Giedroycia i Miłosza. Jakże czułym i uważnym
czytelnikiem tej korespondencji jest Mencwel! Słyszy i widzi więcej,
niż wynika z analizy treści listów, mając przewagę nad wieloma odbiorcami tych tomów polegającą na bezbłędnej lokalizacji problemów
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„Kultury” i spraw typowych dla stylu pracy Giedroycia wobec kwestii
poruszanych w listach, np. trudności w przełamaniu konwencji „drogi
panie”, egzekwowanie „zadanych” tematów, finanse i druk wypowiedzi Miłosza, konflikt o Mój wiek Aleksandra Wata (ostatecznie nie
ukazał się w Instytucie Literackim), ambiwalentny stosunek Miłosza
do „Kultury”, za mało – jego zdaniem – literackiej. Łączyło ich zamiłowanie do książek, dzięki czemu poeta zajął miejsce wewnętrznego
recenzenta „Kultury”. Mencwel z tej pierwszej lektury wydobył wiele
zabawnych detali i podbarwił je dowcipnym, ale oszczędnym komentarzem. Co łączyło – zdaniem Autora – Giedroycia i Miłosza, poza
zmysłem intelektualnym? Znajduję odpowiedź w bardzo ciekawym
spostrzeżeniu: „Podobnie jak Giedroyc był w swojej polityce trochę
artystyczny, tak Miłosz w swej sztuce był nieco polityczny (…) jako
poeta i eseista. Twórca Ocalenia i Traktatu moralnego był pisarzem
politycznym w pewnym sensie rudymentarnym – dobro wspólne
miał na uwadze i dobra tego właściwymi sobie środkami poszukiwał”
(Mencwel 2019, s. 305).
Wreszcie Witold Gombrowicz niecodziennie zestawiony z Tadeuszem Kantorem, który ilustrował dramat Iwona, księżniczka Burgunda
wydany w Warszawie w 1958 roku. To jedyne zetknięcie wizjonerów
polskości dało asumpt Mencwelowi do nieco tylko spekulatywnego
przedstawienia widocznych równoległości ich losów i tożsamości.
Mogli się spotkać w Paryżu w 1963 roku, gdzie obaj krótko przebywali
w podróżach artystycznych, ale tak się nie stało. Pyta więc Mencwel,
zaznaczając wcześniej, że Gombrowicz traktował Paryż lekceważąco,
a Kantor – czołobitnie, „czy istnieje niezależna właśnie od osobistych
stosunków odpowiedniość sensu twórczości (…). I to odpowiedniość strukturalna, a nie incydentalna, co oznacza, że zachodzi ona
w podstawach antropologicznej wizji świata” (Mencwel 2019, s. 315,
esej pt. Gombrowicz i Kantor. Wstęp do paraleli). „Rozbieżne formuły
tych dwóch biografii” – pisze dalej – „zostały już nazwane: spełnienie
i wędrówka. (…) Pozostaje jawna różnica doświadczeń historycznych,
ściślej – stosunku do tych doświadczeń, więc poniekąd osobistej ich
formuły. (…) Kantor całe życie docieka ludzkiego sensu historii;
Gombrowicz ludzki sens umieszcza poza historią” (Mencwel 2019,
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s. 316, 317, 318). Przytoczę teraz ciąg dalszy tej zajmującej analizy:
„Gombrowicz i Kantor «najbardziej egzemplarycznie», «osiągając sukces» (…) przełamali odwieczny, jak się go nazywa, polski kompleks
niezrozumienia” (Mencwel 2019, s. 319). Gombrowicz, definiując się
jako pisarz polski w sensie genealogicznym i aksjologicznym, dzięki
tej autokreacji nadał wymiar uniwersalny swojej twórczości. Kantor
„pozostał podobnie lokalny (…), cały czas odpoznając w sobie swoją
lokalną, prowincjonalną, galicyjską tajemnicę istnienia” (Mencwel 2019,
s. 318). Obaj „znaleźli się w centrum, ponieważ peryferyjność uznali
w sobie i dla siebie. Gombrowicz był pisarzem małoszyckim może
bardziej niż ogólnopolskim, a Kantor swoje małomiejskie Wielopole
uczynił środkiem świata. Z tego, co im wspólne, najpewniejsze jest
to, że obaj uznawali się za artystów, twórców sztuki” (Mencwel 2019,
s. 320–321). Kompleks niezrozumienia, o którym pisze Mencwel,
ma swoje źródło w „rozdwojeniu mentalności zbiorowej” od schyłku
Rzeczpospolitej szlacheckiej: „swojskość i cudzoziemszczyzna, rodzimość i uniwersalność, polskość i europejskość” (Mencwel 2019,
s. 320). Takiego spojrzenia na twórczość Gombrowicza i Kantora nie
zaproponował nikt przed Mencwelem! Cała ta część książki dowodzi
znawstwa tematu i daru wychodzenia poza schematy interpretacyjne.
Określenie „zakon polskości” posłużyło Mencwelowi w następnej
sekwencji artykułów, zbliżonych do recenzji, choć używając kategorii
badawczej kolekcji gatunków, można znaleźć w tych tekstach elementy
eseju, komentarza, sylwetki. „Zakon polskości”, czyli wzór kulturowy,
staje się kluczem, a nawet miarą oceny Ogniem i mieczem (powieści
i filmu w reżyserii Jerzego Hoffmana), Pożogi Zofii Kossak-Szczuckiej,
filmu Wołyń Wojciecha Smarzowskiego, prozy Kinderszenen Jarosława
Marka Rymkiewicza oraz Antologii Niepodległości, opublikowanej
w 2018 roku i sygnowanej przez Prezydenta Andrzeja Dudę z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą. W dziełach tych Mencwel tropi
dychotomie i rozdwojenie obrazów świata replikujących w warstwie
językowej i narracyjnej podziały na dobrych i złych, swoich i obcych.
W pewnym sensie, podziały te stają się oczywistym (przez powtarzalność) i czytelnym wyznacznikiem kultury polskiej. W powieściach
Sienkiewicza, Kossak-Szczuckiej, w prozie Rymkiewicza napięcia
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te są podkreślane przez „przestrzeń ekstremalną” i „czas apokalipsy”.
Podobnie w filmie Wołyń i literackim pierwowzorze scenariusza, powieści Nienawiść Stanisława Srokowskiego. Zapowiedzi i przeczucia
dramatycznych skutków nie-spójności świata rzeczywistego i świata
przedstawionego ukazuje Mencwel także na przykładzie opowiadania Zarudzie Jarosława Iwaszkiewicza i utworów „szkół ukraińskich”
(m.in. Seweryna Goszczyńskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego,
Włodzimierza Odojewskiego, Leona Wyczółkowskiego).
Omawiając Kinderszenen, Mencwel skupia się na procesie ustanowienia powstania warszawskiego „aktem założycielskim”, przeniesienia
historii w sferę mitu. Analizując zawartość Antologii Niepodległości,
stwierdza: „Droga do niepodległości wskazywana przez tę antologię
wyklucza wszystkie warianty nowoczesnej demokracji społecznej,
włącznie z tradycją liberalnej pracy u podstaw Karola Marcinkowskiego i Aleksandra Świętochowskiego” (Mencwel 2019, s. 373, esej
pt. Parafiańszczyzna). Takich zaniechań jest – zdaniem Mencwela
– więcej (ruch ludowy, demokratyczny, modernistyczny), szczególnie
że redukuje on przesłanie antologii do zdania „jesteśmy narodem
wybranym, któremu Opatrzność przeznaczyła szczególną misję
na całym tym świecie” (Mencwel 2019, s. 375). Otrzymujemy obraz
jednostronny a wyprowadzony z rozdwojenia…
W części piątej Dopowiedzenie, Autor zamieścił tylko jeden tekst
Historyczna powieść współczesna. O „Księgach Jakubowych” Olgi
Tokarczuk, który odbieram jako próbę uporządkowania wielości
przemyśleń wywołanych panoramiczną, epicką powieścią o zmierzchu
Rzeczpospolitej szlacheckiej.
*

Tomem Przedwiośnie czy potop (2) Mencwel komunikuje o wartościach: w kulturze, polityce, historii, w perspektywie jednostki.
Z pasją pisze o tym, czym zajmuje się od lat, obserwując zmiany
kulturowo-społeczne wywołane globalizacją, a jednak konserwujące
pewne dychotomie aż do stanu ich ukonstytuowania jako podglebia tożsamości narodowej, bo przecież – nie dojrzałości dziejowej.
W wydanej niedawno książce Wojny nowoczesnych plemion Michał
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Paweł Markowski obronił tezę, „że będący podstawą współczesnego populizmu rozpad społeczeństwa na całkowicie obce sobie
grupy wynika z kierowania się opiniami, wiarami i wartościami,
przy jednoczesnym braku wysiłku na rzecz wspólnego ustalania
sensu” (Kosiński 2020, s. 74). Dostrzegam głęboki związek tej tezy
z przekonaniami Mencwela, że o wartościach trzeba i należy rozmawiać. Prezentując publicystykę Strzeleckiego, Mencwel napisał:
„przyświadczanie wartościom jest podobnie kruche jak same te wartości, dlatego nigdy nie zostaje trwale osiągnięte, zawsze musi być
czujnie, uparcie i ofiarnie osiągane” (Mencwel 2019, s. 260, esej
pt. Notoryczny socjalista). Uznawanie prawa innych do swoistego
katalogowania wartości i wysiłek, aby nadać tym katalogom formę
uniwersalną, stanowi wyzwanie współczesności w komunikowaniu
międzynarodowym i komunikacji międzykulturowej.
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KLAUZULA SUMIENIA JAKO GWARANCJA
WOLNOŚCI DZIENNIKARSKIEJ

STRESZCZENIE

Potrzeba etyczności w obszarze działań dziennikarskich i medialnych jest sprawą oczywistą,
gdyż mediosfera jest przestrzenią działań człowieka a człowiek jest istotą etyczną. Głównym
problemem współczesnego dziennikarstwa i całej mediosfery nie jest brak odpowiednich
i słusznych regulacji etycznych, ale raczej trudności w praktycznej realizacji zasad etycznych ważnych dla działań dziennikarskich w kontekście tzw. klauzuli sumienia. Dlatego
też celem artykułu jest próba poszukiwania odpowiedzi na problem klauzuli sumienia
w dziennikarstwie. Podjęta problematyka zostanie ukazana w sześciu punktach: potrzeba
etyczności w mediach, potrzeba nowego spojrzenia na etykę jako sprawę ludzkiego sumienia,
podmiotowy i normatywny charakter sumienia, charakter zasad w kodeksach etyki, wolność
sumienia i klauzula sumienia, kwestie sumienia nie mogą być polem eksperymentowania.
Słowa kluczowe: sumienie, klauzula sumienia, etyka dziennikarska, media, prawo mediów.

SUMMARY

The clause of conscience as a guarantee of journalist freedom
The need for ethics in the field of journalistic and media activities is obvious, as media is the
space of human activities and man is an ethical being. The main problem of contemporary
journalism and the entire mediasphere is not the lack of appropriate or correct ethical
regulations, but rather difficulties in the practical implementation of ethical principles
important for journalistic activities in the context of the so-called clause of conscience.
Therefore, the purpose of this article is to try to answer the problem of the conscience clause
in journalism. The issues covered will be presented in six points: the need for ethics in the
media; the need for a taking a fresh look at ethics as a matter of the human conscience; the
subjective and normative nature of conscience; the nature of principles in codes of ethics;
the freedom of conscience and conscience clause; and whether questions of conscience
can not be a field of experimentation.
Keywords: conscience, conscience clause, journalistic ethics, media, media law.
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POTR ZEBA ETYCZNOŚCI W MEDIACH

Potrzeba etyczności w obszarze działań dziennikarskich i medialnych
jest sprawą oczywistą, gdyż mediosfera jest przestrzenią działania
człowieka, a człowiek jest istotą etyczną. Posługuję się w tym rozumowaniu metodologią filozoficzną, bo to jest naturalny kontekst analiz
etycznych. Pojęciem etyczności określam wszelkie wartościowanie
działań człowieka w kontekście dobra, w kontekście wartości i powinności dobra. Problematyka etyczna analizowana jest przez wszystkie
rodzaje etyk medialnych: etykę mediów, etykę komunikacji, etykę
informacji, etykę dziennikarska, etykę internetu, etykę globalizacji,
etykę społeczeństwa informacyjnego, etykę informatyczna itd. To wyliczenie sugeruje, iż mamy do czynienia z różnymi rodzajami etyk
stosowanych, a co za tym idzie – ich siłą zobowiązującą człowieka
i do tego egzekwowaną przez jakieś gremia.
Istnienie tych etyk nie jest sprawą oczywistą, ale umowną i typologiczną. Natomiast potrzeba etyczności jest sprawą ogólnie akceptowaną. Zasadniczym problemem w tym obszarze jest relacja etyki
do etyczności i etosu oraz problem jakości etyki i jej realny wpływ
na działanie człowieka. Pojawiają się głosy, iż kształcenie etyczne
dziennikarzy i ludzi działających w sferze komunikacji społecznej
miałoby polegać tylko na zapoznaniu się z normatywnością kodeksów
i regulaminów etycznych. Wydaje się jednak, że głównym problemem
współczesnej mediosfery nie jest brak odpowiednich kodeksów
etycznych, ale raczej trudności w praktycznej realizacji tych zasad.
Istnieje wiele zasad deontologii dziennikarskiej, regulujących praktyczne działania dziennikarskie. Normy kodeksów dziennikarskich
i wewnątrzredakcyjnych regulaminów czasem mieszają wartości
etyczne, warsztatowe, biznesowe i inne. Dlatego w kształceniu kompetencji etycznych przyszłych dziennikarzy warto zwrócić baczniejszą
uwagę na fundamenty etyczne oraz kontekst i zasady rozstrzygania
problemów i dylematów etycznych w sferze sumienia dziennikarza.
W kontekście tych myśli można powiedzieć, iż głównym problemem współczesnego dziennikarstwa i całej mediosfery nie jest brak
odpowiednich i słusznych regulacji etycznych, ale raczej trudności
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w praktycznej realizacji zasad, norm, przekonań i cnót ważnych dla
działań dziennikarskich w kontekście tzw. klauzuli sumienia. Dlatego też celem moich refleksji jest próba poszukiwania odpowiedzi
na te problemy. Tematykę klauzuli sumienia w dziennikarstwie i etyce
dziennikarskiej przedstawię w następujących punktach:
• potrzeba etyczności w mediach,
• potrzeba nowego spojrzenia na etykę jako sprawę ludzkiego
sumienia,
• podmiotowy i normatywny charakter sumienia,
• norma personalistyczna a sumienie,
• działanie medialne zgodne z sumieniem
• charakter zasad w kodeksach etyki,
• wolność sumienia i klauzula sumienia,
• czy kwestie sumienia mogą być polem eksperymentowania?

POTR ZEBA NOWEGO SPOJR ZENIA
NA ETYKĘ JAKO SPR AWĘ SUMIENIA

Potrzeba nowego spojrzenia na etykę jako dziedzinę refleksji racjonalnej nad moralnością, której egzekutywą jest ludzkie sumienie, czyli
każdy człowiek w swojej podmiotowości. Tam gdzie jest człowiek,
który myśli, działa i komunikuje się, nie może zabraknąć refleksji nad
aksjologicznym wymiarem tego działania. Etyka należy obok mechanizmów wolnego rynku do najważniejszych faktorów samoregulujących i integrujących media. Płaszczyzna etyczna o jednoznacznym
i uniwersalnym charakterze może i powinna stanowić podstawową
płaszczyznę dialogu i dyskursu, płaszczyznę integracji medialnej.
Należy zatem pokazywać etykę mediów i komunikowania jako
sprawę ludzkiego sumienia. Problemem bowiem nie jest to, że człowiek dokonuje subiektywnych wyborów w sumieniu. Wartościowanie
etyczne, które się dokonuje w sumieniu człowieka, ma zawsze wymiar subiektywno-podmiotowy. Problemem natomiast jest to, czy
człowiek wybierający i działający zgodnie z sumieniem ma sumienie
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prawdziwe. Podstawową troską każdej etyki w jej wymiarze prospektywnym winno być to, żeby ludzie mieli sumienie ukształtowane
zgodnie z prawdą. Podstawą właściwych ocen etycznych jest bowiem
sumienie pewne i prawdziwe.
Etyka mediów tak rozumiana, jako sprawa ludzkiego sumienia,
ukazuje się więc jako płaszczyzna komplementarna wobec prawa
medialnego, sprawdzając się jednocześnie jako przestrzeń zasad, zachowujących prymat wobec zasad prawnych. Inaczej mówiąc, etyka
mediów jest przede wszystkim przed prawem i obok prawa, uzyskując
od niego konieczne wsparcie w sankcjonowaniu zewnętrznym naruszenia podstawowych zasad etycznych, chroniących w mediosferze
wartość i godność każdego człowieka. Prawo medialne, różnego
rodzaju, np. prawo prasowe, wspiera etykę, ale także etyka dostarcza
inspiracji dla prawa, przynajmniej w trzech ważnych obszarach, np.:
1. na poziomie stanowienia prawa: prawo medialne nie powstaje
w etycznej pustce, ale etyka stanowi kontekst stanowienia
prawa, jeśli nie taka, to inna itd.,
2. na poziomie zewnętrznej, prawnej ochrony wewnętrznych
wartości; sfera wartości jest chroniona przez normy prawne,
3. na poziomie sankcjonowania zewnętrznego naruszenia podstawowych zasad etycznych, o ile one chronione są przez
kodyfikację prawną.

PODMIOTOW Y I NOR M ATY WNY
CHAR AKTER SUMIENIA

Sumienie jest najbliższą i bezpośrednią normą moralności. Sumienie
ma zatem normatywny charakter dla każdego z nas indywidualnie.
Normatywność sumienia ma charakter wewnętrzy, gdyż człowiek
interioryzuje normy etyczne o charakterze obiektywnym w swoim subiektywnym podmiotowym świecie sumienia. Sumienie jest
tą przestrzenią, w której człowiek rozstrzyga o ważności i priorytecie
wartości, przestrzenią, w której łączy ze sobą różne zasady i cnoty
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etyczne, przestrzenią, w której się łączy ludzka subiektywność wartościowania z obiektywnością wartości. Umiejętność korelacji tych
dwóch wymiarów jest kwestią prawdziwości sumienia (Drożdż 2005,
s. 126–151).
U podstaw życia moralnego leży zasada słusznej autonomii człowieka jako podmiotu swoich czynów. Słuszna autonomia sumienia
oznacza, że człowiek posiada w samym sobie prawo moralne, związane integralnie z człowieczeństwem, z „byciem człowiekiem”. Bycie
osobą ludzką oznacza bycie wolnym, posiadanie słusznej autonomii
sumienia, która pozwala człowiekowi wybierać, decydować i działać
na podstawie prawdy poznanego świata wartości i powinności.
Taka autonomia sumienia nie oznacza jednak możliwości tworzenia
przez człowieka wartości i norm moralnych. Człowiek bowiem „nie
stwarza” prawdy, ale ją „odkrywa”, uczestnicząc w obiektywnym świecie
wartości, uczestnicząc w świecie relacji międzyludzkich. Ta osobowa autonomia jest słuszną autonomią uczestniczącą, ponieważ jest
wpisana w obiektywny porządek wartości (Drożdż 2005, s. 130–132).

NOR M A PERSONALISTYCZNA A SUMIENIE

Każda etyka, jeśli chce stanowić podstawę etycznego wartościowania
w całokształcie ludzkiego działania, musi mieć w sobie charakter
uniwersalistyczny. Często bywa tak, iż niektóre konstrukcje etyczne
są efektem osobistych upodobań i przekonań ich twórców, bez zbytniej
troski o uniwersalny wymiar głoszonych przez nie zasad. Jeśli do tych
tendencji subiektywizacji etyki włączymy postmodernistyczną negację
normatywności z jej różnorodnymi propozycjami „etyki ponowoczesnej”, „moralności bez etyki” (Bauman 1996), a także propozycje
innych orientacji, np.: „etyki prostomyślności” (Dura 2001), „etyki
przekonań” (Rorty 1998; Geertz 2003; Drożdż 2003), „planetarnej
etyki współodpowiedzialności” (Apel 1990; Apel 1992; Apel 1996),
„etycznego systemu moralności względnej” (Williams 2000), „metody
kontrolowanych postaw” (Brandt 1996), czy „etyki autentyczności”
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(Taylor 2002), to tym bardziej uwidoczni się potrzeba poszukiwania
uniwersalnych fundamentów wartościowania etycznego w przestrzeni
komunikacji, w której uczestniczą ludzie o różnych orientacjach światopoglądowo-filozoficznych. Wydaje się nam, iż takim fundamentem
winna być „norma personalistyczna”, która może się stać platformą
poszukiwania uniwersalnych zasad etyki mediów. Jeśli przyjąć inne
fundamenty wartościowania działań medialnych, oparte wyłącznie
np. na zasadach ekonomicznych, estetycznych, pragmatycznych czy
jakichkolwiek innych, wtedy w sposób nieunikniony musi nastąpić
relatywizacja ludzkich zachowań i działań, a w konsekwencji, postępująca destrukcja etycznego i społecznego wymiaru komunikacji
medialnej. W tej sytuacji szczególnego znaczenia nabiera sprawa źródłowego „osadzenia” prawdziwości sumienia (Seifert 1991,
s. 38–48)1. Źródłem prawdziwości sumienia jest akceptacja całej
hierarchii wartości odkrywanej i urzeczywistnianej w człowieku,
bez której człowiek nie może być i stawać się człowiekiem. Chodzi
mianowicie o to, że człowiek w swym „najgłębszym subiektywnym
rdzeniu” dokonuje takich „sądów wartościujących”, iż stają się one
„zrozumiałym uzasadnieniem” moralności w wymiarach jego etycznych decyzji, inaczej mówiąc, działa zgodnie z sądami własnego
sumienia (Hortelano 1981, s. 219–597). Obowiązek pójścia za głosem
sumienia wynika więc z normy personalistycznej i związanej z nią
prawdy o obiektywnym świecie wartości. Josef Seifert, nawiązując
do myśli Maxa Schelera, mówi o pewnym wymiarze sumienia, który
„istnieje także poza człowiekiem” (Seifert 1976, s. 66 i n.; Scheler
1980; Scheler 1995, s. 35; Spaemann 1990, s. 48–58)2. W sumieniu
1
2

Etyka personalistyczna, jeśli ma rzeczywiście ukazać konkretne zasady postępowania, musi się oprzeć na prawdzie sumienia.
„Człowiek słucha głosu sumienia, ale tak naprawdę on nie pochodzi od samego
tylko człowieka. W sumieniu osoby ludzkiej rozbrzmiewa nie-ludzka instancja.
Tak jak pępek człowieka brany sam w sobie musiałby się wydawać czymś bezsensownym, podobnie sumienie nabiera sensu dopiero wtedy, kiedy widzimy
w nim wskazówkę kierującą ku Transcendentnemu Źródłu. Sumienie nie jest
zatem dalekowzrocznym egoizmem ani szukaniem harmonii z sobą samym:
jest posłańcem owej Transcendencji, która zarówno w naturze ludzkiej, jak
i w obiektywnych wartościach buduje principium dla osoby (Seifert 1976,
s. 66 i n.).
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bowiem dokonuje się również komunikacja z rzeczywistością transcendentną, z obiektywnym światem wartości, istniejącym poza
i niezależnie od człowieka, oraz samą Transcendencją, będącą ostatecznym źródłem wartości i godności osoby ludzkiej. To powiązanie
sumienia i prawa moralnego z Transcendencją jest widoczne przede
wszystkim na fundamencie ostatecznych uzasadnień normatywności
oraz w teleologicznym wymiarze logosu i ethosu ludzkiego działania
(Drożdż 2006, s. 109–123).

DZIAŁANIE MEDIALNE ZGODNE Z SUMIENIEM

Sumienie nie pełni w przestrzeni mediów jedynie funkcji komunikacyjnej, ale staje się czymś więcej, wewnętrzną „instancją” człowieka,
instancją poznawczą, porządkującą, wartościującą, normatywną.
Mówiąc o sumieniu jako o instancji, mamy na myśli nie tylko jego
funkcjonalność poznawczą i informacyjną, ale przed wszystkim jego
charakter normatywny i wartościujący. Normatywność i zdolność
wartościowania pozwala sumieniu oceniać, osądzać, regulować, a więc
umożliwia te wszystkie działania, które przynależą do zadań jakiejkolwiek instancji zewnętrznej. W przestrzeni mediów funkcjonuje
wiele struktur organizacyjnych, instancji kontrolnych, organizacji
regulujących, egzekutyw prawnych itd. Wypełniają one wiele pożytecznych funkcji, regulujących całokształt przestrzeni medialnej.
Wydaje się jednak, że nie obejmują one i nie wyczerpują wszystkich
oczekiwań i potrzeb ludzi uczestniczących w komunikacji medialnej,
której zasadnicza część realizuje się przecież w sferze wewnętrznej
człowieka, do której instancje zewnętrzne nie sięgają. Dlatego konieczną rzeczą jest wprowadzenie i uznanie instancji najważniejszej,
instancji ludzkiego sumienia, które − w naszym rozumieniu − staje
się najważniejszą instancją medialną. Pozwala ono bowiem wszystkim osobom uczestniczącym w jakikolwiek sposób w komunikacji
medialnej nie tylko na właściwe, czyli ludzkie „korzystanie” z mediów,
ale pomaga im odkrywać w tym bogatym i różnorodnym świecie
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mediów ich wartość osobową oraz powinności z nią związane. Jeśli
do tego dodamy konieczność instancji sumienia dla prawidłowego
funkcjonowania wszystkich zewnętrznych instancji medialnych, gdzie
przecież działają w sposób wolny i rozumny ludzie, to tym bardziej
ukazują się nam wyraźnie i jednoznacznie: ważność, nieodzowność
i nieuniknioność dobrze ukształtowanego sumienia jako instancji
podstawowej, koniecznej i integralnej − a nie tylko dodatkowej
i fakultatywnej − dla prawidłowego funkcjonowania przestrzeni
mediów i dla właściwego uczestniczenia w niej wszystkich ludzi jako
osobowych podmiotów.
Szczegółowa analiza kondycji moralno-społecznej współczesnej
kultury medialnej (Promieńska 2003, s. 13 i n., 91 i n.; Schöttker 2003,
s. 198 i n.; Gajda 2003, s. 113–134) pokazuje palącą wprost potrzebę
kształtowania ludzkich sumień. Z punktu widzenia etyki personalistycznej najważniejszą sprawą jest przygotowanie właściwego fundamentu
wartościowania etycznego, czyli właściwa formacja prawdziwego
sumienia oparta na podstawowych zasadach wyrażających wartość
i godność człowieka. Personalizm w formacji sumienia kładzie nacisk
na priorytet normy personalistycznej wobec wszystkich medialnych
form oddziaływania na człowieka. Analiza skutków oddziaływania
medialnego pokazuje jednak odwrotne relacje. Media − mówiąc
językiem uproszczonym − zdają się dominować również w sferze
wewnętrznej człowieka. Niektórzy podzielają deterministyczne
wizje Marshalla McLuhana, według których media są dziś główną
siłą wychowującą i formującą człowieka. Warto jednak podkreślić,
iż ten wychowawca masowy sam wymaga ciągłej formacji etycznej
(Gajda Juszczyk 2002; Lepa 2000). McLuhan ma niewątpliwie rację, mówiąc o ogromnym wpływie mediów na człowieka, o braku
moralnego wychowania ludzi kształtujących media. Formułowane
jednak przez niego ostateczne wnioski przekreślają w pewnym sensie
podmiotowość osoby ludzkiej i jej możliwość wolnego i racjonalnego działania w przestrzeni mediów. Tymczasem problem nie leży
po stronie przedmiotowego świata mediów, ale po stronie podmiotowych uczestników procesów komunikacji medialnej, którzy w coraz
bardziej złożonym, kompleksowym i nieuniknionym kontekście
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medialnym winni dysponować odpowiednią, podmiotową zdolnością
racjonalnego działania, czyli prawdziwie uformowanym sumieniem.
Prawdziwie, to znaczy zgodnie z prawdą o osobie ludzkiej, z prawdą
o świecie wartości, z prawdą o podmiotowym charakterze komunikacji medialnej oraz, dopiero na końcu, z prawdą o mechanizmach
funkcjonowania przedmiotowego świata mediów. Ta ostatnia prawda
jest również potrzebna do formacji poznawczej roli sumienia. Jeżeli
zabraknie tego odniesienia i osadzenia w prawdzie, wówczas możemy
mieć do czynienia, nie tylko w rzeczywistości medialnej, z bardzo
różnymi przejawami deformacji sumień. Ta deformacja sumień może
obejmować coraz szersze kręgi ludzi, a wzmacniana jeszcze przez
negatywne oddziaływanie mediów może się rozszerzyć na całe grupy
społeczne i większe kręgi kulturowe, stając się deformacją całych
społeczeństw. Takie destrukcyjne procesy medialne i kulturowe eliminują również potrzebę wartościowań etycznych, opartych na obiektywnych fundamentach, czyli, inaczej mówiąc, odrzucają potrzebę
i sensowność etyki normatywnej, a więc także personalistycznej
etyki mediów. Tymczasem tego typu etyka miałaby za zadanie nie
tylko regulować etycznie działania w przestrzeni mediów, ale także
formować i kształtować podstawę podmiotową tych wartościowań
etycznych, a więc ludzkie sumienie. Deformacja sumienia, która dokonuje się często pod wpływem negatywnych oddziaływań mediów,
jest pozbawieniem człowieka zdolności racjonalnego wartościowania
i działania w przestrzeni mediów.
Wydaje się, że trudno człowiekowi wyrządzić większą szkodę,
niż zdeformować jego sumienie, czyli, prosto mówiąc, wmówić
mu to, że jest tym, kim nie jest. Jednym z największych błędów
etycznego wymiaru współczesnej kultury, nie tylko medialnej, jest
to, że bardzo łatwo przechodzi się od stwierdzenia, że człowiek jako
podmiot sumienia jest twórcą swego sądu, do twierdzenia, że jest
także twórcą prawdy swego sądu (Styczeń 1979, s. 105). Wydaje się,
że upowszechnieniu się tej iluzji można skutecznie przeciwdziałać
tylko w jeden sposób, poprzez obiektywizację prawdy. Z jednej
strony należy sfalsyfikować tę iluzję, czyli ujawnić i uznać, dzięki
obiektywnym kryteriom, prawdę, w świetle której iluzja ta ujawnia
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swój charakter kłamstwa czy błędu (Styczeń 1979, s. 105). Z drugiej
strony należy ukazać obiektywny wymiar prawdy, stanowiący fundament dla subiektywnych sądów sumienia. Inaczej mówiąc, należy
pokazać, iż człowiek jest podmiotem sądów sumienia, podmiotem
odkrywającym prawdę moralną, a nie jest autonomicznym i niezależnym twórcą tej prawdy. Tylko na fundamencie tej podstawowej
prawdy o sumieniu jako instancji odkrywającej i urzeczywistniającej
prawdę moralną można kształtować prawdziwe sumienie, które
z kolei stanowi dla człowieka bezpośrednią i najbliższą podstawę
wartościowania oraz wszelkiego działania w przestrzeni medialnej
(Drożdż 2018, s. 261–273).

CHAR AKTER ZASAD W KODEKSACH ETYKI

Można zapytać, ile jest etyki w kodeksach etyki dziennikarskiej.
To prowokacyjne pytanie (w duchu kolokwializmu „ile jest cukru
w cukrze”) nie jest pytaniem banalnym – wskazuje na potrzebę
głębszej refleksji nad statusem normatywności etycznej i sposobem
jej egzekwowania, nad istotą norm i zasad etycznych w kontekście
innej normatywności o charakterze zewnętrznym, nad relacją etyki
do etosu i etyczności ludzkich działań. To pytanie: ile jest etyki
w kodeksach etyki, jest ważne, ponieważ zawiera w sobie pytanie:
Czy wszystkie zasady kodeksów etycznych obowiązują w sumieniu?
Normy kodeksów medialnych i wewnątrzredakcyjnych regulaminów mieszają czasem wartości etyczne, warsztatowe, biznesowe i inne,
zobowiązując człowieka do ich przestrzegania. Wydaje się, że to jednak nie wystarcza. Trzeba bowiem formować prawdziwe sumienie
– będące najbliższą i bezpośrednią instancją, w której człowiek sam
decyduje o swoich działaniach, za które ponosi odpowiedzialność.
Popatrzmy zatem na główne pytanie: ile jest etyki w kodeksach
etycznych? Wszystkie zasady kodeksów etyki dziennikarskiej mają
odniesienie etyczne, ale w podwójnym wymiarze:
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• pierwszorzędnie: jeśli normy, mają swoje bezpośrednie zakorzenienie w wartościach, które chronią,
• wtórnie: jeśli regulacje kodeksów etycznych, odnoszą się
pierwszorzędnie do regulacji warsztatowych, poznawczych,
prawnych, dyscyplinarnych, a uzyskują swój walor etyczny
poprzez odniesienie do normy etycznej pierwszorzędnej.
Popatrzmy na przykłady.
A. Karta etyczna mediów, 1995
1. Zasada prawdy – co znaczy, że dziennikarze, wydawcy, producenci i nadawcy dokładają wszelkich starań, aby przekazywane
informacje były zgodne z prawdą; sumienne i bez zniekształceń relacjonują fakty w ich właściwym kontekście, a w razie
rozpowszechnienia błędnej informacji niezwłocznie dokonują
sprostowania.
Zasada prawdy ma podwójny charakter:
• poznawczy: prawda jest wartością poznawczą,
• etyczny: jako zasada prawdomówności, i tylko w tym zakresie ma znaczenie dla etyki, gdyż nikogo nie można etycznie
zobowiązywać do poznawania prawdy, ale mówienie prawdy
jest już etyczną powinnością.
2. Zasada obiektywizmu – co znaczy, że autor przedstawia rzeczywistość niezależnie od swoich poglądów, rzetelnie relacjonuje
różne punkty widzenia.
Zasada obiektywizmu ma wtórny wymiar etyczny, gdyż każdy
człowiek poznaje rzeczywistość subiektywnie. Zasada ta uzyskuje
swój walor etyczny poprzez odniesienie do zasady prawdomówności.
3. Zasada oddzielenia informacji od komentarza – co znaczy,
że wypowiedź ma umożliwiać odbiorcy odróżnienie faktów
od opinii i poglądów.
Zasada oddzielenia informacji od komentarza ma warsztatowy
charakter, gdyż człowiek ma prawo do posiadania własnych
opinii, ale ta zasada uzyskuje swój walor etyczny poprzez odniesienie do zasady prawdomówności.
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B. Kodeks Etyki Dziennikarskiej Stowarzyszenia Dziennikarzy
Polskich, 2001
Dla przykładu, w punkcie 18 Kodeksu zapisano, że dziennikarzowi nie wolno zajmować się akwizycją ani brać udziału w reklamie
i public relations – wyjątkiem mogą być jedynie akcje społeczne
i charytatywne; materiały redakcyjne muszą być czytelnie oddzielone
od materiałów reklamowych i promocyjnych.
Zasada ta ma pierwszorzędnie charakter zwyczajowy, może prawny,
ekonomiczny, bo dlaczego dziennikarz miałby nie korzystać z prawa
wolności działania, ale uzyskuje swój walor etyczny poprzez odniesienie do zasady prawdomówności, uczciwości itd.

WOLNOŚĆ SUMIENIA I KLAUZULA SUMIENIA

Człowiek jest wolny. Wolność należy do cech konstytutywnych
człowieczeństwa. Wolność warunkuje wolność, to znaczy, że wolność wyboru i działania wypływa z fundamentalnej (ontycznej)
wolności człowieka jako podstawowego wyposażenia i przejawu
ludzkiej racjonalności.
W rozumieniu ludzkiej wolności możemy pokazać cały łańcuch
wewnętrznych uwarunkowań i zależności. U podstaw i wyznaczników
wolności człowieka jest wolność sumienia, która zawiera w sobie
naturalną klauzulę, że każdy człowiek w imię swojej naturalnej,
fundamentalnej wolności ma niezbywalne ludzkie prawo działania
zgodnie ze swoim sumieniem. To prawo określamy skrótowo klauzulą
sumienia. Co jest jej przedmiotem? Zgodnie z naturą sumienia jako
naturalnej zdolności do rozstrzygania o wartości ludzkiego działania w kategorii dobra i zła, należy zatem interpretować klauzulę
sumienia ściśle i precyzyjnie, jako klauzulę oceny i wyboru dobra.
Tak rozumiana klauzula sumienia nie jest darem czy przywilejem
nadawanym przez jakiekolwiek instancje zewnętrzne. Klauzula
sumienia nie jest kwestią stanowionego prawa pozytywnego, ale
jest podstawowym prawem człowieka z racji jego człowieczeństwa,
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a więc jest prawem naturalnym człowieka, zawsze obowiązującym,
niezbywalnym, niezależnie od tego, czy ktoś tę regułę kodyfikuje
i zapisuje w prawie stanowionym.
Klauzula sumienia zapisana w jakimś prawie stanowionym uzyskuje
od normatywności prawnej dodatkową gwarancję ochrony prawnej
wolności sumienia, ale w istocie zawsze posiada swój pierwszorzędny
i niezbywalny walor etyczny.
Warto zadać pytanie, czy i co kodeksy etyki dziennikarskiej mówią
o klauzuli sumienia.
Poddam analizie kilka dokumentów: Kartę Etyczną Mediów i Kodeks
Etyki Dziennikarskiej SDP, Zasady etyki dziennikarskiej w Telewizji
Polskiej S.A. – informacja, publicystyka, reportaż, dokument, edukacja
oraz Prawo prasowe po nowelizacji z 27 listopada 2017 roku.
A. Karta etyczna mediów, 1995
Nie mówi ona wprost o klauzuli sumienia, ale w preambule wskazuje na niezbywalne prawo człowieka do prawdy, z którego wynika
prawda o człowieku jako osobie wolnej i rozumnej, mającej swoją
wartość i godność, zatem posiadającą także wolność sumienia, która
jest podstawą klauzuli sumienia. W analizie tego zapisu chcę zwrócić
uwagę na kilka potencjalnych problemów.
• Problem 1: nie wszyscy są w stanie takie rozumowanie podjąć.
• Problem 2: w dobie relatywizowania prawdy to słuszne i prawdziwe założenie etyczne może być nadużywane i wykorzystywane w zakresie poglądów i przekonań niezwiązanych
bezpośrednio z sumieniem.
B. Zasady etyki dziennikarskiej w Telewizji Polskiej S.A., 2008
W paragrafie XV jest mowa wprost i bezpośrednio o lojalności i klauzuli sumienia.
1. Dziennikarza obowiązuje lojalność wobec TVP S.A. i dbałość
o jej dobre imię.
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2. Dziennikarzowi nie wolno pracować dla wojskowych lub
cywilnych służb specjalnych ani przyjmować od nich jakichkolwiek zleceń.
3. Niedopuszczalne są działania wyrządzające szkodę zawodową
współpracownikom i wszelkie formy nieuczciwej konkurencji
zawodowej.
4. Dziennikarz ma prawo do odmowy wykonania polecenia służbowego sprzecznego z prawem oraz zasadami etyki dziennikarskiej.
5. Jeśli polecenie przełożonego dotyczące zaprezentowania tematu w przekonaniu dziennikarza niesie ryzyko niezachowania
bezstronności, dziennikarz ma prawo zwrócić się do zamawiającego materiał o wydanie polecenia w formie pisemnej. Jeśli
nadal dziennikarz jest przekonany, że sposób zaprezentowania
tematu będzie naruszał zasady obiektywizmu dziennikarskiego,
ma prawo odmówić wykonania zadania (Zasady etyki dziennikarskiej w Telewizji Polskiej 2020, p. XV).

W analizie tego zapisu zwracam uwagę na kilka potencjalnych
problemów.
• Problem 1: problem interpretacji zapisu dotyczącego przekonania dziennikarza co do ryzyka niezachowania bezstronności.
Takie sformułowanie niesie ze sobą ryzyko subiektywnych
interpretacji kwestii bezstronności.
• Problem 2: w jakim zakresie i charakterze etycznego zobowiązania obiektywizm jest kwestią sumienia; chyba tylko wtedy,
kiedy subiektywne ujęcia naruszą zasadę prawdomówności.
Karta Etyczna Mediów tak definiuje zasadę obiektywizmu:
„to znaczy, że autor przedstawia rzeczywistość niezależnie
od swoich poglądów, rzetelnie relacjonuje różne punkty widzenia” (Karta Etyczna Mediów 2020, p. 2).
• Problem 3: można odnieść wrażenie, że kodeksy etyczne tworzone są przez osoby, które nie rozumieją właściwie pojęcia
sumienia.
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C. Kodeks Etyki Dziennikarskiej Stowarzyszenia Dziennikarzy
Polskich, 2001
W paragrafie VI w punktach 22 i 23 jest mowa o zasadach powinności wobec kolegów i przełożenych i tylko w tym kontekście
jest pośrednie nawiązanie do klauzuli sumienia.
22. Stosunki między kolegami i współpracownikami powinny
być partnerskie, niedopuszczalna jest nieuczciwa konkurencja
oraz przywłaszczanie cudzych prac, a nawet pomysłów.
23. Wobec przełożonych i wydawców lub nadawców obowiązuje
dziennikarza lojalność, ale nie mogą oni nakazać dziennikarzowi, a dziennikarz ma prawo odmówić – wykonywania
poleceń sprzecznych z prawem, etyką zawodową lub swymi
ugruntowanymi przekonaniami (Kodeks Etyki Dziennikarskiej
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich 2020, p. 22 i 23).

W analizie tego zapisu zwracam uwagę na kilka potencjalnych
problemów.
• Problem 1: na czym ma się opierać prawo do odmowy? Mamy
tutaj trzy obszary działań wskazane jako możliwa materia
odmowy. Po pierwsze, jeśli nakazywane są przez przełożonych
i wydawców lub nadawców działania sprzeczne z prawem, to nie
jest to kwestia sumienia, tylko kwestia przymusu do działań
nielegalnych, a więc podlegają egzekutywie prawnej.
• Problem 2: po drugie, jeśli nakazywane są przez przełożonych i wydawców lub nadawców działania sprzeczne z etyką
dziennikarską, to sprawą sumienia, a więc również klauzuli
sumienia są wartości i normy etyczne o charakterze pierwszorzędnym. Nie można jednak poszerzać klauzuli sumienia
na normy zawarte wprawdzie w kodeksie etyki dziennikarskiej,
ale które pierwszorzędnie mają charakter norm warsztatowych,
obyczajowych, prawnych, czy estetycznych.
• Problem 3: po trzecie, jak należy interpretować trzeci obszar
materii odmowy, a więc jeśli są nakazywane przez przełożonych
i wydawców lub nadawców działania sprzeczne z osobistymi
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ugruntowanymi przekonaniami. O jakie przekonania chodzi?
Ludzie, dziennikarze mogą mieć różne przekonania, i do tego
bardzo ugruntowane, nawet fałszywe i błędne. Czy wszystkie
tego rodzaju przekonania są podstawą do odmowy działań?
Otóż nie, klauzuli sumienia nie podlegają przecież wszystkie
ugruntowane przekonania. Podstawą do odmowy działań nie
mogą być na przykład ugruntowane przekonania polityczne,
ideologiczne w sensie ścisłym, np. genderowe, większość
przekonań kulturowo-obyczajowych, biznesowych itd.
Z samej natury sumienia, jako zdolności wartościowania ludzkiego działania w kategoriach dobra i zła, klauzulą sumienia objęte
są tylko te sprawy, które mają pierwszorzędnie etyczny charakter,
a więc wartości, normy i powinności etyczne, bo one wiążą i zobowiązują człowieka w sumieniu. Wszystkie inne normy i przekonania
mogą podlegać wtórnie waloryzacji etycznej, a więc można do nich
zastosować klauzulę sumienia, o ile da się jednoznacznie pokazać
związek tych norm z wartością etyczną podlegającą bezpośrednio
ocenie i zobowiązaniu w sumieniu.
D. Prawo prasowe, 1984
Prawo prasowe jako zbiór norm prawnych nie zawierało do tej
pory explicite klauzuli sumienia, ale zobowiązywało dziennikarzy
do podporządkowania się linii programowej redakcji.
27 października 2017 roku Sejm RP znowelizował kolejny raz
Ustawę z 1984 roku Prawo prasowe, znosząc kilka zapisów i wprowadzając w art. 10 prawne zapisy mające znamiona klauzuli sumienia.
Prezydent podpisał nowelizację 27 listopada i weszła ona w życie
12 grudnia 2017 roku.
Artykuł 10 w puntach 2 i 3 otrzymał następujące brzmienie:
2. Dziennikarz ma prawo odmówić wykonania polecenia służbowego, jeżeli oczekuje się od niego publikacji, która łamie zasady
rzetelności, obiektywizmu i staranności zawodowej, o których
mowa w art. 12 ust. 1.
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3. Dziennikarz może nie zgodzić się na publikację materiału
prasowego, jeżeli wprowadzono do niego zmiany wypaczające
sens i wymowę jego wersji (Prawo prasowe 2020, art. 10).

W artykule 10 pozostał ustęp 1, a zostały usunięte punkty 2 i 3, na ich
miejsce wprowadzono zapisy wyżej przedstawione. Zapis, który
pozostał, brzmi:
Art. 10.
1. Zadaniem dziennikarza jest służba społeczeństwu i państwu.
Dziennikarz ma obowiązek działania zgodnie z etyką zawodową
i zasadami współżycia społecznego, w granicach określonych
przepisami prawa (Prawo prasowe 2020, art. 10).

Natomiast usunięte zostały zapisy:
2. Dziennikarz, w ramach stosunku pracy, ma obowiązek realizowania ustalonej w statucie lub regulaminie redakcji, w której
jest zatrudniony, ogólnej linii programowej tej redakcji.
3. Działalność dziennikarza sprzeczna z ust. 2 stanowi naruszenie
obowiązku pracowniczego (Prawo prasowe 2020).

W artykule 12 w ustępie 1 został dodany punkt 3. Cały ustęp
1 artykułu 12 brzmi teraz tak:
1. Dziennikarz jest obowiązany:
1) zachować szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu
i wykorzystaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzić
zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości lub podać ich źródło,
2) chronić dobra osobiste, a ponadto interesy działających w dobrej
wierze informatorów i innych osób, które okazują mu zaufanie,
3) dbać o poprawność języka i unikać używania wulgaryzmów
(Prawo prasowe 2020, art. 12).
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W analizie tego zapisu zwracam uwagę na kilka potencjalnych
problemów.
• Problem 1: dziennikarze w Polsce uzyskali przez nowelizację
Prawa prasowego, w art. 10, ustępie 1, punkcie 2, ochronę
prawną swojej niezależności etycznej wynikającej z zasad etyki,
a więc uzyskali prawną ochronę prawa do odmowy działań,
które przez przymus przełożonych miałyby łamać zasady
rzetelności, obiektywizmu i staranności zawodowej, o których
mowa w artykule 12 ustęp 1. Należy zatem to prawo rozumieć
integralnie w duchu artykułu 12, ustęp 1 punkt 1, który precyzuje zasadę rzetelności, obiektywizmu i staranności zawodowej,
odnosząc ją do prawdy: należy sprawdzić zgodność z prawdą
uzyskanych wiadomości lub podać ich źródło.
• Problem 2: jak egzekutywa prawna będzie interpretować to prawo, jaki mu nada zakres, czy będzie to interpretowane przez
instancję prawną jako odmowa oparta na klauzuli sumienia?
• Problem 3: dziennikarz uzyskuje gwarancję prawną swojej
niezależności, otrzymując prawną możliwość niewyrażenia
zgody na publikację materiału prasowego, „jeżeli wprowadzono do niego zmiany wypaczające sens i wymowę jego wersji”.
Taki zapis w istocie podtrzymuje tylko status niezależności
dziennikarskiej i konstytucyjnej wolności słowa, z których
wynika autorskie prawo własności materiałów prasowych
i dysponowania nimi zgodnie z tym prawem, a więc również
brak zgody na publikację materiału prasowego, jeżeli wprowadzono do niego zmiany wypaczające sens i wymowę jego wersji.
• Problem 4: czy dziennikarz ma prawo odmówić (nie wyrazić
zgody) na zmiany, które zostaną dokonane przez redaktora
czy wydawcę w sytuacji, kiedy jego materiał prasowy narusza
zasady etyki dziennikarskiej?
• Problem 5: sformułowanie prawne artykułu 10 wskazuje,
że kwestia prawa odmowy dotyczy informacji o faktach, które
podlegają wartościowaniu ze względu na prawdę. Wymienione
w artykule trzy kategorie wartości: rzetelność, obiektywizm,
staranność zawodowa, brane integralnie, są cechami informacji.
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Opinie i interpretacje, a więc gatunki publicystyczne mają
bowiem charakter subiektywny i z tej racji nie podlegają prawu do odmowy, chyba, że wymuszane opinie zniekształcają
prawdę o faktach.

SUMIENIE NIE MOŻE BYĆ POLEM
DOWOLNYCH EKSPERYMENTÓW

1. Środowiska medialno-dziennikarskie dysponują dziś ogromnym potencjałem oddziaływania na ludzi, który, źle wykorzystany, może przynieść ogromne szkody moralne i społeczne.
W profesjonalny warsztat dziennikarski wpisana jest integralnie
etyczność działania, którą w różnej mierze chroni prawo medialne i etyka dziennikarska. Prawo stanowi zewnętrze ramy
do słusznego działania, natomiast etyka stanowi wewnętrzne
kryteria indywidualnych wyborów i działań człowieka. Obie
płaszczyzny są wpisane w profesjonalizm zawodowy i są jego
kryteriami i wyznacznikami.
2. Etyka to sprawa sumienia. Sumienie i jego kształtowanie są tak
ważne w życiu człowieka, że jakość etyki, która formuje sumienie,
nie może być pozostawiona dowolności dyskursu etycznego.
Człowiek jest tak niepowtarzalną wartością, że nie może być
przedmiotem eksperymentowania etycznego. Etyka dziennikarska,
będąca u podstaw realizacji misji medialnej i dziennikarskiej, jest
zatem sprawą ludzkiego sumienia. Dobry człowiek to człowiek
sumienia. Dobry, profesjonalny dziennikarz, to dobry człowiek,
człowiek prawego sumienia.
3. Rolą kodeksów etycznych nie jest w pierwszym rzędzie prakseologiczna regulacja działań dziennikarskich i bycie podstawą
do zewnętrznego, normatywnego egzekwowania etycznego postępowania dziennikarzy przez zewnętrzne gremia, np. rady etyki.
Pierwszorzędną rolą kodeksów etycznych jest bycie punktem
odniesienia, kryterium, wskazówką, pomocą do indywidualnej

182

Michał Drożdż

formacji sumienia dziennikarzy, tak by podejmowali wolne
i odpowiedzialne decyzje i wybory, za które będą się czuć w sumieniu prawdziwym odpowiedzialni.
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DZIENNIKARSTWO CYFROWE. KONIEC
PROFESJONALIZMU CZY NOWA MISJA
DZIENNIKARSTWADLA KAŻDEGO?
STRESZCZENIE

Dziennikarstwo przez dziesiątki lat swojej historii wypełniało misję
społeczną, kierując się ustalonymi tradycyjnie regułami profesjonalnymi.
Standardy dziennikarskie, niezależność, reprezentowanie opinii publicznej
i działanie w interesie społecznym wyznaczały status i autorytet czwartej
władzy. Zmiana technologiczna, szczególnie wraz z upowszechnieniem
internetu 2.0, przyniosła zmiany kulturowe i społeczne zwane kulturą
uczestnictwa. Tym samym pojawiła się eksplozja zjawisk zwanych dziennikarstwem cyfrowym, kierującym się innymi zasadami i kwestionującym
podstawową definicję dziennikarstwa i dziennikarzy. Niniejszy artykuł
przedstawia ważniejsze problemy badawcze dotyczące nowego paradygmatu
dziennikarstwa w erze cyfrowej.
Słowa kluczowe: dziennikarstwo, dziennikarstwo cyfrowe, profesjonalizm, użytkownicy mediów.
SUMMARY

Digital Journalism. The End of Professionalism or New Journalism
Mission for Everyone?
For dozens of years of its history journalism has fulfilled its social mission,
following the traditionally established professional rules. Journalistic
standards, independence, representing public opinion and acting in the
public interest - they all determined the status and authority of the socalled fourth power. Technological changes, especially with the spread of
Internet 2.0, has caused cultural and social changes called the culture of
participation. Thus, an explosion of phenomena called digital journalism
emerged, guided by different principles and questioning the basic definition
of journalism and journalists. This article presents major research issues
regarding the new journalism paradigm in the digital age.
Keywords: Journalism, digital journalism, professionalism, media users.
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WPROWADZENIE

Od dwóch wieków dziennikarstwo stanowi znaczący element życia
społecznego. Jest częścią systemu kształtującego relacje społeczne
i polityczne, kulturę, wpływa na dominujące formy dyskursu. Upowszechnienie prasy i aktywności dziennikarskiej zmusiło autorytarne
struktury władzy do konfrontacji z opinią publiczną, która zyskała
wyraziciela własnych poglądów i idei (Burns, Matthews 2018). Historia dziennikarstwa pisana od XX wieku ukazuje procesy kształtowania doktryn określających społeczną rolę dziennikarstwa, a także
zasady etyczne i standardy dziennikarskie. Zawód dziennikarza
wiązany z powołaniem czy też misją nabierał profesjonalizacji i znaczenia w społeczeństwach rozwijających demokratyczne struktury.
To dziennikarstwo i dziennikarze stali się koniecznym elementem
jawności życia publicznego, niejednokrotnie w konfrontacji z władzą.
Dziennikarstwo stało się głównym komponentem habermasowskiej
sfery publicznej, bez której nie mogą funkcjonować społeczeństwa
demokratyczne. W systemach totalitarnych czy niedemokratycznych
dziennikarze jako jedni z pierwszych padali ofiarą represji, zmuszani
do porzucenia zawodu. Znaczenie i status dziennikarstwa przejawiał
się przez dziesięciolecia poprzez idee służby publicznej i kontroli
władzy w imieniu społeczeństwa. Szkoły dziennikarstwa wyznaczały zasady warsztatu i standardy mające gwarantować rzetelność
dziennikarską i kryteria obiektywizmu. Powstawały stowarzyszenia
i organizacje dziennikarzy, reprezentujące zarówno interesy zawodowe
środowiska, jak i wzmacniające rolę dziennikarzy w systemie mediów.
Stowarzyszenia działały również na rzecz samoregulacji i ograniczeń, formułując zasady etyczne i kodeksy etyki zawodowej (Ward
2011). Tradycyjne media – prasa, radio i telewizja wraz z rozwojem
technologicznym i instytucjonalnym na przełomie XX i XXI wieku
sprzyjały powstawaniu nowych gatunków dziennikarskich, nowych
form warsztatowych, a dziennikarze zyskiwali nowe narzędzia oraz
nową organizację pracy. Dziennikarstwo kształtowało się jako zawód
otwarty, niepodlegający koncesjom ani licencji, ale o specjalnym
statusie społecznym i prawnym. Regulacje, zasady aksjologiczne oraz
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system normatywny sytuował dziennikarzy wysoko w hierarchii zawodów, nie tylko medialnych. Profesjonalizacja dziennikarstwa i jego
rola w społeczeństwach liberalnej demokracji wyznaczała klarowny
zakres definicji dziennikarstwa i dziennikarzy. Procesy demonopolizacji, koncentracji mediów i konwergencji, charakterystyczne dla
rewolucji komunikacyjnej końca XX wieku, skutkowały globalną
ekspansją organizacji medialnych odgrywających coraz większą rolę
w przestrzeni publicznej. Rozwój technologiczny mediów i wzrost
znaczenia korporacji medialnych wzmacniał także znaczenie dziennikarstwa, otwierając dla dziennikarzy nowe przestrzenie wpływów
czwartej władzy i zaufania społecznego. Ryzyko związane z relacją
dziennikarstwa z opinią publiczną w społeczeństwach demokratycznych było przez wiele lat niewielkie. Wiarygodność dziennikarstwa
informacyjnego czy publicystyki wynikała z konsensusu społecznego
między różnymi aktorami sceny społecznej i politycznej państw
demokratycznych. A starcia dziennikarstwa z polityką należały
do podstawowych wartości liberalnej doktryny mediów. Zmiana
technologiczna, która pod koniec XX wieku przekształciła pejzaż
medialny, zapoczątkowała ewolucję zjawisk znanych pod nazwą nowe
media. Procesy konwergencji i cyfryzacji mediów przyniosły znaczącą
zmianę społeczną i kulturową, budując nowe relacje pomiędzy mediami
a ich odbiorcami. Zasadnicza zmiana, która dotknęła dziennikarstwo
i dziennikarzy, nadeszła jednak w XXI wieku, wraz z rozwojem społeczeństwa informacyjnego i upowszechnieniem komunikacji sieciowej.
Internet 2.0 zrewolucjonizował media i dziennikarstwo. Wykreował
nową publiczność nazwaną użytkownikami, którzy zakwestionowali
monopol profesjonalnego dziennikarstwa. Media społecznościowe
i koncerny technologiczne stały się wyzwaniem dla dziennikarstwa,
zmuszając środowisko i medioznawców do podjęcia refleksji nad
jego redefinicją. Zmiany kulturowe i społeczne wywoływane kolejnymi falami nowych mediów nie były jedynymi czynnikami destabilizującymi klasyczne dziennikarstwo. Dominujące na Zachodzie
idee neoliberalne w XXI wieku zaczęły przeżywać kryzys. Zmiany
polityczne w Stanach Zjednoczonych reprezentowane przez politykę
prezydenta Donalda Trumpa, wzrost nastrojów nacjonalistycznych
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w Europie, umocnienie wartości prawicowych i ultraprawicowych
w wielu krajach, fala migracji i uchodźców, brexit, wszystkie te zjawiska wywołały bądź wzmocniły podziały o znaczących skutkach
społecznych, kulturowych i politycznych. Polaryzacja społeczna
nie ominęła dziennikarstwa. Nie tylko media i ich mocodawcy lub
właściciele, ale także dziennikarze coraz częściej przybierają postawy
zaangażowane, odchodzą od standardów bezstronności i obiektywizmu w przekazach informacyjnych. Nowe media w wielu aspektach
wykreowały nowe dziennikarstwo. Nie tylko powołując nowe podmioty
wykonujące aktywności dziennikarskie poza systemem dziennikarstwa instytucjonalnego, ale także zmieniając formułę dziennikarstwa
profesjonalnego. Czy zatem dziennikarstwo przestało pełnić swoją
tradycyjną rolę w sferze publicznej? Co oznacza współcześnie profesjonalizm dziennikarski w znaczeniu niekwestionowanym przez
media i społeczeństwa demokratyczne przez dziesiątki lat? Może
tradycyjne definicje dziennikarstwa i dziennikarzy mają już charakter historyczny i należy je na nowo zdefiniować. Może współczesne
dziennikarstwo tworzy nowe zagrożenia i ryzyka dla demokracji,
wartości liberalnych, wolności czy też prawa do informacji. Nowe
pytania badawcze dominują w studiach nad dziennikarstwem, a ich
liczba wzrasta wraz z dynamiką rozwoju mediów.

DZIENNIK ARSTWO A ETOS PROFESJONALIZMU

Próba odpowiedzi na pytanie o definicje współczesnego dziennikarstwa wymaga przyjęcia założeń uwzględniających tradycję koncepcji
dziennikarstwa ukształtowanej w erze poprzedzającej nowe media.
Dominowała wówczas wąska definicja dziennikarstwa, wyrażona
między innymi przez Michaela Schudsona w pracy The Sociology
of News: „Dziennikarstwo to biznes lub praktyka tworzenia i upowszechniania informacji o aktualnych wydarzeniach o znaczeniu
i dla interesu szerokiej publiczności” (Schudson 2003, s. 11). Wśród
badaczy, a także samych dziennikarzy, trudno jednak o zgodność
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w kwestii definicji dziennikarstwa i dziennikarzy. Szczególnie wobec
radykalnej zmiany, jaką przynosi rozwój nowych platform dystrybucji przekazów dziennikarskich oraz aktywnej pozycji użytkowników nowych mediów. Problem tożsamości stał się dla środowiska
dziennikarskiego istotną kwestią w kontekście realizacji swojej misji.
Dziennikarstwo różni się od innych zawodów i innych aktywności
medialnych tym, że wiąże się z ideą interesu publicznego. Stąd pojawia się pogląd mówiący, że dziennikarstwo może być uprawiane
przez każdego, bez względu na środek przekazu, pod warunkiem
przestrzegania norm i zasad tworzących ideologiczną strukturę
ukształtowaną wraz z profesjonalizacją dziennikarstwa. Inni wskazują
na znaczenie profesjonalizmu jako jednego z podstawowych czynników konstytuujących istotę dziennikarstwa (Franklin, Canter 2019).
Daniel Hallin i Paolo Mancini definiują profesjonalizm dziennikarski w trzech kategoriach: niezależności dziennikarskiej, swoistych
norm zawodowych oraz zorientowania na służbę publiczną. I choć
autorzy ci uznają niezależność i autonomię za najistotniejszą cechę
dziennikarstwa w krajach demokratycznych, podają w wątpliwość
możliwość osiągnięcia tych cech w stopniu charakterystycznym dla
innych zawodów zaufania publicznego (Hallin, Mancini 2004, s. 37).
Niezależność od wpływów politycznych i ekonomicznych wzmacnia
autorytet dziennikarstwa i dziennikarzy oraz uprawomocnia ich
autorytet. Postrzeganie dziennikarzy jako profesjonalistów przez
lata wiązało się z ich pracą w konkretnych mediach, przeważnie
redakcjach prasowych czy mediach telewizyjnych. Dziennikarzem
był zarówno ten, który pracował dla znanego i wpływowego tytułu,
jak i lokalnej gazety. W ten sposób dziennikarze stawali się znaczącymi aktorami w strukturach demokratycznych, a ich zadaniem,
powinnością i przywilejem było „kontrolowanie” politycznych i ekonomicznych elit sprawujących władzę. Dziennikarzy utożsamiano
z tak zwaną czwartą władzą i powierzano im rolę reprezentanta
obywateli. To dziennikarze definiowali interes publiczny i decydowali
o charakterze dominujących dyskursów społecznych. Deklarowany
profesjonalizm potwierdzony instytucjonalnym statusem wciąż stanowi
dla dziennikarzy czynnik istotny a wręcz konieczny dla utrzymania
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swoistej przewagi nad władzą polityczną. Mimo pojawiającego się
poglądu dziennikarzy obywatelskich określającego profesjonalizm
dziennikarski ery nowych mediów jako anachronizm, dziennikarze
zawodowi podtrzymują swoje pozycje (Waisbord 2013, s. 222–227).
Profesjonalizm dla wielu dziennikarzy oznacza również silny
i instytucjonalny związek z konkretną organizacją medialną. Rozwój
korporacji medialnych ogranicza lub wręcz uniemożliwia takie podejście. Związek z jednym pracodawcą w sytuacji wielu dostępnych
platform medialnych stał się rzadkością. Niezależność dziennikarska
wiązana z profesjonalizmem niejednokrotnie ulega komercyjnym,
ekonomicznym czy politycznym interesom mediów. Cyfryzacja mediów przyniosła nowe modele biznesowe a nowe media z znacznej
mierze zdestabilizowały ekonomikę mediów, zmieniając warunki
funkcjonowania zawodowego wielu dziennikarzy. Stabilność zawodowa, silne związki o redakcjami bądź stacjami, które definiowano
w kontekście pozycji znanych i wpływowych dziennikarzy, w ostatnich
kilku dekadach zaczęły ulegać erozji. Komercjalizacja informacji,
formalizacja źródeł, polityka instytucji i organizacji medialnych
wyznaczających zasady produkcji, edycji i dystrybucji informacji
ograniczały niezależność i autonomię dziennikarzy. Koncentracja
mediów i rozwój globalnych koncernów medialnych oraz ekspansja
tematycznych kanałów informacyjnych skutkowała pojawieniem się
wielu nowych zawodów pracowników medialnych. Wpłynęło to także
na status zatrudnienia dziennikarzy. Zachowanie niezależności dziennikarskiej w sytuacji krótkotrwałych kontraktów i pełnej zależności
od pracodawców reprezentujących interesy ekonomiczne swoich firm
staje się coraz trudniejsze. Współczesne dziennikarstwo profesjonalne
podlega wielu nowym, przede wszystkim korporacyjnym, procedurom
i regulacjom w zakresie organizacji i kultury pracy. W dużych strukturach organizacyjnych pojawia się prekariat dziennikarski w postaci
młodych dziennikarzy wykonujących pracę w zakresie kilku zawodów
medialnych czy pracujących dla kilku różnych mediów. Tradycyjne
definicje dziennikarstwa i dziennikarzy, wiążące dziennikarstwo
profesjonalne z zatrudnieniem w organizacji medialnej, przestaje
mieć istotne znaczenie. Lynette Sheridan Burst i Benjamin Matthews
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w pracy poświęconej analizie zmiany teorii i praktyki dziennikarstwa
pod koniec drugiej dekady XXI wieku zwracają uwagę na konsekwencje
zmiany w zakresie takich kategorii, jak dziennikarstwo jako zawód,
dziennikarstwo jako praktyka dziennikarska i dziennikarstwo jako
ideologia (Burns, Matthews 2018, s. 19–33).
Koncepcja profesjonalnego dziennikarstwa ma szerszy wymiar
niż zatrudnienie instytucjonalne i związane z nim zwyczajowe uprawnienia. Wykonywanie zawodu dziennikarza ma silne umocowania
prawne w wielu krajach. W szczególności, ze względu na wypełnianie
misji dziennikarstwa jako reprezentanta opinii społecznej i działania
w interesie publicznym, istotne są przepisy o tajemnicy dziennikarskiej i ochronie źródeł. W tym kontekście pojawiają się definicje
dziennikarstwa mówiące, że dziennikarzem może być każda osoba,
która w sposób regularny przetwarza i upowszechnia informacje dla
dobra czy interesu publicznego. Obejmują zatem liczne formy działalności pozainstytucjonalnej, w tym wiele aktywności w sieci w postaci przekazów dziennikarstwa cyfrowego. W 2016 roku Senat
Stanów Zjednoczonych podjął kwestię ochrony źródeł i tajemnicy
dziennikarskiej wobec gwałtownego rozwoju mediów społecznościowych. Kongres przychylił się do stanowiska zwolenników instytucjonalnej profesjonalizacji dziennikarstwa, choć w niezbyt restrykcyjnej
formie. Stwierdzono, że ochrona prawna obejmuje dziennikarzy
zatrudnionych w organizacjach medialnych przynajmniej przez rok
w ciągu 20 lat lub przez 3 miesiące w ciągu 5 lat. Przyspieszające
procesy komunikacji sieciowej i jej skutki otworzyły nowe problemy
regulacyjne, między innymi związane z prawami autorskimi czy
ochroną prywatności. Poglądy charakterystyczne jeszcze dla lat
90. ubiegłego wieku kształtowały prosty model: dziennikarzem był
ten, który uprawiał zawód, pracując dla mediów, gdyż dawało to efektywne możliwości poszukiwania prawdy. W czasach dziennikarstwa
cyfrowego definicja ta, choć trafna i właściwa, wydaje się anachroniczna. Pozostają zatem inne wartości odróżniające dziennikarstwo
od innych form aktywności komunikacyjnej i informacyjnej. Jedną
z nich jest wspomniana już praktyka dziennikarska zapewniająca
wysokie standardy zawodowe, odpowiedzialność dziennikarską
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i zasady etyczne. Przytaczani już Burns i Matthews cytują zaproponowany przez The Huffington Post test pięciu kryteriów odróżniających
dziennikarstwo od innych podobnych aktywności. Chodzi tu od odpowiedź na pytania: Czy przekaz dziennikarski skierowany jest
do szerokiej publiczności? Czy praca dziennikarska jest analityczna
i kreatywna czy dotyczy tylko surowych informacji? Czy informacje
stanowiące przedmiot przekazu są weryfikowane? Czy przekaz niesie
ze sobą różne punkty widzenia? Czy autor jest świadomy wszelkich
konfliktów interesów? (Burns, Matthews 2018, s. 27). Kryteria te odwołują się przede wszystkim do jakości i etyki pracy dziennikarskiej.
Jeżeli autor przekazu stosuje akceptowane tradycyjne zasady, może
być uznany za dziennikarza a jego działalność za dziennikarstwo
poza instytucjonalnymi ramami instytucji medialnych. Zasady nawiązują do dwudziestowiecznych kodeksów etyki dziennikarskiej,
uznawanych za podstawowe dla wykonywania zawodu dziennikarza
i realizacji społecznej odpowiedzialności dziennikarstwa. Kodeksy
etyczne charakterystyczne dla wszelkich stowarzyszeń dziennikarskich oraz bardzo licznych redakcji i mediów odnosiły się do takich
wartości, jak poszukiwanie prawdy, dokładność i rzetelność, unikanie
stronniczości i obiektywizm dziennikarski, właściwe traktowanie
źródeł informacji, weryfikacja, przestrzeganie zasad przekazywania
informacji i komentarzy, działania przy użyciu narzędzi zapewniających niezależność i wiele innych zasad. Odpowiedzialność za przekazywane publiczności treści stanowiła ważne kryterium wiarygodności
i uczciwości dziennikarskiej. Pozycja społeczna dziennikarstwa
wymagała umowy społecznej między dziennikarzami, społeczeństwem, władzą a także mocodawcami dziennikarzy. Dostęp do informacji gwarantowany regulacjami w państwach demokratycznych,
ochrona prawna zawodu i praktyki dziennikarskiej pozwalały dziennikarzom nie tylko działać w interesie publicznym, ale i wpływać
na opinię publiczną, kształtować kierunki dyskursu politycznego,
budować świadomość społeczną wokół określonych spraw i idei,
prowadzić debatę publiczną. Media i dziennikarstwo stanowiły istotny
element pluralistycznej sfery publicznej i demokracji, ale i budowały
własne przestrzenie władzy i wpływów. W XX wieku media
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i dziennikarstwo uczestniczyły w różnych modelach komunikacji
politycznej kształtującej relacje demokratyczne. Można tu zastosować
zarówno model elitystyczny Waltera Lippmanna, jak i model demokracji uczestniczącej zaproponowany przez Johna Deweya czy delibracyjny Jurgena Habermasa (Josephi 2016). Normą aksjologiczną
tradycyjnego dziennikarstwa było rozdzielenie roli dziennikarza
od ról politycznych czy aktywnego zaangażowania politycznego.
Przejście dziennikarzy w sferę polityki definitywnie kończyło uprawianie zawodu. Pluralizm idei nie wyklucza zasad bezstronności.
Dziennikarstwo i dziennikarze mają także podstawowe funkcje, które
wydają się oczywiste, a jednak trzeba o nich przypomnieć. Jak to określa Brian Mc Nair, zadaniem dziennikarstwa jest funkcjonowanie
w sferze kultury poprzez edukację, oświecenie i rozrywkę (McNair
2005). Definiowanie dziennikarstwa powinno uwzględniać również
te podstawowe funkcje, realizacja których wpływa zasadniczo na stan
edukacji, wiedzy, pojmowania rzeczywistości społecznej, ekonomicznej czy politycznej obywateli. Działalność dziennikarska ma sprzyjać uczestnictwu w kulturze. Wszystkie te powinności i prawa
dziennikarstwa pozostają aktualne, tyle tylko, że kontekst wciąż ulega
radykalnej zmianie. Media przybierają charakter globalny i korporacyjny z jednej strony a niszowy, indywidualistyczny i rozproszony
z drugiej. Medializacja społeczeństw postępuje podobnie jak sieciowe
relacje w komunikacji, polityce, ekonomi i życiu codziennym. Klasyczne dziennikarstwo stabilnie funkcjonowało w systemie, gdzie
tradycyjne instytucje regulowały dostęp do informacji i infrastruktury
oraz formułowały normy dziennikarskie – do czasu, gdy nowe media,
w tym przede wszystkim internet, zniosły wszelki monopol na dostęp
do informacji i infrastruktury. Era Web 2.0 mediów społecznościowych zmieniła wszystkie relacje między dziennikarstwem, instytucjami
władzy, sektorami komercyjnymi gospodarki, w tym globalnymi
mediami i globalnymi firmami technologicznymi. Przyczynił się
do tego rozwój korporacji Google, Facebook czy Apple. Przede
wszystkim zmianie uległy relacje z opinią publiczną. W krótkim
czasie odbiorcy mediów stali się ich użytkownikami ze wszystkimi
tego konsekwencjami. Definicje dziennikarstwa i dziennikarzy oparte
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na koncepcji profesjonalizmu, niezależności, norm i standardów
dziennikarskich i przede wszystkim służby publicznej nie mogły być
radykalnie zakwestionowane. Niemniej kontekst technologiczny
i społeczny dziennikarstwa XXI wieku wymaga analizy nowych
zjawisk. Począwszy od odpowiedzi na pytanie, czy tak zwane dziennikarstwo cyfrowe ma taki sam status jak dziennikarstwo profesjonalne? Czy to w ogóle jest dziennikarstwo? Co oznacza współcześnie
interes publiczny? Czy normy i standardy dziennikarskie ukształtowane przez dziesięciolecia i akceptowane zarówno przez dziennikarzy,
jak i społeczeństwo mają związek z dziennikarstwem nieprofesjonalnym w sieci? Równie istotne są pytania badawcze o status dziennikarstwa profesjonalnego i tożsamość dziennikarza. Zmieniła się
bowiem praktyka dziennikarska i konteksty. Dziennikarstwo profesjonalne znalazło się na wysoce konkurencyjnym rynku przekazów
i treści akceptowanych społecznie jako wiarygodne i opiniotwórcze
źródła informacji oraz opinii dla szerokiej publiczności. Zmiany
kulturowe i społeczne wywołane procesami konwergencji i globalnej
sieciowej komunikacji zdekonstruowały tradycyjne struktury i normy
zapewniające rzetelność i prawdziwość źródeł informacji. Przekonanie,
że dziennikarstwo reprezentuje świat realny i nadaje mu kształt
zrozumiały dla publiczności, zostało podważone. Tradycyjne teorie
i metody badawcze, charakterystyczne dla badań mediów i dziennikarstwa, wymagają rewizji wraz z rozwojem i kulturowym oraz
społecznym znaczeniem dziennikarstwa cyfrowego. W 2015 roku
w dwóch specjalnych wydawnictwach – Digital Journalism oraz Journalism Practice – poświęconych teoriom dziennikarstwa w erze
cyfrowej autorzy podkreślali znaczenie roli nowych aktorów, nowej
publiczności i nowych agencji reklamowych w aktywności dziennikarskiej. Studia nad praktyką dziennikarską w sieci i dziennikarstwa
cyfrowego, prowadzące do formułowania nowych modeli, powinny,
zdaniem badaczy, uwzględniać takie kwestie, jak: działalność dziennikarska z pespektywy sieci, dziennikarstwo jako kultura cyrkulacji
na wielu platformach, kreacja dziennikarstwa przestrzennego, zmiana
relacji pomiędzy dziennikarzami a politykami, socjologiczne aspekty
dziennikarstwa online. (Franklin, Canter 2019, s. 81–84).
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Nowe media, internet i sieciowe przepływy informacji i komunikowania wywołały zbiór zjawisk pod nazwą dziennikarstwo cyfrowe.
Przekazy informacyjne i opiniotwórcze w mediach społecznościowych, blogach czy portalach pretendują do statusu dziennikarstwa
z wszystkimi tego konsekwencjami. Oznacza to wejście nowych aktorów realizujących procesy komunikowania poza instytucjonalnymi
strukturami systemu mediów pretendujących do wypełniania idei
interesu publicznego. Dziennikarstwo cyfrowe niewątpliwie rozszerza
sferę publiczną, zwiększając przestrzeń deliberacji i odpowiadając
na problem deficytu demokracji. Z drugiej strony dziennikarstwo
cyfrowe działa poza systemem norm i standardów oraz wykorzystywane jest do akcji politycznych i komercyjnych poza wszelką kontrolą
społeczną. Środowisko cyfrowe zmienia też praktykę tradycyjnego
dziennikarstwa profesjonalnego, zarówno organizację i ekonomikę
pracy, jak i relacje z użytkownikami mediów (Russell 2016). Nie
oznacza to, że profesjonalni dziennikarze łatwo uznają konkurencyjność dziennikarstwa cyfrowego. Badania wskazują, że traktują
użytkowników mediów społecznościowych jako amatorów a główne
procesy decyzyjne kształtujące dyskurs medialny pozostają w rękach
dziennikarstwa profesjonalnego. Niemniej tradycyjne dziennikarstwo
zmieniło się wraz z upowszechnieniem internetu Web 2.0, wykorzystując zarówno technologie, jak i kulturę uczestnictwa (Jenkins
2007). Technologie komputerowe, w tym mobilne platformy, zmieniły
newsroomy. Zrobiły to także media społecznościowe i blogi, a także algorytmy, boty i sztuczna inteligencja. Pojawienie się zjawiska
dziennikarstwa cyfrowego ożywiło trwającą od początku wieku
dyskusję mającą odpowiedzieć na pytanie: Kto jest dziennikarzem?
Czy też: Czym w istocie są media? Kwestie te stanowią wyzwanie nie
tylko dla badaczy i dziennikarzy, ale także dla polityków, organizacji
medialnych, wymiaru sprawiedliwości, instytucji edukacyjnych czy
obywateli.
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Bob Franklin, analizując zmianę komunikacyjną wywołaną
dziennikarstwem cyfrowym, wskazuje na podstawowe cechy różniące je od dziennikarstwa profesjonalnego (Franklin, Canter 2019,
s. 74–75). Dziennikarstwo cyfrowe stanowi formę komunikowania
interaktywnego. Relacja między producentem informacji i innych
przekazów a odbiorcą stała się obustronnie aktywna. Wszelkie treści nie są już monopolizowane przez ich twórców a inni uczestnicy
procesu komunikowania stają się koproducentami. Informacje
są uzupełniane i komentowane. Wokół internetowych przekazów
– czy to obywatelskich i społecznych, czy fałszywych i prowokujących informacji – pojawiają się dodatkowe treści uzupełniające lub
komentujące. Przekaz na Twitterze czy Facebooku przestaje być
wyłączną własnością autora, a jego przesłanie może być zakłócone
przez odmienne poglądy dotyczące zmiennego interesu publicznego.
Historie publikowane w sieci rzadko mają skończoną formę. Wraz
z napływem informacji i opinii narracja dziennikarska się rozwija.
Informacje sieciowe rozwijają historię, aktualizują ją, wprowadzają
nowe wątki i bohaterów. Dziennikarstwo cyfrowe pozwala na udział
wielu uczestników w praktycznie niekończącym się procesie komunikowania. Przykład stanowi komunikacja za pomocą Twittera, gdzie
komunikaty mają charakter stałej wymiany informacji i komentarzy.
Dziennikarstwo cyfrowe ma charakter globalny. Dostępność przekazów
internetowych jest nieograniczona przestrzennie. Dotyczy to także
portali sieciowych tradycyjnych mediów prasowych czy telewizyjnych, niemniej nieprofesjonalne dziennikarstwo cyfrowe dominuje
przestrzeń sieciową. Dziennikarstwo cyfrowe różni się zasadniczo
od tradycyjnego nieformalnym językiem przekazu, co sprzyja personalizacji i indywidualizacji w relacjach z użytkownikami nowych
mediów. Przekazy cyfrowe są, dzięki językowi, nacechowane emocjonalnie, pozbawione dystansu, ocenne, a ich autorzy pozbawieni
pozycji autorytetu instytucjonalnych mediów (Wahl-Jorgensen 2015).
Sprzyja to komunikowaniu w postaci konwersacji. Takie cechy aktywności w sieci wykreowały pozycję licznych blogerów pretendujących
do ośrodków opiniotwórczych o istotnej roli społecznej w przestrzeni
sfery publicznej. Dziennikarstwo cyfrowe skłania użytkowników
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mediów do uczestnictwa w szerokim spektrum źródeł informacji.
Dzięki przekazom internetowym użytkownik sięga w tym samym
czasie po przekazy i komunikaty różnych, czasami konkurencyjnych
a czasami odmiennych ideowo stron i mediów społecznościowych.
Rola dziennikarzy jako gatekeeperów traci na znaczeniu.
Dziennikarstwo cyfrowe pozostaje trudne do zdefiniowania
Wskazują na to liczni autorzy. Alfred Hermida wraz ze współautorami
w cytowanej powyżej znaczącej dla nauk o mediach i komunikowaniu
(poznawczo i metodologicznie) pracy Digital Journalism, analizując
liczne badania nad nowymi zjawiskami w dziennikarstwie XXI wieku,
zwraca uwagę na trudną do określenia granicę wyznaczającą nową
teorię dziennikarstwa czy też nową dyscyplinę (sub-dyscyplinę),
jaką miałoby być dziennikarstwo cyfrowe. Z drugiej strony – jak
piszą autorzy – doświadczenie wskazuje na konieczność odejścia
od przyjętych przez badaczy ujednoliconych metod badawczych
i uznanych teorii na rzecz zróżnicowanych nowych narzędzi analiz
różnorodności i złożoności zjawisk społecznych pod nazwą dziennikarstwo cyfrowe. Zmiana dotyczy nie tylko rozwoju następujących
po sobie technologii informacyjno-komunikacyjnych, ale przede
wszystkim zjawisk kulturowych, ekonomicznych i społecznych towarzyszących zmianie technologicznej. Dla analizy dziennikarstwa
zróżnicowanego pod względem platform dystrybucji informacji, zasad
redakcji przekazów, standardów, aktywności odbiorców i nadawców
treści zwanych użytkownikami mediów konieczna jest znajomość
kontekstów i nowej praktyki dziennikarskiej. Daniel Kreiss i J. Scott
Brennen podejmują próbę stworzenia normatywnego modelu dziennikarstwa cyfrowego na podstawie wielu referowanych badań (Kreiss,
Brennen 2016). Stwierdzają zatem, iż większość badaczy podkreśla
partycypacyjny model dziennikarstwa realizowanego w mediach
społecznościowych i innych przekazach sieciowych. Kolejną istotną
cechą wyróżniającą dziennikarstwo cyfrowe jest jego pozainstytucjonalny charakter. Pociąga to za sobą rezygnację, ale także wykluczenie,
ze wszystkich regulacji profesjonalnych oraz ochrony prawnej. Brak
organizacji medialnej, struktury redakcyjnej czy hierarchii zawodowej uwalnia dziennikarzy od standardów i zasad profesjonalizmu,
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ale także od relacji wynikającej z umowy społecznej z odbiorcami.
Instytucjonalne ograniczenia rekompensowane są przez legitymizację
pozycji dziennikarzy wobec innych graczy, polityków czy korporacje.
Funkcjonowanie pozainstytucjonalne przynosi natomiast wolność
od konwencji obowiązujących w sferze publicznej, pozwala na świadome zaangażowanie w sprawy grup, których interesy nie są społecznie akceptowane. Kreiss i Brennen zwracają uwagę na dwie jeszcze
istotne cechy wyróżniające dziennikarstwo cyfrowe w literaturze
medioznawczej. Pierwsza dotyczy innowacyjności. Dziennikarstwo
cyfrowe odpowiada na szybkie zmiany technologiczne, a przede
wszystkim realizuje potrzeby użytkowników mediów sieciowych.
Społeczeństwo sieci opisane przez Manuela Castellsa, tworzy kulturę
stałej obecności online, w celach komunikacyjnych, zawodowych,
edukacyjnych czy rozrywkowych. Korzystanie z portali informacyjnych, podobnie jak z mediów społecznościowych czy blogów, jako
źródeł informacji i opinii a także narzędzi pracy stało się powszechne.
Wreszcie dziennikarstwo cyfrowe ma swój swoisty wymiar biznesowy.
Dziennikarze sieciowi pozbawieni struktury organizacji medialnych
zmuszeni są prowadzić własną strategię pozwalającą na funkcjonowanie w niestabilnej sytuacji ekonomicznej. Praca dziennikarzy cyfrowych wymaga stałego uczestnictwa w mediach społecznościowych,
dialogu z aktywną publicznością. Więcej, dziennikarstwo cyfrowe
buduje swoją własną publiczność, dzięki której powstaje jego marka.
To właśnie publiczność nowych mediów zmienia dziennikarstwo
profesjonalne w wielu aspektach i praktycznie decyduje o zasadach aktywności dziennikarzy sieci. Użytkownicy nowych mediów
to ci, których profesor New York University Jay Rosen nazwał słynną
frazą ludzi wcześniej znanych jako publiczność (Rosen 2006). Rosen,
formułując tę definicję w 2006 roku, wskazał na zmianę pozycji
biernych odbiorców mediów przez lata funkcjonujących w sztywnym
systemie mediów, gdzie tylko nieliczni mogli dysponować możliwościami a tym samym prawem przekazywania innym treści w skali
masowej. Technologie i nowe media odmieniły tę sytuacje. O nowej,
kreatywnej publiczności, zmieniającej a w każdym razie zakłócającej
tradycyjnie procesy komunikowania, pisał Manuel Castells w pracy
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Comminication Power, gdzie przedstawia czynniki zmiany, w trakcie
której publiczność staje się podmiotem procesów komunikowania
poza systemami komunikowania masowego. Począwszy od multiplikacji i dywersyfikacji źródeł informacji wraz z pojawieniem się
kolejnych kanałów telewizyjnych i sieciowych po rozwój kultury
uczestnictwa oraz tak zwanej masowej samokomunikacji (mass self
communication) (Castells 2009, s. 127–135). Od początku XXI wieku
wraz z rozwojem internetu 2.0 nastąpił gwałtowny rozwój zjawisk
komunikacji sieciowej i aktywności użytkowników internetu jako
producentów i dystrybutorów treści. Nie oznacza to, że wszystkie
przekazy sieciowe mają znaczenie dla kształtowania sfery publicznej
czy zmian kulturowych. Niektóre z nich funkcjonują, używając metafory Castellsa, jak butelki z wiadomościami wyrzucane do morza.
Niektóre są destrukcyjne społecznie, a niektóre bez znaczenia. Niemniej gwałtowny rozrost blogosfery i mediów społecznościowych
spowodował nie tyko pojawienie się nowych aktorów w przestrzeni
publicznej, ale przede wszystkim nastąpiła radykalna redystrybucja
władzy i wpływów, które dotąd monopolistycznie dzierżyły organizacje medialne, dziennikarze i wydawcy. Rola nowej publiczności,
czyli użytkowników nowych mediów w procesie redefinicji takich
pojęć, jak dziennikarstwo i dziennikarz, wynika także ze zmiany
konsumpcji treści medialnych przez uczestników komunikowania
sieciowego. Zaangażowanie użytkowników w procesy udostępniania
źródeł informacji, sposób edytowania przekazów, częstotliwości
uczestnictwa w komunikacji za pomocą mediów społecznościowych
czy zakres tych kontaktów decydują nie tylko o nowych nawykach
komunikacyjnych, ale także o nowym stylu życia. Media masowe
straciły zdolność do budowania i narzucania dominujących narracji
społecznych. Przeciwnie, aktywność komentujących zdarzenia i ich
relacje użytkowników nowych mediów wymusza stałą obserwację
internetu przez profesjonalne dziennikarstwo. Media społecznościowe oferują różne style zaangażowania i interakcji. Od uczestnictwa polegającego na czytaniu codziennych portali internetowych,
po komentarze, lajki, linkowanie, rekomendacje i wiele innych form
całkowicie zmieniających styl komunikowania. Użytkownicy mediów
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społecznościowych poświęcają im czas wcześniej przeznaczany
na czytanie prasy papierowej czy oglądanie telewizji, jednocześnie
oczekują wielu skrótowych informacji, spersonalizowanych komentarzy, treści emocjonalnych, zaangażowanych i bardzo aktualnych.
Interaktywność wytwarza przekonanie o znaczącym społecznie
uczestnictwie w tworzeniu i zarządzaniu informacjami. Z drugiej
strony dziennikarstwo profesjonalne czerpie z wszystkich form
aktywności sieciowej zróżnicowanych audytoriów. Wykorzystuje
je, przyznając użytkownikom status współpracowników, reporterów obywatelskich czy korespondentów. Współistnienie to wpływa
na organizację praktyki dziennikarskiej, w tym poszerzenie strefy
źródeł, wytworzenie pozoru interaktywności i otwarcia mediów
na uczestnictwo odbiorców. Dla mediów masowych przekazy internetowe określają nie tylko potrzeby komunikacyjne i informacyjne
użytkowników, ale także dominujące w sferze publicznej potrzeby
kulturalne, ekonomiczne czy idee społeczne i polityczne. Niektórzy
badacze uważają, że w gruncie rzeczy współcześnie trudno mówić
o dwóch rożnych typach dziennikarstwa – profesjonalnym i cyfrowym
czy też mainstreamowym i alternatywnym, skoro internet stał się
platformą, na której dziennikarstwo profesjonalne publikuje swoje
przekazy a media budują struktury dla „reporterów” amatorów.
James F. Hamiltom zwraca uwagę na hybrydowość współczesnego
dziennikarstwa wobec zmian społecznych oraz technologicznych
i nowych, wywodzących się z mediów społecznościowych, nawyków
komunikacyjnych użytkowników mediów. Wynikiem konwergencji
technologicznej i powszechności zastosowania urządzeń mobilnych,
przede wszystkim smartformów, jest stała gotowość użytkowników
nowych mediów do konsumpcji informacji, komunikatów, komentarzy i innych nieograniczonych źródeł informacji. Ta dyspozycja
użytkowników dotyczy także produkcji treści. Ekspresja tożsamości
w sieci realizuje się w miliardach przekazów tekstowych i fotograficznych dziennie. Media cyfrowe są odpowiedzią na te potrzeby
(Hamilton 2016). Użytkownicy wciąż poszukują informacji, a media
cyfrowe dostarczają ich z pominięciem zasad kierujących dziennikarstwem profesjonalnym. Alfred Hermida, badając nowe formy
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dziennikarstwa pojawiające się wraz upowszechnieniem mediów
społecznościowych, zwraca uwagę, w szczególności pod wpływem
analiz Twittera, na zasadniczą zmianę dostępności do informacji
i modelu ich konsumpcji. Informacja podawana w mediach była
przez lata dostępna publiczności w formie, zakresie i ilości proponowanej przez dziennikarzy (Hermida 2010, s. 297–308). W erze
cyfrowej informacje tworzą niekontrolowany strumień dostępny
na wielu wszechotaczających platformach. Użytkownicy nowych
mediów korzystają z, jak to nazywa Hermida, paradziennikarskich
form, określanych także dziennikarstwem ambientowym, stanowiących strumień informacji, komentarzy, opinii i innych newsów
dotyczących bieżących spraw i wydarzeń politycznych, społecznych
czy ekonomicznych. Strumienie te nie podlegają żadnym formalnym
ani normatywnym czy aksjologicznym zasadom dziennikarskim.
A źródła informacji bez względu na charakter nie są poddane ocenie
wiarygodności. Zjawiska takie nie mogą pozostawać bez wpływu
na dziennikarstwo profesjonalne i media tradycyjne. Jednym ze skutków zmiany społecznej, kultury uczestnictwa i dominacji w sferze
publicznej mediów cyfrowych jest rozwój tabloidów w postaci prasy
drukowanej i portali internetowych.
Dziennikarstwo cyfrowe podlega stałej ewolucji i ocena jego potencjału wciąż jest niejednoznaczna. Badacze mediów, użytkownicy,
media, dziennikarze, politycy, organizacje pozarządowe czy obywatele
zwracają uwagę na zarówno ich demokratyczny i obywatelski potencjał,
jak i na zagrożenia wynikające z praktyki braku zasad profesjonalnych,
rozpowszechnienie fake newsów, algorytmizacji przekazów oraz
manipulacji. Dziennikarstwo obywatelskie, podobnie jak dziennikarstwo partycypacyjne – jako formy dziennikarstwa cyfrowego – budzi
wiele problemów definicyjnych i interpretacyjnych. Takie pojęcia, jak
dziennikarstwo obywatelskie, dziennikarstwo alternatywne, dziennikarstwo interaktywne, metadziennikarstwo, dziennikarstwo sieciowe, dziennikarstwo otwarte wiązane są z aktywnością obywatelską
w sieci (Singer, Hermida, Domingo, Heinonen i in. 2011). Wszystkie
te formy mają charakter nieprofesjonalny lub semiprofesjonalny a najistotniejsze dla procesów demokratyzacji pozostaje wykorzystanie
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kanałów sieciowych dla realizacji ważnych społecznie i obywatelsko
tematów, które nie znajdują miejsca w mediach mainstreamowych.
Organizacje pozarządowe, grupy obywateli i aktywiści zyskują przestrzenie komunikacji do pobudzania dyskursu społecznego. W skali
globalnej dziennikarstwo cyfrowe pobudziło zarówno świadomość
społeczną, jak i decyzje polityczne w takich kwestiach, jak klimat,
problemy środowiska czy migracje. Niektórzy badacze zwracają uwagę
na obywatelskie znaczenie aktywności cyfrowej w postaci przekazów
wideo, krótkich rejestracji rzeczywistości w sytuacjach kryzysowych
i w trakcie istotnych politycznie, społecznie wydarzeń (Allan 2013).
Przekazy te mają duże znaczenie dla realizacji misji interesu publicznego, zwracają uwagę na zdarzenia, których nie może, sprowokowane,
pominąć dziennikarstwo profesjonalne. Są wiarygodnym, często
unikatowym źródłem informacji i inspiracją dla mediów. Strumień
przekazów wideo realizowanych przez incydentalnych dziennikarzy,
świadków rzeczywistości społecznej, może być wykorzystywany przez
media w sposób systemowy, ale może też wpływać na nową narrację
dziennikarstwa. W kontekście generujących treści użytkowników
redukujących deficyty demokracji pojawia się pojęcie dziennikarstwa
partycypacyjnego czy uczestniczącego. Alfred Hermida zalicza do tej
formy dziennikarstwa cyfrowego (oprócz mediów społecznościowych) blogi obywatelskie, wywiady, komentarze, fora, ale także blogi
dziennikarskie poświęcone problematyce społecznej (Singer, Hermida,
Domingo, Heinonen i in. 2011, s. 17). Należy jednak uznać za właściwe dla kategorii dziennikarstwa obywatelskiego czy uczestniczącego
treści realizowane przez amatorów realizujących swoje dziennikarstwo
w telewizjach internetowych, portalach obywatelskich czy mediach
społecznościowych. Rozwój tych ostatnich, wraz z upowszechnieniem
mediów mobilnych, decyduje o postawach użytkowników mediów
wobec treści dziennikarstwa obywatelskiego. Najpopularniejszymi
mediami społecznościowymi w Europie w 2020 roku były Facebook
75,65%, Pinterest 10,11%, Twitter 5.58%, YouTube 3,2%, Instagram
1,84% (Lepiej Widoczni 2020). Szczególnie miejsce zajmuje Twitter,
który stał się źródłem informacji i opinii pochodzących zarówno z oficjalnych źródeł instytucjonalnych, od polityków, jak i od dziennikarzy
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profesjonalnych, ale przede wszystkim od dziennikarzy obywatelskich.
Interaktywna komunikacja twitterowa przekazuje ogrom istotnych
informacji i newsów z całkowitym pominięciem mediów tradycyjnych.
Przekazy twitterowe odzwierciedlają wszystkie cechy dziennikarstwa
cyfrowego: interaktywność, brak ograniczeń profesjonalnych, emocjonalność, stronniczość, personalizm czy nieformalny język.
Niewątpliwy potencjał demokratyczny i obywatelski dziennikarstwa
cyfrowego, które uwalnia się od ograniczeń systemowych utrwalonych
dla mediów i dziennikarstwa profesjonalnego, współistnieje z zagrożeniami w kontekście etycznej strony przekazów sieciowych. Badacz
problematyki etyki dziennikarstwa i mediów Stephen J.A. Ward zwraca
uwagę na normatywne i filozoficzne kwestie w ocenie aksjologicznej
dziennikarstwa cyfrowego (Ward 2015). Tradycyjne dziennikarstwo,
którego podstawą etyczną są takie wartości, jak rzetelność, weryfikacja źródeł, obiektywizm, bezstronność, spotyka się z kulturą online,
w której dominuje stronniczość, natychmiastowość, nierzetelność
i niepoprawność. W przekazach dziennikarstwa cyfrowego mieszają
się fakty, pogłoski, interpretacje i ideologie. Publikacje internetowe
zawierają treści i fotografie, które ze względów etycznych nie mogłyby
się ukazać w mediach tradycyjnych. Relacje z miejsc ogarniętych wojną
i przemocą, sceny egzekucji, katastrof obiegają świat a komentarze
do nich zależą od ideowych przekonań autorów. Publikacje internetowe nie respektują wielu procedur prawnych, które chronią aktorów
zaangażowanych w dziennikarstwo profesjonalne. Globalny zasięg
dostarcza kolejnych problemów etycznych, konfliktów i napięć międzykulturowych. Stephen J.A. Ward upatruje rozwiązanie w szerokim
dyskursie, do którego dołączą użytkownicy mediów, dziennikarze,
środowiska akademickie, obywatele i organizacje medialne w celu
wypracowania podstaw etycznych dla komunikowania sieciowego
obejmującego wszystkie formy komunikowania. Jest to niewątpliwie
wizja idealistyczna i nie do zrealizowania. Można raczej zakładać,
że dziennikarstwo profesjonalne będzie czerpać z konwencji dziennikarstwa cyfrowego, przyjmując coraz bardziej zaangażowane postawy wobec spraw społecznych, politycznych czy kulturowych. Nie
oznacza to odejścia od pryncypiów, niemniej dziennikarstwo, jakie
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kształtowało sferę publiczną i wpływało na opinię publiczną przez
dziesiątki lat, zmienia się pod wpływem rewolucji sieciowej i nowych
zjawisk w społeczeństwach uwikłanych w technologię i jej aplikacje.
Czym zatem jest współczesne dziennikarstwo i kim jest dziennikarz?
Pytania o tożsamość charakterystyczne dla Wieku Informacji będą
dotyczyć także tych pojęć. Odpowiedź nie jest prosta. Zmiany postępują
zbyt szybko a konteksty zaskakują społeczeństwa, media, dziennikarzy
i użytkowników nowych mediów. Zmiany klimatu, globalna pandemia i jej skutki będą dostarczać nowej aktywności dziennikarzom
wszystkich platform, którym nasz świat postawi trudne wyzwania.

BIBLIOGR AFIA

Allan S. (2013), Citizen Witnessing: Revisioning Journalism in Time
of Crisis. Cambridge: Polity Press.
Burgh de H. (red.), (2005) Making Journalism, Diverse Models,
Global Issues. London: Routledge.
Burns L.S., Matthews B.J. (2018), Understanding Journalism.
London: SAGE Publications.
Castells M. (2009), Communication Power. Oxford University
Press
Franklin B., Canter L. (2019), Digital Journalism Studies. The Key
Concepts. London: Routledge.
Hallin D., Mancini P. (2004), Comparing Media Systems.
Cambridge: Cambridge University Press.
Hamilton J. (2016), Hybrid News Practice, [w:] T. Witschge,
C.W. Anderson, D. Domingo, A. Hermida (red.), Digital
Journalism (164–178). London: SAGE Publications.
Hermida A. (2010), Twittering the News. The Emergence
of Ambient Journalism. Journalism Practice, 4 (3), 297–308.
Jenkins H. (2007), Kultura konwergencji. Zderzenie starych
i nowych mediów, tłum. M. Bernatowicz, M. Filiciak.
Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Dziennikarstwo cyfrowe. Koniec profesjonalizmu czy nowa misja dziennikarstwa

205

Josephi B. (2016), Digital Journalism and the Democracy, [w:]
T. Witschge, C.W. Anderson, D. Domingo, A. Hermida (red.),
Digital Journalism (9–24). London: SAGE Publications.
Kreiss D., Brennen J.S. (2016), Normative Models of Digital
Journalism, [w:] T. Witschge, C.W. Anderson, D. Domingo,
A. Hermida (red.), Digital Journalism (299–314). London:
SAGE Publications.
Lepiej Widoczni (2020), Najpopularniejsze portale społecznościowe
– ranking 2020. Social media ranking w Europie i USA – kto
cieszy się największym uznaniem użytkowników?
https://lepiej-widoczni.pl (dostęp: 10.05.2020).
McNair B. (2005), What is Journalism? [w:] H. de Burgh (red.),
Making Journalism, Diverse Models, Global Issues (15–24).
London: Routledge.
Rosen J. (2006), The People Formely Known as the Audience.
archive.pressthink.org/2006/06/27//ppl_frmr.html (dostęp:
12.03.2019).
Russell A. (2016), Hybrid News Practices, [w:] T. Witschge,
C.W. Anderson, D. Domingo, A. Hermida (red.), Digital
Journalism (149–163). London: SAGE Publications.
Schudson M. (2003), The Sociology of News. New York:
W.W. Norton.
Singer J.B., Hermida A., Domingo D., Heinonen A. i in. (red.)
(2011), Participatory Journalism. Oxford: Wiley-Blackwell.
Wahl-Jorgensen K. (2016), Emotion in Journalism, [w:]
T. Witschge, C.W. Anderson, D. Domingo, A. Hermida (red.),
Digital Journalism (128–143). London: SAGE Publications.
Waisbord S. (2013), Reinventing Professionalism. Cambridge: Polity
Press.
Ward S.J.A. (2011), Ethics and the Media. An Introduction.
Cambridge: Cambridge University Press.
Ward S.J.A. (2015), Radical Media Ethics: A Global Approach.
Chichester: Wiley-Blackwell.
Witschge T., Anderson, C.W, Domingo D., Hermida A. (2016),
Digital Journalism. London: SAGE Publications.

207

Ewa Nowińska

NIEKOŃCZĄCA SIĘ HISTORIA,
CZYLI CO JEST PRASĄ W SIECI?

STRESZCZENIE

Obowiązująca ustawa Prawo prasowe definiuje wprawdzie pojęcie prasy, jednakże nie
do końca odpowiada ona współczesnym potrzebom. W szczególności chodzi o ustalenie,
które z treści rozpowszechnianych w Internecie można zakwalifikować do kategorii prasy. Ma to znaczenie przede wszystkim dla obowiązku jej rejestracji, którego brak rodzi
odpowiedzialność karną. Do prasy ma także zastosowanie szczególny dozwolony użytek
chronionych utworów, określony w ustawie o prawie autorskim; tu brak jest definicji prasy.
Zapewne zostanie ta kwestia uregulowana w przygotowywanej nowelizacji, uwzględniającej
zalecenia „cyfrowej” dyrektywy 2019/790/UE, zawierającej własne jej określenie, odmienne
od obowiązującego. Niewątpliwie taki zabieg legislacyjny wywoła szereg dalszych wątpliwości,
co nie będzie sprzyjało prawidłowej realizacji celu, któremu zmiana ma służyć, pogłębiając
trudności interpretacyjne.
Słowa kluczowe: definicja prasy, przesłanki ustawowe, prasa w internecie, prasa w prawie
autorskim, projektowane definicje prasy, konsekwencje zmian.
SUMMARY

Endless story, what is press on the web?
The currently applicable Press Law act defines the concept of the press but the definition does
not entirely meet the needs of contemporary communication. In particular, this concerns
the determination of which of the content published on the Internet can be qualified as
press. This is important mostly for the registration obligation which, if not fulfilled, may
result in criminal liability. Particular fair use of protected works defined in the Copyright
Law act also applies to the press; however the press is not defined here. It is highly likely
that it will be regulated in the form of the amendment to the Act, which is being prepared.
It will take into account the recommendations of the “digital” 2019/790/EU directive, which
includes its definition different from the one currently applicable in Poland. Undoubtedly,
this legislative maneuver will create further doubts which will be detrimental to the proper
pursuance of the aim of this change, and will even worsen interpretative challenges.
Keywords: definition of press, statutory pre-conditions, press on the Internet, press in the
Copyright Law act, planned definitions of the press, consequences of changes.
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POJĘCIE PR ASY W ROZUMIENIU USTAWOW YM

A. Od szeregu lat powraca dyskusja dotycząca ustalenia, co właściwie aktualnie uznać należy za prasę. Dla prawnika jest to problem
szczególnie istotny, bowiem z takim przyporządkowaniem związane
są odpowiednie oceny, zwłaszcza w zakresie odpowiedzialności.
Definiuje ją ustawa Prawo prasowe (ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r.
Dz.U. z 2018 r. poz. 1914), wątpliwości interpretacyjne właściwie
aktualnie są już dostatecznie wyjaśnione tak przez orzecznictwo, jak
i przez doktrynę. Ten stan prawny niewątpliwie zburzy, projektowana
w chwili pisania tych uwag, nowelizacja ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (implementująca dyrektywę nr 2019/790/
UE, o czym niżej), wprowadzająca niezwykle potrzebne dla prasy
uprawnienie w postaci zarządzania przysługujących wydawcom
praw do rozpowszechnianych materiałów, w szczególności poprzez
ich pobieranie z sieci przez osoby trzecie w celach komercyjnych.
Nowelizacja, o której mowa, przejmuje z dyrektywy definicje pojęć
podstawowych, co musi wpłynąć na odpowiednie interpretacje także
terminów ujętych w ustawie Prawo prasowe. Aby problem naświetlić,
kolejno przybliżę aktualny, „prasowy” stan prawny, a następnie przejdę do tej części dyrektywy, w której zawarto definicje odbiegające
od tych, które we wskazanej ustawie znajdujemy.
B. Jak wiadomo, w systemie prawnym działalność prasy regulowana jest przede wszystkim przepisami ustawy Prawo prasowe, która
ze względu na rok uchwalenia (1984!) jest w szeregu przypadków
nieadekwatna do potrzeb współczesnego świata. Oczywiście, przede
wszystkim chodzi o strony internetowe, choć nie tylko, o czym niżej
uwag kilka.
Rozpocząć wypada zapewne od przypomnienia, iż wskazana
ustawa (dalej: pr.pr.) definiuje prasę w art. 7 ust. 2 w następujący
sposób: „W rozumieniu ustawy: 1) prasa oznacza publikacje periodyczne, które nie tworzą zamkniętej, jednorodnej całości, ukazujące
się nie rzadziej niż raz do roku, opatrzone stałym tytułem albo nazwą,
numerem bieżącym i datą, a w szczególności: dzienniki i czasopisma,
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serwisy agencyjne, stałe przekazy teleksowe, biuletyny, programy
radiowe i telewizyjne oraz kroniki filmowe; prasą są także wszelkie
istniejące i powstające w wyniku postępu technicznego środki masowego przekazywania, w tym także rozgłośnie oraz tele- i radiowęzły
zakładowe, upowszechniające publikacje periodyczne za pomocą
druku, wizji, fonii lub innej techniki rozpowszechniania; prasa
obejmuje również zespoły ludzi i poszczególne osoby zajmujące się
działalnością dziennikarską”.
Powyższy przepis jest i skomplikowany, i niedostosowany do współczesnej rzeczywistości „medialnej”. W każdym razie, poddając go choćby
skrótowej analizie, można wskazać, iż prasą:
• w rozumieniu przedmiotow ym są „publikacje periodyczne,
które nie tworzą zamkniętej, jednorodnej całości, ukazujące
się nie rzadziej niż raz do roku, opatrzone stałym tytułem
albo nazwą, numerem bieżącym i datą, a w szczególności:
dzienniki i czasopisma, serwisy agencyjne, stałe przekazy
teleksowe, biuletyny, programy radiowe i telewizyjne oraz
kroniki filmowe”;
• w znaczeniu instytucjonalnym „są także wszelkie istniejące
i powstające w wyniku postępu technicznego środki masowego
przekazywania, w tym także rozgłośnie oraz tele- i radiowęzły
zakładowe, upowszechniające publikacje periodyczne za pomocą druku, wizji, fonii lub innej techniki rozpowszechniania”;
• w ujęciu podmiotow ym pojęcie „prasa” „obejmuje również
zespoły ludzi i poszczególne osoby zajmujące się działalnością
dziennikarską”.
Przyjmuje się, że podstawowe znaczenie dla zakwalifikowania
określonej publikacji jako „prasy”, ma def inic j a prze dmiotowa.
Dla dalszych uwag istotne jest, iż prasa funkcjonująca w określonych ramach prawnych musi dla swojego formalnego bytu przejść
pewną ścieżkę formalną: w każdym razie klasyczne wydania gazetowe, przyjmujące ustawową postać „dzienników” lub „czasopism”, zdefiniowanych w art. 7 ust. 2 pr.pr. w następujący sposób:
pkt 2) „dziennikiem jest ogólnoinformacyjny druk periodyczny lub
przekaz za pomocą dźwięku i obrazu, ukazujący się częściej niż raz
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w tygodniu”. Z kolei zgodnie z pkt 3) ust. 2 wskazanego artykułu
„czasopismem jest druk periodyczny ukazujący się nie częściej niż
raz w tygodniu, a nie rzadziej niż raz w roku; przepis ten stosuje się
odpowiednio do przekazu za pomocą dźwięku oraz dźwięku i obrazu
innego niż określony w pkt 2”. Powyższy opis definicyjny szereguje
zatem prasę wedle częstotliwości i treści (dziennik – częściej niż
raz w tygodniu; czasopismo – nie częściej niż raz w tygodniu, nie
rzadziej niż raz w roku; dziennik – treść ogólnoinformacyjna; czasopisma – treść „inna”).
Tak dzienniki, jak i czasopisma podlegają ob owiązkowej rej estrac ji, do której nawiązuje art. 20 pr.pr., wskazując, iż: „Wydawanie
dziennika lub czasopisma wymaga rejestracji w sądzie okręgowym
właściwym miejscowo dla siedziby wydawcy, zwanym dalej «organem
rejestracyjnym»”. Procedura jest tu prosta i szybka.
Z kolei radio i telewizja są koncesjonowane na zasadach wskazanych w ustawie o radiofonii i telewizji1, chyba, że emisja następuje
w sieci, bowiem Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, przyznająca
odpowiednie uprawnienia nadawcze, nie ma tu właściwych uprawnień.
Generalnie prawnicy nie mieli wątpliwości, jakie przekazy należy
do kategorii prasy zakwalifikować, w każdym razie do czasu, gdy
w nasze życie przebojem wszedł internet. Problem stał się aktualny
na gruncie ustaleń, która z form komunikacji internetowej może być
zaliczona do kategorii „prasy” w przypadku, gdy faktycznie spełnia
przesłanki definicyjne dziennika czy czasopisma. Problem wynikał
m.in. stąd, iż zgodnie z art. 45 pr.pr. „Kto wydaje dziennik lub czasopismo bez rejestracji albo zawieszone – podlega karze grzywny”.
Nie była tu także obojętna okoliczność, iż odpowiednia kwalifikacja
pozwalała tak na korzystanie przez wydawcę i dziennikarzy z praw,
jakie w szczególności dla prasy zostały przewidziane, jak i uruchamiane zostawały ustawowo wskazane obowiązki.
1

Art. 24 pr.pr.: „Przepisy dotyczące rejestracji działalności prasowej nie mają
zastosowania do działalności dostawców usług medialnych w rozumieniu
ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2017 r. poz.
1414 i 2111 oraz z 2018 r. poz. 650, 915 i 1717) oraz do działalności Polskiej
Agencji Prasowej, których działalność regulują odrębne przepisy”.
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Ponieważ sądy zawiadamiane przez prokuraturę o wydawaniu
prasy w Internecie poza rejestracją okoliczność tę potwierdzały, zaś
nie wszyscy z taką interpretacją się zgadzali, w końcu problem trafił
pod rozwagę Sądu Najwyższego, który zajął następujące stanowisko:
Osoba rozpowszechniająca b e z re je s t r ac ji we wł a ś c iw y m
s ą d z ie ok rę gow y m d z ien n i k b ą d ź cz a s opi smo z a p o śred n ic t wem I nter ne t u zarówno wówczas, gdy przekaz taki
towarzyszy przekazowi utrwalonemu na papierze, stanowiąc
inną elektroniczną jego postać, jak i wówczas, gdy istnieje tylko
w formie elektronicznej w Internecie, wyczerpuje znamiona
przestępstwa z art. 45 ustawy – Prawo prasowe.

Wcześniej do kwestii tej odniósł się rzeszowski Sąd Apelacyjny
wskazując, iż
Nawet strona internetowa o rybkach akwariowych może zostać
przez sąd uznana za czasopismo. Prowadzenie jej bez rejestracji
jest karalne. Zgodnie z definicją ustawową pojęciom dziennik i czasopismo odpowiada wiele stron internetowych, które
na pierwszy rzut oka nie mają wiele wspólnego z prasą (wyrok
SA z dnia 25 maja 2005).

Aktualnie wątpliwości w tym zakresie przesądziło tak orzecznictwo, jak i doktryna (por. Maciąg, Stanisławska 1997, s. 69; Chwalba
2010, s. 3), podkreślając, iż ten techniczny sposób komunikacji
może zawierać treści właściwe dla prasy, przy spełnieniu dalszych,
ustawowych wymogów formalnych.
Dla dokonania odpowiedniego przyporządkowania należy zatem
wykazać – kierując się definicją – iż konkretny portal cechują takie
przymioty definicyjne, jak periodyczność, stały tytuł, bieżąca numeracja i datowanie. Mając powyższe na uwadze, rozważając prasowy
charakter internetowych stron urzędowych pod kątem spełnienia
przesłanek definicyjnych, Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 28 października 2016 r. (Sygn. I CSK 695/15, LEX 2188612) wskazał, że
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Periodyczność publikacji internetowych (…) oznacza ciągłość
i cykliczność informowania odbiorców na stworzonej w tym
celu stronie, a nie regularność okresów pomiędzy poszczególnymi publikacjami. Możliwość wielokrotnej zmiany treści
strony internetowej przez jej aktualizację nie pozbawia jej cechy
periodyczności.

Jest to, jak widać, wielce liberalne rozumienie periodyczności
publikacji prasowych w szczególności w internecie. Stanowisko
to poddane zostało krytyce – z podkreśleniem, że odejście od ścisłego
rozumienia tak istotnego pojęcia (por. Sobczak 2008)2 prowadziłoby
m.in. do zatarcia się różnicy pomiędzy prasą a innymi publikacjami
niejednorazowymi (por. Wasilewski 2018, s. 882).
I dalej, odnosząc się do kolejnych przesłanek definicyjnych, Sąd
w powyższym wyroku podkreślił:
(…) warunkiem uznania określonych publikacji za prasę jest
spełnienie także pewnych warunków formalnych w postaci
opatrzenia publikacji stałym tytułem albo nazwą, numerem
bieżącym i datą. Także publikacja w internecie powinna umożliwiać ustalenie daty jej publikacji. W przypadku publikacji
zamieszczanych w internecie, kryterium zamieszczenia daty jest
spełnione także wtedy, gdy na stronie internetowej lub innych
powiązanych z nią stronach na danym portalu internetowym
są dostępne informacje pozwalające ustalić datę publikacji poszczególnych materiałów prasowych. Poszczególne wpisy mogą
mieć także kolejny numer, co pozwala przyjąć, że spełniony
jest także ten warunek.

Kolejno przesądził także istotną kwestię, a mianowicie:

2

Sobczak, interpretując art. 7 ust. 2 ustawy, podkreśla, że prasą są wszelkie publikacje periodyczne, a więc takie, których immanentną cechą jest pojawianie
się kolejnych numerów w określonej jednostce czasu.
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jeżeli publikacje zamieszczone w internecie spełniają zasadnicze
kryteria prasy, ale nie wskazują jedynie bieżącego numeru, nie
tracą przez to statusu prasy.

Jak widać, dość liberalnie traktuje Sąd Najwyższy przesłanki
ustawowe, dokonując niejako gradacji ich ważności (por. Syldatk
2014, s. 119)3.
Oczywiście zasadniczo decyzja w tym zakresie powinna należeć
do wydawcy/twórcy portalu, może on bowiem od początku uruchomienia odpowiednich stron podjąć decyzję o ich „prasowym” wymiarze,
bądź mieć odmienne zdanie, które – zgodnie z powyższym przepisem
– skorygować może sąd, przesądzając niejako o charakterze portalu.
W konsekwencji, jeśli wydawca taki, kierując się ustaleniem sądu,
chce kontynuować prowadzony dotąd serwis informacyjny o cechach
właściwych dla prasy (dziennik lub czasopismo) – powinien dokonać
formalnej rejestracji. W przeciwnym wypadku treść i forma rozpowszechniania przekazów pod takim adresem musi ulec zmianie tak,
aby nie realizować przesłanek ustawowych. Na marginesie, można
jednak w ten sposób i tak nie uciec od odpowiedzialności właściwej
dla prasy, a to ze względu na art. 54 b ustawy4.
Zarejestrowanie portalu w trybie wskazanym w art. 20 ustawy
ma ten skutek, iż ustawa Prawo prasowe znajduje zastosowanie dla
działalności prowadzonej w sieci.
Co do zasady, każdy zatem, niezależnie od technicznej formy
rozpowszechniania, rodzaj publikacji spełniającej wymogi definicyjne
art. 7 ust. 2 pkt 1) ustawy – będzie prasą, zaś ze względu na częstotliwość ukazywania się, może stanowić dziennik lub czasopismo
3

4

Odnosząc się do tej kwestii, Łukasz Syldatk podkreślił, iż to, co kiedyś traktowano jako wyznacznik periodyczności (numer bieżący i data), obecnie nie
jest uznawane za cechę konstrukcyjną prasy, ale raczej za jej pożądany atrybut
techniczny.
Wedle którego: „Przepisy o odpowiedzialności prawnej i postępowaniu w sprawach
prasowych stosuje się odpowiednio do naruszeń prawa związanych z przekazywaniem myśli ludzkiej za pomocą innych niż prasa środków przeznaczonych
do rozpowszechniania, niezależnie od techniki przekazu, w szczególności
publikacji nieperiodycznych oraz innych wytworów druku, wizji i fonii”.
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(art. 7 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy), co implikuje konieczność formalnej
rejestracji. Jak widać, postęp technologiczny znacznie rozszerzył
zakres podmiotów uprawnionych do dokonywania przedruku.
Tak więc aktualnie nie ma już wątpliwości, iż przekaz za pośrednictwem internetu, jeżeli spełnia wymogi określone w treści art.
7 ust. 2 pkt 1 pr.pr., jest prasą a interwał czasowy, w jakim się pojawia,
determinuje to, czy jest to dziennik w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt
2 pr.pr., czy też czasopismo – art. 7 ust. 2 pkt 2 pr.pr., z oczywistym
obowiązkiem rejestracyjnym.
C. W systemie prawa krajowego do „prasy” nawiązuje także ustawa
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, odnosząc do niej w art.
25 ust. 1 uprawnienia z zakresu dozwolonego użytku. I tu znajdujemy
pewną niespodziankę terminologiczną. Mianowicie wedle przywołanego przepisu: „Wolno rozpowszechniać w celach informacyjnych
w prasie, radiu i tele wizji (…)”. Nietrudno zauważyć, iż wyjęto
spod pojęcia „prasy” wskazane media elektroniczne, zapewne nie
zauważając rozwiązań zawartych w ustawie Prawo prasowe. Nie zmienia to wprawdzie kręgu podmiotów uprawnionych do wskazanego
przepisem dozwolonego użytku (tzw. prawo przedruku), jednak łatwo
można zauważyć powyższą niekonsekwencję w systemie.
Warto także zauważyć, iż ustawa o prawie autorskim w ust. 4 art.
5
25 dozwolony użytek w zakresie przedruku wprost odnosi do prasy
internetowej tak, iż w każdym razie na gruncie tego aktu prawnego
w powyższym zakresie nie ma wątpliwości, chociaż właściwie – jak
wspomniałam – nie ma ich już także w odniesieniu do pojęcia prasy
z ustawy Prawo prasowe.

5

Zgodnie z tym przepisem: „Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp
w miejscu i czasie przez siebie wybranym, z tym że jeżeli wypłata wynagrodzenia,
o którym mowa w ust. 2, nie nastąpiła na podstawie umowy z uprawnionym,
wynagrodzenie jest wypłacane za pośrednictwem właściwej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi”.
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W YDAWCA (NADAWCA), CZYLI KTO?

Wszystkie powyższe rodzaje prasy mają swojego wydawcę (niezdefiniowanego w prawie prasowym, poprzestano bowiem w art.
8 na wskazaniu, kto wydawcą być może) lub nadawcę, który aktualnie,
zgodnie z art. 4 pkt 4 ustawy o radiofonii i telewizji, określany jest jako
„dostawca usługi medialnej”6. „Dostawca” ponosi „odpowiedzialność
redakcyjną”, polegającą wedle pkt 3) art. 4 ustawy na „sprawowaniu
faktycznej kontroli nad wyborem audycji i sposobem ich zestawienia
w programie lub w katalogu; nie uchybia to zasadom odpowiedzialności
prawnej za treść audycji lub świadczenie usług”. Jak wspomniałam,
rola wydawcy nie została bliżej sprecyzowana w ustawie Prawo prasowe. Nawiązano do niego w ust. 5 art. 25, wskazując: „Redaktora
naczelnego powołuje i odwołuje wydawca, organ założycielski”.
Wedle Słownika terminologii medialnej, jest to „osoba prawna, osoba
fizyczna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, podejmująca prasową działalność wydawniczą; jest to organ
założycielski wydawnictwa prasowego, powołujący i odwołujący
redaktora naczelnego” (Pisarek 2006).
Jak się wydaje, oba podmioty ponoszą odpowiedzialność za rozpowszechniane treści, niezależnie oczywiście od odpowiedzialności
gospodarczej.
Co może zmienić dyrektywa 2019/790/UE w zakresie pojęć
„prasowych”?
Jak wiadomo, wydawcy – przede wszystkim prasy drukowanej
– od lat walczą z darmowym przejmowaniem opublikowanych materiałów prasowych przez podmioty trzecie, w szczególności poza
ujętym w art. 25 prawa autorskiego prawem przedruku. Jest to dość
powszechnie wykorzystywany sposób na opracowywanie na zlecenie
tzw. przeglądów prasy, w zakresie wskazanym przez zleceniodawców.
6

Wedle przepisu uznaje się, że: „dostawcą usługi medialnej jest osoba fizyczna,
osoba prawna lub osobowa spółka handlowa ponosząca odpowiedzialność redakcyjną za wybór treści usługi medialnej i decydująca o sposobie zestawienia
tej treści, będąca nadawcą lub podmiotem dostarczającym audiowizualną usługę
medialną na żądanie”.
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Pracę takich przedsiębiorców znakomicie ułatwia internet, w którym znajdują się tak elektroniczne wydania prasy drukowanej, jak
i materiały o takim charakterze wyłącznie w sieci rozpowszechniane.
Nietrudno zauważyć, że w ten sposób dochodzi do wykorzystywania
rezultatów cudzej pracy, a i nakładów finansowych – dla wykonywania własnej, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Od lat wydawcy
podejmowali próby uregulowania prawnego powyższej sytuacji.
Za tym przemawiała także ekonomiczna analiza prawa.
Ponieważ problem ten ma charakter powszechny w Europie, w ramach unijnych działań legislacyjnych opracowana została Dyrektywa
Parlamentu Europejskiego i Rady z 17 kwietnia 2019 r. 2019/790/
UE w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym
rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE (Dz.Urz.
UE PL z 17.5.2019 L 130/103; por.: Laskowska-Litak 2018, s. 313 i n.).
Przede wszystkim dla dalszych uwag istotne jest wskazanie celu
tej regulacji, przybliżonego w interesującym tu zakresie w pkt 55 Preambuły, a mianowicie za taki uznano ustanowienie
na poziomie unijnym zharmonizowanej ochrony prawnej publ i k ac ji pr a s ow yc h 7 w odniesieniu do sposobów korzystania
online przez dostawców usług społeczeństwa informacyjnego.

Uzasadniając wprowadzane rozwiązania, w pkt 54 Preambuły
m.in. podkreślono rolę prasy wskazując, iż
Wolna i pluralistyczna pr a s a jest niezbędna do zapewnienia
wysokiej jakości dziennikarstwa i dostępu obywateli do informacji.
Wnosi ona zasadniczy wkład w debatę publiczną i prawidłowe
funkcjonowanie demokratycznego społeczeństwa. (…) Szeroki
dostęp do publ i k ac ji pr a s ow yc h w internecie doprowadził
do powstania now yc h u s ł u g on l i ne , takich jak agregatory
wiadomości lub usługi monitorowania mediów, w przypadku

7

Wyróżnienia słów w cytowanych przepisach pochodzą od autorki.
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których ponowne wykorzystywanie publikacji prasowych stanowi ważną część ich modeli biznesowych i źródła przychodów.

Już powyższy tekst wprowadzający do dalszych rozwiązań nawiązuje
tak do pojęcia prasy jak i publikacji prasowych. Ten ostatni zwrot
wyjaśniony został w art. 2 pkt 4) dyrektywy w następujący sposób:
„publikacja prasowa” oznacza z biór złożony głównie z utworów literackich o c h a r a k t e r z e d z ie n n i k a r s k i m , mogący
jednakże obejmować także inne utwory lub inne przedmioty
objęte ochroną, który: a) stanowi odrębną całość w ramach
p e r io d yc z ne j lub regularnie aktualizowanej pod j e d ny m
t y t u łe m publikacji, takiej jak ga z e t a lub c z a s opi s mo o tematyce ogólnej lub specjalistycznej; b) ma na celu dostarczenie
opinii społecznej informacji dotyczących aktualnych wiadomości lub innej tematyki; oraz c) jest publikowany w dowolnym
medium z i n ic j at y w y d o s t awc y u s ł u g , n a j e go o dp o w ied z ia l no ś ć i pod jego kont rol ą . Publikacje periodyczne
publikowane do celów naukowych lub akademickich, takie jak
czasopisma naukowe, n i e s ą pu b l i k a c j a m i pr a s ow y m i
(!!! – E.N.) do celów niniejszej dyrektywy.

Jest to obszerne ujęcie definiowanego terminu, nawiązujące do różnych kwestii. I tak, wskazano tu pr z e d m i ot publ i k a c j i (z bi ór
złożony głównie, choć nie tylko, z utworów literackich, jednakże nie
tylko utwory są tu chronione), wprowadzając przesłan kę „charakteru dziennikarskiego”. „Zbiór” ten ma się charakteryzować: „odrębną
całością w ramach periodycznej lub regularnie aktualizowanej pod
jednym tytułem publikacji” (zwróćmy uwagę na pewną zbieżność
z definicją prasy w ustawie Prawo prasowe); ma dostarczać informacji
o niesprecyzowanej tematyce oraz jest publikowany przez p o dmiot/
dost awc ę usług i, kontrolujący „zbiór” i ponoszący z tego tytułu
odpowiedzialność. Tu znajdujemy pewne nawiązanie do wydawcy. Dyrektywa nawiązuje do tego pojęcia już w pkt 55 Preambuły,
zgodnie z którym: „pojęcie wydawcy publikacji prasowych należy
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rozumieć jako obejmujące usługo d awc ów, takich jak w yd awc y
w i a d omo ś c i lub age nc j e i n for ma c y j ne, gdy publikują one
publikacje prasowe w rozumieniu niniejszej dyrektywy”. Przypomnę,
że pewnym uzupełnieniem wskazanego pojęcia jest treść art. 2 pkt
4 lit. c). W przepisie tym mowa jest o „dostawcy usług”, który sprawuje kontrolę nad publikacjami prasowymi i z tego tytułu ponosi
stosowną odpowiedzialność. W konsekwencji, wedle dyrektywy,
wydawca to w powyższym znaczeniu usługodawca dostarczający
wiadomości lub agencja informacyjna, które to podmioty „publikują
publikacje prasowe”.
Gdyby przenieść powyższe na definicyjny art. 7 ust. 2 prawa
prasowego, otrzymujemy nawiązanie, choć w ujęciu dyrektywy
nieco jednak odmienne, do różnych pojęć: tak do przesłanek prasy,
jak i do materiału prasowego8 dzienników i czasopism, z pewnym
przybliżeniem, nieznanym tej ustawie, pojęcia „wydawcy”.
Wyraźnie zatem dają się dostrzec różnice terminologiczne, które
ze względów oczywistych wejdą do języka prawnego znowelizowanej
ustawy o prawie autorskim – bowiem tu jest miejsce dla wprowadzanego prawa pokrewnego – pogłębiając chaos interpretacyjny.
Przedmiotem prawa pokrewnego, o którym w dyrektywie jest
mowa, są wskazane powyżej publikacje prasowe, o bliżej niesprecyzowanym „charakterze dziennikarskim”. Niewątpliwie w praktyce
– oprócz przypadków oczywistych – powstanie wiele wątpliwości
interpretacyjnych, związanych z przyporządkowaniem określonych
materiałów do powyższej kategorii.
Uzupełniając ten zagmatwany zbiór terminów, dodać należy, że z kolei przez usługę społeczeństwa dyrektywa rozumie, za wcześniejszą
regulacją zawartą w dyrektywie 2015/1535 (Dyrektywa 2015/1535
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiająca procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego):
8

Pkt 4) ust. 2 art. 7: „materiałem prasowym jest każdy opublikowany lub przekazany do opublikowania w prasie tekst albo obraz o charakterze informacyjnym,
publicystycznym, dokumentalnym lub innym, niezależnie od środków przekazu,
rodzaju, formy, przeznaczenia czy autorstwa”.
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„każdą usługę społeczeństwa informacyjnego, to znaczy każdą usługę
normalnie świadczoną za wynagrodzeniem, na odległość, drogą
elektroniczną i na indywidualne żądanie odbiorcy usług”. Z kolei
zgodnie z art. 2 pkt 6) dyrektywy, przez termin dostawca usług społeczeństwa informacyjnego rozumie się podmiot, „którego głównym
lub jednym z głównych celów jest przechowywanie i udzielanie publicznego dostępu do dużej liczby chronionych prawem autorskim
utworów lub innych przedmiotów objętych ochroną zamieszczanych
przez użytkowników tych usług, które są przez niego organizowane
i promowane w celach zarobkowych”.
Kim jest zatem wydawca? Uwzględniając powyższe, dość pokrętne
nawiązania dyrektywy do tego pojęcia, w każdym razie istotnym,
bo uchwytnym kryterium wyodrębnienia powinna być odpowiedzialność redakc yjna, faktyczna i prawna kontrola i o dp owie dzia lnoś ć z tytułu rozpowszechniania publikacji prasowych.
Podsumowując, implementacja dyrektywy sprawi, że do systemu
wewnętrznego wejdą nowe, „prasowe” pojęcia i to w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bowiem, jak wspomniałam,
wprowadzone zostanie nowe prawo pokrewne dla wydawców, pozwalające na uzyskiwanie (należnych im przecież) korzyści z tytułu
komercyjnego wykorzystywania opublikowanych materiałów prasowych przez podmioty trzecie.
Spróbujmy zebrać terminy, które wejdą do języka prawnego.
Są to mianowicie:
• publikacja prasowa (zdefiniowana w dyrektywie);
• utwór literacki o charakterze dziennikarskim (brak definicji);
• usługa społeczeństwa informacyjnego (definicja za innym
aktem prawa unijnego);
• dostawca usługi społeczeństwa informacyjnego;
• wydawca (brak definicji, wskazówki zawarte w Preambule).
Jak widzimy, już w aktualnym stanie prawnym daje się zauważyć
brak uwzględnienia istniejących już rozwiązań przy konstruowaniu
przepisów innego aktu prawnego (prawo prasowe – ustawa o prawie
autorskim i prawach pokrewnych). Nowelizacja prawa autorskiego
wedle zaleceń dyrektywy „cyfrowej” niewątpliwie pogłębi dający się
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zauważyć chaos – chyba, że ustawodawca zdecyduje się na odpowiednią nowelizację ustawy Prawo prasowe.
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SILNE MEDIA PUBLICZNE.
TO JUŻ PRZESZŁOŚĆ?!

STRESZCZENIE

W ostatnich 15–20 latach w wielu krajach lat nastąpiła konwersja cyfrowa,
co zasadniczo zmieniło funkcjonowanie mediów, w tym sektora publicznego
mediów. Organizacje publiczne radia i telewizji poszukują wciąż nowych
modeli działania i finansowania, nowych metod zarządzania. Zachodzące
szybko zmiany technologiczne mają bezpośredni wpływ na strategie
stosowane przez media, a adekwatna odpowiedź poszczególnych organizacji mediów publicznych na wyzwania współczesności zdecyduje o ich
przyszłości. Konwersja cyfrowa, proces konwergencji technologicznej
czy upowszechnianie się internetu, pojawiające się wciąż nowe funkcjonalności, wreszcie coraz silniejsza pozycja platform cyfrowych skłaniają
do zastanowienia się nad kierunkiem drogi, którą/którymi podążają
media publiczne. I temu poświęcony jest ten artykuł.
Słowa kluczowe: PSM, konwergencja, internet, platformy cyfrowe,
radio, telewizja.

SUMMARY

Strong public service media. That’s the past?!
Digitalization has taken place in many countries over the last 15–20 years,
which has fundamentally changed the functioning of the media, including
the public service media. Public radio and television organizations are
still looking for new models of operation and funding, new methods
of governance. Rapid technological change has a direct impact on media
strategies, and an adequate response of individual public service media
organizations to the challenges of today will determine their future.
Digitalization, the process of technological convergence or the spread
of the internet, new functionalities that are still appearing, and finally,
the increasingly strong position of digital platforms make us think about
the direction of the path that public media are taking. And this is what
the article is devoted to.
Keywords: PSM, convergence, internet, digital platform, radio, television.
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WPROWADZENIE

Nadawcy publiczni na całym świecie stoją przed coraz większymi
wyzwaniami związanymi z szybką transformacją ekologii mediów
w wyniku bezprecedensowych zmian technologicznych, liberalizacji
i deregulacji. Konwergencja technologiczna, sieci, urządzeń, przemysłu mediów, przekształciła krajobraz medialny w zintegrowany
i złożony światowy ekosystem. Wynikająca z tego nowa topologia
mediów wywiera dwojaki wpływ na publiczne organizacje medialne. Po pierwsze, tworzy nowy sposób generowania i zarządzania
treścią, jej przechowywania, postprodukcji, syndykalizacji i dystrybucji. Po drugie zaś, rozdrobniona dotychczas polityka regulacyjna
wymaga dzisiaj dostosowania do zglobalizowanych ram działania
mediów publicznych.
W wielu krajach w ciągu ostatnich dwudziestu lat nastąpiła konwersja cyfrowa, która rozwiązała techniczne ograniczenie „niedostatku
częstotliwości”. Doprowadziło to do zwiększenia pojemności widma
i obniżenia kosztów wejścia na rynek, przez co niebywale wzrosła
liczba kanałów telewizyjnych i radiowych. Wszystko to wywołało
ruch spiralny, który zwiększył konkurencję rynkową. Konkurencyjne środowisko, z kolei, sfragmentaryzowało zarówno media, jak
i audytorium, co łącznie złożyło się na niepewność ekonomiczną
nadawców, w tym nadawców publicznych.
Innowacje technologiczne otworzyły możliwości tworzenia treści
w czasie rzeczywistym (tekst, obrazy, audio, wideo, aplikacje over the
top (OTT), IPTV, komunikatory głosowe (VOIP)). System złożony
z trzech segmentów (media publiczne, media komercyjne media
non profit) zastępuje nowa ekologia mediów, stanowiąca w istocie
wielopodmiotowy krajobraz medialny.
Powstałe w ten sposób złożone i połączone w sieć cyfrową środowisko wieloplatformowe stanowi kombinację dwóch różnych
technologii: transmisji radiowej i sieci szerokopasmowej. Zmiany
technologiczne mają bezpośredni wpływ na strategie stosowane przez
branżę medialną, a adekwatność reakcji organizacji w tej dziedzinie
decyduje o ich przyszłości. Stawia się dzisiaj pytania takie, jak m.in.:
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czy wielość platform nadawczych zagraża/sprzyja zasadom działania
nadawców publicznych, a mianowicie: uniwersalności, różnorodności,
niezależności i odrębności? Czy transmisja satelitarna, transmisja
kablowa i webcasting, coraz silniejsza pozycja platform cyfrowych
osłabią czy wzmocnią nadawców publicznych? Wreszcie, czy i w jakim stopniu wzmocnią roszczenia sektora komercyjnego mediów
dotyczące publicznego finansowania organizacji służby publicznej?
Niewątpliwie, rekonfiguracja krajobrazu medialnego doprowadziła
do zmian na rynkach medialnych, w polityce medialnej i uwarunkowaniach ekonomicznych działania mediów publicznych i to w zmieniającym się ciągle otoczeniu gospodarczym. Proces konwergencji
technologicznej, przejście z nadawania analogowego na nadawanie
cyfrowe czy upowszechnienie internetu każą się zastanowić nad
przyszłością mediów publicznych. Jest to tym ważniejsze dzisiaj, gdy
istnieje ogromna presja na ograniczenie działania i finansowania
organizacji publicznych mediów, ich możliwości inwestycyjnych,
wreszcie zredukowanie ich działalności online (Lowe i Steemers 2012).
Sytuacja kryzysowa, w jakiej – ze swojej i nie swojej winy – znalazły
się organizacje publiczne mediów, sięga jeszcze lat 80., kiedy to wraz
z deregulacją i uelastycznieniem europejskiej polityki audiowizualnej
nastąpiło znaczne osłabienie korporacji publicznych, spowodowane
przez doktryny wolnorynkowe i reformy wprowadzane przez Margaret Thatcher i Ronalda Reagana. Od tamtego czasu, jak się wydaje,
sytuacja się pogorszyła i być może „media publiczne (…) mają już
za sobą «datę ważności»” (Lowe, Steemers 2012, s. 10).

MEDIA SŁUŻBY PUBLICZNEJ W NOW YM
OTOCZENIU TECHNOLOGICZNYM

Europejskie organizacje publiczne radia i telewizji, wyrosłe w latach
20. i 30. XX w. jako instytucje państwowe, jeszcze długo po wojnie
uznawano za najważniejsze, wręcz oficjalne źródło przekazów związanych z kulturą i informacją. Powszechny stał się model wzorowany
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na brytyjskim, czyli „oświeceniowy”, powszechnie dostępny program
finansowany ze środków publicznych. We Francji, w Niemczech,
Austrii czy Skandynawii model brytyjski przyjęto z przekonaniem,
że najpierw stacje radiowe, a później i telewizyjne utrzymywane
z abonamentu i/lub dotacji rządowych zapewnią najlepszą jakość
programową. Organizacje mediów publicznych długo jeszcze funkcjonowały tam w warunkach monopolu lub quasi-monopolu.
Sytuacja zmieniła się diametralnie, kiedy pod koniec lat 70. pojawiła się komercyjna konkurencja, a wraz z nią „pęczniał” rynek
reklamy, zaś program mediów publicznych zaczął imitować ofertę
sektora komercyjnego. Ale decydującym czynnikiem zmian był niespotykanie szybki postęp technologiczny, który umożliwił powstanie
telewizji kablowej i telewizji satelitarnej. W ten sposób zasięg działania
mediów przekroczył granice państw narodowych.
Równocześnie pojawiło się widmo kryzysu, przede wszystkim
finansowego i tożsamościowego, mediów publicznych, nasilającego się w latach 80. i 90. XX wieku, gdy „wchodziła” technologia
cyfrowa. Dzisiaj, spośród 27 państw UE jedynie kilka zdecydowało
się na finansowanie telewizji i radia publicznego wyłącznie ze środków publicznych (np. Dania) albo tylko ze środków komercyjnych
(Luksemburg). W większości krajów europejskich istnieje system
mieszany – media publiczne utrzymują się ze środków publicznych
i dochodów z reklam. Czas na emisję spotów reklamowych sprzedaje nie tylko TVP, lecz także niemieckie ARD i ZDF czy France
Television. Tyle, że emisja reklam jest tam ustawowo ograniczona
zakazami przerywania programów spotami reklamowymi, emisji
reklam w weekendy albo przedłużania bloków ponad określony czas.
Cyfryzacja i konkurencja ze strony usług internetowych, platform
cyfrowych czy mediów społecznościowych, za pośrednictwem których udostępnianych jest coraz więcej materiałów audiowizualnych,
to również istotne okoliczności kryzysu.
Kryzys w publicznych usługach radiowych i telewizyjnych trwa
już od ponad 30 lat, zatem może się wydawać zaskakujące to, że korporacje publiczne mediów w ogóle przetrwały, a wiele z nich pozostaje w dobrym stanie. Brytyjski OFCOM zresztą uznał, że kryzys,
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o którym mowa, jest przesadzony i np. główne telewizyjne programy
informacyjne utrzymały, w zasadzie, swoje dotychczasowe widownie
(Cushion 2012). Najbardziej skrajne przypadki kryzysu mediów
publicznych miały miejsce na peryferiach systemu europejskiego,
np. w Hiszpanii, gdzie publiczny nadawca, RTVE, jest od wielu lat
pogrążony w głębokim niedowładzie zarówno ze względu na kwestionowaną prawomocność działania, jak i sytuację ekonomiczną
(Olano 2017). Prywatni nadawcy pod egidą zrzeszenia prywatnych
nadawców telewizyjnych, Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA), zainicjowali tam i sfinansowali badanie, które
wskazało nieproporcjonalne do potrzeb wydatki, niską rentowność
i nadmierne zadłużenie ich publicznych konkurentów (Deloitte 2011
za: Olano 2017), co w końcu doprowadziło do ograniczenia reklamy
w RTVE (Azurmendi 2007 za: Olano 2017),
Najbardziej bodaj dokuczliwe dla mediów publicznych jest niedostateczne finansowanie w warunkach konieczności sprostania zmianom
technologicznym. Wiele czynników wskazuje na to, że w perspektywie
15 lat zakończy się nadawanie za pośrednictwem bezpłatnych platform
telewizyjnych (Ala-Fossi, Lax 2016). Po 2030 roku tego typu telewizja
może zostać zmarginalizowana a następnie całkowicie zastąpiona
przez rozwiązania oparte na protokole internetowym (IP). Jednakże europejscy nadawcy publiczni są w swoich prognozach bardzo
ostrożni. Np. BBC Trust przewiduje, że „przy obecnych tendencjach,
telewizja w Wielkiej Brytanii nie będzie w ciągu najbliższych dziesięciu lat korzystać wyłącznie z internetu” (BBC 2015a, s. 58; BBC
Trust 2015, s. 4).
Jeżeli EBU (Europejska Unia Nadawców Publicznych) wciąż zapewnia – na podstawie oglądu sytuacji w krajach członkowskich
– o rentowności dystrybucji programów telewizyjnych, to wyłomem
okazała się Finlandia, której rząd opowiedział się za zwolnieniem widma radiowo-telewizyjnego na potrzeby telefonii komórkowej. W ślad
za tym, fiński nadawca publiczny YLE zapowiedział ograniczenie liczby
swoich kanałów nadawczych (Pursiainen 2015; YLE 2016). Plany
te wynikają z przejścia, w następstwie cyfryzacji telewizji naziemnej,
z nadawania na świadczenie mobilnych usług szerokopasmowych.
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Prognozy dotyczące zakończenia nadawania naziemnego nie
są oczywiście jeszcze w pełni skrystalizowaną opcją strategiczną. Tym
bardziej, że ostatnie zmiany w europejskiej polityce w zakresie widma
częstotliwości, w tym przydział częstotliwości w ramach Światowej
Konferencji Radiokomunikacyjnej w 2015 roku (WRC-15) – w której
presja na realokację widma zarezerwowanego dla celów nadawczych
na rzecz ewentualnego wykorzystania danych w sieciach komórkowych się nie powiodła – pokazują, że nadawcy i ich zrzeszenia, takie
jak EBU, będą jeszcze przez kilka lat silnie lobbować na rzecz nadawania naziemnego. Z drugiej strony przewidywany popyt ze strony
międzynarodowych firm zajmujących się łącznością mobilną, w połączeniu z obawami dotyczącymi „zapaści przepustowości”, oznacza,
że nadawcy znajdują się obecnie pod ogromną presją. Jednakże nawet
jeśli zbudowanie całej sieci IP byłoby wykonalne z technologicznego
punktu widzenia, istnieją powody, dla których może to nie być ani
pożądane, ani możliwe.
Jeśli chodzi o radio, to sytuacja jest bardziej złożona. Radio rozwija
się przede wszystkim w internecie, gdzie transmitowany jest program
istniejących stacji naziemnych nadających w FM albo umieszczane
są bukiety tysięcy stacji działających tylko w sieci (web-only stations).
Nie znaczy to, że radio cyfrowe DAB+ znalazło się w stanie całkowitej stagnacji. Gdyby wziąć pod uwagę stacje działające w DAB+,
to na całym europejskim obszarze EBU radio cyfrowe przyspieszyło
swoją ekspansję w 2019 roku, zwiększając liczbę stacji o ponad 8 proc.
i osiągając 1697 stacji (EBU 2020). Dwie trzecie z nich oferuje usługi
komercyjne, które od 2018 roku wzrosły o 12 proc. I chociaż pozostałe
stanowią 10 proc. całości, to w ciągu zaledwie dwóch lat zwiększyły
swoją obecność o 45 proc. Dwie trzecie stacji cyfrowych skierowanych jest do słuchaczy mieszkających na obszarach regionalnych
i lokalnych, a ich oferta wzrosła w ciągu zaledwie dwóch lat o 35 proc.
Mnożenie stacji cyfrowych zwielokrotniło ofertę usług muzycznych, które są obecnie głównym uzupełnieniem oferty analogowej
FM. Muzyka pozostaje też głównym gatunkiem programowym
(63 proc. całości) dla prawie 80 proc. stacji komercyjnych. W przypadku radia publicznego główną kategorię stanowią stacje/programy
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oferujące zróżnicowany zestaw gatunków i form podawczych. Wiele
więc wskazuje na to, że w sektorze radiowym, o ile radio nie przejdzie
całkowicie, w dającej się przewidzieć przyszłości, na emisję w internecie, przez wiele jeszcze lat będzie trwała kohabitacja platform
dystrybucyjnych: analogowej FM, internetu i radia cyfrowego DAB+.

FINANSOWANIE MEDIÓW PUBLICZNYCH
A ICH NIEZALEŻNOŚĆ POLITYCZNA

Nie jest wielkim odkryciem, że system mediów publicznych w Europie
jest finansowany na niewystarczającym poziomie. Łączne przychody
operacyjne w 2018 roku 66 organizacji zrzeszonych w EBU, obejmujące 49 rynków w 48 krajach, wyniosły 35,49 mld EUR (EBU 2019).
Łącznie, przychody organizacji publicznych stanowiły 29,0 proc.
przychodów w sektorze audiowizualnym Unii Europejskiej. Jednocześnie finansowanie mediów publicznych stanowiło równowartość
zaledwie 0,16 proc. PKB krajów, w których organizacje publiczne
zrzeszone są w EBU, i wzrosło w 2018 roku w porównaniu z rokiem
poprzednim jedynie o 0,1 proc.
W perspektywie średnioterminowej finansowanie mediów publicznych pozostaje niezwykle stabilne, odnotowując wzrost jedynie
o 0,3 proc. w latach 2014–2018. W rzeczywistości, biorąc pod uwagę
stopę inflacji, stagnacja w dochodach mediów publicznych oznacza
faktyczną erozję ich zasobów finansowych. Stąd niektóre organizacje
są zmuszone do ograniczenia inwestycji programowych i znajdują
się na negatywnej spirali wzrostu.
Organizacje mediów publicznych są w dużej mierze finansowane ze środków publicznych. W 2018 roku 77,7 proc. wszystkich
środków przeznaczonych dla mediów publicznych na obszarze EBU
pochodziło ze źródeł publicznych, podczas, gdy komercyjne wynoszą
tylko 18,7 proc. (EBU 2019). Szczegółowa analiza dochodów mediów
publicznych wyraźnie wskazuje, że głównym ich źródłem ciągle pozostaje opłata abonamentowa, która w 2018 roku stanowiła 62,7 proc.
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całkowitego finansowania. Drugą co do wielkości podstawą dochodów były środki publiczne. Obejmują one budżet państwa i dotacje,
podatki od towarów i usług oraz niewielkie inne. Łącznie wyniosły
15,1 proc. wszystkich środków pozostających do dyspozycji nadawców
publicznych w 2018 roku, w porównaniu z 13,7 proc. w roku 2014.
Reklama jest trzecim co do wielkości źródłem dochodów, stanowiąc
9,8 proc. całkowitego dochodu w krajach członkowskich EBU.
Silna zależność mediów publicznych od środków publicznych
wyraźnie pokazuje wyjątkowość finansowania mediów publicznych.
Zgodnie ze swoją misją organizacje publiczne opierają się na określonych prawnie mechanizmach finansowania, a kombinacja źródeł
finansowania wskazuje na równowagę między podstawowymi dochodami publicznymi a dodatkowymi dochodami komercyjnymi.
Choć są od tej zasady wyjątki, takie choćby jak telewizja publiczna
w Polsce czy na Malcie, gdzie finansowanie ze środków publicznych
(abonament) wynosi niewielką część budżetu.
Chociaż opłata abonamentowa jest, jak wspomniano, najważniejszym źródłem dochodu dla większości publicznych mediów i stanowi
2/3 ich budżetów, to w latach 2013–2018 opłatę abonamentową
zniesiono w Finlandii, częściowo w Izraelu, w Rumunii, Belgii Wallońskiej, w Macedonii a w kilku innych istnieje presja na jej likwidację.
W ciągu czterech minionych lat zaszły duże zmiany w sposobach
finansowania publicznych nadawców w Hiszpanii (RTVE) i Francji
(France Télévisions), poprzez całkowite lub częściowe wycofanie reklamy, pod warunkiem wszakże kompensowania strat wynikających
z tego tytułu m.in. ze środków budżetowych państwa.
W Polsce w 2018 roku w 96,4 proc wszystkich 13,6 mln gospodarstw
domowych znajdowały się odbiorniki telewizyjne, ale tylko połowa
gospodarstw je zarejestrowała. Spośród nich 3 689 310 (tj. 55,7 proc.)
abonentów było zwolnionych z wnoszenia opłat. Na koniec 2018 roku
opłaty uregulowało jedynie 994 637 zobowiązanych, co stanowiło tylko
ponad 31 proc. uprawnionych (KRRiT 2018a). Wpływy z abonamentu stanowią mniej więcej 39 proc. kosztów programów misyjnych
TVP (59 proc. z reklamy) i 76 proc. – Polskiego Radia. Tymczasem
koszty operacyjne rocznej działalności, w przypadku TVP wynoszą
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2,5–3,0 mld zł, Polskiego Radia 300–350 mln zł, zaś koszty radiowych
spółek regionalnych 200–250 mln zł (KRRiT 2018b).
7 marca 2020 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę,
dzięki której TVP i Polskie Radio oraz Rozgłośnie Polskiego Radia
otrzymały w ramach rekompensaty za utracone wpływy z abonamentu
i na podstawie tzw. Karty powinności (wskazującej zobowiązania
społeczne mediów publicznych) 1,95 mld zł (przekazanych w formie
obligacji) w roku 2020 i w latach następnych do 2024 roku, co daje
łącznie co najmniej 10 mld zł (Ustawa abonamentowa 2020). Jak
stanowi ustawa, w każdym kolejnym roku objętym Kartą powinności
wysokość przychodów ze środków publicznych (czyt. budżetu państwa)
nie może być niższa aniżeli suma prognozowanych wpływów z opłat
abonamentowych oraz rekompensaty na rok 2020. Przewiduje się,
że 80–85 proc. tej kwoty otrzyma Telewizja Polska, a resztę Polskie
Radio i Rozgłośnie Regionalne PR.
Wszędzie sposób finansowania mediów publicznych pozostaje
w związku z ich niezależnością polityczną. Nieodłączną cechą organizacji
mediów służby publicznej jest możliwość bezpośredniego wpływu
władzy politycznej na decyzje programowe, sposób finansowania
i dystrybucji środków budżetowych, skład organów kierowniczych,
politykę kadrową itd. Istnieje więc stałe napięcie między władzą
polityczną a kierownictwami mediów publicznych, zarządzającymi
i dziennikarzami, a powodem tego napięcia są raz silniejsze, innym
razem słabsze dążenia do uzależnienia mediów, niekiedy tylko de nomine publicznych. Dzieje się tak dlatego, że państwo, ograniczając
niezależność publicznych organizacji medialnych, próbuje w ten
sposób umacniać swoją suwerenność. Dotyczy to zwłaszcza „młodych” i słabych państw, bez tradycji doświadczeń demokratycznych,
np. krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które wciąż wychodzą
z poprzedniego systemu (autorytarnego/totalitarnego). W konsekwencji nadawcy publiczni w wielu tych krajach, chcąc nie chcąc
wikłani w zmagania polityczne, postrzegani są jako strona politycznych konfliktów. Zagrożeniom tym „sprzyjają” takie m.in. zjawiska,
jak niestabilność zawodowa dziennikarzy na rynku pracy, rosnąca
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koncentracja własności w mediach – i to zarówno w wymiarze krajowym, jak i transgranicznym (Jaskiernia, Głowacki 2017).
Przejawem dążenia do zachowania niezależności, a jednocześnie
gwarancją pluralizmu jest umieszczenie w wytycznych programowych
nadawców publicznych zapisów dotyczących ich odpowiedzialności
programowej. Oprócz formalnych wymogów zrównoważonego
pluralizmu zapisy dotyczą wręcz obowiązku bezstronnego relacjonowania faktów i zagwarantowania czasu antenowego partiom politycznym, organizacjom pozarządowym, mniejszościom, kościołom
itd. Takie wytyczne istnieją np. w BBC, ZDF czy też w regulacjach
dotyczących mediów publicznych w Polsce w formie Karty powinności. Ta ostatnia ma być rodzajem porozumienia przygotowanego
przez media publiczne we współpracy z przewodniczącym KRRiT,
obowiązującego na pięć lat. Znajduje się tam wiele ważnych zapisów,
dotyczących m.in. zasad realizacji misji publicznej, szczegółowego
zakresu powinności wynikających z misji itd. Zatem kluczem nie
jest dalsze upolitycznienie mediów publicznych, lecz upewnienie się,
że działają w taki sposób, by rzeczywiście pluralizować, różnicować
i poddawać krytycznemu osądowi wydarzenia i procesy polityczne.
W praktyce działania organizacji publicznych mediów pojawiają
się trzy problemy.
• Po pierwsze, konsekwencje dynamiki konkurencji rynku medialnego. Dobrym przykładem są tutaj Włochy. Gdy w wyniku
afery korupcyjnej w połowie lat 90. przestał istnieć w RAI układ
programowy odwzorowujący partyjną strukturę parlamentarną
i premierem został Silvio Berlusconi, zaczęła się epoka, którą
nazwano później berlusconizacją. Dla mediów publicznych
oznaczała ona opanowanie RAI już nie tylko przez politykę
i polityków, ale również przez biznes, i w konsekwencji wykorzystywanie tej organizacji i programu dla celów politycznych
i biznesowych.
• Po drugie, problem przejrzystości przekonań politycznych.
Badacze mediów, analitycy, obserwatorzy a i sami dziennikarze
mówią o tym, że niezależność mediów, również publicznych,
jest zagrożona przez coraz częściej artykułowane przekonanie
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i samą praktykę dziennikarską, uznające, że dziennikarz nie
powinien ukrywać swoich przekonań politycznych. Zatem może,
podobnie jak w Polsce tzw. niepokorni, ujawniać na antenie
swoje poglądy, wdając się w polemiki czy nawet agresywnie
zwalczając inne.
• Po trzecie, problem zarządzania i nadzoru. Publiczne media są nadzorowane przez organy, które bezpośrednio lub
pośrednio są zależne od rządu lub parlamentu albo łącznie
od rządu i parlamentu. Chodzi zarówno o organy regulacyjne,
jak i nadzorcze, które wykorzystywane są przez rządy jako
miękkie „pasy transmisyjne” do wywierania permanentnego
lub okazjonalnego, w sposób widoczny lub niejawny, wpływu
na program mediów publicznych, zgodnie z celami rządu
i partii rządzącej, co siłą rzeczy musi ograniczać pluralizm
wyrażanych pogladów.
Tak czy inaczej, niezależność nadawców publicznych w poszczególnych krajach i regionach świata i ich skłonność do rozszerzania lub
ograniczania pluralizmu wewnętrzengo zależy od wielu czynników.
W węższym wymiarze – od stopnia niezależności organów regulacyjnych, w szerszym – od uregulowań prawnych, w tym od mechanizmów samoregulacyjnych, a w najszerszym – od kultury politycznej.
Szczególnie istotna jest tutaj niezależność organu regulacyjnego.
Znowelizowana w listopadzie 2018 roku dyrektywa audiwizualna
Parlamentu i Rady Europejskiej, która zostanie wprowadzona w Polsce
19 września 2020 roku, mówi wyraźnie, w art. 30 ust. 1, że organy
regulacyjne w mediach powinny być „prawnie odrębne od rządu
i funkcjonalnie niezależne od swoich rządów i wszelkich innych
podmiotów publicznych i prywatnych” (Dyrektywa PE i RE 2018). Jest
oczywiste, że w Polsce ani Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ani Rada
Mediów Narodowych nie spełniają tych wymogów (Dworak 2020).
W jaki sposób media publiczne mogą być stosownie finansowane i odpowiednio chronione przed ingerencją polityczną? Analizy
w ramach badań studialnych dokonane w 10 krajach europejskich
(Niemcy, Belgia, Niderlandy, Francja, Irlandia, Dania, Finlandia, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania) oraz w Japonii, Kanadzie, Australii
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i Nowej Zelandii wskazują, że niezależność mediów publicznych
i ich funkcjonowanie w ramach mechanizmów demokratycznych
jest realizowane na różne sposoby (Benson, Powers 2011).
Po pierwsze, w kilku krajach finansowanie jest ustalane na okresy wieloletnie, co zmniejsza skłonność rządów do bezpośredniego
powiązania finansowania z zarządzaniem programem.
Po drugie, media publiczne są najsilniejsze tam, gdzie słuchacze
traktują je jako naprawdę „publiczne”. Struktura finansowania i sami
nadawcy publiczni, umożliwiając tworzenie bezpośredniego związku
między ofertą programową a jej odbiorcami, sprzyjają zaangażowaniu
i odpowiedzialności obywateli.
Po trzecie, tzw. karty prawno-administracyjne (w Polsce wspomniana Karta powinności) definiujące zasady odpowiedzialności
nadawców publicznych stanowią gwarancje, że fundusze publiczne
będą wykorzystywane w interesie publicznym, zapewniając zróżnicowany, wysokiej jakości, bardziej różnorodny ze względu na gatunki
program niż nadawcy komercyjni.
Jednocześnie karty te i powiązane z nimi przepisy dotyczące
mediów publicznych ograniczają możliwości rządów wywierania
wpływu na profil i treści programowe.
Po czwarte, we wszystkich badanych krajach istnieją organy
regulacyjne, rady administracyjne i/lub różnego rodzaju organy
powiernicze, które mają służyć jako bufory pomiędzy nadawcami
a rządem i partiami politycznymi.
Obecnie demokratyczne systemy mediów publicznych – silne w Europie, słabe w Ameryce Północnej i innych krajach – stoją w obliczu
wielu wyzwań. Istotne jest zagrożenie, jakie dla nadawców publicznych
stanowi rosnąca presja komercyjna, a także, ogólnie biorąc, coraz
większe trudności z wyważeniem oczekiwań, ażeby jednocześnie
adresować programy do dużej liczby odbiorców i podtrzymywać
wartości usług publicznych, takie jak wysokiej jakości programy
wielogatunkowe, dokładna i pogłębiona informacja, promowanie
demokratycznego obywatelstwa oraz prezentowanie różnych opinii,
poglądów i punktów widzenia.
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Niektórzy nadawcy publiczni są lepiej finansowani niż inni i korzystają z uregulowań prawnych zapewniających im większą niezależność.
Tak jest w Wielkiej Brytanii, Niemczech i krajach skandynawskich.
W przeciwieństwie do tych krajów, ze względu na erozję środków
finansowania lub zawieszenie albo osłabienie procedur zapewniających
niezależność od bezpośredniej kontroli rządowej, media publiczne
zostały osłabione w ostatnich latach w Australii, Kanadzie, Francji,
Holandii i Nowej Zelandii.
W okresie przechodzenia na platformy cyfrowe i internetowe, kraje,
w których istnieje silna radiofonia i telewizja publiczna, przyjmują
różne podejścia do utrzymania lub zwiększenia finansowania publicznego, w tym stosując dodatkowe sposoby finansowania ekspansji
w obszarze mediów sieciowych, jak np. merchandising online. I tutaj,
przede wszystkim, nadawcy publiczni napotykają ostre, nieprzychylne
reakcje – z jednej strony mediów komercyjnych, z drugiej Komisji
Europejskiej, które łącznie widzą w działaniach mediów publicznych
nieuczciwą, „sponsorowaną” przez państwo konkurencję z prywatnymi podmiotami rynkowymi.

PR ZYPADEK TVP I POLSKIEGO R ADIA

TELEWIZJA PUBLICZNA

Do najważniejszego wyzwania stojącego przed TVP, które znalazło
się w strategii opracowanej przez Radę Nadzorczą TVP w grudniu
2015 roku, należało intensywne i wydajne wykorzystanie nowych
technologii (TVP 2020). Rozwój technologiczny przedstawiony
w strategii jako „Nowe media 3.0” odnosił się do trzech szczegółowych celów:
• kreatywnej koncepcji wykorzystania internetu do nowoczesnej
edukacji dzieci i młodych widzów,
• stworzenia nowego internetowego playera TVP,
• produkcji seriali i innych audycji z przeznaczeniem dla internetu.
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Priorytetem dla TVP S.A. było wówczas, jak stwierdzali autorzy
strategii „Wizja 2020”: „Udostępnienie szerokiemu gronu odbiorców,
możliwie jak najszybciej, najbardziej aktualnej oraz różnorodnej
biblioteki cyfrowej oraz dystrybucja jej zawartości na wszystkich
istotnych platformach dostępu tak, aby dotarła do użytkownika
w dowolnym dla niego miejscu i czasie oraz na dowolnie przez
niego wybranym urządzeniu”. Innymi słowy chodzi o zastosowanie
w praktyce formuły: anywhere, anytime, any device.
Nie udało się tych celów zrealizować i w 2019 roku, w dalszym
ciągu, jednym z głównych kierunków rozwoju telewizji publicznej
pozostaje świadczenie usługi over-the-top (OTT), tzn. umożliwienie
telewidzom oglądania kanałów TVP za pośrednictwem internetu.
To element strategii zmierzającej do osiągnięcia pozycji lidera rynku
pod względem dystrybucji programów. Prawdopodobnie wystarczy
do tego połączenie dostępu do sieci z naziemną telewizją cyfrową
i wykorzystanie funkcjonalności telewizji hybrydowej (HbbTV), która
pozwala świadczyć usługi OTT bez specjalnego dekodera. Przewiduje
się, że nowy standard DVBT2 zacznie działać w 2022 roku.
W latach 2011–2014 udało się odwrócić trend spadku widowni
poprzez uruchamiane wówczas kanały tematyczne. W 2015 roku,
udziały wszystkich kanałów grupy TVP w widowni telewizyjnej
w Polsce wynosiły łącznie 31,21 proc. (Nielsen 2019). Po dwóch
latach, w 2017 roku, było już 28 proc. W 2019 roku łączne udziały
grupy TVP wzrosły do 29,59 proc., czyli nadal mniej niż w 2016 roku
(Nielsen 2019). Największy wzrost udziałów w widowni telewizyjnej
zanotował program TVP Sport: z 0,33 proc. do 1,24 proc., co było
związane z umieszczeniem tego kanału na otwartym multipleksie
naziemnym i ogromnym wzrostem wydatków na zakup praw do imprez sportowych, sięgających ponad 0,5 mld rocznie (Braun 2020).
Natomiast wyraźny spadek udziału z poziomu 0,48 proc. w 2015 roku
do 0,37 proc. w 2019 odnotował program TVP Kultura.
Przed wyborami w 2015 roku PiS zapowiedziało, podobnie jak
Donald Tusk w 2008 roku, odejście od abonamentu, więc przychody
ponownie spadły. W 2018 roku wpływy z abonamentu wyniosły
741,5 mln zł, a abonament opłacało jedynie 994,6 tys. osób i firm.
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W 2016 roku TVP otrzymała z abonamentu tylko 376 mln zł. Od tego
roku poważna część przychodów TVP i Polskiego Radia – w różnych
formach – pochodzi z budżetu państwa. W 2017 roku do TVP wpłynęło 621 mln zł (355 mln z abonamentu i 266 mln tzw. rekompensaty). W 2018 roku już 979 mln (abonament: 385 mln i rekompensata
594 mln), wreszcie w 2019 roku 1,458 mld zł (z abonamentu znowu
mniej – 331 mln, za to z „rekompensaty” 1,127 mld) (Braun 2020).
Włączając budżet państwa w finansowanie mediów publicznych,
w istocie, uruchomiono nowy system finansowania tego sektora
mediów. Jego wydajność nie jest w żadnym stopniu powiązana nie
tylko z możliwościami ekonomicznymi kraju (ogólna sytuacja ekonomiczna, zdolności płatnicze ludności, wartość rynku mediów itd.),
ale również z wybranym modelem mediów publicznych
POLSKIE R ADIO SA

Zarysowana powyżej optymistyczna prognoza dotycząca rozwoju
radia cyfrowego w Europie nie jest tak krzepiąca w przypadku Polski.
Z technologii DAB+ (z multipleksu R3) korzystają stacje Polskiego
Radia. DAB+ ruszył w październiku 2013 roku i emitowane są w tym
formacie technicznym nadające w pasmach FM programy Polskiego
Radia – Jedynka, Dwójka, Trójka, Czwórka, Polskie Radio 24, oraz
programy Rozgłośni Regionalnych PR, a także, i tylko w DAB+:
Czwórka (od 2016), Polskie Radio Dzieciom, Polskie Radio Chopin.
Zasięg emisji DAB+ obejmuje 55,5 proc. ludności Polski.
W Strategii regulacyjnej na lata 2017–2022 KRRiT oceniła, że „dodatkowa oferta programowa w miastach dużej i średniej wielkości
wpłynie na poprawę atrakcyjności DAB+, a także zwiększy pluralizm na tych rynkach” (KRRiT 2016), nie wyznaczała jednak daty
wyłączenia nadawania analogowego i zastąpienia go całkowicie
nadawaniem cyfrowym. Zgodnie z planami, pod koniec 2021 roku
w 17 regionach w Polsce mają funkcjonować 64 stacje nadawcze,
które obejmą swoim zasięgiem ponad 63,7 proc. powierzchni całego
kraju. Pozwolą one dotrzeć do ponad 31,3 mln osób mieszkających
na terytorium Polski, czyli do 81,6 proc. populacji. Problem w tym,
że w konkursach w zasadzie nie uczestniczy sektor komercyjny radia,
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uznając DAB+ za technologię przestarzałą, nierokującą żadnych
perspektyw rynkowych. Zatem, w kolejnych turach konkursów
na nadawanie w multipleksach lokalnych uczestniczą małe stacje
lokalne, w większości kościoła katolickiego.
Radio cyfrowe DAB+ od momentu wprowadzenia w październiku
2013 roku nie zyskało ani przychylności słuchaczy, ani nadawców komercyjnych i społecznych. Jednocześnie programy analogowe Polskiego
Radia wciąż tracą audytorium. Dotyczy to przede wszystkim Jedynki.
Poprzedni, rekordowo niski udział w rynku – 5,3 proc. – program
zanotował w czwartym kwartale 2018 roku (Radio Track 2020). Rok
później, w czwartym kwartale 2019 roku, wskaźnik udziału w rynku,
pierwszy raz w historii badania Radio Track, spadł poniżej 5 proc.
Spadek słuchalności radiowej Jedynki to pewien trend widoczny już
od kilku lat. Jeszcze w 2013 roku PR1 miał około 10 proc. udziału
w rynku słuchalności, w 2017 roku około 7 proc. Tendencja ta jest
również widoczna w odniesieniu do innych programów Polskiego
Radia, zwłaszcza Trójki.
Jednocześnie średnio w miesiącu z serwisów z radiem/muzyką
online (stream) w polskim internecie korzysta blisko 5,8 mln internautów. Według badania Gemius Overnight, aż 42 proc. internautów
korzysta z serwisów związanych z radiem (strony stacji, integratory,
radio online, aplikacje mobilne). Wśród 10 czołowych witryn internetowych pod względem czasu korzystania znalazło się aż 6 serwisów
radiowych, ale żaden z nich nie należy do radia publicznego, choć
na niektórych platformach znajdują się programy Polskiego Radia.
Niedowład organizacyjny, deficyt oryginalnych pomysłów programowych, brak wiarygodnej strategii rozwoju, zapóźnienie technologiczne to wszystko są cechy charakterystyczne obecnego stanu,
w jakim znalazło się Polskie Radio. Jest to m.in. skutek nadmiernego
zbliżenia medium publicznego do polityki. Jak pisał niedawno Andrzej
Koźmiński, bezpośrednie związki polityki i zarządzania są zabójcze
dla rozwoju organizacji publicznych. Podobnie jak w polskim sektorze paliwowym, o którym wspomina profesor, dzieje się w mediach
publicznych: „coraz szybciej obracająca się karuzela stanowisk prezesów, członków zarządów i rad nadzorczych wyklucza jakąkolwiek
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długofalową i obliczoną na przyszłość strategię. Dominuje doraźna
wola przetrwania na posadzie” (Koźmiński 2020).
Ciągłe roszady personalne niezapewniające spójności programowej, odejście lub zwolnienie wielu wybitnych dziennikarzy (ostatnio
Anna Gacek, Wojciech Mann, Jan Chojnacki, Wojciech Waglewski,
Marek Niedźwiecki), jednostronna publicystyka, przekształcenie się
serwisów informacyjnych w biuletyny rządowe rządzącej partii oraz
brak profesjonalizmu niektórych zatrudnionych tam, często według
kryteriów politycznych, dziennikarzy sprawiła, że zarówno Telewizja Polska, jak i Polskie Radio stały się tubą propagandową rządu.
To wszystko sprawia, że widzowie i słuchacze odchodzą od przekazu
mediów publicznych.

ZAKOŃCZENIE

Jak wspomniano, współczesne media znajdują się pod silną presją
procesu konwergencji technologicznej, który pogłębia się wraz z upowszechnianiem się cyfryzacji. Polega on na wzajemnym przenikaniu się
technologii charakterystycznych dla sektora mediów elektronicznych,
branży telekomunikacyjnej i informatycznej. Dynamika tego procesu
skutkuje z jednej strony powstawaniem nowych usług medialnych
(np. telewizja interaktywna, radio internetowe, telewizja mobilna,
podcasting) oraz nowych platform dystrybucji (np. DSL, DVB-H czy
IPTV), z drugiej zaś sprawia, iż rynek mediów rozszerza się o nowe
podmioty, które do tej pory były aktywne przede wszystkim w innych
sektorach (np. operatorzy telekomunikacyjni). Ponadto istotną tego
konsekwencją jest powstawanie, na skutek fuzji i przejęć, dużych
grup audiowizualnych, aktywnych jednocześnie w wielu sektorach.
Obecnie, świat mediów wkracza w erę post- telewizyjną, której
wyznacznikiem są z jednej strony algorytmy jako podstawa regulacji
przepływu informacji, z drugiej zaś platformy cyfrowe organizujące
społeczeństwa wokół ich specyficznych praktyk i instytucji. Platformy zatem i algorytmy odpowiedzialne za ich działania są czymś
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więcej niż media. Z jednej bowiem strony tworzą nowe instytucje,
są odpowiedzialne za transakcje ekonomiczne, praktyki społeczne
i kulturalne użytkowników, z drugiej zaś – jak słusznie zauważa Jan
Kreft (2020) – „sięgają w istocie po dyskursywny framing”, nadając
znaczenie i interpretując dostarczane użytkownikom treści, ergo:
konstruują otaczającą ich rzeczywistość. Dodajmy – o wiele skuteczniej aniżeli media. I to one już niedługo wymuszą zasadnicze zmiany
działania mediów tradycyjnych, w tym organizacji publicznych.
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POLITYCZNY KONTEKST ROZWOJU
I LIKWIDACJI ROBOTNICZEJ
SPÓŁDZIELNI WYDAWNICZEJ
„PRASA–KSIĄŻKA–RUCH”

STRESZCZENIE

Celem artykułu jest opisanie przebiegu procesu likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa–Książka–Ruch” – największego wydawcy prasy w okresie PRL. Analizie
poddany zostanie jej rozwój i polityczna rola w okresie PRL, polityczny kontekst debaty
o jej dalszych losach w okresie transformacji ustrojowej i sam proces prywatyzacji jej
prasy po podjęciu decyzji o likwidacji. Szczególna uwaga zwrócona zostanie na polityczny
kontekst wszystkich podejmowanych w sprawie RSW decyzji oraz ich konsekwencje dla
kształtowania się współczesnego polskiego systemu medialnego.
Słowa kluczowe: polski system medialny, Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa–
Książka–Ruch”, transformacja ustrojowa, proces prywatyzacji prasy w Polsce.
SUMMARY

The political context of the development and liquidation of the Workers’ Publishing Cooperative “Prasa–Książka–Ruch” (“Press-Book-Movement”)
The purpose of this article is to describe the liquidation process of the Workers’ Publishing
Cooperative “Prasa–Książka–Ruch” (“Press-Book-Movement”). It will analyze its development and political role during the communist PRL (People’s Republic of Poland) period;
the political context of the debate about its future during the time of systemic transformation; and the process of privatizing its press after the decision to liquidate it. Particular
attention will be paid to the political context of all decisions taken on the WPC and their
consequences for the development of the modern Polish media system.
Keywords: Polish media system, Workers’ Publishing Cooperative “Prasa–Książka–Ruch”
(“Press-Book-Movement”), political transformation in Poland, press privatization process
in Poland.
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WPROWADZENIE

Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa–Książka–Ruch” (dalej
RSW) odgrywała kluczową rolę w systemie medialnym PRL, będąc największym wydawcą prasy i najważniejszym z politycznego
punktu widzenia podmiotem ówczesnego rynku prasowego, a od lat
70. największym koncernem wydawniczo-kolportażowym w Europie Wschodniej. Rozwój jej działalności oraz stanu posiadania był
imponujący i dokonywał się dzięki decyzjom podejmowanym przez
jej głównego udziałowca, a de facto właściciela – kierownictwo Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, dla którego prasa RSW była
nie tylko narzędziem oddziaływania ideologicznego, ale i źródłem
dochodów. W okresie transformacji ustrojowej i budowania nowego
demokratycznego systemu medialnego zdecydowano o likwidacji
koncernu i prywatyzacji jego prasy. Celem artykułu jest opisanie roli
RSW w PRL, dylematów towarzyszących decyzjom o jej likwidacji
w 1990 roku oraz przebiegu prywatyzacji jej prasy, a także wykazanie,
że przy podejmowaniu wszystkich decyzji dotyczących RSW kluczowe
znaczenie miały argumenty i interesy polityczne.

ROLA I ROZWÓJ RSW W OKRESIE PRL

Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa” powstała w 1947, kiedy
to w Polsce wprowadzano w życie zasady komunistycznej doktryny
medialnej. Zgodnie z nią, prasa miała być „pasem transmisyjnym
od partii do mas”, a zapewnić to miał system koncesjonowania prasy
oraz cenzura prewencyjna sprawowana przez specjalnie do tego
celu powołaną instytucję – Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk (Goban-Klas 2004, s. 89–94). Zasadą stało się też,
że wydawaniem prasy zajmować się mogli wyłącznie „uspołecznieni
wydawcy”, a preferowaną formą organizacyjną na rynku prasowym
stały się spółdzielnie wydawnicze, z których kilka rozpoczęło funkcjonowanie w pierwszych latach po II wojnie światowej (Kozieł
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2001, s. 143–149). Powstanie RSW „Prasy” było więc dopasowaniem
dotychczas rozproszonej działalności prasowej Polskiej Partii Robotniczej w formę organizacyjną własnej spółdzielni wydawniczej.
W kolejnych latach i dekadach Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza
„Prasa” systematycznie powiększała swój stan posiadania, przejmując
kolejne wydawnictwa wraz z ich tytułami prasowymi, siedzibami,
zapleczem poligraficznym i pracownikami (Pokorna-Ignatowicz 2016,
s. 13–34). Kluczowym momentem w dziejach RSW był grudzień
1972 roku, kiedy to Rozporządzeniem Rady Ministrów z 18 grudnia
1972 przekształcono Robotniczą Spółdzielnię Wydawniczą „Prasa”
w Robotniczą Spółdzielnię Wydawniczą „Prasa–Książka–Ruch” i poszerzono jej działalność o kolportaż prasy, a majątek powiększono
o infrastrukturę włączonego do niej Zjednoczenia Upowszechniania
Prasy i Książki „Ruch”.
W nowej strukturze RSW „Prasa–Książka–Ruch” stała się nie tylko
największym wydawcą prasy w PRL (czym była już wcześniej), ale
i największym koncernem wydawniczo-kolportażowym w Europie
Wschodniej, z wyłącznym prawem do kolportażu prasy. W jej posiadaniu znajdowała się jedyna w kraju sieć kolportażu prasy (kioski Ruch,
które zajmowały się także handlem innymi artykułami), największa
w kraju baza poligraficzna i zaplecze technologiczne do wydawania
prasy i książek, prawie wszystkie dzienniki, większość popularnych
czasopism, ośrodek badawczy o międzynarodowej renomie (krakowski
Ośrodek Badań Prasoznawczych), centrala handlu zagranicznego,
ośrodki wypoczynkowe, a nawet fabryka mebli. Trzeba jednak pamiętać, że imponujący rozwój RSW w okresie PRL dokonywał się
poprzez zagarnianie kolejnych tytułów i majątku innych wydawców
oraz państwa, a także dzięki licznym dotacjom z budżetu państwa
i ulgom podatkowym. W dwóch ostatnich dekadach PRL zyski z działalności RSW stały się głównym źródłem dochodów jej właściciela
– Komitetu Centralnego PZPR (Bečka, Molesta 2001, s. 492–513).
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LIKWIDACJA ROBOTNICZEJ SPÓŁDZIELNI
W YDAWNICZEJ „PR ASA–KSIĄŻK A–
RUCH” I PRY WATYZACJA JEJ PR ASY

W latach 80. monopolistyczną pozycję RSW na polskim rynku prasowym kwestionowali otwarcie nie tylko przedstawiciele opozycji
demokratycznej, ale i pracownicy Spółdzielni, w tym dziennikarze.
Krytykowano zwłaszcza polityczne i finansowe żądania politycznego
dysponenta, czyli kierownictwa PZPR. Pod koniec lat 80. cała polska
gospodarka pogrążała się w kryzysie, co doprowadziło do transformacji
systemu politycznego i gospodarczego w kolejnej dekadzie. Proces zmian
rozpoczęły obrady „Okrągłego Stołu” – negocjacje polityczne, których
rezultatem było podpisanie przez obie negocjujące strony – opozycję
i władzę – Porozumień Okrągłego Stołu – kontraktu politycznego wyznaczającego jako wspólny cel przejście od realnego socjalizmu i gospodarki
centralnie sterowanej do demokracji i gospodarki wolnorynkowej.
Za niezbędne w osiągnieciu tego celu uznano konieczność zbudowania „nowego ładu informacyjnego”, czyli demokratycznego systemu
medialnego, w którym prasa jest własnością prywatną i funkcjonuje
według zasad wolnego rynku (Pokorna-Ignatowicz 2013, s. 13–34).
Dla obu stron negocjujących przy Okrągłym Stole było oczywiste,
że w nowym demokratycznym systemie wykluczone jest dalsze funkcjonowanie RSW na dotychczasowych zasadach. W latach 1989–1990
toczył się spór dotyczący jej przyszłości, a zwłaszcza odpowiedzi
na pytanie, kto ma prawo do jej materialnego i niematerialnego majątku. Lewa strona sceny politycznej uważała, że jako spadkobierczyni
rozwiązanej PZPR ma prawo przejąć znaczną jego część. Prawa strona postulowała likwidację „partyjnego monopolisty”, sprzedaż jego
majątku i przekazanie wpływów ze sprzedaży do budżetu państwa.
Dla dziennikarzy pracujących w redakcjach pism wydawanych przez
RSW najważniejsza była przyszłość ich tytułów. W większości uważali
oni, że to właśnie im, po stworzeniu przez nich spółdzielni pracowniczych, należy te tytuły przekazać, dzieląc majątek wydawniczego
molocha na małe spółdzielnie dziennikarskie. Pogląd ten podzielali
również politycy z lewego skrzydła sceny politycznej. Środowiska
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prawicowe uważały, że tytuły należy sprzedać, gdyż uwłaszczając dotychczasowe zespoły redakcyjne, petryfikuje się stary system i typowe
dla niego „nomenklaturowe układy”. Obawiano się także, że przy braku
kontroli procesu prywatyzacji tej prasy może dojść do jej przejęcia
przez kapitał zagraniczny, co postrzegano jako sprzeczne z polską racją
stanu i interesem narodowym. W tych emocjonalnych dyskusjach
o przyszłości prasy RSW rzadko odwoływano się do argumentów
ekonomicznych, społecznych czy kulturowych, koncentrując się
na politycznych, co dowodzi nie tylko politycznego charakteru tego
sporu, ale i myślenia o prasie w kategoriach typowych dla systemu
komunistycznego, w którym prasa znajdowała się pod politycznym
nadzorem, a rynek prasowy kształtowany był przez polityczne interesy.
22 marca 1990 roku Sejm uchwalił ustawę o likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa–Książka–Ruch”
(Dz.U. z 1990 r. nr 21, poz. 125). W myśl artykułu 1, z dniem wejścia ustawy w życie RSW przechodziła w stan likwidacji. Artykuł
2 stanowił, że z dniem powołania Komisji Likwidacyjnej rozwiązaniu ulegają organy statutowe Spółdzielni oraz wygasają udzielone
przez nie pełnomocnictwa, a artykuł 3 przekazywał ich obowiązki
i uprawnienia powołanej przez premiera Komisji Likwidacyjnej, której przewodniczącego powołuje premier. W artykule 4 zobowiązano
Komisję Likwidacyjną do przedłożenia rządowi do zatwierdzenia
planu zagospodarowania majątku Spółdzielni, planu finansowego
likwidacji oraz planu zaspokojenia zobowiązań.
Kluczowe znaczenie dla dalszych losów prasy RSW miały dwa
kolejne artykuły ustawy, mówiące o możliwych sposobach przekształceń własnościowych jednostek RSW. Artykuł 5 dawał spółdzielniom
pracy „założonym przez co najmniej połowę pracowników tych
jednostek w celu kontynuowania ich działalności” (pkt. 1) możliwość
nieodpłatnego ich przejęcia. Natomiast artykuł 6 stanowił, że jednostki, które nie zostaną przekazane spółdzielniom pracowniczym
w trybie artykułu 5, zostaną sprzedane, a także iż nieprzekazane
i niesprzedane składniki majątku, podobnie jak środki uzyskane
ze sprzedaży (po zaspokojeniu zobowiązań), „zostaną z dniem zakończenia likwidacji przekazane na Skarb Państwa” (pkt 3).
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Ustawa, na mocy której dokonano likwidacji RSW, była bardzo
ogólna i nieprecyzyjna. Powołana przez premiera Tadeusza Mazowieckiego Komisja Likwidacyjna1 nie znalazła w ustawie wskazań,
którymi mogłaby się kierować, podejmując decyzje o losach setek
pracowników likwidowanej instytucji, o kształcie przyszłego rynku
prasowego, w końcu o losach znacznego majątku. Szybko ujawniły się
nie tylko wady samej ustawy, ale i problemy z jej realizacją. Komisja
Likwidacyjna musiała działać, uwzględniając przepisy wadliwej ustawy
oraz sprzeczne oczekiwania dziennikarzy i polityków. Dziennikarze
chcieli nieodpłatnie przejąć redagowane przez siebie tytuły. Politycy
chcieli kupić najatrakcyjniejsze z ich punktu widzenia tytuły na preferencyjnych warunkach, widząc w tym podwójny interes: po pierwsze
możliwość wpływania na opinię publiczną, po drugie wzbogacenie
się, gdyż tytuły kupowano na ogół wraz z ich majątkiem redakcyjnym
i siedzibami w centrach dużych miast, które w razie potrzeby można
sprzedać po cenie wielokrotnie wyższej od ceny nabycia. Władze
państwowe liczyły natomiast na to, że zyski ze sprzedaży majątku
RSW zasilą pogrążony w kryzysie budżet państwa.
Podstawą decyzji Komisji Likwidacyjnej prowadzącej proces
likwidacji RSW był sporządzony przez nią i zatwierdzony przez rząd
Plan zagospodarowania majątku Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej
„Prasa–Książka–Ruch” w likwidacji oraz w sprawie dysponowania
składnikami majątku tej spółdzielni (Uchwała nr 172 Rady Ministrów
1

Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z 7 kwietnia 1990 r. w sprawie powołania
Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji Robotniczej Spółdzielni
Wydawniczej „Prasa–Książka–Ruch”, „Monitor Polski” nr 13 z 1990 r., poz.
32. W skład Komisji weszli: dr Jerzy Drygalski – przewodniczący, pracownik
naukowy Uniwersytetu Łódzkiego, współpracownik Ministerstwa Przekształceń
Własnościowych; red. Jan Bijak – dziennikarz, redaktor naczelny tygodnika „Polityka”, członek ostatniej rady nadzorczej RSW z nominacji SdRP; red. Andrzej
Grajewski – dziennikarz, redaktor „Gościa Niedzielnego”; prof. Alfred Klein
– prawnik, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego; red. Krzysztof
Koziełł-Poklewski – prawnik, członek redakcji „Państwo i Prawo”; red. Maciej
Szumowski – dziennikarz, redaktor naczelny „Gazety Krakowskiej” w latach
1980–1981, członek władz Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich; red. Donald
Tusk – dziennikarz związany z wydawnictwami drugiego obiegu, redaktor
„Gazety Gdańskiej” i polityk związany ze środowiskiem „Solidarności”.
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z dnia 29 października 1990 r., „Monitor Polski” 1991, nr 3, poz. 13).
W pierwszej kolejności zajęto się prywatyzacją prasy nieistniejącej
już formalnie RSW, co w ówczesnej publicystyce nazywano „bitwą
o prasę”, w którą zaangażowali się dziennikarze zainteresowani losem swoich tytułów oraz prawie wszyscy aktorzy ówczesnej sceny
politycznej (Pokorna-Ignatowicz 2016, s. 145–154).
Wobec braku precyzyjnych wskazań co do kryteriów, jakimi ma się
kierować Komisja Likwidacyjna, prowadząc proces prywatyzacji prasy,
Komisja sama opracowała kryteria, rozpoczynając od sformułowania
zagrożeń związanych z tym procesem. Przede wszystkim obawiano się
atomizacji rynku prasowego, czyli jego zbyt dużego rozbicia na wiele
małych, ale słabych finansowo wydawców, którzy nie będą w stanie
sprostać konkurencji, a konsekwencji ich bankructwa zmarnowany
zostanie potencjalny dochód skarbu państwa. Obawa ta dotyczyła
nieodpłatnego przekazywania tytułów i ich majątku spółdzielniom
dziennikarskim. Uznano zatem, że przy rozpatrywaniu wniosków
takich spółdzielni będzie się brało pod uwagę przede wszystkim
kondycję ekonomiczną kandydata. Kolejna obawa dotyczyła przejęcia prasy przez kapitał zagraniczny. Obawiano się, że organizując
przetargi na tytuły prasowe i kierując się przy ich rozstrzyganiu
kryterium najwyższej oferowanej ceny, spowoduje się, że tytuły
te zostaną kupione przez zagraniczne koncerny. Dlatego Komisja
uznała, że przy rozstrzyganiu przetargów nie musi się kierować
kryterium najwyższej oferowanej ceny, ale równie ważnymi według
niej „innymi warunkami”, które, jak się okazało w praktyce, były
kryteriami politycznymi, co potwierdzono w raporcie z likwidacji
RSW: „Komisja (w szczególności przy organizowaniu przetargów
na tytuły prasowe) podejmowała decyzje zdecydowanie preferujące
te inne warunki, wśród których dominowały argumenty społeczne
i polityczne, chcąc przez rozdzielenie własności tytułów prasowych
wśród różnych środowisk politycznych posłużyć budowie demokracji
i pluralizmu opinii” (Raport z działalności… 1999, s. 120).
Za poważne zagrożenie dla przyszłego rynku prasowego uznano ponowne upolitycznienie rynku prasy. Obawiano się zarówno
tego, że zespoły redakcyjne, które przejmą swoje tytuły, okażą się
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lojalne wobec byłych mocodawców z PZPR i dalej będą przez nich
nadzorowane i sterowane, ale także, że spełnienie wszystkich żądań
o przekazanie tytułów wysuwanych przez nowe formacje i środowiska polityczne spowoduje, że rynek prasowy zostanie podzielony
między podmioty polityczne. Komisja co prawda uznawała, że nowe
formacje mają prawo do części schedy po RSW, ale wywierane na nią
naciski uważała ze zbyt natarczywe, a żądania niekiedy za zbyt duże.
Kierując się tymi założeniami oraz starając się uwzględniać sprzeczne oczekiwania dziennikarzy i polityków, Komisja Likwidacyjna
w pierwszej kolejności zajęła się nieodpłatnym przekazywaniem
tytułów spółdzielniom dziennikarskim w trybie artykułu 5. Ustawy
o likwidacji RSW, a na pozostałe – przeznaczone przez nią do sprzedaży – w kolejnych miesiącach organizowała przetargi, po których
rozstrzygnięciu dokonywano sprzedaży. Z raportu końcowego Komisji Likwidacyjnej wynika, że nieodpłatnie przekazano 70 tytułów
a sprzedano 89 (Pokorna-Ignatowicz 2016, s. 159–160, 166–169).
W wyniku tych decyzji podejmowanych przez Komisję Likwidacyjną w latach 1990–1992 zmieniła się struktura własnościowa
polskiego rynku prasy, a poszczególne tytuły byłej RSW przechodziły
w ręce nowych właścicieli. Procesowi prywatyzacji prasy towarzyszyły duże emocje, gdyż dotyczyły one środowiska dziennikarskiego,
dużego majątku i przyszłości polskiego systemu medialnego. Nowi
właściciele chwalili decyzje Komisji Likwidacyjnej, dziennikarze,
którym odmówiono nieodpłatnego przekazania tytułu, i przegrani
w przetargach zarzucali jej stronniczość i krytykowali jej pracę. Wiele
decyzji Komisji stało się powodem procesów sądowych ciągnących
się przez kilka następnych lat. Prasa relacjonująca i komentująca
kolejne decyzje Komisji, bez względu na sympatie polityczne i linię
programową redakcji, jednoznacznie oceniała je jako polityczne
– mimo deklaracji o kierowaniu się przede wszystkim względami
ekonomicznymi. Poważnych uchybień w pracy Komisji, wśród
których wiele potwierdzało zarzuty o polityczne przesłanki decyzji,
dopatrzyli się także kontrolerzy NIK, którzy na zlecenie Prezydium
Sejmu RP w 1992 roku przeprowadzili kontrolę działalności Komisji
Likwidacyjnej RSW (Najwyższa Izba Kontroli 1992).
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KR AJOBR AZ PO „BITWIE O PR ASĘ”

Bolesny i burzliwy okres prywatyzacji prasy po zlikwidowanej RSW,
nazywany w publicystyce tamtego okresu „bitwą o prasę”, zakończył
proces jej prywatyzacji, a jednocześnie zapoczątkował nowy etap
w rozwoju rynku prasowego w Polsce – oczekiwanego pluralizmu
rynkowego, ale i wywołujących zaniepokojenie nowych zjawisk
– szybkich zmian własnościowych w tych tytułach oraz rosnącej
koncentracji kapitału na rynku prasowym. Nowi właściciele gazet
i czasopism dawniej wydawanych przez RSW rozpoczęli samodzielną
działalność i stosunkowo szybko zaczęli popadać w problemy finansowe. Rynek prasy, podobnie jak i cala gospodarka w tym okresie,
był niestabilny, kolportaż ledwie funkcjonował, rosły koszty papieru
i druku, a zyski ze sprzedaży było daleko niższe od planowanych.
Wielu nowych wydawców nie miało też doświadczenia biznesowego i nie rozumiało nowych, wolnorynkowych zasad. Dodatkowym
problemem nowych wydawców była konieczność dostosowania się
do wyzwań technologicznych, gdyż proces transformacji zbiegł się
w czasie z rewolucją technologiczną w produkcji prasowej. Nowi
wydawcy musieli skomputeryzować redakcje, zakupić odpowiednie
oprogramowanie, przeszkolić pracowników lub zatrudnić nowych,
co było dodatkowym dużym kosztem dla będących już w kłopotach
finansowych wydawców. W tym okresie na polskim rynku prasowym pojawiła się też konkurencja w postaci wydawnictw wielkich
zagranicznych koncernów wydawniczych, bardziej doświadczonych
w regułach wolnego rynku, oferujących bardziej atrakcyjne i tańsze
czasopisma. Stało się to, czego się najbardziej obawiano – zdecydowana większość nowych wydawców, którzy przejęli tytuły dawniej
wydawane przez RSW, nie radziła sobie na wolnym, ale coraz bardziej
konkurencyjnym rynku prasowym. Procesy te zostały szczegółowo
opisane w publikacjach Tomasz Mielczarka (Mielczarek 1998; 2012).
Wyniki systematycznie prowadzonych badań na temat zmian na rynku prasowym i poczytności prasy zawierają także artykuły Ryszarda
Filasa publikowane na łamach „Zeszytów Prasoznawczych” (Filas
1999, 2008, 2010, 2012).
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Problemy nowych właścicieli i wydawców prasy RSW (jak też
i wielu innych, którzy pojawili się na rynku na początku lat 90.),
spowodowały intensyfikację procesu koncentracji kapitału. Mali
i słabi wydawcy bankrutowali i zawieszali wydawanie tytułów lub
sprzedawali je wielkim koncernom. Zmniejszała się stopniowa liczba
wydawców, a coraz większy udział w rynku zdobywały duże koncerny,
najczęściej zagraniczne (choć nie tylko), które nie tylko wykupywały
bankrutujące tytuły, ale stale poszerzały własne oferty wydawnicze.
Równolegle z procesem koncentracji kapitału na rynku prasowym
następowała komercjalizacja prasy. Wydawcy podążali za oczekiwaniami
czytelników, od których zależał ich sukces finansowy, uatrakcyjniali
więc wydawane przez siebie tytuły zarówno pod względem graficznym, jak i ich zawartości, która miała przede wszystkim dostarczać
rozrywki. A ponieważ ten nowy dla polskich czytelników model
prasy komercyjnej wprowadzały zagraniczne koncerny, to je właśnie
zaczęto krytykować za komercjalizację polskiej prasy, banalizację jej
treści, wulgaryzację języka, a nawet – w przypadku prasy młodzieżowej – demoralizację młodego pokolenia. W kręgach politycznych
zaczęto też wyrażać zaniepokojenie wzrastającym udziałem kapitału
zagranicznego na rynku prasowym.
Spełniły się zatem dwie podstawowe obawy Komisji Likwidacyjnej
przystępującej do prywatyzacji tytułów wydawanych wcześniej przez
RSW, które stanowiły trzon polskiego rynku prasowego w okresie PRL.
Doszło do atomizacji rynku i w jej wyniku do szybkich kolejnych
zmian własnościowych oraz do coraz większego udziału w tym rynku
zagranicznych wydawców. Nie oznacza to jednak ani tego, że zjawiska
te okazały się takim zagrożeniem, jak widzieli je politycy, ani tego,
że w wyniku innych decyzji na etapie prywatyzacji prasy RSW nie
doszłoby do nich, bowiem uruchomienie mechanizmów wolnego
rynku nieuchronnie prowadzi do wzrostu konkurencji i koncentracji
kapitału w rękach najsilniejszych podmiotów.
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PODSUMOWANIE

Powstanie, rozwój, a potem likwidację RSW należy analizować jako
fenomen na styku medioznawstwa i politologii, gdyż na każdym etapie tej historii kontekst polityczny ogrywał kluczową rolę. W okresie
PRL budowanie dominującej pozycji jej prasy i powiększanie majątku
miało służyć partii komunistycznej do oddziaływania ideologicznego
i czerpania dochodów. W okresie transformacji, kiedy dyskutowano
o przyszłości RSW, posługiwano się przede wszystkim politycznymi
argumentami. W procesie jej likwidacji i przekazywania tytułów
w ręce nowych właścicieli również polityczne naciski miały istotny
wpływ na jego przebieg, a sama Komisja Likwidacyjna kierowała się
często politycznymi przesłankami. Warto jednak pamiętać, że proces
likwidacji RSW był niezwykłym przedsięwzięciem przeprowadzanym
w wyjątkowo trudnych i skomplikowanych realiach transformacji
ustrojowej i głębokiego kryzysu ekonomicznego. Wiele podjętych
wówczas decyzji uznano za błędne, niektóre z nich były do przewidzenia, inne zapewne nie. Niewątpliwie jednak ta „operacja na żywym
organizmie” polskiej prasy i tworzącego ją środowiska dziennikarskiego była decydująca dla kształtowania się współczesnego polskiego
rynku prasowego.
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MENTORING W NAUCE, CZYLI
RZECZ O DOBRYCH PRAKTYKACH
NA PRZYKŁADZIE WYBRANYM
Nie marnuj czasu na poszukiwanie
przeszkody – być może nie istnieje
ҿ Franz Kafka

STRESZCZENIE

Mentoring jest współcześnie bardzo powszechnym terminem, ale jego zastosowanie
w naukach społecznych napotyka trudności. Brak formalnych reguł, nieostrość definicyjna
a jednocześnie liczne pułapki w relacjach mistrz – uczeń sprawiają, że praktyki mentoringu
nie są powszechne. Niniejszy artykuł jest próbą deskrypcji, jak mentoring może być stosowany w naukach społecznych, a przede wszystkim koncentruje się na praktycznej stronie
jego zastosowania. Opisanym przykładem jest opieka naukowa i wsparcie, jakiego udziela
adeptom nauki Profesor Teresa Sasińska-Klas, ze wskazaniem tych cech, które pozwalają
nazwać te działania mentoringiem.
Słowa kluczowe: mentoring, dobre praktyki, postawy, relacje, nauki społeczne.
SUMMARY

Nowadays, mentoring is a very common term, but it’s use in social science poses challenges.
The lack of formal rules, unclear definition and numerous traps entrenched in the student-master relationship make the mentoring practice uncommon. The aim of this article
is to describe how mentoring can be applied in social science in a practical way. The case
study analysed is the scientific care and support provided by Teresa Sasińska-Klas, with
showcasing the characteristics of these activities which make it “mentoring”.
Keywords: mentoring, good practice, attitudes, relationship, social science.
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WPROWADZENIE

Koncepcja niniejszych rozważań narodziła się w chwili, gdy skierowano do mnie zaproszenie do udziału w intelektualnej przygodzie,
jaką jest niewątpliwie publikacja dedykowana Pani Profesor Teresie
Sasińskiej-Klas, którą pozwolę sobie w dalszej części rozważań nazywać po prostu Teresą i mam nadzieję, że zostanie mi to wybaczone.
Barwna i wielowymiarowa postać Jubilatki skłoniła mnie do podjęcia rozważań, które nie będąc oczywistymi, wniosą do książki,
oprócz części merytorycznej, także cenne wspomnienia z trwającej
prawie dwie dekady znajomości. Mając do wyboru możliwość odniesieni` się do bliskich Pani Profesor dyscyplin, takich jak socjologia,
politologia, medioznawstwo, lub tematyczny free style, bez wahania
sięgnęłam po drugi wariant. Obszarem refleksji postanowiłam uczynić
mentoring traktowany jako transfer wiedzy, umiejętności i postaw,
bowiem właśnie to pojęcie zdaje się najlepiej opisywać rodzaj wsparcia, jakiego Profesor Teresa Sasińska-Klas udzielała (i nadal to czyni)
wielu adeptkom i adeptom nauk społecznych. Słynne stwierdzenie
Madeleine Albright, że „w piekle jest specjalne miejsce dla kobiet,
które nie pomagają innym kobietom” (Albright 2016 ) warte jest
przytoczenia nie tylko jako błyskotliwy bon mot, ale również z uwagi
na fakt, że Albright studiowała politologię, a wchodząc w politykę, nie
porzuciła rozwoju naukowego. Ta gorzka refleksja wypływająca z jej
prywatnych doświadczeń wymownie obrazuje, jak znaczący może
być brak wsparcia na drodze zawodowej i jak cenne jest znalezienie
osoby, która uwierzy w nasz rozwój.
Nie każdy rodzaj opieki czy doradztwa w nauce zasługuje na nazwanie mentoringiem, ale postaram się dowieść, że w przypadku
Profesor Teresy Sasińskiej-Klas określenie to (jakkolwiek definicyjnie problematyczne) jest uprawnione. Postawiony cel to próba
przeniesienia rozważań na temat mentoringu z innych obszarów
(np. biznesu) na pole nauki, wyspecyfikowanie mechanizmów, które
czynią mentoring zjawiskiem uniwersalnym, oraz uzupełnienie opartej
na komparatystyce teorii przykładami i wspomnieniami płynącymi
ze znajomości z Profesor Teresą Sasińską-Klas.
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CZYM JEST MENTORING?

Analiza literatury dowodzi, że mentoring to, obok coachingu, jedno
z tych pojęć, które szybko zyskują popularność na różnych polach
ludzkiej aktywności, ale ich precyzyjne zdefiniowanie oraz odniesienie do praktyki nastręcza trudności. Nauka wydaje się naturalnie
predestynowana do rozwijania mentoringu, jednak w odniesieniu
do nauk społecznych trudno wskazać utrwalone, sformalizowane
praktyki w tym zakresie. Można zbudować hipotezę, że część doświadczonych badaczy stosuje autorskie sposoby wspierania innych
na drodze rozwoju, ale są to zazwyczaj działania intuicyjne, bez
wykorzystywania powtarzalnych metod charakterystycznych dla
mentoringu. Owo wsparcie jest szczególnie ważne wobec jednostek
i grup, których rozwój naukowy może być ograniczony, np. przez
płeć czy też wiek.
Dokonując przybliżenia istoty mentoringu, warto zaznaczyć,
że relacja ta ma miejsce w wielu strukturach asymetrycznych, których
uczestnikami są: mentor (mistrz) oraz mentee (uczeń, osoba mentorowana). Oprócz przekazu umiejętności, postaw, kompetencji następuje
także aktywizacja kreatywności oraz oferowane jest wsparcie, które
wyposaża ucznia w odwagę przełamywania schematów, otwartość
na nowe sytuacje i świadomość budowania tzw. marki personalnej.
Szukając genezy samego pojęcia, zazwyczaj wskazuje się na epos
Odyseja, w którym Homer przedstawił postać Odyseusza wyruszającego na wojnę i oddającego syna Telemacha pod opiekę swojemu
przyjacielowi – mędrcowi Mentorowi (Homer 2010).
Nakreślony rys teoretyczny w różnym stopniu da się odnieść
do obserwowanej praktyki, co paradoksalnie nie świadczy o słabości samego zjawiska, lecz przemawia za potrzebą jego elastycznego
traktowania. Jest to widoczne szczególnie w nauce, której specyfika
nie poddaje się w sposób kompleksowy narzuconym schematom kooperacji. Z drugiej strony, to właśnie określenie „mentoring” świetnie
oddaje charakter więzi, jaka może zaistnieć pomiędzy uczestnikami
przygody naukowej, których różni zgromadzone doświadczenie, wiedza lub sprawność w realizacji zadań badawczych czy dydaktycznych.
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W zakresie polityk społecznych często wymienianymi wzorami
są państwa skandynawskie, mające praktykę w mentoringu z udziałem osób wykluczonych społecznie. Najszerzej jednak mentoring
obecny jest w działaniach biznesowych, gdzie jego rezultaty są mierzalne i przekładają się na sukcesy na ścieżce rozwoju i awansu
zawodowego. Szczególnie powszechny jest na rynku amerykańskim,
gdzie największe podmioty gospodarcze potwierdzają stosowanie
mentoringu. Można zatem traktować mentoring jako składową
nowocześnie rozumianej kultury organizacji, która generuje zyski
dla całego podmiotu (Ziębicki 2000, s. 57–68).

MENTORING W NAUCE

Po teoretycznym wprowadzeniu, warto poddać analizie formalny
i praktyczny wymiar mentoringu w polskiej nauce. Wśród wzorcowych rozwiązań przywoływane są często praktyki Uniwersytetu
Stanford, który ma w tym zakresie bogatą tradycję i zróżnicowaną
ofertę działań mentoringowych (Stanford Mentoring Resources
2020). W Polsce sytuacja jest zgoła odmienna, chociaż paradoksalnie
to nauka najczęściej jest wskazywana jako naturalny obszar budowania relacji mistrz – uczeń (określanych także niezbyt fortunnie jako
mentor – mentorowany). W praktyce działania te mają charakter
pionierski lub – jak zaznaczyłam na wstępie – dokonują się poza
ramami formalnymi. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, realizująca
programy mentoringowe, umieściła na swojej stronie internetowej
zwięzły opis, z którego wynika, że mentoring w nauce to forma relacji
realizowana poza zhierarchizowanymi strukturami istniejącymi
w ramach instytucji naukowych. Zawiązanie i kontynuowanie
takiej relacji odbywa się na zasadach całkowitej dobrowolności
zarówno po stronie mentora, jak i mentorowanego. Mentoring
ma na celu stworzenie bezpiecznych przestrzeni do otwartej dyskusji, planowania działań i wymiany myśli wolnych od elementów
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występujących w relacji podwładny–przełożony, takich jako ocena,
nadzór czy sankcja. W związku z tym, błędem jest traktowanie
mentora jako zastępcy czy też konkurenta formalnego przełożonego. Jako osoba zewnętrzna wobec środowiska codziennej pracy
naukowca mentor może pomagać mentorowanemu w szerszym
spojrzeniu na jego bieżące położenie i ścieżkę kariery naukowej,
a bazując na swoim doświadczeniu, służyć radą w kluczowych
jej momentach (SKILLS Mentoring FNP 2014).

Przywołana deskrypcja znakomicie odpowiada wsparciu, jakiego
część naukowców, zwłaszcza rozpoczynających swoją pracę badawczą,
doświadcza, nawet jeśli działania te nie są nazywane mentoringiem.
Uzasadnione jest stwierdzenie, że dystynktywne cechy menotringu
w nauce to jego otwarty charakter, ukierunkowanie na więcej niż jeden
cel oraz długofalowość. Otwartość oznacza, że relacja mistrz–uczeń
nie wyklucza korzystania przez tego drugiego z innych źródeł i form
wsparcia, wielowymiarowość przejawia się tym, że nawet realizacja
konkretnych zadań (grant, stopień naukowy, publikacja) nie ogranicza wypracowanej relacji, zaś formuła permanentnego doskonalenia
wyznacza szeroki zakres czasowy współpracy. Koncepcja mentoringu
ma charakter elastyczny i może uwzględniać różne modele kooperacji
i wsparcia. Z praktyki naukowej można w tym miejscu przywołać:
wspólne badania naukowe, współpracę podczas przygotowywania
publikacji naukowych, pomoc w aplikowaniu o granty, udzielane
rekomendacje itp. Oprócz merytorycznego wsparcia, mentor może
być autorem podpowiedzi dotyczących organizacji pracy – możliwości
zatrudnienia, przebiegu procedury awansowej, realizacji obowiązków
dydaktycznych, nawiązywania współpracy, umiędzynarodowienia
dorobku, komercjalizacji wyników badań, wyboru miejsc publikacji
itp. Oczywiste jest, że wszystkie powyższe działania wymagają relacji asymetrycznej, tzn. mentor znajduje się na wyższym poziomie
rozwoju naukowego, posiada większe doświadczenie, jest bardziej
zaawansowany w zarządzaniu pracą naukową lub reprezentuje inną
dyscyplinę, która może odpowiadać potrzebom osoby mentorowanej.
Można zatem sformułować stwierdzenie, że mentor w nauce pełni
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przede wszystkim rolę przewodnika, jest bowiem kimś więcej niż
opiekunem, zawodowym partnerem czy zwierzchnikiem.
Opisana forma relacji przynosi skojarzenia z tradycyjnym oddziaływaniem mistrza na uczniów (Sokrates, Pitagoras, średniowieczne
zwyczaje przemieszczania się studentów do konkretnych nauczycieli-mistrzów itp.), jednak współcześnie można ją postrzegać także
jako współobecność uwzględniającą samodzielność i suwerenność
jednostki w nauce. Warto jednocześnie zwrócić uwagę na zagrożenia,
jakie wiążą się z mentoringiem w nauce, a dotyczą one zarówno
mentora, jak i ucznia. Po stronie tego drugiego można wymienić:
• zbytnie podporządkowanie mentorowi i redukcja indywidualizmu
• brak samodzielności w wyborze obszarów zainteresowań
naukowych
• odczuwany protekcjonizm i obniżenie samooceny ucznia
• w skrajnych przypadkach wymuszone wykorzystywanie relacji
naukowych w przestrzeni prywatnej.
Natomiast zagrożenia, które powinien uwzględniać mentor, obejmują:
• przenoszenie na aktywność ucznia własnych zainteresowań
badawczych
• megalomania i wyolbrzymianie własnych osiągnięć naukowych
oraz możliwości organizacyjnych
• wyręczanie w pracy badawczej w celu optymalizacji efektów
działań ucznia (np. przyspieszenia awansu naukowego)
• utrata bezstronności podczas oceny dorobku ucznia
• zaniżanie oceny innych badaczy, którzy nie uczestniczą w relacji z mentorem.
Powyższe sytuacje stanowią realne niebezpieczeństwo dla relacji,
która powinna – jak już zostało powiedziane – opierać się na całkowitej dobrowolności obydwu stron. I tu pojawia się kluczowe pytanie – o to, kto we współczesnej nauce kogo wybiera: mentor ucznia
czy uczeń mentora? W praktyce współistnieją obydwa scenariusze.
Często to właśnie doświadczony badacz dostrzega już w studencie
specyficzne cechy, które świadczą o możliwości dalszego rozwoju
,i sugeruje ścieżkę zawodową związaną z nauką. Bywa jednak też
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tak, że ze względu na osobowość wykładowcy, jego zainteresowania,
dorobek i renomę, to adept nauki poszukuje możliwości współpracy
z danym badaczem. Sytuacja staje się bardziej złożona, gdy nieformalnym mentorem jest osoba spoza środowiska, np. z innego ośrodka
lub innej dyscypliny. Może to generować w otoczeniu młodego
badacza sytuacje konfliktowe, wynikające np. z traktowania mentora jako konkurenta wobec formalnego zwierzchnika czy opiekuna
(promotora) pracy naukowej.
Rozwiązania stosowane poza nauką pozwalają na przejęcie pewnych
wzorców minimalizujących przywołane powyżej zagrożenia. Przede
wszystkim ważne jest jasne określenie ról oraz celu relacji mentorskiej.
Cel ten może być krótkoterminowy (realizacja konkretnego zadania,
np. zdobycie stopnia naukowego, przygotowanie publikacji, wniosku
grantowego itp.) lub długoterminowy (rozwojowy). Charakter działań naukowych opartych na ustawicznym rozwoju wskazuje raczej
na dominację tego drugiego typu.
O ile jednak poza nauką ustalenia co do czasu trwania i efektów
mentoringu funkcjonują naturalnie i stanowią składową kultury
danej organizacji, to w przypadku tak specyficznym jak działalność
badawcza są trudne do wdrożenia. Bariery wynikają m.in. z utrwalonych (po części także stereotypowo) ról pełnionych w społeczności
akademickiej, m.in. z potrzeby terminowania i osiągania kolejnych
etapów kariery akademickiej „we właściwym czasie”. Takie kostyczne
podejście do ścieżek rozwoju i awansu nie przyczynia się do wzmocnienia organizacji, dla której mentoring mógłby być mechanizmem
podnoszenia efektywności. Można tu wymienić budowanie pozytywnych praktyk, przeciwdziałanie konfliktom (wynikającym np. z braku
wiedzy), zapewnienie ciągłości procesom badawczym i dydaktycznym
na wysokim poziomie, rozwój kadr oparty na budowaniu ścieżek
kariery, ułatwianie adaptacji osobom nowo zatrudnionym, budowanie społeczności i podtrzymywanie transferu wiedzy, zwiększanie
skuteczności procesów zarządzania w nauce itp.
Podejmując próbę zdefiniowania mentoringu w nauce w jego
praktycznym, tj. przystosowanym do realiów wymiarze, uważam,
że uprawnione jest nazwanie go kompleksową, dobrowolną relację
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pomiędzy mentorem i uczniem, opartą na zaufaniu i polegającą
na wsparciu procesów rozwoju naukowego w ustalonym wcześniej celu, kierunku i zakresie. Mentor, korzystając ze swojej wiedzy,
kompetencji, doświadczeń, przekazuje uczniowi wzorce zachowań
i postaw, a także buduje przestrzeń dla swobodnej wymiany idei oraz
doskonalenia rozwoju. Lois J. Zachary, autorka The Mentor’s Guide:
Facilitating Effective Learning Relationships, wskazała siedem elementów,
które jej zdaniem tworzą istotę opisywanej relacji i można je uznać
za uniwersalne (Zachary 2011). Owe składowe to: wzajemność, nauka,
relacja, partnerstwo, współpraca, cele i rozwój. Wątpliwości wzbudza
uznanie relacji za element składowy, bowiem – jak potwierdza większość koncepcji – mentoring sam w sobie jest relacją. Podobny brak
precyzji związany jest z celem; jeżeli uznać, że relacja nawiązywana
jest świadomie, to tym samym jest celowa. Ta teleologiczność mentoringu stanowi zatem nie tyle jego składową, co istotę. Można się
jednak zgodzić z autorką co do pozostałych elementów i przenieść
je w przestrzeń nauki. Również podkreślana rola mentora, jego
rozwoju i predyspozycji jest adekwatna do kontekstu opieki sprawowanej w nauce. Jak już zaznaczono, mentor, oprócz sprawowania
roli opiekuna, powinien być jednocześnie nauczycielem, mistrzem,
ekspertem, przewodnikiem, ale także krytykiem. Osobista postawa
oraz przebieg kariery mentora stają się potwierdzeniem jego kompetencji w zakresie „aktywnego towarzyszenia” innym i inspirowania
do autonomicznego rozwoju, tak by uczeń w przyszłości mógł być
mentorem dla innych. Krytyczna ocena rzeczywistości naukowej
w Polsce, a szczególnie odniesienie się do nauk społecznych, pozwala
stwierdzić istnienie deficytu w zakresie dobrych praktyk mentoringu.
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DOBRE PR AKTYKI MENTORINGU W NAUCE.
CZYLI O WSPARCIU, KTÓREGO UDZIELA
PROFESOR TERESA SASIŃSK A-KLAS

Teoretyczne wprowadzenie miało na celu stworzenie tła dla rozważań właściwych, tzn. pokazujących, jak mimo formalnych braków
procedur mentoringowych mogą funkcjonować dobre praktyki
wsparcia i opieki w nauce. Szczególny aspekt tych przemyśleń odnosi
się do mentoringu ze strony kobiet. Przyczynkiem do tak ukierunkowanego wywodu były badania przeprowadzone w środowisku
polskich politolożek (Włodkowska-Bagan, Winiarczyk-Kossakowska 2018). Niezwykle interesujące wyniki badań ankietowych oraz
pogłębionych wywiadów stworzyły obraz środowiska, które nie jest
wolne od problemów wewnętrznych, a jednym z nich jest utrudniona
ścieżka rozwoju naukowego i zawodowego, którą przechodzi wiele
kobiet. Jak podsumowują autorki,
Badania jednoznacznie pokazały, że polskie uczelnie nie są wolne
od dyskryminacji (ze względu na płeć, wiek, sytuację rodzinną),
lobbingu, seksizmu oraz molestowania seksualnego. (…) Dyskryminacja pojawia się w sytuacjach ograniczonego dostępu
do pewnych dóbr, np. liczby etatów, przyjmowania materiałów publikacyjnych czy wystąpień na konferencjach, a także
w ograniczeniach w dostępie do określonych funkcji ze względu
na płeć i stereotypowe postrzeganie kobiet (Włodkowska-Bagan,
Winiarczyk-Kossakowska, 2018, s. 59).

Jednym z pytań, które pojawiło się w przywołanych powyżej badaniach empirycznych, była prośba o wskazanie kobiety badaczki, która
w największym stopniu udzieliła wsparcia respondentkom badania.
Spośród powtarzających się w odpowiedziach nazwisk często wymienianym było właśnie Teresa Sasińska-Klas. Z perspektywy moich
doświadczeń nie jest to odpowiedź zaskakująca, bowiem biorąc udział
w badaniach, także jej udzieliłam i teraz, kiedy osiągnęłam pełną
samodzielność w nauce, mogłabym ją powtórzyć. Równie prawdziwe
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są wyrażone w badaniach stwierdzenia, opisujące Panią Profesor
jako osobę: „rozpoznawalną w środowisku”, „posiadającą znaczące
dokonania naukowe”, „pomocną i zorientowaną w mechanizmach
rozwoju naukowego” oraz „życzliwą”. Niezwykle znamienne jest,
że badane politolożki wskazały zarówno na cechy osobowości Teresy
Sasińskiej Klas, jak i na Jej dorobek, a zatem dwa filary mentoringu.
Publikacje Pani Profesor to już kanon wiedzy socjologicznej, ale
także wiedzy o mediach. To, co je wyróżnia, to swoboda w sięganiu
do różnych dyscyplin i sprawne łączenie zjawisk, które rozdzielone
dyscyplinami naukowymi, w rzeczywistości społecznej przecież się
przenikają. Rozważania na temat socjalizacji politycznej (Socjalizacja
polityczna: teorie, badania, ustalenia), opinii publicznej (Narodziny
badań opinii publicznej) oraz systemu medialnego i związanych z nim
zagrożeń (Społeczni uczestnicy medialnego dyskursu politycznego
w Polsce) tworzą istotny wkład w polską naukę oraz ciągle aktualny
komentarz wobec życia społeczno-politycznego. Zasięg odbioru
dorobku Jubilatki zwiększa fakt, że znaczna część Jej artykułów powstała w języku angielskim, a zatem można mówić o funkcjonowaniu
w światowym „krwioobiegu nauki” i to na długo przed tym, zanim
tzw. umiędzynarodowienie dorobku pojawiło się jako reformatorski wymóg. Warto również zwrócić uwagę na fakt, w jak różnych
zespołach autorów pojawia się nazwisko Jubilatki. Jeżeli jakiś temat
zostanie przez Panią Profesor uznany za intrygujący i wart zgłębienia,
to rezultaty współpracy z innymi autorami lub redaktorami stają się
użyteczne w socjologii, politologii, nauce o mediach, ale także zarządzaniu, bezpieczeństwie, stosunkach międzynarodowych a nawet
teologii. Taka łatwość poruszania się nie tylko w ramach jednej dyscypliny, to niewątpliwie wynik ugruntowanego warsztatu naukowego,
ale także badawczej dociekliwości oraz świetnej organizacji pracy.
W przypadku naszej znajomości, najpierw poznałam publikacje
Profesor Teresy Sasińskiej-Klas, a później samą Autorkę. Pierwsze
osobiste spotkanie miało miejsce dwie dekady temu podczas jednej
z konferencji politologicznych, a później dane mi było obserwować,
w jaki sposób naukowa błyskotliwość uzupełniana jest organizacyjną
sprawnością. Pani Profesor kierowała wówczas Polskim Towarzystwem
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Nauk Politycznych (2004–2007 i 2007–2010) i byłam pod wrażeniem,
jak konsekwentnie, a jednocześnie nienarzucająco organizuje pracę
Towarzystwa. Transparentność, rozmach działań włączających PTNP
w struktury międzynarodowe, a równocześnie świetna komunikacja
z całym środowiskiem wyróżniały typ przywództwa, które Profesor
Teresa Sasińska-Klas wprowadziła. Wówczas nie miałam wyobrażenia,
że to właśnie za sprawą Teresy (wybacz poufałość droga Jubilatko)
sama znajdę się we władzach międzynarodowych organizacji naukowych – najpierw CEPSA, a później ISPA. Co zadecydowało?
Wsparcie („dasz radę”), zrozumienie obaw („nie będzie łatwo, ale
trzeba spróbować”), ale też konkretny instruktaż dotyczący sposobu
poruszania się w środowisku międzynarodowym, niepisanych zasad
a czasami po prostu przedstawienie osobom, które w tych gremiach
funkcjonowały od lat. Nasze wspólne wyjazdy to piękne dopełnienie
tej „międzynarodowej przygody”. Lwów, Ljubljana, Budapeszt, Bańska
Bystrzyca… długo można by wymieniać i każda z tych podróży była
niepowtarzalna. Niesamowite, wręcz niespożyte siły Teresy, która
po kilkunastu godzinach jazdy nocnym pociągiem lub autokarem
potrafiła w kwadrans przygotować się do perfekcyjnego wystąpienia
na sesji plenarnej, niezmiennie robiły na mnie wrażenie. Może to nazbyt
osobiste, ale wspólne zakupy stały się naszym prywatnym rytuałem.
Oryginalne tkaniny, przyprawy, a nawet szklane naczynia wiezione
z Tunezji to tylko część zakupowej odysei, która była też czasem dyskusji i poznawania człowieka w jego codzienności. Teresa nie tylko
świetnie doradzała lokalne specjały, ale zawsze dysponowała fachową
wiedzą na temat zwiedzanego miejsca i jego historii. Równie dobrze
odnajdywała się na zatłoczonym suku, jak i w ekskluzywnym domu
handlowym. Możliwość podpatrywania tak naturalnych zachowań
u osoby, która od początku była dla mnie autorytetem, stanowiła
bezcenną lekcję swoistego know-how. To, co charakterystyczne dla
Teresy, to niezwykłe poszanowanie czasu swojego i innych. Zawsze
punktualna, nieprzedłużająca swoich konferencyjnych wystąpień,
zadająca innym pytania i słuchająca odpowiedzi.

272

Agnieszka Kasińska-Metryka

Wielokrotnie zastanawiałam się, gdzie Profesor Teresa Sasińska-Klas znajduje siły, którymi bez wątpienia może obdzielić kilku
młodszych naukowców. Jakkolwiek odpowiedź wskazująca na owo
„źródło mocy” nie padła nigdy wprost (a pytałam Teresę wielokrotnie),
to jestem przekonana, że jest nim PASJA. Trudno wskazać drugą
osobę, która z taką determinacją angażowałaby się w uprawianie
nauki. Obrady trwające cały dzień, przedłużające się panele, mało
snu, potrzeba szybkiego dostarczenia tekstu nie zniechęcały Teresy,
a mnogość zobowiązań (także dydaktycznych) nie dezorganizowała. Z niedowierzaniem słuchałam o liczbie doktorantów, których
ma pod opieką, projektów, w które jest zaangażowana, czy studentów,
z którymi nie tylko prowadzi zajęcia, lecz także doradza w różnych,
życiowych kwestiach. Z zadowoleniem wspominała tych, którzy ucząc
się dziennikarskiego warsztatu, nie zapomnieli o wpajanych zasadach
etyki zawodowej, kiedy stali się słynni i rozpoznawalni. Zadziwiające
i znamienne zarazem jest, w jak różnych środowiskach funkcjonują
osoby, które o Profesor Teresie Sasińskiej-Klas mogą powiedzieć:
moja mentorka. W czasach społecznej polaryzacji taka umiejętność
oddzielenia człowieka od ideologicznego czy religijnego kontekstu
jeszcze bardziej świadczy o wielkości Nauczyciela.
Bezcenną nauką w znajomości z Teresą jest możliwość obserwowania, w jaki sposób łączy ponadprzeciętną (po wielokroć!) aktywność
z umiejętnością wynajdywania i wykorzystywania prostych przyjemności. Baseny termalne przy okazji konferencji w Budapeszcie czy
Uniejowie, najlepsze lody jedzone w Ljubljanie, odpoczynek na polu
kempingowym, gdzie umieścili nas organizatorzy jednej z konferencji – to tylko nieliczne przykłady. Ponadto niesamowita sprawność
organizacyjna – mapy, plany miast, znajomość połączeń i buddyjskie
wręcz opanowanie, kiedy np. autokar wiozący nas do kraju opóźnił
się o kilka godzin w środku nocy.
Czy to jest mentoring? W mojej opinii zdecydowanie tak. Tylko
osoba empatyczna a jednocześnie posiadająca ogromne doświadczenie jest w stanie wytworzyć taki klimat, w którym nie odczuwa
się przymusu rozwoju, a jedynie radość i ekscytację. Każde moje
spotkanie z Teresą Sasińską-Klas oznacza „podłączenie do źródła
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zasilania”, tzn. powrót do własnego środowiska z nowymi pomysłami,
planami, energią i – co najważniejsze – przekonaniem, że można
więcej. Początkowo z niedowierzaniem, a później z coraz większym zaufaniem i dumą przejmowałam sposób patrzenia na naukę
jako na dziedzinę, w której kobiety mogą osiągnąć równie wiele jak
mężczyźni, ale – jestem o tym przekonana – większym wysiłkiem.
Przykład Profesor Teresy Sasińskiej-Klas pokazuje, jak wiele i w jakim
stylu można osiągnąć, pozostając przy tym życzliwym, niezmanierowanym człowiekiem. Druga kobieta jest w stanie zrozumieć, jak
trudne bywa łączenie ról społecznych – np. badaczki i matki. Rozmowy o domu, dzieciach, zwierzętach, ale także o zdrowiu i planach,
stworzyły więź utkaną z tak różnych, a przy tym tak przenikających
się wątków. Uważność, umiejętność aktywnego słuchania, drobne
dowody pamięci związane np. z urodzinami, to wszystko sprawiło,
że mentoring zmienił się w relację dużo głębszą i bardziej prywatną,
ale nie utracił pierwotnego charakteru.
Podsumowując, warto jeszcze raz podkreślić jakże ważną a pomijaną w analizach składową relacji mentorskiej, tj. umiejętność
przekazywania konstruktywnej krytyki. Proces samodoskonalenia
zawodowego wymaga uważnej obecności osoby, która wskaże te elementy, które wymagają korekty, oraz narzędzia, które temu posłużą.
Zazwyczaj ten aspekt współpracy pomiędzy mistrzem i uczniem jest
najbardziej problematyczny i generujący konflikty. Jak ich uniknąć?
Klasyczne rozumienie krytyki konstruktywnej, tj. wskazanie słabych
stron wraz ze sposobem ich korekty, oddzielenie osoby od dzieła,
a także wyeliminowanie emocji może uczynić z krytyki niezwykle
pomocny mechanizm wsparcia. Znajduje tu również zastosowanie
biznesowa metoda łączenia krytyki z tym, co dla pracownika jest
najważniejsze, tzn. pokazaniem, w jaki sposób np. brak terminowości wpływa na wizerunek danej osoby w środowisku naukowym.
Oprócz krytyki bezpośredniej, w świecie nauki jej formą jest również
negatywna recenzja. W tym zakresie niejednokrotnie czerpałam
z doświadczenia Teresy, powtarzającej, że o ile pozytywne recenzje
„piszą się same”, to negatywne wymagają więcej czasu, skupienia
i znalezienia właściwego sposobu, aby odsłaniając słabości pracy,
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nie urazić jej twórcy. Takich lekcji może udzielać tylko ktoś, dla
kogo na pierwszym miejscu jest człowiek i szacunek do niego, ale
też uczciwość wobec samego siebie.
Na zakończenie, szczególna cecha, którą imponuje mi Teresa
i której nigdy nie przestanę podziwiać – umiejętność właściwej
oceny ludzi. Wielokrotnie słyszałam, z jaką estymą wspominała tych,
którzy pomogli jej ukształtować siebie jako badaczkę (m.in. prof.
Maria Borucka-Arctowa). Pomimo upływu lat nie odcięła się od tych,
którzy byli mentorami na jej drodze. Dla potrzebujących wsparcia
Profesor Teresa Sasińska-Klas zawsze ma czas (nawet wtedy, gdy
obiektywnie go nie ma), uważność, rady udzielane w taki sposób,
żeby nie zdominować ucznia. Teresa nigdy nie narzuca swoich poglądów, nie oczekuje wdzięczności, nie zabiega o stanowiska. W tym
wieloletnim bezinteresownym wspieraniu innych, w tym także mnie,
pozostaje skromna, bezpretensjonalna i stale uśmiechnięta. Jeżeli
miałabym wskazać jedną osobę, która stając przed laty na mojej
drodze zawodowej zmotywowała mnie i wsparła swoim przykładem
kobiety i badaczki w naukach społecznych, to bez wątpienia jest nią
Pani Profesor Teresa Sasińska-Klas, czyli po prostu Teresa.
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Szanowna Pani Profesor, Droga Tereniu

N

adszedł ten dzień. Odchodzisz na emeryturę. Twoje życie
zawodowe oraz dorobek naukowy są niezwykle bogate
i zostaną obszernie i wyczerpująco omówione na kartach
tej księgi. Ja chciałabym napisać o Tobie z trochę innej perspektywy,
mojej, subiektywnej. Wierzę w to, że nasz los kształtują ludzie, których
spotykamy na swojej drodze, na różnych etapach życia. W moim
życiu zawodowym szczególną rolę odegrały dwie osoby: Profesor
Walery Pisarek, który zaproponował mi pracę na Uniwersytecie,
i Ty Tereniu, która mnie wspierałaś, pomagałaś podejmować ważne
decyzje i wiele nauczyłaś.
Zasłużyłaś na odpoczynek w pełni, ale niełatwo się z Tobą rozstawać, po 42 latach znajomości i 37 latach wspólnej pracy. Tyle się
przez te lata wydarzyło… Poznałam Cię w 1978 roku na pierwszym
roku studiów, na zajęciach, których nazwa nosiła znamiona epoki
– Marksistowska teoria rozwoju społecznego, a które okazały się
rzetelnym kursem z zakresu socjologii ogólnej. Młoda, energiczna,
dobrze przygotowana, zawsze z wielkim zaangażowaniem prowadziłaś
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wykłady, na których frekwencja była niemal stuprocentowa. Egzamin
wspominam jako dość ciężki – dużo materiału, nowych pojęć, nazwisk,
udało mi się jednak zdać w pierwszym terminie i to całkiem dobrze.
Pamiętam, jak po wpisaniu oceny do indeksu zapytałaś mnie, czy
pytania nie były zbyt trudne, i dodałaś, że zadając je, usiłujesz sobie
jednocześnie przypomnieć, ile wiedziałaś i umiałaś, będąc na początku
swoich studiów. Wiele razy wracałam później do tej sytuacji i zawsze
starałam się podobnie myśleć, kiedy już jako nauczyciel akademicki
przygotowywałam pytania do kolejnych egzaminów.
Potem zostałaś moją szefową i byłaś nią przez wiele lat. Z biegiem
czasu nasze relacje się zacieśniały, poczułam się wyróżniona, gdy
zaczęłyśmy mówić sobie po imieniu. Ale to był Twój styl kierowania
– najpierw Pracownią Dziennikarską, potem Międzynarodową Szkołą
Dziennikarstwa i wreszcie Instytutem Dziennikarstwa i Komunikacji
Społecznej – partnerski, koleżeński, ale kiedy sytuacja tego wymagała
– stanowczy i zdecydowany. Pamiętam z tego czasu częste zmiany miejsca pracy – Straszewskiego, Wiślna 5, Wiślna 2, aż wreszcie trafiliśmy
do naszej, z wielkim sentymentem wspominanej do dziś, lokalizacji
w Rynku Głównym 29. Tam szczególnie uwidoczniło się to, co obserwowałam u Ciebie od początku – w każdym miejscu dbałaś o to, byśmy
czuli się tam dobrze, wnosiłaś ciepło i odrobinę domowej atmosfery.
W Rynku, zwłaszcza w pierwszych tygodniach, spędzaliśmy dużo
także wolnego czasu. Wspólnie to miejsce urządzaliśmy, wybieraliśmy
i kupowaliśmy meble, ustawialiśmy krzesła w salach, wyposażaliśmy
pokoje dla pracowników. Często widywałam Cię wtedy wchodzącą
do pracy z siatkami, pudłami, pakunkami – a w nich cukier, herbata,
ciasteczka, filiżanki, sztućce, czajnik elektryczny. Jak powiadałaś,
to też jest ważne, wreszcie będziemy mieć większy komfort pracy.
Byłaś nie tylko dyrektorem, ale prawdziwą gospodynią tego miejsca.
My często mówimy o Tobie „matka – założycielka” Instytutu. I nie
ma w tym przesady, stworzyłaś go od podstaw, nadzorowałaś każdy
etap, rozmawiałaś z wieloma decyzyjnymi ludźmi, załatwiałaś mnóstwo spraw organizacyjnych, logistycznych, naukowych, kadrowych,
itp. Instytut powstał dzięki życzliwości, pomocy, pracy i dobrej woli
wielu osób, ale to Ty włożyłaś w to przedsięwzięcie najwięcej serca.
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Od początku podziwiałam też u Ciebie tę niesłychaną umiejętność
radzenia sobie z wielością obowiązków – zajęcia, zebrania, codzienne
zarządzanie Instytutem, goście, konferencje, wyjazdy służbowe, recenzje,
publikacje, praca w towarzystwach naukowych, no i rodzina, o którą
zawsze dbasz. I często zadawałam sobie pytanie: Jak Ona to robi? Potrafisz się odnaleźć w każdej sytuacji, a co zaczynasz, doprowadzasz
do końca. Po latach już wiem, że to dobra organizacja, ale przede
wszystkim pracowitość. Niestety, także czasem nieprzespane noce,
migreny, zmęczenie. Taką Cię też widywałam. Pomimo tych wielu
obowiązków znajdujesz też czas, by z nami rozmawiać i to nie tylko
o pracy. Znasz nasze problemy, nasze rodziny, z zainteresowaniem
słuchasz naszych odpowiedzi na pytanie: Co słychać? Czasem coś
poradzisz czy podpowiesz, czasem rozwiążesz problem albo po prostu
wysłuchasz. Pamiętam, jak pisałam doktorat, czas gonił a ja coraz
trudniej godziłam obowiązki dydaktyczne, organizacyjne i wychowanie dzieci. Kiedy zaczynałam się poddawać i dzieliłam się z Tobą
moimi wątpliwościami i obawami, byłaś stanowcza – masz pisać!
Podeszłaś do sprawy zadaniowo, dostałam komputer, biurko tylko
dla siebie, pozwolenie na pisanie doktoratu w pracy o dowolnej porze
dnia i nocy, a także znacznie mniej obowiązków organizacyjnych.
Prawie się udało, brakło około miesiąca, zagrożenie wypowiedzeniem pracy stawało się coraz bardziej realne. Nie zostawiłaś mnie,
porozmawiałaś z dziekanem, rektorem i znalazłaś rozwiązanie. Bardzo Ci jestem za to wdzięczna. Myślę, że wielu z nas, pracowników
Instytutu mogłoby opowiedzieć podobną historię.
Zawsze bardzo ceniłam Twoje podejście do ludzi i umiejętność
nawiązywania relacji. Potrafisz rozmawiać z każdym. Podziwiam
Twoją swobodę w prowadzeniu dyskusji, błyskotliwość w kuluarowych rozmowach, elokwencję w wystąpieniach na konferencjach,
spotkaniach z ważnymi gośćmi, zebraniach. Nawet zaskoczona,
poproszona w ostatniej chwili, wiesz, co powiedzieć, potrafisz się
dostosować do sytuacji. Można by powiedzieć, że to lata praktyki,
wiedza i doświadczenie, ale myślę, że także charakter i otwartość
na ludzi i na nowe wyzwania. Mówiąc o Twoich dobrych relacjach
z ludźmi, chciałabym podkreślić, że u nas w Instytucie dotyczyło
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to wszystkich, bez wyjątku. Pracowników naukowych, administracyjnych, technicznych czy naszych panów portierów z Rynku Głównego
29. Zawsze, kiedy rozmawiam z panem Andrzejem czy Edwardem,
zwykle z okazji świąt, wspominają Cię w samych superlatywach,
doceniają tę ciepłą, rodzinną atmosferę, którą udało Ci się stworzyć,
ale też zainteresowanie ich pracą i te choćby krótkie, ale codzienne
z nimi rozmowy. Awansowałaś, uzyskiwałaś kolejne stopnie naukowe,
pełniłaś ważne funkcje w organizacjach, stowarzyszeniach, instytucjach naukowych i jednocześnie pozostawałaś sobą.
Byłaś i jesteś dla nas takim „człowiekiem od zadań specjalnych”,
zarówno w sprawach indywidualnych, jak i instytutowych. Wiele razy
w trudnych sprawach zwracamy się właśnie do Ciebie, szukając rady
i pomocy w rozwiązaniu problemów. Twoja wiedza, doświadczenie,
kontakty są tu niezwykle pomocne. I zawsze możemy na Ciebie liczyć. Nie ma ludzi niezastąpionych, ale wśród nich są tacy, których
zastąpić łatwo, i tacy, których zastąpić jest trudno. Ty z pewnością
należysz do tej drugiej grupy. Liczymy więc na to, że nadal będziesz
obecna w naszym życiu, choćby od czasu do czasu.
Tereniu, odpoczywaj! Pij poranną kawę bez pośpiechu, ciesz się
Rodziną a zwłaszcza ukochanymi wnukami, realizuj wszystkie plany
i pomysły, na które do tej pory brakowało czasu. Życzę Ci dużo zdrowia oraz dobrego i spokojnego życia. Dziękuję za Twoją obecność
w moim życiu.
Lucyna Słupek
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Drogiej Teresie na Jej Jubileusz

N

ajpierw małe wspomnienie pro domo sua. Gdyby nie Profesor
Sasińska-Klas, pewnie nie byłabym dziś na Uniwersytecie.
Na początku lat 90. ubiegłego stulecia wyemigrowałam
do USA. Napisałam wówczas w liście do mojej Szefowej, że pięknie
za wszystko dziękuję, ale nie wiem, czy i kiedy wrócę z Ameryki, nie
chcę zaś nikomu zabierać miejsca w mojej Akademii, więc proszę
o przyjęcie mojej rezygnacji z pracy w Międzynarodowej Szkole
Dziennikarstwa. Okazało się jednak, że choć ja zrezygnowałam
z Uniwersytetu, to Teresa nie zrezygnowała ze mnie, dzielnie broniąc
mojego miejsca na uczelni w przekonaniu, że będę chciała na nie
wrócić. Kiedy wróciłam, miejsce czekało.
Czekało także mnóstwo roboty (tu już perspektywa szersza):
przy organizacji Szkoły, Instytutu, przy zmianie wydziału, przy przeprowadzce na kampus, przy niezliczonych akcjach, konferencjach,
wydarzeniach. Coraz większa liczba ludzi w Instytucie. Więzi prawie
rodzinne. Kłótnie i bankiety, spory i zabawy, koncerty i egzaminy,
podróżowanie i przyjmowanie gości, remonty i przeprowadzki,
wydawanie książek i wysyłanie w świat absolwentów. W centrum
zaś tego zamieszania stale Profesor Sasińska-Klas: jej nieprzebrane
zasoby energii, niezmordowane działanie i popychanie do działania
innych, kwestionowanie stanu rzeczy i zmienianie go z większymi lub
mniejszymi sukcesami, poszukiwanie i rozwiązywanie problemów,
zapraszanie ludzi, organizowanie wydarzeń, wciąż nowe pomysły
i wychodzenie z pracy, gdy już księżyc zaszedł, psy się uśpiły. Droga
Tereso, przyjmij moje wyrazy podziwu i życzenia, by ten poziom
energii nigdy się nie zmniejszył. Chciałabym, żebyśmy nadal mogli
z niego korzystać: jako Twoje przyjaciółki i przyjaciele, i jako Instytut,
zespół, kolektyw badaczy.
Małgorzata Lisowska-Magdziarz
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Szanowna Pani Profesor, Droga Tereso!

Ć

wierć wieku temu, gdy przyjmowałaś mnie do pracy w Międzynarodowej Szkole Dziennikarstwa UJ, byłam magistrem
filologii romańskiej i miałam uczyć studentów pracy dziennikarza w języku francuskim. Wtedy było to dla mnie wielkie wyzwanie,
bo miałam doświadczenie wyłącznie w pracy translatorskiej i nauczaniu języka francuskiego w liceum plastycznym. Gdyby ktokolwiek
powiedział mi wtedy, że pięć lat później wejdę na ścieżkę tzw. kariery
naukowej, uznałabym go za niespełna rozumu. A jednak. Odchodziłam na emeryturę w ubiegłym roku jako doktor nauk społecznych,
adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa Mediów i Komunikacji Społecznej UJ. Twój upór nie poszedł więc na marne. Gdyby nie podjęta
przez Ciebie w 1998 roku współpraca z „Ouest-France”, gdyby nie
Twoja determinacja, nie napisałbym i nie obroniłabym pracy doktorskiej, z której powstała monografia na temat tego wyjątkowego
zjawiska w świecie mediów. Moje późniejsze publikacje, badania
naukowe i projekty dydaktyczne były naznaczone tym pierwszym
doświadczeniem, które rozwinęło się w trwający dwadzieścia lat
unikatowy program staży dziennikarskich dla naszych studentów
w redakcji „Ouest-France”.
Droga Tereso, „Wszystko – jak powiada Księga Ksiąg – ma swój
czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem”.
Czas „sadzenia, budowania, trudu i szukania” już za Tobą. Teraz
możesz z satysfakcją korzystać z obfitych plonów swojego życia.
Życzę Ci miłego „trwonienia dóbr wszelakich” na zasłużonej emeryturze i dziękuję, że wtedy, przed laty, przekonałaś mnie, że warto
pójść tą drogą.
Teresa Sławińska
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Warto było

P

isać o Pani Profesor, czy Tereni, jak ją zwykle w Instytucie
nazywamy, to tak, jakby zebrać w kilku akapitach całe swoje
dorosłe życie.
To, kim jestem, zawdzięczam Tereni, to, jaki jestem, też zawdzięczam Tereni, to w czym się spełniam jako naukowiec i jako człowiek,
również zawdzięczam Tereni.
Dziś mam 53 lata. Dojrzały wiek, nie powiem. Nawet nie wiem,
kiedy to zleciało. Od 27 lat pracuję dla Tereni. No właśnie. Nigdy nie
pracowałem i nie pracuję na Uniwersytecie, czy w Instytucie, lecz
pracuję i zawsze pracowałem dla Tereni, bo Terenia to Instytucja
i dla tej Instytucji warto było przeżyć połowę swojego dorosłego
i naukowego życia. To były bardzo szczęśliwe i twórcze lata, Tereniu.
Dziękuję!
Andrzej Nowosad

Wystarczy przyjrzeć się imieniu

T

yle można by powiedzieć o profesor Teresie Sasińskiej-Klas
i jej karierze, że z łatwością dałoby się napisać książkę, nakręcić
film albo nawet zrobić serial telewizyjny – nie wiem, która
forma najlepiej by pasowała, może dramat dokumentalny, dreszczowiec albo reality show. Ale jedna rzecz jest pewna: ta książka czy film
nie byłyby nudne!!! Wystarczy przyjrzeć się jej imieniu – TERESA.
T – czyli twarda. Być może niektórzy zapomnieli, a inni po prostu
nie wiedzą, że kosztowało wiele „krwi, potu i łez” (OK, może nie tak
dużo krwi), aby założyć nasz Instytut. Było to w najwyższym stopniu
pionierskie, prawdziwie przełomowe wydarzenie. Pani Profesor nie
tylko musiała być twarda, ale także wytrwała, rzetelna i niewiarygodnie wytrzymała, aby doprowadzić ten projekt do końca, pomimo
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opozycji ze strony szefostwa, a nawet sprzeniewierzeniu się części
tak zwanych przyjaciół.
E – czyli efektywna. Oznacza to, że jest osobą nie tylko odnoszącą
sukcesy, ale też skuteczną i kompetentną. Nikt nie jest w stanie lepiej
zarządzać czasem niż Pani Profesor. Wpada na uczelnię jak burza,
natychmiast zabiera się do pracy i kończy ją, zanim ktokolwiek zdąży
się zorientować.
R – czyli rozumiejąca. Potrafi trafnie ocenić sytuację i wykazać
zrozumienie dla każdej osoby. Nigdy się nie zniechęca i nie traci
optymizmu. Kieruje się zasadą, że chcieć to móc, a dla chcącego
nie ma nic trudnego
E – czyli eklektyczna. Można się spodziewać, że profesor nauk
humanistycznych jest z natury osobą potrafiącą łączyć różnorodne
elementy w jedną całość, ale nie zawsze tak jest. Jakże często spotykamy naukowców, których obszar zainteresowań staje się coraz
węższy i węższy. Tak nie jest w przypadku Pani Profesor! Ona posiada wiedzę i równocześnie ciekawość dla niemal każdej dziedziny
nauk społecznych. Rozumie, że z dziennikarskiego punktu widzenia
wszystko jest interesujące.
S – czyli szczera. Szczera znaczy nie tylko uczciwa i autentyczna
– czyli mówi, co naprawdę myśli, i wierzy w to, co mówi – ale także
wprowadza to w czyn jasną, prostą i wiarygodną drogą. Nie oznacza
to jednak szorstkości, gdyż nawet mówiąc coś prosto z mostu, robi
to zawsze w sposób serdeczny, naturalny i autentyczny. Właśnie tak
przełożony powinien komunikować się ze swoimi podwładnymi. Jej
podejście jest zawsze pełne optymizmu i pewności, że nie ma tego
złego, co by na dobre nie wyszło
A – czyli autonomiczna. Pani Profesor zrobiła ten historyczny
krok, aby nasz zespół stał się niezależny od Instytutu Nauk Politycznych, ponieważ rozumiała, że jest to jedyna droga dla osiągnięcia
autentycznie wysokiej jakości nauczania studentów w zakresie mediów i komunikacji społecznej. Zostało to wprowadzone w życie
w momencie, gdy pojawiły się internet i nowe media. Czy ktoś może
wyobrazić sobie, w jaki sposób uczono by studentów wszystkich
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zawiłości związanych z nowymi mediami, gdyby nie było całkowicie
niezależnego Instytutu Dziennikarstwa? Bo ja nie.
I na koniec: K – czyli KLAS-a! To wiąże się z nazwiskiem Sasińska-Klas – Pani Profesor ma klasę – w sposobie bycia, myślenia. Nie
widziałem, aby kiedykolwiek straciła panowanie nad sobą, poddała
się panice. Zachowuje dystans wobec każdej sytuacji. Koncentruje
się na wyznaczonych celach i spokojnie je osiąga w eleganckim stylu.
Pewna zaprzyjaźniona osoba powiedziała mi kiedyś „Klasa to coś,
z czym się rodzisz. Albo ją masz, albo nie”. Pani Profesor Klas klasy
ma niewątpliwie dużo!
Dziękuję, że jesteś tak inspirującym wzorem i przyjaciółką!
Tytus Ferenc

Nauka i polityka

W

styd przyznać, lecz w czasie studiów najgorszą ocenę
z egzaminu dostałem od ówczesnej dr hab. Teresy Sasińskiej-Klas. W moim socjologicznym indeksie była
to jedyna ocena poniżej dobrej (nawet jeśli tylko nieco niższa). Jednak
najbardziej deprymujące jest to, że był to egzamin z socjologii polityki. Co ciekawe, takiego kursu nie było w owym czasie w programie
studiów Instytutu Socjologii. Był natomiast w programie politologii,
mogłem więc go wybrać w ramach indywidualnego toku studiów.
Przystępowałem do niego zaocznie, gdyż początek roku 1989 obfitował w społeczne wydarzenia i emocje. Sam byłem zaangażowany
w przygotowania nadchodzących czerwcowych wyborów, pracując
jako wolontariusz w biurze prasowym Komitetu Obywatelskiego.
Nie ma co ukrywać – na naukę za dużo czasu to mi nie zostawało.
Przed egzaminem sprawdziłem listę zagadnień, dochodząc do wniosku,
że większość tematów znam, w tym wiele z podziemnego wydania
Elementów teorii socjologicznych. To właśnie pod wpływem tej książki,
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z kluczowymi tekstami Ervinga Goffmana, Levisa A. Cosery i Sidneya Verby, zamieniłem studia chemiczne na zgłębianie związków
między ludźmi. Jednak pierwsze pytanie egzaminatorki zupełnie
zbiło mnie z tropu: Których lektur pan nie przeczytał? – Nie miałem
pojęcia, że poza zagadnieniami jest jeszcze lista lektur – i po prostu
jej nie znałem. Przeciągające się milczenie przerwały pytania uzupełniające o konkretne tytuły. Miałem wiele szczęścia, bo na dwa
pierwsze pytania mogłem odpowiedzieć pozytywnie. Dopiero trzeci
strzał należał do kategorii „trafiony-zatopiony”…
Konkretne pytania dotyczyły z jednej strony zagadnień ogólnych,
z drugiej zaś bieżącej polityki. To pozwoliło mi wyjść obronną ręką
z tych – przeze mnie zawinionych – tarapatów. Takie połączenie
było tym, co najlepiej zapamiętałem z tego egzaminu. Gdy osiem
lat później zostałem przez prof. Tomasza Gobana-Klasa ściągnięty z Urzędu Miasta Krakowa na Uniwersytet Jagielloński, znów
spotkałem się z socjologią polityki w naukowym wydaniu i z moją
egzaminatorką – już teraz w charakterze szefowej. Choć zaczynałem
prowadzenie zajęć od czysto techniczno-komunikacyjnych problemów public relations, to jednak moje zainteresowania przesuwały się
krok za krokiem w stronę tej optyki, z którą spotkałem się na tamtym
pamiętnym dla mnie egzaminie.
Jarosław Flis
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Na przecięciu ścieżek

N

iedawno sobie uświadomiłem, że znamy się z Profesor
Teresą Sasińską-Klas od przeszło półwiecza, choć nasze
drogi przecinały się z rzadka: co 10–15 lat. Ale przeważnie
miały znaczący wpływ na mą biografię naukową. 
Zaczęło się niewinnie i bezkontaktowo. Był luty 1968 roku (czasy
jeszcze „przedmarcowe”), byłem studentem I roku socjologii przygarniętym na zimowy obóz Koła Naukowego Socjologów w Bukowinie
Tatrzańskiej, zdominowany przez studentów starszych lat. Pewnego
dnia odwiedził nas gościnnie Tomasz Goban-Klas (świeżo upieczony
magister, pracujący wówczas w PAN), natychmiast otoczony wianuszkiem studentek; wśród nich wyróżniała się drobna blondynka,
która miała później zostać jego żoną.
Po piętnastu latach (stan wojenny), będąc na półrocznym okresie
bezrobocia, zetknąłem się z Jubilatką przy okazji przymiarek do pewnego socjologicznego projektu badawczego, w którym miałem się
tymczasowo „zaczepić”, a który ostatecznie nie doszedł do skutku.
W następnej dekadzie żyliśmy już w III RP, Teresa była po habilitacji i po sąsiedzku (z OBP), na Wiślnej 2, prężnie rozwijała Międzynarodową Szkołę Dziennikarską, do której i ja zostałem zaproszony
(prowadząc „Media lokalne”). A po 10 latach została dyrektorką
Instytutu (wówczas IDiKS), w skład którego już wcześniej wszedł
Ośrodek z załogą, a więc została także i moją szefową. Z jej inicjatywy
dostałem półroczne stypendium naukowe, które – jak pamiętam –
mocno podratowało dość nadwątlony budżet domowy. Z tamtego
okresu zapamiętałem też konferencję organizowaną przez kolegów
z Uniwersytetu Śląskiego w Szczyrku (2006); nie tylko wygłosiła tam
ciekawy referat nt. „pokolenia SMS-u”, ale i uprzejmie zabrała mnie
swym autem w podroż powrotną do Krakowa, bawiąc po drodze
zajmującą rozmową.
Najważniejsze było zetknięcie ścieżek w 2014 roku, gdy została
jednym z recenzentów w moim postępowaniu habilitacyjnym na WNS
Uniwersytetu Śląskiego. Postępowanie odbyło się już w tzw. nowym
trybie, w którym komisja pracuje nad dokumentami, a swoistemu
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surowemu egzaminowi przez jej przewodniczącego jest poddawany
nie habilitant, tylko członkowie komisji. Pamiętam, że Jubilatka wyszła
z tego posiedzenia nieco blada, ale zarazem zwycięska. Co oznaczało,
że i ja zostałem drem hab.
W ostatnich latach życia Walerego Pisarka z przyjemnością konstatowałem, że Teresa utrzymuje żywy kontakt z Profesorem (spędzając
z nim także wspólne wakacje w Posejnelach) – i to od niej czerpałem
często bieżące informacje o zdrowiu i kondycji WP.
Zatem Tereso – wiele sił twórczych i szczęścia rodzinnego!
Ryszard Filas

Ręczniczek Pani Profesor

K

iedy w 1996 roku rozpocząłem pracę w Ośrodku Badań Prasoznawczych, zwyczajną rzeczy koleją oprowadzono mnie
po budynku (wówczas Kolegium Piłsudskiego przy ul. Wiślnej),
wskazując, gdzie się znajdują wszystkie pomieszczenia, które powinien
znać szeregowy pracownik. W jednej z łazienek zauważyłem zawieszony na klamce okna biały ręcznik, chyba nieużywany. Przewodnik
ostrzegł: nie wolno dotykać, to jest ręczniczek Profesor Gobanowej…
i tak się zaczęła, na razie zaocznie, moja z Nią znajomość.
Realnie poznałem Ją dopiero na przełomie 1998 i 1999 roku. Okoliczności były takie, że w 1998 roku OBP został włączony do struktur
Instytutu Dziennikarstwa. W tej sytuacji poproszono nas, abyśmy
z etatów naukowo-badawczych przeszli na etaty naukowo-dydaktyczne. Nie widziałem w tym niczego złego, bo i tak od momentu
rozpoczęcia pracy w OBP byłem „wypożyczany” Naukom politycznym
do prowadzenia zajęć dla tamtejszych studentów dziennikarstwa.
Uznając zatem, że skoro OBP jest częścią IDiKS, a Kierownictwo
IDiKS sobie takiej zmiany życzy (a realnie nic się nie zmienia), to dlaczego stosownego podania miałbym nie złożyć… i jak pomyślałem,
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tak i zrobiłem. W tych okolicznościach poznałem osobiście Panią
Profesor – Dyrektor Instytutu.
W kwestiach merytorycznych i służbowych nadal podlegałem
bezpośrednio Profesorowi Waleremu Pisarkowi i przede wszystkim
z nim ustalałem i konsultowałem moje naukowe poczynania, ale
na Profesor Sasińską też zawsze mogłem liczyć. Mimo że niektóre
kierunki moich zainteresowań badawczych nie mieściły się w profilu
Instytutu Dziennikarstwa, Pani Dyrektor nie ignorowała ich, a wprost
przeciwnie – doceniała i spieszyła ze wsparciem. Na przykład pomogła
mi w uzyskaniu Stypendium Krzyżanowskiego (2000 rok), kiedy zaś
w 2003 roku poinformowałem ją o tym, że w Rosji przetłumaczono
i wydano w XII tomie Dzieł zebranych Braci Strugackich moją monografię o nich, wpadła na pomysł podjęcia starań o nagrodę ministra.
Z perspektywy ponad dwudziestu lat mojej pracy w Instytucie
mogę stwierdzić, że współpraca między nami (przynajmniej w moim
odczuciu) układała się bardzo dobrze. Postrzegam Panią Profesor
jako osobę otwartą na zainteresowania i zamiary innych ludzi, ciekawą ich myślenia, pomocną, życzliwą i doskonale zorientowaną
w rozmaitych zakamarkach polskiego i nie tylko życia naukowego
– co sprawia, że można u Niej w różnych kwestiach zasięgnąć rady,
której zwykle bardzo chętnie i trafnie udziela.
Dziś stoję u końca kariery, przed emeryturą pozostała mi belwederska profesura do zdobycia – i wiem, że zbyt łatwo nie będzie. Ale
może Teresa doradzi….
To moja subiektywna refleksja, wynikająca z moich osobistych
z Nią kontaktów. Obiektywne świadectwo o Pani Profesor dają jej
dzieła. Prace, które napisała, Instytut, który założyła i ludzie, którzy
go tworzą. Artificem commendat opus.
Wojciech Kajtoch
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La Signora della Musica

W

1991 roku w prestiżowej serii „Communication and
Human Values” wydawnictwa Sage Publications ukazała
się książka pt. Music at the Margins. Popular Music and
Global Cultural Diveristy. W składzie międzynarodowego konsorcjum
wspierającego autorów tej publikacji Polskę reprezentowała prof.
Teresa Sasińska-Klas. Kilka lat wcześniej – w 1985 roku – ambitna
socjolożka i medioznawczyni z Krakowa przeprowadziła nowatorskie badania terenowe w prawdopodobnie najbardziej „kultowym”
wówczas – z perspektywy młodych ludzi – miejscu w Polsce, czyli
na Festiwalu Muzyków Rockowych w Jarocinie. Kilkadziesiąt wywiadów
z niepokornymi artystami oraz ponad sto ankiet przeprowadzonych
wśród uczestników tej legendarnej imprezy zaowocowało referatem
pt. Rock Music in Poland: Youth and Politics, wygłoszonym rok później
na XV Kongresie AIERI w New Delhi, gdzie polskie medioznawstwo
– oprócz Teresy Sasińskiej-Klas – reprezentowali Walery Pisarek,
Bartłomiej Golka oraz Karol Jakubowicz, których wkład w rozwój
nauki o mediach w Polsce trudno przecenić. Przywoływana historia
stanowi znakomitą ilustrację aktywności naukowej i badawczej prof.
Teresy Sasińskiej-Klas – od starannie zaprojektowanych i wykonanych
badań socjologicznych i medioznawczych dotyczących aktualnego
i ważnego problemu poprzez upowszechnianie ich wyników w Polsce
i w świecie, aż do działalności organizacyjnej i wydawniczej na forum
międzynarodowym.
Ale historia ta zawiera w sobie jeszcze jeden aspekt. Profesor Teresę Sasinską-Klas spotkałem w 1988 roku jako student pierwszego
roku krakowskiej politologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po wielu
latach, kiedy odkryłem przywoływany wcześniej referat oraz związane z nim publikacje, okazało się, że mogliśmy się spotkać wcześniej.
W 1985 roku byłem bowiem uczestnikiem wspomnianego festiwalu
w Jarocinie. I gdybym miał więcej szczęścia, to znalazłbym się w grupie młodzieży ankietowanej przez Panią Profesor.
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Problematyka przywoływanych tu badań zrealizowanych przez
prof. Teresę Sasińską-Klas oraz późniejszych publikacji dobrze charakteryzują jedną z licznych dziedzin zainteresowań naukowych
założycielki Międzynarodowej Szkoły Dziennikarskiej, a następnie
dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ, czyli
muzykę, która stanowi również, o czym powszechnie wiadomo,
największą pasję Pani Profesor.
Pozwolę sobie – być może ze zbytnią śmiałością – przedstawić
zwięzłą charakterystykę prof. Teresy Sasińskiej-Klas jako wykładowczyni, badaczki i przełożonej. W tym celu posłużę się pewnym dziełem
muzycznym, którego forma i treść w pewnym sensie odpowiadają
mojemu obrazowi Pani Profesor.
Autor utworu, który mam na myśli, przemawia do tego, co w nas
najlepsze – pisał w 1901 roku Claude Debussy – „a czyni to z niezwykłą serdecznością, uruchamiając wrażliwość słuchacza za pomocą
prostych, aczkolwiek różnorodnych środków”. I dalej: „całość składa
się z delikatnych form, płynnie następujących po sobie, a połączonych
tajemną więzią i urzekającym darem”. Myślę, że bez przesady można
by te słowa odnieść zarówno do wykładów Teresy Sasińskiej-Klas
(których byłem słuchaczem), jak i do licznych konferencji, sympozjów
i naukowych dyskusji (w których mogłem uczestniczyć).
Dzieło, które wybrałem, może także stanowić – moim zdaniem
– metaforę wieloletnich i zakończonych powodzeniem działań Pani
Profesor na rzecz rozwoju pięknej różnorodności dydaktycznej i naukowej naszego Instytutu, a jednocześnie Jej wkładu w konsolidację
medioznawstwa w Polsce jako autonomicznej dyscypliny naukowej.
Początkowo jako „skromny” koncert fortepianowy utwór ten
dość szybko doczekał się kongenialnej instrumentacji, a dziś znany
jest głównie w wersji orkiestrowej. Jest to również dzieło multimodalne (ponieważ strukturalnie nawiązuje do literatury i malarstwa),
multimedialne (gdyż jego filharmonicznym wykonaniom nierzadko
towarzyszą fascynujące wizualizacje, np. animacje na podstawie
wskazówek scenicznych Wassilego Kandinsky’ego) oraz nieustająco
progresywne i inspirujące (albowiem jego własne interpretacje zaoferowali swoim słuchaczom artyści z kręgu kultury popularnej, jak
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choćby legendarne trio Emerson, Lake and Palmer). Myślę, że właśnie
ten utwór – w świetle zasygnalizowanych tu jego właściwości – może
posłużyć jako celna analogia do medioznawczych obszarów badań
i wynikających z nich publikacji pracowników naszego instytutu –
opus magnum prof. Teresy Sasińskiej-Klas.
Dzieło, do którego nawiązuję, stanowi także doskonały przykład
łączenia tradycji z nowoczesnością oraz kultur Wschodu i Zachodu.
Jestem głęboko przekonany, że podobne idee były (i są nadal) bliskie
prof. Teresie Sasińskiej-Klas w jej wizji rozwoju instytucjonalnego
i potencjału badawczego naszej jednostki. Sądzę, że wartość współpracy (pomimo różnic czy barier) oraz postulat podejmowania wysiłków na rzecz budowy społeczeństwa otwartego, mediów wysokiej
jakości oraz kultury piękna w różnorodności – wszystkie te idee Pani
Profesor skutecznie przez wiele lat krzewiła wśród swych studentów,
doktorantów i uczniów.
Różnorodność formalna utworu, do którego się odwołuję, a i w pewnym sensie dedykuję Pani Profesor, odzwierciedla również – moim
zdaniem – także niektóre cechy Jej charakteru i temperamentu.
W dziele tym znajdują się bowiem fragmenty zawierające charakterystyczne środki artykulacyjne (staccato) wywołujące jednoznaczne
skojarzenia z drobnymi kroczkami w bardzo szybkim tempie. Ileż
to razy widzieliśmy roześmianą Panią Profesor żwawo śpieszącą
na wykład? W innej części przywoływanej kompozycji, wykonywanej
andante molto cantabile e con dolore, obcujemy z muzyką łagodną
i pełna tajemniczego spokoju, która jednak w trzech ostatnich taktach
zamienia się w melodię pełną siły i światła. Któż z nas nie widział
prof. Teresy w jej niemal zawsze na oścież otwartym gabinecie pracującej w głębokim skupieniu, która – mimo zmęczenia lub nawału
pracy – promiennym uśmiechem wita każdego gościa? A najbardziej
adekwatnym sposobem prezentacji mojego obrazu Pani Profesor jest
zwieńczenie utworu. Oto pierwsze takty finału dzieła, wykonywanego maestoso con grandezza – od pełnego dostojeństwa początku
do pełnej ekspresji symfonicznej ekstazy wieńczącej dzieło.
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Wielce Szanowna i Droga Pani Profesor, piszę te słowa, aby wyrazić
moją wdzięczność za wiele lat wspólnej pracy. I nawet jeśli czynię
to nieporadnie – niech mi Apollo, bóg muzyki, poezji, sztuki i nauki
wybaczy – to jednak z sercem na dłoni.
Paweł Płaneta
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Wyzwań moc

T

eresa Sasińska-Klas inspiruje i wciąga w krąg swojego oddziaływania osoby, które nie boją się zmian i wyzwań. W podziękowaniu za wspólne doświadczenia, pracę i wzajemną zażyłość
chciałabym wspomnieć o trzech wyzwaniach, które postawiła przede
mną Pani Profesor na początku mojej kariery zawodowej. Ich realizacja określiła moje podejście do zawodu, który kocham.
Pierwszym i najważniejszym wyzwaniem było złożenie dokumentów w konkursie o zatrudnienie na Uniwersytecie Jagiellońskim,
co wiązało się z ważną decyzją życiową o powrocie z Wiednia do rodzinnego Krakowa. W wakacje 1999 roku kończyłam pracę doktorską
na Uniwersytecie Wiedeńskim. Planowałam podjęcie pracy naukowej
w Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej (think tanku związanym z Uniwersytetem Wiedeńskim), wybrałam już podstawówkę
dla dziecka niedaleko Mariahilferstraße i dostałam bardzo intratną
propozycję pracy w firmie produkującej lampy ledowe – miałam się
też więc szybko wzbogacić. Wtedy na mojej drodze życia pojawiła
się Profesor Sasińska-Klas, która na studiach magisterskich w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego uczyła mnie
socjologii polityki. Po przypadkowym spotkaniu na jednej z uliczek
Wiednia, kontynuowałyśmy zwiedzanie stolicy Austrii, rozmawiając
o podróżach, dzieciach, studiowaniu za granicą, projektach, konferencjach, moim doktoracie i planach na przyszłość. Niedługo po tym
Pani Profesor przysłała mi informację, że w utworzonym przez Nią
nowo powstałym Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Uniwersytetu Jagiellońskiego otwarto konkurs na stanowisko asystenta. Złożyłam papiery. W sierpniu 2000 roku wróciłam do Krakowa
i rozpoczęłam pracę w IDiKS.
Drugim wyzwaniem była realizacja polsko-niemieckiego projektu
Pomost Medialny (Medienbrücke), do którego zostałam zaangażowana wraz z prof. Agnieszką Szymańską (wtedy jeszcze doktorantką
prof. Teresy Sasińskiej-Klas) tuż na początku mojej drogi zawodowej.
Patronem i pomysłodawcą tego przedsięwzięcia, obok Pani Profesor,
był jej były student, a następnie przyjaciel, wieloletni współpracownik
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Instytutu prof. Paul Klimsa z Uniwersytetu Technicznego w Ilmenau
(zm. 2019). Pomost Medialny stał się wspólną inicjatywą telewizji
publicznych i uniwersytetów z Polski i Niemiec, realizowaną na mocy
umowy zawartej w 2001 roku między TVP SA i MDR (Mitteldeutsche
Rundfunk), Uniwersytetem Jagiellońskim (UJ) i Uniwersytetem
Technicznym w Ilmenau (UT). Prowadzone w ramach tego projektu
dwujęzyczne konwersatorium, odbywające się równolegle w Instytucie
Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ i Instytucie Komunikacji
i Mediów UT, realizowane było za pomocą wideokonferencji, czatów
internetowych i internetowych grup dyskusyjnych. Pozostaje ono
największym i najbardziej satysfakcjonującym wyzwaniem, z jakim
przyszło mi się zmierzyć w mojej karierze dydaktycznej. Podstawowym założeniem projektu była wymiana informacji i doświadczeń,
poszukiwanie wspólnych cech kulturowych oraz nawiązywanie
bezpośrednich kontaktów między polskimi i niemieckim studentami, którzy wiązali swoją przyszłość z zawodem dziennikarskim lub
branżą medialną. Było to bardzo pouczające doświadczenie, które
nauczyło mnie pokory w kwestii sposobu wyrażania opinii w grupie
różnorodnej narodowościowo i światopoglądowo oraz szczególnej
uwagi w analizowaniu i prowadzeniu dyskusji dotyczących spraw
obarczonych uproszczonymi i stereotypowymi poglądami.
Trzecie wyzwaniem, które postawiła przede mną Teresa (w trakcie wielogodzinnej podróży do Erfurtu i Ilmenau, z migreną w tle,
zaczęłyśmy sobie mówić po imieniu) u progu mojej kariery zawodowej, była koordynacja projektu INTER GET UP. Pani Profesor
namówiła mnie do realizacji przedsięwzięcia, które w przeddzień
wstąpienia Polski do Unii Europejskiej było unikatowe w skali regionu i kraju. Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Uniwersytetu Jagiellońskiego stał się pierwszą instytucją naukową
realizującą projekt finansowany z unijnego programu INTERREG
III C. Jego celem było dostarczenie niezbędnej wiedzy i informacji
praktycznych małym i średnim przedsiębiorcom, którzy chcieli
wejść i konkurować na rynku unijnym. W projekt INTER GET
UP zaangażowana była większość pracowników Instytutu. Wypracowaliśmy formułę szkoleń dostosowanych do indywidualnych
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potrzeb rekrutujących się na warsztaty przedsiębiorców i osób, które
zamierzały założyć działalność gospodarczą. Nasze doświadczenia
wymienialiśmy m.in. z zespołami z Niemiec, Austrii, Włoch, Słowacji, Bułgarii, Białorusi, Norwegii i Ukrainy. Wyzwaniem było nie
tylko przygotowanie i realizacja szkoleń oraz sprostanie niezwykle
konkretnym i sprofilowanym oczekiwaniom uczestników projektu,
ale także podołanie wymogom biurokratycznym, jakie stawiało nam
ministerstwo. Do dzisiaj uważam ten projekt za jedno z największych
wyzwań organizacyjnych, z którym musiałam się zmierzyć.
Zawdzięczam Pani Profesor to, że pracuję na Uniwersytecie Jagiellońskim, w niezwykłym Instytucie, który tworzą wspaniali ludzie
– wspierający się nawzajem, barwni charakterologicznie indywidualiści. Nie znaleźliśmy się w tym gronie przypadkowo, siłą naszego
zespołu jest tolerancja i mocne relacje międzyludzkie. Nie byłoby
tego zespołu, gdyby nie determinacja, bezkompromisowość i intuicja
Teresy Sasińskiej-Klas. Dziękuję za tych wyzwań moc!
Agnieszka Hess
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Rozmowy na skrzypiących schodach

M

iałem przyjemność i zaszczyt rozpocząć współpracę z Panią Profesor Teresą Sasińską w początkach działalności
Instytutu Dziennikarstwa. Pracowaliśmy w zabytkowej
kamienicy „Pod Blachą” przy Rynku Głównym, w kilkunastoosobowej
grupie, w której panowały bardzo przyjacielskie stosunki, kształtujące
przez lata obecny Instytut. Niejednokrotnie, wchodząc po wiekowych,
skrzypiących schodach na pierwsze piętro, gdzie mieściło się nasze
centrum naukowo-dydaktyczne, spotykałem Panią Profesor, która
po krótkim wstępie przechodziła do rozmowy o rzeczach ważkich.
Omawialiśmy zajęcia, zmiany w prawie, programie studiów, działalność naukową, dydaktyczną itd. Zachęcała do działań naukowych
i inspirowała.
Pani Profesor miała wszechstronny i szczegółowy przegląd sytuacji,
można było porozmawiać z Nią na każdy temat i ustalić wszelkie
sprawy. Kolejne przechodzące osoby dołączały się do rozmowy.
Każdy miał tak wiele spostrzeżeń. Pani Profesor starała się zawsze
znaleźć złotą receptę, a wszyscy słuchali jej rad z atencją (nawet
idący zazwyczaj z pełną siatką obwarzanków prof. Walery Pisarek).
Zazwyczaj towarzyszył tym „przed-” i „pozajęciowym” naradom
na schodach Pan Edziu (jeśli miał dyżur portierski), paląc papierosa
za papierosem, kiwał ze zrozumieniem głową i myślę, że był drugą
po Pani Profesor najlepiej zorientowaną osobą w Instytucie. To były
jedyne schody prowadzące do Instytutu…
Po kilkunastu latach zmieniliśmy budynek, w którym mieści się
Instytut. Zmienił się jeden wspólny gabinet dla pracowników w wiele
jedno- i dwuosobowych, nie idzie się już wąskim gankiem do malutkich sal, tylko wspaniałymi korytarzami do audytoriów. Nie zmieniła
się jednak przez te lata Pani Profesor. Idąc do swojego gabinetu,
przechodzę obok gabinetu Pani Profesor i wiem, że zawsze mogę
wstąpić i liczyć na poświęcony czas, uwagę i serdeczną, dobrą radę.
Bogdan Fischer
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Powinna Pani iść tą drogą…

Z

arządzanie mediami – to w Polsce praktycznie „dziewiczy”
obszar badawczy. Powinna Pani iść tą drogą. Będzie trudno
i napracuje się Pani, ale dzięki temu to będzie prawdziwa
naukowa przygoda.
Usłyszałam te słowa od Profesor Teresy Sasińskiej-Klas bez mała
20 lat temu. Było to niemal w tym samym czasie, kiedy urodziła się
moja córka. I tak oto – z ambitnym zamiarem eksplorowania nowych
obszarów badawczych i maleńkim dzieckiem przy boku – wyruszyłam
w tę naukową przygodę, która trwa do dnia dzisiejszego. Mogę teraz
śmiało przyznać, że Profesor się nie pomyliła: było trudno. Praca nad
doktoratem, zajęcia ze studentami, opieka nad córeczką… Wówczas
z ust Profesor padły słowa, które z czasem stały się wręcz ikoniczne:
Pani Weroniko, proszę pamiętać: w ogniu hartuje się stal.
Rok 2000 i kolejne lata to okres, w którym zarządzanie mediami
było niszą badawczą. Kiedy pytano mnie, czym się naukowo zajmuję,
wielokrotnie spotykałam się z lakonicznym „aha” lub pobłażliwym
uśmiechem. Wzbudzane w ten sposób we mnie wątpliwości, czy aby
podążam dobrą naukową ścieżką – Profesor rozwiewała w zasadzie natychmiast: zobaczy Pani, to jest przyszłość naukowa i badawcza. Analiza
mediów, tego, jak funkcjonują, na podstawie jakich mechanizmów, będzie
niebawem stanowić zasadniczy trzon badań nad mediami. I znów muszę
przyznać – podobnie jak i „niedowiarki” – Profesor się nie pomyliła.
W tamtym okresie powstawały pierwsze polskie publikacje, w tym
profesora Tadeusza Kowalskiego, które po dziś dzień stanowią podstawę piśmiennictwa w obszarze zarządzania i ekonomiki mediów.
Nie trudno zatem wyobrazić sobie moją reakcję, kiedy Profesor
zakomunikowała mi, że oto Tadeusz Kowalski został powołany
na recenzenta mojej rozprawy doktorskiej. Usłyszałam wówczas:
Profesor Kowalski jest specjalistą w obszarze zarządzania mediami. Powinna Pani go znać. On otwiera nowe przestrzenie badawcze.
I ponownie przyznaję: Profesor się nie pomyliła. Po dziś dzień cenię
sobie ogromnie przyjaźń Tadeusza Kowalskiego i każdą sposobność
na naukowe dysputy.
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Dzisiaj staję przed kolejnym wyzwaniem związanym z zarządzaniem, które postawiła przede mną Profesor. Tym razem dotyczy
ono zarządzania Zakładem. Po latach przyglądania się, jak tworzyła
Zespół – ten całościowy: Instytut oraz ten mniejszy: Zakład – jak
motywowała nas do pracy, jak dopingowała do większego wysiłku
– oto teraz przekazała w moje ręce nasz Zakład. I znów usłyszałam:
Będzie trudno, ale dasz sobie radę. A ja – nauczona doświadczeniem
wcześniejszych 20 lat – wierzę, że się nie myli.
Dziękuję Ci Tereso.
Weronika Świerczyńska-Głownia

Szeptane historie

P

rofesor Teresę Sasińską-Klas poznałem jesienią roku 1998.
Pełniła wówczas zaszczytną funkcję dyrektora nowo utworzonego Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
UJ, a ja rozpoczynałem tam naukę jako student. Witała nas podwójnie:
na oficjalnym rozpoczęciu roku i chwilę później na wykładzie, który
prowadziła. A był to jeden z kluczowych przedmiotów – socjologia.
Wykład był dla mnie swojego rodzaju odkryciem. Po liceum przyszedłem na niego raczej jako systemowiec-durkheimowiec, a wyszedłem
bardziej jako interpretacjonista-weberysta. Do dziś nie wiem, czy Max
Weber był dla Profesor jakąś szczególnie ważną inspiracją, czy tylko
ja to tak odebrałem, słuchając wykładu o gospodarce i społeczeństwie. Nigdy o to nie zapytałem, choć miałem ku temu wiele okazji,
najpierw jako student, potem pracownik, a przez ostatnie dziesięć lat
także jako współprowadzący zajęcia z metodologii nauk społecznych.
Wspólna praca wykształca wspólne rytuały, więc i my mieliśmy
taki rytuał. Co roku, o tej samej porze w tej samej sali to samo wydarzenie: egzamin z metodologii. Dwa słowa powitania, a potem: torby
i plecaki na bok, długopisy w dłoń, podział na kolumny, w rzędach
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jedno krzesło odstępu, trzy grupy w trzech kolorach; nie mija pięć
minut i już każdy ma przed sobą kartkę z przydzielonymi zadaniami.
Dla studentów sąd ostateczny, dla nas okazja, by wymienić kilka spostrzeżeń o tym, jak kolejna napompowana do granic intelektualnej
wytrzymałości reforma szkolnictwa wyższego odbija się od realiów
naszej zwyczajnej pracy. Albo o zasłyszanych na konferencji wątkach
teoretycznych i nowinkach metodologicznych. Albo o wakacjach
w górskich miejscowościach, ciszy, spokoju i świeżym powietrzu.
Albo o wspomnieniach z zupełnie innych czasów. Te rozmowy były
wyszeptywane, by nie rozpraszać i tak zestresowanych studentów.
I były dzielone na etapy. Słowa, słowa, a nagle bach! – przerwa wyprowadzona z zaskoczenia. Czas na kontrolne obejście sali, by komuś
nie wpadł do głowy fatalny w skutkach pomysł ściągania. Profesor
zawsze była konsekwentna w deklaracjach i co jakiś czas ktoś słabej
wiary boleśnie się o tym przekonywał. Jeśli umawiamy się na takie
a takie reguły, to tak też postępujemy. A zatem wzrok w salę i marsz,
ja w lewo, Pani Profesor w prawo. Po schodach, powoli, do góry.
Z góry zawsze wszystko widać jak na dłoni. Studenci, których licho
kusi, mają wówczas napisane na plecach: „To mnie szukacie. Tutaj
siedzę”. Potem odwrotnie, ja z prawej, Ona z lewej. W dół, powoli,
do katedry, na kolejną szeptaną historię. Co roku, o tej samej porze,
w tej samej sali.
Michał Bukowski
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Momenty przejścia

K

iedy myślę o Pani Profesor, to stają mi przed oczami moje
pierwsze nieporadne kroki: na studiach, na egzaminach,
na konferencyjnych panelach, wreszcie w orszaku profesorskim na stromych schodach Collegium Maius, jak również bardzo
osobiste rozmowy, które niosę w pamięci, a które teraz, z perspektywy
czasu, widzę, jakby były podsumowaniem ważnych w moim życiu
„momentów przejścia”. Pozwolę sobie na bardzo osobiste wspomnienia,
bo gdy pomyślę o moich ponad 20 latach w Krakowie, to w okolicznościach, które jakoś definiowały moje naukowe dojrzewanie, właśnie
Pani Profesor była obecna, od pierwszego mojego dnia na studiach
i Jej obecność wpisała się w te chwile, kiedy czułam, że w moim
życiu coś się zmienia.
Pierwszy dzień na studiach. W poniedziałek 4 października
1999 roku padał deszcz. W pierwszym tygodniu zajęć na uczelni
przytulny korytarz w starym IDiKSie (jak skrótowo określaliśmy
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ przy Rynku
Głównym) usłany był mokrymi parasolami, a między nimi stali studenci pierwszego roku. Weszliśmy do sali numer 1 i zrobiło się ciasno,
bo było nas bardzo wielu. Dyrektor Instytutu – Pani Profesor Teresa
Sasińska-Klas przywitała nas bardzo serdecznie i ciepło, gratulując
nam wyboru studiów i zdanego egzaminu wstępnego. Przypomniała,
że na jedno miejsce było 11 osób chętnych, a w tej sali siedzą ci, którzy
najlepiej napisali egzamin wstępny na dziennikarstwo. Mówiła też,
że przed nami najlepsze lata i dużo nauki. I że będziemy widywać się
często, bo jest tu w Instytucie prawie codziennie. Pani Profesor wróciła
do swych dyrektorskich obowiązków, a do sali wszedł dr Zbigniew
Bajka, który zaczął swój wykład o historii mediów, a ja wtedy już
czułam się prawdziwe studentką, choć Gaudeamus igitur rozległo
się dopiero po południu, w auli Collegium Novum. Tam też była
z nami Pani Profesor.
Pierwszy wykład z socjologii. W środę, 6 października 1999 roku,
już świeciło słońce, a ja już znałam imiona większości ludzi na roku.
Zaczął się wykład z socjologii i po raz pierwszy wtedy usłyszałam
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o „makdonaldyzacji” – bardzo mnie ten termin rozbawił. Pani Profesor
zachęcała nas do brania udziału w wykładach otwartych organizowanych w Krakowie przez różne instytucje, a następnie zapowiedziała,
że w piątek będziemy w Instytucie gościć amerykańskiego profesora
i na ten wykład nas gorąco zaprasza. To był pierwszy wykład po angielsku, którego słuchałam jako studentka UJ. Nie pamiętam nazwiska prelegenta, ale wiem, że mówił o wolności mediów w Stanach
Zjednoczonych, a Pani Profesor, która się opiekowała zagranicznym
gościem, tłumaczyła pytania studentów. Aktywność prof. Teresy Sasińskiej-Klas w kontaktach międzynarodowych zawsze robiła na mnie
wrażenie. Wtedy był to dla mnie pierwszy wykład po angielsku – jak
się okazało, miał być pierwszym w serii zagranicznych wykładów
i inicjatyw naukowych, które organizowała Pani Profesor. Zawsze
imponowała mi łatwość, z jaką Pani Profesor potrafi zmienić język
i natychmiast, bez przygotowania, rozpocząć rozmowę po angielsku
albo rosyjsku. Widziałam to nie raz, w Lublinie, w Krakowie, wtedy
po raz pierwszy – w piątek 9 października 1999. Dwadzieścia lat
temu. A potem była pierwsza sesja, którą się bardzo przejmowałam.
Pierwszy egzamin w pierwszej sesji był właśnie z socjologii. Była
środa i był bardzo mroźny poranek, a ja pamiętam, że egzamin
pisałam z gorączką, bo zaraz po powrocie do domu rozłożyła mnie
grypa. Ale egzamin zdałam na 5, choć niewiele z niego pamiętam
z powodu choroby i przejęcia pierwszą sesją. Potem tak samo przejęta
byłam, kiedy już jako doktor miałam wygłaszać referat na konferencji
o korespondentach wojennych, jesienią 2010 roku.
Pierwszy referat na pierwszej konferencji, na której byłam, i to od razu
prelegentem w panelu otwierającym obrady, pamiętam bardzo dobrze.
Jako autorka książki o korespondentach wojennych zaproszona zostałam do udziału w sesji plenarnej, a siedziałam między profesorem
Tomaszem Gobanem-Klasem, a Panią Profesor, która widziała moją
tremę i dodawała mi odwagi, mówiąc o tym, że ona też zawsze się
denerwuje, niezależnie od tego, który referat wygłasza w swej karierze,
i że to normalne. Od razu poczułam się lepiej.
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Pierwszy telefon o promocji. Pani Profesor była również pierwszą
osobą, która poinformowała mnie o wyniku obrad mojej komisji
habilitacyjnej. Pamiętam, jak zadzwoniła do mnie późnym wieczorem, w styczniu 2019 roku, po bardzo intensywnym dniu pracy, aby
przekazać mi dobre wieści. Pamiętam też Jej cenne uwagi do mojego
autoreferatu i zawsze będę wdzięczna, że zechciała go przeczytać
i w natłoku swoich obowiązków znalazła dla mnie czas na rozmowę,
która pomogła mi uporządkować prezentację mojego dorobku.
Pamiętam też inny telefon i bardzo długi wieczór 5 listopada
2017 roku, po śmierci prof. Walerego Pisarka. Wspominałyśmy
do późnej nocy nasze bardzo prywatne rozmowy z Panem Profesorem i to, jaki wpływ miał na nasze życie. Pan Profesor Walery Pisarek mówił o Pani Profesor Teresie Sasińskiej-Klas zawsze z wielką
sympatią i ogromnym uznaniem dla jej tytanicznej pracy. Pamiętam,
jak wtedy, w listopadzie, rozmawiałyśmy przez telefon i milczałyśmy,
razem szukając sobie miejsca w nowym naukowym świecie, w którym
od zawsze był prof. Pisarek, a teraz trzeba było rozpocząć kolejny
rozdział już bez niego. Kiedy przejęłam obowiązki redaktor naczelnej
„Zeszytów Prasoznawczych”, Pani Profesor jako jedna z pierwszych
gratulowała mi i dodawała otuchy przed nowym wyzwaniem.
Pierwszy orszak. W ubiegłym roku, podczas uroczystej inauguracji 656. roku akademickiego na Uniwersytecie Jagiellońskim,
po raz pierwszy miałam zaszczyt iść w orszaku profesorów. Bardzo
się cieszę, że uniwersytecką togę mogłam ubrać, a biret poprawiać,
właśnie pod okiem Pani Profesor, która towarzyszyła mi na mej naukowej drodze: od Instytutu Dziennikarstwa UJ w 1999 roku, przez
Collegium Novum, do Collegium Maius i Auditorium Maximum
dwadzieścia lat później.
Tyle momentów przejścia! Od studentki, słuchającej pierwszych
wykładów na uczelni, przez kolejne egzaminy, próby, terminy. Moje
naukowe rites de passage.
Cieszę się, że pierwszych kroków nie stawiłam sama. Pani Profesor Teresa Sasińska-Klas zawsze była gdzieś w pobliżu, a ja czułam
się przez to bezpieczniej. Teraz to widzę wyraźnie. Nie wiem, czy
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za to wszystko zdążyłam powiedzieć: DZIĘKUJĘ. Proszę teraz przyjąć
moje WIELKIE DZIĘKUJĘ.
Magdalena Hodalska

Inspiracja i zaangażowanie

P

odobnie jak wielu pracowników Instytutu Dziennikarstwa,
Mediów i Komunikacji Społecznej UJ byłam uczestniczką wykładów prowadzonych przez Prof. Teresę Sasińską-Klas. I tak
jak moje koleżanki i moi koledzy zawsze byłam pod wrażeniem siły
oddziaływania Pani Profesor na słuchaczy. Wykłady oraz dyskusje
z udziałem Profesor Sasińskiej-Klas stanowiły i stanowią dla mnie
inspirację. Również podzielane zainteresowania dotyczące zmian
polityczno-społecznych oraz transformacji systemów w Europie,
zwłaszcza Europie Środkowo-Wschodniej, sprawiły, że moje kontakty z Panią Profesor zaowocowały wspólnymi przedsięwzięciami.
Uczestnicząc z Profesor Sasińską-Klas w licznych konferencjach,
kongresach czy naukowych dyskusjach, zawsze byłam pod ogromnym
wrażeniem Jej zaangażowania w każde z takich wydarzeń. Będąc
uczestnikiem wielu gremiów, jak i utrzymując niezwykle aktywne
kontakty z przedstawicielami wielu ośrodków w Polsce i na świecie,
Pani Profesor potrafiła znaleźć czas dla wszystkich, by czynnie wspierać
rozwój nauki. Było mi ogromnie miło i poczytuję to sobie za zaszczyt,
gdy w 2017 roku zgodziła się zostać głównym prelegentem w organizowanym przeze mnie międzynarodowym seminarium pt. „The
development potential of the European Public Sphere”. Ponieważ
wydarzenie to zostało objęte patronatem Communication and European Public Sphere TWG ECREA (Europejskiego Stowarzyszenia
Badań i Edukacji w dziedzinie Komunikacji), naturalnym tematem
Jej referatu stały się rozważania wokół europejskiej sfery publicznej
(The European Public Sphere in Question: Current Dilemmas).
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W 2015 roku Pani Profesor była gościem specjalnym w panelu
dotyczącym polityki komunikacyjnej Unii Europejskiej, który miałam przyjemność poprowadzić podczas III Kongresu Politologii
w Krakowie, zaś jej referat pt. Eurosceptycyzm: między marginalizacją
a głównym nurtem debaty publicznej wzbudził duże zainteresowanie. Zaangażowanie Profesor Sasińskiej-Klas to nie tylko gotowość
do prowadzenia naukowego dyskursu na najwyższym światowym
poziomie, ale także aktywna praca na wielu forach służących wymianie
myśli oraz doświadczeń. Nie zaskakuje zatem, że nie tylko w moich
oczach, ale i w oczach całego środowiska, znajduje uznanie dla swojej
nieustannej pracy, czego odzwierciedleniem jest decyzja podjęta
na Walnym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych
(PTNP) w 2019 roku, podczas którego została wybrana wicepresem
PTNP (wcześniej Pani Profesor była również prezesem i wiceprezesem
tego towarzystwa). Cieszę się, że jako delegat i przedstawiciel zarządu
oddziału krakowskiego mogłam uczestniczyć w tym wydarzeniu.
Aktywność krajowa Pani Profesor w PTNP to tylko jeden z wymiarów jej działań w ramach naszego środowiska. Nie sposób jednak nie wspomnieć także o jej międzynarodowym zaangażowaniu,
np. w strukturach IPSA (Międzynarodowego Towarzystwa Nauk
Politycznych), które to gremium w 2012 roku wybrało prof. Teresę
Sasińską-Klas na wiceprzewodniczącą.
Jednak to, co najistotniejsze, to siła przekazu, jaki niesie każda
z wypowiedzi Pani Profesor, stanowiąc dla wielu z nas inspirację.
Niezależnie, czy jest ona słyszana i słuchana na forum krajowym,
czy międzynarodowym – zaś jej zaangażowanie zachęca do podejmowania nowych wyzwań i tematów.
Małgorzata Winiarska-Brodowska
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Konkurs Akademicki im. bp Jana Chrapka

B

ył rok 2005, późna wiosna, budynek Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwszy raz byłam w stolicy i właśnie wchodziłam
na jedną z najważniejszych w życiu rozmów – ostatni etap
IV Konkursu Akademickiego im. bp. Jana Chrapka. Byłam niepewna
i onieśmielona. Przy stole komisji, trochę po lewej, siedziała drobna
blondynka i pokrzepiająco się do mnie uśmiechała. To była prof.
Teresa Sasińska-Klas. Chyba poszło całkiem dobrze, bo dostałam
indeks na studia dziennikarskie na Uniwersytecie Jagiellońskim
i w nowym roku akademickim regularnie spotykałam panią profesor
w holu IDiKS w Rynku Głównym, a potem także na zajęciach z opinii
publicznej i na Radach Instytutu.
Kiedy w 2001 roku rodził się Konkurs Akademicki im. bp. Jana
Chrapka i pojawił się pomysł, by obok Fundacji Dzieło Nowego
Tysiąclecia i UW w inicjatywę zaangażował się także Uniwersytet
Jagielloński, prof. Teresa Sasińska-Klas zareagowała bardzo entuzjastycznie. Odtąd reprezentowała naszą Alma Mater w kapitule
Konkursu, który miał kilkanaście edycji i zaowocował wyłonieniem
wielu laureatów, kilkudziesięciu z nich trafiło na studia dziennikarskie
na UJ. Dziś pracują w mediach i instytucjach publicznych, są specjalistami od PR, reklamy i komunikacji politycznej, angażują się
w działania organizacji pozarządowych, kilkoro robi kariery naukowe.
Z czasem, gdy wyczerpała się dotychczasowa formuła Konkursu,
Kapituła zdecydowała o jego przekształceniu. Od 2016 roku to „Konkurs im. Jana Pawła II na najlepszą pracę magisterską i rozprawę
doktorską na temat roli mediów w promowaniu godności człowieka
inspirowanym nauczaniem Kościoła”. Do inicjatywy dołączyły kolejne
uczelnie: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.
Prof. Teresa Sasińska-Klas nadal reprezentuje UJ w tej inicjatywie
i pracuje przy wyłanianiu najlepszych prac doktorskich i magisterskich.
Minęło 15 lat od tamtego dnia, kiedy zobaczyłam prof. Teresę
Sasińską-Klas pierwszy raz. Przez ten czas wiele się zmieniło, Konkurs się zmienił i Instytut przeniósł się z Rynku na Ruczaj. Dziś
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na Kampusie mamy obok siebie pokoje. Kiedy się pozdrawiamy
na korytarzu, Pani Profesor ma ten sam pokrzepiający uśmiech,
który wtedy był wsparciem dla mnie i innych uczestników Konkursu, rozpoczynających wówczas nowe życie. W imieniu wszystkich
„Chrapków” serdecznie dziękuję za życzliwość i za to, że zawsze
na Panią Profesor mogliśmy liczyć.
Agnieszka Całek

Dwie sceny
Scena 1.
Zimny marzec. Spowita śnieżną mgłą droga powoli dobiega końca.
Dojeżdżam do Kielc. Niezbyt pewna siebie, raczej przelękniona
zbliżającym się wystąpieniem. Znam program, przez co stresuję
się jeszcze bardziej, wśród uczestników wielu znanych i uznanych
profesorów polskiej socjologii, politologii i medioznawstwa. Biorę
głęboki wdech. Wchodzę. Niemalże w progu spotykam grono uśmiechniętych i życzliwych sobie ludzi, wśród nich Teresa – jak kilka lat
później zaproponuje mi, żebym się do Niej zwracała. Na wystąpieniu
skupiona, rzeczowa, referuje to, co umiłowała w nauce najbardziej –
opinię publiczną. W kuluarach ciepła, troskliwa, służąca dobrą radą
i konstruktywną krytyką.
W rok później spotykamy się w tym samym miejscu, i w kolejnym, i jeszcze w następnym. Doroczna konferencja marketingu
politycznego staje się tym samym miejscem kojarzącym mi się także
z osobą Profesor Sasińskiej-Klas. To moje pierwsze, najbardziej żywe
wspomnienie naszych wielokrotnie się przecinających ścieżek życia.
Scena 2.
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Spotykamy się na Kampusie UJ – gabinet 1.381 – to moja pierwsza
konsultacja w sprawie planów habilitacyjnych. Długa, uskrzydlająca
mnie rozmowa. Dostałam mnóstwo drogowskazów, do których nieraz wracam myślą, nieraz się do nich odnoszę. Potem jeszcze wiele
podobnych, niemal niekończących się rozmów, nie tylko o książce
– ale o nauce, o życiu, o tym, co leży na sercu. Masz czas dla ludzi,
masz czas, by dzielić się wiedzą i doświadczeniami, dzielisz się nim
hojnie. Jedne niemal całe swoje wakacje poświęciłaś na to, aby czytać
kolejne strony moich tekstów. Takich gestów nigdy się nie zapomina.
Jeszcze raz dziękuję.
Maria Nowina Konopka

Słowa i wzorce

V

erba docent, exempla trahunt. Działalność naukowa i dydaktyczna Pani Profesor Teresy Sasińskiej-Klas jest doskonałym
przykładem potwierdzającym prawdziwość tej starej, łacińskiej
sentencji. Wykłady Pani Profesor, których z dużym zainteresowaniem słuchałam jako studentka dziennikarstwa, jak również prace
naukowe Jej autorstwa, z których korzystam obecnie, przygotowując
już własne zajęcia, były i są dla mnie ważnym punktem odniesienia
w uniwersyteckim życiu.
Obie realizowane przez Panią Profesor z ogromną pasją aktywności
(zarówno ta wykładowa, jak i badawcza) składają się na wizerunek
naukowca, którego wyróżnia jednocześnie erudycyjność i otwartość,
pozwalająca z powodzeniem przenosić akademickie dysputy poza
mury uniwersytetu.
Ve r b a d o c e nt … Wykłady Pani Profesor bez wątpienia łączyły uczoność z przystępnością; z jednej strony onieśmielały nas,
studentów, wysokim poziomem teoretycznych rozważań, z drugiej – przyciągały serdecznością, naukowo inspirowały, poszerzały
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horyzonty. Spoglądając po dziesięciu latach na pożółkłe już nieco
notatki z przedmiotów takich, jak Opinia publiczna czy Metody badań
medioznawczych, znajduję w nich – na marginesie, obok wywodów
dotyczących omawianego zagadnienia – wiele cennych komentarzy
na temat ewolucji zawodu dziennikarza i wyzwań, jakie z nim się
wiążą. To właśnie nierzadko te rzucone nieraz mimochodem uwagi
rozrastały się do rangi miniwykładu i mocno zapadały w pamięć jako
swoisty kontrapunkt dla idealizowanego przez studentów obrazu
pracowników mediów.
E x e mp l a t r a hu nt … Pisarstwo akademickie Pani Profesor
Sasińskiej-Klas budzi podziw i zainteresowanie, nieustannie inspirując kolejne pokolenia badaczy do własnych poszukiwań. Jej prace,
poświęcone tak różnorodnym zagadnieniom, jak mediatyzacja
sfery publicznej, ewolucja zawodu dziennikarza czy badanie opinii
publicznej, przynależą bez wątpienia do coraz rzadziej spotykanego
gatunku erudycyjnych tekstów naukowych, służących nie tylko przekazywaniu wiedzy, ale także (a może przede wszystkim) inicjowaniu
autentycznych dyskusji. Rozproszone w licznych czasopismach naukowych artykuły i szkice Pani Profesor – czytane po latach łącznie
– stanowią jeszcze jeden, obszerny wykład na temat zmieniającej się
mediosfery i jej odbiorców. Są wzorcem, do którego warto i trzeba
wracać, poszukując w naukowym świecie własnej drogi.
Edyta Żyrek-Horodyska
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Wspólny temat

P

anią Profesor Teresę Sasińską-Klas po raz pierwszy spotkałem w 2012 roku. Od razu dała się poznać jako bardzo ciepła
i serdeczna osoba, dla której Instytut Dziennikarstwa, Mediów
i Komunikacji Społecznej był czymś więcej niż tylko miejscem pracy.
Był po prostu Jej dzieckiem. Jako założycielka naszego Instytutu, Pani
Profesor wiedziała, że IDMiKS to przede wszystkim ludzie. Każdy
mógł liczyć na jej pomoc. Ja również. Ilekroć miałem potrzebę zapytania, przedyskutowania lub po prostu skonsultowania jakiegoś
problemu naukowego, badawczego czy dydaktycznego, wiedziałem,
do których drzwi mogę zapukać. Było to dla mnie szczególnie ważne,
kiedy pisałem doktorat. Okazało się bowiem, że główny przedmiot
analizy mojej dysertacji stanowi kontynuację badań prowadzonych
w 1998 roku pod kierownictwem Pani dr hab. Teresy Sasińskiej-Klas
w ówczesnej Międzynarodowej Szkole Dziennikarstwa UJ. Wprawdzie
20 lat w przypadku technologii komunikowania stanowi prawdziwą
epokę, to jednak sposób postrzegania tej formy komunikacji przez
urzędników państwowych nie zmienił się aż tak bardzo na przestrzeni
tych lat. Stało się to dla mnie jasne, kiedy w toku bardzo rzetelnej
i rzeczowej dyskusji konfrontowaliśmy swoje poglądy. Bo w przypadku
rozmów z Panią Profesor nie dało się inaczej, jak tylko skrupulatnie,
krok po kroku analizować każdy element tematu. Jest to nieoceniona
wartość Pani Profesor Teresy Sasińskiej-Klas.
Krzysztof Nowak
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