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SŁOWO WSTĘPNE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jest też Ryszard Filas kochającym Mężem, Ojcem i Dziadkiem 
trójki wnucząt, z wielką czułością i cierpliwością poświęcającym 
czas rodzinie, w domu i podczas górskich wakacyjnych wędrówek 
i wypraw na grzyby. Jako wielbiciel naturalnego piękna przyrody, 
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wolne chwile spędza w Beskidzie Sądeckim, wraca do rodzinnej 
ziemi krynickiej a czasem odkrywa nowe szlaki i zakątki w innych 
stronach kraju. Zawsze i wszędzie będąc, z ciekawością rasowego 
prasoznawcy zaopatruje się w gazety i czasopisma, bez których nie 
wyobraża sobie dnia. Ryszard Filas jest też – od wielu lat – wiernym 
kibicem Wisły Kraków.

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

Agnieszka Cieślikowa, Paweł Płaneta
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CZĘŚĆ I. 

JUBILAT I JEGO DZIEŁO
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Agnieszka Hess

PRZEMIANY MEDIÓW W POLSCE 
WEDŁUG RYSZARDA FILASA 
– PERSPEKTYWA OSOBISTA

Adres dyrektorA Instytutu dzIennIkArstwA, 
MedIów I koMunIkAcjI społecznej uj

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kraków, 26 kwietnia 2020
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Władysław Marek Kolasa  
Edyta Gałuszka

DOROBEK NAUKOWY I EKSPERCKI 
RYSZARDA FILASA 

studIuM bIblIoMetryczno-dokuMentAcyjne

Dorobek naukowy i ekspercki Ryszarda Filasa jest imponujący i te
matycznie zróżnicowany. Od debiutu w 1974 roku, do listopada 
2019 roku Autor opublikował ponad 200 tekstów, w tym 97 orygi

nalnych rozpraw naukowych, 64 raporty i ekspertyzy oraz 39 sprawozdań, 
recenzji, tłumaczeń i wypowiedzi popularnonaukowych. Zestawienie i ana
liza całego dorobku stanowiły zatem niemałe wyzwanie, stąd zdecydowano 
się na pewną selekcję. W komplecie zarejestrowano jedynie oryginalne 
rozprawy naukowe (książki, artykuły, rozdziały), recenzje oraz raporty 
i ekspertyzy1. Pominięto natomiast drobne wypowiedzi publicystyczne, 
informacyjne i krytyczne.

W opracowaniu nie stosowano żadnych ograniczeń formalnych. Zare
jestrowano więc wszelkie publikacje, niezależnie od ich formy wydawniczej 
i piśmienniczej. Zależnie od rodzaju opisywanej jednostki, użyto kilka typów 
opisu bibliograficznego. Dla wydawnictw zwartych i ich fragmentów zasto
sowano normę PNN01152.01, zaś dla artykułów – PNN01152.02. W opi
sach uwzględniono wszystkie elementy obowiązkowe, które w niektórych 

1 Większość opracowań z tej grupy zdeponowania jest w Bibliotece Wydziału 
Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaś in
formację o egz. udostępnia katalog Biblioteki Jagiellońskiej: https://katalogi.
uj.edu.pl/ (dostęp: 30.04.2020).
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przypadkach uzupełniono o elementy nadobowiązkowe. W większości 
przypadków opis uzupełnia odpowiednia adnotacja wyjaśniająca lub zawar
tościowa, w której wykazano także referencje. W bibliografii zastosowano 
układ chronologiczny, zaś w obrębie poszczególnych lat pozycje są usze
regowane alfabetycznie według tytułów.

Większość opisów opracowano z autopsji oraz skonfrontowano ich formę 
ze źródłami bibliotecznymi i bazami danych. W przypadku prac wydanych 
w kraju pomocne okazały się katalogi Biblioteki Narodowej i Biblioteki Ja
giellońskiej; w odniesieniu do publikacji zagranicznych – przede wszystkim 
katalog OCLC WorldCat; spośród bibliograficznych baz danych najwięcej 
informacji zaczerpnięto z Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego (RUJ), 
Citation Index of the History of Polish Media, Web of Science oraz Scopus. 
Duże znaczenie w weryfikacji opisów miała Małopolska Biblioteka Cyfro
wa – w jej zasobach znalazły się pełne teksty „Zeszytów Prasoznawczych”, 
w których Autor publikował najczęściej2.

Wykres 1. Publikacje naukowe Ryszarda Filasa (1974–2019)

Źródło: obliczenia własne.

2 Małopolska Biblioteka Cyfrowa, „Zeszyty Prasoznawcze”,   
http://mbc.malopolska.pl/publication/70624 (dostęp: 14.05.2020).
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Aktywność naukowa Ryszarda Filasa rozciąga się na ponad cztery de
kady, w którym to czasie publikował on z różnym natężeniem (wykres 1). 
Analiza dorobku pozwala wyróżnić trzy osobne okresy naukowego zaan
gażowania. Pierwszy przypada na początek kariery tj. lata 1974–1989, gdy 
Autor zajmował się szeroko rozumianą socjologią dużych grup społecznych. 
W tym czasie Jego aktywność była relatywnie niewielka, gdyż publikował 
z przerwami po 1–3 prac rocznie. Począwszy od jesieni 1988 roku, Filas 
zmienił zainteresowania i zajął się socjologią mediów, której to dziedzinie 
został wierny do dziś. Szczyt aktywności w nowej domenie osiągnął w latach 
1991–2001, gdy pisał średnio po 8 opracowań rocznie (a w szczytowym 
roku 1994 – 16 prac). Od 2002 do 2019 aktywność publikacyjna ustaliła się 
na poziomie około 2–4 publikacji rocznie, choć okazjonalnie była znacznie 
wyższa (2012, 2016, 2019 – po 7–8 publikacji rocznie). Łącznie w całym 
analizowanym okresie Ryszard Filas opracował przeszło 200 prac, wśród 
których zdecydowana większość (161) miała charakter oryginalnych arty
kułów badawczych (97) lub opracowań eksperckich (64).

Odrębnym polem aktywności Ryszarda Filasa była działalność eks
percka. Obszar ten był dla Jubilata bardzo ważny. Pierwsze próby w tym 
zakresie podejmował już na początku kariery. W latach 1974–1988 brał 
udział w pracach kilku zespołów badawczych, których rezultatem było 
5 obszernych raportów socjologicznych (przede wszystkim dotyczących 
młodzieży). Doświadczenia te zaowocowały po podjęciu pracy w Ośrodku 
Badań Prasoznawczych i zmianie zainteresowań badawczych. W okresie 
1990–1998 Autor systematycznie realizował rozmaite prace eksperckie, 
opracowując samodzielnie lub w kooperacji 54 raporty (wykres 2). Dotyczyły 
one zarówno badań całego rynku mediów (19), jak i problemów węższych 
(poszczególnych tytułów prasowych – 24; typów prasy – 4; telewizji – 7). 
W późniejszym okresie ten aspekt pracy uległ wyraźnemu osłabieniu i ra
porty ukazywały się okazjonalnie (5 ekspertyz z lat 2001–2011).

Najczęściej podejmowanym tematem ekspertyz były analizy całego 
rynku mediów (19 raportów). Złożyły się nań trzy raporty wstępne: Czy-
telnictwo gazet i czasopism w Polsce u progu lat dziewięćdziesiątych (1990); 
Główne tendencje w odbiorze mediów w Polsce u progu lat dziewięćdziesiątych 
(1991) i Prasa polska w procesie przemian 1989–1991 (1992), oraz 16 to
mów raportów Prasa, radio i telewizja w Polsce (opracowanych wspólnie 
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z Henrykiem Siwkiem), które ukazały się w latach 1993–1998. Źródła te mają 
ogromną wartość dokumentacyjną, gdyż były oparte na systematycznych 
badaniach ankietowych, prowadzonych na dużych próbach ogólnopolskich.

Wykres 2. Działalność ekspercka Ryszarda Filasa (1974–2011)

Źródło: obliczenia własne.

Drugim obszarem zainteresowań były problemy węższe. Najliczniej
szą grupę stanowiły raporty na temat czytelnictwa (lub funkcjonowania) 
poszczególnych tytułów prasowych. Łącznie w latach 1991–1998 ukazało 
się ich 24 i dotyczyły czołowych krajowych tytułów, jak: „Przekrój” (1991), 

„Tygodnik Powszechny” (1991), „Przegląd Tygodniowy” (1992), „Kobieta 
i Życie” (1992, 1993), „Pani” (1992, 1993, 1994), „Antena” (1992, 1994), 

„Express Wieczorny” (1993), „Gazeta Wyborcza” (1993, 1995, 1996), „Sło
wo – Dziennik Katolicki” (1993, 1996), „Super Express” (1993, 1994, 1996), 

„Kobieta i Styl” (1993), „Gospodyni” (1994), „SM – Sztandar” (1996), „Try
buna Śląska” (1996), „Dziennik Zachodni” (1996), „Gazeta Krakowska” 
(1998) oraz „Przegląd Sportowy”, „Tempo” i „Sport” (1998). Nieco rzadziej 
obiektem zainteresowań Filasa były całe segmenty prasy (rolnicza – 1989; 
wyznaniowa – 1990; pisma repertuarowe – 1997, 1998) oraz funkcjonowanie 
lokalnych stacji telewizyjnych (OTV w Bydgoszczy – 1994; OTV w Rzeszowie 

– 1994, 1995; OTV w Łodzi – 1995, 1996, 1997; OTV w Krakowie – 1997).
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Równolegle do pracy eksperckiej Ryszard Filas rozwijał własną koncepcję 
rozwoju polskich mediów po 1989 roku. Ten krąg zainteresowań najlepiej 
ilustruje analiza 28 artykułów opublikowanych na łamach „Zeszytów 
Prasoznawczych” [dalej ZP] w latach 1991–2017. Największe znaczenie 
w dorobku Ryszarda Filasa miały rozprawy syntetyczne (5). Chronologicznie 
pierwszą był artykuł Przemiany aktywności medialnej (1991), stanowiący 
cześć raportu OBP pt. Komunikowanie masowe w Polsce: lata osiemdzie-
siąte (ZP 1991, nr 1/2). Tekst ów wymyka się wprawdzie z chronologii 
przyszłych badań (dotyczyły okresu 1982–1990), lecz był doskonałym 
materiałem wprowadzającym. Właściwy przedmiot badań zamknął się 
w trzyczęściowej syntezie: Pięć lat przemian mediów masowych w Polsce: 
bilans wstępny (ZP 1994, nr 1/2); Dziesięć lat przemian mediów masowych 
w Polsce (1989–1999): propozycja periodyzacji (ZP 1999, nr 1/2) oraz Dwa-
dzieścia lat przemian polskich mediów (1989–2009) w ujęciu periodycznym 
(ZP 2010, nr 3/4), którą dopełniał tekst prognostyczny pt. Dokąd zmierza 
nasza prasa?: hipotezy i spekulacje (ZP 2012, nr 1/2). Publikacja przywoła
nych syntez była poprzedzona serią 14 artykułów cząstkowych, w których 
Filas opublikował pełny materiał empiryczny i wnioski robocze. Cykl ten 
tworzą (w kolejności chronologicznej): Odbiór mediów masowych w Polsce 
u progu lat dziewięćdziesiątych (główne tendencje) (ZP 1991, nr 3/4); Zmiany 
poczytności gazet i czasopism o zasięgu ogólnopolskim (1989–1992) (ZP 1992, 
nr 1/2); Czytelnictwo gazet i czasopism o zasięgu ogólnopolskim w I połowie 
1993 – nowe tendencje (ZP 1993, nr 1/2); Czytelnictwo prasy w połowie 
lat dziewięćdziesiątych: od czytelnictwa do oglądactwa? (ZP 1995, nr 3/4); 
Zmiany w czytelnictwie prasy w latach 1993–1994 (czerwiec 1993 – czer-
wiec 1994) (ZP 1995, nr 1/2); Kto w Polsce czyta prasę, jaką i czego w niej 
szuka: z doświadczeń lat dziewięćdziesiątych (ZP 1997, nr 3/4); Zmiany 
w czytelnictwie prasy w latach 1995–1996 (ZP 1997, nr 1/2); Czytelnictwo 
prasy w 1997 roku (ZP 1998, nr 1/2); Czytelnictwo prasy u progu 2000 roku 
(ZP 2000, nr 1/2); Aktywność czytelnicza Polaków przełomu wieków (ZP 2001, 
nr 3/4); Rośnie dominacja mediów elektronicznych – nowa faza przemian 
polskiego rynku (ZP 2003, nr 3/4); Rynek prasy codziennej w Polsce przed 

„Faktem” i z „Faktem” (ZP 2005, nr 3/4); Polskie czasopisma w XXI wieku 
– rozwój czy kryzys? (ZP 2007, nr 1/2) oraz Polski rynek prasy codziennej 
w I dekadzie XXI wieku (w szczególności po roku 2003) (ZP 2008, nr 3/4).
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Dopełniającą rolę w stosunku do rozważań syntetycznych pełniły artykuły 
poświęcone wybranym aspektom rynku mediów lub jego segmentom (9). 
Dotyczyły one m.in.: obecności kapitału zagranicznego w mediach (Kapitał 
zagraniczny w polskich mediach audiowizualnych – ZP 2000, nr 3/4; Za-
angażowanie kapitału obcego w polskie stacje radiowe i telewizyjne: szansa 
technologiczna czy zagrożenie dla kultury narodowej? – ZP 2003, nr 1/2); 
polskiej prasy regionalnej i lokalnej (Zainteresowanie sprawami lokalnymi 
a korzystanie z prasy: zbiorowe „portrety” odbiorców dzienników i tygodników 
lokalnych oraz pism sublokalnych – ZP 1992, nr 3/4); przemian telewizji 
(Posiadane udogodnienia a odbiór telewizji w Polsce w połowie lat dziewięć-
dziesiątych – ZP 1996, nr 3/4; 15 lat telewizji kablowej w Polsce – ZP 2002, 
nr 3/4); reklamy (Reklama w mediach masowych w opinii Polaków [z badań 
OBP w latach 1991–1993] – ZP 1993, nr 3/4); akcji prasowych (Czytelnictwo 
gazet i czasopism a gry i konkursy prasowe – ZP 1993, nr 3/4); wybranych 
typów prasy (np. Samodzielne tygodniki repertuarowe w Polsce i ich odbior-
cy – ZP 1994, nr 3/4) oraz analizy porównawcze (Aktywność kulturalna 
i medialna Polaków (1978–1995) – ZP 1996, nr 3/4).

Przedstawionego obrazu dopełniają liczne teksty na temat przemian 
polskich mediów drukowane na łamach innych czasopism naukowych oraz 
rozdziały książkowe. Warto tytułem przykładu wspomnieć m.in. o rozpra
wach wydanych w serii pt. Materiały pomocnicze do najnowszej historii 
dziennikarstwa (pod red. Aliny Słomkowskiej): Zmiany w czytelnictwie prasy 
w Polsce 1989–1992 na tle przemian oferty prasowej (Warszawa 1992); Zmiany 
w preferencjach czytelniczych prasy kobiecej (Warszawa 1994); Panorama 
czytelnictwa prasy (1989–1994) (Warszawa 1995); studium pt. Słuchacze 
radia publicznego i stacji komercyjnych w Polsce (1994–1995), które ukazało 
się w monografii pt. Transformacja radia w Polsce i na świecie 1990–1995 
(red. Jan Kantyka i Marek Jachimowski, Katowice 1996), czy cennym refe
racie Od czytelnictwa do oglądactwa, od oglądactwa do surfowania czyli jak 
zmienia się korzystanie z prasy pod wpływem nowych i nowszych mediów, 
wydanym w tomie pt. Środki masowego komunikowania a społeczeństwo 
(red. Marian Gierula, Katowice 2006).

Dużą popularnością wśród badaczy cieszyły się także wybrane opraco
wania syntetyczne i przekrojowe, m.in. Czasopisma i ich odbiorcy, zawarte 
w monografii Kultura polska w dekadzie przemian (red. Teresa Kostyrko, 
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Marcin Czerwiński, Warszawa 1999), Prasa ogólnokrajowa po 1989 r. oraz 
Współczesny rynek prasowy oba zawarte w Słowniku wiedzy o mediach (red. 
Edward Chudziński, Warszawa 2007). Warto dodać, że Jubilat wydał także 
podobne opracowania adresowane do czytelnika zagranicznego, m.in. Zeit 
des Wandels in den Medien. Die Presse-, Hörfunk- und Fernsehnutzungbin 
den Jahren 1989 bis 1996 (Garz bei Berlin 1998), Das Mediensystem Polens 
(BadenBaden 2002, 2004, 2009), Media in Poland and public discourse 
(Bristol, Chicago 2009).

Zestawienie nie wyczerpuje wszystkich obszarów, którymi zajmował się 
Ryszard Filas. Jeśli pominąć młodzieńcze zainteresowania socjologią dużych 
grup społecznych (m.in. socjologią młodzieży i wychowania oraz socjolo
gią religii, którym poświecił 23 prace, w tym doktorat, zob. Procesy selekcji 
społecznych a kształt osobowości kandydatów do zawodu nauczyciela – 1994), 
Jubilat interesował się m.in. wpływem internetu na odbiór mediów masowych 
oraz metodologią badań prasoznawczych (np. Zeszyty Prasoznawcze: ana-
liza zawartości (1957–2012): metody, tematy, autorzy – 2016). Od początku 
naukowej kariery był także wnikliwym recenzentem, kronikarzem imprez 
naukowych, popularyzatorem i tłumaczem (razem 42 prace).

Znacząca część dorobku badawczego Filasa (86 prac) ukazała się na ła
mach czasopism naukowych. Największa jego część przypadła na „Zeszyty 
Prasoznawcze” (73,2%), gdzie systematycznie publikował zarówno oryginalne 
artykuły badawcze, jak i recenzje oraz kroniki. Spośród innych tytułów me
dioznawczych należy wskazać przede wszystkim: „Media i Społeczeństwo”, 

„Central European Journal of Communication”, „Rocznik Prasoznawczy”, 
„Rocznik BibliologicznoPrasoznawczy” oraz „Rocznik Historii Prasy 
Polskiej”. Wyliczenie należy jeszcze uzupełnić periodykami, gdzie Autor 
zamieszczał młodzieńcze prace z zakresu socjologii i religioznawstwa (12). 
Ukazały się one m.in. na łamach: „Rocznika NaukowoDydaktycznego WSP 
w Krakowie. Prac Socjologicznych”; „Kultury i Społeczeństwa”; „Rocznika 
NaukowoDydaktycznego WSP w Krakowie. Prac Filozoficznych”; „Studiów 
Socjologicznych” [PAN]; „Zeszytów Naukowych UJ. Prac Socjologicznych” 
oraz „Euhemera. Przeglądu Religioznawczego”.

Pewien pogląd na naukowy dorobek Filasa pozwala wysnuć analiza 
cytowań. Ponieważ żaden współczesny indeks cytowań nie jest dla nauk 
społecznych w pełni reprezentatywny, w tabeli 1 zestawiono wyniki z czterech 
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komplementarnych źródeł: Google Scholar [Scholar], Indeksu Cytowań 
Historiografii Mediów Polskich [ICHMP]3, bazy Scopus oraz serwisu Web 
of Science [WoS].

Tabela 1. Najczęściej cytowane prace Ryszarda Filasa

Cytowania / index cytowana Praca

Scholar ICHMP Scopus WoS Tytuł Źródło Rok

45 30 1 2
Dziesięć lat przemian 

mediów masowych 
w Polsce (1989–1999)

„Zeszyty 
Prasoznawcze” 1999

37 0 1 2

Dwadzieścia lat przemian 
polskich mediów 

(1989–2009) w ujęciu 
periodycznym

„Zeszyty 
Prasoznawcze” 2010

20 0 4 1 Prasa ogólnokrajowa 
po 1989 r

Słownik 
wiedzy 

o mediach
2007

15 0 7 0 Media in Poland and 
public discourse

Press 
freedom and 

pluralism 
in Europe

2009

14 2 1 0 Polskie czasopisma w XXI 
wieku – rozwój czy kryzys?

„Zeszyty 
Prasoznawcze” 2007

12 4 1 0
Rynek prasy codziennej 
w Polsce przed „Faktem” 

i z „Faktem”

„Zeszyty 
Prasoznawcze” 2005

11 10 0 0 Kto w Polsce czyta prasę, 
jaką i czego w niej szuka

„Zeszyty 
Prasoznawcze” 1997

8 25 0 0
Pięć lat przemian mediów 

masowych w Polsce: 
bilans wstępny

„Zeszyty 
Prasoznawcze” 1994

8 10 0 0 Rośnie dominacja mediów 
elektronicznych

„Zeszyty 
Prasoznawcze” 2003

76 78 0 6 Pozostałe

246 159 15 11 Razem

Źródło: obliczenia własne. Google Scholar [Scholar] – obliczenia 
wykonano za pomocą aplikacji Publish or Perish (dostęp: 10.05.2020); 

ICHMP; Scopus; Web of Science (dostęp: 16.05.2020).

3 Indeks Cytowań Historiografii Mediów Polskich [ICHMP], http://bazy.wbp.
krakow.pl/cgibin/makwww2//makwww.exe?BM=02 (dostęp: 15.05.2020).
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W przypadku medioznawstwa, indeksem o potencjalnie największym 
zasięgu jest Google Scholar. Warto jednak zaznaczyć, że zawartość bazy 
jest ograniczona do zasobów nowych (powstałych po 2004 roku), uzupeł
nionych o wybrane zasoby starsze, dodane retrospektywnie. Mimo rozma
itych ułomności, wyniki zaczerpnięte z tego źródła zdają się potwierdzać 
wcześniej sformułowaną tezę, że największy rezonans wśród badaczy budzą 
opracowania syntetyczne: Dziesięć lat przemian mediów masowych w Pol-
sce (1989–1999) [45 cytowań], Dwadzieścia lat przemian polskich mediów 
(1989–2009) w ujęciu periodycznym [37] oraz Pięć lat przemian mediów 
masowych w Polsce: bilans wstępny [8]. Ostatni wynik jest wprawdzie 
niedoszacowany, lecz wynika z faktu, że artykuł pochodzi spoza pełnego 
zasięgu Google Scholar. Z przywołanymi danymi blisko korelują cytowa
nia z ICHMP, którego zasięg chronologiczny obejmuje lata 1945–2009. 
Dane z tego źródła potwierdzają rolę dwóch syntez z 1999 i 1994 roku 
[odpowiednio: 30 i 25 cytowań], zaś trzecia (z 2010 roku) znalazła się poza 
jego zasięgiem. Cytowania uzyskane przez pozostałe artykuły wskazują 
wyraźnie na popularność trzech grup tekstów: popularnych opracowań 
dydaktycznych, syntetycznych opracowań adresowanych do czytelnika 
zagranicznego oraz raportów cząstkowych. W pierwszej grupie znalazł się 
rozdział Prasa ogólnokrajowa po 1989 r. (2007) [Scholar – 20, Scopus – 4], 
w drugiej – opracowanie Media in Poland and public discourse (2009) [Scho
lar – 15, Scopus – 7], w trzeciej – pozostałe publikacje. Przytoczone dane, 
jakkolwiek niepełne, dobitnie świadczą, że dorobek Ryszarda Filasa jest 
ceniony i rozpoznawalny w świecie nauki.
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sympozjum „Prasa lokalna” (Płock 1991) / Ryszard Filas // Zeszyty 
Prasoznawcze. – 1991, nr 3/4, s. 176–184
Sprawozdanie
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032. Religijność osób autonomicznych i nieautonomicznych: studium 
empiryczne / Paweł Socha, Andrzej Latała, Ryszard Filas. – Kraków: 
Zakład Wydawniczy „Nomos”, 1991. – [2], 182, [13] s.; 21 cm
Praca przygotowana w ramach Centralnego Programu Badań Podstawowych 

III. 47 pt. „Systemy wartości wyznań i grup wyznaniowych w Polsce”

033. Socjologowie a komunikowanie masowe i badanie opinii publicznej 
(refleksje po VIII Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym, Toruń, 
19–22 września 1990) / Ryszard Filas // Zeszyty Prasoznawcze. – 1991, 
nr 3/4, s. 209–211

034. „Tygodnik Powszechny” – poczytność i charakterystyka publiczności 
w świetle badań OBP z lat 1989–1990 / oprac. Ryszard Filas. – Kraków: 
Ośrodek Badań Prasoznawczych UJ, 1991
Raport niepublikowany

1992
035. I Zjazd ProgramowoWyborczy Stowarzyszenia Prasy Lokalnej 

(Poznań, 6 VI 1992) / Ryszard Filas // Zeszyty Prasoznawcze. – 1992, 
nr 1/2, s. 201–202

036. Prasa polska w procesie przemian 1989–1991: przebudowa oferty 
i zmiany w odbiorze / oprac. Ryszard Filas. – Kraków: Ośrodek Badań 
Prasoznawczych UJ, 1992. – 44, [7] s.; 30 cm. – (Raporty OBP; 517)
Treść: 1. Zmiany w ofercie prasowej; 2. Zmiany w czytelnictwie prasy; 3. Przewidywania

037. „Przegląd Tygodniowy” i jego publiczność (1991–1992) / oprac. Ryszard 
Filas. – Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych UJ, 1992. – 18 s.; 
30 cm. – (Raporty OBP; 514)

038. Przemiany mediów skandynawskich w latach osiemdziesiątych / 
Ryszard Filas // Zeszyty Prasoznawcze. – 1992, nr 3/4, s. 98–113
M.in. o prasie codziennej i czasopismach w Danii, Norwegii, Szwecji i Finlandii

039. Publiczność „Kobiety i Życia” oraz „Pani” na tle czytelnictwa prasy 
kobiecej w Polsce / oprac. Ryszard Filas. – Kraków: Ośrodek Badań 
Prasoznawczych UJ, 1992. – (Materiały OBP)

040. Spotkanie tygodników regionalnych nt. transformacji prasy lokalnej: 
(Ślesin k. Konina, 12–13 XI 1992) / Ryszard Filas // Zeszyty Prasoznawcze. 

– 1992, nr 3/4, s. 164–167
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041. Tygodnik „Antena” i jego czytelnicy na rynku prasy audiowizualnej: 
(na podstawie ogólnopolskich badań reprezentatywnych przeprowadzo
nych w maju 1992) / oprac. Ryszard Filas. – Kraków: Ośrodek Badań 
Prasoznawczych UJ, 1992. – 12, [13] s.; 30 cm. – (Raporty OBP; 525)
Oprac. ankiety przeprowadzonej w latach 1991–1992 w grupie 5407 czytelników

042. Zainteresowanie sprawami lokalnymi a korzystanie z prasy: zbio
rowe „portrety” odbiorców dzienników i tygodników lokalnych oraz 
pism sublokalnych / Ryszard Filas // Zeszyty Prasoznawcze. – 1992, 
nr 3/4, s. 33–52

043. Zjazd Założycielski Stowarzyszenia Prasy Lokalnej (PuszczykowoPo
znań, 25–25 I 1992) / Ryszard Filas // Zeszyty Prasoznawcze. – 1992, 
nr 1/2, s. 196–197
Sprawozdanie

044. Zmiany poczytności gazet i czasopism o zasięgu ogólnopolskim 
(1989–1992) / Ryszard Filas // Zeszyty Prasoznawcze. – 1992, 
nr 1/2, s. 55–74. – Streszcz. ang.
Badania Ośrodka Badań Prasoznawczych UJ (ankieta V/VI 1992)

045. Zmiany w czytelnictwie prasy w Polsce 1989–1992 na tle przemian 
oferty prasowej / Ryszard Filas // W: Transformacja prasy polskiej 
1989–1992 / red. Alina Słomkowska. – Warszawa: Elipsa, 1992. – S. 27–41

1993
046. Charakterystyka publiczności miesięcznika „Kobieta i Styl” na tle innych 

czasopism adresowanych do kobiet / oprac. Ryszard Filas. – Kraków: 
Ośrodek Badań Prasoznawczych UJ, 1993. – 25 s.; 30 cm. – (Raporty 
OBP; 533)
Ekspertyza Ośrodka Badań Prasoznawczych UJ dla mies. „Kobieta i Styl” (ankieta 

V/VI 1993)

047. Czytelnictwo gazet i czasopism a gry i konkursy prasowe / Ryszard 
Filas // Zeszyty Prasoznawcze. – 1993, nr 3/4, s. 151–153
Wyniki sondażowe Ośrodka Badań Prasoznawczych nt. wpływu konkursów 

i gier prasowych na czytelnictwo danego tytułu (ankieta V/VI 1993), N = 1890
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048. Czytelnictwo gazet i czasopism o zasięgu ogólnopolskim w I połowie 
1993 – nowe tendencje / Ryszard Filas // Zeszyty Prasoznawcze. – 1993, 
nr 1/2, s. 138–144
Badania ankietowe Ośrodka Badań Prasoznawczych UJ (V/VI 1993), N = 4810

049. Droga do zawodu a skutki selekcji: o problemie selekcji negatywnej 
do zawodu nauczyciela raz jeszcze / Ryszard Filas // Rocznik Nauko-
wo-Dydaktyczny WSP w Krakowie. Prace Socjologiczne. – Z. 1 (1993), 
s. 71–86

050. Dydaktyka przedmiotów społecznych a zainteresowania i oczekiwania 
młodzieży akademickiej: z badań nad recepcją przedmiotów społecznych 
w WSP w Krakowie / Ryszard Filas, Lucjan Miś // Rocznik Naukowo-

-Dydaktyczny WSP w Krakowie. Prace Socjologiczne. – Z. 1 (1993), 
s. 87–109

051. „Express Wieczorny” na rynku prasowym na tle innych dzienników 
ogólnopolskich / oprac. Ryszard Filas. – Kraków: Ośrodek Badań 
Prasoznawczych UJ, 1993. – 41, [16] s.; 30 cm. – (Raporty OBP; 539)
Badania Ośrodka Badań Prasoznawczych UJ (ankieta V/VI 1993)

052. „Gazeta Wyborcza” w regionie krakowskim i jej publiczność (1992) na tle 
czytelników innych dzienników regionalnych (woj. krakowskie, tar
nowskie, nowosądeckie) / oprac. Ryszard Filas. – Kraków: Ośrodek 
Badań Prasoznawczych UJ, 1993. – 16 s.; 30 cm. – (Raporty OBP; 534)
Ekspertyza Ośrodka Badań Prasoznawczych UJ dla „Gazety Wyborczej” (ankieta 

V/VI 1993)

053. Prasa, radio i telewizja w Polsce: wiosna–lato 1993. T. 1, Prasa / oprac. 
Ryszard Filas, Henryk Siwek. – Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych 
UJ, 1993. – 30 cm. – (Raporty OBP; 541)
Egz. dostępny w Bibliotece Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej 

UJ. Sygn. IDZ 158/P

054. Reklama w mediach masowych w opinii Polaków (z badań OBP 
w latach 1991–1993) / Ryszard Filas // Zeszyty Prasoznawcze. – 1993, 
nr 3/4, s. 47–64
Na bazie badań ankietowych: IV/V 1991 (N = 3245); V 1992 ( N = 2172); V/

VI 1993 (N = 1890)

055. „Słowo – Dziennik Katolicki”: czytelnicy i pozycja pisma na rynku 
prasowym na tle innych dzienników ogólnopolskich / oprac. Ryszard 
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Filas. – Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych UJ, 1993. – 24, [15] s.; 
30 cm. – (Raporty OBP; 541)
Badania Ośrodka Badań Prasoznawczych UJ (V/VI 1993)

056. „Super Express”: czytelnicy i pozycja na rynku prasowym na tle innych 
dzienników ogólnopolskich / oprac. Ryszard Filas. – Kraków: Ośrodek 
Badań Prasoznawczych UJ, 1993. – 17, [14] s.; 30 cm. – (Raporty 
OBP; 540)
Ekspertyza Ośrodka Badań Prasoznawczych UJ dla „Super Expressu” (ankieta 

V/VI 1993)

057. Tygodnik „Kobieta i Życie” oraz miesięcznik „Pani” – ich czytelnicy 
i pozycja na rynku prasowym na tle innych pism adresowanych do kobiet 
/ oprac. Ryszard Filas. – Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych 
UJ, 1993. – 26, [39] s.: tabl.; 30 cm. – (Raporty OBP; 544)

1994
058. Miesięcznik „Pani” na cenzurowanym: wyniki ankiety prasowej „Pani” 

zamieszczonej w numerze 2/1994 / oprac. Ryszard Filas; oprac. tabl., 
wykr. i ind. Paweł Płaneta. – Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych 
UJ, 1994. – 15, [25], 16 s.; 30 cm. – (Raporty OBP; 559)
Oprac. przygotowane na zlecenie miesięcznika „Pani”, oparte na analizie ankiety 

zawartej w czasopiśmie. Zawiera charakterystykę czytelniczek, ich ocenę czasopisma 

oraz jego funkcji

059. Odbiór programów Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Byd
goszczy / oprac. Ryszard Filas, Henryk Siwek. – Kraków, lipiec 1994
Ekspertyza. Źródło niepublikowane

060. Pięć lat przemian mediów masowych w Polsce: bilans wstępny / Ryszard 
Filas // Zeszyty Prasoznawcze. – 1994, nr 1/2, s. 57–66. – Streszcz. ang.
Opracowanie syntetyczne obejmujące lata 1989–1994

061. Prasa, radio i telewizja w Polsce: jesień–zima 1993/1994. T. 1, Prasa 
/ oprac. Ryszard Filas, Henryk Siwek. – Kraków: Ośrodek Badań 
Prasoznawczych UJ, 1994. – 30 cm. – (Raporty OBP; 550)
Egz. dostępny w Bibliotece Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej 

UJ. Sygn. IDZ 158/P
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062. Prasa, radio i telewizja w Polsce: jesień–zima 1993/1994. T. 2, Radio 
i telewizja w Polsce / oprac. Ryszard Filas, Henryk Siwek. – Kraków: 
Ośrodek Badań Prasoznawczych UJ, 1994. – 30 cm. – (Raporty OBP; 551)
Egz. dostępny w Bibliotece Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej 

UJ. Sygn. IDZ 158/P

063. Prasa, radio i telewizja w Polsce: jesień–zima 1993/1994. Aneks III, 
Filmy i seriale w prog. regionalnym OTV Katowice / oprac. Ryszard 
Filas, Henryk Siwek. – Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych 
UJ, 1994. – 30 cm. – (Raporty OBP; 552)
Egz. dostępny w Bibliotece Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej 

UJ. Sygn. IDZ 158/P

064. Prasa, radio i telewizja w Polsce: lato 1994. T. 1, Prasa / oprac. Ryszard 
Filas, Henryk Siwek. – Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych 
UJ, 1994. – 30 cm. – (Raporty OBP)
Egz. dostępny w Bibliotece Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej 

UJ. Sygn. IDZ 158/P

065. Prasa, radio i telewizja w Polsce: lato 1994. T. 2, Radio i telewizja 
/ oprac. Ryszard Filas, Henryk Siwek. – Kraków: Ośrodek Badań 
Prasoznawczych UJ, 1994. – 30 cm. – (Raporty OBP)
Egz. dostępny w Bibliotece Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej 

UJ. Sygn. IDZ 158/P

066. Procesy selekcji społecznych a kształt osobowości kandydatów do za
wodu nauczyciela / Ryszard Filas // Rocznik Naukowo-Dydaktyczny 
w Krakowie. Prace Socjologiczne. – Z 2 (1994), s. 63–68
Artykuł jest zmodyfikowaną wersją autoreferatu rozprawy doktorskiej pt. „Selekcje 

do zawodu a osobowość nauczycieli” napisanej pod kierunkiem doc. dra hab. 

Jana Jerschiny i obronionej w 1991 r. na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UJ

067. Samodzielne tygodniki repertuarowe w Polsce i ich odbiorcy / Ryszard 
Filas // Zeszyty Prasoznawcze. – 1994, nr 3/4, s. 131–146

068. Społeczny odbiór programów Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej 
S.A. w Rzeszowie / oprac. Ryszard Filas, Henryk Siwek. – Kraków, 
czerwiec 1994
Raport z badań. Źródło niepublikowane
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069. „Super Express”: czytelnicy i pozycja na polskim rynku prasowym 
u progu 1994 / oprac. Ryszard Filas. – Kraków: Ośrodek Badań 
Prasoznawczych UJ, 1994. – 6, [29] s.; 30 cm. – (Raporty OBP; 558)
Oprac. dotyczące czytelnictwa Super Expresu na koniec 1994. – Zawiera również 

omówienie nowych tendencji w czytelnictwie prasy (2 poł. 1993 roku) oraz 

charakterystykę poczytności i struktury kręgów publiczności dzienników 

ogólnoinformacyjnych o zasięgu informacyjnym

070. Tygodnik „Antena” na tle innych magazynów telewizyjnych / oprac. 
Ryszard Filas. – Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych UJ, 1994. 

– 25, [46] s.; 30 cm. – (Raporty OBP; 561)
Oprac. dotyczące tygodnika Antena, zawierające informacje o jego ofercie, 

czytelnikach oraz jego porównanie z innymi tygodnikami tego typu

071. Tygodnik „Gospodyni” – jego czytelnicy i pozycja na rynku prasowym 
na tle innych pism adresowanych do kobiet: badania Ośrodek Badań 
Prasoznawczych UJ – grudzień 1993 / oprac. Ryszard Filas. – Kraków: 
Ośrodek Badań Prasoznawczych UJ, 1994. – 24, [16] s.; 30 cm. – 
(Raporty OBP; 545)

072. Zmiany w czytelnictwie prasy 1993 – zmierzch optymizmu? / Ryszard 
Filas // Zeszyty Prasoznawcze. – 1994, nr 1/2, s. 181–191
Na bazie ogólnopolskich badań ankietowych UJ (XII 1993; N = 4818), na tle 

badań wcześniejszych (1991–1993)

073. Zmiany w preferencjach czytelniczych prasy kobiecej / Ryszard Filas 
// W: Dylematy transformacji prasy polskiej 1989–1993 / red. Alina 
Słomkowska. – Warszawa: Elipsa, 1994. – S. 56–64

1995
074. Czytelnictwo prasy kobiecej i młodzieżowej / Ryszard Filas // W: Forum 

czytelnicze: książka – prasa – wideo. Materiały z konferencji 11.10.1994 
/ red. Ewa PiotrkiewiczKarmowska. – Warszawa: Polskie Towarzystwo 
Czytelnicze, 1995. – S. 43–47
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075. Czytelnictwo prasy w połowie lat dziewięćdziesiątych: od czytel
nictwa do oglądactwa? / Ryszard Filas // Zeszyty Prasoznawcze. – 1995, 
nr 3/4, 142–153
Na bazie ogólnopolskich badań ankietowych UJ (V 1995; N = 4990), na tle 

badań wcześniejszych (1991–1994)

076. „Gazeta Wyborcza / Gazeta w Katowicach”: czytelnicy i pozycja 
na rynku prasowym / oprac. Ryszard Filas. – Kraków: Ośrodek Badań 
Prasoznawczych UJ, 1995. – (Raporty OBP)

077. Międzynarodowe seminarium „Prawne i ekonomiczne uwarunkowania 
wolności i pluralizmu mediów”, Bratysława, 6–7 października 1995 
/ Ryszard Filas // Zeszyty Prasoznawcze. – 1995, nr 3/4, s. 187–189

078. Odbiór programów Ośrodka Telewizji Polskiej S.A. w Rzeszowie / 
oprac. Ryszard Filas, Henryk Siwek. – Kraków, styczeń 1995
Raport z badań. Źródło niepublikowane

079. Panorama czytelnictwa prasy (1989–1994) / Ryszard Filas // W: Pię
ciolecie transformacji mediów 1989–1994 / red. Alina Słomkowska. 

– Warszawa: Elipsa, 1995. – S. 37–46
080. Prasa, radio i telewizja w Polsce: wiosna 1995. T. 1, Czytelnictwo gazet 

i czasopism / oprac. Ryszard Filas, Henryk Siwek. – Kraków: Ośrodek 
Badań Prasoznawczych UJ, 1995. – 30 cm. – (Raporty OBP; 567)
Zestawienie danych liczbowych dotyczących czytelnictwa gazet i czasopism 

skierowane do użytkowników korzystających z mediów w celach komercyjnych. 

Zawiera informacje na temat tytułów, czytelników, ich stosunku do czasopism oraz 

reklamy. Podpowiada, gdzie i dlaczego warto zamieścić reklamę. Egz. dostępny 

w Bibliotece Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Sygn. IDZ 158/P

081. Prasa, radio i telewizja w Polsce: wiosna 1995. T. 2, Odbiór radia 
i telewizji / oprac. Ryszard Filas, Henryk Siwek. – Kraków: Ośrodek 
Badań Prasoznawczych UJ, 1995. – 30 cm. – (Raporty OBP; 568)
Oprac. dotyczące odbioru ogólnopolskich, ponadlokalnych, regionalnych i lokalnych 

rozgłośni radiowych oraz kanałów telewizyjnych, zawierające wykresy obrazujące 

czas oglądania wybranych rozgłośni i telewizji. Egz. dostępny w Bibliotece 

Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Sygn. IDZ 158/P

082. Społeczny odbiór programów Ośrodka Telewizji Polskiej S.A. w Łodzi 
/ oprac. Ryszard Filas, Jarosław Grzybczak. – Kraków, maj 1995
Raport z badań. Źródło niepublikowane
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083. Zmiany w czytelnictwie prasy w latach 1993–1994 (czerwiec 1993 
– czerwiec 1994) / Ryszard Filas // Zeszyty Prasoznawcze. – 1995, 
nr 1/2, s. 164–174
Na bazie ogólnopolskich badań ankietowych UJ (VI 1994, N = 4978)

1996
084. Aktywność kulturalna i medialna Polaków (1978–1995) / Ryszard 

Filas // Zeszyty Prasoznawcze. – 1996, nr 3/4, s. 12–37. – Streszcz. ang.
Porównanie aktywności w latach: 1978, 1984 i 1995

085. Bieżąca oferta, sytuacja rynkowa i czytelnictwo „Słowa – Dziennika 
Katolickiego” / oprac. Ryszard Filas, Stanisław Nowicki. – Kraków: 
Ośrodek Badań Prasoznawczych UJ, 1996
Opinia wydawnicza. Źródło niepublikowane

086. Czytelnictwo prasy oraz odbiór radia i telewizji w latach 1989–1995 / 
Ryszard Filas // W: Media i dziennikarstwo w Polsce 1989–1995 / red. 
Gerd G. Kopper, Ignacy Rutkiewicz, Katharina Schliep. – Kraków: 
Ośrodek Badań Prasoznawczych UJ, 1996. – S. 21–37. – Streszcz ang., ros.

087. Meandry czytelnictwa gazet i czasopism w Polsce 1989–1995 / Ryszard 
Filas // W: Valeriana: eseje o komunikowaniu między ludźmi / red. 
Jerzy MikułowskiPomorski, Zbigniew Bajka. – Kraków: Ośrodek 
Badań Prasoznawczych UJ, 1996. – S. 313–327. – Streszcz ang., ros. 

088. Odbiór programów telewizji Łódź, raport z badań w reg. łódzkim 
/ oprac. Ryszard Filas. – Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych 
UJ, 1996. – 30 cm
Raport z badań. Źródło niepublikowane

089. Posiadane udogodnienia a odbiór telewizji w Polsce w połowie lat 
dziewięćdziesiątych / Ryszard Filas // Zeszyty Prasoznawcze. – 1996, 
nr 3/4, s. 164–174
Na postawie badań ankietowych OBP UJ z 1991–1995. Fragment artykułu 

pt. Odbiór telewizji i jej publiczność u progu 1996 roku z opracowania: Prasa, 

radio i telewizja w Polsce – zima 1995/1996, tom 3. Kraków, kwiecień 1996



47Dorobek naukowy i ekspercki Ryszarda Filasa

090. Prasa, radio i telewizja w Polsce: jesień 1996. T. 1, Czytelnictwo gazet 
i czasopism / oprac. Ryszard Filas, Henryk Siwek. – Kraków: Ośrodek 
Badań Prasoznawczych UJ, 1996. – 30 cm. – (Raporty)
Egz. dostępny w Bibliotece Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej 

UJ. Sygn. IDZ 158/P

091. Prasa, radio i telewizja w Polsce: zima 1995/1996. T. 1, Czytelnictwo 
gazet i czasopism / oprac. Ryszard Filas, Henryk Siwek. – Kraków: 
Ośrodek Badań Prasoznawczych UJ, 1996. – 30 cm. – (Raporty OBP; 571)
Egz. dostępny w Bibliotece Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej 

UJ. Sygn. IDZ 158/P

092. Prasa, radio i telewizja w Polsce: zima 1995/1996. T. 2, Odbiór radia 
/ oprac. Ryszard Filas, Henryk Siwek. – Kraków: Ośrodek Badań 
Prasoznawczych UJ, 1996. – 30 cm. – (Raporty OBP; 572)
Egz. dostępny w Bibliotece Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej 

UJ. Sygn. IDZ 158/P

093. Prasa, radio i telewizja w Polsce: zima 1995/1996. T. 3, Odbiór telewizji 
/ oprac. Ryszard Filas, Henryk Siwek. – Kraków: Ośrodek Badań 
Prasoznawczych UJ, 1996. – 30 cm. – (Raporty OBP; 573)
Egz. dostępny w Bibliotece Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej 

UJ. Sygn. IDZ 158/P

094. Słuchacze radia publicznego i stacji komercyjnych w Polsce (1994–1995): 
szkic do portretu / Ryszard Filas // W: Transformacja radia w Polsce 
i na świecie 1990–1995 / red. Jan Kantyka, Marek Jachimowski. – Katowice: 
Fundacja dla Wspierania Śląskiej Humanistyki, 1996. – S. 223–231

095. „SM – Sztandar”: pozycja na rynku czytelniczym i jej uwarunkowania 
w latach dziewięćdziesiątych w świetle badań OBP UJ / oprac. Ryszard 
Filas. – Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych UJ, 1996
Raport z badań. Źródło niepublikowane

096. Uwarunkowania poczytności „Super Expressu” na Górnym Śląsku 
(analiza porównawcza zawartości oferty oraz zainteresowań czytelników 

„Super Expressu”, „GW – Gazety w Katowicach” oraz „Trybuny Śląskiej” 
i „Dziennika Zachodniego”) / oprac. Ryszard Filas. – Kraków: Ośrodek 
Badań Prasoznawczych UJ, 1996. – (Raporty OBP; 574)
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097. Zmiany w czytelnictwie czasopism: 1994–1995: główne tendencje 
/ Ryszard Filas // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / 
PAN. – 1996, z. 1, s. 51–53
Streszczenie referatu

1997
098. Dychotomia: racjonalizm – irracjonalizm: próba określenia praktycznej 

filozofii młodzieży / Ryszard Filas, Lucjan Miś, Jan Szmyd // Rocznik 
Naukowo-Dydaktyczny. Prace Filozoficzne. – Z. 7 (1997), s. 57–71

099. Kto w Polsce czyta prasę, jaką i czego w niej szuka: z doświadczeń lat 
dziewięćdziesiątych / Ryszard Filas // Zeszyty Prasoznawcze. – 1997, 
nr 3/4, s. 26–46. – Streszcz. ang.
Synteza na bazie serii badań ogólnopolskich OBP UJ z cyklu „Polacy i media 

masowe” z lat 1990–1996

100. Odbiór oferty programowej telewizji Łódź, Kraków / oprac. Ryszard 
Filas, Henryk Siwek. – Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych 
UJ, 1997. – 30 cm
Raport z badań. Źródło niepublikowane

101. Prasa polska lat dziewięćdziesiątych i jej odbiorcy / Ryszard Filas // 
W: Kultura polska 1989–1997: raport / red. Teresa Kostyrko. – Warszawa: 
Instytut Kultury, 1997. – S. 209–231

102. Prasa, radio i telewizja w Polsce: zima 1996. T. 1, Czytelnictwo gazet 
i czasopism / oprac. Ryszard Filas, Henryk Siwek. – Kraków: Ośrodek 
Badań Prasoznawczych UJ, 1997. – 30 cm. – (Raporty OBP)
Egz. dostępny w Bibliotece Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej 

UJ. Sygn. IDZ 158/P

103. Prasa, radio i telewizja w Polsce: jesień 1996. T. 2, Odbiór radia i telewizji 
/ oprac. Ryszard Filas, Henryk Siwek. – Kraków: Ośrodek Badań 
Prasoznawczych UJ, 1997. – 30 cm. – (Raporty OBP)
Egz. dostępny w Bibliotece Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej 

UJ. Sygn. IDZ 158/P
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104. Prasa, radio i telewizja w Polsce: jesień 1996. T. 3, Odbiór telewizji 
/ oprac. Ryszard Filas, Henryk Siwek. – Kraków: Ośrodek Badań 
Prasoznawczych UJ, 1997. – 30 cm. – (Raporty OBP)
Egz. dostępny w Bibliotece Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej 

UJ. Sygn. IDZ 158/P

105. Socjologowie a komunikowanie masowe i badanie opinii publicznej: 
(refleksje po X Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym, Katowice, 
22–25 września 1997) / Ryszard Filas / Zeszyty Prasoznawcze. – 1997, 
nr 3/4, s. 223–225

106. Tygodniki repertuarowe w Polsce w roku 1997 – samodzielne 
i niesamodzielne / oprac. Ryszard Filas. – Kraków: Ośrodek Badań 
Prasoznawczych UJ, 1997
Raport z badań. Źródło niepublikowane

107. Tygodniowe dodatki telewizyjne w Polsce 1997 / oprac. Ryszard 
Filas. – Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych UJ, 1991. – 30 cm
Raport z badań. Źródło niepublikowane

108. Zmiany w czytelnictwie prasy w latach 1995–1996 / Ryszard Filas. // 
Zeszyty Prasoznawcze. – 1997, nr 1/2, s. 156–167
Skrócona wersja opracowania pt. Zmiany w czytelnictwie prasy 1995–1996: 

normalizacja czy cisza przed burzą? zamieszczona w pracy: Prasa, radio i telewizja 

w Polsce – jesień 1996, tom 1. Kraków 1997

1998
109. Czytelnictwo prasy w 1997 roku / Ryszard Filas // Zeszyty Prasoznawcze. 

– 1998, nr 1/2, s. 168–182
Na podstawie badań ogólnopolskich zrealizowanych przez OBP UJ (X/XI 1997, 

N = 5196)

110. Dzienniki regionalne w latach 1989–1992 / Ryszard Filas // W: ABC 
dzienników regionalnych. – Poznań: Press, 1998. – S. 3–9
Dodatek specjalny do mies. Press 1998, nr 8

111. „Gazeta Krakowska” w opinii swych pracowników. Pozycja na rynku 
– specyfika – perspektywy. Studium opinii załogi w świetle badań 
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socjologicznych wśród pracowników redakcji, wydawnictwa, promocji 
i reklamy / oprac Ryszard Filas. – Kraków, kwiecień 1998
Raport z badań. Źródło niepublikowane

112. Gdy zachodnia kultura masowa była dywersją ideologiczną / Tri
stan Mattelart; tł. Ryszard Filas // Zeszyty Prasoznawcze. – 1998, 
nr 3/4, s. 139–152
Przekład z języka francuskiego

113. Magazyny repertuarowe w Polsce w 1998 roku. Próba oceny atrakcyjności 
dla użytkownika pakietu Wizja TV / oprac. Ryszard Filas. – Kraków, 
listopad 1998
Ekspertyza. Źródło niepublikowane

114. Narodziny badań opinii publicznej w Polsce / Ryszard Filas // Zeszyty 
Prasoznawcze. – 1998, nr 3/4, s. 195–198
Konferencja naukowa w Warszawie (23 X 1998)

115. Prasa, radio i telewizja w Polsce: jesień 1997. [T. 1] Czytelnictwo prasy 
w Polsce / oprac. Ryszard Filas, Henryk Siwek. – Kraków: Ośrodek 
Badań Prasoznawczych UJ, 1998. – 30 cm. – (Raporty OBP)
Egz. dostępny w Bibliotece Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej 

UJ. Sygn. IDZ 158/P

116. „Przegląd Sportowy” – „Tempo” – „Sport”. Część I: Publiczność dzienników 
sportowych – podobieństwa i odmienności; Część II: cechy wspólne 
i odmienne dzienników sportowych w świetle analizy jakościowej / 
oprac. Ryszard Filas. – Kraków, czerwiec–lipiec 1998
Ekspertyza dla Wydawnictwa JMG Sport Publishing. Źródło niepublikowane

117. Zeit des Wandels in den Medien: Die Presse, Hörfunk und Fernse
hnutzungbin den Jahren 1989 bis 1996 / Ryszard Filas // In: Medien
transformation und Journalismus in Polen 1989–1996 / hrsg. Gerd 
G. Kopper, Ignacy Rutkiewicz, Katharina Schliep. – Garz bei Berlin: 
Vistas, 1998. – S. 213–234
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1999
118. Czasopisma i ich odbiorcy / Ryszard Filas // W: Kultura polska w dekadzie 

przemian / red. Teresa Kostyrko, Marcin Czerwiński. – Warszawa: 
Instytut Kultury, 1999. – S. 133–150
Czasopisma polskie 1989–1999

119. Dziesięć lat przemian mediów masowych w Polsce (1989–1999): 
propozycja periodyzacji / Ryszard Filas // Zeszyty Prasoznawcze. – 1999, 
nr 1/2, s. 31–58. – Streszcz. ang.
Synteza. Kontynuacja opracowania pt. Pięć lat przemian mediów masowych 

w Polsce: bilans wstępny, Zeszyty Prasoznawcze 1994, nr 1/2

120. Krakowski Ośrodek Badań Prasoznawczych i początki badań odbioru 
mediów / Ryszard Filas // Kultura i Społeczeństwo. – 1999, nr 4, s. 115–138

121. Periodyzacja rozwoju mediów polskich 1989–1999 / Ryszard Filas // 
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / PAN. – 1999, z. 1, s. 72–74
Streszczenie referatu

2000
122. Czytelnictwo prasy u progu 2000 roku / Ryszard Filas // Zeszyty 

Prasoznawcze. – 2000, nr 1/2, s. 206–222
Na bazie badań ogólnopolskich zrealizowanych w okresie 15 X – 20 XI 1999 

(N = 4873)

123. I ambitny, i ryzykowny: o szansach projektu katolickiej Telewizji 
Familijnej / Ryszard Filas // Tygodnik Powszechny. – 2000, nr 22, s. 1, 5

124. Les médias polonais en processus de transformation 1989–2000 / 
ed. Ryszard Filas. – Paris, fèvrier–mars 2000
Polycopie des cours donnés à l’Institut Français de Presse, Université Paris II. Skrypt 

wykładów udzielonych we Francuskim Instytucie Prasy, University of Paris II

125. Kapitał zagraniczny w polskich mediach audiowizualnych / Ryszard 
Filas // Zeszyty Prasoznawcze. – 2000, nr 3/4, s. 82–98

126. Socjologowie a komunikowanie masowe: refleksje po XI Ogólnopolskim 
Zjeździe Socjologicznym, Rzeszów, 20–23 września 2000 r. / Ryszard 
Filas // Zeszyty Prasoznawcze. – 2000, nr 3/4, s. 194–198

127. Sprawozdanie z XI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, Rzeszów, 
20–23 września 2000 r. 
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128. Czytelnictwo prasy u progu roku 2000 / Ryszard Filas // Zeszyty 
Prasoznawcze. – 2000, nr 1/2, s. 206–222

2001
129. Aktywność czytelnicza Polaków przełomu wieków / Ryszard Filas // 

Zeszyty Prasoznawcze. – 2001, nr 3/4, s. 7–36. – Streszcz. ang.
Synteza. Zmieniona wersja referatu pt. Polacy jako czytelnicy prasy na przełomie 

wieków ze zbioru Polskie media u progu XXI wieku. Warszawa 2001

130. „Dziennik Sportowy” 1999–2000. Pozycja na rynku i zmiany kręgu 
czytelników po dwóch latach konsolidacji „Przeglądu Sportowego” 
i „Tempa” / oprac. Ryszard Filas. – Kraków, luty 2001
Raport z badań. Źródło niepublikowane

131. Pierwsze Targi Media Polska 2001: Kraków, 22–24 lutego 2001 / 
Katarzyna PokornaIgnatowicz, Ryszard Filas // Zeszyty Prasoznawcze. 

– 2001, nr 1/2, s. 165–168
Sprawozdanie

132. Polacy jako czytelnicy prasy na przełomie wieków / Ryszard Filas // 
W: Polskie media u progu XXI wieku / red. Janusz Adamowski, Marek 
Jabłonowski. – Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRAJR, 2001. 

– S. 57–68

2002
133. 15 lat telewizji kablowej w Polsce / Ryszard Filas // Zeszyty Prasoznawcze. 

– 2002, nr 3/4, s. 15–42. – Streszcz. ang.
134. Charakterystyka badań terenowych i narzędzi badawczych / Ryszard 

Filas // W: Polskie słowa sztandarowe i ich publiczność / Walery 
Pisarek. – Kraków: Universitas, 2002. – S. 181–192

135. Czytelnictwo prasy codziennej w regionie lubelskim – zima 2002 / oprac. 
Ryszard Filas. – Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych UJ, 2002
Raport z badań. Źródło niepublikowane

136. Czy powinniśmy obawiać się mediów / Ryszard Filas // Wychowawca. 
– 2002, nr 6, s. 6–8
Skutki oddziaływania mediów
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137. Das Mediensystem Polens / Ryszard Filas, Paweł Płaneta // W: Interna
tionales Handbuch Medien 2002/2003 / Redaktion Christiane Matzen. 

– BadenBaden: HansBredowInstitut; Nomos Verlagsgesellschaft, 
2002. – S. 486–501

138. Korzystanie z Internetu a czytelnictwo prasy (i odbiór innych me
diów) / Ryszard Filas // W: Polskie doświadczenia w kształtowaniu 
społeczeństwa informacyjnego. Dylematy cywilizacyjnokulturowe. 
Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej pod protektoratem Jego 
Magnificencji Rektora prof. zw. dr. hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza, 
Kraków, 28 września 2001 r. / red. Lesław Henryk Haber. – Kraków: 
Wydział Nauk Społecznych Stosowanych. Akademia GórniczoHutnicza, 
2002. – S. 243–252

139. Media wobec terroryzmu: Trzecia Konferencja Mediów Publicznych 
Kraków, 10–11 września 2002 / Ryszard Filas // Zeszyty Prasoznawcze. 

– 2002, nr 3/4, s. 187–190
140. Polacy jako czytelnicy prasy na przełomie wieków: stan obecny i pers

pektywy / Ryszard Filas // W: Polskie media u progu XXI wieku / 
red. Janusz Adamowski, Marek Jabłonowski. – Warszawa: Oficyna 
Wydawnicza ASPRAJR, 2002. – S. 57–68

141. Prasa polska w systemie komunikacji społecznej w latach dziewięćdzie
siątych / Ryszard Filas // W: Książka i prasa w systemie komunikacji 
społecznej / red. Maria Juda. – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Marii CurieSkłodowskiej, 2002. – S. 201–224

2003
142. Konferencja „Środki masowego komunikowania a polityka i społe

czeństwo na przełomie XX i XXI wieku”, Szczyrk, 24–26 września 2003 
/ Ryszard Filas // Zeszyty Prasoznawcze. – 2003, nr 3/4, s. 211–213

143. Rośnie dominacja mediów elektronicznych – nowa faza przemian 
polskiego rynku / Ryszard Filas // Zeszyty Prasoznawcze. – 2003, 
nr 3/4, s. 7–34. – Streszcz. ang.

144. Zaangażowanie kapitału obcego w polskie stacje radiowe i telewizyjne: 
szansa technologiczna czy zagrożenie dla kultury narodowej? / Ryszard 
Filas // Zeszyty Prasoznawcze. – 2003, nr 1/2, s. 17–44. – Streszcz. ang.
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2004
145. Das Mediensystem Polens / Ryszard Filas, Paweł Płaneta // W: Interna

tionales Handbuch Medien 2004/2005 / Redaktion Christiane Matzen. 
– BadenBaden: HansBredowInstitut; Nomos Verlagsgesellschaft, 
2004. – S. 520–541

146. Miejsce prasy w systemie mediów dziś i jutro / Ryszard Filas // W: Spo
łeczeństwo informacyjne – wizja czy rzeczywistość?. T. 2. – Kraków, 
2004. – S. 375–384

147. Prasa lokalna w budowie społeczeństwa obywatelskiego: konferencja 
w Warszawie, 21 września 2004 r. Gmach Senatu RP / Ryszard Filas 
// Zeszyty Prasoznawcze. – 2004, nr 3/4, s. 208–212

148. Socjologowie a komunikowanie masowe: refleksje po XII Ogólnopolskim 
Zjeździe Socjologicznym, Poznań 15–18 września 2004 / Ryszard Filas 
// Zeszyty Prasoznawcze. – 2004, nr 3/4, s. 205–207

149. Władysław Kwaśniewicz 9.06.1926–16.08.2004 / Ryszard Filas // 
Zeszyty Prasoznawcze. – 2004, nr 3/4, s. 198–200

2005
150. Rynek prasy codziennej w Polsce przed „Faktem” i z „Faktem” / Ryszard 

Filas // Zeszyty Prasoznawcze. – 2005, nr 3/4, s. 7–32
Zmiany zachodzące na rynku prasy codziennej w pierwszym pięcioleciu XXI 

wieku, ze szczególnym uwzględnieniem roli tabloidu Fakt

2006
151. Od czytelnictwa do oglądactwa, od oglądactwa do surfowania czyli 

jak zmienia się korzystanie z prasy pod wpływem nowych i nowszych 
mediów / Ryszard Filas // W: Środki masowego komunikowania 
a społeczeństwo / red. Marian Gierula. – Katowice: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Śląskiego, 2006. – S. 212–229

152. Polityka KRRiT w drugim procesie koncesyjnym (2001–2005): intencje 
i skutki (próba oceny) / oprac. Ryszard Filas. – Kraków, 2006
Raport z badań. Źródło niepublikowane
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2007
153. Badania rynku medialnego / Ryszard Filas // W: Słownik wiedzy 

o mediach / red. Edward Chudziński. – Warszawa: Wydawnictwo 
Szkolne PWN; BielskoBiała: Park Edukacja, 2007. – S. 209–223

154. Polskie czasopisma w XXI wieku – rozwój czy kryzys? / Ryszard Filas 
// Zeszyty Prasoznawcze. – 2007, nr 1/2, s. 11–50. – Streszcz. ang.
Sytuacja na rynku czasopism 2001–2006

155. Prasa ogólnokrajowa po 1989 r. / Ryszard Filas // W: Słownik wiedzy 
o mediach / red. Edward Chudziński. – Warszawa: Wydawnictwo 
Szkolne PWN; BielskoBiała: Park Edukacja, 2007. – S. 108–125

156. Sytuacja na polskim rynku prasowym a możliwości wpływu gazet 
i czasopism na debatę publiczną / Ryszard Filas // W: Media masowe 
w praktyce społecznej / red. Danuta Waniek, Janusz Włodzimierz 
Adamowski. – Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRAJR, 2007. 
– S. 255–270

157. Współczesny rynek prasowy / Ryszard Filas // W: Słownik wiedzy 
o mediach / red. Edward Chudziński. – Warszawa: Wydawnictwo 
Szkolne PWN; BielskoBiała: Park Edukacja, 2007. – S. 95–107

2008
158. Infantylizacja społeczeństwa / Ryszard Filas // Zeszyty Prasoznawcze. 

– 2008, nr 1/2, s. 184–185
Rec. książki A. Viatteau, La Société infantile, Paris: Éditions Hora Decima 2007

159. Polski rynek prasy codziennej w I dekadzie XXI wieku (w szczegól
ności po roku 2003) / Ryszard Filas // Zeszyty Prasoznawcze. – 2008, 
nr 3/4, s. 7–26. – Streszcz. ang.

2009
160. Das Mediensystem Polens / Ryszard Filas, Paweł Płaneta // W: Interna

tionales Handbuch Medien 2007/2008 / Redaktion Christiane Matzen. 
– BadenBaden: HansBredowInstitut; Nomos Verlagsgesellschaft, 
2009. – S. 518–541
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161. Media in Poland and public discourse / Ryszard Filas, Paweł Płaneta 
// W: Press freedom and pluralism in Europe: concepts & conditions / 
red. Andrea Czepek, Melanie Hellwig, Ewa Novak. – Bristol, Chicago: 
Intellectual, 2009. – S. 141–163

2010
162. Dwadzieścia lat przemian polskich mediów (1989–2009) w ujęciu 

periodycznym / Ryszard Filas // Zeszyty Prasoznawcze. – 2010, 
nr 3/4, s. 7–26
Synteza

163. Rynek mediów w województwie małopolskim (2009) / oprac. Ryszard 
Filas. – Kraków, 2010
Praca niepublikowana. Opracowanie dla Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego

2011
164. II Forum Prasy Sądeckiej nt. Rola prasy lokalnej, bibliotek i muzeów 

w umacnianiu małych ojczyzn na Sądecczyźnie – jak usprawniać 
to partnerstwo? Nowy Sącz, 1 lipca 2011 / Ryszard Filas // Media 
i Społeczeństwo. – 2011, t. 1, s. 199–200

165. Konferencja pt. Media regionalne i lokalne – tożsamość, wspólnotowość, 
podmiotowość – PWSZ Oświęcim, 9 czerwca 2011 r. / Ryszard Filas 
// Media i Społeczeństwo. – 2011, t. 1, s. 197–198

166. Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego 
dziennikarstwa: Ustroń, 19–21 września 2011 r. / Ryszard Filas // 
Zeszyty Prasoznawcze. – 2011, nr 3/4, s. 240–244
Sprawozdanie

167. Strategia rozwoju kapitału społecznego: projekt dokumentu po 
konsultacjach społecznych / red. Monika Smoleń i in.; współpraca 
merytoryczna Ryszard Filas i in. – Warszawa: Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, 2011. – 128 s.; 30 cm.
Współpraca merytoryczna (raport alternatywny) w ramach zespołu prof. 

Jerzego Hausnera – cel operacyjny 3: Usprawnienie procesów komunikacji 

społecznej oraz wymiany wiedzy. Dostęp: http://ks.mkidn.gov.pl/media/
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download_gallery/20111014_SRKS_po_konsultacjach_spo%C5%82ecznych_

tekst_glowny.pdf

2012
168. Czy w Polsce jest miejsce na lokalną telewizję komercyjną? Doświad

czenia i perspektywy / Ryszard Filas // Zeszyty Prasoznawcze. – 2012, 
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Tomasz Mielczarek

NARODZINY NAUKI O PRASIE

W ostatniej dekadzie w polskiej literaturze naukowej niezbyt 
trafnie powtarzano pogląd, że medioznawstwo narodziło 
się dopiero w latach trzydziestych XX wieku. Zapominano 

jednak, że nauka ta wyrasta z prasoznawstwa, a to swymi korzeniami sięga 
XVII wieku. W dobie cyfrowej rzeczywistości wypada o tym nieustannie 
przypominać, prasoznawstwo bowiem wypracowało wiele zdumiewająco 
żywotnych narzędzi i teorii badawczych, które po niezbędnych adaptacjach 
okazują się przydatne również w badaniach współczesnych.

Taki też cel ma ten artykuł, który z jednej strony przypomina, wydawać 
by się mogło powszechnie znane fakty, z drugiej natomiast, na podstawie 
nowej literatury przedmiotu, nieco je doprecyzowuje a w kilku przypadkach 
koryguje wcześniejsze ustalenia.

Jego celem jest też podkreślenie niezaprzeczalnych zasług prekursorów 
polskiego prasoznawstwa/medioznawstwa, którzy w trudnych warunkach 
Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, z ograniczonym dostępem do zagranicznej 
literatury, niemal bez środków na współpracę międzynarodową, nie tylko 
zbudowali polskie fundamenty tej nauki, ale wprowadzili ją do zagranicz
nego naukowego obiegu.

Przypomnijmy zatem, że pierwsze refleksje dotyczące mediów masowych 
są niemal tak samo stare jak prasa. Ponieważ prasa szczególnie intensywnie 
rozwijała się w Niemczech w XVII wieku, właśnie tam można poszukiwać 
publikacji, w których dostrzeżono to nowe w owym czasie zjawisko społecz
ne. Zapewne pierwszą naukową definicję prasy stworzył Christoph Besold 
(1577–1638), który w 1629 roku w Praktycznej encyklopedii (Thesaurus 
Practicus) zastosował pojęcie „neue zeitungen” („czasopisma informacyj
nego”) w odniesieniu do gazet (Kurth 1944).
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Z dużym stopniem prawdopodobieństwa stwierdzić można, że pierwszym 
samoistnym dziełem dotyczącym prasy był szesnastostronicowy łaciński 
Discursus de novellarum, quas vocant Neue Zeitunge, hodierno usu et abusu 
(Dyskurs o używaniu i nadużywaniu wiadomości, które się nazywa nowymi 
gazetami). Rozprawkę wydaną w Jenie w 1676 roku napisał prawnik i poeta 
Ahasver Fritsch (1629–1701)1. Już sam tytuł broszury sugerował, że jej autor 
uznał nowe medium za bezużyteczne i niepotrzebnie zabierające czas.

Jeszcze poważniejsze zarzuty wobec gazet wysunął Johann Ludwig Hart
mann. W kazaniu wygłoszonym, a następnie opublikowanym w 1679 roku 
w Rotenburgu, uznał je za bezbożne (Weber 2005, s. 15).

Całkowicie odmienne stanowisko w sprawie gazet sformułował w dziele 
Schediasma curiosum de lectione novellarum (Ciekawy szkic o czytaniu 
gazet) kompozytor i pedagog Christian Weise (1642–1708) (Weise 1685). 
Swą blisko stustronicową publikację podzielił na dwa fragmenty. Druga 
sześćdziesięciostronicowa jej część zatytułowana została Nucleus Novel-
larum ab anno 1660 usque 1676. Zawierała zestawienie najważniejszych 
informacji ogłoszonych w prasie2.

W 1690 roku pochodzący ze Zgorzelca student teologii i medycyny Tobias 
Peucer obronił na lipskim uniwersytecie rozprawę doktorską zatytułowaną 
De relationibus novellis. Tytuł ten można przetłumaczyć jako relacje lub 
aktualności zamieszczone w czasopiśmie informacyjnym (Informacje w ga-
zecie). Była to pierwsza, napisana po łacinie rozprawa naukowa dotycząca 
dziennikarstwa. Liczyła zaledwie 29 tez składających się z jednego lub kilku 
akapitów. Z dzisiejszego punktu widzenia jej autor nadzwyczaj trafnie uznał, 
że podstawowym celem gazet jest dostarczanie informacji. Winny być one 
podawane językiem jasnym i prostym, bez zbędnych oratorskich ozdobników. 
Informacja powinna mieć charakter rzeczowy, praktyczny, opisowy, dotyczyć 
spraw aktualnych i zaspokajać ludzką ciekawość. Uwiarygodnia ją znana 
osoba, okoliczności lub miejsce zdarzenia. Jeśli już wybieramy informacje 
do druku, trzeba zwracać uwagę na fakty warte zapamiętania. Powinno się 
je podawać w porządku chronologicznym. Tobias Peucer, odwołując się 

1 Wydano wiele reprintów tej publikacji. Jeden z ostatnich ukazał się w 2010 roku 
staraniem amerykańskiego wydawnictwa Kessinger Publishing.

2 Walery Pisarek nazbyt życzeniowo uważał, że tekst ten można uznać za pierwszą 
analizę zawartości prasy, zob. (Pisarek 2008, s. 211).
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do Arystotelesa, stwierdził, że dziennikarstwo to „historia bez porządku”. 
Chociaż miał świadomość, że gazety wydawane są dla zysku, zwracał uwagę 
na etyczne aspekty dziennikarstwa i podkreślał, że informacje nie powinny 
naruszać dobrych obyczajów oraz nakłaniać do religijnych waśni (Atwood, 
de Beer 2001, s. 485–496).

Ze zdecydowanie większym rozmachem, z myślą o mniej wymagającym 
czytelniku, podobne kwestie omówił Kaspar von Stieler (1632–1707) w pracy 
zatytułowanej Zeitungs Lust und Nutz wydanej w Hamburug w 1695 roku3. 
Niemieccy historycy uważają tę pracę za pierwszy podręcznik dziennikar
stwa (Weber 2005, s. 16).

Od momentu ukazania się tego dzieła na głębszą refleksję dotyczącą 
społecznej roli prasy trzeba było czekać ponad sto lat. Można przyjąć, 
że pierwsze istotne spostrzeżenia dotyczące wpływu prasy na społeczeń
stwo pojawiły się w pracy Alexisa de Tocquevilla O demokracji w Ameryce 
z 1835 roku. W rozprawie tej autor otwarcie stwierdził, że nie jest zwo
lennikiem pełnej wolności prasy (Tocqueville 1996, t. I, s. 183). Dostrzegł, 
że takie zjawisko występuje w Stanach Zjednoczonych, gdzie tę wolność 
gwarantuje konstytucja. W odróżnieniu od europejskiej, prasa amerykańska 
nie była ograniczana monopolami, koncesjami, zezwoleniami czy opłatami 
stemplowymi. Poszczególne tytuły prasowe, chociaż bardzo liczne, miały 
niewielką siłę. Niemniej jednak prasa amerykańska stawała się potęgą, gdy 
zaczynała mówić jednym głosem. Jej cechą charakterystyczną była ogromna 
liczba reklam i ogłoszeń, brak dyskusji i publicystyki oraz ograniczenie się 
do drukowania jedynie informacji. W ocenie Alexisa de Tocquevilla istota 
amerykańskiego dziennikarstwa polegała na „prostackim i prymitywnym 
wykorzystywaniu namiętności czytelnika” (Tocqueville 1996, t. I, s. 188).

Uważał on jednak, że w amerykańskim społeczeństwie prasa odgrywa 
istotną rolę. Społeczeństwo to składało się z indywidualistów, a władza 
była podzielona. Obywatele mogli czuć się zagubieni, dlatego też chętnie 
zakładali organizacje społeczne. Dla ich codziennego funkcjonowania 

3 Jej pełny tytuł brzmiał: Zeitungs Lust und Nutz. Oder: derer so genanten Novellen 
oder Zeitungen. Wirckende Ergetzlichkeit. Anmut/ Notwendigkeit und Frommen, 
co w dowolnym tłumaczeniu może oznaczać: „Przyjemność i pożyteczność 
gazet albo z tak zwanych wiadomości, czyli z gazet wynikająca uciecha, urok, 
niezbędność i korzyść”. Oryginał: http://digital.bibliothek.unihalle.de/hd/
content/titleinfo/664887 (dostęp: 22.05.2018).
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niezbędna okazywała się gazeta, artykułująca poglądy, z którymi utoż
samiali się czytelnicy. „Gazeta może istnieć pod warunkiem, że wyraża 
doktrynę lub uczucia wspólne znacznej liczbie ludzi. Zawsze reprezentuje 
więc jakąś zbiorowość, której członkami są jej stali czytelnicy” (Tocqueville 
1996, t. II, s. 123).

W połowie XIX wieku wydano w zachodniej Europie pierwsze mono
grafie historycznoprasoznawcze (Prutz 1845; Hatin 1853; 1851–1861; 1869; 
Andrews 1869). Nieco później pojawiły się one w Stanach Zjednoczonych, 
gdzie pierwsza, co prawda niezbyt udana, monografia amerykańskiej prasy 
została wydana w 1873 roku (Lee 1917, s. VII).

Pierwszy cykl wykładów omawiający założenia teoretyczne nauki o pra
sie (początkowo używano określenia Zeitungskunde, a następnie Zeitun
gswissenschaft) został wygłoszony zapewne w 1806 roku na uniwersytecie 
we Wrocławiu4. Choć podobne inicjatywy podejmowano też na innych 
niemieckojęzycznych uniwersytetach, nie oznaczało to jednak, że mieliśmy 
do czynienia z naukowym prasoznawstwem. Można o nim mówić dopiero 
u schyłku XIX wieku, między innymi dzięki aktywności uczonych, którzy 
wcześniej uprawiali dziennikarstwo. Jednym z nich był Oskar Wettstein 
(1866–1952). Studiował on prawo m.in. w Zurychu i Lipsku. W latach 
1890–1895 pracował jako dziennikarz w Belinie, a w latach 1895–1914 był 
redaktorem naczelnym „Züricher Post”. Od roku 1903 do 1938 wykładał 
naukę o prasie (Zeitungswissenschaft) i prawo prasowe na uniwersytecie 
w Zurychu (Bibi 2012, s. 44–46). Warto o nim pamiętać również dlatego, 
że naukowe szlify zdobywali u niego Polacy.

Największe zasługi dla zorganizowania europejskich instytucjonalnych 
badań nad prasą miał Karl Bücher (1847–1930). Na uniwersytecie w Bonn 
studiował on filologię i historię. Magisterium uzyskał w 1870 roku, a następnie 
pracował jako nauczyciel. W latach 1878–1880 był redaktorem „Frankfurter 
Zeitung”. W 1881 roku uzyskał habilitację na wydziale nauk politycznych 
Uniwersytetu Ludwiga Maximiliana w Monachium (Meyen 2013). Pierwszy 
cykl wykładów dotyczących prasy wygłosił w 1884 roku w Bazylei.

Karl Bücher pracował na stanowiskach profesorskich w: Dorpacie 
(od 1882 roku), Bazylei (od 1883 roku) i Karlsruhe (od 1890 roku). Od 1892 roku 

4 Informacja ta pojawia się tylko w jednym źródle (Kafel 1969, s. 30).



69Narodziny nauki o prasie

do emerytury, na którą przeszedł w 1917 roku, kierował Katedrą Ekonomii 
Uniwersytetu Lipskiego. W latach 1902–1903 był dziekanem Wydziału 
Artystycznego Uniwersytetu w Lipsku, a w latach 1903–1904 rektorem 
tego uniwersytetu.

Karl Bücher był krytykiem gazet. Domagał się zniesienia w nich ano
nimowości i przełamania monopolu największych agencji informacyjnych. 
Chociaż dostrzegał użyteczność gazet, uważał, że stanowią one poważne 
zagrożenie dla czytelników. Szczególnie popularna była jego definicja, 
w myśl której „gazeta jest przedsięwzięciem kapitalistycznym, powierzchnią 
ogłoszeniową, wytworzoną jako towar, który daje się sprzedawać dzięki 
części redakcyjnej” (Bücher 1926a, s. 397).

W edukacji dziennikarskiej postrzegał metodę podniesienia jakości 
prasy. Uważał, że nie ma istotnych powodów dla wyodrębniania samodziel
nej nauki o prasie. Aby podnieść swe profesjonalne kompetencje, przyszli 
dziennikarze powinni jednak w większym stopniu studiować historię, 
organizację, statystykę i technologię przemysłu prasowego.

Uznał, że niemiecka prasa zawiodła naukowo, moralnie i technicznie 
w pierwszych miesiącach wielkiej wojny. Dlatego też w 1915 roku zwrócił 
się do saksońskiego Ministerstwa Kultury z prośbą o uruchomienie na lip
skim uniwersytecie Katedry Dziennikarstwa. W następnym roku katedrę 
tę przekształcono w pierwszy w Europie Instytut Prasoznawstwa (Institut 
für Zeitungskunde) (Meyen 2013). Warto pamiętać, że Karl Bücher nie 
postrzegał tego Instytutu jako zaczynu nowej dyscypliny uniwersyteckiej, 
ale jedynie ośrodek przygotowujący studentów do pracy dziennikarskiej 
(Bücher 1926b).

Przy tej okazji zauważmy, że jest niemal niemożliwie stwierdzenie, 
kto pierwszy wpadł na pomysł akademickiego kształcenia dziennikarzy. 
Na pewno stało się to w USA, choć można się spierać, czy pierwsza lokata 
przypadła urodzonemu w tym kraju Walterowi Williamsowi, czy węgier
skiemu uchodźcy Jozepfowi Pulitzerowi.

Walter Williams (1864–1935) był dziennikarzem, redaktorem, edyto
rem, a u schyłku życia prezydentem Uniwersytetu Missouri. Pod koniec 
lat dziewięćdziesiątych XIX wieku lobbował w Zgromadzeniu Ogólnym 
Missouri i Radzie Kuratorów Uniwersytetu Missouri za powołaniem szkoły 
dziennikarstwa. Wielu redaktorów i właścicieli gazet sprzeciwiało się temu, 
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twierdząc, że reporterzy powinni podążać tradycyjną ścieżką szkolenia prak
tycznego. Jednak Zgromadzenie Ogólne i kuratorzy ostatecznie zatwierdzili 
założenie uniwersyteckiego Kolegium Dziennikarstwa w 1905 roku. Funkcję 
dziekana powierzono Walterowi Williamsowi. School of Journalism została 
uruchomiona w 1908 roku. Miała zaledwie kilku studentów i trzech pracow
ników naukowych. Jej szczególną właściwością było połączenie kształcenia 
akademickiego z praktyczną nauką zawodu (Brown 2008, s. 221–222; The 
State Historical).

W 1892 roku Josepf Pulitzer (1847–1911) zaproponował prezydentowi 
nowojorskiego Columbia University założenie pierwszej na świecie szkoły 
dziennikarstwa. Celem szkoły miało być szerzenie wiedzy i idei służby 
publicznej. Pomysł ten nie zyskał jednak akceptacji, choć na jego realizację 
Josepf Pulitzer zaoferował 2 miliony dolarów, z czego jedna czwarta miała 
zostać wykorzystana na ustanowienie nagród w zakresie dziennikarstwa 
i sztuki. Studia uruchomiono dopiero po jego śmierci, 30 września 1912 roku. 
Podjęło je 79 studentów studiów licencjackich i podyplomowych, w tym 
kilkanaście kobiet. Podobnie jak w poprzednim przypadku, studia te łączyły 
wiedzę akademicką ze szkoleniem praktycznym (Boylan 2003).

Wracając do Europy, przypomnijmy, że ogromny wkład do niemieckiego 
profesjonalnego prasoznawstwa miał też nadzwyczaj wszechstronny historyk, 
socjolog i metodolog Max Weber (1864–1920). Z dużym zainteresowaniem, 
a zarazem zaniepokojeniem obserwował uprzemysłowienie i komercjalizację 
europejskiej prasy w drugiej połowie XIX i początkach XX wieku. Uznał, 
że w pogoni za masowym czytelnikiem komercyjna, wysokonakładowa 
prasa nie wahała się publikować pogłosek i plotek. Na znaczeniu zyskiwali 
magnaci prasowi, tracili natomiast dziennikarze. Prasa miała coraz większy 
wpływ na opinię publiczną. Dlatego też niezbędne było podjęcie szerokich 
badań nad wpływem prasy na społeczeństwo (Dickinson 2013, s. 197–215).

Max Weber szczególnie interesował się dziennikarzami. Uważał, że ko
mercjalizacja prasy zmusza ich do pośpiechu, braku staranności, rodzi 
niebezpieczeństwo przekształcenia się z informatorów w publicystów

demagogów. Dziennikarze mieli tego świadomość, a zarazem czuli się 
odpowiedzialni za kształtowanie opinii publicznej. W znacznie większym 
stopniu niż inne inteligenckie profesje byli oni oceniani poprzez pryzmat 
outsiderów (jeśli nie wyrzutków) swego zawodu.
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Biorąc to pod uwagę, Max Weber w 1910 roku przedstawił podczas 
I Zjazdu Niemieckiego Towarzystwa Socjologicznego plan badań nad 
dziennikarstwem i prasą. Zachęcał, aby badać, jakie wymogi jakościowe 
stawiane są dziennikarzom.

Jak wygląda ich adaptacja i selekcja określana przez warunki i prak-
tyki biznesu prasowego. Jakie są: kontekst społeczny, wcześniejsze 
wykształcenie, sposoby rekrutacji, warunki mianowania i płacy, 
kariera dziennikarzy (…), specyfika i rozwój ich sytuacji społecz-
no-ekonomicznej, przychodzenie do dziennikarstwa i odchodzenie 
do innych zawodów, charakter dziennikarskich szans życiowych (…) 
zarówno w ramach tego zawodu, jak i poza nim (Weber 2007, s. 116).

Chociaż prasoznawstwo narodziło się w Niemczech, to po I wojnie 
światowej najbardziej dynamicznie rozwijało się w Stanach Zjednoczo
nych. Za jednego z ojców założycieli amerykańskiego prasoznawstwa 
uznać można Roberta Ezrę Parka (1864–1944). Po studiach licencjackich 
na amerykańskich uniwersytetach pracował od 1887 roku jako dziennikarz 
w Detroit, Denver, Nowym Jorku i Chicago. Magisterium uzyskał dopiero 
w 1899 roku (w 35. roku życia) na Harvardzie. Wyjechał do Niemiec, gdzie 
studiował filozofię i socjologię. W 1904 roku na Uniwersytecie w Heidel
bergu uzyskał doktorat z filozofii na podstawie pracy Masse und Publikum. 
Eine methodologische und soziologische Untersuchung (Masa i publiczność. 
Badania metodologiczne i socjologiczne).

Po powrocie do Stanów Zjednoczonych podjął badania nad Afroame
rykanami i problemami wykluczenia społecznego. W 1914 roku rozpoczął 
pracę na Uniwersytecie w Chicago5. Uważa się go założyciela amerykańskiej 
socjologii empirycznej, która określana jest też pojęciami: szkoły chicagow
skiej, socjologii miasta lub socjologii opisowej (Szocki 1981, s. 633–668). 
Robert Park metodologiczne założenia swej szkoły sprecyzował w 1915 roku 
(Park 1915, s. 577–612), a wespół z innymi badaczami rozwinął w 1925 roku 
(Park, Burgess, McKenzie, Wirth 1925).

5 Uniwersytet w Chicago ufundował m.in. John D. Rockefeller w 1890 roku. 
Powołano tam w 1892 roku Wydział Socjologii i Antropologii.
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Chociaż za najważniejsze dzieło Roberta Parka uznać trzeba współau
torski, liczący ponad tysiąc stronic, podręcznik socjologii (Park, Burgess 
1921), to warto pamiętać o jego publikacjach prasoznawczych. Park podczas 
pobytu w Niemczech był świadkiem gwałtownych zmian zachodzących 
w niemieckim przemyśle prasowym oraz rozwoju prasy masowej i był 
świadom debaty akademickiej na temat jej wpływu na opinię publiczną. 
W swej Naturalnej historii gazet6 uznał, że nowoczesne gazety są produktem 
życia miejskiego. Dostrzegł, że odmiennie zachowują się czytelnicy wiejscy 
i miejscy. Uważał, że prasa kształtuje nowe postawy i więzi społeczne. Do
wodził tego poprzez przykład 312 emigrantów – czytelników wydawanego 
w Nowym Jorku „Ruskiego Słowa”, spośród których tylko 16 wcześniej 
czytało w Rosji gazety.

W ujęciu Parka prasa nie tylko zajmowała się propagandą i kształ
towaniem opinii, ale też służyła rozrywce. Można ją było porównywać 
do literatury popularnej. Prasę podzielił na: partyjną, niezależną i tzw. żółtą. 
Tę ostatnią uosabiali tacy wydawcy, jak William Hearst i Jospeh Pulitzer. 
Uważał, że prasa żółta była redagowana przez mężczyzn, którzy przez 
sugestywny opis kreowali świat przeznaczony dla emigrantów i kobiet. Ich 
celem było dążenie do zwiększenia nakładu własnych tytułów prasowych 
i pozyskiwanie reklamy.

Za najpoważniejszą pracę Roberta Parka dotyczącą mediów uznać moż
na publikację z 1922 roku The Immigrant Press and Its Control (Park 1922). 
Ta licząca blisko pięćset stronic książka analizowała rolę prasy w krajach 
pochodzenia amerykańskich emigrantów. Park interesował się też biznesem 
prasowym. Druga i trzecia cześć omawianej pracy to charakterystyka prasy 
emigranckiej wydawanej w USA. Szczególnie dokładna była ona w przypadku 
prasy niemieckiej. Prasę polską przedstawił wspólnie z włoską, ograniczając 
się jedynie do podania liczby wydawanych tytułów (Park 1922, s. 324–325).

Robert Park do badań medioznawczych powrócił podczas II wojny 
światowej. Zaczął badać rolę mediów w kształtowaniu opinii publicznej. 
Zaprezentował zespół poglądów dotyczących zależności pomiędzy in
formacjami upowszechnianymi przez media, a opiniami powstającymi 
podczas kontaktów interpersonalnych. Uważał, że czytelnicy, dyskutując 

6 Przez pojęcie „naturalna” Park rozumiał zjawiska nieuregulowane i żywiołowe 
(Park 1923).
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o wiadomościach, dochodzili do konsensusu lub też kreowali zbiorową 
opinię, którą można było określić mianem opinii publicznej (Park 1941a, 
s. 360–377; Park 1941b, s. 1–11).

Pisząc o szkole chicagowskiej, trudno pominąć innego jej znanego 
przedstawiciela Williama Isaaca Thomasa (1863–1947). Pracę na chica
gowskim uniwersytecie na Wydziale Socjologii i Antropologii Thomas 
podjął w 1894 roku. Dwa lata później obronił tam swój doktorat i prowadził 
badania dotyczące konsekwencji społecznych wynikających ze zróżnicowa
nia płci (Thomas 1907). Od 1913 roku wspólnie z Florianem Znanieckim 
(1882–1958)7 prowadził badania polskich emigrantów. Ich wynikiem była 
pięciotomowa praca The Polish Peasant in Europe and America wydana 
w Bostonie w latach 1918–1920 (Thomas, Znaniecki 1918)8. Socjolodzy 
uważają tę pracę za przełomową ze względu na połączenie teorii społecznej 
z badaniami empirycznymi oraz podejściem holistycznym, analizującym 
złożone relacje między jednostką i społeczeństwem (Szocki 1981, s. 606). 
Zapoczątkowała ona też w socjologii nowe podejście metodologiczne, określane 
mianem badania dokumentów osobistych (Sowa 1969). Szersze informacje 
o metodzie zastosowanej w tych badaniach zawarto w pierwszym tomie 
Polskiego Chłopa w Europie i Ameryce (Thomas, Znaniecki 1918, s. 1–86).

Z prasoznawczego punktu widzenia istotne jest, że autorzy Chłopa 
polskiego w Europie i Ameryce blisko współpracowali z redakcjami polskich 
gazet9. W publikacji, zwłaszcza w jej czwartym tomie, szeroko korzystano 
z chłopskiej korespondencji kierowanej do czasopism. Szczególną uwagę 

7 F. Znaniecki, twórca polskiej socjologii, organizator jej instytucji i pierwszych 
czasopism. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim, Jagiellońskim, Sorbonie 
oraz Genewie i Zurychu. Doktorat z filozofii uzyskał na Uniwersytecie Jagielloń
skim. W latach 1910–1914 pracował w Towarzystwie Opieki nad Wychodźcami. 
Po pięcioletnim pobycie w Chicago objął specjalnie dla niego utworzoną Katedrę 
Socjologii na Uniwersytecie Poznańskim. Od 1939 roku ponownie w USA gdzie 
do śmierci wykładał na tamtejszych uniwersytetach.

8 Chłop polski w Europie i Ameryce, wyd. polskie Warszawa 1976.
9 W podziękowaniu poprzedzającym publikację wymieniono redakcje gazet 

warszawskich: „Gazety Świątecznej”, „Tygodnika Polskiego”, „Narodu”, „Zo
rzy”; poznańskich: „Poradnika Gospodarskiego”, „Gazety Poznańskiej” oraz 
chicagowskich: „Zgody” i „Dziennika Chicagowskiego”. W tekście publikacji 
znajdziemy też listy kierowane do „Ziemianki” i „Zarania” (Thomas, Znaniecki 
1918, s. IX).
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zwrócono na listy przesyłane do „Gazety Świątecznej”. Na ich postawie 
autorzy wysunęli tezę o znacznym wpływie prasy na postawy społeczne, 
wspomagające przekształcenie pierwotnych grup sąsiedzkich w grupy 
wtórne, takie jak np. naród.

Również na chicagowskim uniwersytecie uzyskał licencjat i magiste
rium Harold Dwight Lasswell. Na uniwersytet, jako szesnastolatek, trafił 
w 1918 roku. Studiował psychologię i socjologię, ale nade wszystko kształcił 
się w zakresie dynamicznie się w owym czasie rozwijających nauk o polityce. 
Po ukończeniu studiów w 1925 roku podjął pracę jako „assistant professor 
of political science The University of Chicago”. W 1927 roku wydano jego 
doktorat zatytułowany Propaganda Technique in the World War. Przeanalizował 
w nim rządową propagandę prowadzoną podczas I wojny światowej przez 
wszystkie strony konfliktu (Lasswell 1927). Badania dotyczące propagandy 
podejmował już wcześniej, w odniesieniu do podręczników wydawanych 
w Republice Weimarskiej (Lasswell 1925, s. 718–722).

W tym samym czasie badał też typy osobowości polityków, czego wy
nikiem była inna jego praca, dotycząca psychopatologii i polityki. Dzięki 
niej uznany został za prekursora badań nad elitami politycznymi (Lasswell 
1930; 1935). Metodologiczne podstawy tych badań sformułował w 1928 roku 
podczas rocznego stażu naukowego w Berlinie, gdzie studiował freudowską 
psychoanalizę i behawioryzm.

Harold Lasswell w przededniu II wojny światowej trafił do Waszyngtonu, 
gdzie ponownie, jako ekspert Departamentu Sprawiedliwości i Biblioteki 
Kongresu USA, zajmował się propagandą10. Po wojnie powrócił do pracy 
akademickiej. Jego dorobek obejmuje kilkanaście autorskich książek i około 
300 artykułów naukowych. Uważa się go przede wszystkim za jednego 
z twórców nowoczesnej politologii, ale jest też ojcem założycielem nauk 
o mediach (Almond 1987).

Harold Lasswell stworzył jeden z pierwszych modeli badań nad me
diami. Model ten określany jest różnie, jako: linearny, perswazyjny lub 
sukcesu propagandowego. Jego istota sprowadzała się do próby odpowiedzi 

10 Podczas II wojny światowej w USA działały: Wydział Badań Informacji Wojen
nej (Biblioteka Kongresu); Wydział Analizy (Federalna Komisja Komunikacji); 
Organizacja i Sekcja Analizy Propagandy Specjalnych Jednostek Wojennych 
(Departament Sprawiedliwości).
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na następujące pytania: kto, co, za pomocą jakiego medium, do kogo i z ja
kim skutkiem mówi? (Lasswell 1948, s. 38). Ten behawiorystyczny model 
zakładał niezwykle wysoką skuteczność oddziaływania mediów. Pierwotny 
zamysł takiego sposobu analizowania rzeczywistości odnajdziemy w innej 

– wcześniejszej lasswellowskiej pracy Politics – Who Gets What, When, How 
z 1936 roku (Lasswell 1936).

„Lasswell jest pomysłodawcą wyrażenia «zastrzyk» lub «igła podskórna» 
(hypodermic needle) do określenia wpływu, jakiemu poddaje się publiczność 
bierna, publiczność «komunikacji masowej», stworzonego, aby wydzielić 
pole badań, które należy przeprowadzić na mediach zwanych masowymi” 
(Maigret 2012, s. 81, zob. też Wright 1959).

Także jemu zawdzięczamy pierwszą typologię funkcji mediów maso
wych. Stwierdził on, że media realizują trzy podstawowe funkcje: nadzorczą 
lub obserwacyjną (surveilance), koordynowania reakcji grup społecznych 
na środowisko oraz przekazywania dziedzictwa kulturowego z pokolenia 
na pokolenie (Lasswell 1948, s. 39).

Jak zatem mogliśmy się przekonać, prasoznawstwo narodziło się 
w Niemczech, tam bowiem pojawiły się liczne gazety, które z biegiem lat 
przekształciły się w środek komunikowania masowego. Fundamenty nauki 
o prasie budowali: historycy, językoznawcy, filolodzy, prawnicy, ekonomiści, 
psycholodzy i socjolodzy. Dzięki bliskim kontaktom z europejskim środo
wiskiem naukowym prasoznawstwo, a następnie medioznawstwo, szybko 
zaczęło się rozwijać w Stanach Zjednoczonych. Badania amerykańskie 
charakteryzowały się ogromną dynamiką i przybrały przede wszystkim 
empiryczny i utylitarny charakter.

Szczególny wkład w ich rozwój mieli socjolodzy i politolodzy ze szkoły 
chicagowskiej, z którymi blisko współpracował jedyny Polak w tym gronie 
Florian Znaniecki.
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O BIOGRAFII I PRZEKAZACH 
BIOGRAFICZNYCH, 

INTERDYSCYPLINARNIE

BIOGRAFIA – ZAKRES ZNACZENIOWY, 
UŻYTKOWANIE SŁOWA I GATUNKU

Do stu tysięcy słów potrzebnych współczesnym Polakom (Bralczyk 2005) na
leży też biografia, rozumiana jako opis całości lub części życia i działalności 
znanej osoby. Takie pojmowanie podzielamy z wieloma innymi europej
skimi wspólnotami komunikacyjnymi; biografia jest więc powszechnie 
znanym i często używanym słowem o międzynarodowym zasięgu, zatem 
popularnym leksykalnym internacjonalizmem (por.: ang. biography, hiszp. 
biografía, niem. Biografie, fr. biographie, ros. биография). Jest też słowem 
stosunkowo jasnym etymologicznie, starożytnym złożeniem dwuczłonowym: 
1. człon bio pochodzi od greckiego rzeczownika bíos o znaczeniu ‘życie’; 
2. człon  grafia od greckiego czasownika gráphein, najpierw oznaczającego 
‘skrobać’, a potem także ‘rytować’, ‘rysować’, ‘pisać’ , który w formach graf, 
grafia, grafo- występuje w wielu złożeniach w znaczeniu ‘dotyczący pisa
nia, rysowania, ilustracji, przedstawiania, nauki opisowej itd.’, np. autograf, 
monografia, faktografia, grafoman (zob. Kopaliński 1968).

Biografia to także termin naukowy o długiej tradycji używania w na
ukach humanistycznych i społecznych. Materiały, dokumenty, teksty, prze
kazy, wypowiedzi, opisy biograficzne (ta wielość hiperonimów wynika 
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z interdyscyplinarności badań) są przedmiotem badań w historii i socjologii1, 
ale także politologii, psychologii, pedagogice, literaturoznawstwie, kulturo
znawstwie, medioznawstwie (tu dotyczą zawartości mediów, m.in. w aspekcie 
genologicznym) i wielu innych dyscyplinach i subdyscyplinach. Przy czym 
w naukach społecznych termin biografia może być odnoszony do ż y c i a 
jako takiego (jego przebiegu, etapów, tzw. prenarracji) i do o p i s u  ż y c i a 
(opis przebiegu życia, życie opowiedziane; narracja, tekst – interpretujące 
życie) (zob. Kafar 2011, s. 200–202).

Rozważając wnikliwie znaczenie słowa, warto zwrócić uwagę na jego 
składnik konotacyjny, czyli ‘znaność’ (znaczność, ważność, sławę) osoby, 
której tekst biograficzny dotyczy. Trzeba bowiem zauważyć, że współcześnie 
ten składnik przestał być istotną przesłanką wyboru osoby przedstawianej 
w biografii, jeśli tęże potraktujemy szeroko, tzn. uwzględnimy możliwie 
wszystkie jej realizacje medialne. Wraz z ogromnym wzrostem możliwości 
publikowania opisów życia w masowych mediach spełnia się więc prze
widywanie Andy’ego Warhola z 1968 roku: „In the future, everyone will 
be worldfamous for 15 minutes”. A ponieważ świat współczesny ostatnio 
bardzo przyspieszył, powtarzamy te skrzydlate słowa najczęściej w wersji 

„Każdy może mieć swoje 5 minut sławy”. Zatem współcześnie każdy może 
być bohaterem biografii – a zwłaszcza autobiografii – w formie publicznie 
dostępnej, np. profilu na Facebooku czy kanału w serwisie YouTube. Oczywiście 
nie każdego biografia wzbudza szerokie zainteresowanie. Dla wyobrażenia 
skali popularności dwa przykłady: życie piłkarza Cristiano Ronaldo śledzi 
na Instagramie 212 000 000 osób, zaś Adolfowi Hitlerowi poświęcono dotąd 
ponad 128 000 większych opisów biograficznych – w 2015 roku ukazała się 
czwarta wielka biografia tegoż, autorstwa Volkera Ullricha, już przełożona 
m.in. na angielski i polski (Ullrich 2015).

Współcześnie każdy może być osobą opisującą czyjeś lub własne życie, 
każdy zatem może być biografem – w szerokim sensie tego słowa. W pol
szczyźnie biograf/biografka (także, rzadziej, biografista; por. ang. biographer, 

1 Około pół wieku temu Polska należała do czołówki światowej w liczbie organizo
wanych konkursów pamiętnikarskich, a stosowanie w badaniach socjologicznych 
tzw. metody dokumentów osobistych stało się w skali międzynarodowej znakiem 
rozpoznawczym polskiej socjologii. (…) Sytuacja ta zaczyna się powtarzać, tym 
razem jednak wyróżnikiem metodologicznym stają się monografie autobiogra
ficzne (Markiewicz 2015, s. 16).
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hiszp. biógrafo/biógrafa, niem. Biograph/Biographin, ros. биограф) w węż
szym sensie to autor/twórca takiego przekazu biograficznego (najczęściej 
niejednego), który stosunkowo szczegółowo i wyczerpująco opisuje życie 
znacznej osoby. Biograf/biografka jest zatem specjalizacją twórczą, a nawet 
zawodową – głównie pisarską: naukowca, literata lub dziennikarza (także 
tzw. ghostwritera), choć także reżysera czy scenarzysty. Specjalizacją po
twierdzoną znacznymi osiągnięciami, czyli: opublikowaniem wielu tekstów 
biograficznych – monografii, powieści, filmów fabularnych czy dokumen
talnych, komiksów czy gier komputerowych, uznanych przez specjalistów 
za wartościowe. W opinii znawców rynku książki „nastały czasy, w których 
każdy może być autorem, a nawet wydawcą. Nastąpił gwałtowny rozwój 
self-publishingu, który w Polsce – inaczej niż w USA lub niektórych krajach 
Europy Zachodniej – nie może się przebić do głównego rynku. Jeszcze dy
namiczniej rozwija się sektor wydawnictw typu vanity, gdy profesjonalna 
firma wydawnicza współpracuje z autorami przy wprowadzeniu na rynek 
ich twórczości. Oczywiście, dzieje się to przy wymiernym zaangażowaniu 
finansowym autorów” (Waszczyk 2017, s. 37). Dodajmy, zaangażowaniu 
przede wszystkim autorów autobiografii.

Powracając do rozważań semantycznych: stosunkowo wąsko utrwalone 
jest w polszczyźnie określenie osoby opisywanej w biografii (biografowany; 
por. ang. biographee, hiszp. biografiado, niem. Biografierter; w języku ro
syjskim i francuskim brak) oraz czynności opisywania (biografować, także 
biografizować ‘zatrącać o biografię w pisaniu tekstu innego gatunku’, por.: 
ang. biographise; w języku francuskim, hiszpańskim i rosyjskim brak). Dla
tego obu tych słów nie znajdziemy w popularnych słownikach polszczyzny 
ogólnej; są jednak potwierdzone w największym zasobie leksykalnym pol
szczyzny po 1901 roku, czyli w Narodowym Fotokorpusie Języka Polskiego 
(www.nfjp.pl). Biografować i biografowany należą bowiem do słownictwa 
specjalistycznego i używane są w odmianie naukowej polszczyzny od lat 
50. XX wieku, por. przykład użycia: „O przydziale do wymienionych dwu 
wielkich grup (istnieje oczywiście wiele typów przejściowych) decyduje nader 
często charakter działalności biografowanego” (Łepkowski 1964, s. 713).

Dodajmy jeszcze, że mimo silnej i w polszczyźnie tendencji do ekono
mizacji wysiłku w komunikacji językowej, nie skracamy słowa biografia 
do pierwszego członu złożenia bio, co jest powszechne w języku angielskim 
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(bio, l.mn. bios). Od niedawna upowszechniają się także w polskim literatu
roznawstwie i kulturoznawstwie anglojęzyczne terminy life writing lub life 
narrative, skracane do life (zob. Winslow 1995). Zapewne w polszczyźnie 
istotną przeszkodą w upowszechnieniu bio jako krótkiego synonimu biografii 
jest jego zastosowanie przymiotnikowe – w znaczeniu ‘naturalny, zdrowy’. 
Z kolei stosunkowo łatwo powstają i upowszechniają się w języku polskim 
rzeczownikowe derywaty złożone – z przedrostkami (zob. Narodowy Korpus 
Języka Polskiego 2012): głównie jednym (szesnaście derywatów: autobiogra-
fia, antybiografia, arcybiografia, ekobiografia, fotobiografia, homobiografia, 
niebiografia2, kryptobiografia, mikrobiografia, minibiografia, parabiografia, 
psychobiografia, pseudobiografia, stenobiografia, socjobiografia, ultrabiogra-
fia), choć także dwoma (dwa derywaty: kryptoautobiografia, nibyautobio-
grafia). Bogactwo takich derywatów, podobnie jak i mnogość atrybutów 
przymiotnikowych, potwierdza przydatność biografii współcześnie, choć 
także i rosnącą potrzebę wskazywania jej bardziej sprofilowanych znaczeń.

Nie przyjęła się jeszcze w polszczyźnie nazwa celebiografia, choć biografie 
i autobiografie celebryckie u nas oczywiście powstają (bodaj najpopularniejsza 
ostatnio to ta Kuby Wojewódzkiego (Wojewódzki 2018). Stosunkowo częste 
są w polszczyźnie zestawienia dwuwyrazowe ze słowem biografia (w dwu 
wariantach szyku), zob. powieśćbiografia, spowiedźbiografia, biografia

panegiryk, biografiawięzienie, wywiadbiografia. Ten ostatni typ biografii 
ma częściej używaną dziś nazwę wywiadrzeka. Właśnie autobiograficzne 
wywiadyrzeki stały się w Polsce po 1989 roku szczególnie często wykorzy
stywanym typem pisanego przekazu biograficznego. Drogę tej popularności 
otwarła pamiętna Przerwana dekada (Rolicki 1990) – wywiadrzeka Janusza 
Rolickiego z Edwardem Gierkiem, który w latach 1990–1992 rozszedł się 
podobno w milionowym w sumie nakładzie.

W polszczyźnie nie mamy dobrego odpowiednika angielskiego atrybutu 
definitive określającego biografię aktualnie wydaną, naukową, bardzo dobrze 
udokumentowaną, wielką (Winslow 1995, s. 36). Oczywiście, w przypadku 

2 Także: nie-biografia użyta w tytule książki o Iwaszkiewiczu (Król 2014), ale: par
tykuła „nie” z rzeczownikiem może być pisana z łącznikiem (czyli krótką kreską) 
tylko wtedy, gdy rzeczownik pisany jest wielką literą (np. gdy jest nazwą mieszkańca 
regionu czy nazwą narodu), np. „Zorganizowano zjazd nieMałopolan mieszkających 
w Małopolsce”, „Mieszkało tam kilku niePolaków” (Niestudent 2002).
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znanych postaci historycznych biografie tego typu mogą być wielokrotnie 
zastępowane przez kolejne, odpowiadające aktualnemu stanowi wiedzy oraz 
powstające w czasie przyzwolenia politycznego na odsłonięcie wcześniej 
zatajanych aspektów życia osoby biografowanej. Brak dobrego odpowiednika 
angielskiej definitive biography skutkuje dowolnością tłumaczenia tytułów 
na język polski – por. wznowienie w formie ebooka biografii Adolf Hitler. 
The Definitive Biography autorstwa Johna Tolanda, której tłumaczenie na ję
zyk polski ukazało się pod tytułem Hitler. Reportaż biograficzny (Toland 
2014a; Toland 2014b).

Starożytność etymologii biografii dowodzi nie tylko dawności desy
gnatu; jest też świetnym językowym utrwaleniem antropocentryczności 
ludzkiego pojmowania rzeczywistości. Jak twierdzą psychologowie ewolucji, 
zaciekawienie innymi ludźmi jest nam wrodzone (głównym przejawem 
tego zaciekawienia pozostaje po dziś dzień plotka), zaś mózg ludzki jest 
przystosowany szczególnie dobrze do odbierania i przetwarzania opowieści 
i opisów biograficznych. Muszą mieć to na uwadze wytrawni wykładowcy, 
np. Cédric Villani, genialny francuski matematyk (skądinąd autor autobio
grafii kupionej przez ponad milion osób), mając świadomość, że „mózg 
ludzki nie został stworzony do matematyki, ale do historii i opowieści, (…) 
kiedykolwiek mówi o matematyce, podczas wykładów czy publicznych 
wystąpień, zaczyna zawsze od ludzkiej historii, a dopiero potem przechodzi 
do abstrakcji” (Cieślińska 2015).

Oczywiste, że taka predylekcja ludzkiego poznania jest od dawna wy
korzystywana komercyjnie – gros zawartości masowych, popularnych 
mediów, najpierw taniej prasy i książek, powstaje ku zaspokojeniu ludzkiego 
zaciekawienia życiem innych ludzi, gotowości do wojeryzmu, także potrzeby 
wzorowania się na innych, ale i bycia zaszokowanym, zbulwersowanym 
itd. w związku z życiem innych ludzi, co trafnie ujął jeden z pierwszych 
magnatów prasowych, William Randolph Hearst (1863–1951): „Prasa 
to biografia dla milionów. Ludzie lubią czytać o ludziach”. Obecnie zwłasz
cza komercyjne media społecznościowe wydatnie wzmacniają i stymulują 
antropocentryczność ludzkiego postrzegania świata. Można więc powie
dzieć, że nigdy dotąd tak wielu życiorystów – by posłużyć się udanym 
neologizmem Janusza Rudnickiego, spopularyzowanym w tytułach jego 
trzech książek (Rudnicki 2014; Rudnicki 2017; Rudnicki 2018) – nie miało 
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tak wielu możliwości publikowania i użytkowania tak wielu przekazów 
biograficznych i autobiograficznych.

BIOGRAFIA I PRZEKAZ BIOGRAFICZNY 
W UJĘCIU GENOLOGICZNYM

Spośród licznych hiperonimów – określeń jednostek zawartości mediów 
o treści biograficznej – w niniejszym artykule będą używane trzy: przekaz 
lub tekst biograficzny oraz publikacja biograficzna. Opierając się na ustale
niach teoretycznych współczesnej genologii medialnej, uznano też, że treść 
‘opis życia’ konstytuuje i scala tzw. prototyp gatunkowy biografii, czyli jej 
mentalną reprezentację i abstrakcyjną idealizację, względnie trwale obecną 
w zasobie kulturowym danej wspólnoty komunikacyjnojęzykowej (Fras 2013, 
s. 102–109). „Kategorie definiowane przez prototypy nie posiadają jednego 
zbioru cech esencjalnych” (Kövecses 2011, s. 65; Fras 2013, s. 105), czyli 
poszczególne przekazy medialne mogą realizować dany prototyp gatunkowy 
(gatunek) nawet wówczas, gdy posiadają nie wszystkie wyznaczniki tegoż 
prototypu. To członkowie danej wspólnoty komunikacyjnej, czyli twórcy 
i użytkownicy danej kultury i języka uznają, że dane przekazy, realizowane 
w mediach, są wystarczająco podobne, czyli odpowiadają prototypowi 
biografii oraz poszczególnym subgatunkom biograficznym. Takie podejście 
genologiczne pozwala na stworzenie hierarchicznej taksonomii (o dwu 
głównych poziomach: poziomie abstrakcyjnopojęciowym i poziomie reali
zacji w mediach). Taksonomia ta daje możliwość uporządkowania – przede 
wszystkim na poziomie realizacyjnym bardzo szerokiego współcześnie 
spektrum przekazów biograficznych – otwartego, zatem zawsze in statu 
nascendi. Realizacje biografii w komunikacji międzyludzkiej, głównie 
w mediach masowych tworzą rozległe, swoiste pole gatunkowe, które 
współcześnie obejmuje kilkadziesiąt typów przekazów. Uporządkowanie 
tegoż pola zostanie zaproponowane niebawem; tu zestawiono jedynie 
w miarę pełen zbiór przekazów biograficznych, używanych przez polską 
wspólnotę komunikacyjną współcześnie: dziennik, pamiętnik, wspomnienia, 
życiorys, CV, urzędowa nota biograficzna, spowiedź, hagiografia, biografia 
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książkowa (monografia biograficzna), autobiografia książkowa, fotobiografia, 
wywiadrzeka biograficzny, powieść biograficzna, opowiadanie biograficzne, 
opowiadanie autobiograficzne, list biograficzny, komiks biograficzny, biogram, 
not(k)a biograficzna, news biograficzny, artykuł biograficzny, esej biogra
ficzny, reportaż biograficzny, alfabet biograficzny, wywiad dziennikarski 
biograficzny, film biograficzny, docudrama, (mini)serial biograficzny, blog, 
wideoblog, profil na Facebooku (lub innym medium społecznościowym), 
kanał biograficzny na You Tube, gra internetowa biograficzna.

Prototyp gatunkowy biografii można rekonstruować, posługując się 
zaproponowaną przez Annę Wierzbicką metodą definiowania gatunków 
(Wierzbicka 1983, s. 132) z wykorzystaniem prostych semantycznie składników:

• wiem, że chcesz dowiedzieć się o rzeczach, które wydarzyły się w życiu X;
• piszę, bo wiem o tych rzeczach;
• sądzę, że ludzie chcieliby je poznać, aby móc je sobie wyobrazić.
Definicję utworzono, parafrazując zestaw zdań definiujących auto

biografię: „chcę pisać o tych rzeczach, które stały się w moim życiu; piszę 
to, bo chcę, żeby ludzie wiedzieli o moim życiu i mogli je sobie wyobrazić; 
sądzę, że ludzie chcieliby wiedzieć o moim życiu i móc je sobie wyobrazić” 
(definicję biografii zaczerpnięto z: Krauz 2017, s. 95). Wierzbicka stworzyła 
swoją definicję autobiografii czterdzieści lat temu dla jej prymarnej medialnej 
wersji – wersji pisanej; współcześnie drugi składnik semantyczny definicji 
można inicjować nie tylko czasownikiem piszę, ale nazwami innych działań 
znakowych: fotografuję, filmuję, umieszczam na Facebooku etc.

Zgadzam się z ustaleniem, że biografia nie należy do tzw. gatunków 
prostych – w rozumieniu proponowanym przez teoretyków tekstu: „Gatunki 
proste to typy przekazów illokucyjnych, nazywanych przez rzeczowniki 
odsłowne, których znaczenie określa działania mowne, np. groźba, odmowa, 
prośba, zaproszenie, przysięga, ślubowanie itp.” (Wyrwas, SujkowskaSobisz 
2005, s. 53). Jednakże zgodnie z proponowanym tu podejściem genologicz
nym biografia nie jest gatunkiem rozmytym czy pogranicznym (za błędną 
uznaję zatem interpretację biografii jako gatunku pogranicznego w: Krauz 
2017, s. 92). Biografia jest bowiem gatunkiem prototypowym, swoistym 
powszechnikiem, memem mocno kulturowo umocowanym, semantycznie 
wyrazistym i jednoznacznym (Fras 2013, s. 106). Za rozmyte lub pogra
niczne można uznawać poszczególne realizacje tego gatunku w mediach 
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masowych, co w sytuacji wielkiej popularności biografii oraz współczesnej 
wielości mediów i systemów znakowych komunikacji jest oczywiste. Sądzę 
także, że dopuszczalna jest podwójna identyfikacja gatunkowa niektórych 
przekazów biograficznych, np. wywiadówrzek (to gatunkowo i wywiady, 
i biografie). Problemem badawczym, oczekującym na rozwiązanie, pozostaje 
wyodrębnienie i usytuowanie – już na poziomie abstrakcyjnym kultury czy 
tylko na poziomie realizacyjnym w mediach? – bardzo licznych współcześnie 
podtypów gatunku biografia (subgatunków, ang. subgenres).

PRZEKAZY BIOGRAFICZNE 
W MEDIACH MASOWYCH

Współcześnie przekazy biograficzne mogą być realizowane za pomocą 
najrozmaitszych systemów znakowych, licznych mediów i multimediów. 
Prymarnie biografie są realizowane w postaci przekazów językowych (mówio
nych i pisanych); jednakże w epoce multimediów, czyli współcześnie, bodaj 
najpopularniejsze są realizacje w systemach znakowych nowszych mediów 
(wideo, audio, animowanych, ikonicznych, interaktywnych). Techniczna 
łatwość tworzenia serii przekazów audiowizualnych sprawia, że bardzo 
popularne są dziś seriale i filmy biograficzne (telewizyjne, internetowe), 
blogi czy gry komputerowe biograficzne, fotobiografie (od niedawna także 
na bazie selfies). Przy otwartym podejściu do realizacji znakowych biografii 
za przekazy biograficzne trzeba uznać także przekazy ikoniczne czy słow
nomuzyczne lub muzyczne. Swoistym tekstem biograficznym jest więc 
pomnik znanej osoby (w Polsce najwięcej mamy pomników Jana Pawła 
II), wystawa/kolekcja biograficzna, a także biograficzne muzeum czy izba 
pamięci. Znawcy sztuki mówią o malarstwie biograficznym (np. Williama 
Hogartha), muzykolodzy – o utworach muzycznych lub słownomuzycznych 
biograficznych (w nurcie popularnym to np. płyta Lisy Stansfield Biography. 
The Greatest Hits z 2003 r.; w nurcie muzyki klasycznej: cykl trzech oper bio
graficznych, który stworzył uznany kompozytor współczesny Philip Glass). 
Badacze twórczości kompozytorów, także polskich, piszą o autobiografiach 
muzycznych (zob. Dąbrowski 2010).
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Powracając do znaczności, ważności, sławy osoby, która podlega biogra
ficznemu opisowi – choć te generalnie przestały być istotne przy publikacji 
tekstów biograficznych w masowych mediach, to samo podejście biografów 
do osób znacznych nadal bodaj najbardziej ogniskuje współczesne spory 
naukowe i publicystyczne. W Polsce współczesnej najważniejszy spór 
w tej kwestii wywołała publikacja przez Artura Domosławskiego biografii 
Ryszarda Kapuścińskiego (Domosławski 2010). Spór o to, czy Domosław
ski mógł pokazać w książce prywatność najbardziej znanego polskiego 
reportażysty oraz inne, dotąd nieujawniane aspekty jego życia (m.in. ła
twość wyjazdów za granicę w okresie PRLu), był toczony w głównym 
nurcie debaty publicznej. Niestety, spór nie doczekał się konkluzywnego 
zamknięcia; katastrofa smoleńska wymiotła i ten temat z debaty publicznej 
po 10 kwietnia. Po wieloletnich sporach sądowych z wdową i córką pisa
rza, w 2017 roku Domosławski odzyskał prawo do publikowania biografii 
Kapuścińskiego w autorskiej wersji (zob. Domosławski 2017, z dopiskiem 
na okładce „wydanie pełne”).

Kwestia ujawniania prywatności i intymności biografowanych po
zostaje od dawna ważna w polskiej debacie publicznej; przypomnijmy 
tu, że Tadeuszowi BoyowiŻeleńskiemu zawdzięczamy świetne neologizmy 
brązownicy i odbrązowianie (znanych postaci polskiej kultury), że mamy 
od przedwojnia świetną literacko, klasyczną już dziś biografię przekraczającą 
tabu: Niemcewicz od przodu i tyłu, pióra Karola Zbyszewskiego (Zbyszew
ski 1939). Kwestia pozostaje niezmiennie istotna i etycznie ambiwalentna 
w debatach specjalistycznych współczesnej biografistyki (rozumianej szerzej 
niż tylko literacka czy naukowa), a także w studiach nad celebrytyzmem, 
marketingiem politycznym i PRem – przede wszystkim w aspektach: 
pozornego subiektywizmu (autobiografii) i pozornego obiektywizmu 
(biografii); ponadto: oddzielenia prawdy od fikcji (faktograficzność versus 
fikcjonalność) oraz spraw prywatnych od publicznych przy opisywaniu 
życia znanego artysty, pisarza, dziennikarza, polityka, sportowca, uczonego, 
duchownego, biznesmena, celebryty itd. Dziś jest oczywiste, że kontrowersje 
wokół biografii czy autobiografii celebryty to po prostu istotny składnik 
strategii marketingowej. Wydanie książki biograficznej należy do kanonu 
działań autopromocyjnych tychże; choć ostatnio obowiązkowe staje się 
opublikowanie książki kucharskiej. Także prominentni politycy polscy, 
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zwłaszcza w ramach kampanii wyborczych lub po ustąpieniu ze stanowiska, 
wydają książki biograficzne i udostępniają życie prywatne dziennikarzom 
mediów typu people.

Współcześnie wielką dostępność przekazów biograficznych zawdzięcza
my powstałej w 2001 roku Wikipedii, największemu dziś ich rezerwuarowi 
(ważności artykułów biograficznych w tym medium dowodzi wyodrębnienie 
portalu: biografia). Oczywiste więc, że w Wikipedii musiało się znaleźć 
jednoznaczne rozstrzygnięcie kwestii szacowania znaności, czyli zasięgu 
i stopnia/poziomu sławy osoby, której może dotyczyć artykuł biograficzny. 
Rozstrzygnięcie przyjęte w Wikipedii potwierdza dobitnie mediatyzację 
komunikacji współcześnie – to bowiem widoczność medialna przesądza 
o zna(cz)ności danej osoby. W regułach hasłowania Wikipedii napisano, 
że „hasła biograficzne w bardzo ogólnym ujęciu (szczegóły w: Wikipedia 
Encyklopedyczność) powinny dotyczyć o s ó b  o  p e w n e j  s ł a w i e ,  d o 
k o n a n i a c h ,  z a u w a ż a l n o ś c i .  M i a r ą  t a k i c h  d o k o n a ń  m o g ą 
b y ć  r e l a c j e  m e d i ó w  o  t a k i e j  o s o b i e  [wyróżnienie – J.F.]. Osoby 
mniej znaczące bywają wspominane w hasłach, do których ich tożsamość 
nawiązuje, jednak nie są akceptowalne hasła zawierające spisy lub będące 
jedynie informacjami o osobach, które jak przyjąć obiektywnie, nie są en
cyklopedyczne” (Jemielniak 2013, s. 299).

Wraz z rozwojem mediów i multimediów wzrasta popularność przeka
zów biograficznych oraz powstają ich nowe typy. I tak, kinu zawdzięczamy 
filmy biograficzne – dokumentalne, fabularne, a także animowane. Zwłasz
cza amerykańscy producenci i twórcy filmowi doskonale wiedzą, że film 
biograficzny, oparty na dobrym scenariuszu i ze świetnym aktorem w roli 
głównej, jest tzw. pewniakiem w ubieganiu się o najbardziej prestiżowe 
nagrody filmowe (vide Oscary dla: Listy Schindlera za 1993 r., Pięknego 
umysłu o Johnie Nashu za 2001 r., Żelaznej damy o Margaret Thatcher 
za 2011 r., Teorii wszystkiego o Stephenie Hawkingu za 2014 r., Gry tajemnic 
o Alanie Turingu za 2014 r., a ostatnio dla Bohemian rhapsody o Freddiem 
Mercurym za 2018 r.).

W telewizji, najpierw amerykańskiej, rozwinęły się seriale biograficzne 
oraz wywiady biograficzne. Te ostatnie, aby były popularne, muszą być 
prowadzone przez znakomitych dziennikarzy, osobowości telewizyjne, 
umiejące m.in. dobierać rozmówców (pierwowzorem jest Edward R. Murrow, 
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który w latach 1953–1959 prowadził wywiady w Person to person; w Polsce 
pierwszym i rekordowo długo prowadzonym przekazem w tej formule było 
Tele-Echo w latach 1956–1981). Telewizyjne wywiady przekształciły się 
z czasem w złożone przekazy medialne typu talk-show, dla których ame
rykańskim wzorem, naśladowanym także w Europie, pozostaje talk-show 
Oprah Winfrey z lat 1986–2011. W Polsce pierwszy talk-show zawdzięcza
my komercyjnej telewizji Polsat – to Na każdy temat, emitowany w latach 
1993–2002; szczególnie popularny talk-show powstał dla telewizji TVN 
(Rozmowy w toku, 2000–2016). W USA długa i bogata tradycja telewizyjnych 
przekazów biograficznych skutkowała m.in. powstaniem sprofilowanych 
biograficznie kanałów telewizyjnych i portali (zob. np.: www.biography.com).

W Polsce nie upowszechniły się z kolei brytyjskie film essays (zainicjo
wane przez Kena Russella w BBC), pokazujące wielkie osobowości twór
cze, swoistość ich charakterów i pracy (np. Richarda Straussa czy Isadorę 
Duncan) – choć i u nas powstają świetne biograficzne filmy dokumentalne, 
emitowane głównie w telewizji publicznej, ostatnio na kanale TVP Historia. 
Od niedawna i u nas popularne są zainicjowane w USA telewizyjne docudra
my, czyli serie biograficznych filmów paradokumentalnych, pokazujących 
udramatyzowaną i nieco wzmocnioną fikcyjną treścią, ale opartą na fak
tycznych zdarzeniach, historię z życia jakiejś społeczności (jej członkowie 
występują w serii). Amerykanie ukuli też na określenie treści docudram 
i popularnych seriali biograficznych pojęcie faction (fiction+facts).

W wolnej Polsce, podobnie jak wcześniej w PRLu, powstaje stosunkowo 
niewiele fabularnych filmów biograficznych, zwłaszcza poświęconych oso
bom żyjącym lub niedawno zmarłym. Przede wszystkim twórcy obawiają 
się narażenia rodzinie biografowanego i/lub jego sympatykom czy silnym 
środowiskom opiniotwórczym, kultywującym pamięć o danej osobie (np. pa
mięć o Janie Pawle II). Dlatego twórcy scenariuszy stosują konwencjonalne 
uniki, znane już z powieści z kluczem, co skutkuje pojawieniem się w ramie 
przekazu biograficznego formuły: „wszelkie podobieństwo do prawdziwych 
osób i zdarzeń jest niezamierzone i przypadkowe” (takie zdania inicjowały 
ostatnio film Różyczka w reż. Jana KidawyBłońskiego z 2010 r., nawiązujący 
do biografii Pawła Jasienicy i Jerzego Zawieyskiego, czy Pan T. w reż. Marcina 
Krzyształowicza z 2019 r., nawiązujący do biografii Leopolda Tyrmanda). 
Wyjątkowy w polskim kinie jest z pewnością film biograficzny o Zbigniewie 
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Relidze z 2014 roku w reżyserii Łukasza Palkowskiego. Scenarzysta filmu, 
Krzysztof Rak, nie unikał kontrowersyjnych wątków biografii bohatera 
(nałóg palenia, relacje z komunistyczną władzą) i zapewne także dzięki 
temu film miał rekordowo wysoką, bo niemal dwumilionową widow
nię. Andrzej Wajda nakręcił w 2012 roku film biograficzny Lech Wałęsa. 
Człowiek z nadziei, o polskim polityku, który jest skądinąd jednym z dwu 
najczęściej biografowanych Polaków we wszystkich podtypach przekazów 
biograficznych. Film miał wyrazistą tezę – bronił Wałęsy przed zarzutami 
współpracy z SB w latach 70. XX wieku, co znacząco osłabiło wielowymia
rowość oglądu bohatera. Wiadomo, że sam Lech Wałęsa odmawia udziału 
w dokumentalnych filmach biograficznych, twierdząc, że ich autorzy nie 
potrafią oddać prawdziwie jego osobowości; sam jest bardzo aktywnym 
autobiografem, ostatnio przede wszystkim jako bloger.

W Polsce są już reżyserzy specjalizujący się w biograficznych filmach 
fabularnych, skupiający jednak uwagę głównie na artystach, np. Jacek 
Koprowicz (film o Kazimierzu PrzerwieTetmajerze z Mariuszem Benoit 

– Przeznaczenie z 1983 r., o Witkacym z Jerzym Stuhrem – Mistyfikacja 
z 2010 r.). Przybywa także ostatnio w Polsce ludzi pióra, specjalizujących 
się w pisaniu i wspomaganiu pisania biografii i autobiografii książkowych; 
powody tego wzrostu wyjaśnia dosadnie jeden z nich, autor biografii Václava 
Havla: „[biografia] jest gatunkiem użytkowym, do tego sprostytuowanym 
współcześnie, ponieważ pisze się biografię wszystkich i każdego. Bo to jest 
w zasadzie dosyć łatwy gatunek” (Kaczorowski, Papieska 2016, s. 8).

Czy polska wspólnota komunikacyjna ma wkład inicjacyjny do pola 
gatunkowego przekazów biograficznych? Tak, przynajmniej dwukrotny. 
Autorem pierwszej na świecie psychobiografii jest bowiem polski psycholog 
Władysław Witwicki. Do niedawna za autora pierwszej nowoczesnej psy
chobiografii uznawano Zygmunta Freuda, który w 1910 roku zanalizował 
osobowość Leonarda da Vinci. Jednakże, jak wykazała polska badaczka 
Teresa Rzepa, pierwszym na świecie psychobiografistą był właśnie Wła
dysław Witwicki, który rok wcześniej niż Freud (w 1909 r.) opublikował 
psychologicznie sprofilowaną biografię Sokratesa – we wstępie do własnego 
tłumaczenia Uczty Platona (Platon 1909; zob. Rzepa 1991, s. 11, 101). Jed
nakże w haśle Zygmunt Freud anglojęzycznej Wikipedii nadal tenże jest 
wskazywany jako pierwszy autor psychobiografii.
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Kolejny polski wkład inicjacyjny do pola gatunkowego biografii – w za
kresie filmu – jest stosunkowo niedawny, bo sprzed kilku lat. Polscy filmow
cy współtworzyli pierwszy na świecie pełnometrażowy biograficzny film 
animowany, wykorzystujący technikę malarską. Scenariusz tego nowego 
typu filmu biograficznego – o życiu i śmierci Vincenta van Gogha – zo
stał stworzony przez reżyserów: Dorotę Kobielę oraz Hugh Welchmanna, 
we współpracy z poetą i prozaikiem Jackiem Dehnelem. W filmie przed
stawiono wiarygodnie wersję okoliczności śmierci artysty – inną niż dotąd 
upowszechniona. Nowatorstwo filmu polega na tym, że wszystkie 65 000 
klatek tego około 90minutowego filmu zostało namalowanych ręcznie 
przez stu artystów, którzy używali tej samej techniki olejnej co van Gogh.

Można także mówić o pierwszeństwie polskich naukowców (i nauk hu
manistycznych) w zakresie stworzenia monumentalnego zbioru biogramów 
naukowych. Takim zbiorem jest bowiem Polski słownik biograficzny (PSB), 
ukazujący się cyklicznie od 1935 roku w Krakowie (zamysł dzieła narodził 
się w 1931 r.). Słownik zawiera naukowo opracowane i rzetelnie udokumen
towane biogramy znanych Polaków – od zarania dziejów Polski. Słownik 
umożliwia więc poznanie historii Polski w perspektywie ludzkich biografii; 
dotąd ukazało się 50 tomów PSB, aktualnie słownik ukazuje się w sieci. „Polski 
słownik biograficzny to dzieło monumentalne, wyjątkowe w skali światowej. 
(…) Takiego zbioru biogramów nie ma żaden kraj na świecie” (MK 2005).

Dzięki rozwojowi mediów komunikacji, ostatnio zwłaszcza mediów 
społecznościowych, biografia pozostaje niezmiennie ważnym gatunkiem 
w komunikacji międzyludzkiej. Należy do powszechników komunikacji 
i kultury, nie tylko zresztą polskiej, jest gatunkiem o wielkim potencjale 
aktywizacji twórców i użytkowników zawartości mediów na wszystkich po
ziomach stratyfikacji. Polską wspólnotę komunikacyjną, zapewne podobnie 
jak inne naszego kręgu kulturowego współcześnie, znamionuje użytkowanie 
wielkiego spektrum przekazów biograficznych, przy czym polscy twórcy użyt
kowanie dwu podtypów przekazów biograficznych zainicjowali. Zestawiony 
powyżej zbiór współczesnych przekazów biograficznych zaproponowano 
jako bazowy i otwarty dla dalszych badań. Zbiór ten przybliżono jedynie 
wyimkowo, skupiając uwagę na kwestiach semantyki nazwy gatunkowej 
i słów pokrewnych, ponadto na dylematach wyspecjalizowanych twórców 
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przekazów biograficznych oraz na wykorzystywaniu wybranych przekazów 
biograficznych w polskich mediach.
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Tomasz Goban-Klas

MODI ODBIORU PRASY

czytA sIę 20 MInut

„Piszę do Ciebie powoli, bo wiem, że czytasz powoli”. 
~ jeden z żartów Profesora Walerego Pisarka

Jest dr hab. Ryszard Filas kontynuatorem empirycznej tradycji badań 
socjologicznych Ośrodka Badań Prasoznawczych – rozpoczętej przez 
Władysława Kobylańskiego i Władysława Kwaśniewicza, włączonej 

w koncepcję prasoznawstwa Ireny Tetelowskiej i Walerego Pisarka, reali
zowanej przez Zbigniewa Bajkę, Henryka Siwka, Stanisława Nowickiego 
w Pracowni Badań nad Odbiorem Prasy. Wszakże, jak śpiewa noblista 
Bob Dylan, w piosence The times they are a-changin’ – Czasy się zmieniają. 
A zatem i media się zmieniają, i to gruntownie. Socjologiczne badania 
prasoznawcze w klasycznym stylu tracą swój obiekt (prasa per se), gdy druk 
przestaje być jej atrybutem a staje się akcydensem (per aliud).

Aby kwestię objaśnić, odwołam się do klasycznego studium prasoznaw
czego sprzed ponad 80 lat, Bernarda Berelsona (1949) What „Missing the 
Newspaper” Means, którego przedmiotem była analiza reakcji regular
nych czytelników dzienników, którzy z powodu strajku w Nowym Jorku 
w 1945 roku nie otrzymali swej codziennej gazety.

Hipotezą badawczą było przypuszczenie, iż „brak gazety” był w mniejszym 
stopniu stwierdzeniem fizycznej straty, a w większym traumy społecznej 
i psychicznej. Berelson chciał wiedzieć, co ludzie odczuwali, gdy rano nie 
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dotarł do nich prenumerowany dziennik. Podjął badania jakościowe, na ma
łej próbie respondentów, z wnikliwymi pytaniami. Warto je tu przytoczyć 
w nieco zaadaptowanej formie:

1. W chwili, gdy zdałeś sobie sprawę, że twoja gazeta dzisiaj się nie 
ukazała, jakie odczucia, emocje przyszły ci do głowy? Czy jakieś 
słowo lub wyrażenie opisuje twoje uczucia w tym momencie?

2. Jak myślisz, co było przyczyną tych uczuć (gniew, irytacja, zdzi
wienie itp.)?

3. Jeśli z jakiegoś powodu twoja gazeta nie dotrze do ciebie dzisiejszego 
wieczoru, czego najbardziej będzie ci brak?

4. Jeśli z jakiegoś powodu nie będziesz już mógł otrzymywać co
dziennej gazety, jak zmieni się twoje życie? Co byś zrobił, żeby 
to zrekompensować?

5. Czy ważne jest, aby ludzie czytali gazety? Czemu?
6. Czy jest jakaś kontynuacja sprawy, która wydarzyła się w ciągu 

ostatnich kilku tygodni, a którą przegapiłeś, kiedy nie otrzymałeś 
swojego dziennika dziś wieczorem?

7. Opowiedz mi o tym, jak czytasz swoją gazetę. (Czy siedzisz w wa
gonie przy włączonym telewizorze, siadasz przy stole w kuchni, 
czytasz razem z małżonkiem, czytasz w łóżku itp.). Czy zawsze 
czytasz gazetę w ten sam sposób? Co najpierw czytasz? Czy jest 
coś, czego nie możesz przegapić w gazecie?

8. Czy czytasz komiksy, czy rozwiązujesz krzyżówki? Jak ważna jest 
dla ciebie ta aktywność?

9. Czy w twoim domu jest jedna osoba, która bardziej lubi czytać 
gazetę niż inne?

10. Czy wydawca może coś zrobić, aby gazeta była dla Ciebie lepsza?

Było to niestandardowe badanie czytelników. Badania publiczności 
(audiences) dążą zwykle tylko do określenia społecznych i osobowościowych 
cech osób korzystających z różnych środków masowego komunikowania oraz 
do wskazania treści lubianych przez odbiorcę. Standardowe, inspirowane 
przez potrzeby komercjalne badania poprzestają na opisie publiczności 
za pomocą takich kategorii, jak płeć, wiek, zawód czy dochód. Jednakże 
te kategorie nie są na tyle subtelne, aby za ich pomocą można było uchwycić 



97Modi odbioru prasy

złożoną strukturę społeczną. Ani też nie koncentrują się w wystarczającym 
stopniu na całej sieci grup i stowarzyszeń, które człowieka włączają w szerszy 
krąg społeczeństwa. Toteż wyniki tych konwencjonalnych badań niewiele 
mówią o złożonej strukturze grup odbiorców mediów masowych.

Co więcej, obecnie nowe media telematyczne zasadniczo zmieniają 
sytuację odbioru i naturę audytorium. Kablowa i satelitarna rewolucja 
w telekomunikacji wprowadziła obfitość kanałów telewizyjnych i znacznie 
zwiększyła ofertę dla odbiorcy. Wybór programów TV ułatwia urządzenie 
zdalnego sterowania odbiornikiem, czyli pilot. Umożliwił on łatwą zmianę 
kanałów, a także pomijanie reklam.

Telewidz współczesny staje się w istocie nie tyle odbiorcą, co użytkow
nikiem odbiornika, który trafniej może być nazwany multiwizorem, gdyż 
służy nie jednemu, ale wielu użytkom audiowizualnym. Badacze mówią 
o płynności audytoriów, co ogromnie utrudnia ocenę ich wielkości. Wia
domo na przykład, że telewizyjne Wiadomości TVP S.A. najwięcej widzów 
mają w trakcie prognozy pogody. Czy tę liczbę należy uznać za wskaźnik 
ich zasięgu czy też odbioru szczególnego ich elementu? Przecież informacje 
dotyczą nie tylko pogody, ale przede wszystkim polityki. Dla wielu mediów 
z powodów czysto ekonomicznych ważni są nie tyle odbiorcy, co nabywcy 
reklamowanych przez nie produktów. Jak podawać wielkość audytorium: 
czy w jego stanie najwyższym czy w najniższym? Coraz częściej programy 
oglądane są wybiórczo, mało uważnie, prześlizgująco.

Zbliżona transformacja obejmuje też czytelników prasy, zwłaszcza 
cyfrowej, którzy także czytają prześlizgująco, zwłaszcza na smartfonie czy 
tablecie, a w dodatku sam serwis jest w coraz większym stopniu multime
dialny, czyli zawiera materiały audio i wideo.

Manuel Castells (2013) w książce Władza komunikowania w podrozdziale 
Twórcze audytorium wykazuje błędność typowego dla przemysłu medialnego 
ujęcia odbiorców jako tylko konsumentów programów i produktów, bez 
uwzględnienia ich twórczego potencjału w kreowaniu znaczeń, a w konse
kwencji i odchodzenia od odbierania korporacyjnych masowych przekazów

W 2014 roku ukazała się ważna, ale niestety mało znana, monografia 
Anny Kowalskiej Nowy odbiorca? Przemiany obrazu odbiorcy w wybranych 
koncepcjach współczesnej kultury. Autorka przedstawia „krytyczną analizę 
konstrukcji odbiorcy”, rozpoczynając od rozważenia „nieobecnego odbiorcy” 
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w koncepcjach wyjściowych – kultury masowej i społeczeństwa masowego, 
które zakwestionowało socjologiczne „odkrycie” dwustopniowego przepły
wu informacji oraz analizę form korzyści medialnych koncepcji uses and 
gratifications w badaniach datujących się na późne lata 1940.

Rozdział Odbiorca odnaleziony odnosi się do antropologicznokulturali
stycznej, choć jeszcze nie medioznawczej krytyki koncepcji kultury masowej, 
jaką w latach 1960. podjęli badacze brytyjscy skupieni w the Birmingham 
Centre for Contemporary Cultural Studies, m.in. wprowadzając zamiast 
masowa termin kultura popularna oraz podnosząc problem interpretacji 
masowych przekazów (ich dekodowania).

Kultura popularna nie jest masowa w sensie prostoty odbioru, przeciw
nie, jak to wykazały słynne badania Davida Morleya z lat 1980., jest prze
twarzana, przyjmując różne znaczenia w różnym społecznym środowisku. 
Anna Kowalska (2014) w rozdziale Wspólnoty interpretacyjne przedstawia 
tę koncepcję w jej pierwotnym sformułowaniu oraz jej ewolucję w badaniach 
nad subkulturami, a zwłaszcza – tu już bardziej przechodzimy na grunt 
amerykański – studiów feministycznych i gender. To w ich w badaniach 
nad odbiorem i recepcją treści medialnych następuje inspirujące przejście 
od badań ilościowych do jakościowych, a w istocie od badań masowych 
(sondażowych) do badań etnograficznych (obserwacyjnych i fokusowych). 
Szkoda tylko, że nadal jest ich tak mało, bowiem ukazują złożoność zbioro
wości odbiorczych, jak i procesów recepcji i adaptacji treści, przyswajania 
i przetwarzania znaczeń. Znika dawne pojęcie mas odbiorczych.

Samo pojęcie audytorium w swym oryginalnym sensie staje się zatem 
coraz bardziej mylące, w istocie chodzi bowiem o bardzo różnorodny 
i zróżnicowany zbiór mniej lub bardziej aktywnych odbiorców i użyt
kowników różnorodnych usług informacyjnych. Tworzą się nowe typy 
audytoriów, nieujęte w tradycyjnej typologii publiczności. Należą do nich 
zbiorowości poszukiwaczy informacji lub uczestnicy międzynarodowych 
grup dyskusyjnych, którzy szukają nowych rodzajów własnej tożsamości 
kulturowej, użytkownicy Facebooka itp. Audytoria takie posiadają wspólne 
cechy i granice z innymi formami działań komunikacyjnych – na przykład 
z łącznością telefoniczną i pocztą elektroniczną.

Możliwości, jakie aplikacje internetowe dają ich użytkownikom w dzie
dzinie kreowania i interpretowania informacji, także dziennikarskich, 
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sprawiają, że audytorium odbiorcze staje się zbiorowym użytkownikiem, 
prosumentem, współtwórcą przekazów i znaczeń w mediosferze.

Coraz mniej trafne jest pojęcie medium masowego, ponieważ nikt nie 
jest już skłaniany do odbioru tego samego co inni zestawu informacji w tym 
samym czasie. A bez medium masowego nie istnieje audytorium, a jedynie 
szansa podobnego korzystania. Samo audytorium jest produktem nie tylko 
technologii, lecz życia społecznego. Dzisiaj z pewnością jest o wiele trudniej 
niż dawniej odpowiedzieć na elementarne pytanie Harolda D. Lasswella: 

„Kto odbiera co?”. Gwałtowny rozwój mediów interakcyjnych, jak na przykład 
mediów społecznościowych, wzmacnia fragmentaryzację i specjalizację 
wykorzystania mediów, a członkom audytorium nadaje rolę aktywną. Jednak 
mimo trudności określenia, audytorium nadal jest pojęciem użytecznym, 
przy czym nowym wyzwaniem badawczym jest jego rodzajowe, ilościowe 
i jakościowe określenie. Pod względem metodologicznym, korzystna jest 
tu podstawowa cecha nowych, internetowych mediów – identyfikacja 
użytkownika poprzez jego numer IP, tzw. ciasteczka (cookies), dostęp 
do serwerów. Badania samego Internetu (Sieci) prowadzi się często przez 
sam internet (jako środek komunikacji). Ponieważ danych jest bardzo 
wiele, w sukurs przychodzą tu analizy typu big data. Dla określenia zasięgu 
użytkowania różnorodnych portali podstawowe są badania prowadzone 
przez informatyczne firmy badawcze. Jednak one na ogół kierują swą uwagę 
na zlecone im problemy praktyczne, ważne dla profilowania użytkowników, 
określania tzw. sentymentów, opinii i nastrojów, aby następnie kierować 
bardziej skuteczne dla zleceniodawcy przekazy. Cambrige Analytica zdobyła 
w tym zakresie zasłużoną złą sławę.

Wszakże bardziej ciekawe poznawczo i właściwe etycznie jest socjo
logiczne rozpoznanie audytoriów. Istotne jest określenie, jakiego rodzaju 
audytorium jest poznawczo interesujące. Audytoria ujmowane od strony 
mediów są bowiem różnicowane na podstawie różnych kryteriów:

Audytorium potencjalne obejmuje wszystkich tych, którzy są zdolni 
do odbioru danego medium lub gatunku; potencjalny odbiór zależy od wielu 
czynników, jak posiadanie odbiornika, pozostawanie w zasięgu sieci czy 
nadajnika, istnienia rynku, pewnych cech społecznodemograficznych, jak 
dochód, poziom wykształcenia, wiek, płeć.



100 Tomasz GobanKlas

Audytorium rzeczywistym dla mediów drukowanych są osoby, które 
przeczytały gazetę lub książkę, dla radia i telewizji – osoby, które włączyły 
odpowiedni kanał lub program. Najczęściej bada się intensywność zasięgu, 
czyli odsetek ludzi lub gospodarstw domowych w danym obszarze (rynku), 
do których dociera dane medium lub program w całej populacji regionu.

Audytorium płacące obejmuje wyłącznie nabywców, są to zatem osoby 
kupujące prasę, książki, płyty, taśmy, bilety do kina, subskrybenci usług 
(telewizja kablowa, strumieniowa, prasa cyfrowa, ebooki, audiobooki itp.).

Dodatkowym pojęciem jest audytorium kumulacyjne, po polsku także 
określane jako publiczność, obejmujące ogół audytoriów pewnego rodzaju 
przekazów, które zaistniały w danym czasie. Jest to ważny miernik powo
dzenia seriali telewizyjnych (jak wielkie jest audytorium jednego epizodu 
wobec ogólnej widowni całego serialu?) lub typów treści (proporcja tele
widzów dziennika TV w ciągu tygodnia wobec ogółu widzów). Zajmuje 
się nimi marketing medialny. Dokonuje się też pomiarów specyficznych 
(wewnętrznych) audytoriów – na przykład, szczególnego programu albo, jak 
w przypadku prasy, stopnia uwagi czytelniczej wobec szczególnych gatunków 
lub treści. Ponieważ są to agregaty czysto pojęciowe, nie ma ograniczeń 
w wynajdywaniu różnych kryteriów ich wyodrębniania.

Z kolei socjologiczne spojrzenie na audytorium od strony ludzi i wy
korzystywania mediów dostarcza innych danych. Opisujemy wówczas całe 
społeczeństwo (lub daną populację) w kategoriach odbieranych mediów 
i przekazów. Dla szczególnych celów, jak badania wskaźników kulturalnych, 
wykorzystuje się podział na odbiorców intensywnych i odbiorców doryw
czych, aby następnie badać skutki oddziaływania mediów.

Ważnym zagadnieniem badawczym jest formowanie (się) audytorium. 
Chodzi o pytanie, co wpływa na wybór treści oraz jakie czynniki treści 
i formy przyciągają uwagę audytorium?

Czynniki odbiorcze pochodne od audytorium:
1. Ogólne warunki życiowe, społeczne i kulturowe, zwłaszcza aspekty 

cyklu życiowego (wiek i pozycja rodzinna) oraz wychowanie i kul
tura osobista (włączając wykształcenie i środowisko społeczne).

2.  Dostępność odbioru, w kategoriach czasu i przestrzeni. Liczą się 
także nawyki życia codziennego, np. czas pracy, snu lub innych 
stałych zajęć.
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3. Nawyki korzystania z mediów, uformowane upodobania medialne.
4. Ogólne preferencje treściowe, gusta i zainteresowania w odniesieniu 

do mediów, np. zainteresowanie sportem, serialami, komediami.
5. Świadomość alternatyw programowych. Właściwy wybór progra

mów jest kierowany przez gusta odbiorcy, ale tylko o tyle, o ile jest 
on świadomy istnienia w danym czasie możliwości odbioru innych 
przekazów.

6. Kontekst oglądania. Oglądanie jest zależne w dużej mierze od tego, 
czy odbiorca jest sam czy z innymi, kto kontroluje odbiornik, jak jest 
motywowany. Często zdarza się też oglądanie inercyjne, po prostu 
zwykła kontynuacja oglądania włączonego kanału. Jednak obec
nie mnogość kanałów i łatwość ich zmieniania tworzą nowy typ 
oglądania, tzw. zipping i switching, przeskakiwanie po kanałach, 
unikanie reklam, oglądanie równoczesne dwóch lub więcej pro
gramów (PiP). Odbiorca staje się człowiekiem multimedialnym.

Zasadniczą zmianę w odbiorze mediów stanowi wprowadzenie od po
łowy lat 1990. cyfrowych form formatowania i udostępniania, a przeto 
i odbioru przekazów tekstowych, graficznych i dźwiękowych. Odwołując 
się do pojęcia filozoficznego modus jako sposobu bycia określonej rzeczy, 
użyję pojęcia modi jako sposobów tworzenia, przedstawiania i odbierania 
przekazów medialnych. Dwa zasadnicze modi, to modus druku, analogowy 
i modus elektroniczny, cyfrowy.

Ich głęboką analizę przeprowadził, z niemiecką wnikliwością, Henning 
Lobin (2017) w studium Marzenie Engelbarta. Zauważa on, że „bezwzględnie 
potrzebujemy komputera, aby w ogóle móc czytać teksty cyfrowe w dostęp
nej dla nas formie – co oznacza, że komputer zawsze współpracuje z nami 
podczas naszej lektury. Co wtedy, gdy nawet czyta razem z nami? Co, jeśli 
zapisuje teksty, które czytamy, jeśli zapamiętuje fragmenty, które czytamy 
powoli, oraz te, które czytamy szybko lub których nie czytamy wcale? Jeśli 
zapamiętuje szybkość, z jaką czytamy? Kolejność, jaką obieramy, czytając 
dłuższe teksty? Komentarze, które wprowadzamy? Nasze zaznaczenia? 
Nie jest to scenariusz filmu science fiction, tylko rzeczywistość” (2017, loc. 
2014 z 6198, Kindle).
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„Marketingowcy wiedzą więcej niż socjologowie”, powiadał Marshall 
McLuhan. Dzisiaj w dziedzinie diagnoz medialnych należy zmienić frazę 
na „wiedzą dużo więcej”. Narzędzia poznawcze daje im forma cyfrowa 
przekazów, tekstowych, audialnych i wizualnych, odbiorcze zachowania 
użytkowników, metodologia badania wielkich zbiorów danych, w szcze
gólności big data.

Jednakże możliwości współczesnych analiz opartych na przetwarzaniu 
danych z korzystania z przekazów cyfrowych są ogromne, acz słabo wykorzy
stywane przez medioznawców. Przykładem są dane o czytelnikach eksiążek 
kupionych na Amazon, a stanowią one 85 procent ogółu książek w USA.

Kari Paul (2020) w „The Guardian” w artykule „Znają nas lepiej niż 
my sami”: jak Amazon śledził moje ostatnie dwa lata czytania, sugestywnie 
opisuje praktyki analitycznie klientów Amazona: 

Amazon wie więcej niż tylko to, jakie książki przeczytałem i kiedy – 
wie, które części najbardziej mi się podobały.
Wiem teraz, że 15 lutego 2019 roku o godz. 16.37 czytam Głębszą wodę, 
brzydszą rybę – mroczną powieść Katyi Apekiny – przez 20 minut 
i 30 sekund. 5 stycznia 2019 roku o godz. 18.27 czytam apokaliptyczny 
dreszczowiec Ling Ma przez 31 minut i 40 sekund. Począwszy od 3 li-
stopada 2018 roku od godz. 14.12 czytam romans z syreną The Pisces 
Melissy Broder przez 20 minut i 24 sekundy.
Korporacja Amazon wie więcej niż tylko to, jakie książki czytałem 
i kiedy – wie też, które części z nich najbardziej mi się podobały. Jak 
wynika z danych Amazona, 21 maja 2019 roku wyróżniłem fragment 
trzeciej części dziennika Anaïs Nin, 23 sierpnia 2018 roku o godzi-
nie 23.25 zaznaczyłem urywek z The Recovering: Intoxication and its 
After math Leslie Jamison, natomiast 27 sierpnia 2018 roku zmieniłem 
kolor podświetlonej części tej samej książki.
Inne śledzone nawyki obejmowały momenty, w których kopiowałem 
fragmenty książek do schowka iPhone’a oraz częstotliwość wyszuki-
wania definicji słów w załączonym słowniku Kindle’a.
Wiem, że Amazon śledzi nasze zakupy na swojej stronie, naszą aktyw-
ność w Internecie, nasze polecenia głosowe, nasze zakupy spożywcze 
i nasze lokalizacje. Ale rozległe śledzenie moich nawyków związanych 
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z czytaniem – moje najbardziej ukochane i wcześniej offline hobby – 
było zaskakujące. Komu udostępnia się te informacje, co się z nimi 
dzieje i jak może wpłynąć na moją prywatność – i przyszłość samego 
czytania?
(…) Z mojej historii czytania, która obejmowała książki o samopo-
mocy i zdrowiu psychicznym, Amazon mógł łatwo wyciągać wnioski 
na temat mojego zdrowia, kariery i hobby. Nawet pora dnia, kiedy 
czytam, lub szybkość, z jaką przewracam strony, mogą zapewnić 
wgląd w cechy osobiste, powiedziała Stacy Mitchell z Institute for 
Local Self-Reliance.

„Trudno jest nam skupić się na tym, w jaki sposób sztuczna inteligencja 
umożliwia Amazonowi wykorzystanie tych danych” – powiedziała. 

„Zniuansowane korelacje, jakie Amazon wykorzystuje, analizując 
te dane, wykraczają poza to, co możemy sobie wyobrazić jako istoty 
ludzkie”.

Dodam tu, że inne platformy, jak Spotify i Netflix, także zbierają po
dobne dane odbiorcze.

Henning Lobin (2016) wskazuje na poważniejszą niż śledzenie stylów 
odbioru transformację czytelnictwa:

Czytanie i pisanie to techniki kulturowe, a jeśli zmianie ulegają ich 
uwarunkowania techniczne, one same też się przekształcają. Czytamy 
i piszemy inaczej, jeśli w grę wchodzi hybrydowość, multimedialność 
i uspołecznienie. To, co czytamy, odbieramy inaczej; to, co piszemy, 
inaczej wygląda i jest inaczej ustrukturyzowane. Oprócz zmian 
instytucjonalnych kres kultury pisma przyniesie również zmianę 
u każdego z nas. Nasze mózgi dostosowują się do uwarunkowań cy-
frowych technik czytania i pisania, nasze umysły inaczej przetwarzają 
i magazynują informacje zapisane cyfrowo, te zaś inaczej nas kształ-
tują. Nasze myślenie doświadcza kolonizacji ze strony komputerów, 
podobnie jak wcześniej doświadczało go ze strony książki i druku 
(loc. 283 z 6198, Kindle)
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CODA
Czytelniku! Czytałeś powyższy tekst albo w formie analogowej, czyli druko
wanej, albo cyfrowej, czyli jako etekst, a może i w obu. W każdym przypadku 
lektura była nieco inna, choć tekst był językowo taki sam. Nie był wszakże 
taki sam graficznie, forma etekstu miała różny rozmiar czcionki i wielkość 
strony, zależny od czytnika, a zatem różna była percepcja całości. Niech 
ten prosty, ale konkretny przykład jednego tekstu w dwóch formach ułatwi 
nam zrozumienie głębokiej transformacji kultury czytelnictwa. A czyta się 
go zaledwie 20 minut.
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MEDIALNE TWARZE GODNOŚCI

WSTĘP

„Twarz”, według socjologa Ervina Goffmana (Goffman 2012, s. 23) – 
twórcy interakcjonizmu komunikacyjnego – to

pozytywna wartość społeczna przypisywana osobie w danej sytuacji 
spotkania, gdy inni przyjmą, że trzyma się ona określonej roli. Twarz 
jest obrazem własnego „ja” naszkicowanym w kategoriach uznanych 
atrybutów społecznych, przy czym może to być obraz zbiorowy, jak 
wówczas, gdy ktoś wystawia dobre świadectwo swojej profesji, bądź 
religii, wystawiając dobre świadectwo samemu sobie w tzw. „rytuale 
interakcyjnym”.

„Godność” – z łac. dignitas ‘zasługa, wartość, osobista godność, zacność, 
uczciwość, dzielność moralna’ – to cnota odniesiona tylko do człowieka: 
ludzka godność osobowa, godność osobista, poczucie godności osobistej. 
Czy te dwa pojęcia mogą w języku funkcjonować synonimicznie, czy jednak 
może różnią się nie tylko zakresem występowania, ale także zawartością 
merytoryczną zależną bądź niezależną od kontekstów (medialnych), w któ
rych występują?
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I
Świadectwo naszej „twarzy”1 – w literaturze pięknej byłaby to Gombrowi
czowska „gęba” (Gombrowicz 2012, s. 12) – wydajemy sobie sami lub robi 
to ktoś, komentując nasze czyny lub to, co mówimy, w określonych sytuacjach 
i zdarzeniach z udziałem innych osób bądź bez nich, ale zawsze w obecności 
obserwatora, np. mediów, które nasze zachowanie, przynajmniej potencjalnie, 
mogą rozpowszechnić lub nie, nadając mu jakąś wartość medialną2, czy też 
go jej celowo pozbawić. Wtedy mówimy o kształtowaniu wizerunku – osoby, 
instytucji, partii politycznej, grupy osób, które są społecznie (medialnie) 
aktywne (Facebook, Instagram, Twitter, radio, telewizja, prasa…) lub takimi 
być usiłują w celu wyłącznie uzasadnienia swojej obecności w mediach 
za wszelką cenę – wtedy otrzymują miano celebrytów. W mniejszym stopniu 
dotyczy to polityków i partii politycznych, których wizerunek ma wpływ 
na zdobycie i utrzymanie władzy, a nie tylko polega na zaznaczeniu swojego 
istnienia – wtedy jest to „twarz władzy” (the face of power)3 (Bachrach, Baratz 
1962), a władza jest często sprawowana i podtrzymywana za pomocą tzw. 
słupów4 wizerunkowych, na wzór rzeczywistych słupów ogłoszeniowych, 
służących jedynie publikacji własnych – często banalnych i nieistotnych 
informacyjnie – promocyjnych treści.

1 Tu nasuwa się porównanie „twarzy” z Gombrowiczowską „gębą”, która definiuje 
wszelkie relacje między ludźmi i oznacza różnego rodzaju maski społeczne 
narzucane nam przez innych. Przed „gębą” nie można uciec, ponieważ „nie 
jesteśmy samoistni, jesteśmy tylko funkcją innych ludzi, musimy być takimi, 
jakimi nas widzą”. Zdaniem Gombrowicza, nie jesteśmy nigdy naturalni, au
tentyczni, zawsze gramy i nakładamy maski, ponieważ „nie ma ucieczki przed 
gębą, jak tylko w inną gębę” (Gombrowicz 2012, s. 12).

2 „Wartość medialna” pojawia się w mediach i jest od nich zależna w różny sposób 
i poza nimi może się pojawić w zupełnie innych znaczeniach. Dotyczy to także 
takich pojęć aksjogicznych, jak: „twarz”, „godność”, „honor” itp.

3 Twarzom lub też obliczom władzy poświęcona jest obszerna literatura politolo
giczna. Tutaj odsyłamy tylko do podstawowego opracowania (Bachrach, Baratz 
1962, s. 947–952).

4 Tzw. słup – pojęcie znane oszustom internetowym jako sposób na pranie „brud
nych pieniędzy” jest też coraz częściej używane w komunikacji wizerunkowej 
i oznacza osobę lub konto firmowe na Facebooku czy Twitterze traktowane jako 
statyczne „słupy ogłoszeniowe”. Ten rodzaj aktywności medialnej w wypadku 
wielu marek ma niewiele wspólnego ze zmianami, jakie wniosły do komunikacji 
współczesne media, a zwłaszcza „social media”.
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W literaturze aksjologicznej rozróżnia się dość powszechnie: godność 
osobistą – zależną od uznania społecznego, zmienną i przemijającą; god
ność osobowościową – opartą na sposobie postrzegania jednostki przez 
samą siebie, poczucie własnej wartości; godność osobową – fundament 
niezmiennej wartości człowieka, jest ona niezbywalna i nie można jej 
stracić (Rodziński 1985). Tu będziemy mówić wyłącznie o godności czło
wieka (osoby, osobowej, ludzkiej) – nieco tautologicznie jako fundamencie 
niezmiennej wartości człowieka, której nie można stracić, i chętnie dla 
dwóch pozostałych (osobistej i osobowościowej) zarezerwowalibyśmy po
jęcie „twarzy” godności. Różnica jest wyraźna – „twarz” (godność osobista 
i osobowościowa) ma charakter relacyjny, występuje w danej sytuacji, może 
być indywidualna lub zbiorowa, pojawia się jako wizerunek własnego „ja”. 
Godność człowieka (osobowa) jest jego naturalną, stałą właściwością, cechą 
każdego człowieka, istotą człowieczeństwa.

Nie zawsze jednak ta fundamentalna cecha i różnica jest odczuwana, 
a często jest źle rozumiana. Świadczą o tym wpisy w mediach (WosionCzoba 
2019), w których raczej chodzi o ochronę wizerunku, a nie utratę godności:

zdawała sobie sprawę, że staje się osobą publiczną i w związku z tym 
jest narażona na krytykę… mówiła, że osobą publiczną była już wcze-
śniej. – Krytyka a hejt to różnica. Byłam świadoma, że jestem narażona 
na krytykę, ale nie na mowę nienawiści i pozbawienie godności ludzkiej. 
Dodała też, że najbardziej drastyczne przypadki mowy nienawiści stara 
się zgłosić policji bądź prokuraturze.

„Godność ludzka” wyrażenie tu niewłaściwie, hiperbolicznie użyte, 
bo w tym kontekście chodzi o godność osobistą, zmienną i przemijającą, 
to tylko jedna z METAFORYCZNYCH „twarzy” godności i w istocie – mowa 
nienawiści jest jej zagrożeniem, a nie pozbawieniem.

Analiza użycia pojęcia „twarz” w stosunku do takich wartości, jak ho
nor, szacunek i godność oraz kompleksu zachowań związanych z „twarzą” 
wymaga uwzględnienia kontekstów językowych, reprezentowanych przez 
konstrukcje typu: zachować twarz, utracić twarz, nie mieć własnej twarzy, 
stracić/tracić twarz, wyjść z czegoś z twarzą. Pojęcie „twarzy” jest ściśle 
związane z godnością, gdy mówimy: Człowiek godny potrafi zachować 
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twarz w najtrudniejszych chwilach, ale czy powiemy: człowiek może za
chować GODNOŚĆ, tracąc TWARZ? Czy może utracić twarz, nie tracąc 
godności? Otóż wydaje się to możliwe. „Twarz” w użyciach językowych 
nie tylko jest podstawowym, ale też wyłącznym warunkiem zaistnienia 
interakcji komunikacyjnej między ludźmi: dlatego gdy tracimy „twarz”, 
nigdy nie tracimy godności, szacunku, honoru, w przeciwnym wypadku 
wszelkie porozumienie staje się niemożliwe – zarówno w wymiarze języko
wym, jak i kulturowym. Wtedy także samo zagrożenie utratą godności jest 
ułatwione i dowolnie możliwe. Stąd wniosek: człowiek może twarz stracić, 
ale nie może stracić godności. Inną sprawą są podejmowane przez innych 
próby pozbawienia poszczególnych osób godności: są to zagrożenia utraty 
godności i twarzy jako strategie i techniki komunikacyjne w internecie, 
określane tzw. mową nienawiści.

Listę takich zagrożeń utratą godności wyłącznie w warstwie komunika
cyjnej, ale nie osobowej czy nawet osobowościowej, związanej z rozwojem 
etycznym człowieka, przedstawił Kazimierz Ożóg w artykule o agresywnych 
grach komunikacyjnych, znanych częściowo z klasycznej erystyki ad personam.

Autor (Ożóg 2019, s. 1–2) przybliża mnogość (18–20) gier językowych 
godzących w cześć i honor drugiej osoby. Oto niektóre z nich: Gra pierwsza, 

„jednostronne złamanie dystansu w kontekście oficjalnym, mówienie przez 
‘ty’; jesteś gorszy od innych, niegodny, aby ci mówić przez pan. Gra druga: 
„góruję nad tobą, bo jesteś złym człowiekiem o niskiej wartości moralnej”: 
ty egoisto, nierobie… Gra trzecia: „jesteś głupi”…, Gra czwarta: „jesteś gorszy 
pod względem atrakcyjności fizycznej”: lilipucie, poczwaro. Cechą wspólną 
tych agresywnych określeń kierowanych do kogoś jest wywołanie nie tyl
ko uszczerbku na czci i honorze, ale przede wszystkim utrata wizerunku 
i w tym znaczeniu można tu jedynie mówić o różnych „twarzach godności” 
w sensie metaforycznym jako zagrożeniach ich utraty, które koncentrują 
się tu głównie na erystyce ad personam.

„Twarz” rozumiana jako techniki i strategie poszanowania godności 
i honoru to najważniejsze wartości nie tylko w polskiej kulturze. Moż
na zaryzykować tezę, że tak rozumiane „twarze” są w wielu kontekstach 
częściowymi synonimami i utożsamiane są z twarzą jako determinantem 
interakcji społecznych. Twarz polska w przeciwieństwie do amerykańskiej, 
która należy do jednostki, a jej autonomia i wyjątkowość decydują o relacji 
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z innymi, to nie tylko twarz jednostki, ale także twarz grupy, rodziny, grupy 
zawodowej, ma charakter współzależny i polega na umniejszaniu własnej 
wartości i osiągnięć podyktowanym skromnością, w narzekaniu stosowanym 
jako strategia zacieśniania interakcji z innymi ludźmi.

Jak twierdzi wspomniany tu już Goffman – dbałość o „twarz” zarówno 
własną, jak i cudzą jest warunkiem interakcji społecznej, a każdy kon
takt z drugim człowiekiem podporządkowany jest „twarzy”. Słowem nie 
ma komunikacji bez twarzy. W ten sposób Goffman nie tylko podważył 
istnienie tożsamości jednostki, ale także w myśl tego modelu kontakt 
twarzą w twarz to rodzaj przedstawienia teatralnego, w czasie którego obaj 
rozmówcy odgrywają swoje partie w celu wywarcia zamierzonego wrażenia 
na drugiej osobie. Publicznie, na „scenie”, prezentują oni tylko jedną twarz, 
za nią kryje się druga, która na zimno ocenia skuteczność działań podjętych 
w czasie rozmowy. Dyskusyjna metafora teatralizacji aktu komunikacji, 
mimo upraszczającego charakteru, jest nadal popularna w socjologii.

Interesującą koncepcję zachowania „twarzy” w ramach teorii grzeczności 
językowej przedstawili psycholog Penelopa Brown i językoznawca Stephen 
Levinson. Chodzi o to, by w strategiach porozumiewania się między ludź
mi używać takich środków działania językowego i niejęzykowego, które 
są zgodne ze społecznymi normami i których celem jest respektowanie 
własnej twarzy i twarzy partnera. W trakcie mówienia i każdej interakcji 
twarz obu rozmówców jest zagrożona i może doznać uszczerbku – mówi się 
wtedy o aktach zagrożenia twarzy. Z jednej stronu każda twarz ma prawo 
do autonomii i do tego, by nikt nie ingerował w jej działania – jest to wtedy 

„twarz negatywna”, z drugiej strony pragnie być akceptowana i respektowana 
przez innych, chce, by traktowano ją z szacunkiem – jest to wtedy „twarz 
pozytywna”. W konwersacji używamy różnych narzędzi i strategii grzecz
nościowych zapobiegających utracie twarzy. Brown i Levinson wymieniają 
następujące strategie grzecznościowe pozwalające zachować twarz:

1. Mów jasno, 2. Mów śmiało, pomijając wszelkie normy, 3. Mów dy-
plomatycznie – ten rodzaj zawiera liczne ozdobniki uprzejmościowe, 
4. mów aluzyjnie – pośrednie akty mowy, 5. Zaniechaj aktu mówienia 
(Brown, Levinson, 1987, s. 61–83)
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Tracimy bądź odzyskujemy twarz w aktach komunikacji, które mają 
charakter „godnościowy”, a normy społeczne, w tym normy grzecznościowe, 
gwarantujące zachowanie twarzy i godności, są odzwierciedleniem warto
ści charakterystycznych dla danej kultury, stąd typowe dla danej kultury 

„twarze” – amerykańska, polska, chińska… itp. W tym zakresie prowadzone 
są badania socjologicznoetnologicznojęzykowe, ale wymagałyby one nie 
tylko zasygnalizowania, ale dokładniejszych analiz, których ciągle brakuje.

Szczególnie ważnym etapem w sferze komunikowania międzyludzkiego 
stają się w tej sytuacji mechanizmy odzyskiwania utraconej „twarzy”. Zjawiska 
te obserwujemy nie tylko w interakcjach potocznych, ale także w komunikacji 
medialnej (publicznej), w której raz utracona „twarz” jest prawie niemożliwa 
do odzyskania – decydują o tym bowiem cyfrowe mechanizmy powielania 
efektów utraty „twarzy” i ich niekontrolowane w postaci zalgorytmizowanej 
rozpowszechnianie. Mechanizmy te zmierzają do tego, aby za wszelką cenę 

„twarzy” nie utracić, bowiem raz utracona „twarz” jest w mniemaniu jej 
właścicieli utracona na zawsze. Trwanie w stanie „utraconej twarzy” polega 
na tym, że strzegący twarzy osób publicznych (polityków, celebrytów) tzw. 
spin doktorzy dbają o jej przynajmniej medialne trwanie za wszelką cenę, 
nawet cenę kłamstwa czy manipulacji i pozbawiania argumentacji wrogów 
tych osób za pomocą popularnych chwytów erystycznych.

Dzisiaj, w dobie sztucznej inteligencji, pole manipulacji „twarzą” ogrom
nie się poszerza, kiedy w mediach politycy, dziennikarze i osoby publiczne 
posługują się technologią deepfake (deepfake 2020), polegającą na łączeniu 
i nakładaniu obrazów twarzy przy użyciu komputerowych systemów uczą
cych się. Uzyskane w ten sposób efekty wizualne i dźwiękowe stosowane 
są w nagraniach (YouTube), stwarzając możliwości manipulacji przez 
np. niemożliwą do odróżnienia przez widza zamianę twarzy (Pązik 2020).

II
Jaka jest zatem różnica między interakcjami społecznymi, w których do
chodzi do utraty bądź odzyskania twarzy, a interakcjami, zwłaszcza utratą 
lub odzyskaniem godności, honoru i szacunku, na których zachowaniu 
i podtrzymaniu tak nam bardzo zależy. Otóż pojęcie „twarzy”, jej utraty 
lub odzyskania, dzięki tzw. technikom i strategiom używania „twarzy” 
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ma charakter interakcji społecznej i podlega określonym strategiom i tech
nikom twarzy, polegających na podejmowaniu lub nie wszelkich działań 
harmonizujących z twarzą. Tu taką techniką zagrażającą twarzy jest odwró
cenie się podczas interakcji werbalnej do kogoś „tyłem”, w przeciwieństwie 
do interakcji face to face jako harmonizującej z twarzą w sytuacji publicznej, 
np. podczas jakiegoś zgromadzenia. Techniki i mechanizmy zachowania 
lub utraty twarzy medialnej służą w istocie zapobieganiu „incydentom”, 
czyli zdarzeniom, których ostateczne skutki symbolicznie zagrażają twarzy. 
Są to techniki oraz gry werbalne i niewerbalne, których znajomości ocze
kujemy od przedstawicieli wszystkich kręgów społecznych jako pewnego 
rodzaju umiejętności. Natomiast takie wartości, jak godność, honor, szacunek, 
są autonomiczne i od stosowanych przez partnerów interakcji technik i stra
tegii niezależne. Można grać twarzą – nie można grać godnością, honorem 
czy szacunkiem. Jednakże zarówno „twarz”, jak i godność jakoś są jednak 
współzależne od siebie – na czym ta współzależność polega? Otóż wydaje 
się, że nie można utracić godności, nie tracąc twarzy, ale też nie można 
stracić twarzy, nie tracąc godności, nie doznając uszczerbku na honorze 
czy zostać pozbawionym szacunku.

Wróćmy do pytania zadanego na początku tego tekstu: czy człowiek 
może zachować GODNOŚĆ, tracąc TWARZ? I pytanie analogiczne: czy 
można utracić twarz, nie tracąc godności? W odpowiedzi przytoczmy pewną 
przypowieść, w której jest mowa o roli ojca w rodzinie. Podczas jednego 
ze spotkań katechetycznych z ust Papieża Franciszka (Papież Franciszek 
2016) padły m.in. następujące słowa:

Dobry ojciec potrafi oczekiwać i potrafi przebaczać z głębi serca. Oczy-
wiście, potrafi też stanowczo korygować: nie jest ojcem słabym, uległym, 
sentymentalnym. Ojciec potrafiący korygować, nie poniżając, jest tym 
samym, który potrafi chronić, nie szczędząc siebie. Byłem świadkiem, 
jak kiedyś, podczas jednego ze spotkań rodzinnych jeden z ojców powie-
dział: czasami muszę wymierzyć dzieciom klapsa, ale nigdy nie uderzam 
po twarzy, aby ich nie poniżyć – jakie to piękne. Ten ojciec ma poczucie 
godności swoich dzieci. Musi ukarać, czyni to sprawiedliwie i idzie dalej.
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Dodany przez narratora komentarz o ojcu, który „ma poczucie godności”, 
precyzyjnie oddaje troskę o szacunek dla godności dziecka. I tu „twarz” jest 
bezpośrednio utożsamiona z godnością. Ojciec nie bije dziecka w twarz, 
bo „ma poczucie godności”, ale czy także swojej czy tylko dziecka, które 
musi czasem „trzepnąć”, ale nigdy w twarz, by go nie poniżyć (zniechęcić 
upodlić). I czy to dobry ojciec, czy zły, ojciec hipokryta? Nie bije w twarz, 
by nie naruszyć godności dziecka? Nie gani się tu wychowania przez klapsy: 

„Byle nie po twarzy”.
Uderzenie w twarz było i jest chyba do dzisiaj najdotkliwszą karą, zmie

rzającą do pozbawienia naszego adwersarza poczucia godności, jak mówi 
aforysta:

Nadstawiając drugi policzek możesz stracić twarz (Majewski 1999)

– ale też dawniej uderzenie w twarz było obrazą wymagającą obligatoryjnego 
wyzwania swojego przeciwnika na pojedynek.

ZAKOŃCZENIE
Mimo prób naruszenia czyjejś twarzy lub godności przez innych tylko 
od człowieka i jego świadomego oraz wolnego wyboru zależy, czy będzie 
on istotą godną, czy niegodną.

Natomiast czymś zupełnie odmiennym jest ciągle dzisiaj powiększający 
się obszar sytuacji medialnych poniżających człowieka lub takich, w których 
dochodzi do naruszenia jego twarzy, godności i honoru.

Według znanego socjologa moralności z Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Janusza Mariańskiego (Mariański 2017, s. 18)

sfera zagrożeń dla godności ludzkiej w stosunkach międzyludzkich 
i w kontekstach sytuacyjnych o charakterze instytucjonalnym jest 
bardzo rozległa i wciąż niedostatecznie opisana, także tych zagrożeń, 
które wiążą się ze światem dynamicznie rozwijających się nowych 
mediów (np. Internetu).
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Izabela Dobosz

REFORMA RADIOFONII I TELEWIZJI 
PUBLICZNEJ W ŚWIETLE AKTUALNEGO 

USTAWODAWSTWA POLSKIEGO

WSTĘP

Ustawa o radiofonii i telewizji istnieje w Polsce od 1992 roku, a więc 
prawie 30 lat. W tym czasie dokonała się kolosalna zmiana mediów 
elektronicznych związana z dostępem do nowych technologii, jak 

również wejściem na polski rynek telekomunikacyjny firm zagranicznych 
posiadających ogromny kapitał i długoletnie doświadczenie biznesowe. 
Ogromne znaczenie miał też rozwój internetu, powszechnie obecnego 
teraz w polskich domach.

Należy też zwrócić uwagę na transformację prawną i społeczną ist
niejącej w Polsce radiofonii i telewizji publicznej (państwowej), która 
uległa gruntownemu przeobrażeniu od czasów PRL, poprzez wejście Polski 
do Unii Europejskiej, aż do czasów współczesnych. Tej problematyce został 
poświęcony niniejszy artykuł, w którym skoncentrowano się wyłącznie 
na kwestiach prawnoustrojowych oraz organizacyjnych mediów publicznych, 
pomijając jakże bogatą problematykę uregulowań dotyczących tworzenia 
i przekazywania do powszechnego odbioru programów radiofonicznych 
i telewizyjnych.
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KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI

W czasach PRLu organ powołany ustawą z 2 grudnia 1960 roku o Komitecie 
do Spraw Radia i Telewizji „Polskie Radio i Telewizja”1 popularnie zwany 

„Radiokomitetem” miał charakter centralnego urzędu, działającego przy 
Radzie Ministrów i podległego premierowi. Urząd ten był monopolistą 
w trzech dziedzinach: tworzenia programów radiowych i telewizyjnych, ich 
przekazywania drogą przewodową i bezprzewodową, budowy i rozbudowy 
rozgłośni radiowych i telewizyjnych (Matlak 2005, s. 142). Uprawnienia 
Radiokomitetu miały dwojaki charakter: z jednej strony administrował 
on radiofonią i telewizją państwową, a z drugiej do jego zadań należało 
tworzenie i przekazywanie do powszechnego odbioru programów radio
fonicznych i telewizyjnych.

Uchwalona 29 grudnia 1992 roku ustawa o radiofonii i telewizji zniosła 
w art. 63 ust. 1 Komitet do Spraw Radia i Telewizji „Polskie Radio i Telewizja”, 
pozostawiając jednocześnie jego przewodniczącego jako organ kierujący 
działalnością państwowej jednostki organizacyjnej „Polskie Radio i Telewizja” 
do czasu zarejestrowania spółek, o których mowa w art. 26 ust. 2 i ust. 3 tej 
ustawy. Do czasu zatem zakończenia przekształceń likwidacyjnych i powołania 
spółek radiofonii i telewizji publicznej w kompetencji przewodniczącego 
dawnego Radiokomitetu pozostał wyłącznie zarząd wyodrębniony z apa
ratu Komitetu ds. Radiofonii i Telewizji w 1987 roku państwową jednostką 
organizacyjną, której status prawny był wysoce niejasny2.

Ustawa z 1992 roku scedowała część uprawnień w zakresie działalno
ści administracyjnej (art. 63 ust. 3) na wymyślony, nowy organ – KKRiT, 
natomiast zadania komitetu i jego przewodniczącego w zakresie tworzenia 
i rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych scedowała 
na mające powstać jednostki publicznej radiofonii i telewizji (art. 63 ust. 2).

Sięgnięcie do początków organizacyjnych i administrowania radio
fonią i telewizją jest o tyle ważne, gdyż podjęto wówczas bardzo istotne 

1 Dz.U. z 1960 r. Nr 54, poz. 307 ze zm.
2 Uchwała Nr 202 RM z 23 grudnia 1987 r. w sprawie nadania statusu Komitetowi 

do Spraw Radia i Telewizji „Polskie Radio i Telewizja”, znowelizowana uchwałą 
RM nr 111 z 18 lipca 1990 r. wyodrębniła z Radiokomitetu państwową jednostkę 
organizacyjną „Polskie Radio i Telewizja”, zob. (Piątek 1993, s. 155–156; Miże
jewski 2005, s. 90–95).
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decyzje, które mają skutki dla obecnej reformy tych instytucji i pozwalają 
poddać właściwej ocenie zarówno tę reformę, jak i krytyczne wobec niej 
stanowisko TK.

Istota rzeczy sprowadza się do dwóch podstawowych rozwiązań.
1. utworzenia KRRiT i przyznania jej określonych kompetencji;
2. przyjęcia dla jednostek radiofonii i telewizji formy prawnej spółek 

prawa handlowego.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji powstała jako organ państwowy 

właściwy w sprawach radiofonii i telewizji (art. 5). Została usytuowana 
w rozdziale IX Konstytucji RP (art. 213–215) wśród organów kontroli 
państwowej i ochrony prawa. Z uwagi na swoje kompetencje należy ona 
do naczelnych organów władzy wykonawczej, co niespecjalnie pokrywa 
się z systematyką przyjętą w Konstytucji3. Nie jest ona również organem 
administracji rządowej, choć zarządza pewną sferą stosunków publicznych.

Jak zatem widać, idea powołania KRRiT utrzymała się w licznych ko
lejnych projektach poselskich i rządowych, ale poszczególne rozwiązania 
różniły się co do liczby członków, sposobu wyłonienia, długości kadencji 
(nawet 9 organów państwa miało na to wpływ). Tym niemniej (wbrew sta
nowisku TK) rząd nie był pomijany w obsadzie członków KRRiT. Ponadto, 
jak wynika z debaty sejmowej z 10 listopada 1990 roku (Miżejewski 2005, 
s. 108), projekt rządowy (rządu Tadeusza Mazowieckiego) przewidywał, 
iż KRRiT będzie tylko agendą rządową o opiniodawczym i doradczym 
charakterze. Przewodniczący i zastępca mieli być powoływani przez Sejm, 
ale na wniosek premiera.

Dopiero 8 października 1992 roku, gdy dyskutowano wspólny projekt 
poselski Marka Markiewicza i KPN oraz projekt rządowy Jana Olszewskiego 
pojawił się pomysł, aby KRRiT stała się organem konstytucyjnym, stojącym 
na straży wolności słowa, ale także interesu społecznego w dziedzinie ra
diowego i telewizyjnego przekazu. Dziewięciu członków miał powoływać 
Sejm, Senat i Prezydent (projekt poselski). W projekcie rządowym Jana 

3 KRRiT wydaje rozporządzenia wykonawcze do ustaw, podejmuje uchwały 
w sprawach indywidualnych i „stoi na straży interesu publicznego”, co stanowi 
działania typowe dla organu wykonawczego, jednakże KRRiT została pomi
nięta w wyliczeniu tychże organów w art. 10 Konstytucji. Zob. (Sarnecki 2008, 
s. 30–31).
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Olszewskiego Sejm, Senat, Prezydent i Rada Ministrów miały mieć wpływ 
na powoływanie członków Krajowej Rady. W toku dyskusji i narad zwy
ciężyła jednak koncepcja proponowana przez posłów.

Ciekawostką jest fakt, iż umocowanie KRRiT w Konstytucji nie było wcale 
powszechnie aprobowane, a nawet w poprawkach Senatu RP w 1992 roku 
wyraźnie sprzeciwiono się zmianie Konstytucji z 17 października 1992 roku 
w tym zakresie4. Sejm tę poprawkę odrzucił.

Ustawą z 29 grudnia 2005 roku o przekształceniach i zmianach w podziale 
zadań i kompetencji organów właściwych w sprawach łączności, radiofonii 
i telewizji5 dokonano istotnych zmian w składzie KRRiT6. Ograniczono liczbę 
jej członków do pięciu, w tym dwu powoływanych przez Sejm, jednego przez 
Senat i dwu przez Prezydenta. Ponieważ uchwały miałyby być podejmowa
ne większością 2/3 głosów ustawowej liczby członków (art. 9 ust. 2 urtv)7, 
oznaczało to, przy nieparzystej liczbie członków, że za uchwałą musiało 
głosować 4 członków, a zatem wzmocniło rolę przedstawicieli Prezydenta 
RP (Dobosz 2011, s. 119). Taki stan rzeczy trwa aż do chwili obecnej.

Omawianą ustawą próbowano dokonać zmiany art. 7 ust. 2 urtv po
przez przyznanie Prezydentowi prawa powoływania i odwoływania Prze
wodniczącego KRRiT spośród członków Rady8. Zapis ten został jednakże 
uznany przez TK w orzeczeniu z 23 marca 2006 roku9 (K 4/06) za sprzeczny 
z Konstytucją. Dokonano zatem zmiany z dniem 16 kwietnia 2006 roku10 
i od tej pory Przewodniczący KRRiT mógł być wybierany i odwoływany 
przez członków Rady (art. 7 ust. 2b urtv) (Dobosz 2011, s. 119). Ten stan 
rzeczy trwa również do chwili obecnej.

4 Uchwała Senatu druk 592 (Miżejewski 2005, s. 130). Chodziło o ustawę kon
stytucyjną z 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą 
ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie 
terytorialnym (Dz.U. 1992, Nr 84, poz. 426 uchylający konstytucję PRL).

5 Dz.U. Nr 267, poz. 2258 z późn. zm.
6 Do tego momentu KRRiT liczyła dziewięciu członków, z których czterech 

powoływał Sejm, dwu Senat i trzech Prezydent.
7 A nie jak poprzednio bezwzględną większością głosów.
8 Tak było pierwotnie jedynie co do powołania. Prezydent nie mógł odwołać 

Przewodniczącego.
9 Dz.U. Nr 51 poz. 377.
10 Ustawa z 25 kwietnia 2006 r. zmieniająca ustawę o radiofonii i telewizji 

(Dz.U. Nr 83 poz. 574).
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STATUS PRAWNY JEDNOSTEK 
RADIOFONII I TELEWIZJI

Jeszcze większe spory dotyczyły formy prawnej instytucji radiowych i te
lewizyjnych. W projektach ustaw dyskutowano nad podporządkowaniem 
tych instytucji Ministrowi Kultury i Sztuki11 względnie nad ich formą jako 
fundacji (projekt Bieleckiego), konsorcjum, wyodrębnionego przedsię
biorstwa, niezależnego programowo, ale podległego rządowi w zakresie 
administracyjnym i finansowym. Były też pomysły podporządkowania 
Komitetu d/s Radia i Telewizji Sejmowi12, co byłoby zgodne z duchem po
rozumień okrągłostołowych. W. Kaczmarek optował za tym, by z budżetu 
państwa był utrzymywany pierwszy kanał TVP (Miżejewski 2005, s. 110). 
Koncepcja przekształcenia Polskiego Radia i Telewizji w 31 niezależnych 
spółek była bardzo krytykowana przez ekspertów. Mieli oni wątpliwości, 
czy nie zagraża to interesom Skarbu Państwa, a także, czy nie jest dzięki 
specyficznym postanowieniom Kodeksu handlowego inną formą rekon
strukcji Radiokomitetu (Miżejewski 2005, s. 111, 115). Były głosy, iż należy 
wzorować się na BBC będącej korporacją prawa publicznego. Wszystkie 
te projekty upadły.

Do sprawy spółek prawa handlowego wrócono w projekcie Marka 
Markiewicza i KPNu w 1992 roku. Jako formę organizacyjną przyjęto 
1osobową spółkę akcyjną SP na wzór Włoch, Francji i Finlandii (Miżejew
ski 2005, s. 118). Odmienność od Kodeksu handlowego polegała na tym, 
że Minister Finansów nie miał wpływu na kształt programu i nie mógł po
wołać też rady nadzorczej. W jej skład wchodził tylko jeden przedstawiciel 
Ministra Finansów, a cały skład powoływała KRRiT. Rada nadzorcza z kolei 
powoływała zarząd spółki. Pozwalało to zapobiec łączeniu przez KRRiT 
funkcji kontrolera i właściciela jednocześnie (Miżejewski 2005, s. 118). Jak 
wiadomo, ta koncepcja wygrała w obradach sejmowych, choć KPN optował 
za 2osobową spółką SP (51% udziałów miałaby spółka „Telewizja Polska”, 

11 Taki charakter (organu rządowego) miał dziennik „Rzeczpospolita” (Miżejewski 
2005, s. 2).

12 Projekt ustawy o Komitecie d/s Radia i Telewizji „Polskie Radio i Telewizja”, 
poselski, druk 430, dyskutowany w Sejmie 10 listopada 1990 r. (Miżejewski 
2005, s. 100 i n.).
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a pozostałe SP reprezentowany przez Krajową Radę). Podobne jak projekt 
Markiewicza rozwiązania zawierał projekt rządu Olszewskiego.

Przyjęte rozstrzygnięcia w ustawie o rtv nie zakończyły sporów o kształt 
radiofonii i telewizji publicznej. Wracano do nich w kolejnych nowelizacjach.

REFORMA RADIOFONII I TELEWIZJI 
DOKONANA NA PRZEŁOMIE 2015/2016 ROKU

Aktualna reforma radiofonii i telewizji nastąpiła z końcem 2015 roku oraz 
w roku 2016, po dojściu do władzy PiS. Wbrew obawom, nowe władze nie 
skróciły kadencji KRRiT13, ale zmieniły przepisy dotyczące jej funkcjonowania, 
odbierając KRRiT wpływ na obsadę stanowisk w jednostkach publicznej 
radiofonii i telewizji: członków rad nadzorczych, członków zarządu, rad 
programowych, dyrektorów oddziałów oraz na zmianę statutu spółki 
(ma ona teraz tylko częściowy wpływ po dodaniu art. 29 ust. 1b, który 
mówi, że „zmiana statutu spółki następuje na wniosek lub za uprzednią 
zgodą RMN”). Nie pozbawiono jednakże KRRiT wpływu na program, ry
nek reklam, misję TVP i jej plany finansowoprogramowe; przyjmowania 
sprawozdań rocznych i kwartalnych od zarządów spółek.

Pozostały bez zmian uprawienia KRRiT w stosunku do telewizji i radio
fonii niepublicznej, a to przyznawanie, zmiana, cofanie i odmowa koncesji; 
prowadzenie rejestrów niektórych programów i wykreślenie ich z rejestrów; 
przyjmowanie sprawozdań finansowych; uznawanie za nadawcę społecznego; 
ustalanie wysokości opłat koncesyjnych; wpływ na stosunki własnościowe 
w jednostkach niepublicznej radiofonii i telewizji (art. 40a); powiadamia
nie KE o naruszeniach prawa przez nadawców spoza Polski; regulacja 

13 Sprawozdanie KRRiT złożone w 2016 r. za rok 2015 zostało wprawdzie odrzu
cone uchwałą Sejmu z 22 czerwca 2016 r. (Monitor Polski 2016, poz. 602) oraz 
Senatu z 22 lipca 2016 r. (Monitor Polski 2016, poz. 769). 3 sierpnia 2016 r. za
kończyła się kadencja KRRiT za poprzedni okres. W związku z czym Prezydent 
w terminie 14 dni od dania ostatniej uchwały powinien zająć stanowisko, czy 
potwierdza, czy wetuje wygaśnięcie kadencji. Takiego stanowiska nie udało się 
znaleźć na stronie Prezydenta ani KRRiT, a termin upływał 5 sierpnia br.
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audiowizualnych usług medialnych na żądanie i nakładanie kar pieniężnych 
na wszystkie jednostki (publiczne i niepubliczne) radiofonii i telewizji.

Rada Ministrów 25 listopada 2015 roku wydała rozporządzenie w spra
wie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw przygotowania reformy 
publicznej radiofonii i telewizji14. Został nim Sekretarz Stanu w Ministerstwie 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Krzysztof Czabański. Miał on we współ
działaniu z właściwymi organami administracji rządowej (przede wszystkim 
Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego) inicjować, koordynować 
i monitorować działania dotyczące reformy, w związku z czym mógł rów
nież zlecić przeprowadzenie badań i ekspertyz na koszt budżetu. Obsługę 
merytoryczną, organizacyjnoprawną, techniczną i kancelaryjnobiurową 
zapewniło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W rezultacie 
została uchwalona ustawa z 30 grudnia 2015 roku o zmianie ustawy o ra
diofonii i telewizji15 – weszła w życie 8 stycznia 2016 roku.

Ustawa ta wprowadziła następujące zmiany:
1. pozbawiła KRRiT możliwości przeprowadzania jawnych i otwartych 

konkursów na stanowiska członków rad nadzorczych w jednostkach 
publicznej radiofonii i telewizji (dawny art. 6 ust. 2 pkt 11);

2. wprowadziła zmiany co do zarządu spółki. Po pierwsze uchylono 
przepis (art. 27 ust. 2) o kadencyjności zarządu (dawniej kadencja 
trwała 4 lata). Przyjęto, iż członków zarządu, w tym jego prezesa 
powołuje i odwołuje minister właściwy d/s Skarbu Państwa. Człon
ków zarządu powołuje się spośród osób posiadających kompetencje 
w dziedzinie radiofonii i telewizji oraz nieskazanych prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicz
nego lub przestępstwo skarbowe (art. 27 ust. 3 i 4). Uchylono ust. 
5 i 6 art. 27 urtv, które mówiły o określeniu przez KRRiT zasad 
konkursu na kandydatów na członków zarządu (ust. 5) i określały 
przypadki odwoływania członków zarządu (ust. 6). Taka zmiana 
spowodowała, że stosowny minister uzyskał prawo odwoływania 
członków zarządu w każdym wypadku. Z poprzedniej wersji usta
wy pozostał zapis, iż zarząd spółki liczy od 1 do 3 członków (art. 
27 ust. 1), a także zapis mówiący o tym, że „członkowie zarządu 

14 Dz.U. z 2016.1574 ze zm.
15 Dz.U. 2016.25.
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i osoby zajmujące stanowiska kierownicze w jednostkach publicznej 
radiofonii i telewizji kierują się w swojej pracy oraz w ocenie dzien
nikarzy i innych twórców im podległych zasadami profesjonalizmu, 
uczciwości i rzetelności oraz wskazaniami zawartymi w art. 21 ust. 
1a i 2 ustawy”.

3. ingerencja ustawodawcy dotyczyła też zapisów ustawy dotyczących 
rad nadzorczych.

Niewątpliwie stosowny minister uzyskał ogromny wpływ na rady nad
zorcze spółek radiofonii i telewizji.

Nowelizacja doprowadziła ponadto do sytuacji skrócenia kadencji 
i wygaśnięcia mandatów wszystkich dotychczasowych członków zarządów 
i rad nadzorczych spółek „Telewizja Polska – Spółka Akcyjna” i „Polskie 
Radio – Spółka Akcyjna” (art. 2 ust. 1) z dniem wejścia w życie tejże ustawy, 
czyli 8 stycznia 2016 r.

Jednakże do czasu powołania nowych zarządów miały one działać 
w dotychczasowym składzie, nie mogły jednak bez zgody właściwego mi
nistra (ds. Skarbu Państwa) dokonywać czynności przekraczających zakres 
zwykłego zarządu ani czynności z zakresu prawa pracy, z których mogłyby 
dla spółki wyniknąć nowe zobowiązania. Jak się łatwo domyślić, chodziło 
tu o zatrudnienie nowych pracowników, ewentualnie zwolnienie poprzed
nich (art. 2 ust. 2). Rady nadzorcze nie uzyskały takich możliwości dalszego 
działania w zakresie telewizji. Natomiast rozgłośnie regionalne radia, jeśli 
idzie o rady nadzorcze i zarządy, miały działać w dotychczasowym składzie 
do czasu dokonania w nich stosownych zmian (art. 2 ust. 3). Nie dotyczyło 
to jednak „Polskiego Radia – Spółka Akcyjna”.

Kolejne ustępy art. 2 przewidywały zmiany w statutach spółek „Telewizja 
Polska – Spółka Akcyjna” i „Polskie Radio – Spółka Akcyjna” oraz spółek 
radiofonii regionalnej poprzez dostosowanie ich treści do poczynionych 
zmian ustawowych. Do czasu zmiany statutów, co należało do kompetencji 
ministra właściwego d/s Skarbu Państwa (i na co pozostawiono mu 30 dni 
od dnia wejścia w życie ustawy z 30 grudnia 2015 r.), i ich ponownej reje
stracji przyjęto, iż postanowienia statutów sprzeczne z nowelizacją nie będą 
miały zastosowania (art. 2 ust. 5).

Przyjęto ponadto, że z dniem powołania nowych zarządów spółek 
wygasa stosunek prawny będący podstawą zatrudnienia dotychczasowych 
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członków oraz przyznano im odprawę pieniężną w wysokości 3krotności 
wynagrodzenia za miesiąc październik 2015 roku (art. 3 ust. 1 i 2). Jeśli osoba 
uprawniona do odprawy pieniężnej podjęłaby przed 31 marca 2016 roku pracę 
w jednostkach publicznych radiofonii i telewizji na kierowniczym stanowisku, 
kwotę odprawy zmniejszono by o wynagrodzenie z tytułu tego zatrudnienia 
(za okres do 31 marca 2016 r.) (ust. 3 art. 2).

Nowelizacja ta na połączony wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich 
oraz grupy posłów PO i Nowoczesnej z dnia 5 kwietnia 2016 roku została 
poddana ocenie przez Trybunał Konstytucyjny. Trybunał uznał tę noweli
zację za częściowo niezgodną z Konstytucją RP, w szczególności w zakresie, 
w jakim wyłączono udział KRRiT w procedurze powoływania i odwoływania 
członków zarządu spółek publicznej radiofonii i telewizji, a także w zakresie 
wyłączenia udziału KRRiT w procedurze powoływania i odwoływania człon
ków rad nadzorczych spółek publicznej radiofonii i telewizji. TK zgodził się 
z tym, że możliwa jest redukcja liczby członków rad nadzorczych do trzech 
osób, rezygnacja z konkursowego trybu wyłaniania tychże członków oraz 
kryteriów, jakie mieliby spełniać kandydaci na członków. W pozostałym 
zakresie postępowanie umorzono. Orzeczenie wydane w składzie 5oso
bowym zapadło jednomyślnie.

KRRiT zdaniem TK „jest z jednej strony, podstawową instytucjonalną 
gwarancją wolności słowa, prawa do informacji oraz zapewnienia interesu 
publicznego w radiofonii i telewizji, z drugiej zaś wyznacza ustawodaw
cy określony konstytucyjnie model organizacji mediów, w tym mediów 
publicznych”16.

Ustawodawca nie może pozbawić KRRiT kompetencji służących bez
pośrednio wykonywaniu zadań wskazanych w art. 213 ust. 1 Konstytucji.

Jednakże TK musiał przyznać, że Konstytucja „nie reguluje komplek
sowo modelu funkcjonowania radiofonii i telewizji”17, jednak nawet nie 
wykluczając wprowadzenia nowych rozwiązań ustawowych, TK tylko godzi 
się na „współrealizowanie zadań przez inne podmioty” – wraz z KRRiT. 
Równocześnie jednak TK, uważając KRRiT za organ dominujący w sprawie 
funkcjonowania radiofonii i telewizji, jest zdania, że „niezgodne z Konstytucją 

16 Tamże, s. 16.
17 Model taki został przyjęty w ustawie o RTV z 1992 r., a Konstytucja pochodzi 

z 1997 r., OTK, s.18.
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byłoby (…) powierzenie wykonywania nawet części zadań KRRiT organowi 
od niej uzależnionemu, a jednocześnie powiązanemu – choćby w niewielkim 
wymiarze – z rządem”18.

Trybunał nie sprzeciwił się również modyfikacjom kryteriów oceny 
kandydatów na członka zarządu. Sprzeciwił się natomiast procedurze po
woływania tego organu i wyłączenia KRRiT z powoływania i odwoływania 
zarządów. TK zakwestionował też przesłanki odwoływania członków zarządu 
i pozbawienie KRRiT możliwości ingerencji w ten proces.

Podobne zastrzeżenia wyraził TK do nowelizacji przepisów o obsadzie 
rad nadzorczych spółek publicznej radiofonii i telewizji, w tym rad nad
zorczych spółek radiofonii regionalnej19.

Efektem wspomnianego wyroku było to, że kwestionowane przepisy 
ustawy z 30 grudnia 2015 roku o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji 
utraciły moc z dniem 29 grudnia 2016 roku, a zatem nie powinny się znaleźć 
w znowelizowanej ustawie o radiofonii i telewizji. Ustawodawca dokonał 
przy tym pewnego wybiegu, gdyż kwestionowana przez TK nowelizacja 
dotyczyła ustawy o charakterze czasowym, która miała obowiązywać po
czątkowo wyłącznie do 30 czerwca 2016 roku, co przewidywał art. 4 tejże 
ustawy. Został on jednakże zmieniony kolejną nowelizacją wynikającą z art. 
19 ustawy o Radzie Mediów Narodowych z 22 czerwca 2016 roku w taki spo
sób, że opuszczono część przepisu art. 4 o czasowym charakterze nowelizacji 
z 30 grudnia 2015 roku i znowelizowane przepisy znalazły się z powrotem 
w ustawie o radiofonii i telewizji, a następnie uległy przekształceniom w ko
lejnych nowelizacjach. Trybunał Konstytucyjny zakwestionował głównie 
pominięcie wpływu KRRiT na powoływanie i odwoływanie członków 
zarządów spółek publicznej radiofonii i telewizji oraz oddanie kompetencji 
Rady w tym zakresie ministrowi właściwemu d/s Skarbu Państwa.

Jednakże sytuacja ta uległa zmianie na skutek powołania nowego organu 
– Rady Mediów Narodowych.

18 Z uzasadnienia OTK, s. 18, http://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?cid=1&do
kument=14922&sprawa=17154 (dostęp: 22.04.2020).

19 Tamże wyrok TK (Dz.U. z 2016 r. pod poz. 2210), OTK, s. 24.
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RADA MEDIÓW NARODOWYCH

Kolejna nowelizacja ustawy, dotycząca spraw strukturalnych, została prze
widziana w ustawie z 22 czerwca 2016 roku o Radzie Mediów Narodowych20 
w art. 17.

Rada ta przejęła kompetencje ministra właściwego d/s Skarbu Państwa, 
o których była mowa w art. 27 ust. 3, art. 28 ust. 1e urtv, a także KRRiT, 
o których mowa w art. 28a ust. 1, ust. 4; art. 30 ust. 5 i art. 32. Oznacza 
to, że RMN uzyskała uprawnienia powoływania i odwoływania członków 
zarządu spółek, w tym ich prezesa; rad nadzorczych; rad programowych 
(i ustalenia wysokości ich diet), a także wpływ na powoływanie przez zarząd 
spółki dyrektorów terenowych oddziałów. Odtąd mogą oni być powoły
wani wyłącznie za zgodą RMN. Rada uzyskała też wpływ na określenie 
minimalnego udziału audycji tworzonych przez terenowe oddziały spółki 
w poszczególnych programach ogólnopolskich.

RMN przyznano także inne kompetencje związane z działalnością 
spółek, jak uczestniczenie w walnym zgromadzeniu (art. 29 ust. 1a); wpływ 
na zmianę statutu spółek (tylko na jej wniosek lub za uprzednią jej zgodą) 
(art. 29 ust. 1„b”); dostęp do sprawozdań składanych KRRiT (art. 31b ust. 
2); wpływ na tworzenie przedsiębiorców w celu realizacji zadań radiofonii 
i telewizji (art. 32). Zmiany te weszły w życie w dniu 7 lipca 2016 roku. 
Rada Mediów Narodowych zgodnie z art. 2 ustawy z 22 czerwca 2016 roku 
powstała jako organ właściwy w sprawach powoływania i odwoływania 
składów osobowych organów jednostek publicznej radiofonii i telewizji 
oraz PAP oraz w innych sprawach określonych w ustawie. Wykonując swoje 
zadania, Rada „kieruje się potrzebą zapewnienia rzetelnego wypełniania 
przez spółki ich ustawowych zadań oraz ochrony ich samodzielności i nie
zależności redakcyjnej” (art. 2 ust. 2).

W skład Rady wchodzi pięciu członków, z których trzech wybiera Sejm, 
a dwu Prezydent RP (art. 3). Kadencja Rady trwa sześć lat (art. 4). Człon
kiem Rady może zostać osoba, która:

1. ma obywatelstwo polskie,

20 Dz.U. z 2016 r. poz. 929.
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2. wyróżnia się wiedzą i doświadczeniem w sprawach związanych 
z zadaniami i działaniami mediów,

3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo 
z winy umyślnej (art. 5 ust. 1).

Członkostwa w Radzie nie można łączyć z:
1. pełnieniem funkcji w organie władzy wykonawczej,
2. członkostwem w organie jednostki samorządu terytorialnego,
3. zatrudnieniem w administracji rządowej lub samorządowej,
4. zatrudnieniem w kancelarii Prezydenta RP,
5. członkostwem w KRRiT lub w jej biurze (art. 5 ust. 2).

Członkiem Rady nie może też być osoba posiadająca udziały albo akcje 
lub w inny sposób uczestnicząca w podmiocie będącym dostawcą usługi 
medialnej lub producentem radiowym lub telewizyjnym (art. 5 ust. 3).

Sposób wyłaniania członków Rady jest określony w ustawie wyłącznie 
w stosunku do dwu członków powoływanych przez Prezydenta RP. Co do człon
ków powoływanych przez Sejm decydują sejmowe procedury i sejmowa 
większość21. Niemniej, w przeciwieństwie do KRRiT, gdzie członkowie 
powołani przez Prezydenta mają wpływ na głosowanie w tymże organie 
(Dobosz 2011, s. 119), tutaj nawet w razie zmiany układu politycznego i wy
brania Prezydenta z innej opcji niż sejmowa większość nie będzie to miało 
znaczenia, gdyż art. 11 ust. 2 przewiduje, że RMN podejmuje uchwały 
bezwzględną większością głosów w obecności najmniej trzech członków 
Rady. Inna opcja mogłaby mieć zastosowanie w razie absencji członków 
Rady powołanych przez Sejm (udział tylko jednego z nich przy obecności 
dwu członków powołanych przez Prezydenta RP). Jak się wydaje, taki układ 
nie jest możliwy, została bowiem wprowadzona możliwość głosowania 
korespondencyjnego22. Od wyboru RMN został całkowicie odsunięty Senat.

Jeśli chodzi o sposób wyłaniania dwu członków RMN przez Prezydenta, 
to kandydaci mogą być zgłoszeni wyłącznie przez kluby opozycyjne (art. 
6 ust. 1)23.

21 Uchwała Sejmu RP z 30 lipca 1992 r., Regulamin Sejmu RP, Mon. Pol. 2019, 
1028 t.j., art. 26.

22 W wypadkach niecierpiących zwłoki można przeprowadzić głosowanie kore
spondencyjnie (art. 11 ust. 3).

23 Procedurę określa art. 6 w ust. 2–7. W razie istnienia tylko jednego klubu 
opozycyjnego ma on prawo przedstawić po dwu kandydatów na każde wolne 
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Ustawa reguluje także sferę wygaśnięcia członkostwa w Radzie przed 
upływem kadencji. Jest to możliwe w razie:

1. śmierci członka,
2. zrzeczenia się przez niego funkcji,
3. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione 

z winy umyślnej,
4. złożenia niezgodnego z prawem oświadczenia lustracyjnego, stwier

dzonego prawomocnym orzeczeniem sądu (art. 7 ust. 1).
Wygaśnięcie członkostwa w Radzie stwierdza bądź Marszałek Sejmu 

bądź Prezydent RP, każdy z nich w zakresie swoich przedstawicieli (ust. 2). 
Jest również możliwe odwołanie członka RMN przez powołujący takiego 
członka organ w razie:

1. naruszenia zakazu, o którym mowa w art. 5 ust. 2 lub 324,
2. choroby trwale uniemożliwiającej pełnienie funkcji (art. 7 ust. 3).

Jest możliwe czasowe dalsze powierzenie funkcji do czasu wyboru lub 
powołania nowego członka Rady, jednak nie na dłużej niż 60 dni od dnia 
upływu kadencji (art. 8).

Art. 9 ust. 1 stwierdza, że w pełnieniu swej funkcji członek Rady jest 
niezależny i powinien się kierować dobrem publicznym. Członek Rady 
ma obowiązek składać Marszałkowi Sejmu oświadczenie o swoim stanie 
majątkowym (art. 9 ust. 2)25. Pracami Rady kieruje jej Przewodniczący 
wybierany i odwoływany przez członków Rady (art. 10 ust. 1 i 2). On też 
zwołuje posiedzenia Rady i może zarządzić korespondencyjne głosowanie 
(art. 11 ust. 1 i 3). Rada winna posiadać szczegółowy regulamin określa
jący tryb jej prac. Regulamin ów został przyjęty uchwałą RMN nr 3/2016 
z 29 sierpnia 2016 roku i znajduje się na stronie BIP26.Regulamin określa 

miejsce (art. 6 ust. 3).
24 Chodzi o zakaz łączenia członkostwa w Radzie z pełnieniem funkcji lub zatrud

nieniem w określonych instytucjach (ust. 2) lub zakaz posiadania udziałów, akcji 
lub uczestniczenia w podmiotach będących dostawcami usług medialnych lub 
producentami RTV (art. 3).

25 Na zasadach określonych w art. 10 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu 
prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne 
(Dz.U. z 2006 r. poz. 1584 ze zm.).

26 Jest to regulamin, który był dwukrotnie zmieniany: uchwałą nr 94/2017 z 26 lipca 
2017 r. oraz uchwałą nr 114/2018 z 27 lutego 2018 r., http://www.sejm.gov.pl/
Sejm8.nsf/page.xsp/rmn_regulamin (dostęp: 22.04.2020).
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tryb pracy i organizację RMN oraz w §1 powołuje się na ustawę z 22 czerw
ca 2016 roku o Radzie Mediów Narodowych, ustawę z 29 grudnia 1992 roku 
o radiofonii i telewizji oraz inne przepisy.

Rada przyjmuje dwa rodzaje rozstrzygnięć i stanowisk: wnioski formalne 
oraz uchwały. Uchwały mają być podejmowane bezwzględną większością 
głosów w obecności co najmniej trzech członków Rady (§11 ust. 2). Gło
sowanie ma charakter jawny, ale jest również możliwość głosowania kore
spondencyjnego „w sprawach niecierpiących zwłoki”. Jak się wydaje, ten 
zapis pozwala na pewną dowolność działania Przewodniczącego odnośnie 
do głosowania nad uchwałą, gdyż albo uchwały są ważne, gdy stawi się tylko 
trzech członków Rady i Przewodniczący uzna, że pozostali się nie stawili, 
bo o posiedzeniu byli zawiadomieni prawidłowo, i przeprowadzi głosowanie, 
albo stwierdzi, że istnieje konieczność głosowania korespondencyjnego 
(dla wszystkich) i przesyła im projekt uchwały do głosowania. Uchwały 
podpisuje Przewodniczący Rady (§ 12 pkt 6). Członek Rady głosujący 
przeciw uchwale może zgłosić zdanie odrębne w formie wpisu do protokołu. 
Poprawki i ogłoszenie wyników głosowania są możliwe tylko w trakcie 
posiedzenia Rady (§10), ale §11 mówi również, że poprawki do projektu 
uchwały mogą być też zgłoszone korespondencyjnie i wówczas procedurę 
głosowania korespondencyjnego rozpoczyna się ponownie.

§14 przewiduje, że Rada „korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń 
i materiałów kancelarii Sejmu”. Sekretariat Rady zapewnia jej obsługę 
administracyjnotechniczną.

Jak wynika z przepisów ustawy o RMN, obsługę administracyjnoorga
nizacyjną Rady zapewnia Kancelaria Sejmu, a wydatki są pokrywane z bu
dżetu państwa ze środków na Kancelarię Sejmu (art. 15). Koszty te obejmują 
m.in. miesięczne wynagrodzenie dla członka Rady w kwocie przeciętnego 
wynagrodzenia (Przewodniczący ma 1,5 przeciętnego wynagrodzenia) 
i jest ono waloryzowane. Członek Rady ma prawo do zwrotu uzasadnio
nych kosztów podróży w związku z pełnieniem obowiązków służbowych 
(art. 14 ust. 1–3). „W zakresie podlegania ubezpieczeniom społecznym 
i ubezpieczeniu zdrowotnemu do członków Rady stosuje się odpowiednio 
przepisy dotyczące członków rad nadzorczych” (art. 14 ust. 4).

Rada MN ma corocznie, do 31 marca, przedstawiać Sejmowi, Sena
towi, Prezydentowi RP, premierowi oraz KRRiT i podawać do informacji 
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publicznej pisemną informację o swojej działalności. Sejm i Senat rozpatrują 
to sprawozdanie łącznie ze sprawozdaniem KRRiT. Organy wymienione 
wyżej mogą zgłaszać uwagi co do informacji, do których RMN ma się usto
sunkować w ciągu 30 dni od dnia doręczenia tychże uwag. Każdy członek 
Rady może dołączyć do tej odpowiedzi zdanie odrębne (art. 13 ust. 1–4). 
Nie ma tutaj zatem żadnej sankcji w stosunku do RMN, podczas gdy nie
przyjęcie sprawozdania KRRiT skutkuje jej rozwiązaniem. Końcowe przepisy 
ustawy z 22 czerwca 2016 roku regulują sposób powołania pierwszej Rady.

Ze składanych przez RMN sprawozdań wynika, że gros spraw zajmują 
tej instytucji sprawy personalne, tj. powoływanie i odwoływanie prezesów 
zarządów Telewizji Polskiej SA (ostatnie spektakularne odwołanie dotyczyło 
Jacka Kurskiego w dniu 9 marca 2020 roku – uchwała nr 196/2020), a także 
w spółkach radiowych i telewizyjnych, członków rozmaitych rad progra
mowych, wyrażanie zgody na zmiany statutów. Stanowiska w spółkach 
radiowych i telewizyjnych były obsadzane w drodze konkursów, przy czym 
RMN przyjęła regulaminy tychże konkursów. Kryteria tych konkursów nie 
są niestety jasne. Na przykład w uchwale nr 4/2016 z 29 sierpnia 2016 roku 
regulamin konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej 
SA stanowi załącznik do tejże uchwały, jednakże brak tego załącznika (jak 
również innych załączników) na oficjalnej stronie RMN. Rada przyjęła 
także regulacje dotyczące PAP oraz odwołała dotychczasowych członków 
i powołała nowych.

Z publikowanych na oficjalnej stronie RMN27 informacji o działalności 
wynika, że RMN nie była wprawdzie zobligowana ustawowo do przepro
wadzenia konkursów, ale postanowiła je przeprowadzić „w imię pluralizmu, 
demokracji oraz otwartości”, a przebieg rozmów kwalifikacyjnych był trans
mitowany za pośrednictwem Telewizji Sejmowej (informacja o działalności 
z 2016 r.). Oprócz wyżej opisanej działalności RMN począwszy od 2017 roku 
zabierała głos „w sprawach istotnych dla funkcjonowania mediów publicz
nych”, apelując np. do zarządów spółek publicznej radiofonii i telewizji oraz 
PAP o niezatrudnianie byłych funkcjonariuszy, pracowników i współpra
cowników służb specjalnych PRL (zał. z 26 kwietnia 2017 r.28), opiniowała 
działalność spółek radiofonii i telewizji, interweniowała w sprawie awarii 

27 https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/page.xsp/rmn_informacja (dostęp: 22.04.2020).
28 http://www.sejm.gov.pl/RMN/Apel%20i%20Oświadczenia.pdf (dostęp: 22.04.2020).
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emisji programów TP w dniach od 17 do 19 grudnia 2016 roku w firmie 
EmiTel, interesowała się działalnością Rady Reklamy, wydawała oświadcze
nia dotyczące zachowań polityków opozycji wobec dziennikarzy mediów 
publicznych, omawiała stan finansów TP, PR i PAP, a także prowadziła 
szeroką korespondencję z różnymi instytucjami w państwie dotyczącą 
istotnych spraw z zakresu działalności medialnej.

NADZÓR RZĄDU NAD PUBLICZNYMI 
SPÓŁKAMI RADIOWO-TELEWIZYJNYMI

Omawiając reformę radiofonii i telewizji, nie sposób się nie odnieść do kwestii 
nadzoru rządu nad publicznymi spółkami radiowotelewizyjnymi.

Do czasu reformy nadzór ten sprawował minister właściwy d/s Skarbu 
Państwa, który zastępował walne zgromadzenie w spółkach, a także miał 
wpływ na obsadę jednego członka w radach nadzorczych29 i na powoływanie 
i odwoływanie członków zarządu30, co było kwestionowane w omawianym 
wyroku TK. Jego uprawnienia w zakresie powoływania i odwoływania rad 
nadzorczych i członków zarządów, w tym prezesa zarządu, przejęła RMN. 
Pozostał jednak przepis art. 29 ust. 1 urtv stanowiący, iż „w walnym zgro
madzeniu Skarb Państwa reprezentowany jest przez ministra właściwego 
do spraw Skarbu Państwa”.

29 W Spółkach „Telewizja Polska SA” i Polskie Radio SA” oprócz tego jednego członka 
rad nadzorczych powoływał również minister właściwy d/s kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego, a w radach nadzorczych radiofonii regionalnej jednego 
członka powoływał minister właściwy d/s Skarbu Państwa w porozumieniu 
z ministrem właściwym d/s kultury i dziedzictwa narodowego, art. 28 ust. 
1 i 1a w brzmieniu ustawy o rtv z 4 kwietnia 2010 r. (Dz.U. 2010, 152.1023). 
Zostało to zmienione w ustawie o radiofonii i telewizji, art. 28 ust.1e, począwszy 
od 8 stycznia 2016 r. (Dz.U. 2016.25).

30 Do nowelizacji art. 27, która weszła w życie 8 stycznia 2016 r., walne zgro
madzenie (czyli minister właściwy ds. Skarbu Państwa) mogło złożyć jedynie 
wniosek o odwołanie członków zarządu, natomiast po tej zmianie minister 
uzyskał pełny wpływ na powoływanie i odwoływanie członków zarządu – art. 
27 ust. 3). Dz.U. 2016.25.
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Przepis ten został uchylony art. 9 ustawy z 16 grudnia 2016 roku o przepisach 
wprowadzających ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym31, 
która weszła w życie 1 stycznia 2017 roku. Ustawa z 16 grudnia 2016 roku 
o zasadach zarządzania mieniem państwowym32 do spółek realizujących 
misję publiczną zaliczyła m.in. jednostki publicznej radiofonii i telewizji 
(art. 2 pkt 8a). W spółkach realizujących misję publiczną wykonywanie praw 
z akcji należących do Skarbu Państwa odbywa się na zasadach prawidłowej 
gospodarki, w szczególności w celu efektywnej realizacji misji publicznej 
realizowanej przez tę spółkę (art. 9 ust. 1). Ustawa określa warunki ewen
tualnego zbycia czy nabycia akcji, a także prowadzenia różnych form dzia
łalności gospodarczej i cywilnoprawnej (np. zawieranie umów, nabywanie 
składników majątkowych, rozliczenia się z wydatków). Ustawa wprowadza 
też wymogi dla kandydatów na członków organów rad nadzorczych oraz 
organów zarządzających (rozdz. 3). Zgodnie z art. 7 działalność koordy
nacyjną wykonywania uprawnień przysługujących SP w spółkach oraz 
uprawnień z akcji należących do SP na walnym zgromadzeniu wykonuje 
premier (art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3), ale to ostatnie uprawnienie może przekazać 
innemu członkowi Rady Ministrów (art. 8 ust. 1 pkt 3).

Art. 7 został zmieniony przez art. 88 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2020 roku33, 
zmieniającej omawianą ustawę z dniem 29 lutego 2020 roku. Obok Prezesa 
Rady Ministrów, który zgodnie z art. 7 ust. 1 zachował uprawnienia koordyna
cyjne, pozostałe uprawnienia przyznano utworzonemu organowi – ministrowi 
właściwemu d/s aktywów państwowych. Przekazania zaś uprawnień tegoż 
ministra innym podmiotom, w tym członkowi Rady Ministrów, dokonuje cała 
Rada Ministrów na wniosek ministra d/s aktywów państwowych (art. 8 ust. 1).

Rozporządzenie Rady Ministrów z 23 marca 2020 roku w sprawie wyka
zu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady 
Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub 
państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa34, 
uchyliło poprzednie rozporządzenie35. Zgodnie z pkt 123–142 obecnego 

31 Dz.U. 2016.2260.
32 Dz.U. 2016.2259.
33 Dz.U. 2020. 284
34 Dz.U. 2020.513.
35 Chodzi o rozporządzenie Rady Ministrów z 5 grudnia 2019 r. Było to już trzecie 

rozporządzenie w tej sprawie, przy czym nie zmienił się od 2017 r. podmiot 
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rozporządzenia minister właściwy d/s kultury i dziedzictwa narodowego 
wykonuje prawa z akcji SP oraz inne uprawnienia przysługujące ministrowi 
właściwemu d/s aktywów państwowych w stosunku do Polskiego Radia 
SA z siedzibą w Warszawie, a także regionalnych spółek radiowych oraz 
Telewizji Polskiej SA z siedzibą w Warszawie.

Ustawa o radiofonii i telewizji w nowelizacji z dnia 22 czerwca 2016 roku36 
przyjęła, iż w walnym zgromadzeniu spółek radiowych i telewizyjnych 
mają prawo uczestniczyć także członkowie Rady Mediów Narodowych 
(art. 29 ust. 1a). Jak wynika ze sprawozdań Rady Mediów Narodowych 
(Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych z 2018 roku, s. 10)37, 
kwestie związane z tym uprawnieniem są przedmiotem sporu prawnego 
między Radą a Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pełniącym 
funkcję walnego zgromadzenia. Dotyczą one m.in. uwzględnienia na li
stach obecności walnych zgromadzeń członków RMN oraz uwzględnienia 
w protokołach faktu zabrania przez nich głosu38.

ZAKOŃCZENIE

Jak wynika z informacji o działalności Rady Mediów Narodowych 
z 2016 roku (s. 4)39, reforma mediów publicznych miała charakter poło
wiczny. Kompleksowa reforma mediów publicznych zawarta w projekcie 
poselskim miała m.in. doprowadzić do zmiany formy prawnej jednostek 
publicznej radiofonii i telewizji ze spółek akcyjnych na „instytucje mediów 
narodowych będące państwowymi osobami prawnymi”. Rada Mediów 

stanowiący walne zgromadzenie w spółkach radia i telewizji, a mianowicie 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

36 Art. 17 pkt 4 ustawy o Radzie Mediów Narodowych, Dz.U. 2016.929.
37 http://www.sejm.gov.pl/RMN/Informacja%20o%20dzia%C5%82alno%C5%9B

ci%20RMN%20w%202018%20 r.pdf (dostęp: 22.04.2020).
38 Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych z 2019 r., s. 11, http://

www.sejm.gov.pl/RMN/Informacja%20o%20dzia%C5%82alno%C5%9Bci%20
RMN%20w%202019%20 r.pdf (dostep: 22.04.2020)

39 http://www.sejm.gov.pl/RMN/Informacja%20o%20dzia%C5%82alno%C5%9B
ci%20RMN%20w%202016%20 r.pdf (22.04.2020).
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Narodowych miała się zajmować zarządzaniem specjalnym funduszem 
(Fundusz Mediów Narodowych) oraz rozdzielaniem środków uzyskiwa
nych z poboru składki audiowizualnej. Miała też mieć inne kompetencje. 
Projekt ten nie uzyskał poparcia Parlamentu i zdaniem RMN kompleksowa 
reforma została odłożona w czasie.

Jak się wydaje, późniejsze regulacje prawne dotyczące zarządzania 
mieniem państwowym poszły w całkiem odmiennym kierunku, petryfi
kując dotychczasową formę prawną funkcjonowania jednostek radiofonii 
i telewizji. Stąd w ustawie o radiofonii i telewizji pozostały zapisy dotyczące 
organów charakterystycznych dla spółek, tj. walne zgromadzenie, zarząd, 
rada nadzorcza. Co więcej, forma spółek nie wyłącza możliwości przyszłych 
przekształceń własnościowych, gdyż jednostki radiofonii i telewizji nie 
zostały wciągnięte na listy jednostek strategicznych, gdzie jest niemożliwe 
zbycie akcji (art. 13 ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania 
mieniem państwowym).

Musi budzić też wątpliwości zakres kompetencji RMN i KRRiT. Obie 
te instytucje mają wpływ na rozwój mediów publicznych, RMN bardziej 
skupia się na sprawach personalnych, a KRRiT na kwestiach treści prze
kazu i programowych. Czy jednak takie rozczłonkowanie kompetencji 
nie ma wpływu na skuteczność zarządzania? W dodatku Minister Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego reprezentujący Skarb Państwa posiada również 
niebagatelny wpływ na skuteczność działania organów zarządzających jed
nostkami publicznej radiofonii i telewizji. Niewątpliwie kondycja mediów 
publicznych zależeć będzie od dobrej woli i chęci współdziałania ze sobą 
wspomnianych organów. Zmiana sceny politycznej może przynieść nowe 
konflikty, w rezultacie których może dojść do kolejnej regulacji statusu 
publicznej radiofonii i telewizji.
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PARADYGMATY WSPÓŁCZESNEJ 
TELEWIZJI WE FRANCJI

Rynek francuskiej telewizji kształtował się od zakończenia II wojny 
światowej. Nie oznacza to, że wcześniej nie istniały próby nadawania, 
ale – podobnie jak w przypadku innych krajów w Europie – działa

nia wojenne skutecznie to zablokowały. Współczesna telewizja francuska 
w niczym nie przypomina tej, która narodziła się po wojnie, ponieważ 
jej rozwój był dynamiczny i wielotorowy. Najważniejszymi kierunkami 
tych zmian były: technologia, zawartość programowa oraz konkurencja 
na rynku. Niemniej, nie da się mówić o współczesnej francuskiej telewizji 
bez wspomnienia, że publiczny nadawca France Télévision aż do lat osiem
dziesiątych ubiegłego wieku działał jako monopolista. Co ciekawe, nawet 
pojawienie się kanałów prywatnych po demonopolizacji w 1982 roku nie 
zmieniło tej tendencji i do dziś główne kanały publiczne mają znaczące 
pozycje w „torcie” oglądalności.

Aby zrozumieć kształt współczesnej oferty audiowizualnej we Francji, 
trzeba także wspomnieć o komercyjnej części rynku, która rozwinęła się 
po 1984 roku. Francja była jednym z nielicznych państw, w których udało 
się pozytywnie sfinalizować transakcję sprzedaży francuskiego kanału 
publicznego, który w 1987 roku trafił w prywatne ręce (grupa TF1). Pry
watyzacja była bardzo dobrym posunięciem, dziś TF1 jest liderem rynku 
telewizji tradycyjnej. Czynniki kulturowe, ograniczenia kapitałowe oraz 
elementy społeczne nie pozwoliły na dynamiczny rozwój telewizji kablowej 
i satelitarnej we Francji (GajlewiczKorab 2019, s. 55–66). Do momentu 
rozpoczęcia działania TNT1 we Francji, czyli od 2005 roku (proces zakoń
czył się dopiero w 2013 roku i ta data wydaje się lepsza, wprowadza ona 

1 Télévision numérique terrestre – naziemna telewizja cyfrowa.
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bowiem rzeczywisty zasięg TNT), duża część Francuzów mogła oglądać tylko 
7 kanałów telewizji naziemnej. Jeszcze w 2008 roku widownia preferowała 
następujące sposoby odbioru telewizji (Janin 2009, s. 96):

• telewizja naziemna – 64%
• telewizja satelitarna – 25%
• telewizja kablowa – 15% rynku
• telewizja odbierana za pomocą sieci – 11%.

W kontekście telewizji francuskiej, Mireille Thibault w 2005 roku wspo
mina także o opóźnieniu francuskim, które miało polegać na bardzo słabo 
rozwiniętym rynku telewizji regionalnej (Thibault 2005). Obserwacja tego 
segmentu pokazuje, że także później, bliżej zakończenia procesu konwer
sji we Francji tendencja ta nie uległa zmianie. Jest to o tyle paradoksalne, 
że francuskie dzienniki drukowane mają lidera (Ouest-France) właśnie 
w postaci tytułu mającego zasięg regionalny, a nie ogólnokrajowy.

Kiedy w 2003 roku Komisja Europejska zdecydowała o zapoczątkowa
niu procesu switch-off (European Commission 2003), Francja, podobnie 
jak wiele krajów w Europie, nie była do tego gotowa. Jednak już 31 marca 
2005 roku uruchomiono TNT (La télévision numérique terrestre), która 
zaczęła zmieniać rzeczywistość rynku telewizyjnego we Francji na niespo
tykaną do tej pory skalę.

CEL ARTYKUŁU
Celem artykułu jest prezentacja charakteru francuskiego rynku telewizji 
w dobie transformacji cyfrowej. Digitalizacja będzie pokazana od strony 
preferencji odbiorców, głównie w sferze technologicznej. Analiza oferty 
programowej nie jest przedmiotem tego artykułu, a niektóre jej elementy 
służyć będą jedynie pokazaniu tendencji na rynku.

HIPOTEZA
Najbardziej oczywistym założeniem, wynikającym z pobieżnej analizy telewizji 
francuskiej, jest stwierdzenie, że cyfryzacja transformuje rynek telewizyjny 
we Francji [H1]. Nie jest to jednak proces, który następuje bardzo szybko 
[H2]. JeanLouis Missika już w 2006 roku ogłosił koniec telewizji we Francji 
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(Missika 2006), a jednak 14 lat później rynek telewizyjny funkcjonuje nadal. 
Wiąże się to z faktem dość powolnego oswajania nowych technologii przez 
społeczeństwo francuskie, które, podobnie jak w przypadku digitalizacji 
prasy drukowanej (GajlewiczKorab 2018), potrzebuje czasu na oswojenie 
się z sytuacją. Grupą społeczną najlepiej zaadaptowaną do dynamicznie 
się zmieniającego rynku telewizji jest młode pokolenie [H3]. Oczekują 
oni czegoś innego, niż oferuje im tradycyjny model telewizji. Tymczasem 
większość społeczeństwa nadal akceptuje status quo. To sprawia, że nie 
możemy we Francji mówić o jednym dominującym paradygmacie telewizji, 
ale o dwóch koegzystujących ze sobą [H4].

METODOLOGIA
Podstawową metodą badawczą zastosowaną w tekście było case study ap-
proach (Yin 2017, s. 16). W artykule nie dokonuje się porównań z innymi 
systemami medialnymi z dwóch względów. Po pierwsze, francuski model 
mediów jest specyficzny i trudny do porównania z innymi. Pisali o tym Daniel 
C. Hallin i Paolo Mancini w swojej kultowej pozycji Systemy medialne. Trzy 
modele mediów i polityki w ujęciu porównawczym, gdzie nazwali francuski 
system medialny przypadkiem granicznym (Hallin, Mancini 2007, s. 90). 
Po drugie, współczesna rzeczywistość tak bardzo odbiega od tej opisywanej 
jeszcze 13 lat temu, że pod znakiem zapytania staje stwierdzenie, czy media 
działają w jakimś systemie, a jeżeli tak, to w jakim. Dotychczasowe badania 
nad systemami medialnymi nie uwzględniały pewnych czynników, takich 
jak szeroko pojmowana ekonomia (w skali globalnej), a przede wszystkim 
kultura i społeczeństwo. Współczesne media nie mogą być analizowane 
w oderwaniu od tych aspektów. Na rolę czynnika kulturowego i analiz 
w tym zakresie zwraca uwagę w swoich ostatnich pracach Mancini, który 
zachęca do prowadzenia badań nad systemem medialnym z uwzględnieniem 
kontekstu społecznego (Mancini 2019).

Inną zastosowaną metodą badawczą, często wykorzystywaną w tego typu 
pracach, jest analiza systemowa, która pozwala na odniesienie się do cało
kształtu działania mediów we Francji. Zasadność jej zastosowania polega 
na egzemplifikacji cech systemu. Wspomagać ją będzie analiza źródeł staty
stycznych i raportów, z których najważniejszymi są dane i raporty pozyskane 
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z Médiamétrie, instytucji specjalizującej się w pomiarze odbiorców oraz 
badaniu wykorzystania mediów audiowizualnych i cyfrowych we Francji. 
Na końcu trzeba dodać, że w tekście wykorzystano pewne elementy analizy 
historycznej, ale tylko w celu dokonania porównań.

ETAPIZACJA ROZWOJU TELEWIZJI

Rozwój telewizji we Francji od zakończenia II wojny światowej tylko pod 
kilkoma względami różnił się od innych rynków europejskich. Niemniej, 
zaproponowane w 1985 roku przez Umberto Eco etapy rozwoju wydają 
się takie same we wszystkich krajach (Eco 1985). Eco przyjął bowiem dość 
ogólne kryteria, ale istotne z punktów widzenia dzisiejszych badań nad 
telewizją. Opisywał etapy funkcjonowania telewizji, analizując je nie tylko 
pod kątem technologicznym, ale i społecznym. Współcześnie uważa się 
owe etapy za klasyczny podział rozwoju telewizji i wielu badaczy w swoich 
pracach powołuje się na stworzone przez Eco nazewnictwo (Missika 2006, 
s. 12; Jakubowicz 2008, s. 77; Roel 2008).

W tym ujęciu, stworzonym dość dawno, Eco wyróżnia dwie „epoki” 
telewizji. Pierwsza z nich to paleo-telewizja skupiona na funkcji informa
cyjnej, otwarta na wydarzenia zewnętrzne, mająca realizować konkretne 
zadania. We Francji ten czas charakteryzował się państwowym monopolem 
na nadawanie telewizyjne, co ustaliło hierarchię wartości gatunkowej: naj
pierw informacja, potem fikcja (Missika 2006, s. 14). Dopiero początek lat 
osiemdziesiątych przyniósł zmiany, ale Missika zwraca uwagę, że stało się 
tak właśnie dzięki zmianie preferencji odbiorców. Pokolenie maja 1968 roku 
nie miało już ochoty, jak wcześniej, prowadzić dyskusji i debat politycznych 
(Missika 2006, s. 17). Społeczeństwo zaczęło się stawać bardziej rodzinne 

– w tym senesie, że skupione na swoim najbliższym otoczeniu, nie potrze
bowało i nie chciało mieć mentora w postaci władzy, która dyktowałaby 
zasady działania. Ta zmiana sposobu myślenia doprowadziła do pojawienia 
się nowego etapu, neo-telewizji. Eco zauważył go już na początku lat osiem
dziesiątych ubiegłego wieku, kiedy to w Europie budziła się fala demono
polizacji mediów elektronicznych. Na zmiany natury społecznopolitycznej 
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nałożył się rozwój technologiczny, wówczas właśnie rozpoczynają swoją 
działalność na masową skalę telewizje satelitarne i kablowe. We Francji 
etap ten symbolizuje wejście na rynek nowych kanałów, komercyjnych, 
w tym nowości technologicznej w postaci otwartego w 1984 roku Canal+. 
Bitwa poszerzonego rynku o widza spowodowała (coraz to nowe formaty), 
że francuscy odbiorcy zostali uwiedzeni przez telewizję i poświęcali coraz 
więcej wolnego czasu na jej oglądanie.

Rozważania Eco, zakończone na 1985 roku, były rozwijane przez innych 
badaczy. W kontekście Francji Missika zauważył, że w latach dziewięćdzie
siątych rozpoczęła się nowa epoka: post-telewizja. Jej powstanie było moż
liwe tylko dzięki zmianom natury społecznokulturowej, a nawet nowym 
aspiracjom w tej dziedzinie (Missika 2006, s. 26). Cechą charakterystyczną 
nowej epoki jest odbiorca, który do tej pory był połączony więzią z kra
jem i społeczeństwem (paleo-telewizja), potem z najbliższym otoczeniem 
(neo-telewizja), a teraz nie jest z nikim połączony, jest indywidualnością 
(post-telewizja). Narcystyczne afirmacje ujawniające się w nowym społe
czeństwie (Szpunar 2016) nie pozostały niezauważone przez media, które 
dostosowują swoją ofertę do nowych potrzeb. Trzeba jednak zauważyć, 
że nie zawsze proces ten przebiega równolegle. Francja jest krajem, który 
dość późno reaguje na te potrzeby.

Niektórzy badacze stwierdzają, że współczesny okres dekompozycji tra
dycyjnych więzi społecznych jest określany mianem czwartej rewolucji, czyli 
zupełnie nowej epoki (Floridi 2014; Schwab 2018). W sferze funkcjonowania 
telewizji poprzednia epoka, czyli post-telewizja zaczęła się specjalizować. 
Coraz większa liczba kanałów tematycznych wychodziła naprzeciw nowym 
zapotrzebowaniom jednostek. Równolegle idący rozwój technologiczny 
zapoczątkował proces cyfryzacji. Wydaje się, że zmiany społecznokultu
rowe będące podstawą opisywanej przez Schwaba czwartej rewolucji były 
konsekwencją cyfryzacji. Autor Czwartej rewolucji przemysłowej stwier
dził, że mamy teraz do czynienia ze społeczeństwem „skoncentrowanym 
na mnie” i dodał:

Nowe formy mediów cyfrowych, stanowiących filar czwartej re-
wolucji przemysłowej, w coraz większym stopniu kształtuje nasze 
indywidualne i zbiorowe pojmowanie społeczeństwa i społeczności. 
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(…) Media cyfrowe łączą ludzi na całkowicie nowe sposoby, w trybie 
jeden na jeden i jeden na wielu (Schwab 2018, s. 95).

Zarówno wcześniej sformułowane poglądy Missiki, jak i późniejsze 
teorie Schwaba2 pokazują, że skoncentrowanie się jednostek na swoich 
potrzebach jest stopniowalne i stanowi proces. Podążający za tym rozwój 
technologiczny powoduje zmiany społeczne i kulturowe na niespotykaną 
dotąd skalę. Kluczowym pytaniem jest zatem to, czy współczesne kanały 
telewizyjne we Francji odkryły już te prawidłowości i na jaką skalę opisy
wane zjawiska mają miejsce w tym kraju.

CYFRYZACJA TELEWIZJI FRANCUSKIEJ

Powstania w 2005 roku we Francji TNT nie można uznać za datę rozpoczęcia 
cyfryzacji. Sama konwersja sygnału analogowego na cyfrowy rozpoczęła się 
znaczenie wcześniej, bo przecież Francja miała już doświadczenia w sferze 
działania telewizji kablowej i satelitarnej. Stosunkowo mała popularność 
tego sposobu odbioru telewizji przyczyniła się do tego, że TNT zburzyło 
stary układ telewizyjny i wprowadziło na rynek znacząco większą liczbę 
kanałów. Oczywiście, proces ten następował stopniowo.

Dziś mamy we Francji kilka cyfrowych sposobów odbioru telewizji, 
z których najpowszechniejszym jest naziemna telewizja cyfrowa:

• TNT – naziemna telewizja cyfrowa
• telewizja kablowa
• telewizja satelitarna
• telewizja oglądana przez internet (w tym Francuzi wyróżniają stre

aming oraz telewizję dystrybuowaną na urządzeniach mobilnych).
Od początku zdawano sobie sprawę, że we Francji naziemna telewizja 

cyfrowa była szansą na rozwój rynku. W innych krajach Europy, nawet 
w Polsce, inne sposoby odbioru telewizji były bardzo powszechne. Trzeba 

2 Kluczem do zrozumienia różnic między posttelewizją a czwartą rewolucją 
wydaje się fakt rozróżnienia ery Internetu (celowo pisanego wielką literą) od ery 
cyfryzacji.
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wspomnieć, że na rynku europejskim działał już w sferze satelitarnej gigant 
medialny w postaci News International, który wprowadził na rynek wiele 
kanałów, tworząc tym samym konkurencję dla kanałów nadawanych tra
dycyjnie ze starego kontynentu.

Do czasu zakończenia cyfryzacji we Francji, tj. do 2011–2013–2016 roku 
ponad połowa Francuzów korzystała tylko z oferty 6 kanałów (na jednym 
nadawano programy dwóch nadawców w systemie zmianowym). Dziś 
TNT pokrywa 97% terytorium Republiki Francuskiej (nie licząc terenów 
zamorskich) (CSA 2020). Według danych zaczerpniętych ze strony fran
cuskiego regulatora rynku mediów audiowizualnych, TNT dystrybuuje 
31 kanałów ogólnokrajowych i 41 kanałów regionalnych, rozlokowanych 
na 6 multipleksach. Od 2016 roku większość kanałów TNT nadawana jest 
w jakości HD (CSA 2020).

Nowe dzieje francuskiej telewizji charakteryzuje przede wszystkim dużo 
większa liczba kanałów telewizyjnych, oglądana w lepszej jakości i na róż
ne sposoby. Zasadne zatem wydaje się analizowanie mediów pod kątem 
weryfikowania, czy we Francji mamy już do czynienia z czwartą rewolucją. 
Biorąc pod uwagę fakt, że rynek telewizyjny nadal zdominowany jest przez 
największych graczy (np. TF1 Groupe i Canal+), można mieć wątpliwości. 
To właśnie właściciele istniejących kanałów komercyjnych i marek praso
wych rozpoczęli inwestycje w nowe stacje telewizyjne. Wynikało to z wielu 
czynników, najważniejszymi z nich były:

• ograniczenia kapitałowe wynikające z tradycji i kultury francuskiej, 
niechęć do oddawania udziałów firm medialnych spółkom mającym 
pozafrancuskie pochodzenie;

• doświadczenia z rynku mediów;
• posiadanie odpowiedniej infrastruktury.
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Tabela 1. Oglądalność francuskiej telewizji w 2019 roku 
za pomocą wszystkich sposobów odbioru

Oglądalność  (w %)

Rok 2019 Rok 2018

Wszystkie kanały 100,0 100,0

Kanały ogólnokrajowe 89,7 89,9

Kanały tematyczne, lokalne i zagraniczne 10,3 10,1

TF1 19,5 20,2

France 2 13,9 13,5

France 3 9,3 9,4

Canal + 1,3 1,2

France 5 3,6 3,5

M6 8,9 9,1

Arte 2,6 2,4

C8 2,9 3,0

W9 2,5 2,6

TMC 3,1 3,0

TFX 1,8 1,9

NRJ12 1,5 1,5

FRANCE 4 1,6 1,6

BFM TV 2,6 2,6

CNEWS 0,8 0,7

CSTAR 1,2 1,1

GULLI 1,4 1,7

TF1 SERIES FILM 1,8 1,8

L’EQUIPE 1,4 1,2

STER 1,7 1,6

RMC STORY 1,3 1,4

RMC DECOUVERT 2,3 2,2

CHERIE 25 1,1 1,1

LCI 1,0 0,7

FRACEINFO 0,5 0,4

Źródło: Mediametrie 2020c.
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Niewątpliwie cyfryzacja wpłynęła na rozdrobnienie rynku [H1], ale nadal 
liderami są kanały „historyczne”. Co więcej, ich oglądalność, jak pokazują 
coroczne raporty Mediametrie, nie zmienia się dynamicznie. Dane z lat 
2017–2019 (Mediametrie 2020b) pokazują, że historyczne kanały telewizyjne, 
nadające nieprzerwanie od demonopolizacji rynku telewizyjnego, stano
wią główny filar francuskiej telewizji. Pojawienie się TNT doprowadziło 
do zmniejszenia oglądalności w zasadniczy sposób (od 2013 roku TF1 
straciła 1/3 widowni), ale nie wpłynęły na zmiany pozycji tych kanałów 
na rynku. Ostatnie trzy lata sugerują, że pojawienie się nowych modeli 
dystrybuowania tych kanałów tylko ustabilizowały ich pozycję na rynku 
[H2]. Nadal dominującymi graczami są TF1, France 2 i France 3, a wielką 

„szóstkę” uzupełniają nowe kanały starych nadawców. Nie oznacza to jednak, 
że nowi nadawcy nie mają szans na sukces w przyszłości, trzeba bowiem 
zauważyć, że dynamika wzrostu, choć powolna, jest zauważalna. Wiele 
jednak zależy od preferencji odbiorców.

CYFRYZACJA A PREFERENCJE ODBIORCÓW

Zmiany ilościowe niekoniecznie wpłynęły na zmiany w preferencjach 
odbiorców. Dane opublikowane na stronie Mediametrie w 2019 roku po
kazują, że Francuzi oglądali telewizję średnio 3 godziny 40 minut dziennie 
na wszystkich możliwych ekranach, stacjonarnie i mobilnie. W stosunku 
do poprzedniego roku odnotowano 6minutowy spadek popularności 
tego medium, co nie jest optymistyczne, biorąc pod uwagę, że wliczono 
w to wszystkie możliwe sposoby odbioru telewizji za pomocą nowych tech
nologii (w tym popularne we Francji SVoD). W raporcie tłumaczono ten 
fakt ciepłą zimą i brakiem wydarzeń, które utrzymałyby widza przy ekranie. 
Rok 2019 charakteryzował się kilkoma elementami (Mediametrie 2020b):

• Tradycyjnie odbierana telewizja skupiała uwagę widzów codziennie 
średnio przez 3 godziny i 30 minut. Co ciekawe, badania nie pre
cyzują, ile z tego czasu poświęcono na telewizję na żywo, powtórki 
czy oglądanie VoD (SVoD) za pomocą TV Connecteé (francuski 
odpowiednik Smart TV).
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• Prime Time we Francji nadal oznacza godziny wieczorne (obecnie 
21.30), kiedy to przed ekranami zasiada aż 23milionowa widownia.

• Tym, co najbardziej przyciąga widownię przed ekrany, to progra
my ujednolicone tematycznie lub szczególnie popularne newsy 
(w 2019 roku do takich należał pożar katedry Notre Dame czy mecz 
kobiecej piłki nożnej z udziałem reprezentacji Francji).

• Zaobserwowano także, że wysiłki kładzione w celu odmłodzenia 
widowni powoli przynoszą rezultaty. Program Mask Singer dystry
buowany przez TF1 w grupie wiekowej 15–34 osiągnął widownię 
na poziomie 45% [H3].

W raporcie zwrócono uwagę, że media telewizyjne nieustannie prze
kształcają i wprowadzają innowacje w swojej ofercie, usługach i programo
waniu, aby jak najbardziej zbliżyć się do ewolucji zachowań widzów. Jest 
to dobry znak, ale spadek oglądalności pokazuje, że nastawienie telewizji 
wyłącznie na informacje (wydarzenia związane z aktualnościami) świadczy 
o tym, że francuska telewizja posiada wiele elementów wspólnych w opi
sywaną przez Eco paleo-telewizją. Z drugiej strony, replay tv staje się coraz 
bardziej popularna, zmieniając przyzwyczajenia Francuzów do oglądania 
telewizji na żywo. Ten model konsumpcji zwiększa się systematycznie i już 
w 2019 roku korzystało z niego średnio 7,8 miliona widzów (13% więcej 
niż 2 lata wcześniej).

Francuska telewizja ma także elementy ery post-telewizji – w postaci 
oglądania kanałów tradycyjnych na ekranie komputera, tabletu czy smartfonu. 
W 2019 roku 4,9 miliona widzów preferowało model oglądania telewizji 
za pomocą internetu. Za pewnego rodzaju przejście między trzecią a czwartą 
erą telewizji można uznać model preview, z którego skorzystało w 2019 roku 
2 miliony odbiorców. Polega on na wyemitowaniu programu na platformie, 
zanim ukaże się on w normalnym obiegu telewizyjnym.

CZWARTA ERA?

Czwarta era telewizyjna wydaje się czymś więcej niż tylko oglądaniem 
telewizji w systemie nielinearnym. To pewnego rodzaju nowa mentalność 



147Paradygmaty współczesnej telewizji we Francji

odbiorców, którzy sami decydują, kiedy i co będą oglądać, a na dodatek mają 
możliwość interakcji. Mogą także sami dla siebie tworzyć treści. Znudzenie 
tradycyjnym modelem telewizji wydaje się iść w parze z kryzysem wartości. 
Odnotowywane spadki oglądalności historycznych kanałów oraz mało dyna
miczny wzrost nowych kanałów potwierdzają tę teorię. Mediametrie zwraca 
uwagę, że spadki oglądalności tradycyjnej telewizji są związane ze wzrostem 
zainteresowania ofertą VoD w postaci Subscription Video on Demand 
(SVoD). Obecnie prawie 9 na 10 Francuzów jest świadomych istnienia oferty 
SVoD (86%), a jedna trzecia z nich korzystała z co najmniej jednej platformy 
w ubiegłym roku (jest to około 18 milionów ludzi i 5,8 miliona więcej niż 
2 lata temu) (Mediametrie 2020a). Tym, co najbardziej przyciąga do tej nowej 
usługi, to wcale nie możliwość konsumowania oferty mobilnie, ponieważ 
aż 77% użytkowników usługi SVoD we Francji korzysta z niej na ekranie 
telewizora. Zatem wydaje się, że to nowa treść (inna niż szeroko dystrybu
owana w kanałach tradycyjnych) jest kluczem do zrozumienia czwartej ery 
telewizji. Nadawcy tworzący nowe treści dużo szybciej niż stare francuskie 
grupy medialne wyczuły nową mentalność konsumenta. Użytkownicy SVoD 
są młodsi niż przeciętny użytkownik internetu (33 lata i 43 lata), doceniają 
technologię i sprzęt zaawansowany technologicznie. Na dodatek są lepiej 
wyposażeni niż ogół populacji francuskiej. Na przykład 64% z nich ma kon
solę do gier (w porównaniu z 44% populacji), a 40% ma podłączony Smart 
TV (w porównaniu z 29% populacji). Jednak tym, co nowi użytkownicy 
doceniają, jest różnorodność programów oferowanych przez platformy. 
Ponad 1 na 2 użytkowników (54%) korzysta z usługi SVoD dla szerokiej 
gamy oferowanych seriali. Oglądane przez prawie 9 na 10 użytkowników 
seriale (89%) i filmy (87%) znajdują się na szczycie listy preferowanych 
na platformach treści. Potem są filmy dokumentalne, a następnie programy 
młodzieżowe, z których każdy w ciągu ostatnich 12 miesięcy oglądała jedna 
trzecia użytkowników usługi SVoD (odpowiednio 35% i 32%). Atrakcyj
na treść wpływa na regularność, ponieważ 86% użytkowników twierdzi, 
że ogląda jeden serial tygodniowo. Eklektyczność gatunkowa seriali i filmów 
jest czynnikiem najczęściej przemawiającym na korzyść telewizji płatnej 
w systemie VoD. Filmy akcji, komedie, fantasy i science fiction to najczę
ściej oferowany kwartet gatunkowy (Mediametrie 2020a). Jako dygresję 
można dodać, że pojawienie się w sieci gatunków spotykanych do tej pory 
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w telewizji tradycyjnej pokazuje, jak paradygmaty się przenikają, a François 
Jost nazywa to telefikacją internetu (Jost 2019, s. 8).

Użytkownik SVoD szuka treści, które zadowolą jego, a nie społeczeństwo. 
Jest tego świadomy, a w związku z tym chce sięgać po rozrywkę w momencie 
dogodnym dla siebie – nie dla innych. Nie jest zainteresowany tym, co po
winno oglądać społeczeństwo, ale tym, co on chce oglądać. Wydaje się, 
że właśnie to stanowi nowy sposób myślenia. Tradycyjna oferta telewizyjna 
nadal przeplatana jest wieloma treściami, które dziś są mało akceptowane 
przez użytkownika młodego, poniżej 30 roku życia [H3]. Być może jest 
to przywilej wieku, ponieważ w dobie społeczeństwa informacyjnego ta grupa 
wiekowa nie odkryła jeszcze potrzeby korzystania z informacji, nadal tak 
chętnie wypełniającej tradycyjne ramówki. Bardziej prawdopodobna wy
daje się także myśl, że w dobie data age informacje są pozyskiwane w inny 
sposób, a telewizja straciła rolę głównego informatora. Nadawcy telewizyjni 
dopiero powoli dostrzegają tę prawidłowość.

Czwarta era telewizji to także wiele nowych zjawisk, które wynikają 
z nowej mentalności. Szybkie tempo życia, chęć bycia na bieżąco, a także 
skoncentrowanie na swoich potrzebach narodziło wiele nowych zjawisk, 
takich jak speed watching, bing watchning, społeczny charakter telewizji 
(crowdfounding, crowdsourcing). Zanim jednak nastąpi całkowite przejście 
w nową erę, Francja będzie koegzystować w dwóch paradygmatach, ponie
waż nowe technologie, takie jak SvoD, są nadal dodatkową aktywnością 
medialną. Ponad 58% użytkowników platform nadal korzysta z tradycyjnej 
telewizji (Mediametrie 2019).

NAJBLIŻSZA PRZYSZŁOŚĆ FRANCUSKIEJ 
TELEWIZJI. DWA PARADYGMATY

Biorąc pod uwagę dynamicznie się rozwijający rynek SVoD, można 
stwierdzić, że tradycyjna telewizja musi wdrożyć strategie obronne w postaci 
stworzenia oferty VoD. Bruno Cailler i Christel Taillibert zawracają uwa
gę, że poza wyzwaniami natury ekonomicznej i technologicznej telewizja 
tradycyjna musi pomyśleć także o innej treści produkcji (jakość) (Cailler, 
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Taillibert 2019). Już w 2006 roku Louisa Ha i Richard Ganahl zauważyli 
także, że klasyczny model broadcasting w stosunku do modelu webcasting 
przegrywa w konkurencji, w której głównym kryterium jest wiek odbiorców. 
Wydaje się także, że biorąc pod uwagę systemową perspektywę badawczą, 
francuska telewizja zbliża się bardziej do modelu anglosaskiego, gdzie 
medium to jest elementem rynku, a nie elementem kultury.

Tabela 2. Różnice między dwoma paradygmatami

Paradygmat Broadcastingu Paradygmat Webcastingu

Zasięg krajowy Zasięg globalny

Siła władzy Siła rynku

Źródło: L. Ha, R. Ganahl, Webcasting Worldwide: Business Models 
of an Emerging Global Medium. Routledge 2006.

Jak pokazują opisane wyżej dane, we Francji można zauważyć dwa 
paradygmaty [H4], a nawet trzeci, który posiada cechy obu wymienionych: 
narrowcasting (Harris 1997). Wykorzystuje on potencjał i zawartość telewizji 
tradycyjnej, ale udostępnia treści użytkownikowi w dowolnie wybranym 
dla niego czasie. Jednak oba modele telewizji (broadcasting i narrowcasting) 
charakteryzują się pasywnym typem konsumpcji i oba w przeważającej 
większości mają zasięg krajowy. Także finansowane są bardzo podobny 
sposób, z tą różnicą, że w przypadku modelu public broadcasting mamy 
do czynienia z opłatą audiowizualną. Remy Le Champion nazwał model web-
casting rozszerzeniem tego, co było, i zerwaniem z przeszłością jednocześnie 
(Le Champion 2019). Można o nim mówić nie tylko jako o nowym modelu, 
ale jako o nowym paradygmacie. Nowe możliwości technologiczne, nowa 
treść, ale także i nowy sposób myślenia. Usługi oferowane według tych zasad 
charakteryzują się niskim progiem wejścia na rynek, hipertematycznością, 
programami dla każdego, a przede wszystkim możliwościami nadawania dla 
amatorów. Dodatkowo nielinearny sposób nadawania, możliwość działania 
na wielu ekranach, a przede wszystkim niejednorodny typ konsumpcji 
(pasywny, współpracujący, uczestniczący i inteaktywny) pokazuje, że mamy 
do czynienia z telewizją niespotykaną do tej pory.
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PODSUMOWANIE

Wiele osób wieszczyło już śmierć telewizji (Missika 2006), ale nadal broadcasting 
jest dominującym sposobem konsumowania produktów audiowizualnych 
we Francji. Model klasycznej telewizji staje się coraz bardziej elastyczny, 
dostosowuje ofertę do oczekiwań odbiorców. Nadawcy tradycyjni wiedzą, 
że aby przetrwać, sami muszą zacząć wychodzić naprzeciw oczekiwaniom 
młodego pokolenia, stanowiącego w głównej mierze grupę nowych odbior
ców. Na razie tylko w sferze technologicznej widać zmiany, a tradycyjni 
gracze na francuskim rynku zamieszczają programy emitowane w swoich 
kanałach w ofercie VoD (mało nowości i mało personalizacji).

Żaden z modeli nie będzie dominujący w najbliższym czasie, raczej będą 
koegzystować. Zarówno broadcasting i narrowcasting, jak i webcasting (rozu
miany szeroko, nie tylko pojmowany technologicznie) posiadają wiernych 
użytkowników, z których spora część odnajduje się w obu paradygmatach. 
Wydaje się zatem, że nie można jednoznacznie wyznaczyć granicy między 
nowymi a starymi użytkownikami. Oba paradygmaty (a także narrowca
sting) mają punkty wspólne. Przyszłością telewizji są nowe technologie 
i ich użytkownicy.

Mimo istnienia dwóch różnych modeli telewizji, nie da się nie zauważyć, 
że zmiany mają charakter demograficzny. Widownia telewizji tradycyjnej 
się starzeje, ponieważ przeciętny widz w 2017 roku miał odpowiednio:

• M6 – 47 lat,
• TF1 – 53 lata,
• France 2 – 60 lat,
• France 3 – 63 lata.
Paradygmat webcasting, łączący w sobie nowe technologie oraz nowy 

sposób myślenia, jest we Francji kojarzony w pokoleniem współczesnych 
trzydziestolatków. Telewizja tradycyjna skupia widownię dużo straszą (50 +). 
Pokolenie pośrednie łączy w sobie oba paradygmaty, konsumując telewizję 
na wszystkie możliwe sposoby. Wydaje się zatem, że daleką perspektywą jest 
przejście jednego modelu w drugi, a Francja nie jest jeszcze na to gotowa.
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MONOPOL BEZ MONOPOLU 

dzIennIkI regIonAlne w polsce 
w XXI wIeku: supleMent

Ryszard Filas w tekście Od duopolu do monopolu. Dzienniki regionalne 
w Polsce w XXI wieku: próba bilansu niezwykle trafnie scharak
teryzował przemiany polskiego rynku dzienników regionalnych, 

od upadku PRL do 2016 roku. Przypomniał zjawiska, które doprowadziły 
do własnościowego duopolu na tym rynku, a następnie przejęcia przez 
Polskapresse zasobów Mediów Regionalnych. Dzięki tej fuzji powstała 
Polska Press Grupa, która w 2016 roku uzyskała 90procentowy udział 
w produkcji (nakładzie) i sprzedaży (rozpowszechnianiu) dzienników 
regionalnych (Filas 2017, s. 69–70). Można więc uznać, że zdobyła na tym 
rynku pozycję monopolisty.

W świetle teorii struktur rynkowych monopol to rynek, na którym 
działa tylko jeden producent, kształtujący i kontrolujący ceny. Jego produkt 
nie ma bliskich substytutów, więc nie musi się on obawiać spadku popytu. 
Dzięki swojej pozycji może przeciwdziałać pojawieniu się na rynku konku
rencyjnych producentów (tworzyć bariery wejścia na rynek), hamując w ten 
sposób innowacje i rozwój w danej branży. Nic więc dziwnego, że powstało 
prawo antymonopolowe, a państwa starają się przeciwdziałać rozwojowi 
monopoli, dyskryminowaniu mniejszych firm i ograniczaniu konkurencji1.

1 W polskim prawie obowiązuje ustawa z 16 lutego 2007 roku o ochronie kon
kurencji i konsumentów.
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Monopol na rynku medialnym należy rozumieć jako monopol tworzenia 
i dystrybucji informacji, a tym samym oddziaływania na opinię publiczną. 
Groźby takiego monopolu nie dopatrzył się w Urząd Ochrony Konku
rencji i Konsumentów, wydając w 2013 roku zgodę na przejęcie Mediów 
Regionalnych przez Polskapresse (UOKiK, 2013). U podstaw tej decyzji 
legło przekonanie, że powstałe w wyniku połączenia przedsiębiorstwo 
medialne nie uzyska dominującej pozycji informacyjnej i opiniotwórczej 
w regionach, w których wydaje gazety, mimo że należeć będzie do niego 
18 z 24 ukazujących się ówcześnie dzienników regionalnych.

Przy ustalaniu pozycji informacyjnej i opiniotwórczej w poszczególnych 
regionach wzięto pod uwagę:

1. Konkurencję ze strony dzienników ogólnopolskich, które zamiesz
czały strony lub dodatki z informacjami regionalnymi. W tym 
czasie „Gazeta Wyborcza” miała 20 wkładek regionalnych, „Fakt” 
– 9, „Super Express” – 17, „Rzeczpospolita” – 1.

2. Konkurencję ze strony tygodników lokalnych. Wydania piątkowe 
dzienników regionalnych mające charakter magazynowy i zawie
rające program telewizyjny stanowiły alternatywę dla czytelników 
kupujących prasę raz w tygodniu, ze względów ekonomicznych lub 
z powodu większej ilości czasu wolnego w weekend. O zwyczaju 
czytania dzienników raz w tygodniu świadczy ich piątkowa sprzedaż, 
często kilkakrotnie przekracza sprzedaż w pozostałe dni tygodnia.

3. Konkurencję ze strony pism samorządowych, często bezpłatnych, 
które zawierały informacje nie tylko o pracy samorządów lokalnych, 
ale i wydarzeniach w regionie.

Media audiowizualne, internetowe i prasa drukowana to trzy różne sek
tory. Mimo to dwa pierwsze stanowią dla prasy bezpośrednią konkurencję 
w dostępie do treści informacyjnych i rozrywkowych.

Z raportu Reuters Institute za 2018 rok wynika, że prasa stanowiła głów
ne źródło informacji zaledwie dla 27% respondentów. Internet był nim dla 
86%, a telewizja dla 77% (Reuters Institute 2018). Dlatego w ocenie pozycji 
informacyjnej i opiniotwórczej dzienników regionalnych należy wziąć pod 
uwagę także kolejne czynniki:

4. Konkurencję ze strony mediów audiowizualnych, w tym zwłaszcza 
regionalnych rozgłośni Polskiego Radia i regionalnych ośrodków TVP.
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5. Konkurencję ze strony licznych informacyjnych serwisów w inter
necie publikujących wiadomości lokalne i regionalne.

KONKURENCJA NA RYNKU 
MEDIÓW TRADYCYJNYCH

Ryszard Filas we wspomnianym wyżej artykule przedstawił kurczący się 
rynek dzienników regionalnych pod względem ich liczby i sprzedaży. 
Zwłaszcza spadające rozpowszechnianie dzienników regionalnych świadczyło 
dobitnie, że przestały być one podstawowym źródłem informacji lokalnych. 
Zjawiska tego nie zahamował fakt, że dzienniki regionalne stworzyły sieć 
dodatków o charakterze sublokalnym (tzw. tygodniki powiatowe). W latach 
2001–2016 rozpowszechnianie płatne razem wziętych tytułów regionalnych 
zmniejszyło się 3,5krotnie (z 1315 tys. egz. do 367 tys. egz.). Łączna sprzedaż 
dzienników należących do wydawców wchodzących w skład Polska Press 
Grupy (PPG) zmniejszyła się w tym czasie z 870 tys. egz. do 330, czyli 
2,5krotnie (Filas, 2017, s. 69–70). Spadek produkcji i sprzedaży dzienników 
PPG postępował też w kolejnych latach. W 2018 roku nabywców znajdowało 
średnio 280,2 tys. egzemplarzy dzienników regionalnych (ZKDP 2018).

Spadająca sprzedaż egzemplarzowa prasy drukowanej miała też odzwier
ciedlenie w malejących wskaźnikach czytelnictwa dzienników regionalnych. 
W połowie 2019 roku najchętniej były czytane w 10 województwach. W po
zostałych 6 pierwszą pozycję w rankingu najchętniej czytanych tytułów 
codziennych zajmowały dzienniki ogólnopolskie (PBC 2019).

Gazety ogólnopolskie również borykały się ze spadkami czytelnictwa, 
więc ograniczały swoją obecność w regionach. Wyraźnie widać to było 
na przykładzie „Gazety Wyborczej”, która w kwietniu 2017 roku połączyła 
codzienne wkładki lokalne w 20 miastach w 9 dodatków regionalnych 
obejmujących duże aglomeracje. W 2020 roku treści lokalne ukazywały 
się tylko w codziennych wydaniach „Gazety Wyborczej” w Warszawie, 
Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku i Katowicach. Pozostałe 
miasta zamieszczały je wyłącznie w wydaniach piątkowych. Aktualności 
ze wszystkich regionów dostępne były natomiast w lokalnych serwisach 
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internetowych. Przenoszenie treści lokalnych do internetu praktykowały też 
inne dzienniki, rozbudowując lokalne sekcje swoich internetowych serwisów2.

Kryzys na rynku prasy drukowanej dotknął nawet bezpłatną gazetę 
„naszemiasto.pl”, którą Polska Press Grupa wydawała od 2009 roku, począt
kowo jako „Echo Miasta” i „Nasze Miasto”. Ukazujące się w poniedziałki 
i czwartki w największych miastach pismo było przede wszystkim platformą 
reklamową, ale zawierało również informacje kulturalne i rozrywkowe. Jego 
nakład jednorazowy w 2016 roku przekraczał 308 tys. egz., w 2018 wynosił 
235 tys. egz., a w 2019 roku niespełna 200 tys. (ZKDP 2016, 2018, 2019).

Spadek czytelnictwa dzienników należących do PPG znalazł odzwier
ciedlenie w przychodach ze sprzedaży spółki wydawniczej. Polska Press 
sp. z o.o. tylko w 2018 roku zarobiła na sprzedaży gazet 10 mln zł mniej 
niż w roku 2017. Stanowiło to ponad 8% przychodów ze sprzedaży gazet 
(Polska Press sp. z o.o. 2018).

Mimo słabnącej pozycji informacyjnej dzienniki regionalne były uzna
wane za największą, obok prasy samorządowej, konkurencję dla tygodników 
lokalnych wydawanych przez niezależnych, prywatnych wydawców (SGL 
2018). Ich przychody ze sprzedaży egzemplarzowej i reklamowej w latach 
2010–2018 zmniejszyły się o 1/3, co spowodowało straty zwłaszcza u ma
łych i średnich wydawców (DzierżyńskaMielczarek 2019). Pogarszanie się 
wyników ekonomicznych całej branży było konsekwencją spadku popytu 
na informacje w druku, a tym samym zaostrzania się rywalizacji w tej sferze, 
a nie monopolu własności gazet na rynku regionalnym.

Konkurencją dla regionalnych i lokalnych informacji prasowych były 
m.in. serwisy informacyjne i programy publicystyczne w mediach audio
wizualnych. Zwłaszcza radiowe stacje lokalne niezrzeszone w sieciach pro
gramowych zyskiwały zasięg i słuchalność. Audytorium koncesjonowanych 
programów lokalnych w 2018 roku szacowano na około 8 milionów osób. 
Zmniejszała się natomiast liczba słuchaczy stacji ogólnopolskich i programów 
Polskiego Radia. W 2018 roku wynosiła ona około 12 milionów. Regionalne 
rozgłośnie Polskiego Radia i programy miejskie PR, które miały niespełna 
7procentowy udział w czasie słuchania, gromadziły codziennie prawie 
1,5 miliona słuchaczy w wieku 15–75 lat (KRRiT 2018a).

2 Por. sekcję Regiony w serwisie fakt.pl lub Miasto Eska Info w serwisie Se.pl.
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Nikły rozwój telewizji lokalnej sprawiał, że nie była ona znaczącym źró
dłem informacji z poszczególnych regionów, a średnia widownia TVP3, która 
emitowała programy ośrodków regionalnych TVP, wynosiła w 2018 roku 
ponad 56 tysięcy (KRRiT 2018b).

KONKURENCJA W INTERNECIE

Znacznie większą konkurencją dla regionalnej prasy drukowanej były infor
macje zamieszczane w internecie. Wystarczy uświadomić sobie, że niemal 
wszystkie media tradycyjne zdublowały swoją ofertę w internecie, udostęp
niając ją odbiorcom w zasadzie bezpłatnie. Powstały też wyłącznie interne
towe serwisy lokalne tworzone zarówno przez profesjonalnych wydawców 
i nadawców, jak i nieprofesjonalnych producentów. Wytwarzaniem treści 
zajęły się na potrzeby swoich witryn internetowych np. władze lokalne, 
organizacje społeczne i firmy.

O przeniesieniu się komunikacji społecznej na szczeblu lokalnym do in
ternetu świadczy chociażby zasięg serwisów internetowych poszczególnych 
dzienników regionalnych. Różnicę w konsumpcji treści z płatnych wydań 
drukowanych i ewydań oraz bezpłatnych serwisów gazet należących do PPG 
ilustrują szacunkowe dane o sprzedaży miesięcznej oraz liczba realnych 
użytkowników internetowych serwisów poszczególnych tytułów (tabela 1). 
Średnią sprzedaż w miesiącu wyliczono przy założeniu, że w miesiącu 
ukazuje się średnio 25 wydań.

Kilkakrotnie większa liczba czytelników online sprawiła, że serwisy in
ternetowe dzienników PPG zajmowały czołowe miejsca w swoich regionach. 
O ile spółka nie osiągnęła dominującej pozycji informacyjnej i opiniotwórczej 
w druku, to przodowała w dostarczaniu informacji lokalnych w internecie.
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Tabela 1. Średnie rozpowszechnianie płatne dzienników 
regionalnych miesięcznie oraz liczba realnych użytkowników 

(RU) serwisów internetowych pisma w grudniu 2018 roku

Tytuł/serwis
Rozpowszechnianie

płatne razem
miesięcznie (w tys. egz.)

Liczba RU
w grudniu 2018 r

(w tys.)

„Dziennik Bałtycki”
dziennikbaltycki.pl 377,5 2 430,2

„Dziennik Łódzki”
dzienniklodzki.pl 365,0 1 243,7

„Dziennik Polski”
dziennikpolski24.pl 312,5 913, 6

„Dziennik Zachodni”
dziennikzachodni.pl 622,5 4 708,4

„Echo Dnia”
echodnia.eu 337,5 2 079,2

„Express Bydgoski”
expressbydgoski.pl 187,5 1 735,1

„Express Ilustrowany”
expressilustrowany.pl 430,0 1 823,3

„Gazeta Codzienna Nowiny”
nowiny24.pl 272,5 1 093,3

„Gazeta Krakowska”
gazetakrakowska.pl 295,0 2 269,0

„Gazeta Lubuska”
gazetalubuska.pl 345,0 1 619,6

„Gazeta Pomorska”
pomorska.pl 722,5 5 149,8

„Gazeta Wrocławska”
gazetawroclawska.pl 270,0 3 371,6

„Gazeta Współczesna”
wspolczesna.pl 110,0 1 221,1

„Głos – Dziennik Pomorza”
gp24.pl, gk24.pl, gs24.pl 352,5 2 441,1

„Głos Wielkopolski”
gloswielkopolski.pl 525,0 1 706,0

„Kurier Lubelski”
kurierlubelski.pl 80,0 906,4

Kurier Poranny
poranny.pl 100,0 1 289,5
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Tytuł/serwis
Rozpowszechnianie

płatne razem
miesięcznie (w tys. egz.)

Liczba RU
w grudniu 2018 r

(w tys.)

„Nowości – Dziennik Toruński”
nowosci.com.pl 215,0 529,6

„Nowa Trybuna Opolska”
nto.pl 260,0 2 982,7

„Polska Metropolia Warszawska”
polskatimes.pl 72,5 1 333,8

Źródło: dane ZKDP oraz Gemius/PBI.

Widać to na przykładzie serwisu Naszemiasto.pl, skupiającego kilkadziesiąt 
witryn regionalnych należących do PPG i kilkaset serwisów miejskich odpo
wiadających dodatkom powiatowym do dzienników regionalnych. Od kilku 
lat zajmował on pierwsze miejsce, dystansując inne strony z informacjami 
lokalnymi i regionalnymi, takie jak wyborcza.pl, czy onet.pl (tabela 2)

Tabela 2. Liczba użytkowników czołowych serwisów 
z informacjami regionalnymi (w tys.)

serwis 2016 rok październik 2017 październik 2018

naszemiasto.pl 5 803 6 280 7 860

wyborcza.pl (regionalne) 3 495 3 897 5 809

onet.pl (regionalne) 4 181 3 670 5 053

se.pl (regionalne) b.d. b.d. 3 592

Źródło: Gemius/PBI.

Dzięki serwisom swoich tytułów, marce naszemiasto.pl, witrynom 
z kategorii biznes, sport, tv guide oraz popularnemu serwisowi ogłoszenio
wemu Gratka.pl Polska Press Grupa zajmowała czołowe miejsce w polskim 
internecie. Liczba około 18 milionów użytkowników na koniec 2019 roku 
dawała jej 65procentowy zasięg wśród internautów. Znacznie gorzej radziła 
sobie z monetyzowaniem tej popularności.

PPG przystąpiła do systemu Piano, a następnie samodzielnie wpro
wadzała płatny dostęp do niektórych treści online, ale nigdy nie poin
formowała o wpływach z subskrypcji. Zasady funkcjonowania paywalla 
były zresztą bardzo uznaniowe. To redakcje decydowały, które materia
ły w serwisie są płatne, a które bezpłatne. Ustalały to „według własnego 
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uznania, kierując się motywami takimi jak: ważność tematu dla dobra 
publicznego, potrzeba informacji o wydarzeniu, zaangażowanie w proces 
twórczy, zaprezentowanie możliwości serwisu itp.”3. Jednocześnie firma 
poszukiwała odpowiedzi na pytanie: za co skłonni będą zapłacić czytelnicy 
zainteresowani informacjami lokalnymi? Wynikało to wprost z przyjętego 
systemu (umieszczanie za paywallem tekstów o największej „klikalności”), 
jak i wypowiedzi członków zarządu:

Chcieliśmy przetransformować model zasięgowy w subskrypcyjny, ale 
nie udało się to. Myśleliśmy, że nie mamy treści premium ani odpo-
wiednich użytkowników. Znaleźliśmy jednak przykład norweskiego 
wydawcy Amedia, który odnosi sukcesy w modelu hybrydowym, 
uzyskując subskrybentów i monetyzując ich na odsłonach. Zarabiają 
na tym, że mają lojalnych, powracających użytkowników. Zrozumie-
liśmy, że nasi użytkownicy, którzy przychodzą po informację bardzo 
lokalną, są w stanie płacić za to samo, z czego teraz mamy odsłony. 
Naszymi treściami premium są np. relacje i streamingi z wydarzeń 

– to realizuje konkretną potrzebę, dla której użytkownicy są w stanie 
się rejestrować4.

O pozycji dzienników regionalnych na rynku mediów decyduje w dużej 
mierze udział w rynku reklamy. Wydatki na reklamę w drukowanej prasie 
codziennej maleją w Polsce od 2005 roku (Statistical Fact Book 2010). Szacuje 
się, że w latach 2008–2018 roku przychody reklamowe wydawców dzienni
ków zmniejszyły się o 3/4 (Starcom 2018). Strukturalny spadek wpływów 
reklamowych dotknął również wydawców prasy regionalnej, choć przyjęło 
się uważać, że tytuły lokalne są mniej wrażliwe na dekoniunkturę na rynku 
reklamowym, bo posiadają stałą grupę reklamodawców. Należą do niej 
drobne firmy lokalne, niemogące sobie pozwolić na reklamę w mediach 

3 FAQ – Najczęściej zadawane pytania w sprawie wydania Plus, https://plus.
dziennikzachodni.pl/faqnajczesciejzadawanepytaniawsprawiewydaniaplus/
ar/12233986 (dostęp: 7.01.2020).

4 Wypowiedź Magdaleny Chudzikiewicz, członka zarządu Polska Press dla 
serwisu pulshr.pl. Por. J. Prokop, Cyfryzacja mediów: subskrypcje, paywall czy 
robodziennikarstwo? https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/cyfryzacjamediow
subskrypcjepaywallczyrobodziennikarstwo,54300.html (dostęp: 7.01.2020).
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o większym zasięgu bądź nie mające takiej potrzeby ze względu na zakres 
swojego działania.

Lokalny rynek reklamowy zmienił się jednak pod wpływem wyszukiwarek 
internetowych i rozwoju funkcji marketingowej mediów społecznościo
wych. Jak wynika z najnowszych badań (ING 2019), stały się one główną 
platformą ogłoszeniową dla lokalnych producentów i usługodawców. Już 
85% mikroprzedsiębiorstw i małych firm promuje się w internecie za po
mocą własnej strony, 75% prowadzi fanpage na Facebooku, a 64% wydaje 
dodatkowo pieniądze na reklamę internetową (w mediach społecznościo
wych, pozycjonowanie w wyszukiwarce internetowej, banery na różnych 
stronach internetowych).

Chociaż PPG nie podaje, jaką część jej przychodów stanowi sprzedaż 
reklam, a jaką sprzedaż egzemplarzowa prasy, przychody te maleją. Co waż
niejsze, spółka od kilku lat przynosi straty.

Według sprawozdań finansowych Polska Press sp. z o.o. przychody 
ze sprzedaży tylko w latach 2016–2018 spadły o 20 mln zł. Próby ograni
czenia kosztów okazały się niewystarczające i spółka miała w 2016 roku 
10,1 mln zł, w 2017 – 6,2 mln zł, a w 2018 roku – 6 mln zł straty ze sprzedaży.

Ujemne wyniki finansowe świadczą o tym, że PPG nie rekompensuje 
spadku przychodów w prasie drukowanej przychodami z działalności 
w internecie. Na wysokość przychodów cyfrowych w najbliższych latach 
wpływ będzie miało też zapewne wydzielenie z zasobów spółki wydawni
czej serwisu ogłoszeniowego Gratka.pl. 30 sierpnia 2019 roku wszystkie 
udziały w nim objął właściciel, czyli austriacka spółka HKM Beteiligungs 
GmbH, będąca częścią niemieckiej grupy medialnej Verlagsgruppe Passau 
(Plan podziału 2019).

Gratka.pl, która w grudniu 2019 roku miała 2, 21 mln realnych użyt
kowników, nie jest wprawdzie tak popularnym serwisem jak olx.pl, który 
odwiedziło w tym czasie 12,83 mln użytkowników, ale mogła przynosić 
swojemu dotychczasowemu właścicielowi kilkadziesiąt milionów złotych 
przychodów rocznie5.

5 Grupa OLX, wydająca serwisy OLX.pl, otoDom.pl, otoMoto.pl oraz 
Fixly.pl, osiągnęła w 2018 roku 656,5 mln zł przychodów ze sprzedaży.  
Por. https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/olxotomotoiotodomwlasci
cielwynikifinansoweprzychodyizyskw2018roku (dostęp: 7.01.2020).
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Ryszard Filas w zakończeniu swojego artykułu pisanego w 2016 roku 
odniósł się do trwającej wówczas w kręgach rządowych i parlamentarnych 
dyskusji nad repolonizacją mediów, w tym „odzyskania” dzienników re
gionalnych z rąk niemieckich właścicieli, zadając bardzo zasadne pytanie:

(…) kto (jaki polski podmiot) byłby w stanie przejąć i utrzymać 
(i za jaką cenę) w dobrym stanie na coraz trudniejszym rynku praso-
wym spuściznę po niemieckim monopoliście. Czy w tej sytuacji dałoby 
się spluralizować rynek, czy wręcz przeciwnie: czy nie stanowiłoby 
to pokusy do, w pewnych warunkach, powrotu do monopolu ideowego 
przypominającego nieco czasy PRL? (Filas 2017, s. 77).

Rynkowa sytuacja PPG wskazuje, że decyzja taka byłaby ryzykowna nie 
tylko dla pluralizmu ideowego mediów, ale również z powodów biznesowych.

KONKURENCJA A PLURALIZM

Konkurencja rozumiana jako struktura rynku, czyli istnienie dużej liczby 
niezależnych i autonomicznych mediów, uważana jest za warunek ich 
wewnętrznego pluralizmu, czyli zróżnicowania treści (poglądów i opinii 
dostarczanych odbiorcom) (Stępka 2007). Tymczasem nowe teorie kon
kurencji (new empirical industrial organization)6 kwestionują związek 
między wzrostem koncentracji a poziomem konkurencji w różnych bran
żach, uznając, że na poziom konkurencji na danym rynku – obok liczby 
działających na nim firm – mają wpływ inne czynniki: charakter rynku, 
zachowanie samych przedsiębiorców, bariery wejścia i wyjścia, regulacje 
prawne (Auerbach 1988, s. 323). Skoncentrowane branże mogą być wy
soce konkurencyjne, a rynki rozdrobnione – jako mniej efektywne – nie 
oferować odbiorcom wystarczającej ilości wysokiej jakości i zróżnicowa
nych produktów po odpowiedniej cenie (Rogers, Woodbury 1996; Berry, 
Waldfogel 2001; George 2007).

6 W literaturze przedmiotu spotyka się też określenia: nowa ekonomia przemy
słowa,nmowa empiryczna organizacja rynku. Por. (Martin 1989).
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Przykłady rynków o wysokim poziomie koncentracji i jednoczesnej 
konkurencji między dostawcami usług są bardzo liczne. Taki charakter 
przypisuje się też rynkowi mediów tradycyjnych. Na zdominowanym 
przez duże firmy rynku dzienników czy rynku telewizyjnym można było 
obserwować zaciekłą rywalizację o odbiorców i reklamowe wojny cenowe. 
Zmiany w sposobie produkcji, dystrybucji i konsumpcji mediów, które 
nastąpiły wskutek cyfryzacji, doprowadziły dodatkowo do gwałtownego 
wzrostu podaży treści medialnych i zjawiska hiperkonkurencji (Hollifield, 
Becker 2009).

Wielość głosów medialnych, a więc zewnętrzny pluralizm, nie stały się 
jednak gwarantem pluralizmu wewnętrznego. W analizach współczesnego 
środowiska medialnego podkreśla się m.in., że wiele nowych usług medialnych 
w internecie pozbawionych jest nadzoru redakcyjnego i profesjonalnego 
dziennikarstwa, co może ważyć na ich rzetelności i obiektywności. Dostęp 
do nich odbywa się z pominięciem tradycyjnych nadawców i wydawców, 
a ich kompetencje, w tym selekcję i organizację dostarczanych informacji, 
przejmują media społecznościowe, przeglądarki internetowe i agregatory 
treści. „News Feed”, czyli układ (kolejność) często aktualizowanych treści 
zależy w ich przypadku od algorytmów, które oprócz wyborów użytkownika 
uwzględniają wszelkie metadane zgromadzone na jego temat oraz interakcje 
ze znajomymi, historię aktywności w sieci, dotychczasowe preferencje itp.

Prowadzi to do nadmiernej personalizacji wyboru i powstawania tzw. ba
niek informacyjnych. Zewnętrzny pluralizm źródeł informacji nie gwarantuje 
więc automatycznie pluralizmu wewnętrznego. „Nadmiar treści w mediach 
i środowisku komunikacyjnym nie przekłada się wprost na zwiększającą się 
różnorodność odbioru” (Klimkiewicz 2018, s. 80).

Zmiany w technologii i rozwój nowych mediów wpłynęły na stanowisko 
Unii Europejskiej w sprawie pluralizmu mediów. Przez wiele lat instytucje 
unijne utożsamiały pluralizm mediów z pluralizmem w mediach.

Koncentrowanie się na pluralizmie strukturalnym, a nie na pluralizmie 
treści ustąpiło jednak miejsca poglądom, że

pluralizm mediów to koncepcja wykraczająca poza własność mediów. 
Obejmuje ona wiele aspektów, od na przykład zasad kontroli fuzji 
po wymogi dotyczące treści w koncesyjnych systemach nadawczych, 
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ustanowienie wolności redakcyjnej, niezależność i status nadawców 
publicznych, sytuację zawodową dziennikarzy, relacje pomiędzy 
mediami i politykami itp. Obejmuje on wszystkie środki, które zapew-
niają dostęp obywateli do różnorodnych źródeł informacji i głosów, 
pozwalając im sformułować swoje zdanie bez niepotrzebnego wpływu 
jednej dominującej siły opiniotwórczej (HLG 2013).

Zwłaszcza Parlament Europejski w swoich kolejnych rezolucjach zachę
cał państwa członkowskie do stosowania mechanizmów gwarantujących 
niezależność mediów nie tylko od wpływów komercyjnych, ale również 
rządowych i politycznych. Zaliczał do nich m.in.:

• ochronę niezależności i bezstronności mediów publicznych;
• informowanie opinii publicznej o środkach publicznych przekazywa

nych przedsiębiorstwom medialnym i przyznawanie ich na podstawie 
niedyskryminacyjnych, obiektywnych i przejrzystych kryteriów;

• poprawę warunków pracy dziennikarzy (pracownicy sektora mediów 
często są zatrudnieni na niepewnych warunkach, jeśli chodzi o umo
wy, wynagrodzenia i gwarancje socjalne, co utrudnia im właściwe 
wykonywanie swojej pracy, a przez to zagraża wolności mediów), 
w tym ochronę przed naciskami wewnętrznymi i zewnętrznymi, 
a tym samym ryzykiem autocenzury;

• opracowanie nowych modeli gospodarczych mających na celu finan
sowanie i wspieranie wysokiej jakości niezależnego dziennikarstwa, 
w tym dziennikarstwa śledczego, powstrzymując się jednocześnie 
od ingerowania w decyzje redakcyjne (Rezolucja Parlamentu Eu
ropejskiego 2018).

O konieczności uwzględnienia innych, poza koncentracją własno
ści w sektorze mediów, czynników zagrażających pluralizmowi mediów 
świadczy również fakt, że w projekcie „Monitorowanie pluralizmu mediów 
w erze cyfrowej” współfinansowanym przez UE pojawia się przekonanie, 
że struktura rynku mediów we współczesnym świecie ulega daleko idącym 
zmianom. Warunkiem zachowania zróżnicowanych, wolnych i niezależnych 
mediów staje się w równej mierze zapewnienie konsumentom informacji 

„wysokiej jakości dziennikarstwa, wiarygodności, przejrzystości i możliwości 
wyszukiwania” (Klimkiewicz 2019).
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Inne badania niezależności mediów, prowadzone np. przez Reporterów 
bez Granic, czy Freedom House, dużą wagę przykładają do takich aspektów, 
jak nadużycia i akty przemocy wobec dziennikarzy; istnienie ustawodaw
stwa gwarantującego wolność informacji i możliwość korzystania z niego; 
dostęp do informacji i źródeł; oficjalna cenzura i autocenzura; selektywne 
przyznawanie reklamy lub dotacji przez państwo lub inne podmioty; stopień, 
w jakim sytuacja gospodarcza w kraju wpływa na rozwój i trwałość mediów7. 

PODSUMOWANIE

Ukazana w artykule pogarszająca się kondycja drukowanych mediów regio
nalnych jest głównym argumentem na rzecz zmiany polityki konkurencji 
i narzędzi zapewniających pluralizm mediów. Wpływ internetu na trady
cyjne media pozbawił je nie tylko dominującej pozycji w procesie produkcji 
i rozpowszechniania informacji, ale wręcz wykluczył z konkurencji o czas 
i uwagę odbiorców. Monopolistyczne zagrożenia dla pluralizmu mediów 
znajdują się dzisiaj w strukturze internetu, która wbrew założeniom jego 
twórców nie jest własnością publiczną, o czym świadczą udziały w rynku 
cyfrowym kilku największych graczy.

Internet oddziałuje także na pluralizm w mediach, zwłaszcza jakość 
i różnorodność informacji. Pozbawione odbiorców i wpływów reklamo
wych tradycyjne środki przekazu mają coraz mniej pieniędzy na produkcję 
dokładnych, sprawdzonych, wiarygodnych informacji, czy wymagających 
wiedzy, czasu i dużego nakładu pracy treści. Informacja w internecie często 
pozbawiona jest kontroli redakcyjnej, więc narażona jest na zniekształcenie, 
manipulację czy nieścisłość. Sposób konsumpcji treści w sieci przyczynia 
się do standaryzacji i jednorodności źródeł, a nawet wykluczenia pewnych 
treści z obiegu informacji.

7 Por. https://freedomhouse.org; https://rsf.org (dostęp: 7.01.2020). 
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SYTUACJA EKONOMICZNA 
I PRAWNA WYDAWCÓW PRASY

DLACZEGO WYDAWCOM I DZIENNIKARZOM 
POTRZEBNE SĄ PRAWA POKREWNE

Obecnie postęp technologiczny oraz digitalizacja umożliwiają błyskawicz
ne kopiowanie i rozpowszechnianie publikacji prasowych – na dodatek 
w globalnej skali, bez żadnych ograniczeń. Często odbywa się to kosztem 
wydawców prasy. To oni ponoszą znaczne nakłady niezbędne do zapew
nienia procesu tworzenia treści, utrzymania zespołów dziennikarskich 
i wydawniczych oraz inwestowania w nowe technologie.

W konsekwencji zmian technologicznych i zachowań czytelniczych:
• o 42%, to jest o ponad 1,3 mld egzemplarzy, spadły nakłady prasy 

w latach 2005–2015 (z 2,7 mld do 1,3 mld), a w latach 2015–2018 
o 0,3 mld,

• wartość nakładów prasy, wynosząca w 2005 roku 6,5 mld zł, spa
dła w 2015 roku do poziomu 4,5 mld zł, to jest o 2 mld zł, z dalszą 
tendencją 8% corocznego spadku. Wstępne szacunki wskazują, 
że w 2018 roku wartość prasy zmniejszyła się do poziomu 3,6 mld zł,

• wydawcy odnotowali również ponad 50% spadek przychodów 
z reklamy w prasie, który w 2017 roku był mniejszy o 882,4 mln 
zł od przychodów w 2009 roku, które w 2018 roku były na poziomie 
496 mln,
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• udział prasy w rynku reklamy, wynoszący 29,3% w 2005 roku, spadł 
do 11% w 2016, a w 2018 roku do 5,5%.

Według oceny firmy Starcom, przy średniorocznej dynamice wzrostu 
rynku reklamowego w Polsce w granicach +2,3% w latach 2009–2017, 
reklama w prasie wykazała ujemną dynamikę wzrostu w wysokości 7,8%. 
W ciągu ostatnich 7 lat przychody z reklamy w prasie zmalały z 1,4 mld 
zł do 0,6 mld zł w 2017 roku, a w 2018 roku – 0,5 mld.

Głównym beneficjentem przychodów reklamowych stał się internet, 
którego udział w tym rynku wzrósł z 2,8% w 2005 roku do 28% w 2016 roku 
i 33% w roku 2018, osiągając poziom przychodów w granicach 3,3 mld 
zł. Według IAB Polska, głównym beneficjentem reklamy w internecie jest 
Google, którego udział wynosi 50%.

Skutki drastycznych spadków przychodów ze sprzedaży i reklamy 
wpływają na stopniową degradację prasy. Przewidywany jest dalszy spadek 
nakładów w granicach 10% rocznie oraz ograniczenie przychodów z reklamy 
w prasie, w granicach 8%.

Krajowy rynek prasy, radia i TV, oparty na zmianach technologicznych, 
łańcuchu wartości i utrwalonych modelach biznesowych, przekształcił się 
we fragment nieograniczonego rynku globalnego.

Dzięki nowym technologiom, użytkownicy wspomnianych mediów 
i reklamodawcy mogą poszukiwać interesujących ich treści poza platfor
mami i treściami dostarczanymi przez polskie media.

Inspiracja zmian prowadzona jest przez globalne firmy technologiczne, 
takie jak Google, Apple, Facebook i Amazon (GAFA), co doprowadziło 
do rozbicia ustalonego łańcucha wartości wydawniczej; produkcja treści 
pozostała przy wydawcach, a dystrybucja i interakcja z użytkownikami 
przejęta została przez ww. firmy.

Nie można zapominać o tym, że w internecie działa mechanizm związany 
z obrotem informacjami, a atrakcyjne treści tworzone przez profesjonalne 
zespoły dziennikarskie przyciągają czytelników, którzy z kolei przyciągają 
reklamodawców. W internet został wbudowany czynnik ekonomiczny, de
cydujący o zbieraniu i udostępnianiu publikacji prasowych przez platformy 
sieciowe. Dzięki zaspokajaniu, w dużej części, zapotrzebowania użytkow
ników na informacje, platformy te generują przychody – wybierając, łącząc 
i pokazując w sieci wycinki (fragmenty) publikacji prasowych. A ponieważ 
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zwykle połowa użytkowników takich platform jedynie przegląda i czytuje 
wycinki materiałów informacyjnych na tych stronach internetowych bez 
klikania na strony źródłowe, wywołuje to znaczący efekt substytutu.

Wydawcy prasy tracą czytelników, a co za tym idzie, przychody z ty
tułu reklam i opłat subskrypcyjnych. Wydawcy konkurują z agregatorami 
treści i podobnymi platformami o te same budżety tych samych reklamo
dawców. Platformy zaś konkurują obecnie z wydawcami prasy za pomocą 
tych samych treści, które wydawcy produkują, ponosząc wysokie koszty, 
a które platformy po prostu bezpłatnie kopiują. Ta „wolna amerykanka” 
w znaczący sposób ogranicza wydawcy możliwość dalszego inwestowania 
oraz wprowadzania innowacji, a w konsekwencji tracą na tym czytelnicy, 
ale też ogranicza to wolność słowa.

Oczywiście treści mogą być dostępne nieodpłatnie, ale nie da się ich 
jednak nieodpłatnie (bez kosztów) produkować. W ten sposób powstaje 
klasyczna nierównowaga rynkowa, którą muszą zlikwidować prawa autorskie 
i prawa pokrewne dla wydawców w dyrektywie o prawie autorskim i pra
wach pokrewnych na JRC.

Aktualne ustawodawstwo dotyczące praw autorskich nie zapewnia roz
wiązania tego problemu. Pozyskane zaś lub przekazane prawa autorów nie 
wystarczają do zapewnienia mocy przetargowej. Wydawcy nie otrzymują 
wyłącznych licencji od m.in. tzw. wolnych strzelców i nie mają oni uprawnień 
do działania w ich imieniu. Co więcej, przy braku oryginalności małych 
urywków materiałów informacyjnych, prawa autorskie nie zapewniają 
ochrony przed powszechną i masową eksploatacją treści (fragmentów arty
kułu). Właściwej ochrony nie zapewnia również prawo ochrony sui generis 
baz danych, z których mogliby korzystać wydawcy prasy. Naruszenia praw 
na skutek wykorzystywania substancjonalnych części bazy danych bowiem 
wymagają – między innymi – powtarzalności i systematyczności, która 
prowadziłaby do rekonstrukcji bazy danych – jej całości lub znacznej części. 
Ekonomiczne wysiłki wydawców prasy, podejmowane w celu utrwalenia 
ich publikacji, nie mają żadnego umocowania w obecnie obowiązującym 
prawie własności intelektualnej.

Brak własnego prawa powoduje uzależnienie wszystkich wydawców 
od bilateralnych negocjacji z agregatorami treści, w których mniejsi wydawcy 
stoją na straconej pozycji. W rezultacie, z prawa wydawcy, przyjętego przez 
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Parlament Europejski i Radę 17 kwietnia 2019 roku, najbardziej skorzystają 
mniejsi wydawcy. Ponadto, proponowane prawo, zamiast osłabiać, wzmocni 
różnorodność prasy, a także jej pluralizm.

Przy obecnym braku prawnych i technicznych instrumentów pozwa
lających na zlikwidowanie aktualnej nierówności rynkowej, istnieje pilna 
potrzeba bieżących zmian ustawodawczych i reformy prawa autorskiego 
oraz implementacji dyrektywy. Skuteczna ochrona prawami autorskimi 
i pokrewnymi ma kluczowe znaczenie dla refinansowania prasy oraz za
pewnienia, iż wydawcy będą mogli nadal inwestować w wysokiej jakości 
treści prasowe i wysoki poziom ich twórców – dziennikarzy.

Przyjęte przez Parlament i Radę prawo pokrewne dla wydawców prasy 
będzie służyło realizacji tego celu. Zapewniając ochronę publikacjom pra
sowym zgodnie z ochroną, jaką cieszą się producenci muzyki, filmów oraz 
programów telewizyjnych i radiowych, a także producenci programów i gier 
komputerowych, przyjęte prawo jedynie uaktualnia dyrektywę w sprawie 
społeczeństwa informacyjnego, dostosowując ją do obecnych realiów. 
Zważywszy, że linkowanie jest wyłączone z tego prawa oraz że obowiązują 
wszystkie obecne wyjątki i ograniczenia praw autorskich, ustalone rozwią
zanie jest proporcjonalne.

Przyjęte prawo zagwarantuje pewność prawną oraz będzie działać 
na korzyść czytelników, dziennikarzy oraz wydawców prasy, bez względu 
na ich wielkość oraz bez hamowania innowacji i działalności startupów. 
Dlatego wydawcy oczekują szybkiej implementacji dyrektywy.

Zaniepokojenie wydawców budziło stanowisko Polski, które nie uwzględ
niało potrzeb krajowych wydawnictw prasowych w konfrontacji z globalnymi 
portalami internetowymi, a także wielu pasożytniczymi stronami.

Zdziwienie i sprzeciw wydawców wzbudziła złożona w maju br. przez 
rząd polski skarga do TSUE na dyrektywę w zakresie art. 17, jakoby zapis 
tego artykułu naruszał prawo do wolności wypowiedzi i informacji wynika
jących z art. 11 Karty praw podstawowych UE. Chodzi tu o to, że dyrektywa 
nakłada na dostawców usług internetowych obowiązek ‘braku dostępu’ dla 
użytkowników do treści objętych ochroną prawnoautorską.

W toczącej się dyskusji dotyczącej wprowadzenia dyrektywy hasła wpro
wadzenia cenzury i ograniczenia wolności słowa mają być skuteczną zaporą 
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dla nieimplementowania dyrektywy. Jak to będzie wyglądało, omówione 
zostanie w dalszej części opracowania.

OMÓWIENIE DYREKTYWY PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/790 Z DNIA 
17 KWIETNIA 2019 ROKU W SPRAWIE PRAWA 

AUTORSKIEGO I PRAW POKREWNYCH 
NA JEDNOLITYM RYNKU CYFROWYM ORAZ 

ZMIANY DYREKTYWY 96/9/WE1 I 2001/29/WE2

Dyrektywa 2019/790 (zwana dalej Dyrektywą) została opublikowana 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 17 maja 2019 roku (L 130/92), 
a tym samym wchodzi ona w życie – zgodnie z art. 31 – dwudziestego dnia 
po jej opublikowaniu, czyli 6 czerwca 2019 roku. Od tego dnia liczony jest 
maksymalny okres dwóch lat, w ciągu których regulacja powinna zostać 
zaimplementowana do porządku prawnego państw członkowskich.

Poza kilkoma artykułami, które są najważniejsze z punktu widzenia 
wydawców prasy i które zostaną bardziej szczegółowo omówione w dalszej 
części niniejszego materiału (art. 3 i 4 – eksploracja tekstów i danych; art. 15 – 
prawo pokrewne dla wydawców prasy), Dyrektywa wprowadza szereg innych 
regulacji. Ponadto realizuje cel dalszej harmonizacji „przepisów prawa Unii 
mających zastosowanie do prawa autorskiego i praw pokrewnych w ramach 
rynku wewnętrznego”. Legislator postanowił uregulować m.in następujące 
zagadnienia: korzystanie z utworów w cyfrowej i transgranicznej działal
ności dydaktycznej (art. 5), zachowanie dziedzictwa kulturowego (art. 6), 
korzystanie z utworów niedostępnych w obrocie handlowym (art. 8–11), 
udzielanie licencji zbiorowych z rozszerzonym skutkiem (art. 12), dostęp 
do utworów audiowizualnych na platformach VOD (art. 13), utwory sztuk 

1 Dyrektywa 96/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 marca 1991 r. w spra
wie ochrony prawnej baz danych.

2 Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 22 maja 2001 r. w spra
wie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społe
czeństwie informacyjnym (dalej jako: dyrektywa INFOSOC).
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wizualnych znajdujące się w domenie publicznej (art. 14), korzystanie przez 
dostawców usług udostępniania treści online z treści chronionych (art. 17).

Dyrektywa jest dokumentem złożonym. Dla interpretacji konkretnych 
artykułów, których treść jest często relatywnie krótka i wydaje się prosta, 
niezbędne jest zapoznanie się z odpowiednimi motywami3 odnoszącymi 
się do konkretnych zapisów.

CZYM JEST „PRAWO POKREWNE”?

Prawa pokrewne to prawa siostrzane do prawa autorskiego (stąd też ich na
zwa), których celem jest ochrona nakładów poniesionych przez producenta 
w związku z powstaniem utworu, treści. W przypadku wydawcy są to koszty, 
bez poniesienia których materiały prasowe nie mogłyby powstać (wyna
grodzenia dziennikarzy, redaktorów, grafików, fotografów itp.; utrzymanie 
redakcji – m.in. czynsz, media, sprzątanie, inwestycje w wyposażenie tech
niczne itd.). Prawo pokrewne, w odróżnieniu od prawa autorskiego, służy 
ochronie nie tylko utworów, ale wszystkich treści i informacji, do powstania 
których konieczne były nakłady finansowe. Stosowanie prawa pokrewnego 
jest niezależne od ochrony z tytułu prawa autorskiego.

Warto w tym miejscu zacytować fragmenty motywów 54 i 55 Dyrektywy, 
zgodnie z którymi: 

[w]olna i pluralistyczna prasa jest niezbędna do zapewnienia wysokiej 
jakości dziennikarstwa i dostępu obywateli do informacji. Wnosi ona 
zasadniczy wkład w debatę publiczną i prawidłowe funkcjonowa-
nie demokratycznego społeczeństwa. Szeroki dostęp do publikacji 
prasowych w internecie doprowadził do powstania nowych usług 
online, takich jak agregatory wiadomości lub usługi monitorowania 
mediów, w przypadku których ponowne wykorzystywanie publikacji 

3 Motyw w dyrektywie, to zapis zawarty w preambule, który wyjaśnia cele wprowa
dzenia konkretnego przepisu, a także kierunek jego interpretacji. Często zapisy 
konkretnych motywów dopowiadają treść artykułów, do których się odnoszą, 
i stanowią ich swego rodzaju „uzupełnienie”.
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prasowych stanowi ważną część ich modeli biznesowych i źródła 
przychodów. (…) Należy uznać organizacyjny i finansowy wkład, 
jaki wydawcy wnoszą w produkcję publikacji prasowych, i stworzyć 
dla nich zachęty, aby zapewnić stabilność branży wydawniczej, a tym 
samym zwiększyć dostępność rzetelnych informacji (…).

Ochrona z tytułu prawa pokrewnego obowiązuje niezależnie od ochrony 

z tytułu prawa autorskiego. Możliwe jest stosowanie podwójnej ochrony.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 Dyrektywy, „państwa członkowskie zapewniają 
wydawcom publikacji prasowych mającym siedzibę w danym państwie 
członkowskim prawa przewidziane w art. 2 i art. 3 ust. 2 dyrektywy 2001/29/
WE w zakresie sposobów korzystania online z ich publikacji prasowych 
przez dostawców usług społeczeństwa informacyjnego”4.

Jak należy rozumieć taki zapis i kogo on dotyczy?
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, konieczne jest sięgnięcie do od

powiednich definicji z art. 2 Dyrektywy, a także do dyrektywy INFOSOC, 
do której odsyła bezpośrednio ww. zapis.

Zgodnie z art. 2 pkt 4 Dyrektywy, „«publikacja prasowa» oznacza zbiór 
złożony głównie z utworów literackich o charakterze dziennikarskim, mo
gący jednakże obejmować także inne utwory lub inne przedmioty objęte 
ochroną, który:

a. stanowi odrębną całość w ramach periodycznej lub regularnie 
aktualizowanej pod jednym tytułem publikacji, takiej jak gazeta 
lub czasopismo 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 inicjatywy dostawcy 
usług, na jego odpowiedzialność i pod jego kontrolą.

4 Przepis art. 15 Dyrektywy odsyła zatem do Dyrektywy Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 22 maja 2001 roku w sprawie harmonizacji niektórych 
aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (tzw. 
dyrektywa INFOSOC, Dz.Urz. UE L167/10, s. 230).
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Publikacje periodyczne publikowane do celów naukowych lub akade
mickich, takie jak czasopisma naukowe, nie są publikacjami prasowymi 
do celów niniejszej dyrektywy”.

Definicja ta jest dość długa i można ją – w oczywisty sposób – skrócić, 
przyjmując po prostu, iż „publikacja prasowa” to każdy „materiał prasowy” 
w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy – Prawo prasowe5, a zatem „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”. Mówiąc jeszcze prościej – wszystko to, co ma się znaleźć 
w prasie, a w omawianym kontekście – wszystko, co w danym tytule zostało 
lub ma zostać opublikowane (artykuły, reportaże, zdjęcia, wykresy, ogło
szenia, informacje o programach teatralnych itp. – bez względu na to, czy 
są to utwory w rozumieniu prawa autorskiego, czy też nie, przy czym motyw 
57 Dyrektywy wskazuje, iż ww. uprawnienie nie powinno „obejmować zwy
kłych faktów relacjonowanych w publikacjach prasowych”), z wyłączeniem 
tytułów akademickich i naukowych.

Zgodnie z motywem 55 akapit 2 Dyrektywy, „[p]ojęcie wydawcy publi
kacji prasowych należy rozumieć jako obejmujące usługodawców, takich jak 
wydawcy wiadomości lub agencje informacyjne, gdy publikują one publi
kacje prasowe w rozumieniu niniejszej dyrektywy”. Zatem będą to wszyscy 
wydawcy, a także agencje informacyjne (np. PAP).

Biorąc pod uwagę zapisy dyrektywy INFOSOC, można zauważyć, 
iż w art. 15 Dyrektywy chodzi o uprawnienia podobne do tych, które 
od wielu lat posiadają już producenci fono i wideogramów czy nadawcy 
radiowotelewizyjni. Konkretnie chodzi o wyłączne prawo do zezwalania 
lub zabraniania bezpośredniego lub pośredniego, tymczasowego lub stałego 
zwielokrotniania utworu (art. 2 dyrektywy INFOSOC) oraz wyłączne prawo 
do zezwalania lub zabraniania na jakiekolwiek podawanie do publicznej 
wiadomości utworów (art. 3 ust. 2 dyrektywy INFOSOC) – w tym konkret
nym przypadku materiałów prasowych (bez względu na to, czy to utwór, 
czy nie). Na marginesie należy dodatkowo zauważyć, iż tego typu prawa 

5 Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 roku – Prawo prasowe (tekst jedn. Dz.U. z 2018 roku, 
poz. 1914).
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od lat posiadają także producenci gier komputerowych czy programów 
komputerowych.

Zgodnie z tym zapisem, to wydawcy i tylko wydawcy mają prawo de
cydować o tym, co i kiedy chcą opublikować oraz – co ważniejsze – co, kto 
i kiedy może skopiować i opublikować. 

Art. 15 ust. 1 ogranicza jednak to uprawnienie tylko do korzystania online 
przez dostawców usług społeczeństwa informacyjnego. I tu znowu trzeba 
sięgnąć do motywu 55 Dyrektywy, który wyjaśnia, iż pojęcie „dostawców 
usług społeczeństwa informacyjnego” należy rozumieć zgodnie z dyrek
tywą 2015/15356. Zatem „dostawcy usług społeczeństwa informacyjnego” 
to tacy usługodawcy, którzy świadczą usługi zazwyczaj za wynagrodzeniem, 
na odległość, drogą elektroniczną i na indywidualne żądanie odbiorcy usług 
(art. 1 ust. 1 lit. b). A to dalej się wyjaśnia, stwierdzając, iż:

• „na odległość” oznacza, że usługa świadczona jest bez równoczesnej 
obecności stron;

• „drogą elektroniczną” oznacza, iż usługa jest wysyłana i odbierana 
w miejscu przeznaczenia za pomocą sprzętu elektronicznego do prze
twarzania (włącznie z kompresją cyfrową) oraz przechowywania 
danych, i która jest całkowicie przesyłana, kierowana i otrzymywana 
za pomocą kabla, fal radiowych, środków optycznych lub innych 
środków elektromagnetycznych;

• „na indywidualne żądanie odbiorcy usług” oznacza, że usługa świad
czona jest poprzez przesyłanie danych na indywidualne żądanie. 

Krótko mówiąc, chodzi zatem o typowe, zwyczajowe wykorzystywanie 
materiałów prasowych przez różnego rodzaju portale, agregatory treści, 
wyszukiwarki internetowe na różnego rodzaju urządzeniach podłączonych 
do internetu (online). Zgodnie z ostatnim zdaniem motywu 56 Dyrektywy, 
ochrona nie powinna mieć zastosowania „do stron internetowych, takich 
jak blogi dostarczające informacji w ramach działalności, która nie jest 
prowadzona z inicjatywy, na redakcyjną odpowiedzialność i pod kontrolą 
dostawcy usług, np. wydawcy wiadomości”.

6 Dyrektywa (UE) 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 (Dz.
Urz. UE L 241/1).
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Art. 15 Dyrektywy zobowiązuje do wprowadzenia prawa pokrewnego dla 

wydawców i agencji prasowych, czyli uprawnienia, na podstawie którego 

wydawcy i agencje prasowe decydują, co i kiedy może być publikowane 

i powielane (również we fragmentach) przez wyszukiwarki, agregatory 

treści, portale itp.

Art. 15 Dyrektywy przewiduje jednak dalej idące ograniczenia. W akapicie 
drugim stwierdza się wyraźnie, iż ww. uprawnienie (tzn. prawo pokrewne 
wydawcy) nie ma zastosowania „do prywatnych i niekomercyjnych spo
sobów korzystania z publikacji prasowych przez użytkowników indywi
dualnych”; w akapicie trzecim przesądza się, iż ochrona wydawców „nie 
ma zastosowania do czynności linkowania”, zaś w kolejnym (czwartym) 
akapicie ust. 1 wyłącza się spod tej ochrony pojedyncze słowa lub bardzo 
krótkie fragmenty publikacji prasowej. Dyrektywa nie definiuje pojęcia 

„bardzo krótkie fragmenty”. Kierując się jednak celem regulacji, wyrażonym 
częściowo w motywie 58 Dyrektywy, zauważyć należy, iż „ważne jest, aby 
wyłączenie dotyczące bardzo krótkich fragmentów zostało zinterpretowane 
w sposób niewpływający na skuteczność praw przewidzianych w niniejszej 
dyrektywie”. Zatem uzasadniona jest supozycja, iż „bardzo krótkie frag
menty” (a więc rozumiejąc literalnie – krótsze niż „krótkie fragmenty”) nie 
mogą zastępować potrzeby zapoznania się ze źródłową publikacją prasową, 
a więc ich zawartość może co najwyżej wyjaśnić, czego dotyczy artykuł, bez 
podawania żadnych szczegółów. W przeciwnym razie bowiem wyłączenie 

„bardzo krótkich fragmentów” prowadziłoby do obejścia ochrony, a to jest 
niedozwolone. Podobnie należy się odnieść do wyłączenia „linkowania” – 
lin,k czy jak kto woli „hyperlink” (nie ma bowiem różnicy między tymi 
pojęciami; częściej używa się sformułowania „link”, gdyż jest krótsze), 
nie może być rozumiany tylko technicznie, jako połączenie w programie, 
na stronie www do innej treści. Jeszcze bardziej potocznie można stwierdzić, 
iż „link” to polecenie: „daj mi link do strony” w znaczeniu „daj mi adres, 
daj mi URL”7. Nie może być zatem tak, by np. cały artykuł lub jego znacz
ne fragmenty mogły być dowolnie wykorzystywane, nawet wtedy, gdyby 

7 „URL” – Uniform Resource Locator, ujednolicony format adresowania (określania 
lokalizacji) zasobów (informacji, danych, usług) stosowany w internecie i sieciach 
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„kliknięcie” na nie prowadziło do strony źródłowej. Taka rozszerzająca 
interpretacja jest niedozwolona i stanowiłaby sprzeczność z wyłączeniem 

„bardzo krótkich fragmentów”.

Dyrektywa w zakresie ochrony publikacji prasowych w ogóle nie dotyczy 

internautów, którzy dalej mogą działać w internecie tak, jak dotychczas; 

nie dotyczy linkowania i zezwala nawet na komercyjne wykorzystanie 

pojedynczych słów i bardzo krótkich wycinków.

Art. 15 ust. 2 Dyrektywy ma funkcję wyjaśniającą pewne przypadki, 
które w praktyce działalności prasowej raczej można uznać za wyjątkowe. 
Chodzi zatem o taką sytuację, w której dziennikarz nie przeniósł na wy
dawcę autorskich praw majątkowych (przeniesienie jest standardem) ani 
nie udzielił licencji wyłącznej, a udzielił wydawcy jedynie licencji niewy
łącznej do swoich materiałów. Wówczas prawo pokrewne i ww. ochrona 
publikacji prasowej – zgodnie ze wspomnianym ust. 2 – nie może stanowić 
podstawy do ograniczania praw twórców i innych podmiotów uprawnio
nych do eksploatacji swoich materiałów niezależnie od ich wykorzystania 
w publikacji prasowej.

Art. 15 ust. 3 Dyrektywy z kolei precyzuje, iż w odniesieniu do prawa 
pokrewnego stosuje się odpowiednio art. 5–8 dyrektywy INFOSOC, dy
rektywę 2012/28/UE8 oraz dyrektywę 2017/1564/UE9. Z punktu widzenia 
wydawców można uznać, iż ust. 3 art. 15 ma charakter porządkowy. 

lokalnych – https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Locator (dostęp: 
28.05.2019).

8 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/28/UE z dnia 25 października 
2012 r. w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z utworów 
osieroconych (Dz.Urz. UE L299/5).

9 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1564 z dnia 13 września 
2017 r. w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z określonych 
utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami 
pokrewnymi z korzyścią dla osób niewidomych, osób słabowidzących lub osób 
z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem oraz 
w sprawie zmiany dyrektywy 2001/29/WE w sprawie harmonizacji niektórych 
aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (Dz.
Urz. UE L 242/6).
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Odpowiednio należy zatem stosować regulacje dotyczące wyjątków i ogra
niczeń (art. 5 dyrektywy INFOSOC), a także przepisy odnośnie do ochrony 
środków technologicznych i informacji o zarządzaniu prawami (art. 6–7 dy
rektywy INFOSOC) oraz art. 8 dyrektywy INFOSOC poświęcony sankcjom 
i środkom naprawczym (w tym ust. 3, który daje posiadaczom praw autor
skich możliwość wnioskowania o wydanie nakazu przeciwko pośrednikom, 
których usługi są wykorzystywane przez stronę trzecią w celu naruszenia 
praw autorskich lub pokrewnych)10. Odpowiednio należy stosować także 
przepisy dotyczące utworów osieroconych oraz postanowienia dotyczące 
udostępniania utworów dla osób niewidomych i niedowidzących. Jak już 
zauważono, można uznać, iż art. 15 ust. 3 ma charakter porządkowy.

Kolejny zapis art. 15 – ust. 4 to dalszy przejaw znaczącego ogranicze
nia prawa pokrewnego dla wydawców prasy względem praw pokrewnych 
innych producentów. Zgodnie z przepisem, okres obowiązywania prawa 
pokrewnego wydawców to dwa lata (u innych producentów – 70 lat) po opu
blikowaniu danej publikacji prasowej, liczony od 1 stycznia roku następ
nego po opublikowaniu. Dla przykładu, jeśli materiał został opublikowany 
w 2019 roku (bez względu na to, czy miało to miejsce 1 stycznia, 31 grudnia 
czy w jakikolwiek inny dzień tego roku), prawo upływa 1 stycznia 2022 roku. 
Jest to znaczące ograniczenie dla tych wydawców, którzy komercjalizują 
swoje archiwa prasowe poprzez sprzedaż płatnego dostępu. Jak już jednak 
wspomniano na początku, nie oznacza to, iż materiały prasowe mogą być 
po upływie tego dwuletniego terminu dowolnie wykorzystywane. Wygasa 
wprawdzie ochrona z tytułu prawa pokrewnego, nadal jednak obowiązuje 
ochrona z tytułu prawa autorskiego, którą liczy się zgodnie z art. 36 ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych11 (zasadniczo 70 lat od śmierci 
twórcy bądź ostatniego z żyjących współtwórców).

Ostatni zapis art. 15 – ustęp 5 nakazuje państwom członkowskim wpro
wadzenie przepisów, na podstawie których twórcy utworów zamieszcza
nych w publikacjach prasowych (np. dziennikarze, fotograficy, graficy itp.) 

10 Na marginesie należy wskazać, iż zdaniem Stowarzyszenia „Kreatywna Polska”, 
którego Izba jest członkiem, przepis ten nie został zaimplementowany do po
rządku prawnego, co jest przedmiotem skargi do TSUE.

11 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(tekst. jedn. Dz.U. z 2019 roku, poz. 1231, z 2020 roku, poz. 288).
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otrzymują „odpowiednią część przychodów uzyskiwanych przez wydawców 
prasy z tytułu korzystania z ich publikacji prasowych przez dostawców usług 
społeczeństwa informacyjnego”. W Polsce, wydawcy prasy zrzeszeni w Izbie 
Wydawców Prasy zadeklarowali, iż podział ten będzie równy – 50% dla 
twórców, 50% dla wydawców. Podziałem wynagrodzeń dla wydawców, 
w tym dziennikarzy, ma się zająć w Polsce Stowarzyszenie Dziennikarzy 
i Wydawców REPROPOL, a na poziomie europejskim organizacja zbio
rowego zarządzania powołana przez krajowych wydawców i organizacje 
zbiorowego zarządzania.

Dziennikarze, fotograficy, graficy itp. dostaną odpowiedni udział w rekom-

pensatach uzyskiwanych przez wydawców z tytułu prawa pokrewnego. Dla 

twórców materiałów prasowych współpracujących z wydawcami będzie to 50%.

W tym miejscu należy wspomnieć o regulacjach rozdziału 3, w szczególności 
art. 18 i 19. Pierwszy z nich powiela w zasadzie znaczenie art. 15 ust. 5 (czyli 
tego odnoszącego się do sprawiedliwego wynagrodzenia dziennikarzy), 
drugi zaś nakazuje, aby „twórcy i wykonawcy otrzymywali regularnie, 
co najmniej raz w roku, a także z uwzględnieniem specyfiki każdego sektora, 
aktualne, istotne i wyczerpujące informacje na temat eksploatacji swoich 
utworów i wykonań od stron, którym udzielili licencji lub na które prze
nieśli swoje prawa lub ich następców prawnych, zwłaszcza w odniesieniu 
do sposobów eksploatacji, wszystkich uzyskanych przychodów i należnego 
wynagrodzenia”. W przypadku wydawców prasy standardem jest przeno
szenie przez dziennikarzy autorskich praw majątkowych na wydawców. 
Stosując więc regulację art. 19 ust. 1, należałoby przyjąć, iż wydawcy muszą 
przekazywać dziennikarzom wszystkie ww. informacje, co – ze względu 
na ilość utworów wykorzystywanych w tytułach prasowych – byłoby bardzo 
trudne. Dyrektywa doprecyzowuje jednakże, iż obowiązek ten „musi być 
proporcjonalny” i w przypadkach, w których obciążenie administracyjne 
związane z wykonywaniem tego obowiązku stałoby się „nieproporcjonalne 
w świetle przychodów uzyskiwanych z eksploatacji utworu”, obowiązek ten 
podlega ograniczeniu (art. 19 ust. 3). W przypadku wydawców prasy można 
się będzie także powołać na kolejny zapis (art. 19 ust. 4), zgodnie z którym 
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ów obowiązek informacyjny nie ma zastosowania, jeżeli wkład twórcy nie jest 
znaczący w stosunku do całego utworu. Przyjmując, iż całym utworem jest 
konkretny tytuł prasowy – wydawca mógłby być zwolniony z tego obowiązku. 
Gdyby jednak chodziło o pojedynczy materiał prasowy i eksploatację tylko 
konkretnego artykułu, należałoby się raczej powoływać na zasadę propor
cjonalności z art. 19 ust. 3 i ograniczać obowiązek informacyjny wydawcy. 
Nie stoi to jednak na przeszkodzie – i wydaje się to najbardziej sensownym, 
efektywnym i w pełni funkcjonalnym rozwiązaniem – by taki obowiązek 

„raportowania” nałożyć na podmioty wykorzystujące materiały prasowe, 
które doskonale wiedzą, kto i ile razy oraz jaki materiał wykorzystał (tego 
typu rozwiązanie przyjęli Francuzi w projekcie implementacji art. 15, który 
jest właśnie procedowany we francuskim parlamencie).

Obowiązek przejrzystości – obligacja przekazywania dziennikarzom 

informacji na temat eksploatacji ich utworów – może w proporcjonalny 

sposób obciążać wydawców. Ze względów efektywności, sugerowane jest 

przeniesienie tego obowiązku na podmioty wykorzystujące treści prasowe 

w internecie.

Fundamentalne znaczenie dla wydawców prasy i możliwości korzystania 
przez nich z omówionego powyżej prawa pokrewnego ma regulacja wyjątku 
tzw. eksploracji tekstów i danych, która wprost wyłącza możliwość stoso
wania art. 15. W tym miejscu zatem należy omówić regulację poświęconą 
temu wyjątkowi.

EKSPLORACJA TEKSTÓW I DANYCH (TEXT AND 
DATA MINING – TDM) – ART. 3 I 4, MOTYWY 8–18

Dyrektywa wprowadza nowy, nieuregulowany dotychczas wyjątek tzw. 
eksploracji tekstów i danych, na którego powołanie się wprost wyłącza 
możliwość korzystania przez wydawców z regulacji przewidzianej w art. 15.
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Korzystanie z wyjątku eksploracji tekstów i danych (art. 3 i art. 4 Dyrek-

tywy) wyłącza możliwość powołania się przez wydawców prasy z prawa 

pokrewnego wydawców prasy (art. 15 Dyrektywy).

Wyjątek ten, zdaniem unijnego regulatora, „może przynieść szczególne 
korzyści naukowcom, a tym samym wspierać innowacje” (motyw 8 Dyrek
tywy). Trudno nie zgodzić się z takim założeniem, które realizowane jest 
w art. 3 Dyrektywy.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy wyjątku tzw. eksploracji tekstów 
i danych na potrzeby badań naukowych jest w Dyrektywie wyraźnie okre
ślony. Korzystać z niego mogą tylko „organizacje badawcze” i „instytucje 
dziedzictwa kulturowego”. Te pierwsze, zgodnie z definicją, to uczelnie, 
łącznie z należącymi do nich bibliotekami, instytuty badawcze lub inne 
podmioty, „których głównym celem jest prowadzenie badań naukowych lub 
działalności edukacyjnej obejmującej także prowadzenie badań naukowych”, 
pod warunkiem prowadzenia tychże „w sposób nienastawiony na zysk lub 
poprzez ponowne inwestowanie całości zysków w swoje badania naukowe”, lub 
też „zgodnie z uznaną przez dane państwo członkowskie misją realizowania 
interesu publicznego” (art. 2 pkt 1 Dyrektywy). Te drugie zaś – „instytucje 
dziedzictwa kulturowego” to ogólnodostępne bliblioteki, muzea, archiwa lub 
instytucje dziedzictwa filmowego oraz instytucje dziedzictwa dźwiękowego 
(art. 2 pkt. 3 Dyrektywy). W przypadku prowadzenia eksploracji tekstów 
i danych na utworach lub innych przedmiotach objętych ochroną konieczne 
jest, by organizacje badawcze oraz instytucje dziedzictwa kulturowego miały 
do tych utworów zgodny z prawem dostęp (art. 3 ust. 1 Dyrektywy). Tego 
typu legalny dostęp wspomniane podmioty mogą uzyskać na podstawie 
licencji umownej bądź ustawowej. Często zresztą zawierają one stosowne 
umowy z posiadaczami praw, np. z wydawcami, w których określone są wa
runki korzystania z materiałów prasowych. Regulator unijny przewidział 
także szczególną sytuację – tzw. partnerstwa publicznoprywatne, zawierane 
często w celu zapewnienia źródeł finansowania dla prowadzenia działal
ności badawczej lub edukacyjnej (patrz motyw 11 Dyrektywy). W takim 
przypadku, w Dyrektywie wyraźnie stwierdzono, iż z dostępu do wyników 
badań naukowych „nie może korzystać na preferencyjnych warunkach 
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przedsiębiorstwo mające decydujący wpływ na taką organizację badawczą” 
(art. 2 ust. 1 Dyrektywy), co wyjaśniono dodatkowo w motywie 12 Dyrek
tywy, zgodnie z którym „organizacje, na które przedsiębiorstwa komercyjne 
mają decydujący wpływ, (…) nie powinny zostać uznane za organizacje 
badawcze” do celów Dyrektywy. 

Tego typu zapisy są racjonalne i, pomimo iż powołanie się na art. 3 wy
łącza stosowanie art. 15 Dyrektywy, nie budzą specjalnych zastrzeżeń. 

Zakres podmiotowy i przedmiotowy wyjątku eksploracji tekstów i danych 

na potrzeby badań naukowych jest precyzyjnie określony i nie budzi spe-

cjalnych zastrzeżeń.

Problem pojawia się jednak w związku z art. 4 Dyrektywy, który regu
luje kwestie wyjątków lub ograniczeń w odniesieniu do eksploracji tekstów 
i danych. Jak wyjaśnia unijny ustawodawca, jedno z takich ograniczeń 
powinno mieć zastosowanie w sytuacjach, gdy „utwór lub inny przedmiot 
objęty ochroną został podany do publicznej wiadomości w internecie”, pod 
warunkiem, iż podmiot uprawniony nie zastrzegł w odpowiedni sposób 
praw do zwielokrotniania i pobierania do celów eksploracji tektów i danych 
(motyw 18 Dyrektywy). Jak należy rozumieć taki zapis? W odniesieniu 
do prasy, gdy materiały prasowe zostały przez wydawcę udostępnione 
w tzw. otwartym internecie, oznacza to, iż różnego rodzaju podmioty będą 
mogły z nich korzystać – kopiować, pobierać, przechowywać itp. – również 
do celów komercyjnych. Będzie to niemożliwe tylko wtedy, gdy wydawca 
zastrzeże taką możliwość. Problem polega na tym jednak, iż takie zastrzeże
nie – w przypadku treści podanych do publicznej wiadomości w internecie 

– można wprowadzić wyłącznie za pomocą środków nadających się do od
czytu maszynowego. W praktyce zatem możliwe jest stosowanie specjalnych 
plików (tzw. robots.txt) przypisanych do każdej strony, określających zakaz 
dalszego wykorzystywania treści. By chronić zawartość swoich publicznie 
dostępnych stron, wydawcy musieliby skorzystać z zabezpieczeń, które 
równocześnie mogłyby prowadzić do tego, iż tak oznaczone strony nie 
znalazłyby się także w wynikach wyszukiwania. A to przyniosłoby szkody 
nie tylko wydawcom, ale także wszystkim internautom. 
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Dodatkowo należy zauważyć, iż „[p]lik «robots.txt» jedynie informuje 
o odpowiednim zachowaniu, nie wymusza go zaś w żaden sposób. Wszystkie 
uznane roboty (np. roboty popularnych wyszukiwarek internetowych) będą 
przestrzegać zasad zawartych w pliku «robots.txt», jednak niektóre roboty 
mogę je zignorować. Ignorowanie zapisów zawartych w pliku «robots.txt» 
jest możliwe, ponieważ nie można narzucić bezwarunkowego przestrzegania 
zasad zawartych w pliku «robots.txt», w związku z czym niektórzy spame
rzy i inni oszuści mogą go zignorować”12. Zatem nawet taka ochrona może 
nie być skuteczna i treści prasowe wydawców zamieszczone w internecie 
mogą nie być chronione. Powołanie się bowiem na art. 4 wyłącza możli
wość stosowania prawa pokrewnego dla wydawców prasy, uregulowanego 
w art. 15 Dyrektywy.

Wydaje się zatem, iż jedyną skuteczną możliwością ochrony treści 
prasowych wydawców zamieszczanych w internecie – wobec wątpliwości 
związanych ze stosowaniem plików „robots.txt” – będzie wrowadzenie 
wartościowych materiałów do „zamkniętego internetu”, czyli na strony, 
które np. będą wymagały logowania się użytkownika. 

Warto przy tym zauważyć, iż taki system bezpłatnego logowania był
by także korzystny w związku z linkowaniem. Zgodnie z orzeczeniami 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej bowiem, zamieszczenie 
treści w „otwartym internecie” pozwala na linkowanie do wszystkich 
stron zawierających materiały wydawcy, a nie tylko do stron źródłowych 

– stron wydawcy. W przypadku zamieszczenia materiałów na stronach 
wymagających zalogowania się, linkować będzie można tylko i wyłącznie 
do źródłowej strony wydawcy.

W przypadku treści prasowych zamieszczonych w internecie mogą one być 

wykorzystywane do celów komercyjnych. Jedyne możliwe zastrzeżenie ta-

kiego wykorzystywania – wobec wątpliwej efektywności plików „robots.txt” 

– może być nieskuteczne. Aby móc chronić wartościowe materiały prasowe, 

rekomenduje się wprowadzenie prostego sytemu bezpłatnego logowania się.

12 https://pomoc.home.pl/bazawiedzy/doczegosluzyplikrobotstxt2 (dostęp: 
2019.06.19).
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Kończąc omawianie kwestii wyjątku eksploracji tekstów i danych, należy 
zauważyć, iż do art. 3 i 4 zastosowanie ma art. 5 ust. 5 oraz art. 6 ust. 4 akapit 
pierwszy, trzeci i piąty dyrektywy INFOSOC (art. 7 Dyrektywy).

Zatem przepisy art. 3 i 4 Dyrektywy, regulujące wyjątek eksploracji 
tekstów i danych, powinny być stosowane tylko w niektórych szczególnych 
przypadkach, które nie naruszają normalnego wykorzystania utworów 
prasowych ani nie powodują nieuzasadnionej szkody dla uzasadnionych 
interesów wydawcy lub dziennikarza, o ile nie przeniósł on praw na wydawcę. 

Dodatkowo, w przypadku braku porozumienia pomiędzy wydawcami 
a podmiotami wykorzystującymi materiały prasowe, państwa członkowskie 
mają podjąć właściwe środki w celu zapewnienia, że beneficjenci wyjątku 
eksploracji tekstów i danych mogą z niego korzystać pod warunkiem po
siadania legalnego dostępu do materiałów prasowych.

Eksploracja tekstów i danych nie może naruszać normalnego wykorzysta-

nia utworów prasowych ani godzić w słuszne interesy wydawcy i możliwa 

jest tylko w odniesienu do utworów, do których beneficjent tego wyjątku 

ma legalny dostęp.
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PRASA KOBIECA NA POLSKIM 
RYNKU MEDIALNYM W LATACH 

1989–2019 – PRÓBA PODSUMOWAŃ

WSTĘP

Rozwój nowych technologii informacyjnokomunikacyjnych wywo
łał zmiany nie tylko w wielu sferach życia społecznego, ale także 
w mediach tradycyjnych, tj. prasie, radio, telewizji. Do nowych 

warunków funkcjonowania musieli się dostosować także wydawcy prasy 
kobiecej, którzy wprowadzali nowe formy kontaktu z czytelnikiem.

Początek lat dziewięćdziesiątych, inwestycje zagranicznych wydawców, 
dywagacje na temat kapitału zagranicznego w polskiej prasie, także kobiecej, 

„kalki”, poszerzanie oferty prasowej, niewiarygodnie wyniki ze sprzedaży 
egzemplarzowej itd., to inna przestrzeń do rozwoju i funkcjonowania od tej 
panującej w pierwszej dekadzie dwudziestego pierwszego wieku. Lata 
2001–2010 dla prasy kobiecej to czas koncentracji kapitału, wzmożonej 
segmentacji rynku, dumpingowych cen, gadżetów dołączanych do maga
zynów oraz rozwój subsegmentu magazynów luksusowych. Od 2011 roku 
obserwujemy natomiast zainteresowanie wydawców mediami społecz
nościowymi. Pojawiały się pierwsze próby stworzenia profili magazynów 
na Facebooku, inwestycje w ewydania, serwisy kobiece, które zrzeszają 
kilka czasopism należących do tego samego wydawcy. Serwisy łączyła te
matyka (np. parentingowe, modowe, plotkarskie) lub przynależność tytułu 
do konkretnego subsegmentu prasy kobiecej (poradnikowe, lifestylowe).
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Ten pobieżny przegląd sytuacji magazynów kobiecych na rynku pra
sowym w latach 1989–2019 uwypuklił wielość i różnorodność problemów 
badawczych. Zdecydowano się je wymienić, ze względu na fakt, że Profesor 
Ryszard Filas, jako wnikliwy recenzent prac autorki, wskazywał liczne fakty 
ze współczesnej historii prasy kobiecej oraz dbał o spójność teorii z empirią. 
Za to w tym miejscu bardzo Mu dziękuję.

Problemem badawczym tego artykułu jest zatem prasa kobieca w Polsce 
w latach 1989–2019. Pierwsza data jest bezdyskusyjna. Po przemianach 
ustrojowych, w 1990 roku debiutowały pierwsze kolorowe czasopisma 
kobiece tj. „Twój Styl”, „Poradnik Domowy”. Kolejne lata to już ekspansja 
zagranicznych wydawców. Czytelniczki otrzymały m.in.: „Tinę”, „Panią 
Domu”, „Claudię” itd. Rok 2019 ma znaczenie umowne, gdyż stanowi 
swoisty kompromis między wymogami dotyczącymi aktualności tekstu, 
a wymogami formalnymi związanymi z publikacją książki naukowej.

Celem artykułu jest próba zaprezentowania przemian w segmencie 
wielotematycznych magazynów kobiecych, które miały miejsce w latach 
1989–2019. Starano się zarysować granice znaczeniowe między prasą ko
biecą, a prasą adresowaną do kobiet, koncentrując dalsze analizy jedynie 
na tej pierwszej grupie czasopism. Scharakteryzowano, bazując na analizie 
systemowej, zaangażowanie zagranicznych koncernów medialnych w polski 
rynek prasowy, uwzględniając rozwój magazynów kobiecych oraz zmiany 
własnościowe.

DEFINICYJNE USTALENIA

Wyrażenia prasa kobieca i czasopisma kobiece są w literaturze przedmiotu 
używane zamiennie. Każde z nich zbudowane jest z rzeczownika i określa
jącego go przymiotnika. Zarówno termin prasa, jak i czasopismo zostały 
wyczerpująco zdefiniowane i zasadniczo nie ma co do nich wątpliwości. 
Drugi człon – słowo kobieca/kobiece jest nieostre, niejasne. Niejako używane 
intuicyjnie. Są to te periodyki, które są adresowane do kobiet, nie zawsze two
rzone tylko i wyłącznie przez kobiety (Sullerot 1995, s. 69). Niejednokrotnie 



189Prasa kobieca na polskim rynku medialnym w latach 1989–2019 – próba podsumowań

funkcję redaktora naczelnego pełnili mężczyźni1. María Isabel Menéndez 
stwierdziła: „zwykle przyjmuje się, że czasopisma kobiece to te, których 
głównym odbiorcą są kobiety” (Menéndez 2013, s. 192). Zdaniem badaczki 
jest to jednak stwierdzenie, które nie rozwiązuje problemów z określeniem 
kobiece. Używając terminu prasa kobieca, należy pamiętać, że na rozwiniętych, 
nasyconych rynkach medialnych, np. brytyjskim, obejmuje on różne typy 
periodyków. Ta szeroka paleta, od tygodników (obejmujących tygodniki 
modowe – „Look”, tygodniki celebryckie „Heat” czy tygodniki real-life 

„Pick Me Up”) po miesięczniki „glossy” (zawierające pisma lifestylowe „She”, 
modowe „Vouge”, hobbistyczne „House and Garden”), podlega ciągłym 
zmianom w kierunku hybryd gatunkowych (YtreArne 2011, s. 467–477).

Prasa kobieca była wielokrotnie analizowana w nurcie studiów kultu
rowych (cultural and media studies). We współczesnym świecie trudno 
oddzielić od siebie badania nad kulturą i nad mediami. Kultura medialna 
przyczynia się do tworzenia wspólnej kultury właściwej dla większości 
jednostek w wielu częściach świata, ponieważ dostarcza materiałów po
trzebnych do tworzenia tożsamości, dzięki którym jednostki stają się częścią 
społeczeństwa medialnego. Zdaniem Douglasa Kellnera ta forma kultury 
definiowana jest jako kultura przemysłowa, zorganizowana na zasadzie 
produkcji masowej i przeznaczona dla szerokiej publiczności, podążającej 
za konwencjonalnymi formułami, kodami (Kellner 2001, s. 13). Ofer
ta medialna, w tym prasowa, odzwierciedla zdaniem badaczy kondycję 
współczesnego społeczeństwa, pokazując jego problemy, w tym także 
sytuację kobiet (Irimescu 2015, s. 42). Jest również jedną z form kontroli 
sprawowanej przez klasę dominującą – poprzez narzucanie pozostałym 
ustalonej wizji porządku społecznego, wartości i ładu moralnego (Śpiewak 
1997, s. 80–81). John Storey stwierdził: „od początku magazyny kobiecie 
były pomyślane, jako podręczne poradniki umożliwiające kobietom prze
trwanie w patriarchalnym społeczeństwie” (Storey 2009, s. 153). Większość 
z nich pełni takie funkcje także obecnie poprzez połączenie rozrywkowych 
treści z pożytecznymi radami dotyczącymi codziennego funkcjonowania 
w przestrzeni domowej.

Encyklopedia wiedzy o prasie definiuje prasę kobiecą jako

1 Od lutego 2008 roku funkcję redaktora naczelnego w „Twoim Stylu” pełni Jacek 
Szmidt. Pierwszym redaktorem „In Style” był Piotr Zachara.
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grupę czasopism przeważnie tygodników, których profil kształtowa-
ny jest pod kątem potrzeb czytelniczych kobiet oraz ich aktualnego 
położenia społecznego. Oprócz więc artykułów publicystycznych, re-
portaży, felietonów, utworów literackich, a w niektórych czasopismach, 
także materiałów prasowych ogólnoinformacyjnych (politycznych 
i in.), na ich zawartość składają się najczęściej działy lub rubryki 
poświęcone sprawom mody, gospodarstwa domowego, wychowania 
dzieci, problematyce rodziny (Encyklopedia wiedzy o prasie 1976, s. 72).

Dalej czytamy

istotną cechą polskiej prasy kobiecej jest ustawiczna dążność do pod-
noszenia wiedzy (zwłaszcza praktycznej) i poziomu kulturalnego 
kobiet oraz stałego wzrostu ich udziału i pozycji w życiu społecznym 
i zawodowym (Encyklopedia wiedzy o prasie 1976, s. 72).

Od momentu powstania tej definicji zasadniczo zmieniła się sytuacja prasy 
kobiecej nie tylko w Polsce (Kavita, Chang, Wenjing 2016, s. 31–42; Walker 
Ruff 2012). Coraz większa popularność mediów internetowych, a w jej 
konsekwencji zachwianie się modelu biznesowego w funkcjonowaniu prasy 
sprawiły że wydawcy czasopism kobiecych także szukają nowej formuły 
wydawniczej. Starają się stworzyć jak najefektywniejsze kanały dystrybucji 
przygotowanej zawartości.

Słownik terminologii medialnej nie odnotowuje ani hasła prasa kobieca, 
ani czasopisma kobiece, zawiera natomiast obszerne hasło czasopiśmiennictwo, 
w którym czasopisma treści ogólnej ze względu na wielość upowszechnianych 
informacji oraz specyficzne potrzeby odbiorców podzielono na mniejsze 
podgrupy, uwzględniając różne kryteria. Biorąc po uwagę krąg odbiorców, 
wyróżniono czasopisma uniwersalne, dla dzieci, młodzieży, kobiet, męż
czyzn, ludzi starszych, niepełnosprawnych, mieszkańców wsi in. (Słownik 
terminologii medialnej 2006, s. 28). Nawiązanie do prasy kobiecej znalazło 
się także w opisie hasła magazyn. Czytamy:

(…) magazyny szczególną uwagę poświęcają dostarczaniu rozrywki. 
Są istotnym elementem zapełniania wolnego czasu. Oprócz zanikających 
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magazynów uniwersalnych rozwijają się magazyny adresowane do dzieci 
(funkcja edukacyjna), młodzieży (dominacja elementów tworzących 
kulturę młodzieżową), kobiet (dominują treści poradnicze – moda, 
uroda, zdrowie, gospodarstwo domowe) (…) (Słownik terminologii 
medialnej 2006, s. 114).

Do tego typu definicji magazynu nawiązała badaczka prasy kobiecej, 
Joke Hermes, stwierdziła, że prasa kobieca czytana jest przede wszystkim dla 
przyjemności, po to, aby „zabić czas wolny” (Hermes 1995, s. 34). Kobiety, 
które poddała badaniom, wyjaśniły, że sięgają po prasę kobiecą, jak nie mają 
co robić lub jak mają wolniejszą chwilę w czasie, kiedy są zaabsorbowane 
wykonywaniem innych czynności, najczęściej związanych z prowadzeniem 
gospodarstwa domowego (Hermes 1995, s. 35).

Zofia Sokół, odnosząc się do definicji prasy kobiecej opublikowanej 
w Encyklopedii wiedzy o prasie, stwierdziła:

definicja ta pozostawia wiele do życzenia, gdyż nie określa, czym jest 
prasa kobieca, nie oddaje jej specyfiki wydawniczo-piśmienniczej, nie 
jest adekwatna do poszczególnych okresów historycznego rozwoju 
pism kobiecych. Jest zbyt ogólna i jednostronna (Sokół 1995, s. 8).

Po analizie oferty wydawniczej adresowanej do kobiet w Polsce latach 
1945–1995 badaczka zaproponowała rozumienie tego segmentu prasowego 
jako

zespołu wydawnictw periodycznych przeznaczonych dla kobiet, 
co zaznaczone zostało w tytule lub podtytule, programie, treści, 
sposobie ujęcia tematów, strukturze oraz formie językowej. Prasa 
ta jest redagowana pod kątem zainteresowań kobiet w zależności 
od ich wieku, wykształcenia, zawodu, pochodzenia społecznego, 
środowiska życia i pracy, roli i miejsca w rodzinie i społeczeństwie. 
Pod względem treści są to najczęściej wydawnictwa wielotematyczne, 
zbliżone do formuły magazynu (Sokół 1995, s. 8).
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Dla Rominy Surugiu czasopisma dla kobiet są przede wszystkim mie
sięcznikami, dwutygodnikami lub tygodnikami konsumenckimi, na łamach 
których publikuje się wysokiej jakości materiały skoncentrowane na trady
cyjnych zainteresowaniach kobiet, tj.: uroda, moda, zdrowie, psychologia, 
związki interpersonalne, edukacja dzieci, gotowanie. Sposób prezentacji 
poszczególnych treści różni się w zależności od grupy docelowej, do której 
konkretne czasopismo jest adresowane (Surugiu 2012, s. 22). Beata Trzop 
dodała: „ze względu więc na treść czasopisma kobiece mają charakter 
rodzinny, feministyczny, poradnikowy, rozrywkowy, bulwarowy (prasa 
serca) oraz pisma dla kobiet sukcesu” (Trzop 2005, s. 34). Joke Hermes 
celnie stwierdziła:

repertuar wiedzy praktycznej legitymizuje je jako grupę profesjonal-
nych czasopism dla gospodyń domowych (…) przepisy, rady dotyczące 
usuwania plam z ubrań lub otwierania mocno zakręconych słoików 
przedstawiane są jako poręczne i wartościowe. Prezentowane są tak, 
jakby te zajęcia były jedynym codziennym obowiązkiem (Hermes 
1995, s. 36).

Idealna kobieta, czytelniczka prasy kobiecej jest pragmatyczna, konkretna 
i zorientowana na rozwiązywanie bieżących problemów życia codziennego.

Maria Paz Hinojosa zaproponowała wyróżnienie czasopism kobiecych 
i czasopism adresowanych do kobiet. Pierwsze to te o tematyce kobiecej, 
do której badaczka zalicza dwie przestrzenie: reprodukcji i kobiecości. 
W przypadku drugich kobiety są określane jako grupa docelowych od
biorców, których zainteresowania mogą być inne – niekoniecznie związane 
z rodziną, miłością, dbaniem o wygląd zewnętrzny (Hinojsa 2005, s. 96).

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, można stwierdzić, że prasa 
kobieca to magazyny wielotematyczne, podzielone na działy odpowiadające 
kobiecym zainteresowaniom. Inaczej rzecz ujmując – „wszystko w jednym, 
wszystkiego po trochu”. Prasa adresowana do kobiet to najczęściej wysoko
nakładowe periodyki poświęcone jednej wiodącej tematyce, czytane głównie 
przez kobiety, z myślą o nich tworzone. Do tej grupy zaliczono magazyny 
telewizyjne, prasę rozrywkowoplotkarską, true story.
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WYDAWCY PRASY KOBIECEJ

Czołowymi wydawcami prasy kobiecej w latach 1989–2019 były koncerny 
z zagranicznym kapitałem. Znamiennym w okresie transformacji prasy 
stał się problem obecności obcego kapitału w polskich mediach (Adam
czyk 1998; Bajka 1994; Bajka 1995; Bajka 1996; Flankowska 2002; Golka 
1994; Oniszczuk 1997). Pierwsi wysłannicy zagranicznych grup prasowych 
pojawili się w Polsce już pod koniec lat osiemdziesiątych. Jednak obowią
zujące wówczas prawo nie dawało możliwości wydawania przez nich prasy 
w Polsce. Dzięki zmianom politycznym możliwe stały się zmiany prawne. 
Umowa „okrągłostołowa”, wsparta następnie nowelizacją ustawy Prawo 
prasowe w czerwcu 1989 roku, spowodowała powstanie tysięcy tytułów 
prasowych. Na mocy tej ustawy bowiem każdy pełnoletni i niekarany 
obywatel Polski mógł się stać wydawcą prasy. Z prawa tego mogli sko
rzystać także wydawcy zagraniczni, uzyskując zgodę Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych, o którą nie było trudno. Nieunormowane prawne zasady 
wchodzenia zagranicznego kapitału na polski rynek prasowy spowodo
wały inwazję wielkich zachodnich koncernów prasowowydawniczych 
i powstanie wielu nowych pism w Polsce (Bajka 2004, s. 84–85). Oczywiste 
jest, że bogate kraje, a ściślej działające w nich koncerny i przedsiębiorstwa 
prasowe, inwestowały na obcych rynkach. Polska znalazła się w sferze 
ich zainteresowań. Pojawili się tacy potentaci, jak Silvio Berlusconi, Axel 
Springer, H. Bauer, David Chase, Reupert Murdoch, Robert Hersant, Jörg 
Marquard, Nicola Grauso, Bertelsman. Medialni potentaci nie poprzestali 
na wydawaniu prasy drukowanej. Z czasem obiektem zainteresowania stały 
się powstające prywatne telewizje komercyjne i rozgłośnie radiowe oraz 
nowe technologie informacyjnokomunikacyjne.

W latach 1989–2019 najważniejszymi wydawcami prasy kobiecej, wy
znaczającymi tendencje rozwojowe, były firmy z niemieckim i szwajcarskim 
kapitałem. Trzydziestoletni okres funkcjonowania na polskim rynku nie był 
jednorodny. Intensywną działalność na początku lat dziewięćdziesiątych 
rozpoczęły: Burda International, Bauer Media, Axel Springer2 i Gruner + 

2 Axel Springer od 2009 r. zmienił nazwę na Ringier Axel Springer Polska.
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Jahr Polska3. W połowie lat dziewięćdziesiątych dołączyły Edipresse Polska 
i Marquard Media Polska. Po okresie dynamicznego inwestowania w pol
ski rynek prasy kobiecej, który miał miejsce w latach 1990–1997, doszło 
do jego nasycenia. Zarówno nakłady, jak i sprzedaż czasopism zaczęły maleć, 
co zmusiło wydawców do obniżania cen produktów, dołączania licznych 
gadżetów oraz promocji periodyków w innych magazynach należących 
do koncernów medialnych.

Koniec XX wieku, a dokładnie lata 1997–2000, przyniósł redukcję na
kładów i spadek wskaźników czytelnictwa prasy kobiecej. Krystalizuje się 
hierarchia w każdym z segmentów czasopism, z wyraźnym liderem. To także 
czas umacniania pozycji wiodących wydawców, tj. Bauer Media, Edipresse, 
Burda International, oraz stopniowego wycofywania się z rynku firmy Axel 
Springer Polska. Inwestowanie w nowe tytuły zaowocowało poszerzeniem 
oferty licencjonowanych magazynów tzw. lifestylowych, tj. „Cosmopolitan”, 

„Marie Claire”, „She”, „Votre Beaute” (Filas 1999; Słownik wiedzy o mediach 
2009, s. 121–122). W 2019 roku ukazywał się tylko pierwszy z wymienio
nych periodyków, którego ostatni numer wydawca zaplanował na grudzień.

Lata 2001–2014 to czas koncentracji wśród wydawców oraz pogłębia
jącej się segmentacji (DąbrowskaCendrowska 2015, s. 71–83). Podstawo
wym celem istnienia i funkcjonowania przedsiębiorstw medialnych jest 
generowanie zysku i pomnażanie majątku właścicieli, czyli takie działanie 
przedsiębiorstwa, które maksymalizuje tempo jego wzrostu i przynosi za
dowalającą stopę zysku (Pierścionek 1996, s. 14; Sudarsanam 1998). Firmy 
medialne mogą zatem przetrwać w długim okresie i realizować założone 
cele pod warunkiem permanentnego wzrostu i ciągłego dostosowywania 
do zmieniającego się otoczenia. Łączenie firm było zatem jednym ze sposo
bów na dostosowanie się do zmieniającego się, także pod wpływem nowych 
technologii, rynku mediów w Polsce. W tym okresie Bauer Media przejął 
Wydawnictwo Prasowe „Twój Styl” oraz firmę Phoenix Media, Burda Media 
wchłonęła Hachette Filipacchi Polska i G+J Polska, Axel Springer Polska 
przejął Infor Biznes. Transakcje, w których brały udział koncerny Bauer 
Media i Burda International, zostaną dokładnie omówione w dalszej części 

3 Autorka, dbając o spójność i czytelność pracy, zdecydowała się posługiwać 
nazwami firm z 2019 roku.
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opracowania, gdyż to one w drugiej dekadzie stały się, wraz z Edipresse 
Polska, głównymi wydawcami prasy kobiecej.

W tym miejscu należy poświecić uwagę koncernowi Axel Springer 
Polska, który inwestując w 2001 roku w tygodnik opinii „Newsweek”, a dwa 
lata później w dziennik „Fakt”, wyznaczył sobie odmienny kurs rozwoju. 
Z perspektywy badań nad prasą kobiecą ważny był 2007 rok. Wówczas Axel 
Springer Polska przeprowadził z firmą Marquard Media Polska transakcję 
wymienną. Celem owego przedsięwzięcia było, z jednej strony, ujednolicenie 
oferty wydawniczej, a z drugiej – umocnienie pozycji firmy z niemieckim 
kapitałem wśród wydawców dzienników ogólnopolskich. Tym sposobem 
faktem stały się doniesienia z prasy branżowej mówiące o tym, że Axel 
Springer Polska wycofuje się rynku prasy kobiecej. Koncern wymienił 
cztery, dochodowe tytuły: „Olivię”, „Panią Domu”, „Sekrety Serca” oraz 

„Cienie i Blaski” na dziennik sportowy „Przegląd Sportowy”. Marquard 
Media Polska – rozpoczynający od tytułów sportowych „Tempo” i „Prze
gląd Sportowy” – sukcesywnie pozbywał się tych periodyków ze swojego 
portfolio, gdyż nie komponowały się one z ekskluzywnymi magazynami 
adresowanymi zarówno go kobiet, jak i do mężczyzn, jakimi były m.in. 

„Playboy”, „Shape”, „Cosmopolitan” czy „CKM”.
Postępując konsekwentnie, na początku czerwca 2009 roku Axel Springer 

Polska i holding Infor podpisały porozumienie tworzące wspólne przedsię
wzięcie biznesowe. Springer objął 49 proc. udziałów w spółce Infor Biznes, 
do której wniósł swój tytuł „Dziennik. Polska Europa Świat” oraz serwis 
internetowy Dziennik.pl. Celem podpisanej umowy było wspólne wyda
wanie od jesieni 2009 roku nowej gazety codziennej, której tytuł brzmiał: 

„Dziennik Gazeta Prawna” (Mielczarek 2012, s. 126–127). Zgodnie z in
tencją wydawców nowy periodyk połączył wysokiej jakości treści obecne 
na łamach obydwu tytułów. „Dziennik” zadbał o obszar polityki, kultury 
i sportu, a „Gazeta Prawna” o tematykę związaną z gospodarką, podatka
mi i prawem. Poszerzony zakres zagadnień miał wpłynąć na atrakcyjność 
gazety zarówno dla czytelników, jak i klientów reklamowych. Wydaje się, 
że niezadowalająca pozycja tytułu na rynku prasy codziennej wpłynęła 
na decyzję szefów firmy.

W marcu 2010 roku Axel Springer Polska zmienił nazwę na Ringier Axel 
Springer. Takie postępowanie było konsekwencją fuzji, do której doszło 
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w Niemczech między szwajcarskim koncernem Ringier AG z Zurychu 
i Axelem Springerem AG z Berlina. Anna GancarzLuboń z biura zarządu 
Springera przyznała, że wraz z podpisaniem porozumienia zostały określo
ne generalne kierunki rozwoju spółki, której celem jest dalsza ekspansja 
w Europie Wschodniej i inwestycje w media cyfrowe.

Lata 2015–2019 to czas pozornego umacniania na rynku pozycji trzech 
wiodących wydawców, czyli Bauer Media, Edipresse Polska oraz Burdy In
ternational. Jednak transakcje, które miały miejsce w 2018 i 2019 roku, czyli 
likwidacja „In Style”, „Cosmopolitan” i „Joy”, przejęcie od szwajcarskiego 
wydawcy prasy poradnikowej i poradnikoworozrywkowej przez firmę 
Bauer Media oraz wycofanie się Marquarda Media z segmentu magazynów 
kobiecych dobitnie pokazują, że liderem pod względem sprzedaży, liczby 
tytułów oraz zysków był Bauer Media.

Analizując przeobrażenia na rynku prasy kobiecej w Polsce w latach 
1989–2019 można zauważyć, że był to czas zmian i przeobrażeń. Należy 
podkreślić, że w 1996 roku w ten segment prasowy zaangażowani byli 
wydawcy zagraniczni oraz polscy. Wydawnictwo Prasowe „Twój Styl” z ka
pitałem polskim wprowadziło w 1990 roku na rynek pierwszy magazyn 
luksusowy – „Twój Styl”. Miesięcznik stał się niekwestionowanym liderem 
wśród ekskluzywnych magazynów kobiecych. Wydawnictwo oferowało 
także „Filipinkę” adresowaną do nastolatek. Z powodzeniem funkcjonowała 
także firma Prószyński i Ska, wydająca cieszący się dużą popularnością 

„Poradnik Domowy”. W rezultacie postępującej koncentracji obydwa tytuły 
kobiece stały się własnością koncernu Bauer Media.

W 2006 roku do 11 wydawców należało 100 tytułów (Bauer Media Polska 
– 27, Phoenix Press – 18, Edipresse Polska – 16, Axel Springer – 10, Gruner 
+ Jahr Polska – 8, Agora S.A. – 6, Burda Media Polska – 6, Marquard Media 
Polska – 2, Hachette Filipacchi Polska – 2, Prószyński Sp. Z o.o – 2, ZPR 

– 2, „Zwierciadło Sp. Z o.o – 1 tytuł). Dziesięć lat później, na rynku pozo
stało 7 graczy, którzy wydawali tę samą liczbę magazynów (Bauer Media 
Polska – 51, Edipresse Polska – 23, Burda International – 10, Agora S.A. – 
9, Marquard Media Polska – 5, Zwierciadło Sp. Z o.o – 1, ZPR – 1 tytuł).

Po analizie dostępnych danych można stwierdzić, że na początku 2020 roku 
na rynku pozostało 6 graczy. Swoje tytuły zlikwidował Marquard Media. 
Koncerny Burda International, Edipresse Polska i Agora S.A zmniejszyły ofertę 
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wydawniczą. Jedynie Bauer Media Polska, przejmując tytuły od Edipresse, 
poszerzył portfolio.

Jolanta DzierżyńskaMielczarek, analizując ekonomikę przedsiębiorstw 
medialnych, zauważyła, że bardzo trudno jest ocenić poziom koncentracji 
w poszczególnych segmentach prasowych, ze względu na „wielość czynników 
stratyfikacyjnych i różne systemy klasyfikacji czasopism” (Dzierżyńska

Mielczarek 2018, s. 201). Medioznawczyni podkreśliła:

gdy weźmie się pod uwagę cały rynek czasopism i analizuje udziały 
w nakładzie globalnym największych wydawców, można stwierdzić, 
że żaden z nich nie osiągnął pozycji dominującej, a rynek tego typu 
pism nie wykazuje modelowych cech koncentracji. W latach 2005–
2015 wskaźnik koncentracji (CR4) nie przekroczył 50%, ale prawie 
co trzecie czasopismo w Polsce wydawał koncern Bauer (Dzierżyń-
ska-Mielczarek 2018, s. 201).

Z analizy danych zamieszczonych w tabeli wynika, że udziały tego kon
cernu były ponad dwa razy wyższe niż rywali łącznie. Tabela 1. prezentuje 
wskaźniki koncentracji na rynku czasopism.

Tabela 1. Wskaźniki koncentracji rynku czasopism (CR4 
i HHI) według udziału w nakładzie globalnym

Rok
Udział w nakładzie globalnym

CR4 HHI
Bauer Edipresse G+J Burda RASP Phoenix

2005 28,9 4,6 7,8 X* 6,5 X* 47,8 959,5

2010 30,6 5,2 2,8 3,3 X* X* 41,9 982,1

2015 31,0 3,5 X* 2,7 X* 2,2 39,4 984,7

* Wydawca nie znalazł się w grupie czterech największych wydawców w danym roku. 
Źródło: J. Dzierżyńska-Mielczarek, Rynek mediów…, s. 202.

Należy się zgodzić z DzierżyńskąMielczarek, która twierdzi, że rynek 
czasopism powinien zostać poddany dokładnej segmentacji i w poszczegól
nych wyodrębnionych segmentach i subsegmantach powinno się analizować 
poziom koncentracji. Takie podejście badawcze wynika, w dużej mierze, 
ze zróżnicowania treści poszczególnych periodyków i różnorodności grup 
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czytelniczych (DzierżyńskaMielczarek 2018, s. 201–202). Analiza oferty 
w poszczególnych subsegmentach prasowych wykazała, że po zmianach, 
które miały miejsce w latach 2016–2019, Bauer stał się monopolistą nie 
tylko w grupie pism rozrywkowoplotkarskich i telewizyjnych, ale także 
w segmencie magazynów poradnikowych.

PRASA KOBIECA – MAGAZYNY 
WIELOTEMATYCZNE

Magazyny wielotematyczne4 funkcjonujące na polskim rynku prasowym można 
określić także mianem klasycznych periodyków kobiecych poruszających 
szerokie spektrum zagadnień leżących w kręgu kobiecych zainteresowań 
(Sokół 1995, s. 8). Ze względu na cechy formalne i treściowe oraz odmiennie 
sprecyzowane grupy docelowe czasopisma te zostały podzielone na trzy 
subsegmenty prasowe. Pierwszy, tworzą magazyny z „najniższej półki”, czyli 
prasa poradnikoworozrywkowa (DąbrowskaCendrowska 2016). Do tej 
grupy należały: „Przyjaciółka”, „Tina”, „Naj”, „Pani Domu”, „Cała Ty”, „100 
Rad” i „Poradnik 50+”. Drugi – miesięczniki poradnikowe, czyli „środkowa 
półka”. Ten subsegment tworzyły: „Świat Kobiety” „Kobieta i Życie”, „Oli
via”, „Claudia”, „Dobre Rady”, „Poradnik Domowy”. Te dwa subsegmenty 
prasy kobiecej łączył wyraźnie uwypuklony poradnikowy charakter. Trzeci, 
to magazyny luksusowe – „najwyższa półka”, do której należały: „Twój Styl”, 

„Pani”, „Zwierciadło”, „Elle”, „Wysokie Obcasy. Extra”, „Uroda Życia”, „Joy”, 
„Cosmopolitan”, „Glamour”, „In Style”, „Well”5. W grudniu 2019 roku ofertę 
wielotematycznych magazynów tworzyły łącznie 24 czasopisma wydawane 
przez sześć firm medialnych. Na ich łamach redakcje poruszały tę samą 
tematykę, m.in.: dotyczącą zdrowia, relacji interpersonalnych, wychowania 
dzieci, mody, urody, kulinariów, kultury, życia znanych osób i zwykłych, ale 
interesujących postaci. Dostosowywały sposób prezentacji treści do potrzeb 
i wymagań potencjalnego, dokładnie sprofilowanego odbiorcy.

4 W literaturze przedmiotu funkcjonuje także określenie ogólnotematyczne.
5 Periodyk został zlikwidowany w listopadzie 2018 roku.
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Prasę poradnikową dla kobiet tworzyły w latach 1989–2019 dwa subseg
menty prasowe. Pierwszy – to magazyny poradnikoworozrywkowe („naj
niższa półka”), który w 2019 roku tworzyło siedem tytułów: „Przyjaciółka”, 

„Tina”, „Pani Domu”, „Naj”, „Cała Ty”, „100 Rad” i „Poradnik 50+”. Cztery 
pierwsze periodyki pojawiły się w ofercie zagranicznych wydawców w latach 
1992–1995 i do 2013 roku rywalizowały między sobą o czytelniczki i wpływy 
z reklamy (DąbrowskaCendrowska 2009, s. 85–86, 101–102, 109–110). 
W 2013 roku do oferty dołączyło pismo „Cała Ty”, a w 2017 roku „100 Rad” 
i „Poradnik 50+”, które adresowano do starszych czytelniczek (tabela 2).

Tabela. 2. Prasa poradnikowo-rozrywkowa

Tytuł Rok
powstania Wydawcy Redaktor naczelny

w 2019 r.

„Tina” 1992 Bauer Media Joanna Rajpert-Kuźnicka

„Pani Domu”

1994
2007
2009
2019

Axel Springer
Marquard Media
Edipresse Polska

Bauer Media

Joanna Rajpert-Kuźnicka

„Naj” 1994
2012

G+J Polska
Bauer Media Urszula Zubczyńska

„Przyjaciółka” 1995
2019

Edipresse Polska
Bauer Media Urszula Zubczyńska

„Cała Ty” 2013
2013

Phoenix Press
Bauer Media Edyta Brodka

„100 Rad” 2017 Bauer Media Joanna Kadej-Krzyczkowska

„Poradnik 50+” 2017 Bauer Media Joanna Kadej-Krzyczkowska

Źródło: badania własne.

Drugi – to miesięczniki poradnikowe: „Świat Kobiety”, „Kobieta i Ży
cie”, „Olivia”, „Claudia”, „Dobre Rady” i „Poradnik Domowy”. W 1998 roku 
do tej grupy próbowały dołączyć „Women” i „Gracja”, jednak po niespełna 
roku zniknęły z rynku prasowego. Do większości poradnikowych tytułów 
dołączano różnego typu gadżety, dodatki, wydania specjalne, najczęściej 
poświęcone kulinariom, modzie i zdrowiu.

Ważne zmiany w grupie magazynów poradnikowych miały miejsce 
w lipcu 2019 roku. Edipresse Polska, która miała w swoim portfolio trzy 
czasopisma poradnikowe, tj. „Przyjaciółkę”, „Panią Domu” i „Poradnik 
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Domowy”, sprzedała je firmie Bauer Media. Koncern ze szwajcarskim 
kapitałem, jak stwierdziła Alicja ModzelewskaWarec, dyrektor generalna, 
zamierza skupić swoją działalność na rozwoju serwisów internetowych 
oraz na budowaniu nowych źródeł przychodów w obszarach ecommerce 
i market place, opierając się na swoich najsilniejszych i zdigitalizowanych 
markach, m.in. Wizaz.pl, Polki.pl, Viva.pl, Party.pl, Flesz.pl, UrodaŻy
cia.pl, Mamotoja.pl oraz Niania.pl.

Tymczasem Bauer Media poszerzył swoją poradnikową ofertę, stając 
się wydawcą 11 czasopism. Jedynie „Claudia” i „Dobre Rady” należały 
wówczas do firmy Burda International. Zakup tych trzech poradników 
wpisał się w strategię wydawniczą Grupy Bauer na całym świecie. Koncern 
z niemieckim kapitałem systematycznie i konsekwentnie rozbudowywał 
ten sektor prasowy, stając się głównym doradcą prasowym kobiet w Polsce. 
Tomasz Namysł, prezes Wydawnictwa Bauer dodał:

cieszy nas wzbogacenie naszego portfolio poradnikowego o kolejne 
zyskowne i cieszące się dobrą pozycją rynkową tytuły. Dzięki kon-
sekwentnym i przemyślanym inwestycjom w nasze tytuły prasowe, 
w tym w poradniki, udaje się nam utrzymać pozycję największego 
wydawcy magazynów, udowadniając, że prasa drukowana w Polsce 
nadal trzyma się świetnie (wirtualne media 2019).

Tabela 3. Miesięczniki poradnikowe

Tytuł Rok
powstania Wydawcy Redaktor naczelny

w 2019 r.

„Poradnik 
Domowy”

1990
2002
2013
2019

Prószyński i sp.
Agora SA

Edipresse Polska
Bauer Media

Urszula Zubczyńska

„Claudia” 1993
2013

G+J Polska
Burda International Agnieszka Wierzbicka

„Olivia”

1994 
2007

2012

Axel Springer
Marquard Media 

Polska
Bauer Media

Ewa Kustroń-Zaniewska

„Dobre Rady” 1995 Burda International Agnieszka Wierzbicka
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Tytuł Rok
powstania Wydawcy Redaktor naczelny

w 2019 r.

„Świat Kobiety” 1993
2005 Bauer Media Ewa Kustroń-Zaniewska

„Kobieta i Życie” 2008 Bauer Media Ewa Kustroń-Zaniewska

Źródło: badania własne.

Magazyny luksusowe na polskim rynku medialnym to subsegment, 
w który w latach 1989–2019 inwestowało, z różnym skutkiem, pięciu wy
dawców. Były to zarówno koncerny z zagranicznym kapitałem – niemieckim 
i szwajcarskim – jak i polskim. Historia magazynów luksusowych w Polsce, 
co należy podkreślić, rozpoczęła się od debiutu „Twojego Stylu”, który 
wyznaczał standardy dla tego subsegmentu prasowego.

Grupę docelową tych miesięczników stanowiły głównie zamożne lub 
średniozamożne kobiety, dobrze wykształcone, realizujące się na wielu 
płaszczyznach. Takie, które cenią sobie swój rozwój i próbują zarówno 
w życiu prywatnym, jak i zawodowym odnieść sukces. To zazwyczaj miesz
kanki średnich i dużych miast, które mają wystarczające środki finansowe 
na realizację marzeń i zaspokajanie szerokiego wachlarza potrzeb. Badacze 
prasy twierdzą, że czasopisma te kształtują określone postawy społeczne, 
normy i zwyczaje oraz styl życia osobistego i zawodowego (Mielczarek 2007, 
s. 171–190; Zierkiewicz 2008, s. 45–75).

W latach 1990–2019 segment magazynów luksusowych dla kobiet 
tworzyło 11 periodyków, które zmieniały wydawców. W 2019 roku po trzy 
tytuły miały Burda International i Bauer Media. Do pierwszej z firm nale
żały: „In Style”, „Glamour” i „Elle”. Do drugiej, „Twój Styl”, „Pani” i „Well”. 
Dwa czasopisma: „Cosmopolitan” i „Joy” miał Marquard Media Polska. 
Po jednym tytule oferowały czytelniczkom Agora Sp. z o.o. – „Wysokie 
Obcasy Extra”, Wydawnictwo Zwierciadło – „Zwierciadło” i Edipresse 
Polska – „Urodę Życia” (tabela 4).
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Tabela 4. Segment magazynów luksusowych dla kobiet

Tytuł Rok 
powstania Wydawca Redaktor naczelny

w 2019 r.

„Twój Styl”
1990 

2002

Wydawnictwo Prasowe 
„Twój Styl”

Bauer Media
Jacek Schmidt

„Pani”

1991 

1999 
2002 
2003 

2005 

Dziennikarska Spółdzielnia 
Wydawnicza „KiŻ”

Polski Dom Wydawniczy
Edipresse Polska

Agencja Wydawniczo -
-Reklamowa „Wprost” 2

Bauer Media

Monika Stukonis

„Zwierciadło”

1991  
1998 
2001 

Uniprojekt
Imper Poland
Wydawnictwo 

Zwierciadło Sp. z o.o.

Paulina 
Stolarek-Marat

„Elle”

1994 

1996
2006

Wydawnictwo Prasowe 
„Twój Styl”

Hachette Filipacchi
Burda International

Marta Drożdż

„Cosmopolitan” 1997
2019

Marquard Media Polska
Likwidacja tytułu Joanna Mroczkowska

„Glamour” 2003
2013

G+J Polska
Burda International

Katarzyna 
Dąbrowska

„Joy” 2006 Marquard Media Polska Martyna Zagórska

„In Style” 2008
2018

Burda International
Likwidacja pisma Anna Zejdler-Ibisz

„Wysokie 
Obcasy Extra” 2010 Agora SA Aleksandra Klich

„Uroda Życia” 2014 Edipresse Polska Sylwia 
Niemczyk-Opońska

„Well” 2017
2018

Bauer Media
Likwidacja pisma

Magdalena 
Jaros-Szmidt

Źródło: badania własne.
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PODSUMOWANIE

Prasa kobieca, zarówno w Polsce, jak i na świecie, znajduje się obecnie w cie
kawej sytuacji. Z jednej strony obserwujemy starania właścicieli koncernów 
medialnych o utrzymanie tradycyjnej oferty przy malejących wynikach 
ze sprzedaży egzemplarzowej. Z drugiej – próby inwestycji w magazyny 
online i różnego typu serwisy internetowe adresowane do kobiet. Takie 
zaangażowanie widać także wśród wydawców inwestujących na rodzimym 
rynku prasowym. Bauer Media poszerzał swoją ofertę prasową, kupując 
tytuły od innych wydawców, konsekwentnie koncentrując się na prasie 
poradnikowej i wprowadzając rubryki z poradami do magazynów tema
tycznych. Edipresse Polska zmieniło nieco kierunek, wybierając młodsze 
czytelniczki i oferując im serwisy internetowe, nie zawsze odnoszące się 
w nazwie do znanego tytułu prasowego.

Grupę magazynów wielotematycznych tworzyły na polskim rynku pra
sowym 23 periodyki, które reprezentowały „trzy półki”. Gdy rozpatruje się 
tę grupę łącznie, bez podziałów na mniejsze subsegmenty, widać wyraźnie, 
że zdecydowanym liderem był koncern Bauer Media, do którego należało 
13 tytułów, tj. 56.5 proc. oferty. Pozostałe 10 czasopism, czyli 43.5% proc., 
miały Burda International (5), Marquard Media (2), Edipresse Polska 
(1), Agora S.A (1) i Wydawnictwo Zwierciadło (1). W latach 2018–2019 
koncern Bauer Media poszerzył swoją ofertę i stał się monopolistą w sub
segmencie magazynów poradnikoworozrywkowych, czyli w grupie pism 
z „najniższej półki”, posiadając 7 tytułów, 100 proc. oferty. Wzmocnił 
także swoją pozycję w grupie miesięczników poradnikowych, czyli wśród 
magazynów ze „średniej półki”. Do niego należały 4 czasopisma, 66.6 proc. 
oferty. Firma Burda International posiadała resztę, czyli 2 tytuły, 33.4 proc. 
W subsegment magazynów luksusowych, „najwyższą półkę”, zaangażowało 
się więcej podmiotów i sytuacja w tej grupie była bardziej zróżnicowana. 
Łącznie tę grupę tworzyło 10 periodyków, a wydawały je następujące firmy: 
Burda International (3), Bauer Media (2), Marquard Media (2), Edipresse 
Polska (1), Agora S.A. (1) oraz Wydawnictwo Zwierciadło (1).

Z przeprowadzonych badań wynika, że koncern Bauer Media stał się 
głównym wydawcą magazynów z „najniższej” i „średniej półki”, czyli tych 
zawierających instruktażowe poradnictwo. Magazyny informowały, jak 
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okiełznać codzienne funkcjonowanie, jak poradzić sobie z domowymi 
obowiązkami wynikającymi z pełnienia przypisanych kobietom ról społecz
nych, a przy tym mieć idealną sylwetkę, zadbane ciało, porządek w każdym 
miejscu w domu, grzeczne potomstwo i idealne małżeństwo. W 2019 roku, 
po zakupie od firmy Edipresse trzech tytułów („Przyjaciółka”, „Poradnik 
Domowy”, „Pani Domu”), koncern stał się właścicielem 11 periodyków. 
Siedem z nich należało do subsegmentu prasy poradnikoworozrywkowej. 
Cztery to miesięczniki poradnikowe. Bauer Media umocnił swoją pozycję 
w tej grupie, odkrywając potencjał starszych czytelniczek. Niewątpliwie 
przy malejących wynikach ze sprzedaży egzemplarzowej i braku popular
ności magazynów w wersji online koncentracja na czytelniczkach z róż
nych względów przyzwyczajonych do tradycyjnej wersji periodyku może 
w krótkiej perspektywie przynieść spodziewane korzyści. Istotny jest fakt, 
że Bauer Media nie zlikwidował w ostatnim czasie żadnego ze swoich tytułów, 
wprost przeciwnie – poszerzał ofertę, ale o te pisma, które już funkcjono
wały na rynku. Firma zatem nie ponosiła znacznych kosztów związanych 
z wprowadzaniem zupełnie nowej, nieznanej marki.

Wielość magazynów kobiecych, zaprezentowanych na łamach niniejszego 
artykułu oraz bogaty sektor prasy adresowanej do kobiet, czyli magazynów 
tematycznych i wynikająca z tego różnorodność podejmowanej tematyki, 
przeobrażenia własnościowe w kręgu inwestorów oraz dynamiczny rozwój 
mediów internetowych sprawiają, że należy podejmować systematyczne 
badania nad tym segmentem systemu medialnego. Analizy porównawcze, 
prowadzone zarówno między całymi segmentami, jako częściami rynku 
mediów, jak i dyskursami toczącymi się na łamach poszczególnych tytu
łów, oraz monografie magazynów poprawiłyby stan wiedzy na temat prasy 
kobiecej, a tym samym społeczeństwa i zachodzących w nim przemian.
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NAGŁOŚNIENIE POLITYKI W POLSKIEJ 
PRASIE OPINIOTWÓRCZEJ

WSTĘP

Po 2005 roku w Polsce pojawiła się nowa linia podziału mediów. Nie 
działa ona zgodnie z programem – partie postkomunistyczne kontra 
partie postopozycyjne, ale między dwiema najważniejszymi partiami 

na scenie politycznej: centroprawicową Platformą Obywatelską i prawico
wokonserwatywnym Prawem i Sprawiedliwością. W ostatniej dekadzie 
zarówno oba ugrupowania, jak i ich liderzy byli przedmiotem intensywnej 
uwagi mediów. Inne formacje były marginalizowane. To zainteresowanie 
redakcji i dziennikarzy aktorami politycznymi prowadzi do mediatyzacji 
polityki. Zawartość jest konstruowana w określony sposób i odzwierciedla 
stopień uprzedzeń politycznych medium – wysoki, średni, niski lub jego 
brak. Z tego powodu można powiedzieć, że nagłośnienie polityki wyraża 
stopień politycznego zaangażowania każdego zespołu redakcyjnego. Ana
liza ilościowa i jakościowa zawartości mediów pozwala na empiryczną 
weryfikację stopnia tej stronniczości Tak więc te trzy pojęcia: mediatyzacja 
polityki, nagłośnienie polityki i stronniczość mediów (jej stopień lub brak) 
są nierozerwalnie związane w kontekście udziału mediów w polityce oraz 
ich relacji z aktorami politycznymi (rysunek 1).
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Wykres 1. Konsekwencje mediatyzacji polityki

Wykres 1. Konsekwencje mediatyzacji polityki 

 

PROCES                    Mediatyzacja polityki  
 
 
DECYZJE                  Nagłośnienie polityki  
 
 
ZAWARTOŚĆ          Stronniczość mediów  

 

Źródło: opracowanie własne, patrz: ( Dobek-Ostrowska  2019, s. 143). 

 

 

 

 

 

Wykres 2. Pluralizm zewnętrzny tygodników opinii w Polsce 

 
Socjaldemokratyczne                                           Liberalne                                                         Konserwatywne 
 
LEWICOWE--------------------------------------------------------------…CENTEROWE  -------------------------------------------------------------------------PRAWICOWE  
    
           Polityka                                             Newsweek Polska                                                          Gazeta Polska   
                                                                                                                                                              W Sieci/Sieci     

                                                                                                                                            Do Rzeczy    
 
 

Źródło: opracowanie własne. 
 
     
 

 

Źródło: opracowanie własne, patrz: (Dobek-Ostrowska 2019, s. 143).

Przyjrzyjmy się zatem poparciu dla głównych podmiotów politycznych w dzien
nikach i tygodnikach opiniotwórczych, od wyborów w 2005 roku do roku 2019.

POLSKIE GAZETY CODZIENNE

Analiza skupi się na dwóch największych dziennikach wyższej jakości – „Ga
zecie Wyborczej” i „Rzeczpospolitej”, które przez prawie trzydzieści lat od
grywały kluczową rolę w nagłaśnianiu polityki. Poza analizą pozostają dwa 
tabloidy – „Fakt” i „Super Express”, które opierają się na sensacji i skandalach. 
Z naszej analizy wyeliminujemy również dwa tytuły z wyraźnym przesłaniem 
politycznym – prawicowonacjonalistyczną „Gazetę Polską Codziennie” oraz 
katolickonacjonalistyczny „Nasz Dziennik”, które docierają do wąskiej grupy 
czytelników.

„G a z e t a  Wy b o r c z a” była pierwszym dziennikiem niezależnym, 
oficjalnie publikowanym po upadku komunizmu. Gazeta była aktywna 
politycznie od samego początku, była ewidentnie antykomunistyczna 
i faworyzowała postopozycyjną lewą stronę sceny politycznej. Słynny 
artykuł z 1989 roku Wasz prezydent, nasz premier (Michnik 1989) miał 
kluczowe znaczenie dla procesu politycznego. Dziennikarze konsekwentnie 
zajmowali jasne stanowisko w najważniejszych kwestiach politycznych, 
wyrażali swoją opinię w każdym ważnym momencie procesu politycznego, 
zwłaszcza podczas kampanii wyborczych. Od samego początku dziennik 
prezentował z różną intensywnością stronniczość otwartą, propagando
wą, niezamierzoną i ideologiczną (DobekOstrowska 2019, s. 158–160). 
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W okresie ostatnich trzydziestu lat dziennik przeszedł znaczące zmiany 
w intensywności zaangażowania politycznego. W wyborach prezydenckich 
w 1990 roku „Gazeta” zachęcała do głosowania na Tadeusza Mazowieckiego 
i była przeciwna Lechowi Wałęsie. W 1995 roku faworyzowała Jacka Kuro
nia i ostro krytykowała Aleksandra Kwaśniewskiego. W okresie pięciu lat 
prezydentury Kwaśniewskiego dziennik znacząco zmienił postrzeganie tego 
polityka z wrogiego na neutralny. W wyborach prezydenckich w 2005 roku 
kandydat lewicy Włodzimierz Cimoszewicz uzyskał umiarkowane poparcie. 
Wrogie nastawienie do PiS pogłębiło się podczas rządów tej partii w latach 
2005–2007 – była krytykowana za złe rządy, skłonność do konfliktów i skan
dale polityczne. Dziennikarze wyrażali zdecydowaną niechęć do lidera tego 
ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego. Zdecydowanie krytyczny stosunek 
do niego, jego partii i rządu stał się stałym elementem linii redakcyjnej 
tego dziennika, kiedy PiS przejęło władzę w 2015 roku. „Gazeta” atakowała 
i dyskredytowała rządzącą formację. Dziennikarze negatywnie nagłaśniali 
rząd Beaty Szydło i jej ministrów. Ton się nie zmienił po tym, jak Mora
wiecki zastąpił Szydło. „Gazeta Wyborcza” otwarcie zniechęcała swoich 
czytelników do głosowania na PiS w wyborach w 2019 roku, a w relacjach 
z tą partią dominował model przeciwników, który wyrażał się w modelu 
stronniczości zaangażowanej politycznie.

W odniesieniu do PO dziennik nie prezentował jednoznacznej postawy. 
W kampanii w 2007 roku krytyka tej partii była bardziej umiarkowana, a jej 
wizerunek korzystniejszy niż PiS. „Gazeta” nie poparła jednak Platformy 
i Tuska – choć jej lider i ugrupowanie było krytykowane rzadziej i mniej 
intensywnie niż PiS i bracia Kaczyńscy. Umiarkowana sympatia zespołu 
redakcyjnego przejawiała się w stosunku do SLD i jego przywódców, choć 
było jasne, że to ugrupowanie nie wygra wyborów, lecz redakcja uważała, 
że rządy tej partii będą lepsze dla Polski. Stosunek do tej formacji poli
tycznej potwierdził lewicowe skłonności „Wyborczej”, ale był też wyrazem 
poważnej zmiany nastawienia, która nastąpiła po prawie dwudziestu latach. 
Oznaczało to wycofanie się z prezentowanej przez lata wrogości wobec 
ugrupowań zakorzenionych w PRL i było wyrazem poparcia redakcji dla 
ideologii socjaldemokratycznej.

Analiza zawartości „Gazety” od 2005 do 2019 roku wykazuje wyraźnie 
połączenie dwóch modeli nagłośnienia polityki. Po pierwsze, analiza ink-bites 
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i procesu tworzenia materiałów dziennikarskich potwierdza tezę o wysokiej 
autonomii dziennikarskiej bez kontroli zewnętrznej (DobekOstrowska 
2019, s. 166). Model wyścigu koni, typowy dla mediów komercyjnych, stał 
się wyraźny w nagłośnieniu polityki. Kampanie wyborcze w latach 2007, 
2009, 2010, 2011 i 2015, 2019 były relacjonowane jak wydarzenia sportowe, 
a dziennikarze nie stronili od metafor typowych dla komentatorów sportowych. 
Publikowano regularnie rankingi poparcia dla kandydatów i komentowano 
je. Po drugie, dziennikarstwo politycznie zakorzenione, obecne od chwili 
powstania dziennika, nadal wyraźnie dominowało. Należy jednak podkreślić, 
że nie było to wynikiem kontroli i ingerencji zewnętrznych podmiotów 
politycznych, ale wynikiem świadomych decyzji dziennikarzy i redakcji 
oraz ich sympatii dla określonych wartości ideologicznych i politycznych.

„R z e c z p o s p o l i t a” powstała w 1944 roku – ma najdłuższą historię 
w swoim segmencie. Obecnie jest drugim pod względem sprzedaży tytułem 
z wyższej półki na rynku dzienników. Z powodu transformacji politycznej 
w 1989 roku przestała być gazetą rządową i stała się niezależna. Szanowany 
dziennikarz związany z Solidarnością, Dariusz Fikus, który przez ćwierć 
wieku był związany z „Polityką”, został redaktorem naczelnym (1989–
1997). Kultura dziennikarska i standardy, które zostały wprowadzone pod 
rządami Fikusa, a następnie kontynuowane przez kolejnych redaktorów 
naczelnych: Piotra Aleksandrowicza (1996–2000), Macieja Łukasiewicza 
(2000–2004) i Grzegorza Gaudena (2004–2006), pozwoliły dziennikowi 
utrzymać neutralność polityczną i wysoki profesjonalizm. Do 2006 roku 
żaden z kolejnych rządów nie korzystał z faktu, że 49 proc. udziałów w spół
ce wydawniczej gazety należało do Skarbu Państwa, ekipy rządzące nie 
usiłowały wpływać na redakcję, która podejmowała autonomiczne decyzje. 
Przełom nastąpił jesienią 2006 roku, kiedy nowo utworzony rząd Jarosława 
Kaczyńskiego usunął Gaudena ze stanowiska redaktora naczelnego i po
wołał Piotra Lisickiego (2005–2012), zdeklarowanego zwolennika PiS oraz 
braci Kaczyńskich. Zaangażowanie polityczne nowego redaktora naczel
nego spowodowało odejście licznych dziennikarzy, którzy przez wiele lat 
pracowali dla „Rzeczpospolitej”. Nowa redakcja nie spodobała się również 
spadkobiercom Fikusa, którzy w 2009 roku wycofali zgodę na wykorzystanie 
jego nazwiska jako patrona gazety.
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Badania nad nagłośnieniem kampanii parlamentarnej w 2007 roku 
wykazały, że gazeta nie zachowała neutralności i bezstronności wobec pod
miotów politycznych. Sympatie tego tytułu zdecydowanie leżały po stronie 
PiS, pozytywne oceny tej partii stwierdzono w ponad 16 proc. materiałów, 
a w odniesieniu do PO w 7 proc. Krytyka w najwyższym stopniu dotyczyła 
PO (29 proc.), a w znacznie mniejszym stopniu PiS (5 proc.) (Pietrykowska 
2008, s. 28). Badania nad wizerunkiem Jarosława Kaczyńskiego w okresie 
jego rządu od 2005 do 2007 roku wykazały, że zawartość dziennika była 
zdominowana przez teksty faworyzujące prawicę. Ponad 75 proc. analizo
wanych materiałów zawierało wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego w formie 
wywiadów, komentarzy lub opinii wyrażanych przy różnych okazjach (Re
czek 2009, s. 77). Autorzy artykułów wskazywali na zalety lidera partii, jak 
inteligencja, kreatywność, pracowitość, empatia, unikanie konfliktów, ale 
także jego słabości, takie jak wyrafinowanie, bezkompromisowy charakter, 
wymagająca postawa i brak pokory. Badania potwierdzają, że w kampanii 
w 2007 roku Jarosław Kaczyński i jego partia mieli najwyższą ze wszystkich 
aktorów politycznych widoczność w zawartości gazety (Świderska 2009, 
s. 71–73, 174). Dziennikarze „Rzeczpospolitej” zaprezentowali strukturę 
partii w pozytywnym świetle i określili ją jako demokratyczną i spójną. 
Dobrze mówili też o przywództwie partii i strategii wyborczej, a także 
podkreślali, ile kraj i naród zyskali w czasie rządów partii i prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego. Dziennik publikował również krytyczne stanowiska 
i opinie, ale były one w mniejszości i o słabszej sile argumentacji.

W kampanii parlamentarnej w 2007 roku gazeta zachowała pewien dy
stans do PO. Nie była to pozycja wroga, ale pozbawiona przyjaźni widocznej 
w przypadku PiS. Partia kierowana przez Tuska przedstawiana była jako 
partia zawodowców, podkreślano zalety jej programu, ale w porównaniu z PiS 
zawsze uważano ją za mniej skuteczną. Nagłośnienie SLD i innych formacji 
lewicowych było zdecydowanie negatywne. Dziennik ten dyskredytował 
zachowania jej liderów – głównie z udziałem Aleksandra Kwaśniewskiego 
i Leszka Millera, a partia była prezentowana jako ugrupowanie postkomu
nistyczne, niezdolne do rządzenia krajem. W relacjach „Rzeczpospolitej” 
na temat kampanii wyborczej w 2009 roku – w przeciwieństwie do „Gazety 
Wyborczej” – ideologiczne uprzedzenia były mniej widoczne, choć w 2006 roku 
redakcja dziennika wyraźnie popierała konserwatywne wartości. Z jednej 



216 Bogusława DobekOstrowska

strony, w kampanii do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku wspierała PiS, 
a podczas całej prezydentury Lecha Kaczyńskiego pozytywnie nagłaśniała 
jego działalność. Z drugiej strony, prezentowała wrogość wobec PO i Tuska, 
zwłaszcza po wygranych przez to ugrupowanie wyborach w 2007 roku. 
Analizowany materiał dostarczył wielu dowodów na stronniczość polityczną 
dziennika. „Rzeczpospolita” popierała PiS w zakamuflowany i wyrafinowany 
sposób oraz dyskredytowała PO i jej liderów, którzy byli wówczas u władzy. 
W tym celu zastosowano cały szereg mechanizmów ramowych, jak grę słów, 
różne rozkłady akcentów w argumentacji, odniesienia do źródeł zewnętrz
nych wyrażających krytyczne stanowiska, nagłówki i podtytuły, ironię 
i sarkazm. Przykładem tego typu retoryki był artykuł Tusk o Solidarności, 
Kaczyński o cięciach (Matusz, Wybranowski 2009), w którym dzięki staran
nie dobranym cytatom i odpowiednio rozesłanym akcentom narysowano 
negatywny wizerunek PO jako partii kłamliwej, skorumpowanej i powią
zanej z przedstawicielami PRL. W przeciwieństwie do „Gazety Wyborczej”, 
która otwarcie prezentowała swoje preferencje polityczne, „Rzeczpospolita” 
często robiła to w zawoalowany sposób, między wierszami.

Katastrofa smoleńska zdominowała zawartość „Rzeczpospolitej”, podob
nie jak innych mediów sympatyzujących z PiS. W zawartości dziennika był 
to główny wątek kampanii prezydenckiej w 2010 roku, który skoncentrował 
się na dwóch kandydatach – PiS oraz PO, pozostali zostali zmarginalizo
wani. Dziennikarze i komentatorzy gazety wspierali kandydaturę Jarosława 
Kaczyńskiego. Pozytywne nagłośnienie PiS i jego kandydata było obecne 
w całej kampanii wyborczej. Wielu dziennikarzy zatrudnionych przez 
gazetę przyłączyło się do promocji Jarosława Kaczyńskiego, zauważano 
jego zalety, takie jak umiejętności przywódcze, determinację, inteligencję, 
odwagę. Podkreślano również fachową wiedzę jego współpracowników. 
Drugi kandydat, Bronisław Komorowski, pojawiał się znacznie rzadziej. 
Negatywne nastawienie do kandydata PO wyrażało się nie tylko w tekstach 
dziennikarskich jemu poświęconych, ale także Tuskowi. Obaj politycy byli 
przedstawiani w negatywnym świetle, a ich słabości zostały skonfronto
wane z mocnymi stronami Jarosława Kaczyńskiego. O Tusku pisano jako 
polityku zbyt ambitnym, zazdrosnym, bez żadnych istotnych osiągnięć 
politycznych, który przeżył traumę po przegranych wyborach w 2005 roku 
(Subotić 2010). Komorowski natomiast został przedstawiony jako polityk 
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bez wyrazu, niezręczny, który ciągle się ślizga, popełnia błędy i jest pozba
wiony jakichkolwiek umiejętności przywódczych, a tym samym niezdolny 
do pełnienia funkcji prezydenta (Borowska, Niewińska 2010; Stróżyk, Matusz 
2010; Warzecha 2010). Stronniczość dziennikarska wyrażała się również 
w wyborze materiału wizualnego, który z jednej strony miał wzmocnić 
pozycję Jarosława Kaczyńskiego, a z drugiej strony wyśmiewać kandydata 
Platformy – Bronisława Komorowskiego.

Zaprezentowana wyżej analiza pokazuje, że wraz z powołaniem Lisickiego 
na stanowisko redaktora naczelnego w 2006 roku linia redakcyjna dziennika 
zmieniła się diametralnie z neutralnej na zakorzenioną politycznie, fawory
zującą i wspierającą jedną formację w debacie politycznej, a obóz Jarosława 
Kaczyńskiego w okresie jego rządów miał kontrolę nad tytułem. Z jednej 
strony, neutralne nagłośnienie polityki, dominujące do 2006 roku, było 
stopniowo zastępowane przez modele personalizacji i wyścigów konnych 
(LópezEscobar, Sabada, Zugasti 2008, s. 184). Z drugiej możemy również 
mówić o otwartych i ukrytych uprzedzeniach politycznych i stronniczości 
propagandowej, wyrażanych wyraźnie w kampaniach 2007 i 2010 roku. 
W 2011 roku zmieniła się struktura własnościowa tytułu. Spółka Gremi 
Media należąca do Grzegorza Hajdarowicza, nabyła akcje obu współwła
ścicieli – Orkla Media i Skarbu Państwa, stając się tym samym jedynym 
właścicielem tytułu. Od 2013 roku Bogusław Chrabota jest redaktorem 
naczelnym. Ta zmiana znalazła odzwierciedlenie w nagłośnieniu polityki, 
dziennikarze starają się zachować neutralność, unikać emocji i stronniczości, 
ale model wyścigów konnych, zupełnie nieznany w poprzednich dekadach, 
stopniowo wprowadzany po 2006 roku, stał się wyraźny po 2013 i obecny 
w nagłośnieniu wyborczej kampanii parlamentarnej w roku 2019.

ZEWNĘTRZNY PLURALIZM TYGODNIKÓW OPINII

Polski rynek tygodników opiniodawczych jest bogaty i spluralizowany. 
Pomimo poważnego kryzysu prasy wiele tytułów nadal działa, a niektóre 
z nich są czytane w wersji papierowej i coraz częściej w ewydaniu. Powstają 
nowe tytuły, choć ich przyszłość nie zawsze jest pewna.
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W 2009 roku grupa czasopism kontrolowanych przez Polskie Sto
warzyszenie Kontroli Dystrybucji Prasy (ZDKP) objęła ponad czterysta 
tytułów, wśród nich znajdowały się czasopisma opinii publicznej, które 
reprezentowały wszystkie możliwe opcje polityczne – od skrajnie prawico
wych, nacjonalistycznych, konserwatywnych po lewicowe i antyklerykalne. 
Pluralizm zewnętrzny tego segmentu rynku czasopism był i nadal jest zna
czący podczas kolejnych kampanii wyborczych, kiedy czasopisma opinii 
publicznej są ważnym kanałem komunikacji politycznej.

Wykres 2. Pluralizm zewnętrzny tygodników opinii w Polsce

Socjaldemokratyczne Liberalne Konserwatywne

lewicowe → centrowe → prawicowe

„Polityka” „Newsweek Polska”
„Gazeta Polska”
„W Sieci/Sieci”
„Do Rzeczy”

Źródło: opracowanie własne.

Grupa liderów na rynku sprzedaży składa się z trzech tytułów: „Gość 
Niedzielny”, „Polityka” i „Newsweek Polska”. Jednak polityka nie jest te
matem wiodącym w przypadku „Gościa Niedzielnego”, z tego powodu 
pozostawiamy go poza analizą. Lewicowoliberalna „Polityka” była i jest 
nadal wiodącym tytułem opiniotwórczym w tematyce społecznopolitycznej. 
W 2001 roku Axel Springer wprowadził z powodzeniem polskojęzyczne 
wydanie „Newsweek Polska”. Tytuł skierowany jest do lepiej wykształco
nej, liberalnej publiczności, nieprzywiązanej z reguły do konkretnej partii 
politycznej czy ideologii.

Druga grupa, o znacznie niżej sprzedaży i czytelnictwie, to „W Sie
ci” (2012–2017), a od 2017 roku „Sieci”, „Do Rzeczy” (od 2013), a także 

„Gazeta Polska” (od 1993). Są to tytuły o jasno określonych wartościach 
ideologicznych i prawicowych, konserwatywnych preferencjach politycz
nych. „W Sieci”/„Sieci” to magazyn społecznopolityczny, stanowiący alter
natywę dla liberalnych mediów. W skład zespołu redakcyjnego wchodzą 
dziennikarze o jasno określonych poglądach politycznych, z których wielu 
wcześniej pracowało dla „Rzeczpospolitej”. Niektórzy z nich opuścili re
dakcję w proteście po tym, jak Tomasz Wróblewski, redaktor naczelny, oraz 
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dziennikarze Łukasz Warzecha i Cezary Gmyz zostali zwolnieni z powodu 
publikacji artykułu TNT na pokładzie Tupolewa. Do wyborów w 2015 roku 
sprzedaż tytułu stale rosła, potem zacząć spadać. Drugim tytułem w tej 
grupie jest konserwatywnoliberalny tygodnik „Do Rzeczy”, który opiera 
się na tradycji chrześcijańskiej i wspiera wolność gospodarczą. Jego hasło 
promocyjne brzmi: „Nie ma zgody na milczenie”. Zespół redakcyjny składa 
się ze znanych dziennikarzy, takich jak Paweł Lisicki, Piotr Gabryel, Piotr 
Semka i Bronisław Wildstein, którzy bez wahania wyrażają swoje przeko
nania polityczne. Kolejne miejsce w rankingu sprzedaży należy do „Gazety 
Polskiej”. Tytuł założył Piotr Wierzbicki, który był redaktorem naczelnym 
do 2005 roku. Następnie Tomasz Sakiewicz przejął to stanowisko i sprawuje 
je nadal. Redakcja podkreśla prawicowy, konserwatywny profil tygodnika, 
poświęcając szczególną uwagę Armii Krajowej, ofiarom aparatu represyjne
go po 1945 roku, dekomunizacji, a także katastrofie smoleńskiej, po której 
sprzedaż tytułu wzrosła znacząco.

Trzecia grupa, z najniższym poziomem sprzedaży obejmuje „Fakty 
i Mity”, „Tygodnik Powszechny”, „Wprost” i „Przegląd”. Dwa tytuły, „Tygodnik 
Powszechny” i „Przegląd” charakteryzują się stałym poziomem sprzedaży. 

„Fakty i Mity” oraz „Wprost” walczą o przetrwanie. Niezależny tygodnik 
katolicki „Tygodnik Powszechny”, publikowany od 1945 roku, skierowa
ny jest głównie do katolickich intelektualistów o poglądach centrowych. 
Tygodnik „Wprost”, który jest na rynku od 1982 roku, cieszył się wysokim 
poziomem czytelnictwa, ale jego sprzedaż drastycznie spadła w ostatniej 
dekadzie, a jego przetrwanie na rynku jest niepewne, w kwietniu 2020 roku 
zawiesił wydawanie wersji papierowej, pozostając przy internetowym. Było 
to spowodowane zmianami redakcyjnymi i kontrowersyjnymi decyzjami, 
takimi, jak na przykład skandal podsłuchowy. Lewicowy „Przegląd”, pomi
mo najniższych wyników sprzedaży w tej grupie, ma lojalnych czytelników.

Analizę skupimy przede wszystkim na tytułach, które miały i nadal mają 
najwyższe czytelnictwo oraz szeroki wpływ społeczny.

„Po l i t y k a” jest jednym z najstarszych tygodników opinii w Polsce, który 
przetrwał okres komunistyczny i nadal znajduje się w czołówce wskaźników 
czytelnictwa. Dziennikarze zatrudnieni tam od lat nie ukrywają swoich 
centrolewicowych poglądów. Jednak w porównaniu z innymi tytułami 
język używany przez autorów tekstów jest pozbawiony agresji. „Polityka” 
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krytycznie ocenia kontrowersyjne i nie zawsze społecznie uzasadnione 
decyzje oraz działania podmiotów politycznych, niezależnie od ich po
chodzenia politycznego i pozycji na scenie politycznej. Nie ma znaczenia, 
czy politycy są członkami PiS czy PO, którą Jacek Żakowski (2009) wprost 
oskarżył o brak ideałów, a premierowi Tuskowi zarzucał, że próbował 
przekształcić ją w pierwszą polską „partię postideologiczną”. Tygodnik 
ma jasną linię redakcyjną, ale ostrożnie unika otwartych uprzedzeń poli
tycznych i propagandowych. Zespół redakcyjny konsekwentnie opowiada 
się za zjednoczoną Europą, równymi prawami mniejszości narodowych, 
etnicznych i seksualnych, wsparciem dla grup szczególnie wrażliwych 
i niepełnosprawnych oraz przeciwko ksenofobii, konserwatywnym war
tościom itp. Tygodnik nie raz ujawnił, nie tylko w artykułach, ale także 
w towarzyszącym im materiale wizualnym, swój krytyczny stosunek do PiS 
i Jarosława Kaczyńskiego.

Analiza treści tygodnika, przeprowadzona podczas kolejnych kampanii 
parlamentarnych i prezydenckich w latach 2005, 2007, 2010, 2011 i 2015, 
2019 pokazuje, że stronniczość była obecna przede wszystkim w sferze 
ideologicznej, a w znacznie mniejszym stopniu w politycznej, ponieważ 
tygodnik nie popierał żadnego podmiotu politycznego. Tytuł nie prowadził 
kampanii na rzecz konkretnych kandydatów czy partii, starał się zachować 
krytyczny dystans, który w polskiej kulturze dziennikarskiej nie jest ani 
oczywisty, ani prosty. Materiał z kampanii parlamentarnej w 2007 roku 
miał głównie neutralny charakter (około 50 proc.), jednak pojawiło się wiele 
krytycznych artykułów o PiS (34 proc.) i zaskakująco niewiele o PO (3 proc.) 
(DobekOstrowska 2019, s. 176). Po tej kampanii wyborczej, w ciągu ośmiu 
lat rządów Platformy Obywatelskiej, „Polityka” zachowywała dystans do dzia
łań Tuska i PO oraz rządów tej partii. Wartości lewicowe reprezentowane 
przez tygodnik nie oznaczały, że jego dziennikarze oceniali polską lewicę 
przychylniej. Krytykowali partie lewicowe i ich przywódców za brak wizji 
i oderwanie od rzeczywistości. Dobrym przykładem może być artykuł 
Żakowskiego, o znaczącym tytule Lewica czy martwica (Żakowski 2008, 
s. 20–23). Pomimo jasno zdefiniowanej ideowej lewicowocentrowej linii 
redakcyjnej, tygodnik podejmował krytykę formacji lewicowych.

Dziennikarze tygodnika najczęściej poruszali kontrowersyjne tematy 
i tworzyli krytyczne tezy dotyczące polskiej sceny politycznej. „Radykalna 
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wstrzemięźliwość i merytoryczne argumenty” to zdaniem redaktora naczel
nego właściwa droga do znalezienia miejsca wśród konkurencji na rynku 
opinii tygodników (Jerzy Baczyński… 2010). Jest to medium, które tworzy 
treści zgodnie z wartościami i etyką założonymi w zespole redakcyjnym. Nie 
oznacza to, że upadki się nie zdarzają, ale występują znacznie rzadziej niż 
w innych tytułach. Ten stan rzeczy jest tworzony przez strukturę własności 
tygodnika, który należy do spółdzielni założonej przez samych dziennikarzy, 
obecnie spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, gdzie typowa logika 
mediów komercyjnych i logika partyjna nie pojawiają się tak łatwo. W tym 
przypadku możemy raczej mówić o logice wartości ideologicznych i pro
gramowych. Nagłośnienie spersonalizowane i niektóre elementy modelu 
wyścigów konnych się pojawiają, ale są w tle.

„Polityka” od lat jest liderem w rankingach cytowania polskich mediów 
i zapewniła sobie wysokie przychody z reklam w segmencie. Jednak niektó
re problemy zaczynają być widoczne w tle. Z reguły czytelnicy tygodnika 
są dobrze wykształceni i zamożni, ale są coraz starsi, a młodsze pokolenie 
sięga chętniej do innych tytułów lub nie czyta w ogóle. Ponadto średni wiek 
zatrudnionych dziennikarzy zbliża się do wieku emerytalnego. Oznacza 
to, że pozycja tygodnika na rynku prasowym może się znacznie zmienić 
w ciągu następnej dekady.

„N e w s w e e k  P o l s k a” to kolejny popularny tygodnik opinii. W po
przedniej dekadzie jego zawartość charakteryzowała się stałością, brakiem 
radykalizmu, obiektywizmem, unikaniem otwartej propagandy i ideologicz
nymi uprzedzeniami (Furman 2010, s. 55). W 2005 roku tygodnik po raz 
pierwszy informował o kampaniach wyborczych. Podobnie jak inne media, 
skupił się na największych formacjach politycznych i najważniejszych kan
dydatach, zarówno w wyborach parlamentarnych, jak i prezydenckich. Jego 
dziennikarze chętnie wyśmiewali wady rządzących polityków, premierów, 
prezydenta, ministrów i posłów do parlamentu. Krytykowano zarówno 
polityków PO, jak i PiS. Po 2005 roku kwestia polityków lewicy i Sojuszu 
Lewicy Demokratycznej pojawiała się przypadkowo i rzadko.

Zawartość tygodnika zmieniła się zauważalnie po tym, jak Tomasz Lis 
objął stanowisko redaktora naczelnego w 2012 roku. Tytuł stał się znacznie 
bardziej wyrazisty i skierowany przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu oraz 
jego partii. Po zwycięskich wyborach w 2015 roku wiele uwagi poświęcono 
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mediom publicznym podporządkowanym PiS, a główne wydanie programu 
informacyjnego TVP1 Wiadomości zaczęto określać jako „wiadomości 
reżimowe”. Prezes partii Jarosław Kaczyński przedstawiany był negatywnie 
jako osoba budząca „brązowe demony”.

Tygodnik jest licencją prestiżowego amerykańskiego tytułu opinii, wy
dawaną przez Axel Springer Polska. W innych tytułach należących do tej 
grupy, zarówno w Niemczech, jak i w Polsce, logika medialna jest wyraź
na. W „Newsweek Polska” logika ta jest widoczna w znacznie większym 
stopniu niż w innych polskich magazynach opinii. Dominującymi typami 
są modele wyścigu koni i personalizacji. Jego zawartość wydaje się mniej 
kontrowersyjna niż w przypadku innych tygodników. Jednak po 2012 roku 
logika mediów komercyjnych zaczęła się coraz częściej przeplatać z logiką 
polityczną.

„Wp r o s t ” pod kierownictwem Marka Króla (1989–2006) zajmował 
stabilną pozycję i ewoluował z lewicowego na zdecydowanie prawicowy 
tytuł, z obecnością politycznych uprzedzeń, krytyką wszystkich aktorów 
politycznych. Prezydent Kwaśniewski i politycy lewicy byli nagłaśniani 
negatywnie. W 2005 i 2007 roku tygodnik przyjął wrogie stanowisko także 
wobec Tuska i PO.

Po odejściu Króla zmieniło się siedmiu redaktorów, a tytuł przeszedł 
radykalne przemiany, po 2005 roku mocno się zaangażował w poparcie 
rządu PiS i prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Do zmiany właściciela w maju 
2010 roku linia redakcyjna była określana jako liberalnokonserwatywna 
i chrześcijańska. Dziennikarze podsycali nastroje antyniemieckie, ne
gatywnie odnosili się do kwestii aborcji i praw mniejszości seksualnych. 
Można to wytłumaczyć wolę wyróżnienia się na rynku w warunkach ostrej 
konkurencji i spadku czytelnictwa, co doprowadziło do spadku poziomu 
profesjonalizmu dziennikarskiego.

Po tym, jak Tomasz Lis objął stanowisko redaktora naczelnego, zostały 
wprowadzone istotne zmiany w redakcji i w nagłaśnianiu polityki, zmieniła 
się linia programowa z konserwatywnej i radykalnej na umiarkowanie 
centrową. Po odejściu Lisa tygodnik był zarządzany przez czterech kolej
nych redaktorów naczelnych, co nie poprawiło stanu tytułu. Ostra krytyka 
wszystkich podmiotów politycznych nie pomogła w odzyskaniu pozycji.
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„D o  R z e c z y ” otwarcie przedstawia swoje konserwatywnoliberalne 
wartości ideologiczne, oparte na tradycji chrześcijańskiej. Jest skierowany 
do lepiej wykształconych czytelników. Zatrudnieni tam dziennikarze nigdy 
nie ukrywali swoich preferencji politycznych. Fascynacja rządem PiS jest 
widoczna od czasu zwycięstwa partii w wyborach w 2015 roku. Nagłośnie
nie spersonalizowane jest wiodące. Tygodnik buduje i wspiera pozytywny 
wizerunek Jarosława Kaczyńskiego jako silnego stratega, popiera zmiany, 
które zastosowano w mediach publicznych, ostro ocenia opozycję polityczną.

Tygodnik nie należy do żadnego polityka czy partii, zatem strukturalnie 
jest to tytuł niezależny. Widać jednak silną logikę polityczną i wsparcie PiS. 
Wynika to przede wszystkim z decyzji zespołu redakcyjnego, przekonań 
i preferencji politycznych zatrudnionych tam dziennikarzy.

„W  S i e c i ”/„S i e c i ” promuje się jako tygodnik konserwatywny. Dzien
nikarze angażują się w stronnicze relacje z polityką. Tytuł ostro krytykował 
rząd PO, premiera Donalda Tuska i jego następczynię Ewę Kopacz, oskarżył 
Komorowskiego o nielegalne przejęcie urzędu prezydenckiego po katastrofie 
smoleńskiej.

Zaangażowanie polityczne tygodnika jest jednoznaczne. Od początku 
swojej obecności na rynku wyraźnie wspiera on Jarosława Kaczyńskiego 
i jego formację. Poparł kandydaturę Andrzeja Dudy w 2015 roku, a po jego 
zwycięstwie zaangażował się w promocję i budowanie pozytywnego wize
runku, podtrzymywał dobrą ocenę premier Szydło, wspierał zmianę rządu 
w 2017 roku i chwalił premiera Morawieckiego.

Formalnie tytuł jest niezależny od instytucji władzy i elit politycznych, 
ale jest głęboko stronniczy. Jednoznacznie przyznaje poparcie jednemu, 
konkretnemu aktorowi politycznemu. Ostre uprzedzenia polityczne po
zostają faktem.

„G a z e t a  P o l s k a”  promuje się na pierwszej stronie jako „Tygodnik 
Niepodległego Polaka” publikowany w „Sferze Wolnego Słowa”. Tytuł uzy
skał większą widoczność dzięki swojemu zaangażowaniu w nagłaśnianie 
wydarzeń z kwietnia 2010 roku, znalazł się najdalej po prawej stronie osi 
preferencji politycznych. Komentuje w sposób agresywny wiele tematów 
historycznych z antykomunistycznej perspektywy, ujawnia zjawiska i wy
darzenia tylko z jednego punktu widzenia. Tygodnik przekształcił sprawę 
Smoleńska w instrument walki politycznej i ideologicznej, a dziennikarze 
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o wyraźnych konserwatywnych, prawicowych poglądach sprowokowali 
tych o liberalnych, lewicowych i wciągnęli ich w konflikt. Po zwycięstwie 
PiS w wyborach w 2015 roku mocno zaangażował się we wspieranie lidera 
partii i premierów rządu. Silna logika polityczna i stronniczość ideologiczna 
są charakterystyczne dla tego tytułu, podstawowe standardy etyczne są ła
mane. Pomimo daleko idącej interwencji w proces polityczny i głębokiego 
zaangażowania politycznego, pod względem własnościowym jest to me
dium formalnie niezależne od aktorów politycznych. Silna widoczność 
dziennikarska i stronniczość polityczna są wynikiem decyzji redakcyjnych.

WNIOSKI

W polskim systemie medialnym w segmencie prasy opiniotwórczej – dzien
ników i tygodników, możemy zaobserwować dualizm. Z jednej strony, 
chociaż tytuły deklarują pewne wartości i określoną linię redakcyjną, 
są autonomiczne w tworzeniu treści i nie są w sposób formalny związane 
z podmiotami politycznymi. Często to politycy poszukują sympatii, uwagi 
i wsparcia mediów, a nie odwrotnie – jak to ma miejsce w przypadku PiS, 
którego liderzy starają się utrzymywać dobre relacje z tygodnikami „Sieci” 
i „Gazeta Polska” czy z mediami ojca Rydzyka.

W badaniach z 2006 roku tylko 5 proc. respondentów wskazało polityków 
i aż 40 proc. dziennikarzy jako grupę dbającą o interes publiczny. Ponad 
57 proc. badanych twierdziło, że dziennikarze są uczciwi i wiarygodni 
w swojej pracy i okazało im zaufanie (Ocena pracy dziennikarzy 2006). 
Paradoksalnie tak wysoka ocena dziennikarzy i niska polityków może 
być konsekwencją perspektywy dziennikarzy, którzy czują się uprawnieni 
do krytykowania całej klasy politycznej, a tym samym do uzyskania aprobaty 
opinii publicznej. Krytyka dokonywana przez media jest próbą utrzymania 
wyborców rozczarowanych polityką. Stronniczość strukturalna opiera się 
na krytyce wszystkich podmiotów politycznych, zwłaszcza tych u władzy, 
i jest obecna w wielu krajach, przede wszystkim zaliczanych do modelu 
liberalnego i demokratycznego korporacjonizmu, np. w Niemczech (Esser, 
Hemmer 2008, s. 298–300) czy Szwecji (Strömbäck 2008, s. 166–167). Ten 
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typ stronniczości przejawia się w nagłośnieniu polityki jako wyścigów kon
nych (Gulati, Just, Crigler 2004, s. 237), jak ma to miejsce np. w przypadku 

„Gazety Wyborczej” czy „Newsweek Polska”. Stronniczość strukturalna jest 
charakterystyczna dla mediów komercyjnych i tabloidowych („Fakt” i „Su
per Express”). Skupiają się one na sensacjach, skandalach i atrakcyjnych 
wiadomościach (infotainment, politicotainment). Jeśli prezentują aktora 
politycznego w dobrym świetle, jest to zwykle działanie tymczasowe i nie
stabilne, z reguły krytykują wszystkich.

W wielu przypadkach logice medialnej i stronniczości strukturalnej 
towarzyszy logika polityczna i stronniczość polityczna, chociaż zakres 
ich stosowania różni się w zależności od właściciela tytułu i dziennikarza. 
Niektóre tytuły prasowe prezentują jasną linię redakcyjną, wypowiadają się 
za lub przeciw, wspierają lub krytykują aktorów politycznych. Zakorzenione 
politycznie dziennikarstwo skutkuje głębokim nagłośnieniem stronniczym, 
jak ma to miejsce np. w „Gazecie Wyborczej”, „Naszym Dzienniku”, „Gaze
cie Polskiej”, „Sieci”, „Do Rzeczy” i innych. Polskich dziennikarzy głęboko 
dzielą przekonania polityczne. Szczególnie trudno jest znaleźć wśród nich 
takich, którzy zachowują dystans i pozostają neutralni wobec podmiotów 
politycznych. Polaryzacja mediów zaznaczyła się po katastrofie smoleńskiej, 
a nasiliła po 2015 roku, jednak jest to konsekwencja przekonań właści
cieli i dziennikarzy publikujących w tych tytułach prasowych, a nie – jak 
ma to miejsce np. na Węgrzech – wynikiem kontroli mediów przez elity 
i partie rządzące (Urbán i in. 2017, s. 159).
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AKTORZY I INSTYTUCJE 
KOMUNIKOWANIA POLITYCZNEGO

systeMAtykA probleMAtykI

W procesie komunikowania politycznego bierze udział duża 
liczba różnego typu aktorów. Nie są to tylko przedstawiciele 
elit politycznych i administracyjnych. Aktorami są również 

przedstawiciele życia gospodarczego, kultury, nauki, służby zdrowia, wy
miaru sprawiedliwości, edukacji itd. Ludzie ci w procesie komunikowania 
politycznego formułują i artykułują różnego typu interesy, starając się 
o wprowadzenie ich do procesu decyzyjnego w systemie politycznym. 
W niniejszym artykule dokonany zostanie opis aktorów, zaprezentowana 
zostanie ich typologia i formy działania komunikacyjnego. Termin „aktor” 
zadomowił się w literaturze przedmiotu, chociaż można go zastąpić ter
minem „podmiot” w sensie podmiotów politycznych. Aktorami są osoby 
lub grupy, które działają w sferze publicznej i realizują w niej swoje cele.

CECHY NORMATYWNE AKTORÓW

Aktorów i ich działania charakteryzuje sześć wyznaczników:
1. każdy aktor ma swoje interesy i realizuje swoje cele;
2. każdy aktor ma swoje orientacje: wartości, wzory kognitywne, 

zasady, normy itd.;
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3. każdy aktor dysponuje określonymi zasobami, dzięki którym re
alizuje swoje cele, tymi zasobami są: członkowstwo w organizacji, 
poparcie, pieniądze, osobowość, wpływ, władza itd.;

4. każdy aktor dysponuje określoną strategią, która w mniejszym lub 
większym stopniu umożliwia mu urzeczywistnienie celów;

5. każdy aktor rozumie siebie jako aktora (wpis własny) oraz rozumie 
i opisuje innych aktorów;

6. każdy aktor nieustannie zabiega o legitymizację siebie i swoich 
działań. Nie wystarczy bowiem legitymizacja formalna uzyskana 
w wyborach (samorządowych, parlamentarnych, prezydenckich), 
chodzi o legitymizację ciągłą (faktyczną). Tę aktorzy uzyskują (lub 
nie uzyskują) przez komunikowanie polityczne realizowane drogą 
komunikacji face-to-face lub przez zapośredniczenie medialne.

Oprócz wskazanych wyżej cech i wyznaczników działania aktorów (indy
widualnych), zwykle posiadają oni charyzmę, której odmianą jest charyzma 
medialna. Obydwa rodzaje charyzmy są istotne w demokracji medialnej, 
gdzie decyduje często wizerunek („polityka z twarzą”) a nie kompetencje 
merytoryczne. Powstał zatem „nowy typ polityka”, nastawionego na komu
nikację i na prezentacje medialne. Jest to związane z tzw. „demokracją kon
kurencyjną” w przeciwieństwie do „demokracji gabinetowej” czy „urzędowej” 
oraz, rzecz jasna, z istnieniem zjawiska „kolonizacji polityki przez media”, 
dominacji logiki medialnej nad logiką polityczną. Teoria komunikowania 
politycznego rozróżnia aktorów (indywidualnych) będących prominentami 
i będących „gwiazdami”. Status prominenta ma charakter formalny, nato
miast „gwiazdą” jest się faktycznie, oczywiście decyduje publiczność i jej 
rozumienie aktora. „Gwiazda” nie musi posiadać faktycznych kompetencji 
merytorycznych, jednak potrafi „sprzedawać” swój wizerunek. Całość tego 
typu zjawisk i procesów Hans Mathias Kepplinger nazywał demontażem 
polityki w społeczeństwie informacyjnym (Kepplinger 2007).

Szczególnym typem aktorów komunikowania politycznego są eksperci. 
Niekiedy nazywani są oni „nową elitą w szarej strefie demokracji” (Sarci
nelli 2011, s. 20). Posiadają oni na ogół duże kompetencje merytoryczne 
w obszarze polityki, ekonomii, kultury, sportu, religii, czy też innych, bardzo 
konkretnych dziedzin. Ekspertów można podzielić na „ukrytych” i „jawnych”. 
Pierwsi nie pojawiają się w mediach, pracują w sztabach, biurach, gabinetach. 
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Przygotowują opracowania, raporty, sprawozdania dla aktorów politycznych, 
którzy niekiedy uznają je „za swoje”. Szczególną rolę odgrywają w kampaniach 
politycznych (np. wyborczych). Drudzy występują w mediach, zwłaszcza 
w telewizji, gdzie niekiedy odgrywają rolę „gwiazd”. Są znani publiczności 
i uznawani na ogół za wiarygodnych, obiektywnych. Niewiarygodność 
ekspertów polega na stronniczości w komentowaniu spraw i problemów. 
Są zatem „eksperci” prawicowi, lewicowi, liberalni itd. Politycy często 
znajdują się zarówno w kleszczach mediów, jak i w kleszczach ekspertów.

Schemat 1. Płaszczyzny komunikacyjne aktorów

Źródło: opracowanie własne. 

Ogólnie rzecz biorąc, aktorów można traktować jako organizacje a ko
munikowanie polityczne jako komunikowanie organizacyjne. Jest to jedno 
z pól badań tegoż procesu. Aktorzy jako organizacje posiadają cztery 
płaszczyzny komunikacyjne. Są nimi: komunikacja wewnętrzna, czyli 
wewnątrzorganizacyjna, komunikacja konfliktowa (komunikacja z innymi 
aktorami – organizacjami), komunikacja medialna, czyli przez media, oraz 
komunikacja włączająca, będąca siecią komunikacyjną aktorów (schemat 1).
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Teoria organizacji wyróżnia pięć typów zależności między komuniko
waniem a organizacją. W całej pełni można je także odnieść do komuni
kowania politycznego.

Są to następujące zależności:
1. organizacje składają się z komunikacji: organizacja jest operatywnie 

zamkniętym systemem, gdzie powstają i reprodukują się decyzje komu
nikacyjne. Organizacja trwa dzięki mowie i komunikacji (teksty, dyskusje, 
narracje);

2. organizacje jako komunikatorzy i mówcy: organizacje komunikują się 
dzięki jednostkom, ale organizacja sama w sobie jest komunikatem. Instru
mentami są tutaj: public relations, reklama, kampanie, formy bezpośrednie;

3. organizacje są przestrzeniami i strukturami komunikacyjnymi: za
gadnieniami tymi zajmuje się komunikowanie organizacyjne jako nauka. 
Komunikowanie to jest mniej lub bardziej drożne, może mieć charakter 
wertykalny albo horyzontalny;

4. organizacje jako przedmiot komunikowania: zainteresowanie ko
munikacyjne organizacją pochodzi ze strony mediów, jak i zwykłych lu
dzi, których komunikacja ma charakter interpersonalny. W ramach tych 
procesów kształtuje się image organizacji, oceny pracy, wyobrażenia o niej;

5. organizacje są czynnikami zmian komunikacyjnych: organizacje 
zmieniają się w następstwie działań dziennikarskich, obserwacji, ewentu
alnie krytyki. Zmiany komunikacyjne organizacji wynikają m.in. z rozwoju 
technologii, np. rozwoju nowych mediów.

PODZIAŁ AKTORÓW WEDŁUG 
KRYTERIUM ORGANIZACJI

Z punktu widzenia rodzaju zorganizowania (przy uwzględnieniu teorii 
działania) aktorów komunikowania politycznego można podzielić na trzy 
typy. Są to:

1. A k t o r z y  i n d y w i d u a l n i , którzy najczęściej działają w ramach 
organizacji lub grupy. Posiadają jakiś program, system wartości, 
cele i zasoby, np. wiedzę, poparcie oraz chęci działania.
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2. A k t o r z y  k o l e k t y w n i  – są zbiorem aktorów indywidualnych 
należących do organizacji z mniejszym lub większym stopniem 
formalnego zorganizowania, np. związki, stowarzyszenia, ruchy 
społeczne (np. ekologiczne, feministyczne), ale przede wszystkim 
partie polityczne. Decyzje są podejmowane na zebraniach, kon
gresach, zjazdach w drodze głosowań.

3. A k t o r z y  k o r p o r a c y j n i  – istnieje w nich silny stopień formalnego 
zorganizowania. Przykładami tego typu aktorów są ministerstwa, 
urzędy, przedsiębiorstwa. Istnieje struktura hierarchiczna, decyzje 
nie są podejmowane w drodze głosowań, lecz zarządzeń, decyduje 
kierownictwo korporacji.

Aktorzy indywidualni, kolektywni mają swoje interesy, które wynikają 
z orientacji, wartości, wiedzy, spraw społecznych. Sami siebie postrzegają 
w określony sposób, sami siebie definiują (opis własny) i są w określony spo
sób postrzegani i opisywani przez innych aktorów (cudzy opis). W aspekcie 
komunikacyjnym chodzi im o uzyskanie pewnej tożsamości i identyfikacji 
przez obywateli.

PODZIAŁ AKTORÓW WEDŁUG KRYTERIUM 
STOSUNKU DO INTERESÓW

Dla komunikowania politycznego ważne jest określenie miejsca w nim 
poszczególnych aktorów wydzielonych na podstawie stosunku do interesów. 
Na tej podstawie aktorów dzielimy na trzy następujące typy:

1. A k t o r z y  a r t y k u l a c j i  i n t e r e s ó w. Są nimi: związki, sto
warzyszenia, inicjatywy obywatelskie, (nowe) ruchy społeczne. 
Podejmują określone tematy i problemy, które starają się wpro
wadzić do systemu politycznodecyzyjnego (np. ekologia, pro
blemy mniejszości seksualnych, energetyka). Są relatywnie słabo 
zorganizowani, nie posiadają trwałych struktur organizacyjnych. 
Kładą duży nacisk na zaistnienie w opinii publicznej, m.in. przez 
działania spektakularne, medialne. Aktualnie w dużym stopniu 
wykorzystują internet jako platformę komunikacyjną. Środek 
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ten służy im do organizowania akcji, demonstracji i protestów. 
U niektórych tego typu aktorów występuje formalne członkowstwo 
(np. związki zawodowe) a u innych funkcjonują słabe struktury 
organizacyjne (ruchy społeczne). Ogólnym celem tychże aktorów 
jest wywieranie wpływu na decyzje parlamentarne i rządowe. 
Na swoje interesy patrzą jednak wąsko, często nie uwzględniają 
szerszych interesów społeczeństwa. Z tego powodu są krytykowani 
zarówno przez opinię publiczną, jak i władze różnych szczebli.

2. A k t o r z y  a g r e g a c j i  i n t e r e s ó w : partie. Podstawowa różnica 
między partiami a innymi organizacjami społecznymi polega na tym, 
iż te pierwsze nastawione są na wybory, w których uczestniczą 
i za pomocą których starają się przeprowadzać swoje cele, tj. głównie 
zdobycie władzy w państwie. Partie są pewnym zjednoczeniem 
obywateli, które działa w sferze politycznej w dłuższym okresie 
czasu, zarówno w skali lokalnej (regionalnej), jak i ogólnokra
jowej. Ogniskują (łączą) interesy a sformułowane cele starają się 
bezpośrednio wprowadzać do procesu politycznodecyzyjnego. 
Oprócz członków posiadają skupionych wokół nich wolontariuszy 
i sympatyków. Zatrudniają tzw. „polityków zawodowych”, którzy 
funkcjonują na etatach partyjnych lub korporacyjnych, np. w ad
ministracji, przedsiębiorstwach.

Historycznie rzecz biorąc, partie przechodziły ewolucję związaną ze zmia
nami społecznymi, politycznymi i gospodarczymi. Wpływ na tę ewolucję 
wywierają także zmiany w mediach i ich ekspansja. Uwzględniając czynniki 
historyczne, można wyróżnić następujące typy partii:

a) Partie elitarne, będące wczesną formą tych organizacji: swą działal
ność opierały na małych grupach, sieciach członków powiązanych 
strukturami personalnymi wśród elit. Posiadały słabo rozwiniętą 
sieć społeczną, relatywnie małą liczebność. Orientowały się na opa
nowanie parlamentów. Były to tzw. „partie ramowe”.

b) Partie masowe, nastawione były na zdobycie jak największej liczby 
formalnych członków. Posiadały homogeniczną bazę społeczną 
opartą na klasach i warstwach społecznych. Dużą rolę odgrywały: 
ideologia, orientacja socjalna, nacjonalizm, także religia. Typowymi 
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przykładami partii masowych były partie robotnicze i komuni
styczne.

c) Catch-all Party wychodziły (wychodzą) z założenia, że współcześnie 
maleje rola czynnika ideologicznego, natomiast rośnie rola wyborów 
i walki wyborczej. Partie te mają orientację krótkoterminową, chodzi 
im o osiągnięcie bieżących celów politycznych i ekonomicznych. 
Członkowstwo ma mniejsze znaczenie, dużą rolę odgrywają elity 
i ich społeczne wizerunki. Są to tzw. „konie wyborcze” partii.

d) Partie kartelowe (cartel party) orientują się głównie na państwowe 
subwencje, trochę przypominają partie masowe, gdyż duże zna
czenie przywiązują do pozyskiwania członków. Dzięki dotacjom 
prowadzą profesjonalną politykę partyjną.

e) Movement party (partie ruchu) – mające charakter albo lewicowoli
beralny, albo prawicowokonserwatywnoekstremalny. Te pierwsze 
akcentują ekologię, pokój, feminizm. Drugie natomiast nacjonalizm, 
„tradycyjne” wartości, religię, ich bazą społeczną są ludzie nieza
dowoleni, czy wręcz wykluczeni. Zarówno pierwsze, jak i drugie 
nastawione są na „inscenizację”, zaistnienie w opinii publicznej.

f) Profesjonalne partie wyborcze (electoral-professional party) orientują 
się na wybory. Ich wewnętrzna struktura organizacyjna jest słaba. 
Przywództwo partyjne jest silnie spersonalizowane. Ogromną wagę 
przywiązują do komunikacji medialnej, koncentrują się na kon
kretnych tematach i problemach.

W demokracji medialnej we wszystkich typach partii istotną rolę odgry
wa komunikacja zewnętrzna, obliczona, z jednej strony, na informowanie 
społeczeństwa (elektoratu) o swoich działaniach, z drugiej, na przyciąganie 
permanentnej uwagi i sympatyków (tabela 1).

Tabela 1. Zewnętrzna komunikacja partii w demokracji medialnej

Cele/ formy Tendencje

Działania 
kampanijne

Dążenie do zwracania uwagi, rozpoznawalności działaczy 
i kandydatów, pokazywanie ich kompetencji i fachowości

Obserwacja Obserwacja „rynku opinii”, analizy medialne, 
demoskopia, zlecanie i prowadzenie badań
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Cele/ formy Tendencje

Profesjonalizacja 
aparatu

Rozbudowa służb medialnych, doskonalenie komunikowania 
politycznego i politycznych public relations

Media Penetracja sfery publicznej

Media partyjne Malejące znaczenie mediów partyjnych, 
wykorzystywanie ekspertów

Telewizja
Telewizja jako polityczne „medium wiodące” z dużym 
zasięgiem i relatywnie dużym stopniem wiarygodności 

– polityka jako obraz, wizualizacja, inscenizacja

Radiofonia Medium „pierwszej informacji”, medium 
„towarzyszące”, wywiady z działaczami

Prasa Dbanie o kontakty z tygodnikami prestiżowymi, prasa 
lokalna i regionalna – prezentacje bezpośrednie

Komunikacja 
bezpośrednia Lokalny i regionalny rezonans działań partyjnych

Komunikacja 
kampanijna

Management komunikacyjny, „produkcja” symboli, 
reklamy lokalne, plakatowanie, gazetki wyborcze

Źródło: opracowanie własne.

3. A k t o r z y  r e a l i z a c j i  i n t e r e s ó w :  p a r l a m e n t y,  r z ą d y, 
a d m i n i s t r a c j e . Między parlamentem, rządem a partiami po
litycznymi istnieje ścisły związek wynikający z przenikania się elit 
politycznych wybranych wcześniej w wyborach (elity są w dużym 
stopniu wspólne). W wymiarze komunikowania politycznego 
posiadają one bonus uwagi, są zauważalni i rozpoznawalni przez 
publiczność.

Wewnętrzna komunikacja parlamentarna jest raczej słabo znana opinii 
publicznej. Można w niej wyróżnić dwa typy: komunikację wertykalną oraz 
horyzontalną. Pierwsza dotyczy interakcji między kierownictwem parlamen
tu a deputowanymi (informowanie o podejmowanych przedsięwzięciach), 
druga – to komunikacja deputowanych między sobą. Można także wyróżnić 
komunikację „pracy”, komunikację „realizacji” oraz komunikację „prezen
tacji” („przedstawiania”). Pierwsza odbywa się poza wiedzą szerokiej opinii 
publicznej, ma charakter kolegialny i rzeczowy, np. posiedzenia komisji. 
Druga to komunikacja większości parlamentarnej decydującej o przyjmo
wanych ustawach i nadającej tempo pracy całego parlamentu. Trzecia jest 
najważniejsza dla komunikowania politycznego, ujmuje i interpretuje procesy 
decyzyjne. Jest też „najatrakcyjniejsza” dla publiczności (konflikty, tarcia, 
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ostre dyskusje na forum plenarnym). Pojedynczy parlamentarzyści, grupy 
lub frakcje mają wpływ na decyzje podejmowane przez rząd, co określane 
jest jako „parlamentarne współrządzenie”. Dotyczy to zarówno większości, 
jak i opozycji. Do informowania o pracy parlamentu media muszą podcho
dzić w sposób selektywny, bowiem nie wszystkie tematy są interesujące dla 
publiczności. Z pewnością zainteresowaniem cieszy się polityka społeczna, 
zagadnienia ekologiczne, ochrona zdrowia, polityka personalna (schemat 2).

Schemat 2. Parlament jako aktor komunikowania politycznego

Źródło: opracowanie własne.

Prowadzenie komunikacji rządowej jest niezbędne z punktu widzenia 
utrzymania legitymizacji. Rząd ma do dyspozycji szereg form działania 
na tym polu: komunikaty, wyjaśnienia, wywiady premiera i ministrów, udział 
w radiowych i telewizyjnych programach publicystycznych, konferencje pra
sowe. Oprócz tego ważne jest uczestnictwo członków rządu w spotkaniach 
terenowych z mieszkańcami. Szczególna rola przypada rzecznikowi rządu, 
który informuje i objaśnia podejmowane przez rząd działania i decyzje. 
Formalnymi narzędziami komunikacyjnymi są też Biuletyny Informacji 
Publicznej. Istotną rolę w tym procesie odgrywają kompetencje komuni
kacyjne rządzących, umiejętności jasnego formułowania myśli, elokwencja 
językowa, znajomość pozawerbalnych form komunikacyjnych. W demokracji 
medialnej ważna jest osobowość i wizerunki mówców. Zmienia się także 
logika działania administracji ministerialnej (tabela 2).
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Tabela 2. Logika działania „klasycznej” i „politycznej” 
administracji ministerialnej

Cechy Administracja 
„klasyczna”

Administracja 
„polityczna”

Wykształcenie 
pracowników prawnicy

wzrastający udział 
naukowców z dziedzin 

nauk społecznych 
i ekonomii

Rekrutacja pracowników według regulaminów, 
konkursy

specjaliści, często 
bez doświadczenia 

w służbie publicznej

Relacje z partiami
lojalność wobec 

kierownictwa politycznego 
lub neutralność

często członkowie partii, 
lojalność wobec „szefa”

Postawy w pracy
orientacja 

na rozwiązywanie 
problemów

formy pracy 
według sytuacji, 

silna konkurencja, 
rozwiązywanie konfliktów

Rytm pracy realizacja zadań 
wewnętrznych

oczekiwania zewnętrzne, 
dopasowanie, 

elastyczność działań

Źródło: (Schatz 2008, s. 158).

Rośnie rola komunikacji administracyjnej i to zarówno w centrum, jak 
i w terenie. Wynika to z bezpośredniej „odczuwalności” decyzji admini
stracyjnych przez obywateli. W systemie administracyjnym na wszystkich 
szczeblach funkcjonują rzecznicy prasowi, na ogół profesjonalnie przygo
towani do pełnienia swych funkcji. Oprócz informowania, ich głównym 
zadaniem jest wyjaśnianie lokalnej oraz regionalnej opinii publicznej 
konkretnych decyzji i problemów mających przełożenie na życie obywateli. 
Ogólnie komunikację administracyjną można podzielić na „wewnętrzną” 
oraz „zewnętrzną”. Komunikacja pierwszego typu dotyczy informowania 
o wewnętrznych mechanizmach podejmowania decyzji, zagadnień perso
nalnych oraz w określonych odstępach czasowych – wyborczych. Admi
nistracja ma ku temu szereg narzędzi. Komunikacja drugiego typu działa 
w określonych ramach prawnych, np. ochrony informacji niejawnej. W Polsce 
ważnymi jej instrumentami są: prasa samorządowa, portale samorządowe, 
zewnętrzne narzędzia informacyjne.
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AKTORZY W SYSTEMIE INTERMEDIARNYM

Wewnątrz systemu politycznego funkcjonuje tzw. „system intermediarny” 
jako system pośrednictwa interesów. Jest on istotną częścią komunikowania 
politycznego. System ten usytuowany jest między światem życia obywateli 
a systemem politycznoadministracyjnym, który jest „nośnikiem” decyzji. 
Przyjął nazwę od angielskich słów: intermediary (‘pośredniczący’, ‘pośredni’, 
‘pośrednik’), intermediate (‘pośredni’, ‘przejściowy’, ‘środkowy’, ‘pośredniczyć’), 
intermedium (‘czynnik pośredniczący’). Wszystkie te pojęcia oddają istotę 
rzeczy: między obywatelami a systemem politycznym, systemem podejmo
wania decyzji istnieje coś pośredniego, coś, co umożliwia prezentowanie 
poglądów, opinii i interesów oraz ich pośrednictwo. Obywatele na co dzień 
pozbawieni są skutecznych metod i sposobów wpływania na decyzje, acz
kolwiek przez aktywny udział w opinii publicznej mają takie „teoretyczne” 
możliwości. Graficznie cały mechanizm prezentuje schemat 3 wskazujący 
na miejsce i rolę aktorów w systemie.

Schemat 3. Aktorzy w systemie intermediarnym

Źródło: (Rucht 2007, s. 19).

Schemat Dietera Ruchta (termin, o którym mowa, używany jest także 
w literaturze angloamerykańskiej) pokazuje kilka charakterystycznych 
zjawisk:

• Po pierwsze, partie polityczne usytuowane są najbliżej systemu po
litycznoadministracyjnego, ze swej istoty są „polityczne”, wchodząc 
do tegoż systemu.
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• Po drugie, związki i stowarzyszenia usytuowane są pośrodku między 
obywatelami a systemem politycznoadministracyjnym, są „bliżej” 
obywateli niż partie.

• Po trzecie, ruchy społeczne, inicjatywy obywatelskie usytuowane 
są najbliżej obywateli, wchodzą w ich środowisko.

• Po czwarte, media masowe są samodzielnym pośrednikiem między 
obydwoma poziomami i jako takie są aktorem reprezentowania 
interesów społecznych.

Termin „pośrednictwo interesów” jest centralnym terminem obrazującym 
generowanie, łączenie oraz artykulację interesów. Interesy obywateli muszą 
być budzone, stymulowane czy wręcz produkowane. Wewnątrz każdego 
z aktorów mają miejsce różnorodne procesy polegające na agregacji, selekcji, 
interpretowaniu i wiązaniu interesów. Znaczenie ma komunikacja interper
sonalna, której efektem może być np. lobbing. Sam system intermediarny 
może być traktowany sam w sobie jako polityczny system demokratyczny 
w miniaturze. Analitycznie można w nim wyróżnić poziomy: horyzontalny 
oraz wertykalny. Pierwszy zawiera w sobie komunikację, konflikty i koope
rację między organizacjami. Następuje też proces integracji aktorów indy
widualnych i kolektywnych oraz pojedynczych osób do różnych organizacji, 
np. członkowie partii do stowarzyszeń sportowych, związków zawodowych 
(także odwrotnie) czy ruchów społecznych. Trudno jest ocenić, jak silne jest 
to zjawisko. Na płaszczyźnie wertykalnej następuje kooperacja i komunikacja 
między organizacjami a społeczeństwem, z jednej strony, a organizacjami 
a systemem politycznym, z drugiej. Następuje przenikanie „w górę”.

Funkcjonowanie systemu intermediarnego rodzi określone wyzwania dla 
aktorów indywidualnych, kolektywnych i korporacyjnych. Przede wszyst
kim muszą oni dbać o „udział” w opinii publicznej i wizerunek, co dzieje 
się m.in. za pomocą działań PR. Z drugiej strony, muszą utrzymywać stałą 
więź z obywatelami usytuowanymi „na dole” piramidy, ale mającymi „coś 
do powiedzenia” w wyborach. Związkom tym bardziej sprzyja jednoman
datowa ordynacja wyborcza, niż ordynacja proporcjonalna. Aktorzy muszą 
także dbać o prowadzenie profesjonalnej polityki komunikacyjnej nie tylko 
ze szczebla centralnego, lecz także ze szczebli regionalnych.
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MEDIA JAKO AKTOR W SYSTEMIE 
INTERMEDIARNYM

Łacińskie słowo „medium” oznacza „znajdujący się pośrodku”. Media 
są nośnikami sygnałów, są zarówno produktami (np. książka, egzemplarz 
gazety, film), jak i urządzeniami technicznymi (telewizor, aparat fotogra
ficzny, komputer). Media są też systemami konwencjonalnymi, które nie 
tylko niosą sygnały, ale też je modyfikują (język, pismo, muzyka, obraz). 
Termin ten jest wieloznaczny, podlega pewnej inflacji, gdyż używany jest 
przez wiele dyscyplin i nadużywany także w mowie codziennej. W literatu
rze rozpowszechniona jest koncepcja, według której można wyróżnić trzy 
typy mediów (Pross 1974):

1. Media „pierwszego stopnia”. W tym sensie media są elementarnym 
środkiem ludzkich kontaktów. Są to przede wszystkim język oraz 
formy niewerbalne, jak mimika, gesty, mowa ciała, kontakt wzro
kowy itd. Te pierwotne media nie są urządzeniami (technicznymi), 
ale uskuteczniają porozumiewanie się partnerów.

2. Media „drugiego stopnia”. W przekazywaniu informacji pośredniczą 
produkty ludzkiej działalności, jak pismo, druk, gazeta, czasopismo, 
książka, plakat.

3. Media „trzeciego stopnia”. Są nimi urządzenia techniczne, które 
pośredniczą między nadawcą a odbiorcą w przekazywaniu treści, 
jak telefon, telegraf, radio, telewizor, film, płyta, kaseta, komputer.

4. Media „czwartego stopnia”, gdzie komunikator i odbiorca wyko
rzystują urządzenia cyfrowe. Są nimi: media online, multimedia, 
internet (nowe media).

W powszechnym użyciu jest także termin „media masowe”, używany 
najczęściej zamiennie z terminem „media”, ale kieruje uwagę na społeczne 
aspekty ich funkcjonowania i wiąże się z koncepcją „masy” jako publiczności 
odbiorczej. Media masowe kierują swoje przekazy – masowo – zwielokrot
nione do publiczności masowej, czyli liczebnie dużej, przy czym proces ten 
ma charakter ciągły, nie jest pojedynczym aktem. W tym artykule skupimy 
się na pokazaniu aspektów mediów jako aktora w systemie intermediarnym. 
Należy zatem zwrócić uwagę, ilu aktorów bierze udział w komunikowaniu. 
Wyróżniamy zatem następujące konstelacje: one to one, czy komunikowanie 
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interpersonalne, one to many, czyli formy komunikowania masowego oraz 
many to many, czyli fora i platformy dyskusyjne w internecie.

W nauce rozpowszechniona jest typologia, według której media rozpa
trywane są w czterech wymiarach:

1. media jako techniczne kanały komunikacyjne,
2. media jako organizacje z własnymi celami i interesami,
3. media jako zinstytucjonalizowany system,
4. media jako system społeczny.

Po pierwsze, media są technicznymi kanałami komunikacyjnymi dlatego, 
że posiadają zdolność transportowania znaków – wizualnych, audytywnych 
oraz audiowizualnych. Są zatem rozumiane jako „środek transportowy” 
rozpowszechniający znaki wśród szerokiej publiczności. Są to gazety, tele
wizja, radio. Są zatem pewnymi urządzeniami, dostępnymi dla odbiorców 
(aspekt techniczny).

Po drugie, media są organizacjami, czyli aktorami korporacyjnymi. Jako 
takie mają własne interesy, cele, ale również orientacje normatywne, zasoby 
oraz strategie realizacji tychże interesów i celów. W mediach funkcjonują 
jednocześnie duże płaszczyzny: dziennikarskoredakcyjna oraz biznesowa, 
realizująca cele ekonomiczne (dochody).

Po trzecie, media mają status instytucji, w tym sensie regulują życie 
społeczne, pełnią określone role społeczne. Kierują się specyficzną logiką 
działania (media logic), czego wyrazem jest m.in. stosowanie specyficznych 
zasad doboru i selekcji informacji, która jest przekazywana odbiorcom 
(gatekeeping, teoria wartości informacji). Dotyczy to także informacji 
politycznej (entertainizacja polityki).

Po czwarte, pojedyncze media funkcjonują w danym kraju w ramach 
systemu, który składa się z systemu prasowego, radiofonii i telewizji. W pań
stwach demokratycznych (wolnorynkowych) istnieje konkurencja między 
poszczególnymi elementami tegoż systemu. System medialny jest jednocze
śnie elementem szerszego suprasystemu państwa, w którym funkcjonują 
także, rzecz jasna, inne systemy, jak: polityka, gospodarka, nauka, wymiar 
sprawiedliwości, służba zdrowia itd. System medialny wchodzi w perma
nentne interakcje z tymi systemami.

W tym miejscu trzeba zwrócić uwagę na problem funkcji mediów 
(w systemie intermediarnym). Na ogół wyróżnia się trzy zasadnicze funkcje: 
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dostarczanie informacji, kształtowanie opinii oraz dostarczanie rozrywki. 
Są to tzw. funkcje prymarne (podstawowe), które nie wykluczają pełnienia 
przez media także innych funkcji, będących przejawami trzech podstawo
wych. Najistotniejsze znaczenie ma informowanie społeczeństwa oraz po
szczególnych jednostek o aktualnych wydarzeniach, faktach, stanach rzeczy, 
a tym samym odzwierciedlanie rzeczywistości społecznej i przyrodniczej. 
Ogólnie można powiedzieć, że media są pośrednikiem w relacjach jednostki 
i społeczeństwa ze światem, który jest doświadczany w coraz większym 
stopniu pośrednio, co analizuje teoria mediatyzacji.

Z merytorycznego punktu widzenia funkcje mediów można podzie
lić na: funkcje społeczne, funkcje polityczne oraz funkcje ekonomiczne. 
Funkcje społeczne (funkcje dla społeczeństwa) to: socjalizacja, orienta
cja społeczna, rekreacja (rozrywka), eskapizm oraz integracja. Funkcje 
ekonomiczne to: cyrkulacja, wiedza ekonomiczna, terapia socjalna oraz 
pomoc legitymizacyjna. Dla komunikowania politycznego najważniejsze 
są funkcje polityczne: dostarczanie wiedzy politycznej, kształtowanie opi
nii publicznej, artykulacja interesów, socjalizacja polityczna oraz krytyka 
i kontrola władzy. Funkcje polityczne (funkcje wobec systemu polityczne
go) polegają na służeniu demokracji i wzmacnianiu jej zasad. Centralne 
znaczenie ma kształtowanie (tworzenie) opinii publicznej – przestrzeni 
komunikowania politycznego. Tematy medialne tworzą medialną opinię 
publiczną. Funkcja artykulacyjna polega na reprezentowaniu przez media 
interesów jednostek, grup, organizacji i całego społeczeństwa wobec syste
mu politycznego, systemu podejmowania decyzji. Socjalizacja polityczna 
to uczenie jednostek ról obywatelskich: wyborcy, oponenta, demonstranta, 
członka partii, czyli uczenie uczestnictwa w życiu politycznym. Z tym wiąże 
się funkcja kształcenia politycznego. Ważne jest w tym kontekście uczenie 
rozumienia zjawisk i procesów politycznych. Krytyka i kontrola władz 
mogą być realizowane tylko w warunkach niezależności i wolności mediów.

Teoria komunikowania masowego uznaje media za aktora życia zbiorowego, 
podobnie jak szereg instytucji omówionych w tym artykule. W  s w o j e j 
d z i a ł a l n o ś c i  p u b l i c z n e j  n i e  j e s t  t o  a k t o r  b i e r n y,  l e c z 
a k t y w n y. W literaturze istnieje ptolemeuszowskie i kopernikańskie 
rozumienie roli i pozycji mediów. Stanowisko pierwsze, nazywane także 
stanowiskiem naiwnym, zakłada, że media są biernym obserwatorem świata 
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i są przy tym obserwatorem obiektywnym. Stanowisko drugie postrzega 
media jako aktora aktywnego, nie neutralnego obserwatora. Media są zin
tegrowane z otoczeniem i wywierają nań aktywny wpływ oraz, co ważne, 
konstruują rzeczywistość (także polityczną), a nie tylko ją rekonstruują. 
Media sterują uwagą, oferują specyficzne kody i interpretacje. Słowem, 
media tworzą rzeczywistość „drugiego stopnia”.

Schemat 4. Wpływ polityki i grup interesów 
na agendę medialną (agenda building)

Źródło: opracowanie własne.

Rolę mediów jako aktora objaśnia koncepcja agenda building. Mówi ona, 
że media – oprócz innych aktorów z dziedziny gospodarki, polityki, nauki 
itd., kształtują publiczną dyskusję. Opinia publiczna jest tutaj traktowana 
jako arena, na której konkurują różne idee. Media w kształtowaniu dyskusji 
politycznej dysponują mechanizmami filtracyjnymi, strategią i taktyką se
lekcji tematów, które mogą być słabiej lub silniej akcentowane lub w ogóle 
przemilczane. Agendę building można jednak również pojmować jako 
proces komunikacyjny, w którym nie tylko media, ale też aktorzy polityczni 
próbują wygodne dla siebie tematy i interpretacje umiejscawiać w opinii 
publicznej (schemat 4).

W artykule przeanalizowano rolę dwóch silnych instancji – aktorów poli
tycznych oraz mediów masowych w procesach komunikowania politycznego. 
Z jednej strony, rozwój technik komunikowania, mediatyzacja, wywierają 
ogromy, jeśli nie decydujący wpływ na funkcjonowanie sfery politycznej, 
z drugiej zaś, nie należy tracić z pola widzenia decydującego podmiotu, ja
kim jest społeczeństwo, które generuje własnych aktorów w postaci ruchów 
i inicjatyw obywateli stojących często w opozycji do systemu politycznego. 
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Publiczność medialna, społeczeństwo są także aktorami społecznymi. Pu
bliczność stanowią ludzie występujący w roli obywateli, wciągnięci w proces 
demokratycznodyskursywny. Jednak poziom aktywności społeczeństwa 
można by ocenić jako średni. Wielu ludzi nie uczestniczy w komunikowaniu 
politycznym (na co dzień) a nawet w wyborach.

PODSUMOWANIE: PERSPEKTYWA 
PERSONALISTYCZNO-AKTORSKA W BADANIACH 

KOMUNIKOWANIA POLITYCZNEGO

W Polsce i za granicą perspektywa ta (obok wyborczej i instrumentalnej) 
wyznacza wiele koncepcji połączonych z kierunkami konkretnych badań. 
Nie sposób ich tutaj wszystkich omówić. Zwrócimy uwagę na cztery kon
cepcje, które w ostatnich latach cieszyły się szczególną popularnością wśród 
badaczy różnych krajów. Wszystkie są ze sobą powiązane.

1. K o n c e p c j a  „ p o l i t y k i  z  t w a r z ą”. Personalizacja to kluczowa 
cecha współczesnej polityki demokratycznej, której skutki będą wyznaczać 
kształt demokracji XXI wieku. Negatywnymi dla demokracji konsekwencjami 
tego zjawiska są: a) nieuzasadniona redukcja złożoności procesu politycz
nego do motywacji i wyborów indywidualnych polityków w odniesieniu 
do odczytywania polityki przez obywateli, a na płaszczyźnie czynników 
zachowań wyborczych: promocja politycznie nieistotnych cech i faktów 
związanych z personaliami polityków; b) upośledzenie podstawowych 
funkcji organizacji politycznych na skutek przepływu władzy w kierunku 
jednostek kosztem grup i instytucji, osłabienia znaczenia kolegialnych spo
sobów decydowania; c) obniżenie jakości dyskursu politycznego w sferze 
publicznej przez marginalizowanie rozważania problemów politycznych 
na rzecz aspektów personalnych, nierzadko trywialnych.

Personalizacja polityki stoi w takim rozumieniu w sprzeczności z nor
mami i wartościami liberalnej demokracji, zorientowanymi na pomnażanie 
i ochronę dóbr publicznych, grozi rozpowszechnianiem praktyk koja
rzonych z modelem demokracji elitarnych. W literaturze istnieją jednak 
poglądy, że dyskusja nad negatywnymi konsekwencjami personalizacji jest 
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przedwczesna lub nieuzasadniona w świetle testów empirycznych. Właśnie 
zadaniem nauki jest dokładniejsze rozpoznanie tego procesu, rozważanie 
wad i zalet. Jest to temat frapujący i interesujący, współgra z problemem 
mediatyzacji w ogóle oraz mediatyzacji kampanii wyborczych w szczególe.

Personalizacja polityki odzwierciedla w ujęciu analitycznym podwójną 
perspektywę. Po pierwsze, oznacza wzrost roli jednostek w polityce przy 
jednoczesnym ograniczeniu znaczenia partii, instytucji i problemów poli
tycznych (indywidualni aktorzy polityczni stali się bardziej prominentni). 
Po drugie, określa wzrost roli atrybutów osoby polityka niezwiązanych 
bezpośrednio z polityką (związanych natomiast z osobą polityka) przy 
jednoczesnym ograniczeniu znaczenia atrybutów politycznych. Podmiotem 
w procesie personalizacji jest polityk. Analiza w takim rozumieniu zmierza 
do rozpoznania pozycji jednostki w systemie władz, obrazie medialnym czy 
procesie podejmowania decyzji.

Personalizacja polityki (scentralizowana i zdecentralizowana) zawiera 
w sobie trzy wymiary: instytucjonalny, wyborczy i komunikowania po
litycznego. W pierwszym ujęciu uwagę przykuwają zwykle prominentni 
politycy: liderzy partii, premierzy, wybrani ministrowie. W odniesieniu 
do tej grupy niektórzy badacze stosują pojęcie prezydencjalizacja. Pod
stawowa teza o personalizacji w wymiarze wyborczym ukazuje wzrost 
rangi polityka (np. lidera) w stosunku do innych czynników określających 
zachowania wyborcze (np. partii). W personalizacji komunikowania poli
tycznego zakłada się wzrost roli osoby polityka przy jednoczesnym spadku 
znaczenia innych aktorów politycznych. Zaprezentowana systematyka nie 
ma charakteru całkowicie rozłącznego, co wynika z wzajemnych zależności 
między poszczególnymi typami personalizacji, studia jednego z wymiarów 
powinny uwzględniać pozostałe (Mazur 2014).

2. K o n c e p c j a  w i z e r u n k u . Wizerunek (ang. image) to, innymi 
słowy, „obraz” lub „odbicie”, „podobizna”. W polskiej i zagranicznej lite
raturze istnieje wiele sposobów i koncepcji definiowania tegoż fenomenu 
społecznego i politycznego. Istnieją koncepcje politologiczne, socjologicz
ne, psychologiczne, kulturoznawcze itd. Jest to uproszczone, stypizowane 
wyobrażenie albo wrażenie powstające w procesie myślowym odbiorców 
przekazów społeczeństwa, ich postrzeganie przedmiotów, osób, stanów 
rzeczy, organizacji. Zawarty jest tutaj czynnik wartościujący. Konkretnie 
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„nosicielami” wizerunków są politycy, aktorzy, sportowcy i inne osoby 
występujące publicznie, chociaż wizerunek dotyczy także sfery prywatnej. 
Wizerunek dotyczy także państw i regionów. Powstaje za pośrednictwem 
komunikowania publicznego i interpersonalnego. Wizerunek posiada 
określone struktury i relatywną stabilność, czyli kontynuację czasową. 
Wizerunek „się ma”, „posiada” (prawdziwy, albo fałszywy). Można mówić 
o wizerunku „samego siebie” i wizerunku „obcych”.

Na gruncie psychologii istnieje wypracowana koncepcja tzw. „pierwszego 
wrażenia”, czyli pewnego obrazu obiektów powstającego w krótkim przedziale 
czasowym przy minimum informacji o nim. Istnieją cztery mechanizmy 
kształtowania wizerunku: a) uproszczenia przez typizację; b) uogólnienia 
doświadczeń jednostkowych; c) „powiększenia” poszczególnych przypad
ków i obiektów (efekt lupy); d) pozytywne bądź negatywne wartościowanie. 
Mierzenie i ewaluacja wizerunków musi uwzględniać szerokie konteksty 
kulturowe, historyczne (np. w przypadku państw), społecznopsychologicz
ne. W społeczeństwie medialnym „dawcą” wizerunków są głównie media.

Współcześnie polityka wkroczyła w „wiek fabrykowania wizerunków”. 
Definiowanie tej kategorii w polskiej literaturze jest podobne. Wskazuje się, 
że wizerunek polityka oznacza tworzone w określonym celu (np. wyborczym) 
szczególnego rodzaju wyobrażenie, które poprzez wywoływanie skojarzeń 
przydaje obiektowi dodatkowych wartości (np. społeczno psychologicznych, 
etycznych czy osobowościowych) i w ten sposób przyczynia się do jego 
emocjonalnego odbioru. Wartości, o które budowany image wzbogaca 
obiekt, mogą w ogóle nie znajdować uzasadnienia w jego realnych cechach 

– wystarczy, że posiadają określone znaczenie dla odbiorcy. Rdzeniem 
wyprodukowanych wizerunków kandydatów jest próba manipulowania 
relacjami w prasie i telewizji oraz ich kontrola, tak aby ukazać jak najbar
dziej medialną twarz kandydata oraz, w tym samym czasie, ukształtować 
wizerunek zgodny z apelem, jak kandydat chce go wykorzystywać podczas 
kampanii. W rezultacie media konstruują przed wyborcami określoną 
rzeczywistość polityczną.

Reasumując, pojęcie wizerunku jest związane z pojęciem stereotypu. 
Jest to uproszczone, przesadzone i wartościujące wyobrażenie, pseudosąd, 
niemający ograniczeń ważności (obowiązywania) i niepoddający się w spo
sób dostateczny empirycznemu potwierdzeniu. Budowaniu wizerunku 
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towarzyszy efekt aureoli, polegający na osądzaniu jednostki na podstawie 
wyglądu zewnętrznego, zachowania, głosu, nie zaś przekazu politycznego. 
To, jak wyborcy odbierają przekaz, uzależnione jest od następujących ele
mentów: 55% mowy ciała, 38% tonu i barwy głosu, 7% wypowiadanych 
słów (Cwalina, Falkowski 2005; Dolińska 2009).

3. K o n c e p c j a  c e l e b r a c j i . Celebrity definiuje się jako system słu
żący waloryzacji znaczenia i komunikacji. Osiągnięcie statusu celebryty 
(politycznego) jest możliwe na wielu obszarach współczesnej kultury. Siła 
statusu celebryty ujawnia się w biznesie, polityce, sztuce i funkcjonuje 
jako instrument definiowania sukcesu. Celebryta to osoba znana z tego, 
że jest znana, a gwiazdę czyni definiowalna i publikowalna osobowość. 
Pojawienie się celebrytów, podobnie jak pseudowydarzeń, jest skutkiem 
rozwoju społeczeństwa konsumpcyjnego, w którym wzrastają oczekiwania 
spektakularnych wydarzeń w każdej dziedzinie życia. Sprzyja to kreacji 
wydarzeń i osób o wątpliwym znaczeniu, ale zaspokajających oczekiwania.

W przeciwieństwie do dawnych bohaterów, współczesne znakomitości 
są kreacją mediów, którymi powoduje chęć zysku. Znakomitości znane 
są tu i teraz, szybko się nużą i zastępowane są przez inne. Cechy wyróżniające 
je spośród im podobnych to nic nieznaczące, trywialne właściwości, nie
wymagające żadnych umiejętności (manieryzm, język, barwa głosu, ubiór). 
Ich obecność w przestrzeni publicznej wyznaczana jest relacjami z innymi 
celebrytami, a najczęściej dyskutowanymi tematami są problemy codzienne, 
seksualność, dieta, gusta i upodobania kulinarne czy modowe, styl życia.

Polityczni celebryci są uzupełnieniem zjawiska celebrytów w kulturze 
popularnej. To osoby publiczne, których życie prywatne jest równie ważne 
i szeroko publicznie opisywane, jak ich zawodowe dokonania. Jeżeli pu
bliczność, a szczególnie media tabloidalne, zarówno prasowe, jak i elektro
niczne, nie interesują się życiem prywatnym danej osoby, to nie ma statusu 
celebryty. Teoria wyróżnia trzy typy celebrytów: a) znakomitości filmowe, 
które utrzymują dystans wobec publiczności (rzadko grywają w filmach 
i rzadko udzielają wywiadów); wyróżniają się cechami fizycznymi (młodość, 
uroda) oraz osobowością; b) znakomitości telewizyjne, które można spotkać 
codziennie na ekranie, czy w prasie, ich główną cechą jest familiarność 
(goście talk-shows, prezenterzy wiadomości); c) popcelebryci, których 
głównym wyróżnikiem i ambicją jest bycie autentycznym, wyjątkowym, 
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niepowtarzalnym; gwiazda popu czyni wszystko, aby wyróżnić się spośród 
konkurentów (styl bycia, ubiór, fryzura).

Kreowanie celebrytów politycznych może być wynikiem swoistej stra
tegii marketingowej, której celem jest dotarcie do szczególnego rodzaju 
publiczności niezainteresowanej polityką jako procesem, ale dla której 
istotna jest personalizacja tego procesu. Często jest to zabieg wykreowany 
przez tabloidy. Status politycznego celebryty może być pochodną jednej 
z trzech sytuacji: urodzenia, wplątania w polityczny skandal, charyzma
tycznego działania lub dokonań publicznych. John Street wyróżnia dwie 
kategorie celebrytów: tradycyjnego polityka oraz postać ze świata rozrywki, 
która pojawia się w polityce i głosi prawo do reprezentowania innych ludzi 
i ich racji. Stosowanie określenia celebryta wobec polityków oznacza, że ich 
działania wpisują się w proces wzmacniania afektywnych instrumentów 
zarządzania wolą wyborców (Piontek 2011).

4. K o n c e p c j a  M e d i a E g o  w  M e d i a Po l i s . Procesy mediatyzacyjne 
w sferze politycznej doprowadziły do powstania nowego tożsamościowego 
typu polityka, który nazwany został MediaEgo. Ów polityk funkcjonuje 
w specyficznym z badawczego punktu widzenia środowisku – MediaPolis. 
Zaowocowało to również obserwowalnymi zmianami paradygmatów komu
nikacyjnych w obrębie komunikowania politycznego. Mamy do czynienia 
z paradygmatem: nowa retoryka, nowa narracja oraz paradygmatem: ko
munikowanie wizerunku, (nie) nowe media, (nie) nowe kanały komunikacji.

Kategoria MediaPolis funkcjonuje w literaturze przedmiotu od początku 
XXI wieku. Polis to wspólnota obywateli, której członkowie w sposób pu
bliczny dyskutują swoje sprawy. We współczesnej polis dyskusja odbywa się 
kanałami zapośredniczonymi medialnie. MediaPolis skupia w sobie sprawy 
związane z tzw. „bulwarem”, czyli stabloidyzowaną przestrzenią publiczno

polityczną, jak i z „parlamentem”, stanowiąc platformę do aktywnego uczest
nictwa w politycznych wydarzeniach. Zdaniem niektórych badaczy (Roger 
Silverstone) MediaPolis wyrasta z kryzysu współczesnego społeczeństwa 
w erze postpolityki. Ów kryzys ma charakter moralny, etyczny i politycz
ny. MediaPolis to też przestrzeń współczesnej komunikacji bezpośredniej 
(face-to-face) między ludźmi. Publiczna przestrzeń komunikacji tworzona 
jest w obrębie elity, która uczestniczy w debacie i wypracowuje sobie sądy. 
MediaPolis jest nie tylko miejscem zacierania się granic między polityką 
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a rozrywką, lecz ma też wymiar kosmopolityczny. Polis jest organizacją 
ludzi działających wspólnie i rozmawiających ze sobą.

To właśnie w takim środowisku wyrasta nowy tożsamościowy typ polityka 
medialnego – MediaEgo. Wskaźnikami dla tego typu personalnego polityka 
są: brak wcześniejszej rozpoznawalności w szerszym gronie odbiorów / 
publiczności / elektoratu, konieczność zdobycia politycznej popularności 
w relatywnie krótkim czasie, plastyczność komunikacyjna, łatwość nawią
zywania relacji z otoczeniem, koncyliacyjność, używanie języka właściwego 
dla zideologizowanych formacji politycznych, stosowanie jednokierunko
wych komunikatów perswazyjnych, pozorna szczerość, prawdomówność, 
otwartość na dialog z otoczeniem, odwoływanie się do wyższych wartości 
(w tym świętości) znanych i wyznawanych przez odbiorców komunikatów, 
podkreślanie funkcjonowania we wspólnocie (MY), kompromisowość 
w kontaktach z otoczeniem i bezkompromisowość w walce z „wrogami”. 
MediaEgo koncentruje się na siebie w zakresie tzw. egocastingu, szczególnie 

„autopublikacji” w internecie.
MediaEgo, mimo deklarowanej szczerości i prawdziwości intencji, opiera 

się na medialnej manipulacji w sferze kreacji tożsamości, w sferze politycz
nej (budowanie widoczności) i w sferze publicznopopularnej, całkowicie 
zmediatyzowanej (celebracja). MediaEgo – jego pozytywny wizerunek 

– istnieje tylko w przestrzeni medialnej i w dyskursie medialnym. Można 
go traktować w kategoriach kulturowego narcyzmu. Poza tym światem 
MediaEgo praktycznie nie istnieje, przede wszystkim ze względu na brak 
jego politycznej i społecznej historii. Wykreowany wizerunek i reputacja 
zyskują akceptację elektoratu jeszcze niegłosującego (młodszego), który 
korzysta z mediów społecznościowych. Zjawiska, o których mowa, prowa
dzą w ostatecznej konsekwencji do zmiany paradygmatu komunikowania 
politycznego (WaleckaRynduch 2019).
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EUROENTUZJAŚCI CZY EUROSCEPTYCY? 

polscy dzIennIkArze o swoIM 
stosunku do europy

WSTĘP

Sytuacja Unii Europejskiej oraz Polski w jej strukturach zmienia się 
obecnie bardzo dynamicznie, a potrzeba refleksji nad przyszłością Unii 
i miejscem Polski we wspólnocie europejskiej od co najmniej kilku 

lat ponownie zyskuje na aktualności. Pytanie o stosunek do Unii jest przy 
tym dzisiaj w zasadzie pytaniem o wiarę w sens dalszej politycznej integracji 
oraz – co do niedawna zdawało się nie budzić niczyjej wątpliwości – także 
obecności Polski w unijnych strukturach. Na polskiej scenie politycznej 
pojawiły się bowiem ugrupowania otwarcie kwestionujące sens polskiego 
członkostwa w Unii, a i sam obóz rządzący zdaje się nie przejmować nad
miernie zaostrzającym się konfliktem na linii Warszawa–Bruksela.

Proces europejskiej integracji jest także procesem złożonym, a jego 
specyfika polega między innymi na tym, że ważne decyzje polityczne, które 
istotnie oddziałują na jakość życia obywateli w poszczególnych krajach 
członkowskich, są podejmowane na szczeblu europejskim. Tymczasem 
sytuacji tej nie towarzyszy obecność wspólnej, europejskiej sfery publicznej, 
która pomogłaby nie tylko legitymizować decyzje unijne, ale i przybliżyłaby 
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zwykłemu Europejczykowi złożone procedury wspólnotowe. W tym kontek
ście wielu badaczy podkreśla negatywne konsekwencje znacznie mniejszego 
natężenia działań komunikacyjnych w transnarodowej (europejskiej) prze
strzeni komunikacyjnej niż w komunikacji na poziomie krajowym (Latzer, 
Saurwein 2006, s. 11). Media krajowe działające w obrębie poszczególnych 
państw są nadal jedną z najważniejszych przestrzeni dla kreacji i przebiegu 
debaty europejskiej (Szymańska 2016, s. 41).

Szczątkowa obecność europejskiej sfery publicznej często traktowana 
jest, o czym wspomniano powyżej, jako istotny uszczerbek waloru demo
kratyczności instytucji unijnych (JasKoziarkiewicz 2019, s. 12–13). Z tego 
powodu pojawiają się też ogromne oczekiwania, jakie powszechnie wiąże się 
w UE z przekazem mediów jako antidotum na wszelkie deficyty demokracji 
instytucji unijnych (Hagen 2004, s. 7). Czy jednak media, zorganizowane 
i funkcjonujące na płaszczyźnie krajowej, są w stanie sprostać tym oczeki
waniom? W tym kontekście szczególnie ważne zdaje się pytanie o to, jakie 
znaczenie zyskuje nastawienie do idei wspólnej Europy dziennikarzy, którzy 
są autorami europejskich doniesień w mediach krajowych i publikacji jej 
dotyczących? To, w jaki sposób oni będą prezentować wydarzenia europej
skie, które z nich oraz w jakiej ramie interpretacyjnej, będzie mieć bowiem 
istotne znaczenie dla percepcji wydarzeń europejskich przez społeczeństwa 
poszczególnych krajów członkowskich, a per saldo i jakości europejskiej 
debaty publicznej.

OPIS PROJEKTU I ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE

Prezentowane w tym artykule badania są częścią większego projektu, zatytu
łowanego „Dyplomacja mediów i przekaz europejski na przykładzie polskich 
tygodników opiniotwórczych”, który był realizowany w semestrze letnim 
2018 roku w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej 
UJ. Celem projektu było ustalenie, jaką wizję integracji europejskiej kreują 
polskie tygodniki opinii oraz w jaki sposób swoje zadania w odniesieniu 
do procesu integracji postrzegają dziennikarze, będący autorami europej
skiego przekazu tych mediów?



255Euroentuzjaści czy eurosceptycy?

Badania objęły przekaz i nastawienie dziennikarzy polskich tygodników 
opiniotwórczych z kilku powodów. Po pierwsze, charakter przekazu tygodników 
społecznopolitycznych dobrze koresponduje z celem badań. Wielu badaczy 
polskich i zagranicznych zaleca analizę przekazu prasy jako podstawowej 
instytucji socjalizacji politycznej społeczeństwa i dostarczyciela argumentów 
w publicznych debatach politycznych (Brzoza et al. 2019, s. 46–47; Wodak, 
Krzyżanowski 2011, s. 54). Po drugie, sytuacja percepcji przekazu prasy jest 
inna niż np. telewizji, co niesie ze sobą określone konsekwencje. Podczas 
kiedy oglądanie telewizji bazuje na pasywnym odbiorze gotowego produktu 
informacyjnego, podanego w atrakcyjnie wizualnie formie, który można 
oglądać mimochodem, lektura prasy nadal jest aktem samodzielnej ak
tywności poznawczej, wymagającej innego rodzaju skupienia i odbywa się 
w tempie zgodnym z indywidualną potrzebą odbiorcy, co sprzyja lepszej 
i świadomej percepcji wszelkiego rodzaju faktów społecznych (Szymańska 
2010, s. 37–38; Klepka 2018, s. 143). Po trzecie, zarówno liczba tytułów 
obecna na rynku, jak i zróżnicowanie reprezentowanej przez nie linii pro
gramowej pozwalają przyjąć, że dyskurs polskich tygodników opinii jest 
reprezentatywny dla europejskiego dyskursu krajowych mediów w ogóle. 
Na polskim rynku tygodników społecznopolitycznych obecne są bowiem 
zarówno tytuły uważane przez medioznawców za klasycznych przedstawicieli 
tygodnika opinii jako gatunku, w gronie których wymieniane są takie pisma, 
jak „Polityka” i „Newsweek”, „Tygodnik Powszechny” czy „Wprost” (Filas 
2007), dzielone czasem wedle kryterium światopoglądowego na świeckie 
i katolickie (Filas 2000), charakteryzujące się w różnym natężeniu liberalną, 
liberalnolewicową, liberalnochrześcijańską lub centroprawicową linią 
programową, jak i tygodniki młodsze, o wyraźnie konserwatywnoprawi
cowej linii redakcyjnej, do których zaliczane są takie tytuły, jak „Uważam 
Rze”, „Do Rzeczy” czy „W Sieci” (Mielczarek 2018, s. 13).

Projekt składał się z dwóch etapów. Etap pierwszy obejmował analizę 
zawartości mediów w odniesieniu do ośmiu wybranych wydarzeń (patrz 
tabela 1), głęboko polaryzujących zarówno polską opinię publiczną, jak 
i dyskurs polskich mediów.
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Tabela 1. Ramy czasowe i tematyka analizy zawartości tygodników opinii

Okres badań Tematyka Badane wydarzenie

19.01.–1.02.2015 Kryzys grecki 
i ukraiński

Wybory parlamentarne w Grecji 25 stycznia 
2015 oraz poddanie po 242 dniach obrony 

lotniska w Doniecku na Ukrainie.

21.07.2015 Kryzys uchodźczy Węgry budują ogrodzenie na własnej granicy.

2. tydzień 
01.2016

Kontrowersje 
pomiędzy 

UE a Polską

UE grozi uruchomieniem procedury 
sprawdzającej standardy praworządności 

w Polsce, w 2. tygodniu stycznia stanowisko 
w tej sprawie zajmuje Donald Tusk.

23.06.2016 Referendum w sprawie Brexitu.

9.03.2017
Wybory 

szefa Rady 
Europejskiej

Ponowny wybór Donalda Tuska na szefa 
Rady Europejskiej (słynne głosowanie 27:1).

13.06.2017 Kryzys uchodźczy
Oświadczenie rzecznika polskiego MSZ, 

zgodnie z którym Polska miałaby jakoby już 
przyjąć ok. miliona uchodźców z Ukrainy.

15.11.2017
Kontrowersje 

pomiędzy 
UE a Polską

Głosowanie w PE w sprawie sankcji 
unijnych wobec Polski.

13.03.2018
Kontrowersje 

pomiędzy 
UE a Polską

odmowa Irlandii na ekstradycję 
obywatela polskiego; sprawa skierowana 

do Trybunału Europejskiego.

Źródło: opracowanie własne.

W sumie analiza zawartości objęła osiem tytułów polskiej opiniotwór
czej prasy tygodniowej, tj. tygodniki „Newsweek”, „Polityka”, „Tygodnik 
Powszechny”, „Gość Niedzielny”, „Wprost”, „Do Rzeczy”, „W Sieci” i „Gazeta 
Polska” (patrz tabela 2), reprezentujących bardzo zróżnicowane politycznie 
i światopoglądowo linie redakcyjne. Etap ten służył również identyfikacji 
dziennikarzy, którzy są autorami doniesień medialnych związanych tema
tycznie z procesem integracji europejskiej.
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Tabela 2. Tygodniki opiniotwórcze objęte badaniem i ich średnia sprzedaż 

Gość 
Niedzielny Polityka Newsweek W Sieci Do Rzeczy Gazeta 

Polska
Tygodnik 

Powszechny Wprost

113 94 78 41,5 32 27 26 17

Źródło: opracowanie własne na postawie danych ZDKP1; dane dotyczą średniej 
sprzedaży w listopadzie 2018 roku i są podane w tys. egz. w zaokrągleniu.

Etap drugi badań obejmował realizację zindywidualizowanych wywiadów 
pogłębionych z dziennikarzami reprezentującymi poddane analizie media. 
Respondentów wyłoniono z grupy dziennikarzy, których zidentyfikowano 
jako autorów przekazu europejskiego w pierwszym etapie badania. W sumie 
wywiadu udzieliło siedmiu dziennikarzy ze wszystkich objętych badaniem 
tygodników – za wyjątkiem „Newsweeka” (patrz tabela 3).

Tabela 3. Przynależność redakcyjna dziennikarzy, 
którzy wzięli udział w badaniu

Polityka Tygodnik 
Powszechny

Gość 
Niedzielny Wprost Do Rzeczy W Sieci Gazeta 

Polska

Łukasz 
Wójcik Paweł Brawo Jacek

Dziedzina
Jakub 

Milenik
Jacek 

Przybylski
Marcin 
Fijołek

Wojciech 
Mucha

Źródło: opracowanie własne.

Wywiady miały postać wywiadów częściowo standaryzowanych/ustruk
turalizowanych (ang. semi-structured Interview) – osoby je prowadzące 
posługiwały się w czasie ich przebiegu przygotowaną wcześniej listą trzy
nastu pytań wyjściowych (patrz tabela 4), którą można było swobodnie 
rozwijać i poszerzać o kolejne pytania (Szymańska, Köhler 2018, s. 222–223). 
Zastosowanie takiej formy wywiadów było korzystne z kilku powodów. 
Po pierwsze, dzięki zastosowaniu ustandaryzowanej listy pytań wyjściowych 
znacznie łatwiej jest systematyzować uzyskane wypowiedzi. Po drugie, pro
jekt stanowił swoistą kontynuację badań przeprowadzonych w roku 2015 

1 https://www.teleskop.org.pl/zkdp/index.jsp?p=publicDataNoReg (dostęp: 
3.02.2019).
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w środowisku dziennikarzy niemieckich z zastosowaniem bardzo zbliżonej 
listy pytań wyjściowych (Szymańska 2016, s. 91).

Tabela 4. Lista pytań wyjściowych wywiadu

Treść pytania

Co dla Europy znaczy dzisiaj proces integracji?

Jaki wpływ mają (mogą mieć?) media narodowe na proces integracji 
europejskiej?

W jakim stopniu media mogą (albo powinny?) się przyczyniać do naszej 
identyfikacji z UE?

Jaka jest rola Polski w Unii Europejskiej?

Jak ocenia Pan/Pani przekaz mediów na temat UE?

Jaką rolę media przypisują Unii Europejskiej?

 ▶ Czy jest ona adekwatna do jej znaczenia?

Czy media polskie przyczyniają się do stabilizacji/destabilizacji wspólnoty 
europejskiej?

Czy myśli Pan/i, że polskie media opiniotwórcze mają wpływ na polskich/
europejskich decydentów politycznych?

W jakim zakresie bierze Pan/i pod uwagę możliwe reakcje za granicą na Pana/
Pani pracę [publikacje]?

MOŻLIWOŚĆ UZUPEŁNIENIA ODPOWIEDZI:  
Czy chciał(a)by Pan/i uzupełnić którąś z odpowiedzi?

Jak widzi Pan/i Unię Europejską za 10 lat?

Jak widzi Pan/i (w tej Europie za 10 lat) rolę mediów?

Gdyby miał(a) Pan/i ocenić linię programową własnego pisma, to czy 
ocenił(a)by ją Pan/i jako raczej pro- czy raczej antyeuropejską?

W swojej osobistej ocenie uważa się Pan/Pani raczej 
za eurosceptyka czy raczej zwolennika UE?

Źródło: opracowanie własne.

Niniejszy artykuł prezentuje wypowiedzi polskich dziennikarzy praso
wych, których udzielili oni w odpowiedzi na pierwsze oraz dwa ostatnie 
pytania wywiadu, tj. pytania dotyczące ich opinii na temat znaczenia pro
cesu integracji, ich własnej oceny europejskiej linii programowej pisma, 
które współtworzą, oraz własnej, osobistej postawy i własnego nastawienia 
do UE i procesu integracji (te pytania zostały wyróżnione w tabeli 3 tłu
stym drukiem). Szczególnie interesujące było w tej grupie pytanie ostatnie 
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(W swojej osobistej ocenie uważa się Pan/i raczej za eurosceptyka czy raczej 
zwolennika Unii Europejskiej?). Z uwagi na wyniki analizy zawartości obję
tych badaniem tygodników, które ujawniły głęboki rozdźwięk w sposobie 
prezentacji tematyki europejskiej przez poszczególne tytuły prasowe, miało 
ono bowiem charakter pytania kontrolnego.

Zgodnie z przyjętymi w projekcie zasadami uzyskane w trakcie wywiadów 
wypowiedzi będą analizowane z zachowaniem anonimowości ich autorów. 
Aby rozróżnić odpowiedzi poszczególnych dziennikarzy, cytowane poniżej 
fragmenty wypowiedzi kolejnych respondentów będą się rozpoczynać 
od symbolu (*).

ZNACZENIE PROCESU INTEGRACJI

Bez względu na linię programową pism, które reprezentowali, wszyscy 
objęci badaniem publicyści byli zgodni, że integracja europejska jest pro
cesem dla Europy (i Polski) bardzo ważnym. W przytaczanej argumentacji 
respondenci podkreślali m.in., iż kooperacja daje szansę na utrzymanie 
pokoju i nie ma dla niej w zasadzie alternatywy:

(*) Niezależnie od tego, jakie kryzysy przechodzi Europa czy Unia 
Europejska, nie ma alternatywy. Co jest alternatywą, pokazała histo-
ria. (…) nikt myślący nie chciałby powrotu do sytuacji, kiedy się nie 
integrujemy, a z sobą walczymy. (…) lepiej ze sobą rozmawiać, nawet 
jeżeli to drogo kosztuje, niż się wystrzelać.

Poza tym kooperacja jest lepsza i bardziej opłacalna niż konkurowanie 
ze sobą, przynosi szereg korzyści, stąd wielu spośród respondentów wska
zywało na gospodarkę jako niezwykle ważny wymiar procesu integracji:

(*) (…) jest silna presja nie tylko polityczna, ale też przede wszystkim 
gospodarcza, (…) obecny mechanizm funkcjonowania Unii (…) nie 
wynika tylko i wyłącznie z jakichś idei paneuropejskich (…) tylko 
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staje się pewną niezbędnością ekonomiczną w takich, a nie innych 
warunkach gospodarczych, już nie mówię o gospodarce globalnej;

(*) współpraca jest zawsze bardziej opłacalna od rywalizacji i konfliktu. 
(…) te kraje, które zaczynają współpracować i integrować się, to znaczy 
rezygnować ze znacznej części własnej suwerenności i uzgadniać część 
spraw w jakimś wspólnym gronie, (…) [zyskują] przewagę gospodarczą 
i ekonomiczną, zwiększa [się] ich dobrobyt, a także, częściowo, ich 
bezpieczeństwo. (…) opłacalne jest być w Europie razem (…) dlatego, 
że rezygnacja z pewnego zarządzania, na poziomie mikro (…) pozwala 
korzystać z ogromnej synergii sił i środków (…). To też jest taki efekt 
skali (…) integracja ma sens, bo pozwala wykorzystywać wszystkie 
korzyści, które płyną ze współpracy, niwelując różne rzeczy złe, które 
wynikają z rywalizacji;

(*) (…) to jest dość konkretny postulat współpracy między kolejny-
mi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Realnie dzisiaj (…) 
integracja unijna polega na tym, by w konkretnych zagadnieniach 
maksymalnie wykorzystać możliwość współpracy i maksymalnie 
je ujednolić.

Jednocześnie jednak – i jest to również stanowisko wspólne dla wszystkich 
dziennikarzy bez względu na linię programową pisma, które reprezentują – 
polscy dziennikarze są świadomi niedoskonałości projektu europejskiego 
i skali problemów, z jakimi się dzisiaj Unia boryka:

(*) (…) to projekt (…), który powstał wiele lat temu i ewoluował (…) 
to projekt w połowie drogi. To znaczy, ta konstrukcja (…) nie może 
długo funkcjonować. (…) to jest taki przedsionek: albo w głębszą 
integrację, która uratuje ten organizm, albo do cofnięcia tej integracji. 
(…) Przez lata wydawało się, że (…) korzyści (…) [są] tak oczywiste, 
że nikt tego projektu nie odrzuci (…). No i chyba to (…) się dzisiaj 
załamało. (…) różne kraje widzą na końcu drogi różne Europy, co bar-
dzo dzisiaj widać na przykład między polskim rządem a kilkoma 
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zachodnimi (…). Znaczy, że ta wizja docelowa wspólnej Europy jest 
[dla nich] zupełnie inna (…);

(*) Wydaje się, że ten model (…) [w którym] kraje starej Unii nadają 
ton, powoli odchodzi do lamusa (…) Tak zwana ‘Stara Unia’ nie chce 
przyznać, że ten projekt nie wypalił, (…) [dowodem] tego jest między 
innymi brexit (…) to jest niestety czerwona kartka pokazana właśnie 
temu modelowi integracji;

(*) Natomiast jeśli chodzi o [dotychczasową] integrację (…), czyli (…) 
tendencje federalistyczne w Unii Europejskiej, (…) chęć stworzenia 
superpaństwa w Unii Europejskiej – ten temat (…) powoli odchodzi 
do lamusa i upada (…). Współpraca, jeśli będzie się rozwijać (…) 
to będzie dotyczyła ona bardzo, bardzo konkretnych spraw, a nie takiej 
ogólnej współpracy. Bo tutaj mam wrażenie, doszliśmy już do pewnej 
ściany, do granicy, którą trudno będzie przeskoczyć.

Niektórzy z dziennikarzy, udzielając odpowiedzi, wprost mówili o coraz 
poważniej się rysującym się zagrożeniu nasilenia się procesów dezintegra
cyjnych wewnątrz wspólnoty, które wymuszają powrót do zadawania sobie 
dzisiaj pytań podstawowych o w ogóle możliwy kształt i zakres europejskiej 
współpracy:

(*) Myślę, że aktualnie Europa zastanawia się nad zagrożeniem w prze-
ciwnym kierunku, czyli procesem dezintegracji. Jest znacznie więcej 
w tej chwili działań i wydarzeń politycznych w różnych częściach Eu-
ropy, które wskazują, że Europa ma problem z jednością. W związku 
z tym myślę, że tu ruchy integracyjne są skutecznie podminowane 
przez ruchy dezintegracyjne;

(*) W tej chwili to chyba oznacza oświadczenie, czego byśmy chcieli, 
jak głęboka rzeczywiście ta integracja powinna być, czy ona w Brukseli 
nie jest (…) [bardziej] głęboka, niż chcieliby tego obywatele różnych 
krajów Unii Europejskiej? Tak że ten proces integracji to jest chyba 
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próba odpowiedzenia sobie na pytanie ‘jak ta Unia miałaby teraz 
wyglądać?’;

(*) (…) na pewno nie ma alternatywy dla integracji, natomiast pytanie 
‘czym jest integracja dla Europy?’, to jest właściwie pytanie o to, ‘jaka 
integracja?’ (…) alternatywą dla tego modelu (…) jest powrót do idei 
tak zwanej Europy Narodów, czyli do jak najbardziej (…) ścisłej in-
tegracji gospodarczej, ale chyba coraz mniej politycznej.

Co ciekawe, badani publicyści, kolejny raz tak z lewej, jak i z prawej 
strony polskiego krajobrazu mediów, wyrażali także podobne oceny i for
mułowali te same niemal prognozy co do przyszłego przebiegu procesu 
europejskiej integracji, wskazując na możliwość rozejścia się tego projektu 
na kilka (dwa? więcej?) wariantów i scenariuszy, wedle których różne grupy 
państw członkowskich będą się integrować w różnym tempie i zakresie. 
Jedną z tych podgrup mogą tworzyć np. państwa strefy euro:

(*) (…) kraje, które widzą problem z tą integracją zatrzymaną w połowie 
drogi, postanowiły integrować się szybciej w węższym gronie. I tutaj 
mechanizmem, który ma na to pozwolić, z dzisiejszej perspektywy 
wydaje się być euro (…);

(*) Będzie to przybiegać dosyć dwutorowo (…) i na tym polu pojawiają 
się kłopoty, które widzimy na co dzień (…);

(*) (…) Wydaje mi się, że (…) kluczowy element, (…) to jest strefa euro.

W opinii tych dziennikarzy w przypadku realizacji projektu tzw. 
„Europy dwóch prędkości” Polska raczej znajdzie się poza centrum 
ścisłej integracji europejskiej:

(*) (…) z tyłu [głowy] jest idea taka, że jeśli takie państwa jak Polska, 
albo inne kraje z tej części Europy, nie chcą się głębiej integrować, 
to my je zostawimy w tyle. (…) hasło „Europy wielu prędkości” w końcu 
zacznie być realizowane;
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(*) (…) dla krajów starej Unii [integracja] oznacza pogłębianie in-
tegracji w ramach strefy euro, borykanie się z zagrożeniami, które 
spotykają tamtą część Europy. Dla krajów takich jak Polska oznacza 
ściślejszą integrację w ramach regionu, która teoretycznie powinna 
pozwolić na dogonienie regionu Europy Zachodniej.

Dla zwolenników polskiej obecności w strukturach Unii wobec tych 
prognoz niewielkim pocieszeniem może być to, iż w 2018 roku, tj. w cza
sie realizacji wywiadów, nawet przedstawiciele prasy prawicowej uważali, 
że nikt, że żadna siła polityczna nie kwestionuje w Polsce sensu polskiej 
obecności w UE:

(*) Chociaż Polska niechętnie patrzy na integrację ze strefą euro i jed-
nocześnie niechętnie patrzy na te zjawiska, które dzieją się w Europie 
Zachodniej, ale jednocześnie wydaje się, że nie ma w Polsce środowisk, 
które byłyby opiniotwórcze, które byłyby wpływowe, które mówiłyby, 
żeby ze strefy europejskiej wyjść. Nie ma takiej narracji, która by się 
przebijała do głównego nurtu.

OCENA EUROPEJSKIEJ LINII 
REDAKCYJNEJ WŁASNEGO PISMA

Kolejne pytanie, na które odpowiedzi poddano analizie, brzmiało: Gdyby 
miał Pan ocenić linię programową własnego pisma, to czy oceniłby ją Pan jako 
raczej pro- czy raczej antyeuropejską? Badani publicyści niemal jednogło
śnie odpowiedzieli, że linia redakcyjna ich pisma jest proeuropejska. Po tej 
generalnej deklaracji w dalszej części wypowiedzi najczęściej występowało 
jednakowoż wskazanie, że ta przychylność procesowi integracji europejskiej 
bynajmniej nie oznacza rezygnacji z prawa, a nawet obowiązku krytyki 
sposobu działania unijnych instytucji:

(*) Na pewno proeuropejska, tutaj nie mam wątpliwości. Chociaż 
tutaj właśnie mój tygodnik też dostrzega zagrożenia, które płyną 
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w różnych obszarach. Myślę, że to jest dobre, żeby sprawdzać, kon-
trolować, ostrzegać i czasem szukać, gdzie reszta nie szuka;

(*) (…) zdecydowanie proeuropejską. To znaczy wiadomo, że każda 
redakcja ma jakieś burze wewnętrzne i konflikty, które potem na ła-
mach wypływają, ale myślę, że [MOJA REDAKCJA] zawsze (…) była 
proeuropejska. I nadal jest, chociaż nie jest to, wydaje mi się, pismo, 
które [nie widzi] wad tej integracji i pewnych problemów, minusów, 
które przynosi ta integracja Polsce. Ale jakbym miał powiedzieć 
jednym zdaniem, to zdecydowanie jest to profil proeuropejski;

(*) Ja oceniłbym (…) linię naszej redakcji jako proeuropejską, natomiast 
jestem świadom tego, że ocena zależy od tego, jak się patrzy na cały 
projekt Unii Europejskiej. (…) Antyunijne pomysły nie są obecne 
na naszych łamach (…), natomiast krytyka Unii Europejskiej i kon-
kretnych działań czy założeń jest obecna i to bardzo dobrze, że jest 
obecna, bo bez tej krytyki musielibyśmy się utopić w sosie propagandy 
sukcesu. Tak nie jest i mówimy o Unii Europejskiej świadomie, bez 
wielkich marzeń i złudzeń, ale i bez wielkich niepokojów i obaw.

Pewną subtelną różnicę w nastawieniu do Unii Europejskiej pomiędzy 
reprezentantami – mówiąc w pewnym uproszczeniu – prawej i lewej stro
ny polskiego krajobrazu tygodników opinii dało się wychwycić jedynie 
w kontekście formułowanych przez nich opinii o tym, do jakich zmian 
należy w obrębie istniejących struktur dążyć, ewentualnie jak do nich 
doprowadzić. Podczas kiedy na przykład jeden z przedstawicieli mediów 
prawicowych przy okazji składania deklaracji proeuropejskiego charakteru 
publicystyki swojego pisma otwarcie domagał się bardzo głębokich, wręcz 
radykalnych zmian stanu prawnego UE, inny z publicystów, reprezentujących 
tytuły, najogólniej mówiąc, nieprawicowe, sugerował możliwość oddolnego 
oddziaływania na zmiany w Unii wyłącznie w sytuacji wcześniejszego wy
pracowania sobie statusu wiarygodnego członka wspólnotowych struktur:

(*) Proeuropejska. Jesteśmy proeuropejscy. Dostrzegamy zagrożenia, 
które płyną z UE. Jesteśmy za reformą UE, za głęboką reformą UE. Żeby 
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pojawił się nowy traktat. Żeby państwa jeszcze raz przemyślały swoją 
rolę i to, w jaki sposób widzą się w tej wspólnocie. Byśmy zrozumieli, 
że tylko integracja w taki sposób, jaki by pozwalał krajom równomier-
nie się rozwijać, ma sens. I jeśli się przeanalizuje naszą publicystykę, 
to owszem, zwracamy uwagą na to, że Frans Timmermans albo Guy 
Verhofstadt są nieprzychylni Polsce. Ale oni są nieprzychylni każdej 
innej wizji UE niż ta, która jest niewydolna w tym momencie. W takim 
sensie piszemy źle o UE, piszemy źle o sposobie, w jaki funkcjonuje, 
a nie że jest zła sama w sobie. Nie namawiamy naszych czytelników, 
żeby się odwracali plecami i żeby nie jeździli na wakacje do Berlina 
albo na wakacje do Wielkiej Brytanii;

(*) [MOJE PISMO] jest proeuropejskie. Zdecydowanie. Znaczy abso-
lutnie. A czy całkowicie w interesie Polski (…) jest bycie w Unii Euro-
pejskiej, integrowanie się z Unią Europejską, przy całej świadomości 
problemów, wad, tego, że (…) to nie jest jakaś kraina szczęśliwości 
ani mechanizm [w pełni sprawnie] działający (…) o tym należy pi-
sać. Ale, tak czy owak, Polska nie ma wyboru. Znaczy strategicznie 
po prostu jest tak, że ile by się nie dało złego powiedzieć o Unii Eu-
ropejskiej, to i tak powinniśmy w niej być i starać się współpracować 
i dopiero dając od siebie wszystko, czyli współpracując, możemy mieć 
wpływ i próbować na przykład coś od środka zmieniać. Jeżeli chcemy 
ją zmieniać, to musimy zmieniać od środka. [MÓJ TYTUŁ] więc jest 
zdecydowanie proeuropejski.

Jedyne odstępstwo od tej niemal powszechnie deklarowanej w grupie 
respondentów reguły przychylności Unii, czyli postawy proeuropejskiej, 
ale obwarowanej prawem do jej krytykowania, wyraził wyłącznie jeden 
dziennikarz, który stał na stanowisku, że publicystykę europejską powinno 
się uprawiać z pozycji neutralnej:

(*) Myślę, że my jesteśmy pośrodku. Myślę, że staramy się siedzieć 
okrakiem na barykadzie. Może nie jest to wygodna pozycja, ale widać 
znacznie więcej niż z okopów, które są po jednej i po drugiej stronie. 
Osobiście staram się opisywać rzeczy takie, jakie one są, a nie takie, 
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jakie chcieliby widzieć np. piarowcy instytucji unijnych mający budżet 
na zapraszanie dziennikarzy na konferencje, wożenie ich po Europie 
i pokazywanie, jakie wszystko jest fantastyczne. No nie wszystko jest 
fantastyczne. Ale też nie wszystko jest tak beznadziejne, jak uważają 
ci, którzy chcieliby UE zlikwidować. Staramy się iść środkiem tej drogi.

SUBIEKTYWNA OCENA WŁASNEGO NASTAWIENIA 
DO UNII EUROPEJSKIEJ I PROCESU INTEGRACJI

Ostatnim elementem wyników badań, który zostanie zaprezentowany 
w niniejszej publikacji, jest subiektywna ocena własnego, osobistego nasta
wienia do Unii Europejskiej i procesu integracji, którą wyrażali dziennikarze 
w odpowiedzi na pytanie: W swojej osobistej ocenie uważa się Pan raczej 
za eurosceptyka czy raczej zwolennika UE?

Zgodnie z założeniem autorów badań zasugerowana w formule dwóch 
ostatnich pytań wywiadu (patrz tabela 3) dychotomia podziału możliwych 
postaw względem projektu europejskiego, obejmująca zaledwie postawę 
pro lub antyeuropejską, miała być pewną prowokacją. W tym kontekście 
ciekawe są więc reakcje badanych dziennikarzy, którzy dopiero w przy
padku wypowiedzi odnoszących się do oceny ich własnych, osobistych 
postaw, w większości zdecydowanie sprzeciwiali się takiemu uproszczeniu. 
W przeciwieństwie do odpowiedzi udzielanych na pytanie poprzednie, 
gdzie ta czarnobiała paleta możliwych postaw względem Europy raczej nie 
wzbudzała sprzeciwu respondentów (większość z nich określiła wszak swoje 
media jako zdecydowanie proeuropejskie), w przypadku pytania ostatniego 
niemal wszystkich badanych sprowokowała do wyrażenia zastrzeżeń wobec 
tak ubogiego spektrum postaw.

I tak oto, zdecydowana większość respondentów z założenia nie chciała 
się zgodzić z próbą zamknięcia ich w tej wąskiej klasyfikacji. Niektórzy 
z badanych jedynie wobec braku możliwości wskazania innej odpowiedzi 
godzili się na określenie swojej postawy jako ‘zwolennika integracji’:
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(*) [Pytanie] (…) skłania do takiej polaryzacji, jaką mamy dzisiaj 
w polskiej polityce, że się jest albo za, albo przeciw. Nie ma nic po-
środku. (…) Tak że znów, jak jednym zdaniem odpowiedzieć to tak, 
jestem za integracją Europejską;

(*) Uważam się za zwolennika Unii Europejskiej, ale to nie oznacza, 
że uważam się za zwolennika Unii Europejskiej w każdym kształcie, 
jaki ona przybierze, czy w każdym kierunku [w jakim może podą-
żać]. To jest, wydaje mi się, (…) właśnie ten problem polskiej debaty 
publicznej, że my operujemy jakby takimi kategoriami, szufladkami, 
albo jesteś miłośnikiem Unii Europejskiej, albo jej nienawidzisz. 
Bo to nie jest tak.

Najczęściej publicyści, kolejny raz zarówno tytułów konserwatywnopra
wicowych, jak i liberalnych i centrowych, swój stosunek do Unii nazywali 
eurorealizmem, a w gronie badanych zdarzył się również eurofatalista:

(*) No, to tak, jak powiedziałem, znaczy jako zwolennik, oczywiście, 
ale tutaj, jakbym miał jakąś łatkę sobie przykleić, wejść do jakiejś 
szuflady, to właśnie eurorealisty;

(*) Jest trzeci termin eurorealista. Wolałbym być eurorealistą;

(*) [Uważam się] za eurorealistę. Nie wiem, czy to jest dobra odpowiedź;

(*) Ja określiłbym się jako eurorealistę, nawet nie eurosceptyka, ale 
jako eurorealistę właśnie, który wyraża wielką nadzieję wobec Unii 
Europejskiej, ale też widzi jej niedoskonałości. Trochę tak, jak Polacy 
generalnie, którzy pokazują w sondażach wielkie poparcie dla idei 
Unii, ale widzą [i jej] mankamenty, no i widzą też to, że nie wszystko 
działa tak, jak trzeba;

(*) [Uważam się] za eurofatalistę, to znaczy kogoś, kto wie, że po prostu 
nie ma innego wyjścia. Znaczy (…) właściwie myślę o sobie, że byłbym 
euroentuzjastą, gdybym był obywatelem jednego z tych bogatszych 
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krajów środka Unii ze strefy euro. Uważałbym wtedy, że naprawdę 
trzeba pogłębiać integrację (…) w przypadku Polski (…) wiem, że [je-
stem] eurofatalistą w sensie takim, że po prostu nie mamy wyboru, 
nie ma o czym dyskutować, po prostu musimy tak.

Oprócz powyższych zastrzeżeń, m.in. dziennikarza deklarującego posta
wę eurofatalisty, w sumie większość respondentów, udzielając odpowiedzi 
na ostatnie pytanie wywiadu, ponownie formułowała szereg zastrzeżeń, 
których realizacja miała warunkować ich w sumie pozytywny stosunek 
do jednoczącej się Europy:

(*) To wszystko zależy [od tego], do czego ta integracja będzie zmierzać. 
(…) jestem w stanie podjąć decyzję dopiero wtedy, kiedy mam kon-
kret, konkretną propozycję – czy ją zaakceptować, czy odrzucić. (…) 
Wydaje mi się, (…) w sensie geopolitycznym, że Europa nie przetrwa 
bez Unii. Znaczy, że biorąc pod uwagę powstawanie potężnych bloków 
gospodarczych czy ich istnienie w postaci Stanów Zjednoczonych 
czy Chin, że w sensie gospodarczym, a co za tym idzie, na takim 
poziomie również politycznym, że Unia jest niezbędna. Natomiast 
wątpliwości przychodzą, gdy siada się już do bardziej konkretnych 
rozwiązań, a szczególnie roli, jaką poszczególni członkowie Unii 
powinni odgrywać. (…) [Ale] jeśli jednym zdaniem odpowiedzieć, 
to tak, jestem za integracją Europejską;

(*) Ja chcę integracji europejskiej, chcę, żeby Polska była w Unii Euro-
pejskiej, ale chcę też, żeby Polska odgrywała tam istotną rolę, co więcej, 
żeby Polska była takim krajem, jakim są na przykład Niemcy i Francja, 
które po prostu walczą o swój własny interes. Tylko Niemcy zrobiły 
coś takiego, że swój własny interes narodowy ubrały w słownictwo 
wspólnoty europejskiej i dużo krajów to kupiło. No więc my zróbmy 
to samo w takim razie, walczmy o swoje interesy i ubierzmy to w sło-
wa nomenklatury wspólnoty unijnej, że to, co jest interesem Polski, 
jest interesem unijnym, jak zrobiły Niemcy. Dlaczego mielibyśmy 
tak nie zrobić. (…) Polska powinna być świadoma siebie, świadoma 
[swoich] interesów (…);
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(*) Jak powiedziałem: UE w swoim ideale jest bardzo dobra. Niestety 
oddala się od tego, czym być powinna i czego by chcieli jej ojcowie 
założyciele, na rzecz jakiegoś biurokratyczno-korporacyjnego molocha, 
który nie jest w stanie stawiać czoła wyzwaniom nie tylko jutra ale 
dnia dzisiejszego. W tym zakresie jestem eurosceptykiem, jeśli chodzi 
o UE, jaką mamy dzisiaj. Jeżeli chodzi o sam ideał UE jako związku 
państw, które cywilizacyjnie, kulturowo i religijnie mają wspólny 
korzeń, to ta wspólnota polityczna powinna trwać, powinna istnieć 
i tylko w ramach takiej struktury (…) możemy stwarzać konkurencję 
dla zagrożeń. W przeciwnym wypadku będziemy rozszarpywani, 
zawłaszczani terytorialnie, politycznie, gospodarczo przez innych;

(*) Uważam, że Unia nie jest opresyjnym imperium zamierzają-
cym pozbawić narody Europy wolności i zasypać je dyrektywami 
regulującymi każdy element życia, ale też nie jest altruistycznym 
projektem, którego celem jest dostarczenie wszystkim powszednie-
go szczęścia. Myślę, że jest to dobrze przemyślany sposób na to, jak 
powinni funkcjonować ludzie w dzisiejszym świecie, i za to sobie 
UE cenię. Natomiast myślę, że nadmierny entuzjazm czy pesymizm 
tylko zaburza jasną ocenę sytuacji.

WNIOSKI

Uzyskane w toku przeprowadzonych wywiadów odpowiedzi dziennika
rzy pokazały, że – pomimo wyraźnie istniejących w przekazie badanych 
mediów rozbieżności, widocznych zarówno w sposobie prezentacji, jak 
i interpretacji znaczenia wydarzeń związanych z procesem europejskiej 
integracji – brak jest podobnego rozdźwięku w warstwie deklarowanych 
przez polskich publicystów postaw wobec Europy i nastawienia do proce
su europejskiej integracji. Ta zgodność okazuje się jednak pozorna, jeśli 
wziąć pod uwagę sposób rozumienia istoty procesu europejskiej integracji 
(konsensus wymagający politycznego kompromisu lub niedoskonały pro
jekt wymagający głębokiej korekty zgodnej z polskim pomysłem) przez 
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poszczególnych publicystów). Sposób formułowania odpowiedzi, często 
dokonywany z wieloma zastrzeżeniami i z użyciem trybu warunkowego, 
dowodzi również dużej złożoności i wielowymiarowości europejskich 
postaw badanych dziennikarzy.

Złożoność i wielowymiarowość postaw badanych publicystów względem 
procesu integracji europejskiej zdradzały głównie odpowiedzi udzielane przez 
nich na pytanie o ich ocenę linii programowej pism, w których są zatrud
nieni, a także ich własnego, osobistego nastawienia do Unii. W pierwszym 
przypadku złożoności deklarowanych postaw dowodziła wielość zastrzeżeń 
i uwag krytycznych formułowanych przez respondentów pod adresem Unii, 
obowiązującej doktryny integracji, sposobu jej funkcjonowania, a bywało, 
że i konkretnych jej reprezentantów. W przypadku drugim, wnioski takie 
wysnuć można przede wszystkim z powściągliwości, jaka charakteryzowała 
większość badanych, znacznie chętniej uważających się za eurorealistów niż 
euroentuzjastów, jak również i tym razem formułowanej wielości zastrzeżeń 
dotyczących obecnego kształtu i sposobu funkcjonowania Unii, sprawności 
jej działania czy innych jej deficytów.

Ta wielość i złożoność europejskich postaw badanych dziennikarzy nie 
jest jednocześnie ani zaskakująca, ani nie powinna chyba budzić niepokoju. 
Faktycznie bowiem ani sam projekt wspólnej Europy jako realizacja ambit
nego przedsięwzięcia politycznego, ani współczesna kondycja obecnego jej 
stanu rzeczywiście nie sprzyjają posiadaniu jednoznacznej opinii na temat 
Unii czy formułowaniu jednoznacznych ocen. W tej sytuacji zrozumiałe 
jest, że również polscy publicyści zajmujący się w swej pracy tematyką eu
ropejską nie są skłonni do wyrażania ani jednoznacznej pochwały, ani też 
jakiejś kategorycznej nagany. W tym kontekście rzeczywiście adekwatna 
wydaje się ich ocena własnego, osobistego nastawienia do procesu integra
cji – jako eurorealistów. Większą trudność sprawić może natomiast próba 
rozstrzygnięcia, z czego wynika ich przekonanie, że linie redakcyjne ich 
pism współtworzonych przecież przez – jak sami się określili – eurorealistów, 
należy oceniać jako jednoznacznie proeuropejskie?

Odpowiadając jednakowoż na pytanie zadane w tytule niniejszego 
artykułu i powstrzymując się od próby rozwikłania wyżej wspomnianego 
paradoksu, w świetle uzyskanych wyników badań uznać należy, że polscy 
publicyści zajmujący się tematyką europejską nie są ani euroentuzjastami, 
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ani eurosceptykami, lecz dostrzegającymi zarówno zalety, jak i wady projektu 
europejskiego eurorealistami. I tylko z realizmem (albo skromniej może 
mówiąc: pragmatycznym czy nawet praktycznym wymiarem) niektórych 
argumentów przytaczanych w publicystyce europejskiej polskich mediów 
można by próbować podjąć dłuższą polemikę, ale to już jest zadanie na dys
kusję o innej materii.

BIBLIOGRAFIA

Brzoza K., GłuszekSzafraniec D., SzostokNowacka P. (2019), „Cóż tam, 
panie, w polityce”, czyli o wzajemnym postrzeganiu dziennikarzy 
i polityków w mediach. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Śląskiego.

Filas R. (2000), Czytelnictwo prasy u progu roku 2000. Zeszyty 
Prasoznawcze, 1–2, 206–222.

Filas R. (2007), Polskie czasopisma w XXI wieku – rozwój czy kryzys? 
Zeszyty Prasoznawcze, 1–2, 8–47.

Hagen L.M. (red.) (2004), Europäische Union und mediale Öffentlichkeit. 
Theoretische Perspektiven und empirische Befunde zur Rolle der 
Medien im europäischen Einigungsprozess. Köln: Robert von Halem 
Verlag.

JasKoziarkiewicz M. (2019), Euranet Plus – europejski głos w Twoim 
domu. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.

Klepka R. (2018), Medialna walka o dobrą zmianę: obraz wyborów 
parlamentarnych w 2015 roku w wybranych mediach. Kraków: 
Wydawnictwo Libron.

Latzer M., Saurwein F. (2006), Europäisierung durch Medien: Ansätze und 
Erkenntnisse der Öffentlichkeitsforschung, [w:] W.R. Langenbucher, 
M. Latzer (red.), Europäische Öffentlichkeit und medialer Wandel. 
Eine transdisziplinäre Perspektive (10–44). Wiesbaden: VS Verlag für 
Sozialwissenschaften.

Mielczarek T. (2018), Tygodniki opinii w zmieniającej się rzeczywistości. 
Kraków: Universitas.



272 Agnieszka Szymańska, Wiktoria Aleksandra Barańska

Szymańska A. (2010), Medialne fiasko zjednoczenia? Media opiniotwórcze 
w sytuacji przełomu politycznego na przykładzie niemieckiego 
zjednoczenia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Szymańska A. (2016), Europa Dziennikarzy. Dyplomacja mediów i (post)
narodowa Europa w świetle wypowiedzi niemieckich dziennikarzy 
prasowych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Szymańska A., Köhler Ch. (2018), Pogłębiony wywiad indywidualny 
z dziennikarzem – uwagi warsztatowe, [w:] A. Szymańska, 
M. LisowskaMagdziarz, A. Hess (red.), Metody badań 
medioznawczych i ich zastosowanie (235–258). Kraków: 
Wydawnictwo IDMiKS UJ.

Wodak R., Krzyżanowski M. (2011), Jakościowa analiza dyskursu 
w naukach społecznych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf.



273

CZĘŚĆ V. 

PRZEOBRAŻENIA KULTURY 
W PONOWOCZESNEJ 

MEDIOSFERZE





275

Wojciech Kajtoch

O MOWIE NOBLOWSKIEJ 
OLGI TOKARCZUK

Bogata, lecz klasycznie zaprojektowana kameralna sala, wypełnio
na publicznością w wieczorowych, uroczystych strojach, ludźmi, 
po których widać, że stanowią intelektualną, polityczną, finansową 

elitę. Przed nimi katedra, za którą stoi niezwykle staromodnie, skromnie, 
chciałoby się rzec, że dziewiętnastowiecznie wystylizowana (aczkolwiek 
w okularach o dużych, ciemnych oprawkach), niewielkiego wzrostu ko
bieta. Jest zgrabna, ma miłą twarz i dojrzałą urodę, jest bardzo elegancko 
odziana w czarną suknię bez dekoltów i rozcięć, nie ma zwracającej uwagę 
biżuterii – jej ozdobą są głównie wysoko i oryginalnie upięte, ciemne włosy; 
cała postać jest nieprzesadnie oświetlona.

Spokojnym i miarowym, miękkim głosem o pięknej barwie czyta z kartki, 
nie gestykuluje, niczego „na siłę” nie prezentuje i nie udowadnia. Widać, 
że ma kontakt ze skupioną na jej słowach publicznością. Zapewnia go już 
sytuacja wygłaszania noblowskiej mowy, więc sama mówczyni nie musi 
nikogo do niczego przekonywać. To, że mówi rzeczy ważne, których warto 
słuchać, rozumie się niejako samo przez się. Nie musi też niczego nadmiernie 
ozdabiać, nie musi (oczywiście pozornie nie musi) niczego komponować 

– ma po prostu mądrze i ciekawie mówić, a retoryka jej przekazu przede 
wszystkim ma być niewidoczna. Przepraszam za to porównanie – jak 
dobry makijaż.

Wymogi dotyczące treści takiej przemowy – a nie mam na myśli ja
kichś wymagań formalnych, lecz raczej nasze wyobrażenia o tym, jaka 
powinna być noblowska mowa, są w zasadzie tylko trzy. Pierwszy wynika 
z tego, że nagroda Nobla jest najważniejszym na świecie uhonorowaniem 
członka intelektualnej elity i w tym się zawiera, że nagrodzony powinien 
poruszać kwestie uniwersalne, ważne dla całej ludzkości, a przynajmniej 
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dla ludzkości żyjącej w kulturowym kręgu europejskich wartości. Drugi 
wynika z tego, że nagroda przyznawana jest periodycznie – nie chodzi więc 
o kwestie przebrzmiałe, lecz takie, które są i będą ważne w określonym 
czasie, powiedzmy że w latach poprzedzających otrzymanie nagrody, lecz 
i w roku jej przyznania i aktualne też będą nieco później (inaczej nie byłyby 
przecież istotne). Trzeci wynika z dziedziny, w której nagrodę przyznano. 
Na przykład pisarz powinien mówić o literaturze.

Jeśli o formę wypowiedzi chodzi, to wymagamy uroczystego charakteru, 
skromnego, aczkolwiek eleganckiego stroju (to treść przemowy powinna 
zwracać na siebie uwagę, a nie wygląd i zachowanie mówcy), konsekwent
nego zachowania wysokiego stylu, bo przecież Król słucha. Gatunkowo 
mowa noblowska jest wykładem.

O CZYM MÓWIŁA OLGA TOKARCZUK

Po zwięzłym przywitaniu w języku angielskim Noblistka rozpoczęła czytanie 
siedmioczęściowego, polskiego tekstu.

Część pierwsza zaczęła się od opisu zdjęcia jej młodej matki siedzącej 
przy radiu, by od razu przejść we wspomnienie z dzieciństwa o tym, jak 
ona sama, kręcąc gałkami i słuchając trzasków i szumów, wierzyła, że słu
cha odgłosów kosmosu. Rychło jednak powraca do dziecinnych myśli 
towarzyszących niegdyś oglądaniu tego zdjęcia, do momentów, w których 
sądziła, że będąca jeszcze z nią w ciąży matka poszukiwała jej w kosmosie 
(„Niczym czuły radar penetrowała nieskończone obszary kosmosu, pró
bując dowiedzieć się, kiedy i skąd przybędę”1) i „patrzy w czas”, to znaczy, 
że rejestruje coś nierejestrowalnego, co bezpośrednio mogło odczuć tylko 
dziecko, wrażliwe dziecko. Ten opis pozwala wprowadzić do tekstu zapa
miętany przez narratorkę dialog matki i dziecka o tęsknocie:

1 Wszystkie nieoznaczone cytaty odsyłają do wymienionego w bibliografii wyda
nia elektronicznego. Nie podaję stron, ponieważ łatwo cytat znaleźć w tekście, 
posługując się wyszukiwarką.
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„Kobieta [na zdjęciu – W.K.] jest smutna, zamyślona, jakby nieobecna. 
Kiedy ją potem pytałam o ten smutek (…) mama odpowiadała, że jest 
smutna, bo jeszcze się nie urodziłam, a ona już do mnie tęskni.

– Jak możesz do mnie tęsknić, skoro mnie jeszcze nie ma? – pytałam. 
Wiedziałam już, że tęskni się za kimś, kogo się utraciło, że tęsknota jest 
efektem straty.

– Ale może też być odwrotnie – odpowiadała. Jeżeli się do kogoś tęskni, 
to on już jest”.

Dialog ten zawiera najistotniejszą filozoficzną i artystyczną deklarację, 
uwiarygodnioną zapamiętaniem tej myśli w dziecinnym umyśle – co najmniej 
od czasów Der Erlkönig Johanna W. Goethego wiemy, że to dzieci, a nie 
dorośli mogą przyjmować paradoksalne prawdy o bycie, a w omawianym 
wypadku rzecz jest wiarygodna podwójnie, bo przecież matki, jeśli już uczą 
swoje małe dzieci, to uczą spraw, które należy traktować jako bardzo istotne.

W tej wymianie zdań ukrywa się koncepcja istnienia swego rodzaju 
sprzężenia zwrotnego między umysłem a światem: ponieważ umysł danego 
człowieka postrzega świat takim, jakim go ten człowiek widzi, a innego 
świata dla tego człowieka nie ma – więc w oczach jednostki świat staje się 
takim, jakim ta jednostka może go zobaczyć. Umysł, postrzegając świat, 
nijako go tworzy, bo przecież nie zna świata innego niż ten który postrzega. 
To deklaracja uduchowionego, świadomego siebie człowieka – i zarazem 
pisarza, bo ta wiara w kreatywność myśli ma swoje konsekwencje nie tylko 
światopoglądowe, ale i estetyczne. Kończąc wstęp, pisarka komentuje:

„Ta krótka wymiana zdań między moją mamą i mną, jej małym dzieckiem, 
utkwiła mi na zawsze w pamięci i dała zapas mocy na całe życie. Wyniosła 
bowiem moje istnienie poza zwyczajną materialność świata i przypadko
wość, poza przyczynę i skutek oraz prawa prawdopodobieństwa. Umieściła 
je niejako poza czasem, w słodkim pobliżu wieczności. Zrozumiałam 
moim dziecięcym umysłem, że j e s t  m n i e  w i ę c e j, niż sobie do tej pory 
wyobrażałam. (…) W ten sposób niereligijna młoda kobieta, moja mama, 
dała mi c o ś ,  c o  k i e d y ś  n a z y w a n o  d u s z ą , a więc wyposażyła w naj
lepszego na świecie c z u ł e g o  n a r r a t o r a” [podkreślenia moje – W.K.].

Szczególnie długa, zajmująca 40% tekstu mowy część druga przedstawia 
wyliczenie i analizę widzianych oczyma „wyposażonej w czułego narratora” 
pisarki poznawczych i literackich problemów współczesnego świata, którego 
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subiektywna (a w zasadzie intersubiektywna) natura2 zgodna jest z przed
stawioną we wstępie dziecięcą – a potwierdzoną słowami matki – intuicją.

Świat, w którym obecnie żyjemy, „jest tkaniną, którą przędziemy co
dziennie na wielkich krosnach informacji, dyskusji, filmów, książek, plotek, 
anegdot”, jest więc opowieścią, jest stworzony ze słów. Opowieść tę tworzą 
ludzkie umysły – jeśli ona się zmienia, to zmienia się świat.

Konsekwencje tej tezy są daleko idące, dotyczą nie tylko natury świata 
i możliwości poznania go, ale także kwestii aksjologicznych, etycznych, 
społecznych. Są następujące:

1. Każdy ma (choć często tylko pozornie) pełnię wolnej woli – wszak 
subiektywny, składający się z pojęć świat każdy może tworzyć, jak 
chce. Tylko od niego zależy, co wokół siebie zobaczy.

2. Ale to jednak wrażenie powierzchowne – myślami ludzi moż
na władać, bo „ten, kto ma i snuje opowieść, rządzi”. Istnienie 
w oczach ludzi tylko tego, co jest opowiadane, automatycznie 
łączy się z nieobecnością tego, o czym się nie mówi. W rezultacie 
zasadniczo wolnymi ludźmi może manipulować ten, kto decyduje, 
jaką opowieść inni usłyszą, więc jaki świat zobaczą.

3. Ponadto wszyscy jesteśmy zdezorientowani, bo świat zmienia się 
szybko, a my ani nie mamy gotowych opowieści (mitów, baśni) 
do niego pasujących, ani ich nie potrafimy dostatecznie szybko 
tworzyć – dlatego „brakuje nam nowych sposobów opowiadania 
o świecie” i zmuszeni jesteśmy wykorzystywać stare, anachroniczne.

Generalnie wygląda na to, że mimo swojego idealizmu („jest mnie 
więcej”) o życiu społecznym Tokarczuk myśli trochę po marksistowsku: 
po pierwsze służące rządzeniu posiadanie opowieści („Ten, kto ma i snuje 
opowieść – rządzi”) dość łatwo skojarzyć z narzucaniem świadomości 
przez rządzących – rządzonym, a ów brak „nowych sposobów opowiadania 
o świecie”, który „my” odczuwamy – to nic innego niż konsekwencja tego, 
że, jak twierdzili marksiści, „świadomość opóźnia się za bytem” (wszak 

2 Dokładniej rzecz biorąc, nie mam powodów, by sądzić, że Olga Tokarczuk nie 
wierzy w istnienie realnej, obiektywnej rzeczywistości, ale mówi o świecie tak, 
jakby żadne istnienia obiektywne, o cechach niezależnych od ludzkich umysłów, 
nie były się w stanie przedrzeć przez słownomedialną zasłonę, z której człowiek 
„utkał” postrzegany świat.
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mamy opowieści i mity stare, nieaktualne, ale pewno kiedyś były pożyteczne). 
Oczywiście owo marksizowanie, a raczej neomarksizowanie3 (z którego nie 
czynię zarzutu) świadczy przede wszystkim o niekonsekwentnym idealizmie 
Noblistki. Gdyby zaufała Wieczności, nie miałaby powodu do obawiania się 
o ludzkość i jej los; nie wystąpiłby wtedy problem poznawczy (wspomnia
nej dezorientacji), bo aktualne mity tkwiące w naszych umysłach, gdyby 
równocześnie (jak to mity) były ponadczasowe, a zatem zawsze słuszne, 
prawdziwe i wieczne – pozwalałyby ludziom na bezpieczne skonsumowanie 
wszelkich przemian, udane dostosowanie się do nich.

Ze wszystkich możliwych narracji o świecie – zauważa dalej pisarka – 
najbardziej cenimy narracje pierwszoosobowe: „Żyjemy w rzeczywistości 
wielogłosowych n a r r a c j i  p i e r w s z o o s o b o w y c h  i zewsząd dochodzi 
nas wielogłosowy szum”. Nie zdradza jednak w tym miejscu, czy ta wielo
głosowość wynika tylko z mnogości podmiotów, czy także z różnorodności 
opowiadanych historii. Gdyby przyjąć przede wszystkim tę drugą możliwość, 
to upatrywalibyśmy w tym twierdzeniu częściowe wycofanie się z tezy 
o groźbie narzucania poglądów, bo gdyby władza nad opowieścią rzeczy
wiście istniała, to ludzie snuliby opowieści na jedną nutę. A może należy 
uznać, że mówczyni, nie wycofując się z poprzedniej tezy, bez ostentacji 
podzieliła ludzi, którym ktoś chce „narzucić opowieść”, na tych, którzy 
się podporządkowują, i zbuntowanych indywidualistów – i teraz zaczyna 
mówić już tylko o tych drugich?

Terminu „pierwszoosobowy” mówczyni używa w znaczeniu niejęzyko
znawczym. Wyjaśnia: „mówiąc «pierwszoosobowe», mam na myśli ten rodzaj 
opowieści, który zatacza wąskie kręgi wokół «ja» twórcy, piszącego mniej 
lub bardziej wprost tylko o sobie i poprzez siebie”. Mowa więc o twórczym 
indywidualizmie, subiektywizmie i autokreacji. Tokarczuk uważa, że takie 

3 Jej refleksja dotyczy sfery dyskursu, nie zaś sfery stosunków społecznych i eko
nomii. Przynajmniej nie zauważyłem, aby pisarka łączyła ową, będącą czyimś 
udziałem władzę nad „opowieścią”, ze sferą ekonomii i tak zwanym klasowym 
władaniem środkami produkcji czy posiadaniem ich. Nie zauważyłem też, 
aby starała się ustalić jakieś inne, materialne konkrety przesądzające o owym 
„rządzie dusz”. Nie zazdroszczę jej tej nieświadomości, bo z tego braku wynika, 
że widząc społeczne zło, równocześnie (myląc się, czy nie myląc) nie dostrzega 
jakichś jego przyczyn możliwych do realnego usunięcia, o ile oczywiście takowe 
istnieją (a choćby i nie istniały).
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podejście do pisarstwa jest – albo przynajmniej powinno być – cenione 
powszechnie (czyli bardziej niż różnoraki kolektywizm), bo jest oryginal
ne i uczciwe. W sposób zwięzły, ale dobitnie podkreśla jednak, że za taką 
twórczą postawę się płaci: „Opowiadać w tak rozumianej pierwszej osobie, 
to tkać absolutnie niepowtarzalny wzór, jedyny w swoim rodzaju, to mieć 
jako jednostka poczucie autonomii, być świadomym siebie i swojego losu. 
To jednak znaczy także budować opozycję: «ja» i «świat», a ta bywa alie
nująca”. Mimo że pogląd wyrażony jest bardzo zwięźle (eksponują go trzy 
słowa), trzeba tę dobitność docenić: cena niepowtarzalności jest bardzo 
wysoka. Alienacja, wyobcowanie to okrutne, a w analizowanym tekście 
nader ważne słowo – może dla jednostki oznaczać utratę własnej społecznej 
czy przyrodniczej istoty4.

Olga Tokarczuk jednak uważa, że cywilizację Zachodu zbudowano 
właśnie na takim indywidualizmie: „cywilizacja Zachodu jest w dużej 
mierze zbudowana i oparta właśnie na owym odkryciu «ja», które stanowi 
jedną z najważniejszych miar rzeczywistości”. Sądzi, że taką narrację się 
szanuje, że się jej ufa, że „opowieść snuta w pierwszej osobie wydaje się 
jednym z największych odkryć cywilizacji ludzkiej”. Może to prawdziwe dla 

4 Jego użycie świadczy także o marksowskich inspiracjach. Cytuję: „przedmiot, 
który praca wytwarza, jej produkt, przeciwstawia się jej jako jakaś obca istota, 
jako siła niezależna od wytwórcy. Produkt pracy jest pracą utrwaloną w przed
miocie, pracą, która przybrała formę rzeczy, jest uprzedmiotowieniem pracy. 
Urzeczywistnieniem pracy jest jej uprzedmiotowienie. W tym stanie rzeczy, 
o jakim traktuje ekonomia polityczna, to urzeczywistnienie pracy występuje 
jako odrzeczywistnienie robotnika, uprzedmiotowienie występuje jako utrata 
przedmiotu i dostanie się w jego niewolę, przyswojenie – jako wyobcowanie, jako 
alienacja” i dalej: „Alienacja robotnika we własnym produkcie oznacza nie tylko 
to, że jego praca staje się przedmiotem, bytem zewnętrznym, lecz i to, że istnie
je poza nim, niezależnie od niego, jako coś obcego, i że staje się wobec niego 
samodzielną potęgą, że życie, które dał przedmiotowi, przeciwstawia mu się 
wrogo i obco”. Ewentualnie: „Kiedy rzeczywisty, cielesny człowiek, stojący 
na twardym gruncie kuli ziemskiej, emanujący i wchłaniający w siebie wszystkie 
siły przyrody, poprzez swoją alienację ustanawia rzeczywiste przedmiotowe 
siły swojej istoty jako przedmioty obce, to nie ustanawianie jest podmiotem; 
jest nim podmiotowość przedmiotowych sił istoty, których działanie musi być 
przeto również przedmiotowe. Istota przedmiotowa działa przedmiotowo i nie 
działałaby przedmiotowo, gdyby przedmiotowość nie była zawarta w określeniu 
jej istoty. I tylko dlatego tworzy ona, ustanawia przedmioty, że sama jest przez 
przedmioty ustanawiana, że sama jest od początku przyrodą” (Marks, Rękopisy).
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cywilizacji Zachodu, ale pytanie brzmi, czy indywidualizm może w ogóle 
być podstawą budowy cywilizacji… Uważam, że chyba nie. Cywilizacja, 
kiedy się tworzy, musi być budowana przez wspólnotę, bardzo usilnie 
wprowadzającą porządek i władzę reprezentantów społecznej grupy. Do
piero gdy się cywilizację zbuduje, pojawiają się pewne nadwyżki, można 
myśleć o większym zindywidualizowaniu społecznych ról, pracy i władzy; 
wydaje mi się zatem, że cywilizacja Zachodu powstaje, kiedy wcześniejszy 
cywilizacyjny kolektywizm przełamuje się w pryzmacie indywidualizmu – 
prometejskiego i ewangelicznego. Ale to tylko pogląd dyletanta…

Tokarczuk tak ocenia rolę „pierwszoosobowej narracji”, czyli – po
wiedzmy ogólnie – indywidualnego czy indywidualistycznego patrzenia 
na rzeczywistość. Jej zdaniem ta narracja:

• „przerobiła opowieść o świecie jako miejscu działań herosów czy 
bóstw, na które nie mamy wpływu, na naszą indywidualną historię 
i oddała scenę ludziom takim samym jak my”;

• wprowadziła możliwość identyfikowania się czytelnika z bohaterem
narratorem, co umożliwiło, a w każdym razie wzmocniło działanie 
w życiu społecznym i ludzkiej psychice mechanizmu empatii;

• powszechność i moc empatii zaś zaciera różnice między rolami przyj
mowanymi przez uczestników literackiej komunikacji – np. czytelnik 
może się stać w pewnym momencie narratorem.

Tak zatem sumuje Tokarczuk: realizując swój „instynkt ekspresji”, obec
nie bardzo wielu ludzi uprawia pisarstwo. „Literatura stała się więc polem 
wymiany doświadczeń, agorą, gdzie każdy może opowiedzieć swój własny 
los albo dać głos swojemu alter ego. Jest to przy tym przestrzeń demokra
tyczna, każdy może się wypowiedzieć, każdy może też dokonać kreacji 
«głosu, który mówi»”5.

5 I jak to zwykle bywa, można się z nią zgodzić, albo i nie: z jednej bowiem strony 
(jeśli na współczesną Polskę popatrzeć) wysyp pisarstwa w ostatnich latach był 
ogromny. Np. w latach dziewięćdziesiątych w zasadzie każdy mógł sam wydać 
książkę, czasopismo, tom wierszy itd., a przy tym nierzadko on i grupka przyjaciół 
byli jedynymi czytelnikami. Opisano to zjawisko – na przykład we wszelkich 
publikacjach o alternatywnej prasie i wydawnictwach książkowych powstałych 
w tym kręgu. Obecnie każdy zaś może sobie opublikować swoją twórczość 
w internecie. Ale z drugiej strony bardzo szybko się okazało, że tak naprawdę 
liczy się tylko twórczość pisarzy tak wysokiego poziomu, że wydawcy zabiegają 
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Noblistka jednak uważa, że rozwój literatury nowych czasów nadal nie 
odbywa się bez przeszkód. Problemem jest jednak zupełny brak koordynacji 

– wszyscy opowiadający swoje historie to „chór solistów” – oraz niemożność 
osiągnięcia jakiegoś konsensusu, zwłaszcza dotyczącego oceny. Marzy się jej 
powszechność takiej literatury, którą wartościuje najwyżej: będącej czymś 
więcej niż subiektywną ekspresją, bo „ekspresja autorskiego «ja» nie daje 
gwarancji uniwersalności. Czego nam brakuje, to – jak się zdaje – parabo
licznego wymiaru opowieści”. Polega on na tym i w tym się zawiera, że „bo
hater paraboli jest (…) zarazem sobą, człowiekiem żyjącym w określonych 
warunkach historycznych czy geograficznych, a jednocześnie wykracza 
daleko poza ten konkret, stając się Każdym i Wszędzie”. Wygląda jednak 
na to, że zuniwersalizować swoich doświadczeń nie potrafimy: „parabola, 
znajdując dla różnych losów wspólny mianownik, uniwersalizuje nasze 
doświadczenie, a jej niedostateczna obecność jest świadectwem bezradności”.

W rezultacie, ubolewa Noblistka, nie ma więc jednej literatury, podzie
liliśmy ją na gatunki, skomercjalizowali – Tokarczuk, mimo deklarowanego 
wobec twórczości literackiej wymogu subiektywizmu, wyraźnie tęskni 
za jakąś jedną, uniwersalną literaturą bez przymiotników. Literatura ga
tunkowa przypomina jej produkcję wedle „foremek do ciasta”, na zasadach 
komercyjnych, zgodnie z zasadą, że czytelnik ma dostać to, co chce. A pisarka 
chciałaby być wolna, ekscentryczna, oryginalna: „Zawsze intuicyjnie byłam 
przeciwko takim porządkom, ponieważ prowadzą one do ograniczania 
wolności pisarskiej, do niechęci wobec eksperymentu i transgresji, która jest 
istotną cechą tworzenia w ogóle. I zupełnie wykluczają z procesu twórczego 
wszelką ekscentryczność, bez której nie ma sztuki. Dobra książka nie musi 
się opowiadać za swoją gatunkową przynależnością. Podział na gatunki jest 
wynikiem skomercjalizowania całej literatury i efektem traktowania jej jako 
produktu do sprzedaży z całą filozofią brandu, targetu i tym podobnych 
wynalazków współczesnego kapitalizmu”.

Nie wszystkie gatunki jednak są złe. W niektórych można upatrywać 
początek nowej twórczości, odpowiadającej jakoś na współczesne wyzwania. 

o możliwość publikacji ich dzieł, autorów podtrzymywanych przez państwowe 
lub inne dotacje albo pisarstwo tych, którzy mają to szczęście, że uprawiają 
gatunki popularne, dla wydawnictw zyskowne. Tak więc wydawać może każdy, 
ale nie każdy będzie przeczytany.
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Tokarczuk jako przykład nowatorskiego gatunku omawia filmowy serial, 
któremu przypisuje ukryte funkcje: „wprowadzania w trans”, hipnoty
zowania, odrywania od życia. Serial zarówno kontynuuje stare tradycje 
opowieści fabularnej, jak i „wprowadza” nowe porządki, polegające głównie 
na mnożeniu nieprawdopodobieństw, dzięki którym „wpisuje się w nowy, 
rozwlekły i nieuporządkowany rytm świata, w jego chaotyczną komunikację, 
jego niestałość i płynność”. Wszystkie jego paradoksalne cechy sprawiają, 
że „ta forma opowieści chyba najbardziej twórczo szuka dziś nowej formuły. 
W tym sensie odbywa się w serialu poważna praca nad narracjami przyszłości, 
nad dopasowaniem opowieści do nowej rzeczywistości”.

W kolejnych akapitach Tokarczuk porzuca temat opowieści oraz nio
sących je form artystycznych i poszerza perspektywę. Zaczyna charaktery
zować całą mentalną rzeczywistość, otaczającą człowieka współczesnego: 

„żyjemy w świecie natłoku informacji sprzecznych ze sobą, wzajemnie się 
wykluczających, walczących na kły i pazury”.

Za istotny problem współczesności uważa kwestię niekoniecznie do
brego wpływu powszechnego dostępu do informacji na jakość stosunków 
społecznych (który jest – moim zdaniem – hipostazą dawnego sokratej
skiego problemu współzależności bądź też braku współzależności między 
wiedzą a dobrem). Rzecz rozważając, Tokarczuk przywołuje terminologię 
Jana Amosa Komeńskiego, postulującego zbudowanie każdemu dostępnej 
wiedzy uniwersalnej.

Można powiedzieć, że w tym momencie Tokarczuk po raz trzeci sięga 
do kwestii uniwersalizmu (dotychczas była mowa o uniwersalnym poznaniu 
i uniwersalnej opowieści). Za współczesne „rozstrzygnięcie” wątpliwości 
Komeńskiego uznaje swoistość istnienia internetu i Wikipedii, która prze
cież „mogłaby wydać się Komeńskiemu, podobnie jak wielu myślicielom 
tego nurtu, spełnieniem marzeń ludzkości – oto tworzymy i otrzymujemy 
ogromny zasób wiedzy nieustannie uzupełnianej, odświeżanej i demokra
tycznie dostępnej, praktycznie z każdego miejsca na Ziemi”.

Tokarczuk konstatuje jednak, że marzenia się nie zmieniły i przeprowadza 
ostrą krytykę internetu, który ma się do pożytecznej wiedzy Komeńskiego 
mniej więcej tak, jak gatunkowa literatura do uniwersalnej opowieści o świecie, 
z tym że w przypadku informowania o świecie kontrast między marzeniem 
a spełnieniem jest o wiele większy niż w przypadku twórczości literackiej.
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Internet dzieli i anatagonizuje ludzi, zamykając ich w „bańkach informa
cyjnych”; będąc poddany prawidłowościom komercyjnym, ulega wypaczeniu; 
używany jest nie do szerzenia wiedzy uniwersalnej, lecz do manipulowania 
swymi użytkownikami; paradoksalnie zachęca ich do upraszczającego, 
partyjnego myślenia stanowiącego obronę przed nadmiarem wiedzy; wpro
wadza dysharmonię i chaos: „Zamiast usłyszeć harmonię świata, usłyszeli
śmy kakofonię dźwięków, szum nie do zniesienia, w którym rozpaczliwie 
próbujemy dosłuchać się jakiejś najcichszej melodii, najsłabszego chociaż 
rytmu. Parafraza szekspirowskiego cytatu jak nigdy pasuje dzisiaj do tej 
kakofonicznej rzeczywistości: Internet to coraz częściej opowieść idioty 
pełna wściekłości i wrzasku”.

Internet jednak przede wszystkim kłamie, co skłania Tokarczuk do wznie
sienia kolejnego piętra szkatułkowej dygresji, czyli rozważenia estetyczno

poznawczych konsekwencji istnienia fake newsów i fake upów. Podstawową 
konsekwencją tego zjawiska jest utrata zaufania do fikcji literackiej i sukces 
literatury faktu. Za tym idzie jednak „cywilizacyjny regres”, czyli utrata 
świadomości tego, czym jest literacka fikcja, i powrót do naiwnej lektury 
przedstawionego („czy to prawda, co pani napisała?”).

W tym momencie Tokarczuk wchodzi w obarczone długą tradycją roz
ważania na temat prawdy faktu i prawdy fikcji: „Życie tworzą wydarzenia, 
lecz dopiero wtedy, gdy potrafimy je zinterpretować, próbować zrozumieć 
i nadać im sens, zamieniają się one w doświadczenie. Wydarzenia są faktami, 
ale doświadczenie jest czymś niewyrażalnie innym. To ono, nie zaś wyda
rzenie, jest materią naszego życia. Doświadczenie jest faktem poddanym 
interpretacji i umieszczonym w pamięci. Odwołuje się także do pewnej 
podstawy, jaką mamy w umyśle, do głębokiej struktury znaczeń, na której 
potrafimy rozpiąć nasze własne życie i przyjrzeć mu się dokładnie”.

Generalnie Tokarczuk opowiada się za prawdą fikcji i cytuje Arystotelesa 
(„fikcja jest zawsze jakimś rodzajem prawdy”). Przedtem jednak dokonuje 
charakterystycznego, uniwersalistycznego utożsamienia wiedzy wynika
jącej z ludzkiego doświadczenia, prawdy głoszonej przez literacką fikcję 
i obecnych w naszych umysłach struktur myślenia mitycznego, z którym 
to utożsamieniem nie każdy by się zgodził6. Kończąc wątek, Tokarczuk 

6 Prawda fikcji nie jest uniwersalna, a jedynie odnosi się – moim zdaniem – do po
glądów pisarza, który prezentuje je na przykładzie przeżyć postaci wymyślonych. 



285O mowie noblowskiej Olgi Tokarczuk

mówi: „Literatura stawia więc pytania, na które nie da się odpowiedzieć 
przy pomocy Wikipedii, wykracza bowiem poza same fakty i wydarzenia, 
odwołując się bezpośrednio do naszego ich doświadczania”.

Na zakończenie owego przeglądu trudności, z którymi w dzisiejszym 
świecie musi się mierzyć literatura, pisarka porusza modny dziś wątek 
domniemanego zagrożenia piśmiennictwa i pisma przez inne, bardziej 
obrazowe formy przekazu informacji. Tokarczuk uważa, że „dziś – to jasne 

– stoimy w obliczu podobnie znamiennej rewolucji, kiedy doświadczenie 
może być przekazywane bezpośrednio, bez pomocy słowa drukowanego” 
i dalej: „to zupełnie inny wymiar doświadczania świata oddziaływający 
bezpośrednio na nasze zmysły”.

Na powyższym zdaniu kończy się część druga mowy. Nim przejdę 
do dalszej relacji – parę słów wyjaśnienia: nazywając ów temat „modnym”, 
wyraziłem rezerwę wobec stwierdzeń tego typu, opierającą się – mówiąc 
w uproszczeniu – na tym mniemaniu, że wszelkiego typu kody oparte 
wyłącznie na obrazie (zarówno w wersji dźwiękowej, jak i graficznej) nie 
są w stanie stworzyć dla języka (w mowie i na piśmie) poważnej konku
rencji, gdyż są po prostu mniej sprawne od języka naturalnego, który jest 

Trudno także się zgodzić z nieco późniejszym zaliczeniem do sfery fikcji odpowiedzi 
na wszelkie pytania o przyczynę. Cytowane przez Tokarczuk zdanie Edwarda 
Morgana Forstera („kiedy mówimy «umarł mąż a potem umarła żona» – to jest 
to relacja. Kiedy zaś mówimy «umarł mąż, a potem ze smutku umarła żona», 
to mamy fikcję”) tylko wtedy byłoby słuszne, gdyby mąż i żona byli postaciami 
wymyślonymi. Jeśliby jednak byli realni, to stwierdzeniu „ze smutku” można 
by przypisać asercję i byłoby ono prawdziwe lub fałszywe – gdyby np. żona 
umarła nie ze smutku, a z wielkiej radości. Kwestia rozróżnienia między fikcją 
literacką a innymi dziedzinami wiedzy jest w pełni rozstrzygnięta w polskiej 
tradycji literaturoznawczej, choćby w podręczniku Henryka Markiewicza, 
w rozdziałach: Wyznaczniki literatury (Markiewicz 1976, s. 54–66) oraz Fikcja 
w dziele literackim i jego zawartość poznawcza (Markiewicz 1976, s. 118–177). 
Co ciekawe: kiedy Tokarczuk w inym miejscu wyraża wątpliwości dotyczące sta
tusu fikcji literackiej („Nader często spotykam się z tym pełnym niedowierzania 
pytaniem: «Czy to prawda, co pani napisała?» Za każdym razem mam wtedy 
wrażenie, że wieszczy ono koniec literatury. To niewinne z punktu widzenia 
czytelnika pytanie, dla pisarskich uszu brzmi naprawdę apokaliptycznie. Cóż 
mam odpowiedzieć? Jak wytłumaczyć ontologiczny status Hansa Castorpa, 
Anny Kareniny czy Misia Puchatka?”), mam wrażenie, że nie pragnie wyważać 
otwartych drzwi, lecz doskonale wie o tym, że kwestii fikcji literackiej nie da się 
zredukować do problemu domysłów lub ich braku.
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najdoskonalszym znanym ludzkości narzędziem przekazywania konkretnej, 
ścisłej i jednoznacznej informacji w sposób wysoce intensywny.

Obraz co prawda przekazuje informację jeszcze bardziej intensywnie, ale 
niekonkretną i niejednoznaczną7, będąc w dużej mierze apelem, instrukcją 
odczuwania emocji. To jednak, że obraz pisma nie zastąpi, nie oznacza, 
że się nie próbuje pisma obrazem zastępować.

Zwięzła, dwustronicowa trzecia część przemowy krótko rekapituluje 
ustalenia poprzedniego – długiego, dygresyjnego i skomplikowanego wy
wodu. Tokarczuk, kończąc teraz wątek generalnie niskiej jakości dostępnej 
nam powszechnie informacji o świecie (marzenia Komeńskiego spełniły się 
w sposób opaczny), narzeka na „epidemię nieokreśloności”, przejawiającą 
się w „dojmującym wrażeniu, które trudno jest nawet zwerbalizować: coś 
jest ze światem nie tak”. Mówi o „męczącym ktoś, coś, gdzieś, kiedyś”, które 

„może dziś być bardziej niebezpieczne niż wygłaszane z absolutną pewno
ścią bardzo konkretne i określone idee – ziemia jest płaska, szczepionki 
zabijają, ocieplenie klimatyczne jest bzdurą, a demokracja w wielu krajach 
nie jest zagrożona”.

W ostatecznym rozrachunku to właśnie tej nieokreśloności przeciw
stawia się literatura (a w zasadzie epika i poniekąd dramat, bo o liryce 
Tokarczuk się nie wypowiada), która próbuje „nas przytrzymać przy kon
krecie świata”, zajmuje się bowiem głównie psychologią – a jak pamiętamy, 
dla Tokarczuk świat jest tożsamy z myśleniem o świecie i w dużej mierze 
ma charakter duchowy. „Opowieść zawsze zatacza kręgi wokół sensu (…) 
jest (…) porządkowaniem w czasie nieskończonej ilości informacji, ustalając 
ich związki z przeszłością, teraźniejszością i przyszłością, odkrywaniem 
ich powtarzalności i układaniem ich w kategoriach przyczyny i skutku”. 
Generalnie więc nadaje owej niejasnej rzeczywistości sens.

Sformułowawszy tę myśl istotną, upatrującą w uprawianiu odpowied
niej, prawdziwej, poważnej i uniwersalnej literatury taką działalność, która 
może uratować ludzkość przed drapieżną powodzią bezsensu, i wpisawszy 
się w ten sposób w bardzo istotną tradycję literatury polskiej, która już 

7 Profesor Walery Pisarek twierdził – z czym w pełni się zgadzam – że fotografia 
informuje o emocjach, natomiast aby powiadomić o tym, czego one dotyczą, 
czym są spowodowane i z jakim wydarzeniem się wiążą – potrzebny jest podpis 
pod tą fotografią (por Pisarek 2002, s. 268–269).
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przynajmniej dwa razy starała się nas przed przed poczuciem nicości 
ratować – w czwartej i późniejszych dekadach XIX wieku, tj. po utracie 
nadziei na szybkie odzyskanie niepodległości, a przede wszystkim w latach 
bezpośrednio po drugiej wojnie światowej8, Tokarczuk w dwóch dalszych 
częściach mowy kończy krytykę i daje pozytywne przykłady, dowodzące, 
że zarówno może istnieć literatura nadająca spójny sens światu, jak i można 
znaleźć przykłady obiektywnego przejawiania się w świecie owego sensu.

Część czwarta powraca do owej zarysowanej na początku mowy krainy 
dzieciństwa, kiedy to matka czytała późniejszej Noblistce baśnie Andersena. 
Rysowały one świat uduchowiony, spersonalizowany, złożony ze ściśle po
wiązanych ze sobą elementów. Świat, w którym „talerze w kredensie mogły 
ze sobą rozmawiać, sztućce w szufladzie stanowiły coś w rodzaju rodziny. 
Podobnie zwierzęta były tajemniczymi, mądrymi i samoświadomymi istotami, 
z którymi łączyła nas od zawsze duchowa więź i głębokie podobieństwo. Ale 
i rzeki, lasy, drogi także miały swój byt, były żywymi istotami, które mapują 
naszą przestrzeń i budują poczucie przynależności”. Tej wizji nie można 
jednak utrzymać, najwyżej można za nią tęsknić. W pewnym momencie 
doroślejący człowiek zaczyna „widzieć świat we fragmentach, wszystko 
osobno, w kawałkach odległych od siebie niczym galaktyki”9. Duchowość 
człowieka (jak widać, możliwa jest tylko dziecinna) umiera, a zatem umiera 
widziany oczyma człowieka świat. Staje się on martwą przestrzenią, w której 

„samotni i zagubieni poruszają się ludzie – zombi”.
Obraz zdezintegrowanego świata jest jednak obrazem fałszywym. Aby 

to udowodnić i dowieść zarazem, że możliwa jest opowieść – narracja 
o świecie podkreślająca wszechzwiązek wszystkich elementów rzeczywistości, 
Tokarczuk w dłuższym fragmencie (część piąta mowy) przywołuje teorię 
historyczną, według której odkrycie Nowego Świata, pociągające za sobą 
śmierć znakomitej większości zamieszkujacej obie Ameryki miejscowej 

8 W tym miejscu trudno nie zacytować Czesława Miłosza: Czym jest poezja, która 
nie ocala / Narodów ani ludzi? / Wspólnictwem urzędowych kłamstw,/ Piosenką 
pijaków, którym ktoś za chwilę poderżnie gardła, / Czytanką z panieńskiego pokoju 
(Miłosz 1984, s. 151).

9 Ma to swój aspekt ideologicznopraktyczny „lekarze leczą nas według specjalności, 
podatki nie mają związku z odśnieżaniem drogi, którą jeździmy do pracy, obiad 
nijak się ma do wielkich ferm hodowlanych, a nowa bluzka do obskurnych fabryk 
gdzieś w Azji. Wszystko jest od siebie oddzielone, żyje osobno, bez związku”.
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ludności i będący jej rezultatem upadek południowoamerykańskiego rol
nictwa w ciągu najbliższych stuleci, wywołało zmiany ekologiczne, zakoń
czone ochłodzeniem klimatu europejskiego, co z kolei pociągnęło za sobą 
znaczące zmiany gospodarcze i polityczne na terenie Europy. Zdaniem 
Tokarczuk, historia ta dowodzi prawdziwości tzw. „efektu motyla”, według 
którego „minimalne zmiany w warunkach początkowych jakiegoś pro
cesu mogą dać w przyszłości kolosalne i nieobliczalne rezultaty”, dlatego 
że to, co ludzkie i przyrodnicze, jest ściśle ze sobą związane i splata się w jedną 
całość10: „Jesteśmy wszyscy – my, rośliny zwierzęta, przedmioty – zanurzeni 
w jednej przestrzeni, którą rządzą prawa fizyczne. Ta wspólna przestrzeń 
ma swój kształt, a prawa fizyczne rzeźbią w niej niepoliczalną ilość form 
nieustannie do siebie nawiązujących. Nasz układ krwionośny przypomina 
systemy dorzeczy rzek, budowa liścia jest podobna do systemów ludzkiej 
komunikacji, ruch galaktyk – wir spływającej wody w naszych umywalkach. 
Rozwój społeczeństw – kolonie bakterii. Mikro i makroskala ukazuje 
nieskończony system podobieństw. Nasza mowa, myślenie, twórczość nie 
są czymś abstrakcyjnym i oderwanym od świata, ale kontynuacją na innym 
poziomie jego nieustannych procesów przemiany”.

Przedstawione przez Noblistkę wnioskowanie – co muszę w tym miej
scu ujawnić – wzbudziło mój żywy sprzeciw. Piękna harmonijność świata, 
którą także zauważam, to właściwość odnosząca się raczej do funkcji a nie 
do przyczyn. Moim zdaniem „efekt motyla” po prostu nie istnieje, to nie 
ścisły determinizm11 zapewnia światu równowagę.

10 W tym momencie Tokarczuk nawiązuje do pewnego aktualnego jeszcze w XVIII 
wieku problemu filozoficznego dotyczącego porządku przyczyn i skutków. 
Ignoruje późniejsze jego rozstrzygnięcie polegające – mówiąc w skrócie – 
na wyróżnieniu prawidłowości i przypadku. Co prawda prawidłowość prze
jawia się poprzez przypadki, ale przyczyny zdarzeń przypadkowych nie mogą 
naruszyć prawidłowości. Gdyby wszystkie przyczyny i wszystkie powiązane 
z nimi rezultaty były tak samo ważne, nie sposób byłoby się doszukać jakichś 
prawidłowości rządzących rozwojem na przykład kultury ludzkiej. Świat według 
Olgi Tokarczuk, przynajmniej moim zdaniem, nie może ewoluować, gdyż tracąc 
swoją nieruchomość, zmieniłby się w pełny chaos.

11 Warto sobie przypomnieć fragmenty Kandyda, w którym Voltaire wyśmiewał 
podobne pomysły, na przykład objaśniając, jak ocalał skazany na śmierć Pan
gloss: „– A ty, drogi Panglossie – rzekł Kandyd – jakimż cudem cię oglądam? 
– To prawda – rzekł Pangloss – powieszono mnie w twoich oczach; po formie 
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Wyraziwszy przekonanie o tym, że rzeczywistość ma charakter jednolity, 
zasadniczo duchowy i wszystkie jej na pozór różnorodne elementy łączą się 
z sobą i podlegają determinizmowi, którego źródłem, narzędziem i celem 
jest w zasadzie każdy element tejże rzeczywistości, Tokarczuk w szóstej 
części mowy zastanawia się nad taką opowieścią (literaturą), która byłaby 

„uniwersalną, całościową, niewykluczającą, zakorzenioną w naturze, pełną 
kontekstów i jednocześnie zrozumiałą”. Miałaby ona wyjść poza „nieko
munikatywne więzienie własnego «ja»”, a równocześnie nie sprowadzać 
się do stereotypowego mniemania większości. Być spojrzeniem „ekscen
trycznym, spoza centrum”. Skoro „literatura cudownie zachowała sobie 
prawo do wszelkich dziwactw, do fantasmagorii, prowokacji, do groteski 
i wariactwa”, to i taki ekscentryzm zapewne byłby możliwy, ale opowieść 
taka wymagałaby użycia specjalnego języka potrafiącego wyrazić najbar
dziej niejasną intuicję, bogatego w metafory, które „przekraczają kulturowe 
różnice”, oraz gatunku „który stanie się pojemny i transgresyjny12 a jedno
cześnie ukochają go czytelnicy”. Wszystkie te elementy jednoczyłaby w sobie 
narracja prowadzona przez „nowy rodzaj narratora «czwartoosobowego», 
który (…) potrafi zawrzeć w sobie zarówno perspektywę każdej z postaci, 
jak umiejętność wykraczania poza horyzont każdej z nich”.

W tym momencie Tokarczuk zdobywa się na porównanie ostateczne, 
wychodząc z założenia, że narrator taki musiałby być kimś więcej niż Bo
giem własnej opowieści13. Takiego narratora nazywa „tajemniczym i czułym”. 

powinni byli mnie spalić; ale przypominasz sobie, iż w dniu tej ceremonii lało 
jak z cebra. Burza była tak gwałtowna, że niepodobna było myśleć o rozpaleniu 
ognia; powieszono mnie, ponieważ nie dało się lepiej. Pewien chirurg kupił moje 
ciało, zabrał mnie do domu i wziął się do krajania. Najpierw podłużnym cięciem 
naciął mi skórę od pępka do obojczyków. Otóż, trzeba ci wiedzieć, iż powieszono 
mnie bardzo niedbale. Naczelny egzekutor św. Inkwizycji w randze poddiako
na palił ludzi, trzeba mu to przyznać, znakomicie, ale nie był przyzwyczajony 
wieszać; sznur był mokry i ześlizgnął się, węzeł był źle zawiązany; słowem, od
dychałem jeszcze” (Voltaire, Kandyd). Podobne „łańcuchy wydarzeń” tłumaczą 
w zasadzie wszystkie, spektakularnie nieprawdopodobne przygody bohaterów 
tej filozoficznej powiastki.

12 Gatunek transgresyjny – przekraczający gatunkowe granice.
13 „Czy zastanawialiście się kiedyś, kim jest ten cudowny opowiadacz, który w Bi

blii woła wielkim głosem: «Na początku było słowo»? Który opisuje stworzenie 
świata, jego pierwszy dzień, kiedy chaos został oddzielony od porządku? Który 
śledzi serial powstawania kosmosu? Który zna myśli Boga, zna jego wątpliwości 
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Wie on wszystko, bo umie „powiązać rzeczy istniejące w całość” i przyjąć 
„odpowiedzialność za świat”, będąc świadomym, że „decyzja podjęta w jed
nej części świata poskutkuje efektem w innej jego części, że rozróżnienie 
na «moje» i «twoje» zaczyna być dyskusyjne”. Narrator czuły miałby więc być 
doskonale altruistyczny oraz uczciwy. Jego narracja powinna „uruchamiać 
w umyśle czytelnika zmysł całości, zdolność scalania fragmentów w jeden 
wzór, odkrywania w drobnicy zdarzeń całych konstelacji”. Ów czuły narrator 
powinien opowiadać tak, „żeby było jasne, iż wszyscy i wszystko zanurzone 
jest w jednym wspólnym wyobrażeniu, które za każdym obrotem planety 
pieczołowicie produkujemy w naszych umysłach”.

i bez drżenia ręki stawia na papierze to niebywałe zdanie: «I uznał Bóg, że to było 
dobre». Kim jest to, które wie, co sądził Bóg? Wyjąwszy wszelkie wątpliwości 
teologiczne możemy uznać tę figurę tajemniczego i czułego narratora za cudowną 
i znamienną”. Tokarczuk, rezygnując z zajęcia się wątpliwościami teologicznymi, 
zadaje pytanie retoryczne: kim jest ten cudowny opowiadadacz, który w Biblii 
woła wielkim głosem, który zna myśli Boga, wie, co sądził Bóg. Uważam, że nie
potrzebnie („81. Pismo święte jest mową Bożą, utrwaloną pod natchnieniem 
Ducha Świętego na piśmie” (Katechizm)), a ponadto – jak sądzę – Biblia stosuje 
w tym miejscu chwyt pisania o sobie w trzeciej osobie gramatycznej, znany nam 
jeszcze z innych tekstów – choćby z pism Juliusza Cezara. Tak więc, jeśli nie 
wchodzić w problemy teologiczne – na pytanie o narratora Biblii można spró
bować poszukać jasnej i krótkiej filologicznej odpowiedzi, na przykład cytując 
pamiętniki o wojnie galijskiej – jak wiadomo będące dzielem samego Juliusza 
Cezara. W przekładzie polskim mały fragment brzmi: „Cezar, na wiadomość 
o tym, że Helwetowie zamierzają przejść przez naszą Prowincję, przyśpieszył 
wyjazd z Rzymu i pokonując możliwie duże odcinki drogi, podążył do Galii 
Dalszej i przybył pod Genawę. Zarządził pobór jak największej liczby żołnierzy 
z całej Prowincji (w Galii Dalszej znajdował się w ogóle jeden legion) i rozkazał 
zerwać most znajdujący się pod Genawą. Gdy Helwetowie dowiedzieli się o przy
byciu Cezara, wyprawili do niego jako posłów najznakomitszych przedstawicieli 
plemienia. Na czele tego poselstwa stali Nammejusz i Weruklecjusz. Mieli oni 
mu oświadczyć, że: «Helwetowie zamierzają przejść przez Prowincję, nie wyrzą
dzając żadnych krzywd, ponieważ nie mają innej drogi; proszą więc, aby za jego 
zgodą wolno im było to zrobić». Cezar jednak, pomny na to, że Helwetowie zabili 
konsula Lucjusza Kasjusza, a wojsko jego rozbili i przepędzili pod jarzmem, nie 
uważał, aby można było na to pozwolić. Był także zdania, że wrogo nastrojeni 
ludzie, uzyskawszy możność przejścia przez Prowincję, nie powstrzymaliby się 
od krzywd i gwałtów. Jednakże dla zyskania na czasie, zanim nadejdą powołani 
pod broń z jego rozkazu żołnierze, odpowiedział posłom, że weźmie sobie czas 
do namysłu: «jeżeli będą mieć jakieś życzenie, to niech przyjdą ponownie w Idy 
kwietniowe» (Gajusz Juliusz Cezar, Wojna galijska).
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Zdaniem Tokarczuk – powtarzającej tym samym utopijne przekona
nie wszystkich awangardzistów, że sztuka może nauczyć jakiegoś nowego 
odczuwania świata – literatura taka jest możliwa, wszelako zrezygnować 
należy z licznych rozróżnień używanych dzisiaj w myśleniu o literaturze: 
na literaturę wysoką i niską, popularną i niszową (ekskluzywną? alterna
tywną? a może tylko elitarną – pojęcia niszowości Tokarczuk nie wyjaśnia). 
Zrezygnować z poważnie traktowanych konwencji gatunkowych oraz 
rozróżniania literatur narodowych.

Nie dość na tym, Tokarczuk myśli o zniesieniu przeciwieństw między 
całością a fragmentem (konstelacja fragmentów miałaby być bardziej pojemna 
od określonej pojedynczej całości) oraz między podmiotem a przedmiotem 
poznania, mówiąc o takim realizmie, „który pozwoliłby nam przekroczyć 
granice naszego ego i przeniknąć przez ten szyboekran, przez który widzimy 
świat”. Nazywa go neosurrealizmem z „na nowo rozłożonymi punktami 
widzenia, które nie będą się bały zmierzyć z paradoksem i pójdą pod prąd 
wobec prostego porządku przyczynowoskutkowego”.

O ile dobrze rozumiem to i następne zdania, Tokarczuk myśli o rzeczy
wistościach jakichś intersubiektywnych fantasmagorii, które z drugiej strony 
miałyby „nawiązywać do mitu i całego ludzkiego imaginarium”, stanowiąc 

„powrót do zwartych struktur mitologii”, stanowiących „budulec naszej psy
che”. Generalnie zatem nie waha się przed postulowaniem zatarcia granic 
między różnorodnością a jednorodnością czy też może jednością a chaosem, 
rezultaty którego to działania można jedynie przeczuwać i właśnie danie 
tego przeczucia, „przedsmaku tego, co mogłoby istnieć”, oznaczałoby kre
ację tego czegoś (sprawienie, że „mogłoby ono stać się wyobrażonym”)14. 
W ten sposób Tokarczuk powraca do zacytowanego na początku mowy 
dialogu dziecka i matki: „jak możesz do mnie tęsknić, skoro mnie jeszcze 
nie ma? (…) – jeżeli się do kogoś tęskni, to on już jest”, i tym samym nadaje 
sześciu częściom swojej przemowy wyrazistą kompozycyjną i myślową ramę.

14 Dając przedsmak, stwarza się to, czego mamy posmakować. Planując „narrację 
czwartoosobową”, pozwala się jej posłuchać, myśląc o wielkiej syntezie, jedno
cześnie się jej dokonuje. To bardzo, a może nawet zbyt optymistyczny punkt 
widzenia.
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Część siódma i ostatnia mowy (być może nieprzypadkowo części jest 
właśnie siedem15, choć już sześć stworzyło całość) ma bardziej osobisty 
charakter. Pisarka zdradza, że „piszę fikcję, ale nigdy nie jest to coś wyssa
nego z palca. Kiedy piszę, muszę wszystko czuć wewnątrz mnie samej (…) 
każdej rzeczy i osobie muszę przyjrzeć się z bliska, z najwyższą powagą 
i uosobić je we mnie, spersonalizować”. Zdolnością, która jej na to pozwala, 
i zapewne głownym kryterium oceny tego, co pisze, jest czułość – „sztuka 
uosabiania, współodczuwania, a więc nieustannego odnajdywania podo
bieństw”. Posługując się kompozycją hymnu o miłości, autorka, wymienia 
jej poszczególne cechy i cechy literatury na niej opartej.

O GATUNKU WYKŁADU 
I WYKŁADOWCZYNI PRZEBIEGŁEJ

Obecnie nie objaśnię, co, według mnie, miała Olga Tokarczuk na myśli, 
mówiąc o „czułym narratorze”, choć to rzecz najistotniejsza, skoro wykład 
miał taki tytuł. Wskażę za to pewne genologicznoretoryczne osobliwości 
omawianego dzieła, które musiały mieć niebagatelny wpływ na jego odbiór.

15 Bardzo popularne źródło (Słownik symboli Władysława Kopalińskiego) poświęca 
symbolice i licznym kulturowym konotacjom tej liczby trzy strony petitowego 
tekstu, ale już z pierwszego akapitu można wywnioskować, że komponując mowę 
z siedmiu części, autorka być może chciała dać wyraz swej satysfakcji i poczuciu 
dobrze i w pełni wykonanego twórczego zadania. Kopaliński (s. 377) między 
innymi wskazuje, że liczba 7 „jest symbolem kosmosu, boskości, świętości, 
siedmiu stopni doskonałości, bezpieczeństwa, pewności, mądrości, wytrwałości, 
inteligencji, spełnienia, zwycięstwa, szczęścia”. Liczba 7 tym bardziej rzuca się 
w oczy, że praktycznie każdy większy naukowy tekst publikowany w Polsce musi 
honorować układ trójdzielny (wstęp – rozwinięcie – zakończenie), wszystkim 
wykształconym Polakom „wbity do głowy” podczas pisania szkolnych rozprawek. 
Zachowywanie tego układu każe dzielić dobrze skomponowane teksty na liczbę 
części będącą wielokrotnością liczby 3. Zaiste „omne trinum perfektum”, jak 
mawiał pan Zagłoba.
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***
Wykład jest tym gatunkiem mowy, który przez polskich językoznawców 

nie był rozpieszczany analizami.
Mówiąc w skrócie, gatunek mowy jest pewnym schematem mówienia, 

którego użycie przez nadawcę komunikatu decyduje, po pierwsze, o ogólnym 
kształcie tegoż językowego tworu, a po drugie – jest dla odbiorcy nada
wanej informacji sygnałem, jak tę informację rozumieć. Tak na przykład 
wypowiedzenie „Pali się” może być informacją, ostrzeżeniem, wołaniem 
o ratunek, a o tym, do jakiego gatunku je zaliczyć, informuje jego zaistnienie 
w danej konsytuacji lub kontekście, intonacja, dana emocjonalność głosu, 
a w tekście pisanym – interpunkcja itd.

Krótka opowieść o spotkaniu kota z myszą może być elementem repor
tażu, fragmentem podręcznika do biologii, baśnią dla dzieci, bajką zwierzęcą 
itd.; zależy to od wielu czynników, m.in. od tego:

• kto będzie narratorem, a kto wpisanym w tekst odbiorcą narracji,
• jakie będą cechy stylistyczne tekstu,
• jakiego typu będzie schemat fabularny historyjki,
• jaki jest sugerowany przez tekst stosunek opowiedzianego do rze

czywistości,
• jakiego rodzaju będą wnioski, które powinno się z tego tekstu wy

ciągnąć itd.
Najczęściej wiemy, jak rzecz rozumieć, bo wiedzy o tym, jaką konwen

cję gatunkową łączyć z jakimi cechami komunikatu – nabyliśmy w szkole.
Może dlatego, że każdy wykształcony człowiek na studiach w praktyce 

się zapoznał z tym, jakie są cechy gatunkowe wykładu, analizy genologiczne 
tego gatunku są rzadkie, ale się zdarzają. Na przykład Aleksander Wilkoń 
opisał wykład jako naukowy gatunek mowy, którego pole strukturalne 
wyznaczone jest przez wiązkę pewnych dominujących cech mowy, przy
bieranych w momencie aktu jego realizowania (Wilkoń 2002, s. 258–266).

Tak więc wykład akademicki to taki akt mowy, który ma:
• informacyjną, praktycznotechniczną lub dydaktyczną funkcję do

minującą (a zatem nie empiryczną lub teoretycznosyntetyczną, 
więc nie ogranicza się do podania tylko faktów, ani nie wymaga 
w odbiorze zbyt wiele samodzielności myślenia – a jedynie uczy, 
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podając to, co w niezbyt skomplikowany sposób objaśnia jakieś 
problemy);

• narracyjnofaktograficzną formę podawczą (zatem zbytnio nie 
interpretuje, ani nie analizuje, ani nie opisuje – tylko opowiada, 
wskazując na związki między faktami);

• jest mówionym tekstem przygotowanym, wygłoszonym lub odczyta
nym, albo tylko mówionym (zasadniczo nie może więc intencjonalnie 
zaistnieć tylko na piśmie, być przygotowanym jedynie do druku, nawet 
uprzednio zapisany – musi być taki, aby go można było wygłosić);

• ma charakter monologu;
• jest wygłoszony w 1. osobie liczby pojedynczej;
• jest tekstem krótkim16;
• w trakcie wykładania jest w nim możliwa (choć nieobowiązko

wo i w różnym natężeniu) obecność kodów niewerbalnych, mogą 
go współtworzyć komunikaty ikoniczne itd.

Ponadto obowiązuje w wykładzie – czego już Wilkoń specjalnie nie za
znaczył – użycie języka standardowego, starannego, bez stylizacji potocznej 
lub literackoartystycznej, wymieszanego ze stosownym profesjolektem 
(terminologią specjalistyczną swoistą dla wykładanego przedmiotu). Muszą 
się też w nim przejawiać konstytuujące spójność cechy właściwe wszystkim 
komunikatom, a więc musi posiadać początek, zakończenie, określony 
temat i stosowną kompozycję.

Ponieważ wykład przedstawia wiedzę pewną, nie musi nikogo do niczego 
przekonywać, a więc obywa się bez widocznych elementów retorycznych – 
w szczególności nie musi posiadać kompozycji charakterystycznej dla mowy 
retorycznej. Nie jest wymagane, aby we wstępie pozyskiwał słuchaczy, wyraźnie 
przedstawiał tezę (zwłaszcza kontrowersyjną, taką, której trzeba dowieść) 
czy wyliczył punkty dowodzenia. Część argumentacyjna nie musi i nawet 
nie powinna być w nim zbyt rozwinięta, a już całkiem nieobowiązkowe jest 
zwalczanie za pomocą argumentacji przeciwstawnych poglądów. Powinien 
jednak posiadać staranne zakończenie, choćby z dydaktycznych względów.

Jeśli już mówić o wykładzie w terminach retoryki klasycznej, to z trzech 
funkcji mówienia (tria officia dicendi) retoryka wykładu podkreśla docere, 

16 W praktyce możliwym do niespiesznego wygłoszenia w ciągu półtorej godziny.
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jedynie w odosobnionych wypadkach uwzględnia movere, minimalnie 
jedynie i „nadobowiązkowo” aktywizując delectare. Jeśli o części wymowy 
chodzi, sztukę wykładania należy opierać na rozwiniętej inwencji, bo wy
kładowca musi być przede wszystkim dobrze przygotowany. Retoryczna 
dyspozycja, elokucja i akcja mogą mu służyć tylko o tyle, o ile musi być 
dostatecznie przekonujący w swoich analizach (słuchacz – student nijako 
zakłada, że wykładowca zna się na rzeczy, więc mowa tylko o „dostatecznym 
przekonywaniu”), wyrażać się jasno i mówić składnie17, a za katedrą zacho
wywać się stosownie, Sztuka zapamiętywania (memoria) nie jest wykładowcy 
zbyt potrzebna, bo może korzystać z notatek lub przygotować prezentację.

Kompozycja wykładu jako tekstu przypomina zredukowane szkolne 
mowy ćwiczebne – zamiast pięciu stałych, obowiązkowych części (wstęp, 
opowiadanie, dowodzenie, odparcie argumentów przeciwnika, zakończe
nie) uwzględnia trzy: wstęp – ograniczony do przedstawienia problemu, 
o którym będzie mowa (a zatem bez prób zaskarbienia sobie życzliwości 
słuchaczy, bo słuchać przecież muszą), rozwinięcia (a więc podziału wykła
danego tematu na podtematy i omówienia każdego z nich), oraz zakończe
nia, zawierającego wyliczenie wniosków wynikających z analizy każdego 
podtematu i wyciągnięcia ogólnego wniosku nawiązującego do problemu 
przedstawionego na wstępie.

Retorycznie wykład jest więc rodzajem rozprawki mówionej, w swojej 
klasycznej wersji obywającej się bez dbania o uwagę słuchaczy, na przykład 
poprzez zwracanie się do nich czy zadawanie im retorycznych czy niereto
rycznych pytań. Choć oczywiście wykładający może i w sposób szerszy ko
rzystać z doświadczeń retorycznych, chcąc uchodzić za dobrego wykładowcę, 
na którego zajęcia chodzi się nie tylko po to, by otrzymać obowiazkową 
porcję wiedzy, ale i dlatego, że mówi pięknie, dba o rozrywkę słuchaczy itd.

Wróćmy jednak do ustaleń Wilkonia. W sumie wyliczone przez niego 
cechy gatunkowe są swego rodzaju „wiązką cech dystynktywnych” konstytu
ujących gatunek wykładu w przeciwieństwie do innych18 „wiązek”, swoistych 

17 Z zalet wysłowienia wykładowcę obowiązują zwłaszcza: poprawność, jasność, 
stosowność.

18 Gdyby nie był monologiem, byłby dyskusją, gdyby nie był mówiony – byłby 
rozprawą, gdyby dominowała funkcja teoretycznosyntetyczna, byłby mówio
nym traktatem, a jakby miał analitycznoopisową formę podawczą, to byłby 
czytanym rozdziałem podręcznika itd., itp.
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dla innych gatunków naukowych. Ściślej mówiąc – cechy te są konstytucyjne 
dla modelu jeszcze niedawno na uczelniach obowiązującego. Teraz – w związku 
z komercjalizacją nauczania – wykład nabiera cech performansu19, wykła
dowca stara się być atrakcyjny, wzmacnia elementy służące nawiązywaniu 
kontaktu z widownią, aktywizowaniu jej uwagi, coraz ważniejsze stają się 
struktury pytajnodialogowe (Biesaga 2009, s. 311–317) itd.

Kiedyś też mogły one występować, ale jako alternacyjne, a nie konsty
tutywne cechy gatunku, tworzące jego gatunkowy wzorzec. Obecnie stają 
się konstytutywne, cały model20 się zmienia, dawne cechy nieobowiązkowe 
wchodzą w zakres cech tych dla gatunku koniecznych, pojawiają się nowe 
alternacje – proces przekształcania się alternacji w cechy konieczne i zarazem 
tworzenie się nowych alternacyjnych możliwości jest charakterystyczny 
w zasadzie dla każdego, długowiecznego gatunku mowy, którego trwanie 
nie ogranicza się do jednej epoki, lecz obejmuje okres dłuższy.

Taki gatunek (a w zasadzie każdy gatunek, choć niekiedy w sposób ledwo 
zauważalny) ewoluuje. Gatunki mowy – aczkolwiek może nie tak wyraziście 
jak gatunki literackie – są jednak strukturami dynamicznymi, choć w stopniu 
różnym. Te długowieczne mogą pozostawać niezmienne przez wieki, bywają 
takie, które w końcu zanikają lub diametralnie zmieniają swą postać21; jedne 
trwają przez czas krótki i pozostając niezmienne – szybko zanikają, inne 
zmieniają się długo i powoli, niemal niezauważalnie – ale jednak.

Wykład należy do tych drugich. Ponoć na pierwszych uniwersytetach 
polegał na czytaniu fragmentów ksiąg, którą to lekturę studenci zapisywali, 
i był niemal pozbawiony elementów głoszenia osobistej wiedzy naukow
ca22. Dzisiaj taki kurs byłby wręcz antywzorem, dowodem niekompetencji 
prowadzącego (choć czasem się zdarza).

19 Różne definicje i stan badań podaje BieleckaPrus (2014, s. 29–30).
20 Terminologii używam w rozumieniu Marii Wojtak; jak ona rozumiem proces 

genologicznej przemiany (Wojtak 2004, s. 15–19).
21 Wystarczy porównać list z emailem.
22 Etymologicznie słowo „wykład” (łac. legere) „oznacza czytać na głos i pierwotnie 

ta forma dydaktyczna polegała na głośnym odczytywaniu fragmentów Biblii 
i tekstów klasyków przez akademika oraz zapisywaniu ich przez studentów. 
Upowszechnienie druku po rewolucji Gutenberga nie zachwiało autorytetem 
wykładowcy jako przekaziciela uprawomocnionej wiedzy, odczytywane bowiem 
teksty uzupełniane były glosami i komentarzami głoszonymi przez uczonego. 
Dopiero Johann G. Fichte, wykładając na Uniwersytecie w Jenie, odrzucił 



297O mowie noblowskiej Olgi Tokarczuk

***
Dlaczego nazwałem Olgę Tokarczuk mówczynią przebiegłą? Odpowia

dając, spójrzmy raz jeszcze, jak się podczas wykładu zachowała. Ubrała się 
w suknię, przypominającą znane z fotografii kreacje Marii CurieSkłodowskiej 
i kojarzącą się nieco z ascetycznymi strojami średniowiecznych wykładowców. 
Czytała. W żaden sposób nie nawiązywała kontaktu z salą. Tym sposobem 
wręcz demonstracyjnie nawiązywała do klasycznego, czy też staromodnego 
sposobu wykładania. I aranżując taką fundumentalistyczną, ortodoksyjną 
formułę, zaprezentowała tekst demonstracyjnie łamiący reguły wykładania.

Zamiast objaśnić na początku temat – zaintrygowała słuchaczy opi
sem fotografii z czasów sprzed swojego narodzenia, a w charakterze tezy 
(czy też przesłanki umożliwiającej sformułowanie tezy) zaprezentowała 
tajemniczy dialog z dzieciństwa. To, co przedstawiła później, miało ciężar 
gatunkowy rozprawy lub traktatu, ale formę eseju, który zasadniczo nie 
nadaje się do wykładania ze względu na to, że za pomocą atystycznych 
środków językowych dla eseju właściwych nie można przedstawiać poglą
dów w sposób możliwy do zapamiętania przez słuchającego, a więc kogoś, 
kto nie może jak czytelnik cofnąć się i jeszcze raz przemyśleć na przykład 
tego, co wcześniej przeczytał.

Wyobrażam sobie, jak usilnie starali się słuchacze dotrzymać kroku 
mówczyni, gdy zamiast ciągu sylogizmów w dobitnym dedukcyjnym łańcu
chu prezentujących wnioski wynikające z przyjętych przesłanek, próbowali 
indukcyjnie23 sformułować prawdę, która miałaby wynikać z podobieństw 
i analogii między:

w ogóle pomocnicze teksty i głosił własne tezy. Jego celem była nie tyle transmisja 
wiedzy zastanej, ale poruszenie słuchaczy i wprowadzenie ich w nowe obszary 
poznawcze, rozbijające stare schematy myślowe. Jednakże to także nie zmieniło 
pozycji autorytetu mówcy, a nawet ją wzmocniło, gdyż wymagało od wykła
dowcy kreatywności i oryginalności. Wykłady wybitnych uczonych spisywane 
były skrupulatnie przez uczniów i często wydawane (np. tak było z wykładami 
Ferdinanda de Saussure’a, Georga Herberta Meada czy Ludwika Wittgensteina). 
Wraz z pojawieniem się nowych technologii (komputer, internet) forma wykła
du zmieniła się, w coraz większym stopniu uwzględniając przekazy wizualne 
(zdjęcia, wykresy) oraz tekst pisany (np. cytaty)” (BieleckaPrus 2014, s. 30).

23 Oczywiście dedukcja bez indukcji zaistnieć nie może – chodzi jednak o dominantę 
przedstawionego rozumowania. Indukcja, czyli – wg. Arystotelesa – „przecho
dzenie od poszczególnych przypadków do ogółu” (Korolko 1990, s. 217) (czy 
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• sytuacjami, opis których zawarty był we wspomnianych fragmentach 
wstępu,

• sensem krótkiej rozprawy o postulowanej postaci literatury współczesnej,
• treściami wynikającymi z rozbioru i baśni Andersena, i baśni jako gatunku,
• nauką z historii ekologicznych następstw podboju Ameryki itd.24

Na dodatek kluczowe terminy zaprezentowane na wykładzie, takie jak „nar
racja czwartoosobowa” czy „czuły narrator”, miały charakter odważnej metafory…

Pamiętajmy jednak, że wykład odbył się na intelektualnych wyżynach, 
widownia z uwagą uczestniczyła w tym noblowskim performansie, wy
słuchała transgresywnego, łamiącego wszelkie gatunkowe reguły wykładu, 
który Noblistka zaaranżowała i w ten sposób przygotowała być może 

też – w skrócie – po prostu dawanie przykładów), jeśli nie jest oczywista (a w wy
kładzie Tokarczuk – nie jest) wymaga od słuchacza wyjątkowej uwagi, na którą 
wykładowca nie powinien tak bardzo liczyć. Łańcuch dedukcyjny, zwłaszcza 
nakierowany od ogółu do szczegółu, ceniony jest w wykładzie, bo wspaniale 
objaśnia i, choć często apriorycznie oderwany od rzeczywistości, nie jest, jak 
indukcja, tak podatny na kontrargumenty (w jej przypadku wystarczy obalić 
choć jeden wniosek wynikający z cząstkowego przykładu, aby obalić całe rozu
mowanie), w przypadku dedukcji można „wymienić” dany argument na inny, 
silniejszy, bez szkody dla całości wywodu.

24 Taki sposób przekazywania treści bardzo przypomina postulaty i praktykę, 
nowofalowej poetyckiej grupy Kontekst. W swej programowej książce młodzi 
poeci pisali m.in. „książka nie jest pomyślana jako ciąg dowodów w układzie 
przyczynowoskutkowym. Poszczególne szkice dotyczą różnych spraw i pozornie 
pozostają bez ścisłego związku ze sobą, podobnie jak w mozaice, gdzie każdy 
kamień jest inny, ale w zestawieniu tworzą całość” (Paźniewski, Sławek, Piskor, 
Szuba 1977, s. 5–6). A potem można było m.in. czytać o „replice sztuki współ
czesnej na dominację przedmiotów i fetyszów w życiu społecznym” (s. 128), 
„uniwersalizacji tematów lokalnych” (s. 135), przeciwstawianiu „zaścianka” 
i „uniwersum” (tamże), przenoszeniu „wyobrażeń, mitów i motywów dawnej 
kultury w nasz urzeczowiony i zunifikowany świat dosłowności” (s. 136), mitach 
i strukturach głębokich – „Chaos świata wkracza bez przeszkód w mikrokosmos 
utworu, stanowiąc zarazem jego strukturę głęboką” (s.140–145), „dawny po
dział na literackie i nieliterackie nie wchodzi w grę – wszystko może być poezją 
lub prozą” (s. 146) itd., itp. Myślenie Tokarczuk jest podobne – to, co istotne, 
skrywa się pod powierzchnią. Tyle że Kontekst postrzegał rzeczywistość jako 
chaos, z którego coś dopiero wyłonić się może, a Tokarczuk postrzega ją deter
ministycznie. Należy także pamiętać, że zainteresowania tematyczne Noblistki 
częściowo współgrają z peerelowską „powieścią galicyjską” (Stojowski, Bucz
kowski, Kuśniewicz i in.).
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po to, by móc równocześnie i postulować pewien typ twórczości, i dać jego 
sugestywny przykład.

A na koniec nie da się też wykluczyć, że autorka odniosła pewien sukces 
ideologicznodydaktyczny, że przynajmniej niektórzy, obecni na sali i przed 
telewizorami słuchacze nie tylko ten wykład zrozumieli, ale i szczerze 
przejęli się zaprezentowaną w nim wizją literatury tworzonej za sprawą 

„czułego narratora”.
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O POCIECHACH ZE SZTUKI 
(PRZEOBRAŻONEJ) 

MInIesej nApIsAny w nIezbyt 
dobrowolnyM odosobnIenIu

Ryszardowi, dla rozweselenia i na pamiątkę dziwnej wiosny 2020.

Jest kwiecień 2020 roku. Niezbyt dobrowolna izolacja, spowodowana 
zagrożeniem epidemiologicznym, uniemożliwiła nam kontakty oso
biste i odsłoniła zaskakującą wielość zastosowań zdalnej komunikacji 

interaktywnej. W ciągu kilku tygodni narodowej kwarantanny odkryliśmy, 
że da się na odległość wykładać na uniwersytetach (niedoskonale) czy za
łatwiać sprawy w urzędach (bez problemu), ale fryzjera nie da się zastąpić 
elektroniką. A także, że zastąpienie fizycznego kontaktu interfejsem jest 
emocjonalnie, a nawet fizycznie wyczerpujące. Sytuacja ta daje medioznawcy 
możliwości testowania różnych założeń na temat komunikacji interaktyw
nej i zmediatyzowanego społeczeństwa. Wymuszona perspektywa mikro 
prowadzi do satysfakcjonujących efektów poznawczych.
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INSCENIZACJE SZTUKI W KWARANTANNIE

Ten tekst powstał jako próba zrozumienia i interpretacji jednego z kultu
rowych mikrotrendów, wywołanych przymusową izolacją ludzi w różnych 
miejscach świata: inscenizowania słynnych dzieł malarskich oraz dzielenia 
się ich fotografiami i rejestracjami filmowymi w mediach interaktywnych.

Dlaczego właśnie inscenizowanie sztuki? Ludzie spędzający czas na przy
musowej pracy w domu szukają rozmaitych sposobów na stres i zastosowań 
dla własnej kreatywności. Ruszają do bitew politycznych na memy i komen
tarze, pieką chleb, pędzą piwo, uczą się szydełkować i grać na ukulele, budują 
tory przeszkód dla kotów i karmniki dla wiewiórek. Jednak to właśnie akcja 
inscenizowania sztuki przybrała międzynarodowe rozmiary1, z ogromnymi 
profilami tematycznymi w mediach społecznościowych oraz wiralową dys
trybucją najciekawszych projektów w Sieci. Komentują ją media głównego 
nurtu, są już pierwsze publikacje albumowe (#Изоизоляция 2020). Wiele 
prac stało się samodzielnymi memami, oderwanymi od pierwotnych założeń 
akcji: krążą w internecie jako żarty i komentarze do obecnej sytuacji. Akcja 
ma odgałęzienia i wersje alternatywne: inscenizowanie kadrów filmowych, 
odgrywanie scen z Szekspira i fragmentów oper, czytanie listów. Jest tak
że memotwórczość na podbudowie malarskiej, nawiązująca do sytuacji 
kwarantanny, albo zamieniająca obrazy na memy dotyczące aktualnych 
wydarzeń – to jednak jest w internecie zjawiskiem dosyć dawnym, gdy 
pomyśleć o początkach Demotywatorów i Sztucznych Fiołków2.

1 W dniu ukończenia tego artykułu, 2 maja 2020, na samym tylko profilu insta
gramowym #gettymuseumchallenge, prowadzonym przez J. Paul Getty Museum 
w Los Angeles, znajduje się około 30 tys. prac tego typu; na prywatnych rosyjskich 
profilach IzoIzolyacia na Facebooku i wkontaktie, według oceny moderatorów 
(https://www.facebook.com/groups/izoizolyacia/permalink/2572216986360903/) 
– około 35 tysięcy. Instagramowy profil #tussenkunstenquarantaine (Muzeum 
Fryzyjskie w Leeuwarden) zawiera około 600 prac, #niebawemwmnw (Muzeum 
Narodowe w Warszawie) – około 500. Akcje gromadzenia inscenizacji prowadzą 
też inne muzea, uczelnie artystyczne, szkoły średnie i osoby prywatne.

2 http://demotywatory.pl; https://www.facebook.com/SztuczneFiolki/.
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AUTORZY – INSCENIZATORZY

Wśród różnych internetowych akcji inscenizowanie sztuki wyróżnia się wy
sokimi kosztami udziału. Performatywną dyskusję z dziełami sztuki podjęli 
tu ludzie, których zasoby, czas i energia zostały na moment uwolnione przez 
przymusową izolację, nierzadko poszukujący ucieczki od związanego z nią 
stresu. Takie działania wymagają dość wysokiej kulturalnej kompetencji 
(jak się okazało w analizie, wykraczającej poza prostą umiejętność wybrania 
obrazu do „obróbki”), a także sporego nakładu sił i środków w warunkach 
ograniczonego dostępu do koniecznych materiałów. Inscenizacje, zwłaszcza 
dużych, skomplikowanych płócien, zmuszają do planowania, koordynacji 
i współpracy, toteż angażują się w nie całe rodziny czy grupy przyjaciół. 
Mają one też osobisty charakter. Wymagają pokazania własnej osoby w Sieci 
i swoistego zawieszenia wstydu – trzeba odsłonić nie tylko twarz, ale często 
także nagie ciało, wystąpić w śmiesznym lub groteskowym przebraniu, cza
sem wyolbrzymić domniemane wady wyglądu. Uczestnicy akcji normalnie 
nie mieliby na to mentalnej przestrzeni ani czasu, a zapewne też nie byliby 
skłonni dzielić się fotografiami i filmami z własnych, prywatnych zabaw. 
To drobny, ale przekonujący przykład na to, jak wyjątkowość sytuacji kwa
rantanny zmieniła warunki publicznej gry – na złe i na dobre.

MATERIAŁ DO BADAŃ

Do analizy inscenizacji wybrano z internetu drogą losowania w ostatnim 
tygodniu kwietnia 2020 roku 400 prac, oznaczonych hashtagami #gettymu
seumchallenge, #izoizolyacia, #tussenkunstenquarantaine i #niebawemwmnw. 
Losowano wyłącznie inscenizacje malarstwa. Pominięto inscenizacje rzeźb, 
plakatów, kadrów filmowych, kreskówek, a także pokrewne co do celu, ale 
rozpowszechnione już przez epidemią memy zawierające obrazy z mody
fikacjami lub podpisami.

Autorzy prac mieszkają w Polsce, Rosji, Holandii, Szwajcarii, Francji, 
Wielkiej Brytanii, Finlandii, Szwecji, USA, Turcji, Izraelu. W tym zbiorze 
zdecydowanie dominują inscenizacje malarstwa zachodnioeuropejskiego, 
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ale uczestnicy akcji wprowadzają też do obiegu dzieła malarstwa rosyjskiego, 
fińskiego czy polskiego. Niektóre obrazy są inscenizowane wielokrotnie. 
Absolutnym przebojem są portrety Fridy Kahlo (23), często powtarza się 
też Dziewczyna z perłą Jana Vermeera (10) i reinterpretacje Syna człowie-
czego René Magritte’a (10), a także różne wersje Damy z łasiczką, Mony Lisy, 
Pocałunku Gustava Klimta. Oprócz tego popularni są Michelangelo Merisi 
da Caravaggio, Rafael Santi, Hieronim Bosch, Giuseppe Arcimboldo i Piet 
Mondrian. W 61 pracach (ponad 15 proc.) użyto elementów wskazujących 
na sytuację kwarantanny i izolacji (rękawice gumowe, maski, gogle, środki 
sanitarne, papier toaletowy itp.). W 70 pracach (17,5 proc.) brały udział 
dzieci, w 40 zwierzęta domowe. Co trzecia praca to portret, 1/3 portretów 
przedstawia dzieci.

METODOLOGIA OPARTA NA SZTUCE I JEJ CELE

Jak badać to ulotne zjawisko? Oczywistym pierwszym wyborem wydają się 
metodologie oparte na sztuce; sama natura materiału odpowiada założeniom 
art-based i art-informed methodology. Jest to mianowicie twórczość sponta
niczna, dobrowolna (na ile to jest możliwe w obecnej sytuacji), a jednocze
śnie oparta na wiedzy i wyrażająca osobiste upodobania, potrzeby, nawet 
problemy twórców. Nie mamy bezpośredniego dostępu do ich motywacji, 
ale można o nich wnioskować z towarzyszących projektom komentarzy3. 
Użycie metodologii opartych na sztuce umożliwia zatem nabywanie wie
dzy o twórcach, czasie, okolicznościach i sytuacji, nastrojach społecznych, 
gustach, upodobaniach i aksjologii. Inscenizacje dają też wgląd w to, jak 
ludzie patrzą na obrazy i co z nich rozumieją. Jak je interpretują – jako 
obiekty estetyczne, środki komunikacji i reprezentacje świata. Jakie zna
czenie ma dla nich sztuka i w jaki sposób używają jej do realizacji potrzeb 
samorealizacyjnych, autoekspresyjnych, statusowych czy nawet politycznych; 
do celów praktycznych i do wyrażania uczuć.

3 W tym artykule z powodu ograniczonego miejsca pominięto analizę komentarzy 
odautorskich; będą one tematem innej publikacji.
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Czy jednak taka mała ludzka przyjemność jak prywatny performans 
malarski musi być traktowana jako coś tak poważnego i naładowanego 
znaczeniami?

W analizie kwarantannowych inscenizacji sztuki punkt wyjścia stanowiło 
podstawowe założenie art-based methodology:

systematyczne użycie procesów artystycznych, rzeczywistego two-
rzenia dzieł artystycznych w rozmaitych formach sztuki, jako pod-
stawowego sposobu na zrozumienie badania doświadczeń ludzkich 
zarówno przez badaczy, jak przez ludzi, których wciągają do swych 
badań (McNiff 2007, s. 29).

…z pełną jednak świadomością, że oparcie badań na perspektywie metodo
logicznej art-based research oznacza raczej swoistą koncepcję wykorzystania 
ludzkiej twórczości do badań społecznych, niż oparcie analizy na swo
istych dla tej akurat metodologii modelach i technikach analizy. Chodzi 
tu głównie o to, by badacz – czy to przy rozwiązywaniu problemów, czy 
w ich prezentacji – używał w różnych proporcjach myślenia symbolicznego, 
metaforycznego, konceptualnego, tematycznego (Leavy 2017, s. 398) oraz 
poszukiwał połączeń pomiędzy artystycznymi zjawiskami w mikroskali 
a szerszym kontekstem społecznym, pomiędzy jednostkowymi ludzkimi 
działaniami a procesami zbiorowymi.

Pozwala to na poszukiwanie różnych ujęć i interpretacji, a jednocześnie 
wymaga stosowania rozmaitych technik badawczych, wypracowanych przez 
humanistykę i nauki społeczne.

TECHNIKI ROZBIORU: SEMIOLOGIA, 
RETORYKA I CO DALEJ?

Mając te cele na uwadze, pozyskany materiał poddano analizie za pomocą 
technik semiologicznych, w szczególności 1) rozbioru wyborów paradygma
tycznych i rozwiązań syntagmatycznych, 2) qualiów inscenizacji i ich relacji 
do qualiów materiału wyjściowego, 3) figur i tropów retorycznych, a także 
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4) symboli i indeksów, w szczególności tych odnoszących się do przyczyny 
całej akcji inscenizowania sztuki – przymusowej izolacji spowodowanej 
epidemią. Rozbiór miał dać podstawę do różnych prób interpretacji zja
wiska w świetle tego, co wiemy o użytkowaniu mediów i komunikacyjnych 
potencjałach sztuki. Jego wynikiem było więc spojrzenie na inscenizację 
jako element kultury partycypacji i odmianę tak zwanej twórczości prze
obrażonej; jako jedną z licznych praktyk kulturowego oporu; jako sposób 
karnawałowego użytkowania sztuki; jako komunikacyjne i polemiczne 
wykorzystanie intertekstualności; jako jedną z form opisywanego przez 
socjosemiotykę przejścia w komunikacji od modelu reception do design.

INSCENIZACJE SZTUKI JAKO 
GATUNEK INTERNETOWY

Obserwacja trendu od początku jego istnienia wskazuje, iż doszło już 
do powstania swoistego mikrogatunku medialnego, z wewnętrznymi re
gułami, konwencjami reprezentacyjnymi i relacją do kontekstu. Istniały 
oczywiście antecedencje, głównie w sferze sztuki i kontrkultury, poczy
nając od zabaw Łodzi Kaliskiej, poprzez różne artystyczne inscenizacje 
współczesnych fotografików, po kampanie marketingowe. Jednak gatunek 
medialny wymaga powtarzalnych elementów strukturalnych i sposobów 
doboru treści, wspólnie przez użytkowników przyjętego stałego zestawu 
celów, reguł włączania tekstów do zbioru i ich używania oraz specyficznej 
relacji nadawczoodbiorczej. Inscenizacje oddolne stały się gatunkiem 
za sprawą masowej, a bardzo szybko dokonanej negocjacji wszystkich tych 
koniecznych elementów przez twórców i użytkowników prac. Ponieważ zaś 
liczba tekstów szybko przyrasta, następuje konwencjonalizacja gatunku, 
a w jego obrębie powstają swoiste formuły gatunkowe i mikrokonwencje 
reprezentacyjne.

Należący do gatunku tekst w formie podstawowej to fotografia (rzadziej 
rejestracja wideo) inscenizacji dzieła sztuki, dokonanej za pomocą dostępnych 
materiałów i przedmiotów z życia codziennego; z możliwością dodatkowych 
interwencji artystycznych typu rysunek, malunek, rzeźba, modelowanie 
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z gliny czy papieru, oświetlenie itp., jednak bez użycia cyfrowych środków 
alteracji obrazu. Inscenizacja musi być zaprezentowana z obrazem, do któ
rego się odnosi. Część przyjemności nadawczoodbiorczej polega bowiem 
na porównywaniu obydwu wersji, zarówno co do paradygmatycznego doboru 
elementów, jak i łączących je rozwiązań składniowych. Pozwala to także 
na inscenizowanie dzieł malarskich mniej znanych, nierozpoznawalnych 
na pierwszy rzut oka. Warunkiem sukcesu jest zauważalne podobieństwo 
do oryginału, może jednak ono mieć bardziej dokładny lub całkiem odległy 
charakter (obecność oryginału pozwala wówczas na identyfikację niewi
docznej na pierwszy rzut oka zasady inscenizacji).

PYTANIA BADAWCZE

Pytania badawcze na tym etapie brzmiały: 1) jaka jest treść i jakie struktury 
inscenizacji obrazów oraz 2) za pomocą jakich środków zostają w nich 
osiągnięte cele komunikacyjne i estetyczne? Chodziło w szczególności 
o charakter wyborów paradygmatycznych i rozwiązań syntagmatycznych 
stosowanych przez autorów. 3) Jakiego rodzaju kompetencji intertekstualnych 
i komunikacyjnych wymaga tworzenie tego typu prac oraz osiąganie dla 
nich należytej widzialności w mediach interaktywnych? 4) Czy w obszarze 
gatunku występują stałe wzorce, modele kształtowania treści, wynikające 
z relacji pomiędzy oryginałem a kontekstem komunikacyjnym i założeniami 
kolektywnej zabawy?

SPOSOBY INSCENIZOWANIA – 
FORMUŁY GATUNKOWE

Odpowiedzi na pytania 1 i 2 prowadzą do wniosków o występowaniu w ob
rębie gatunku swoistego kontinuum prac, opartego na większej lub mniejszej 
treściowej i formalnej odległości prac od oryginału. Przy okazji pojawiają się 
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odpowiedzi na pytanie 3 – prace umieszczone na tym kontinuum angażują 
różne odmiany media literacy i kompetencji intertekstualnych użytkowników.

I n s c e n i z a c j e  d o k ł a d n e  (84, około 1/5 zbioru) to projekty w spo
sób szczegółowy i pracochłonny naśladujące oryginał poprzez zarówno 
maksymalizację podobieństwa paradygmatycznego doboru elementów, jak 
i ich syntagmatycznych układów.

Fot. 1. Juliya Volynets, #izoizolyacia

Użytkownicy mogą użyć do inscenizacji tylko tego, co mają w domu. 
Ogranicza to możliwości imitacji identycznej, wyraźne jest tu jednak dążenie 
do użycia materiałów o jak najbardziej podobnych qualiach – brokatowa czy 
aksamitna tkanina zastąpiona zostaje zatem brokatową lub aksamitną, złote 
tło osiągnięte zostaje za pomocą malowania lub tkaniny w odpowiednim 
kolorze. Jeśli na obrazie znajduje się czerwone jabłko, w inscenizacji używa 
się czerwonego jabłka, jeśli czaszka – duży wysiłek włożony zostaje w to, żeby 
czaszka znalazła się w inscenizacji (co może wymagać użycia plastikowego 
rekwizytu, ale czasem też wymodelowania z papier mâché, ciasta czy drewna). 
Efekty bywają imponujące, także dlatego, że tego typu ożywienia obrazów 
mają na ogół niezwykle wysoką atrakcyjność estetyczną. Dodajmy, insce
nizacje dokładne mogą dotyczyć stosunkowo prostych portretów (ważne 
będzie osobiste podobieństwo modela do postaci z obrazu) czy statycznych 
scen we wnętrzu, jednak zdarzają się także staranne, a karkołomne próby 
inscenizacji wieloosobowych, dynamicznych scen zbiorowych lub pokazania 
fantastycznych postaci nieistniejących w naturze – potrzebna jest do tego 
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niekiedy fotografia scen w ruchu i wybranie następnie najlepszego ujęcia, 
w innym wypadku pomysłowe rozwiązanie iluzjonistyczne

Fot. 2. @_mikosha_, #tussenkunstenkvarantanne

Fot. 3. Melanie Marsman, #tussenkunstenkvarantanne

albo kreatywne działanie światłem lub kadrowaniem

Fot. 4. Benoit Ravier-Bollard, #gettymuseumchallenge
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Wykonanie inscenizacji dokładnej musi się wiązać z dłuższymi przygo
towaniami. Wymagane od twórców kompetencje to nie tylko umiejętność 
dobrania atrakcyjnego obrazu do inscenizacji, analizy jego cech wizualnych, 
pomysłowego ich przekazania, lecz także umiejętnej fotografii wyniku; 
oświetlenie, kadrowanie, wysycenie barwne niewątpliwie mogą się przy
czynić do iluzji dokładnej inscenizacji, nawet jeżeli nie użyto photoshopu.

I n s c e n i z a c j e  p r z y b l i ż o n e  natomiast (wariant najczęstszy; 167, 
ponad 40 proc. zbioru) to prace, w których ogólne podobieństwo do orygi
nału skonstruowano za pomocą częściowych wyborów paradygmatycznych 
i podobnej składni, jednak nie z nastawieniem na dokładne naśladownictwo 
materii oryginału, lecz na odtworzenie efektu – struktury, faktury, kolorystyki 
etc. – za pomocą odmiennych środków materialnych; z punktu widzenia 
retoryki mamy tu często do czynienia z figurą z przyłączenia opartą na fał
szywej homologii – antanaklasis lub paradoksem (Durand 1970).

Ten wariant gatunku wynika z samych warunków tworzenia insceniza
cji: ludzie odizolowani w domach kreatywnie budują doznania o qualiach 
podobnych do oryginału, za pomocą takich środków materialnych, jakie 
akurat są dostępne.

Fot. 5. Maria Rosenblatt 
#tussenkunstenquarantaine 

Fot. 6. Linda Hubbard  
#gettymuseuchallenge 

Atrakcyjność efektu polega właśnie na ich kreatywnym zastosowaniu. 
Autorzy dla zabawy odtwarzają więc obrazy w sposób przybliżony. Są one 
rozpoznawalne za sprawą doboru elementów, struktury, kolorystyki, tematu, 
inscenizacja nie jest jednak zorientowana na maksymalizację podobieństwa 
do oryginału, lecz na swobodną zabawę wariantami. Znajdziemy tu bardzo 
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liczne autoportrety oraz portrety, zwłaszcza dzieci, uczynione w przebraniach, 
a właściwie stylizacjach na postaci z obrazów: niedokładne, lecz dające 
zapewne autorom satysfakcję ujrzenia siebie, bliskiej osoby, a zwłaszcza 
dziecka w anturażu znanego obrazu.

Zastąpienie materiałów użytych w obrazie innymi, ale o podobnych 
qualiach to często rozwiązania proste, niejako użytkowe – koronka przy 
barokowej odzieży zostaje zastąpiona papierową wycinanką, egzotyczna 
roślina – draceną w donicy etc. Pomysłowość autorów prowadzi jednak cza
sem do niezwykle złożonych, pomysłowych rozwiązań zadania przekazania 
doznań wzrokowych za pomocy ograniczonych środków lub rozwiązania 
problemu przeniesienia do inscenizacji obrazu abstrakcjonistycznego, 
kubistycznego itp.

Fot. 7. Julia Timoshkova, 
#gettymuseuchallenge 

Fot. 8. Aleksandr Svirydov, 
#izoizolyacia 

Fot. 9. Anastassia Lempert, 
#izoizolyacia 

Fot. 10. Tatiana Kisielyeva, 
#izoizolyacia 

To objaw dużej kompetencji wizualnej: trzeba umieć się oderwać od za
wartości dzieła malarskiego i spojrzeć nań jak na czystą formę, w sposób 
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uwzględniający wartość malarską wynikającą z samych walorów plam 
barwnych, faktury, geometrii itp. (Dutton 2019, s. 269). Tego typu prace wy
magają nie tylko nakładu czasu i środków, ale także zaangażowania intelektu.

I n s c e n i z a c j e  w z b o g a c o n e  (124 prace – ponad 1/3 zbioru) to takie 
wizualizacje, które zachowują syntaktyczną strukturę oryginału i podobieństwa 
poszczególnych elementów (bardziej lub mniej ścisłe, uzyskane za pomocą 
materiałów dostarczających podobnych doznań wzrokowych); oprócz tego 
jednak zawierają też elementy celowo zamienione lub dodane – w sposób 
widoczny, nadmiarowy, uwydatniony poprzez wytworzenie wizualnego 
dysonansu lub podkreślenie za pomocą dodatkowych środków wizualnych, 
często zaś także za pomocą komentarza, zakotwiczającego wówczas znaczenie 
obrazu w realiach kwarantanny. Chodzi w tym wypadku nie o maksymalne 
podobieństwo do oryginału, lecz właśnie o wprowadzenie weń zmiany w taki 
sposób, by była ona zauważalna i niosła dodatkowe znaczenie. Z punktu 
widzenia retoryki przekazu mieszanego mamy tu najczęściej do czynienia 
z figurami z podstawienia – aluzjami, metaforami, antyfrazami. Księga 
średniowiecznego mędrca zostaje więc zamieniona na laptop, atłasowe 
rękawiczki na jaskrawoniebieskie gumowe rękawice do sprzątania, za
miast łasiczki jest kot, zamiast dzieciątka Jezus – pies lub chomik, zamiast 
naszyjnika z pereł – łańcuch papieru toaletowego. Często celowo zmienia 
się tożsamość modela – na portretach zamiast ludzi są domowe zwierzęta, 
dzieci zamiast starców, mężczyźni zamiast kobiet (lub odwrotnie) itp.

Fot. 11. Marina Mlynchik, 
#izoizolyacia 

Fot. 12. Claudia Shroyer,  
#gettymuseuchallenge 
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Fot. 13. @enfantsautourdumonde, 
#tussenkunstenkvarantanne 

Fot. 14. Ksenia Krondo,  
#izoizolyacia 

Z podstawienia powstaje napięcie między oryginałem a kopią, generujące 
czy to nową jakość estetyczną, czy też znaczeniową. Najczęściej efekt jest 
humorystyczny, bywa też, że wynika zeń komentarz do sytuacji kwarantanny.

Wi z u a l n e  a l u z j e  (21) to inscenizacje, które zachowują jedynie pew
ne rozpoznawalne, charakterystyczne elementy/element oryginału – albo 
z sferze doboru tych elementów, albo wzajemnego układu. Rozpoznanie 
źródła może się opierać na powszechnej znajomości oryginału (tak się 
dzieje na przykład w wypadku części inscenizacji portretów Fridy Kahlo – 
na związek z oryginałem wskazują zwykle grube, czarne brwi modelki i jej 
charakterystyczne frontalne usytuowanie), poza tym jednak inscenizacje 
wytwarzają własną warstwę wizualną i znaczeniową. Obraz jest tu raczej 
pretekstem do wypowiedzi na temat kwarantanny, relacji rodzinnych czy 
intymnych autora, nawet jakiegoś zagadnienia społecznego – niż przed
miotem naśladownictwa samym w sobie. Przydaje się zasada pokazywania 
naśladownictwa razem z oryginałem, bo w wypadku obrazów mniej zna
nych rozpoznanie pochodzenia inscenizacji może się okazać niemożliwe 
lub rozpoznaje je tylko część odbiorców. Tymczasem atrakcyjność projektu 
wyraża się właśnie w napięciu pomiędzy tym, co pochodzi od obrazu, i tym, 
co zostaje pokazane; jak wiele można zmienić, by jednak mimo wszystko 
zachować rozpoznawalny związek z oryginałem. Przyjemność odbiorcza 
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polega albo na dostrzeżeniu relacji do dobrze znanego, pamiętanego mate
riału źródłowego, albo do takiego, który dopiero został przywołany.

Fot. 15. Eliseverhoevenfashion 
#tussenkunstenquarantaine 

Fot. 16. Daniil Pavlov,  
#izoizolyacia 

Najrzadziej występujące komentarze do obrazu, m e t a i n s c e n i z a c j e , 
to prace o jedynie markowanej, niepełnej, częściowej przyległości do ory
ginału, niezachowujące ani jego treści, ani charakterystycznych elementów 
wizualnych. Są one tu tylko sugerowane i może się zdarzyć, iż związek 
z oryginałem zauważa się jedynie dzięki bezpośredniej fizycznej bliskości 
oryginału. Tego typu inscenizacje są raczej komentarzem do oryginału 
niż jego naśladownictwem. O ile można by się zastanawiać, po co w takim 
razie robić inscenizacje jedynie przywodzące na myśl jakieś dzieło – skoro 
podstawowym założeniem miałaby być jednak przyjemność porównania 

– to zwykle takie głęboko i daleko idące zmiany czynione są w celu wygenero
wania dodatkowego znaczenia, czy to humorystycznego, czy polemicznego.
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Fot. 17. @kazimir0malevich, 
#tussenkunstenquarantaine 

Fot. 18. Marion Nougarède, 
#gettymuseumchallenge 

CELE I REZULTATY IMITACJI

Częste w zamieszczonej wyżej próbie formalnej kategoryzacji internetowych 
inscenizacji malarstwa nawiązania do efektów – humorystycznego, pole
micznego, komentarza itp. wynikają z tego, że w istocie niezwykle trudno 
jest oddzielić rozwiązania formalne i treściowe (wybór elementów, ich 
wzajemne usytuowanie) od interpretacji prac. O ile bowiem generalny cel 
praktyczny, organizujący założenia gatunku jest wspólny: zainscenizowanie 
treści dzieła malarskiego, o tyle za jej pomocą osiągane są różnorakie cele.

Mamy więc zatem…
Au t o t e l i c z n e  i m i t a c j e  (co najmniej 65 prac). W centrum zainte

resowania znajduje się tu sam obraz i uznanie dla jego walorów estetycznych. 
Są to przede wszystkim inscenizacje dokładne oraz niektóre najbardziej 
starannie zaprojektowane (doskonale odtwarzające qualia oryginału) in
scenizacje naśladowcze. Tego typu prace nakierowane są na odtworzenie 
podobieństwa do oryginału za pomocą dostępnych środków, wraz z charak
terem, estetyką, stylem, nastrojem, w największym stopniu starają się być 
lojalne w stosunku do oryginału. Można więc założyć, iż sama możliwość 
odtworzenia tego typu podobieństwa może być źródłem satysfakcji auto
ra – zarówno z efektu estetycznego, jak z własnej pomysłowości i biegłości 
w odtworzeniu podobieństwa. Komentarze zamieszczane przez odbiorców 
świadczą, że taka motywacja może wystarczyć. Widzowie podziwiają piękno 
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powstałego obrazu, porównują go z oryginałem (w komentarzach powta
rza się pochwała, że nie sposób odróżnić imitacji od oryginału, a nawet 
że imitacja jest w istocie lepsza). Inscenizacje tego typu wymagają wiedzy, 
pracy i dużego organizacyjnego wysiłku – zwłaszcza, gdy w warunkach 
kwarantanny trzeba odnaleźć maksymalnie podobne tkaniny, meble, rośliny, 
plenery itp. Zadowolenie autorów i uznanie widzów odnoszą się więc także 
do doskonałości wykonania, opisywanej przez psychologów jako istotny 
komponent satysfakcji ze sztuki (Dutton 2019, s. 319–320, 327–328)

P o r t r e t y / a u t o p o r t r e t y  (134 prace – trzecia część zbioru). To li
czebnie przeważający wariant inscenizacji dokładnych lub naśladowczych. 
W centrum uwagi jest tu fizyczne lub psychologiczne podobieństwo do ory
ginału samego autora/autorki inscenizacji, ich bliskich, dzieci, czasem nawet 
ukochanych zwierząt. Cel autoekspresyjny i autoprezentacyjny wiąże się 
tu z wpisaniem własnej osoby w znane dzieło; nie obraz, lecz przedstawiony 
w inscenizacji człowiek okazuje się tu jej głównym bohaterem/bohaterką. 
Inscenizacje te często służą celebracji urody modeli, stąd liczne naśladow
nictwa obrazów reprezentujących dzieci (w zbiorze jest ich 43).

Fot. 19. @platon_ alexeev, 
#tussenkunstenkvarantanne 

Fot. 20. @agnes_rodak,  
#niebawemwmnw 

Interesujący jest natomiast taki sposób konstruowania obrazów, który 
nie estetyzuje modela, tylko eksponuje jego fizyczne podobieństwo lub 
psychologiczne pokrewieństwo z bohaterem obrazu poprzez ekspozycję 
cech charakterystycznych, nawet pozornej brzydoty.
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Fot. 21. Natalya Koval,  
#Izoizolyacia 

Fot. 22. Angelika Galustyan, 
#Izoizolyacia 

W  t w ó r c z y c h  p a r a f r a z a c h  (co najmniej 60 prac) w centrum 
uwagi znajduje się kreatywne i odkrywcze podejście do oryginału. To przede 
wszystkim inscenizacje naśladowcze lub rozszerzone. Ikoniczne podobień
stwo, osiągnięte poprzez użycie przedmiotów codziennego użytku, zwierząt, 
roślin, artykułów spożywczych, nie jest tu celem samym w sobie. Chodzi 
o dodanie znaczeń, nakierowanie uwagi odbiorców na niespodziewane, 
nieoczywiste odczytanie obrazu, rodzaj zabawy z kanonicznym, pozornie 
spetryfikowanym sposobem widzenia. Źródłem nadawczej i odbiorczej 
satysfakcji jest kreatywne, pomysłowe, często także humorystyczne w wy
razie użycie materii życia codziennego do odtworzenia podobieństwa 
do oryginału, ale też wyrażenia przy okazji dodatkowych treści.

Fot. 23. Elena Porter,  
#Izoizolyacia 

Fot. 24. Filip Hammar, 
#tussenkunstenquarantaine 
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P a r o d i e  i  p a s t i s z e  (57 prac) to inscenizacje naśladowcze, rozszerzone 
i aluzyjne, w których paradygmatyczna wymiana elementów na celowo opo
zycyjne lub alternatywne do oryginału lub celowa zmiana składni prowadzą 
do humorystycznego zakwestionowania bądź to sensu, treści, przesłania 
oryginału (parodie) lub jego wartości estetycznej (pastisze). Mamy więc 
zamiast rydwanu – taczki lub wózek inwalidzki, zamiast smoka – małego 
pieska, zamiast groźnego sukuba – kota domowego, zamiast gronostajowego 
płaszcza – szlafrok. Niezwykle atrakcyjna poznawczo okazuje się sytuacja, 
gdy pastiszowe znaczenie powstaje w wyniku niewielkich, ale znaczących 
modyfikacji w obszarze imitacji maksymalnej, jak w zaprezentowanym 
niżej projekcie, gdzie groźny mit o Saturnie pożerającym własne dzieci, 
zaprezentowany w bardzo starannej inscenizacji maksymalnej, zamienia 
się w obraz rodzinnej zabawy ojca z synem (w życiu codziennym ludzie też 
bawią się z dziećmi w „zjem cię”). Obraz nie likwiduje przy tym głównego 
znaczenia oryginału, jedynie bierze go w żartobliwy cudzysłów.

Fot. 25. Natalya Ashatan,  
#Izoizolyacia 

Fot. 26. Robert Delord, 
#gettymuseuchallenge 

K o n t e s t a c j e  (33 prace) to inscenizacje (najczęściej rozszerzone) 
jawnie, celowo, radykalnie odwracające sens, treść, przesłania bądź roz
wiązań estetycznych oryginału. O ile najczęściej wydaje się to rodzajem 
zabawy, to przy okazji pojawia się możliwość wyrażania różnych poglądów 
na życie społeczne, płeć, władzę, pieniądze itp. Najciekawszym aspektem 
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kontestacji jest jednak to, że ich wykonawcy odwracają cały zabawowy sens 
inscenizacji. To, co miało być jedynie beztroską zabawą, staje się tu powo
dem do manifestacji własnego zdania albo wplecenia w zabawę ważnych 
wątków biograficznych.

Fot. 27. Carol Ferguson, #gettymuseumchallenge  
(podpisano: Vitruvian Man… and Woman) 

 

Fot. 28. @isni_officiel, 
#tussenkunstenkvarantanne 

K o m e n t a r z e  (37 prac) to inscenizacje odnoszące się do kontekstu 
i sytuacji własnego powstania. Prace komentują kwarantannę, odosobnienie, 
nudę izolacji i prac domowych, niemożność wyjścia na zewnątrz, deficyt 
niektórych produktów (leitmotivem jest papier toaletowy).

Fot. 29. Monika Laszczyńska, 
#niebawemwmnw 

Fot. 30. Alana Archer,  
#gettymuseuchallenge 
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Fot. 31. @bexsamson, 
#gettymuseuchallenge 

Fot. 32. Natalia Mejtis,  
#izoizolyacia 

Wreszcie – o s o b l i w o ś c i  (12 prac): idiosynkratyczne performanse 
i konstrukcje z przedmiotów codziennego użytku, przywołujące jedynie 
strukturalne podobieństwo lub charakterystyczny element identyfikujący 
oryginał, wywołujące efekt zdumienia, zaskoczenia, otwierające nowe 
spojrzenie na oryginalne dzieło. Autorzy wykazują tu rzadką kompetencję 
do interpretacji dzieł jedynie przy użyciu ich cech strukturalnych albo 
wyławiania z obrazów wielości ich znaczeń.

Fot. 33. Dr Tommi Kakko, #gettymuseumchallenge 
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W STRONĘ INTERPRETACJI

Jak zinterpretować sens komunikacyjny i społeczny opisywanego wyżej 
zjawiska? W czasie pomiędzy napisaniem tego tekstu a jego wydaniem 
w książce może się ono stać już tylko historią internetu. Próby jego inter
pretacji mają więc teraz tylko charakter spekulacyjny.

TWÓRCZOŚĆ PRZEOBRAŻONA 
I KULTURA PARTYCYPACJI

Z punktu widzenia kreatywnych procesów twórczych w przestrzeni komu
nikacji interaktywnej mamy tu do czynienia z tak zwaną twórczością prze
obrażoną (transformative work): użytkownicy mediów twórczo zmieniają, 
reinterpretują, wzbogacają istniejący tekst kultury, przy okazji przenosząc 
go do innego medium lub traktując go jako punkt wyjścia do wytwarzania 

– na jego podstawie – bliskich sobie (a nie zawsze zgodnych z intencjami 
autorów) znaczeń. Transformacja polega na kreatywnej modyfikacji lub 
rozwijaniu treści, formy, estetyki, stylu, aksjologii, ideologicznego przesłania, 
czy to w celu wzmocnienia treści oryginału, celebracji jego wartości i atrak
cyjności, czy to dla kontestacji, podważania reguł, sporu ideologicznego 
z innymi interpretatorami, autoekspresji, czy wreszcie po prostu dla zabawy. 
Jak wszystkie prace przeobrażone, inscenizacje powstają po to, żeby się nimi 
dzielić z innymi. Częścią procesu dystrybucji takiej pracy jest poddawanie 
jej publicznej ocenie – głównie pochwałom i zachętom – ze strony innych 
twórców, a także jej redystrybucja lub dalsze modyfikacje przez innych 
użytkowników Sieci. Na inscenizacje sztuki możemy zatem patrzeć jak 
na swoisty rodzaj twórczości – i na jeden z przejawów kultury partycypacji.
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ZASOBY REFERENCJALNE I KOMPETENCJE 
INTERTEKSTUALNE

Twórczość przeobrażona wskazuje na rozległe pokłady rzadko zapew
ne na co dzień wykorzystywanych kompetencji intertekstualnych ludzi, 
zwłaszcza – na aktywny stosunek do użytkowanych tekstów kultury. Udział 
w akcji wymaga nie tylko wiedzy i umiejętności technicznych; także pew
nego rodzaju wspólnoty referencjalnej z innymi uczestnikami komunikacji. 
Dialogiczny i wielowarstwowy charakter wielu inscenizacji prowadzi nas 
jednak do głębszych znaczeń intertekstualności: ma ona otóż charakter 
komunikacyjny i polemiczny (Kristeva 1983, Lacarpa 2009). Możemy za jej 
pomocą szukać porozumienia z innymi albo wyrażać sprzeciw przeciwko 
społecznie znormalizowanym sposobom rozumienia zjawisk, estetykom, 
ocenom i wartościom, czy używać jej jako narzędzia oporu małych przeciwko 
wielkim. „Wesołe oszustwo” artysty, o którym pisał swego czasu Michaił 
Bachtin, wyraża więc za pomocą humorystycznych lub ironicznych środków 
egzystencjalną sytuację człowieka związanego zakazami oraz ograniczenia
mi i niepewnego własnej przyszłości. Karnawałowa ze swej natury zabawa 
z obrazami staje się zaś przejawem domowej „drugiej kultury”.

PRAKTYKI, TAKTYKI, DETOURNEMENT

Medioznawcy i socjologowi przywiedzie to na myśl inny jeszcze zestaw teorii: 
korpus rozmaitych koncepcji praktyk społecznych – cyklicznych czynności 
ludzkich stanowiących podbudowę dla dyskursu i porządkowania świata. 
W szczególności zaś – piękną teorię Michela de Certeau (2006), w której 
porządek społeczny wyraża się we współistnieniu taktyk i strategii. Są za
tem strategie: nakazy, zakazy, dyrektywy, normy, logika produktywności 
narzucana podporządkowanym przez panujących – i są podporządkowani 
odcinający się poprzez taktyki: kpinę, ironię, żarty, plotki, parodiowanie 
i wykorzystywanie dla własnych celów nieproduktywnych odpadów produk
tywnego systemu (przykładem może być pokątna produkcja lalek z odpadów 
produkcyjnych przez robotnika, do którego formalnie one nie należą, choć 
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nie są też do niczego potrzebne pracodawcy). Tutaj pojawia się kwestia 
czasu: zabawa w żywe obrazy wciśnięta zostaje pomiędzy czas, który trzeba 
poświęcić pracom porządkowym, edukacji dzieci i zapewnianiu dobrostanu 
zamkniętym w domu członkom rodziny, a czas przeznaczony dla pracodaw
cy. Ludzie mogą inscenizować obrazy właśnie dlatego, że pracują w domu. 
Gdyby przebywali w pracy, nie mogliby „robić laleczek” – zajmować się 
własną twórczością/zabawą w czasie opłacanym przez pracodawcę. Jednym 
zaś z problemów pracy w izolacji domowej jest dialektyka czas wolny – czas 
pracy. Ponieważ życie prywatne i praca nie są oddzielone w przestrzeni, 
niepostrzeżenie cały czas zamienia się w czas pracy. Poddani zostajemy 
przymusowi produktywności, nieustannego poprawiania własnych wyników. 
Praca staje się ucieczką przed napierającymi na człowieka zobowiązaniami 
prywatnymi, prywatność zaś – usprawiedliwieniem, że nie pracujemy. Praco 
i czasochłonne inscenizacje to jednocześnie wyrwanie się z tego błędnego 
koła, jak i taktyczne w swej istocie odebranie dla siebie czasu oraz użycie 
praktyk wizualnych do mówienia o sobie (por. ThielJańczuk 2016).

Taktyczne praktyki wizualne wykazują przy tym wyraźne pokrewieństwo 
ze skonceptualizowanymi przez sytuacjonistów praktykami détournement, 
jak i z anarchiczną antykapitalistyczną praktyką subvertisingu. I tu, i tu cho
dzi o dokonywane z różnych pozycji resemantyzacje, dekonstruowanie czy 
wywracanie na nice znaczenia tekstów o uznanym statusie w hierarchii 
kulturalnej, utrwalonym znaczeniu społecznym czy też jawnym charakterze 
perswazyjnym i ideologicznym. Dzieła malarstwa mówią z miejsca władzy, 
hierarchii kulturalnej, legitymizowanego systemu wartości. Inscenizator 
wypowiada się z miejsca anarchii i ironii. Uwięziony fizycznie i metafo
rycznie ucieka się do takich środków, jakie podpowiada mu własny kapitał 
kulturalny, ale które jednocześnie mają potencjał skutecznego détournement. 
Można rzecz jasna inscenizować sceny z masowego kina o superbohaterach 
(co zresztą robią stale fani w nieustającym ciągu cosplayów i innych fanow
skich teatralizacji) albo kreskówki, albo nawet znane reklamy. Nie ma w tym 
jednak tak skutecznego odwrócenia relacji władzy, jak w détournement 
dokonywanym publicznie na dziełach o uznanym statusie „wysokim”, czę
sto z pogwałceniem zasad dobrego smaku czy reguł dyskrecji w mediach 
społecznościowych.
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AUTOKREACJA I MODEL DESIGN

Wreszcie, interpretacja wyprowadzona z podstaw teoretycznych socjosemio
logii i semiotyki wielomodalnej: działania inscenizacyjne to przejaw trendu, 
który twórcy teorii wielomodalnej nazywają przejściem w komunikowaniu 
od reception do design

Podejście projektowe (design) to potwierdzenie zainteresowania jed-
nostki należytym udziałem w świecie społecznym i komunikacyjnym; 
i jej nacisku na zdolność do realizacji swoich zainteresowań poprzez 
projektowanie przekazów z udziałem takich zasobów, jakie są dla niej 
dostępne w konkretnych warunkach (Kress 2010: 23).

Nie chodzi tu więc jedynie o typową zmianę paradygmatu użytkowania 
mediów – przejście od biernej (względnie) recepcji do tworzenia własnych 
treści. Raczej o to, że ludzie używają materiału komunikacyjnego do nie
ustannych procesów „projektowania siebie”: nie tylko w aspekcie zewnętrz
nym, lecz także – i przede wszystkim – w sferze kompetencji kulturalnych 
i komunikacyjnych, samoświadomego poszerzania wiedzy i umiejętności, 
krytycznego stosunku do materiału kulturalnego.

Sztuka zatem okazuje się tu nie tylko źródłem kontemplacji estetycznej. 
Jest też narzędziem eskapizmu, autoprezentacji, samodoskonalenia. Osobista 
kreatywność, prezentacja kompetencji, potencjał buntowniczy i projekto
wanie siebie mogą się wyrażać także w niewielkich, pozornie trywialnych 
codziennych działaniach. Paradoksalnie, choć autorzy inscenizacji sztuki 
nie mają możliwości nadania swoim kreatywnym, subwersywnym i autopre
zentacyjnym pracom bardziej spektakularnej skali, ale za to zyskali sytuację, 
w której ich działania w skali mikro mogą zyskać szeroką widzialność. 
Także dlatego, że i inni użytkownicy tej samej przestrzeni komunikacyjnej 
są zmuszeni w podobny sposób zarządzać własnym czasem, przestrzenią 
mentalną i zainteresowaniami kulturalnymi.
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Irena Trzcieniecka-Schneider

KOMUNIKACJA MIĘDZYGATUNKOWA 
A ZMIANY JĘZYKA INDUKOWANE 

PRZEZ NOWE MEDIA

W ostatnim dziesięcioleciu obserwujemy lawinowo zachodzące 
zmiany językowe, przejawiające się głównie w komunikacji 
interpersonalnej. Jeszcze stosunkowo niedawno obowiązy

wało wyraźne odróżnienie kodów naturalnych i sztucznych. Te ostatnie 
zarezerwowane były dla wydawania poleceń komputerom, bo marzenia 
o swobodnej rozmowie uważane były za domenę science fiction. Znajomość 
języków programowania automatycznie nobilitowała, dając ich użytkownikom 
miłe poczucie należenia do elity. Szczytem marzeń wydawało się wdrożenie 
i upowszechnienie programów konwersacyjnych, takich jak słynna Eliza 
Josepha Weizenbauma – pierwszy czatbot „urodzony” w 1966 roku. W miarę 
upowszechniania w różnego rodzaju automatach, na przykład bankomatach, 
prostych systemów dialogowych, opartych na drzewie decyzyjnym, okazało 
się, że zrozumienie instrukcji bądź pytań pojawiających się na ekranie jest 
znacznie trudniejsze niż odpowiedź na te same pytania zadawane przez 
człowieka. Antropolog Lucy Suchman w swojej klasycznej pracy (Suchman 
1987) opisała, jak trudno jest zaprojektować system komputerowy, z którym 
ludzie mogliby się komunikować, nawet w przypadku, gdy komunikacja 
ta ogranicza się do prostych i przewidywalnych zadań bardzo wąskiego ro
dzaju. Suchman uważała, że rozwiązanie problemu polega na udoskonaleniu 
projektowanych systemów, choć w tym celu należy lepiej poznać praktykę 
codziennej komunikacji międzyludzkiej. Zauważyła, że ludzie, nawet jeśli 
nie mówią dobrze w tym samym języku, potrafią wynegocjować jakiś sposób 
porozumiewania się – co nie jest możliwe w przypadku urządzeń takich, 
jak na przykład „inteligentna” kopiarka (Devlin 1999). Rzadko zauważano 
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wówczas, że dialog człowiek–maszyna wymaga także zmiany stylu komu
nikacji ze strony człowieka. Zmiana ta następowała początkowo wolno 
i w sposób niemal niezauważalny. Pokolenie, któremu rozkazowodecyzyjny 
system komunikacji sprawiał trudność, zostało zepchnięte na margines 
życia społecznego, po czym udało się śladem mamutów. Nowe pokolenia 
z urządzeniami technologicznymi różnych odmian komunikowały się 
od dzieciństwa, często sprawniej niż z ludźmi. 

Błyskawiczny rozwój technologii spowodował potop informacyjny (Filas 
2003). Sobotnioniedzielne wydanie popularnego dziennika przynosi więcej 
informacji, niż otrzymywał przez całe życie człowiek żyjący w połowie XIX 
wieku. Konieczność bardzo szybkiego przetwarzania i wysyłania informacji, 
a także ograniczenia liczby znaków w jednym przekazie nakładane przez 
niektóre media spowodowało wielką karierę skrótowców i emotikonów. Uży
wane początkowo w SMSach, wyrażenia takie, jak nara czy pozdro stopniowo 
przenikały do języka mówionego. Podobnie dzieje się ze skrótami takimi 
jak tmrw (tomorrow), thx (thanks) czy wtf (what the freak – wersja bardziej 
cenzuralna), które od dawna przestały występować wyłącznie w SMSach 
i na Twitterze. Pouczającym przykładem może tu być rozpoczynająca się 
kariera słówka ez. Narodziło się ono w czasie jednej z rozgrywek gry online 
League of Legends, czyli popularnego LoLa. W końcówce rozgrywki jeden 
z graczy zwycięskiej drużyny napisał na czacie ez jako skrót angielskiego 

„easy”. Znaczyło to „łatwo poszło”, ale też „nie napracowaliśmy się zanadto, 
żeby was pokonać”. Stopniowo ez przeniknęło do języka mówionego, gdzie 
używa się go dla podkreślenia swojej dominacji – „nie jesteś godnym mnie 
przeciwnikiem”, „jestem dużo lepszy od ciebie”. Trudno powiedzieć, czy 
ez, podobnie jak wcześniej nara, wydostanie się poza niszową grupę społecz
ną, w której powstało. Należy jednak podkreślić podobieństwo podobnych 
skrótowców do sygnałów w komunikacji zwierząt. Tam również komunikaty 
oszczędne w formie niosą na różnych poziomach cały bagaż treści.

Nieustanne dążenie do jak najkrótszej, najoszczędniejszej, najbardziej 
zwartej formy znalazło wyraz zwłaszcza w emotikonach. Ich pierwowzorem 
był tzw. „uśmieszek” – rysunek żółtej, uśmiechniętej buzi. O prawa autorskie 
do tego znaku walczył grafik Harvey Ball, który w 1963 roku zaprojektował 
uśmiechniętą buźkę jako logo mające podnieść morale pracowników pew
nej firmy ubezpieczeniowej. Po latach walki został oficjalnie uznany za jej 
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twórcę w roku 2001, tuż przed śmiercią. Wersję Balla podważał Nicolas 
Loufrani, dyrektor firmy SmileyWord, twierdząc, że uśmiechnięta buźka 
bywała motywem kampanii reklamowych już w latach pięćdziesiątych. Nie 
ma natomiast wątpliwości, kto wprowadził „buźkę” do popkultury – byli 
to bracia Bernard i Murray Spain z Filadelfii. Produkowane przez nich 
i masowo sprzedawane gadżety sprawiły, że na przełomie lat sześćdziesiątych 
i siedemdziesiątych ubiegłego wieku uśmiechnięta buźka stała się symbolem 
amerykańskiego konsumpcjonizmu. Z czasem rysunek zaczął ewoluować, 
jakby młodsze pokolenia doszły do wniosku, że nie mają się z czego tak 
bardzo cieszyć. Buźka z plamą krwi została wykorzystana w 1986 roku jako 
główny motyw komiksu Strażnicy (Watchmen) koncernu DC. Pod koniec 
lat osiemdziesiątych uśmieszek skojarzono z narkotykowym odurzeniem 
i stał się znakiem rozpoznawczym miłośników ecstasy. Zaczęto tworzyć 
liczne jego odmiany i wersje, np. na początku lat 90. słynny zespół Nirvana 
wylansował „uśmieszek” z krzyżykami zamiast oczu i ustami narysowanymi 
drżącą kreską. Współcześni artyści, jak Banksy, wykorzystują „uśmieszek” 
jako symbol zła. Tym tropem poszli też twórcy serialu Mentalista, nakręco
nego w latach 2008–2019, w którym seryjny morderca Red John podpisuje 
się w swoisty sposób, rysując na ścianie wielką „buźkę”, uśmiechniętą, ale 
o płaczących oczach, i używając do tego celu krwi ofiary.

Pierwotny – wesoły – „uśmieszek” stał się pierwowzorem pierwszego 
emotikonu wysłanego emailem 19 września 1982 roku o godzinie 11.44 przez 
Scotta Fahlmana, profesora Carnegie Mellon University w Pitsburgu, i miał 
znaną dziś dobrze postać: dwukropek, myślnik i prawy nawias1. Zabieg ten 
miał odróżniać korespondencję towarzyską od oficjalnej. Nazwa emoticon 
(emotikon) powstała jako połączenie angielskich słów emotion i console, 
czyli emocje z klawiatury komputera. W ciągu kilku miesięcy emotikonami 
zaraził się cały świat naukowy (internet był wówczas wykorzystywany głów
nie do celów wojskowych i naukowych). W trzydzieści lat później były już 
niezastąpionym elementem komunikacji, zwłaszcza w postaci emoji, czyli 
japońskiej ich odmiany, obejmującej znacznie więcej niż tylko buźki dające się 
wyrazić połączeniem znaków interpunkcyjnych z literami. W chwili obecnej 

1 Wpisanie wymienionych znaków w takiej właśnie kolejności w mojej wersji 
edytora sprawia, że w ich miejsce natychmiast pojawia się uśmiechnięta, żółta 
buzia.
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można wyemitować cały przekaz składający się wyłącznie z emotikonów 
i będzie on zrozumiały dla większości odbiorców – użytkowników mediów 
społecznościowych i smartfonów. Należy tu podkreślić, że przesunięcie 
ku ikoniczności przekazu stanowi, przynajmniej w ostatnich czasach, trwałą 
tendencję nie tylko w mediach elektronicznych, ale nawet w podręcznikach 
szkolnych. W myśl chińskiego przysłowia mówiącego, że jeden obraz wart 
jest tysiąca słów, kładzie się nacisk na tworzenie zapadających w pamięć, 
ale oszczędnych w formie, logotypów, obrazowych spotów reklamowych, 
w których jedynym wyrazem jest nazwa reklamowanego produktu, obraz 
też coraz częściej staje się argumentem w dyskusji. Tę rolę szczególnie często 
pełnią emotikony, będące emocjonalną oceną, komentarzem odnoszącym 
się nie tylko do wypowiedzi, ale i do faktów. Nie wdając się w trwające po
nad pół wieku rozważania, czy „kultura obrazkowa” prowadzi do wtórnego 
analfabetyzmu, zauważmy dwie cechy współczesnych znaków ikonicznych. 
Pierwsza to silne nasycenie emocjonalne – emotikony najczęściej mają 
bardziej oceniać niż znaczyć. Od użytkownika mediów społecznościowych 
oczekuje się natychmiastowego wyrażenia własnego stosunku emocjonalnego 
do danej wypowiedzi bądź obrazu. Druga to ich wieloznaczność sprawiająca, 
że emotikon możemy odczytywać na różnych poziomach. Oto przykładowe 
znaczenie emotikonu podane za stroną: emotikonyznaczenie.pl

R o z e ś m i a n a  b u z i a  z  o t w a r t y m i  u s t a m i  i  z a m k n i ę t y m i 
o c z a m i    
Mogę się jedynie śmiać! Na krótko przed napadem śmiechu, ponieważ 
coś jest tak głupie lub niewyobrażalnie zabawne. Także złośliwy lub 
uszczypliwy śmiech z jakiegoś wydarzenia lub czegoś, co przytrafiło 
się innej osobie. Emotikona ma takie samo znaczenie co „XD” i „><“ 
jako emotikona stosowana w formacie tekstowym.

Niejednoznaczność i emocjonalność sprawiają, że „język obrazkowy” jest 
czytelny, zrozumiały, sugestywny, perswazyjny itd. wyłącznie wtedy, gdy jego 
odbiorcy są zaznajomieni ze sferą znaczeń związanych z poszczególnymi ob
razami i w miarę trafnie te znaczenia rozpoznają. Jeśli nie, komunikatywność 
takiego języka jest niska lub niemalże zerowa, niemniej emocje wyrażane 
przez „buźki” są rozpoznawalne na poziomie przedsłownym. Dowodzą tego 
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badania kilkumiesięcznych niemowląt, które na podstawie schematycznego 
rysunku ludzkiej twarzy rozpoznawały jej nastrój i odpowiednio okazywały 
radość lub niepokój (Farroni i in. 2007). O ile dla skrótowców bazę stanowi 
język angielski, o tyle emotikony (rysunkowe, nie w formacie tekstowym) 
pozwalają na przekraczanie barier językowych (choć, jak to zostało wcze
śniej napisane, nie dotyczy to barier kulturowych), można je zatem uznać 
za odpowiednik komunikacji międzygatunkowej. Trudno powiedzieć, jaki 
wpływ na sposób myślenia może mieć ten system porozumiewania się. Być 
może w miarę wypierania języka zdań nowe pokolenia zbliżają się do sposobu 
komunikacji zwierząt. Zarówno Jerzy Pelc (Pelc 1980) jak i Walery Pisarek 
(Pisarek 2008) uważają, że komunikacja zwierząt, choć może być intencjo
nalna, czyli zamierzona, różni się radykalnie od ludzkiej. Jedno ze stanowisk 
przeciwstawia myśleniu semiotycznemu (za pomocą znaków), charaktery
stycznemu dla rozumowań ludzkich, myślenie sensoryczne – obywające 
się bez znaków albo ograniczające się tylko do niektórych, umożliwiające 
orientację w czasie i przestrzeni. Przeciwne stanowisko zajmują miłośnicy 
zwierząt uważający, że system komunikacji zwierząt jest znacznie bardziej 
rozbudowany, niż nam się wydaje, i pozwala na myślenie symboliczne, o czym 
świadczą pewne rytuały związane ze śmiercią czy to u słoni, czy u ptaków 
krukowatych. Walery Pisarek zajmuje stanowisko pośrednie, pisząc: „Ale 
nawet jeśli się zgodzimy z tym, że ludzie i przynajmniej niektóre zwierzęta 
posługują się znakami, których użycie zawsze wiąże się z wnioskowaniem, 
nie oznacza to zgody ani na to, że ludzie i zwierzęta posługują się takimi 
samymi znakami, ani tym bardziej na to, że wszystkie znaki tworzą jedno
rodną kategorię” (Pisarek 2008, s. 44).

Dotychczas spór między zwolennikami tezy o podobieństwie systemów 
komunikacyjnych zwierząt i ludzi oraz jej przeciwnikami brał za punkt 
wyjścia rozbudowany ludzki język wraz z gramatyką i składnią. Zwolennicy 
paralelizmu dowodzili, że w sygnałach ptaków krukowatych czy delfinów 
można się dopatrzyć pewnego rodzaju składni, a zachowanie śpiącego psa 
świadczy o tym, że jego senne marzenia nie różnią się niczym od ludzkich. 
O ile mi wiadomo, nikt nie odwrócił tego problemu, pytając, na ile komunikaty 
ludzkie zbliżają się do zwierzęcych. Niewątpliwie obserwowane w ostatnich 
czasach nadmierne nacechowanie emocjonalne przekazów, zwłaszcza 
w mediach społecznościowych, zbliża je do komunikatów zwierzęcych. 



332 Irena TrzcienieckaSchneider

Już Darwin uważał, że zwierzęta doznają przynajmniej niektórych stanów 
emocjonalnych, uważanych przez niego za uniwersalne: gniewu, grozy, 
wstrętu, zdziwienia, smutku i radości. Stuart Walton dodał do tej listy 
zazdrość, pogardę, wstyd i zakłopotanie (Walton 2006), a neurobiolog 
Antonio Damasio – współczucie, poczucie winy, dumę, podziw i oburzenie 
(Damasio 2002). Marc Bekoff uważa, że emocje są wytworem ewolucji, 
będąc ważnym mechanizmem przystosowawczym. Pisze on: „Emocje, 
empatia i odróżnianie dobra od zła to klucz do przetrwania, bez którego 
zwierzęta – zarówno ludzie, jak i te niebędące ludźmi – zginęłyby” (Bekoff 
2010, s. 14). Zauważmy, że prawie wszystkie te odczucia znajdują swoje 
odpowiedniki w emotikonach, choć, co ciekawe, żaden z powyższych ba
daczy nie wymienia radości ani, często odczuwanej przez inteligentniejsze 
zwierzęta, zwłaszcza domowe, nudy. 

Czy jednak nie antropomorfizujemy zbytnio, przypisując sygnałom po
chodzącym od zwierząt status komunikatu? Zanim udzielimy odpowiedzi 
na to pytanie, zauważmy, że człowiek, w stosunku do zwierząt, jest dość 
upośledzony pod względem możliwości zarówno tworzenia, jak i odczy
tywania przekazów. Prawie nie ma węchu, nie słyszy wielu dźwięków, nie 
zauważa subtelnych zmian napięcia mięśni lub ułożenia ucha. Tak więc nasze 
zwierzęta domowe na ogół wypracowują system dobitnych sygnałów, dosto
sowanych do naszych ograniczonych możliwości percepcyjnych. Niektóre 
z tych sygnałów wywodzą się z ich naturalnych zachowań, niektóre jednak 
wymagają sporej pomysłowości i dowodzą wręcz determinacji zwierząt 
w dążeniu do bycia zrozumianym. Zatem zamiast analizować semantykę 
i składnię komunikatów odzwierzęcych, zajmijmy się ich pragmatyką, czyli 
funkcjami językowymi, które pełnią. W tym celu sięgniemy do znanego 
modelu sytuacji komunikacyjnej Romana Jakobsona (Jakobson 1976). 
Wyróżnił on sześć składników aktu komunikacyjnego, na który składają się: 
nadawca, odbiorca, kontekst, kontakt, komunikat i kod. Z każdym z tych 
sześciu składników skojarzona jest pewna funkcja językowa. Wprawdzie 
w każdym akcie komunikacyjnym muszą wystąpić wszystkie składniki, a więc 
ujawniają się wszystkie funkcje komunikacyjne, ale w zależności od sytu
acji i od woli nadawcy zazwyczaj jedna z nich wybija się na pierwszy plan. 
Jeśli nadawca wyraża przede wszystkim swoje doznania, mówimy wtedy 
o funkcji ekspresywnej nazywanej czasem emotywną. Gdy nadawca chce 
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do czegoś skłonić odbiorcę, jak np. w wypowiedzi „Zamknij okno”, przeważa 
funkcja impresywna (perswazyjna, konatywna). Jeśli uwaga skierowana 
jest na kontekst, czyli rzeczywistość przedstawianą w przekazie, mówimy 
o przewadze funkcji informacyjnej, zwanej czasem poznawczą. Wypowiedź, 
która ma na celu nawiązanie i podtrzymanie kontaktu, w tym np. różne 
formy powitania, pełni funkcję fatyczną. Zwrócenie uwagi na kod, jak 
w zdaniu skierowanym do obcokrajowca „Jak pan dobrze mówi po polsku”, 
to metajęzykowa funkcja wypowiedzi. Wreszcie zwrócenie uwagi na struk
turę samego komunikatu oraz na środki stylistyczne to funkcja poetycka. 
Z pewnością Roman Jakobson nie zgodziłby się na stosowanie swego modelu 
do opisu komunikacji międzygatunkowej, ponieważ stosował go wyłącz
nie do języka, niemniej sam uważał, że u papug można zauważyć funkcję 
fatyczną. Pisze on: „Usiłowanie rozpoczęcia i podtrzymania rozmowy jest 
typowe dla mówiących ptaków. Ta fatyczna funkcja stanowi jedyną z funkcji 
językowych, która jest wspólna ptakom i ludziom” (Jakobson 1976, s. 249).

Wbrew opinii wybitnego językoznawcy papugi nie są jedynymi zwierzętami, 
w komunikatach których występuje wyraźnie funkcja fatyczna. Wszystkie 
zwierzęta stadne wiele czasu poświęcają na komunikaty podtrzymujące 
i wzmacniające wzajemne więzi. Kiedy pies wita wracającego do domu pana, 
jego komunikat nie ogranicza się do „Cieszę się, że wróciłeś”, ale należałoby 
go rozumieć jakoś tak: „Nie było cię długo, ale nie martw się, jesteś dalej 
członkiem naszego stada. Ocieram się o ciebie i liżę cię, zostawiając na tobie 
mój zapach, więc każdy od razu pozna, że należysz do tego samego stada”. 
Funkcja fatyczna takich komunikatów jest oczywista. Co ciekawe, niektóre 
psy zauważają, że ludzie podtrzymują więzy stadne za pomocą rozmowy 
i usiłują brać w niej udział. Dźwięki wydawane przez nie w tej sytuacji nie 
są ani szczekaniem, ani warczeniem, ani skomleniem, ale naśladują wyraź
nie kadencję ludzkiej mowy. Springer spaniel Jack za pomocą podobnych 
dźwięków „komentował” polecenia, których nie miał ochoty wykonywać, 
np. polecenie opuszczenia kuchni – i choć w końcu robił to, co mu naka
zywano, wyrażał swoje niezadowolenie, „dyskutując”. 

Zazwyczaj komunikaty zwierząt domowych kierowane do nas pełnią 
funkcję impresywną, jako że nasi pupile zazwyczaj bywają zdecydowanie 
roszczeniowi. Komunikat psa, że w jego misce nie ma już wody, może 
mieć różne formy. Zwierzę powtarza takie zachowanie, które w przeszłości 
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okazywało się skuteczne. Jeden z obserwowanych psów drapał głośno miskę 
pazurami, co mogło być powtórzeniem zachowania naturalnego – kopania 
zagłębienia w celu dostania się do wody. Jeśli jedne formy komunikatu 
okazują się nieskuteczne, zwierzę próbuje innych, aż trafi na taką, po której 
człowiek wykona właśnie to działanie, o które chodzi. Należy tu podkre
ślić, że zwierzęta stosują nie tylko sygnały bezpośrednie, takie jak opisane 
wyżej drapanie miski czy podrzucanie pyskiem dłoni w celu wymuszenia 
pieszczoty, ale także sygnały dźwiękowe, często dość skomplikowane. Kozy 
na przykład domagają się od człowieka jedzenia beczeniem, które różni się 
wyraźnie od dźwięków kierowanych do innych kóz.

Funkcja ekspresyjna u zwierząt zazwyczaj wiąże się z ustalaniem hierarchii 
w stadzie. Najzabawniejszy bodajże przykład komunikatu ekspresyjnego 
pochodził od… gąsiora. Jego właścicielka, chcąc uniknąć kłopotów z dużym 
i często nawet niebezpiecznym ptakiem, nauczyła go chodzić jak dziecko – 

„za rączkę” – trzymając go za wyciągnięte w górę skrzydło. Od tego czasu, 
ile razy zjawiała się na podwórku w celu innym niż karmienie drobiu, gąsior 
biegł do niej, wyciągał skrzydło w górę i musiała, trzymając go za skrzydło, 
obejść przynajmniej raz dookoła całe podwórze. W czasie spaceru gąsior 
wyciągał szyję, kroczył niemal wyprostowany i gęgał w kierunku kur lub 
kaczek, zwracając uwagę innych członków stada na ten niezwykły spacer. 
W opisanej sytuacji mamy do czynienia z dwoma komunikatami. W pierw
szym, skierowanym do gospodyni zaproszeniu na spacer, przeważała funkcja 
impresywna. W drugim, skierowanym do innych członków podwórkowego 
stada, przeważała z kolei funkcja ekspresywna – „Patrzcie jaki jestem ważny!”. 
Dla większości zwierząt ten, kto je karmi, stoi w hierarchii bardzo wysoko, 
a często nawet najwyżej, tak więc spacer z gospodynią – szafarką pożywie
nia – musiał być niesłychanie wręcz nobilitujący, co oznaczało wysunięcie 
się na pierwszą pozycję wśród kur, kaczek i innych gęsi.

Występowanie funkcji informacyjnej w intencjonalnych komunikatach 
zwierząt budzi zazwyczaj wątpliwości, tymczasem występuje ona w sposób 
niepodważalny, tyle że nie u kręgowców, a u pszczół. Język pszczół jest chyba 
najlepiej zbadanym językiem zwierzęcym, choć można to tłumaczyć ilością 
czasu, który poświęcono na jego zbadanie. Pierwszym, który zwrócił uwagę, 
że za pomocą tańca pszczoły przekazują sobie informacje o kwitnących 
roślinach, był już Arystoteles. Wydaje się, że pszczoły nie są tu wyjątkiem. 
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Zachowanie na przykład wilków przed rozpoczęciem polowania zdaje się 
wskazywać na wcześniejsze ustalanie strategii. Również skrzywdzony lub 
przestraszony szczeniak, który przychodzi się „poskarżyć” swemu panu, 
zdaje się opowiadać o tym, co go spotkało.

Funkcja metajęzykowa występuje u ptasich przestępców. Przestępcami 
takimi bywają na przykład sikorki, które podsłuchują piosenki innych pta
ków swego gatunku, uczą się ich i zastępują nimi własne – gorsze (Podos, 
Moseley 2009). Jest to zachowanie zdecydowanie intencjonalne, co więcej 

– wymaga refleksji nad usłyszaną piosenką i ocenienia jej jako lepszej, czyli 
dającej większe możliwości zdobycia samicy (TrzcienieckaSchneider 2019). 
Najwięcej wątpliwości może budzić funkcja poetycka, choć można jej się 
dopatrzyć nawet u „kradnących” cudze piosenki ptaków śpiewających. 
Spróbujmy jednak przeanalizować inny przykład. Spacerująca z psem golden 
retrieverem usłyszała nad głową szczekanie dużego psa. Popatrzyła na bal
kony budynku, obok którego przechodziła, ponieważ szczekanie dobiegało 
z bliska, jednak wszystkie drzwi balkonowe były zamknięte i na żadnym 
z balkonów nie było psa. Jej własny pies zastrzygł uchem, ale spokojnie 
szedł dalej, choć zazwyczaj ujadanie z balkonu większego psa doprowadzało 
go do wściekłości. W tym momencie nad głową właścicielki psa przeleciał 
duży, czarny ptak, najprawdopodobniej kruk, usiadł na niskiej gałęzi niemal 
nad głową psa, który o parę metrów wyprzedzał swoją panią i jeszcze raz 
zaszczekał. Kruki często prowokują większe drapieżniki, chcąc zawładnąć 
ich łupem, ale tu żadnego łupu nie było. Ptak wyraźnie prowokował psa 
dla zabawy. Musiał w tym celu świadomie stworzyć komunikat w „obcym 
języku” i przeanalizować go, dobierając poziom, skalę i kształt dźwięku. 
Szczekanie małego pieska nie dałoby zamierzonego efektu – duży pies 
nie zwróciłby na nie uwagi. Widocznie jednak naśladownictwo nie było 
doskonałe, bo krukowi udało się wprawdzie zwieść właścicielkę – czło
wieka – ale nie psa.

Jak widać z tego pobieżnego przeglądu, intencjonalne komunikaty zwierząt 
pełnią przynajmniej jedną jakobsonowską funkcję językową. Nie znaczy 
to, że zwierzęta komunikują się w języku, ale że pragmatyka komunikacyjna 
zwierząt nie jest znacząco różna od pragmatyki komunikacji za pomocą 
mediów elektronicznych. Także i tu przeważają funkcje impresywna i eks
presyjna, służące ustalaniu hierarchii w grupie. Komunikaty są stopniowo 
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pozbawiane gramatyki i składni. Spłaszcza się odległość między znakiem 
a jego desygnatem. Informacja bywa coraz częściej zastępowana przez 
emocje, czy to w wypowiedziach influencerów („pokochasz ten lakier”), 
czy jako emotikony, lub też zostaje sprowadzona do dipolu: „hejt” – „lajk”. 
Nastawianie się na odbiór rzeczywistości przez pryzmat podniesionego 
bądź opuszczonego kciuka zubaża obraz świata, który z kolorowego staje 
się czarnobiały. Niemożliwa staje się ocena rzeczywistości sine ira et stu-
dio, bo każda wypowiedź musi być nacechowana emocjonalnie. Wydaje 
się, że taki styl komunikacji znacząco zbliża się do zwierzęcych strategii 
komunikacyjnych, co, rzecz jasna, nie pozostaje bez wpływu zarówno 
na sposób rozumowania, jak i postrzegania rzeczywistości. Jak widać 
więc, konieczność dostosowania naszego sposobu myślenia i komunikacji 
do wymogów nakładanych przez media elektroniczne zmienia je w sposób 
dość niepokojący. Pozostaje jedynie nadzieja, że wskazane podobieństwa 
są czysto zewnętrzne i spotykając w parku znajomego, nawiążemy z nim 
rozmowę, posługując się słowami, a nie pokazując emotikony. A zaczęło 
się od „inteligentnej” kopiarki…
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Magdalena Hodalska

KORONAHUMOR JAKO FORMA 
KOMUNIKACJI I „TARCZA 

ANTYDEPRESYJNA”

polskIe Internetowe żArty wIrusowe

Na każdym kroku nowe dane, rosnące liczby zmarłych i zakażonych, 
ograniczenia, nakazy. Dodatkowo nie możemy wychodzić z domu, 
zobaczyć się z bliskimi. To może budzić w nas niepokój, a memy 

są taką odskocznią, dają nam możliwość spojrzenia na sytuację z drugiej 
strony, pocieszają i rozbawiają – te zdania, podobne do wielu innych zdań 
młodych ludzi, z którymi rozmawiałam przez internet w pierwszym miesią
cu narodowej kwarantanny, były inspiracją badań przedstawionych w tym 
opracowaniu. Jego celem jest pokazanie fragmentów polskiej rzeczywistości 
w czasach zarazy z perspektywy humorystycznych obrazków i dowcipów 
dotyczących zachowania ludzi podczas pandemii koronawirusa w 2020 roku.

Podtytuł artykułu celowo jest dwuznaczny. Przypomina metafory chętnie 
używane przez badaczy mediów i komunikowania, którzy zajmowali się wi
rusowym marketingiem, pisali o viralach, wirusowych filmikach i memach 
(Kamińska 2011), uczyli, „Jak zarażać ideami i tworzyć wirusowe treści” (Bucki 
2019). Jakże dziwnie to brzmi dzisiaj, kiedy kilka milionów ludzi na świecie 
pozostaje w domowej izolacji z obawy przed zakażeniem prawdziwym, a nie 
metaforycznym, wirusem – mikrobem zwanym SARS-CoV-2, wywołującym 
m.in. ostre zapalenie płuc. Na chorobę COVID19 (CoronaVirus Disease), 
która pojawiła się w 2019 roku, nie ma jeszcze lekarstwa ani szczepionki.
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Media w kilkudziesięciu krajach codziennie podają informacje o rosnącej 
liczbie zakażonych i zmarłych. Kiedy piszę te słowa, pandemia koronawiru
sa, ogłoszona przez WHO 13 marca 2020 roku, trwa już 46. dzień. Każdej 
doby wirus zbiera śmiertelne żniwo, a liczba zakażonych przekroczyła już 
3 miliony. W samych Stanach Zjednoczonych stwierdzono ponad milion 
zakażeń – najwięcej na całym świecie. W Europie Hiszpania (229 tys.) 
wyprzedziła Włochy (199 tys.) pod względem liczby potwierdzonych 
przypadków. Pośród państw z liczbą zakażonych powyżej 100 tys. znalazły 
się m.in.: Francja (169 tys.) i Niemcy (158 tys.), Wielka Brytania (157 tys.). 
W Chinach, gdzie w 2019 roku rozpoczęła się pandemia, według oficjal
nych danych zmarło 83 tysiące chorych. COVID19 objawia się gorączką, 
kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. W Polsce, od 4 marca 
do 28 kwietnia 2020 roku, odnotowano 12 089 przypadków koronawirusa, 
najwięcej na Mazowszu. W kraju zmarło 570 osób, 2 655 pokonało chorobę 
(Newsweek). We wtorek, 28 kwietnia 2020 roku, Ministerstwo Zdrowia 
poinformowało, że z powodu koronawirusa hospitalizowanych jest 2 934 
pacjentów, zaś objętych kwarantanną 82 643 osób. Statystyki podawane 
są każdego dnia, a liczby wciąż rosną (Radio Zet).

Pierwsze przypadki zachorowań na nową chorobę zakaźną pojawiły się 
w listopadzie 2019 roku w Chinach, w prowincji Wuhan, która w grudniu 
2019 roku objęta została kordonem sanitarnym. 31 grudnia 2019 roku chiń
skie władze powiadomiły Światową Organizację Zdrowia o gwałtownym 
rozprzestrzenianiu się nowego koronawirusa, który w styczniu 2020 dotknął 
już mieszkańców innych prowincji w Chinach i w Korei Południowej. Pod 
koniec stycznia ogniska zachorowań odnotowano w Iranie i we Włoszech. 
13 marca 2020 roku WHO podało, że epicentrum pandemii koronawirusa 
stała się cała Europa. Bardzo szybko koronawirus dotarł do wszystkich 
kontynentów z wyjątkiem Antarktydy. Na skalę międzynarodową zostały 
podjęte działania w celu zatrzymania jego rozprzestrzeniania się – uziemione 
zostały samoloty, ograniczono podróże, w wielu krajach zostały wprowa
dzone narodowe kwarantanny i godziny policyjne, odwołano wszystkie 
masowe wydarzenia, zakazano zgromadzeń.

Mieszkańcy globalnej wioski pozostają w swoich domach. Często mają 
z przyjaciółmi i bliskimi kontakt tylko przez internet, pracują i uczą się zdal
nie, ponieważ przebywają w społecznej izolacji, zgodnie z rekomendacjami, 
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wyrażanymi w internetowym języku hashtagami: #zostanwdomu, #stay
home, #stareacasa etc. Granice państw są zamknięte, połączenia lotnicze 
zawieszone. W wielu krajach, tak jak w Polsce, obowiązuje stan epidemii 
oznaczający m.in. zakaz zgromadzeń, ograniczenia w przemieszczaniu się 
czy obowiązek noszenia maseczek ochronnych. Globalna wioska znalazła 
się w globalnej kwarantannie, która „zatrzymała świat”. Życie, jakie znaliśmy 
dotychczas, zamarło, a my po omacku próbujemy tworzyć pozornie normal-
ną codzienność – mówią respondenci1 w wywiadach, które były inspiracją 
do podjęcia badań nad medialnymi przejawami humoru w czasach zarazy.

Rysunek 1

W opracowaniu przedstawiam wyniki analizy treści żartów przekazy
wanych przez internet, których zgromadzenie umożliwiły metody znane 
od wieków etnografom i badaczom folkloru, a teraz efolkloru (Burszta, 
Pomieciński 2012; HajdukNijakowska 2012). Młodych internautów, studen
tów dziennikarstwa dwóch krakowskich uczelni, prosiłam, aby regularnie 
relacjonowali mi zasłyszane lub znalezione w polskiej przestrzeni medialnej 
dowcipy, najśmieszniejsze, ich zdaniem, żarty i krótkie formy humorystyczne, 
które, jak sami studenci przyznawali, i dla nich były odskocznią i chwilą 
odprężenia. Odkąd na uczelniach zawieszone zostały regularne zajęcia, 
a następnie szybko podjęto decyzję, aby odbywały się w trybie zdalnym, 
rozpoczęłam ze studentami wielogodzinne rozmowy online. Wywiady inter
netowe, w których brało udział 81 studentów dziennikarstwa (69 studentów 

1 Wypowiedzi respondentów zapisane są kursywą, oddzielone od siebie średnikami.
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Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II i 12 studentów Uniwersytetu Jagiel
lońskiego), przeprowadzane były od 20 marca do 20 kwietnia 2020 roku. 
Pozwoliły zrozumieć, jak ważne w czasach traumatycznego kryzysu są dla 
młodych ludzi, przebywających w izolacji, krótkie humorystyczne formy. 
Zebrałam 470 żartów i poddałam analizie treści, aby sklasyfikować i omówić 
najważniejsze kategorie dowcipów, które można ogólnie określić mianem 
koronahumoru. Zawarta w tytule artykułu nazwa tego nowego gatunku 
komizmu czasów zarazy utrzymana jest w duchu jednego z memów (rys. 1).

Obrazek ten jest przykładem dowcipu, którego zrozumienie wymaga 
znajomości polskiego kontekstu. To żart, który rozśmieszyć może kogoś 
znającego nazwę polskiego klubu sportowego i tytuł serialu produkcji TVP, 
ale nie jest to żart uniwersalny, zrozumiały dla ludzi mówiących różnymi 
językami, jak większość żartów reprezentujących analizowaną kategorię 
humoru. Podobnie znajomość polskiej kultury pozwoli odczytać komizm 
dowcipu Kazimierz Przerwa-Tetmajer, tłumaczącego zasady bezpiecznego 
zachowania dystansu (rys. 2). Internauci się śmieją. Czasem ten śmiech 
zagłusza strach, złość, frustrację i smutek. Podobny śmiech rozbrzmiewa 
dziś w wielu zakątkach globalnej wioski, a trudne doświadczenie może 
zbliżyć do siebie ludzi – tę nadzieję wyrażają również moi respondenci.

Rysunek 2
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ŚMIECH PRZEZ ŁZY – HUMOR 
W CZASACH ZARAZY

Prowadzone przez internet (w warunkach społecznej izolacji i w duchu 
zdalnej edukacji permanentnej) wielogodzinne rozmowy ze studentami 
były dla mnie inspiracją, pozwalającą przez pryzmat traumatycznej sytuacji 
spojrzeć na internetowe dowcipy oczami młodych ludzi. Cytowane w tym 
artykule zdania studentów – respondentów, tak bardzo do siebie podobne, 
wyrażają obawy i nadzieje, tłumione emocje wielu ludzi zamkniętych 
w swoich domach, w globalnej wiosce dotkniętej pandemią. Studenci 
mówią o sobie i o nas:

Śmiechem bronimy się przed trudnymi przeżyciami albo odreagowujemy 
stres, albo reagujemy na absurdy, jakie memy odsłaniają;

Ludzie zamknięci są w swoich domach i mieszkaniach jak zwierzęta w zoo. 
Przenoszą się w świat wirtualny, w świat, w którym nie ma ograniczeń;

Mimo ciężkiej sytuacji na całym świecie, nie tracimy humoru i nie 
wpędzamy się wzajemnie w globalną depresję.

Czarny humor w czasach zarazy studenci nazywali tarczą antydepre-
syjną, nawiązując do przygotowywanej przez rząd „tarczy antykryzysowej”. 
O tworzeniu i rozpowszechnianiu internetowych dowcipów na temat 
pandemii, mówili:

To taka reakcja obronna, walka z tym, co się dzieje przez jakieś działa-
nia, które powodują poprawę nastroju i wytłumaczenie sobie pewnych 
zjawisk w sposób humorystyczny, by bronić się przed tym, na co nie 
mamy wpływu;

Czarny humor pozwala okiełznać rzeczywistość na tyle, na ile to możliwe 
i poradzić sobie z nią psychicznie i emocjonalnie. Tempo rozprzestrzeniania 
się wirusa, nowe obostrzenia – to wszystko wywróciło do góry nogami 
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życie wielu osób. Jednym ze sposobów radzenia sobie z tą sytuacją jest 
śmiech, śmiech przez łzy2.

WSPÓLNOTA ŚMIECHU – SPOŁECZNY 
WYMIAR HUMORU

Holenderska badaczka humoru, socjolog Giselinde Kuipers (2006, s. 4) w swo
jej książce pt. Good Humor, Bad taste: A Sociology of the Joke przypomina, 
że od niepamiętnych czasów humor był obiektem refleksji myślicieli, którzy 
zgadzali się w jednym: humor jest bardzo przyjemnym doświadczeniem, 
któremu często towarzyszy śmiech. „Voltaire powiedział, że niebo, aby 
zrównoważyć liczne udręki naszego życia, dało nam dwie rzeczy: nadzieję 
i sen. Powinien był zaliczyć do tego jeszcze śmiech”, zauważył Immanuel 
Kant (2004, s. 274). Arystoteles twierdził, że humor wyróżnia człowieka spo
śród innych zwierząt dwunożnych (Rusek 2012, s. 118). Humor od wieków 
był przedmiotem dociekań filozofów (Dziemidok 2011; Wieczorek 2000), 
psychologów (TomczukWasilewska 2009; SkibickaPiechna, Wolińska 
2016), literatów, lingwistów (Brzozowska 2012) i pozostawał w polu zain
teresowania badaczy kultury (HajdukNijakowska 2010; 2012; Kamińska 
2011) i mediów (Ochwat 2015; Bucki 2019), którzy ostatnio często po ma
teriał badawczy sięgali do internetu.

Humor to nie tylko rozrywka, przypomina Giselinde Kuipers (2006, 
s. 4), humor może zbliżyć ludzi do siebie, zawstydzić, wyśmiać, spowodo
wać refleksję, złagodzić napięcie. „Humor może spełniać wiele funkcji, ale 
pierwszą jest zawsze wywołanie wesołości, rozrywki i śmiechu”. Humor 
jest zjawiskiem społecznym, jest „formą komunikacji osadzoną w relacjach 
społecznych” (Kuipers 2006, s. 7). Teraz, w czasach zarazy i spowodowanej 
nią społecznej izolacji wymiar społeczny humoru ma wyjątkowe znaczenie.

2 Bardzo dziękuję studentom UPJPII i UJ za ich refleksje, którymi zechcieli się 
ze mną podzielić, i twórczy wkład w społeczną i kulturową analizę polskiej 
rzeczywistości w czasie zarazy, w czasie, który „wypadł z ram”, jak powiedziałby 
o tym Mircea Eliade.
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Socjolog Rose Coser (1959, s. 172) pisała: „Śmiech lub okazja do śmie
chu stworzona przez humor i dowcip oznacza «zaproszenie na spotkanie». 
Śmiech sygnalizuje przyjęcie tego zaproszenia” (Kuipers 2006, s. 8). Studenci, 
zamknięci w domach, zaproszenie to przyjmują, a mówią o tym tak:

Próbujemy jakoś sobie radzić z własnym niepokojem i kumulującymi się 
emocjami. Dlatego ludzie na świecie tworzą tysiące memów, krótkich video;

Nie można udawać, że nic się nie dzieje, że wszystko jest okej, a dany 
problem nas nie dotyczy. Bo niestety dotyczy każdego. Jednak, moim 
zdaniem, każdy normalny człowiek zamknięty w czterech ścianach, 
słuchający tylko takich informacji, może zacząć wariować. Sama izolacja 
od świata zewnętrznego, od przyjaciół czy bliskich wpływa negatywnie;

Spontaniczny śmiech pozwala odreagować stres i frustrację, która w ostat-
nim czasie jest bardzo duża;

Pomimo tego, że jest nam obecnie trudno, memy są dobrym sposobem 
na rozładowanie stresu i choć chwilową poprawę humoru.

Na naszych oczach powstaje internetowa „wspólnota śmiechu” (Ży
gulski 1976, s. 15). Zdania respondentów i ich doświadczenia związane 
z pozytywnym odbiorem treści humorystycznych (chociaż dotyczących 
sytuacji kryzysowej i traumatycznej) potwierdzają teorie psychologów, 
którzy rozpatrywali style humoru i definiowali jego funkcje.

ŚMIECH UZDRAWIAJĄCY – 
PSYCHOLOGICZNY WYMIAR HUMORU

W pracy pt. Sense of humor psycholog Rod Martin (2003, s. 313–326) przed
stawił cztery różne style humoru: afiliatywny, wzmacniający „Ja”, agresywny 
i poniżający „Ja”.
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Styl koronahumoru wpisuje się w dwie pierwsze kategorie. W żartach, 
które zgromadziłam, nie ma agresji ani poniżenia. Jeśli jest śmiech z siebie, 
to jest on pełen wyrozumiałości, śmiech uzdrawiający – tak go określili 
respondenci, którzy mówili często: Śmiech zbliża ludzi do siebie.

Tak właśnie realizuje się funkcja afiliacyjna, czyli integrująca, humoru, 
którego celem jest nawiązywanie i utrzymywanie relacji międzyludzkich. 
To humor konstruktywny, umacniający relacje jednostki z otoczeniem. 
Pomaga zmniejszyć napięcia i poprawia komunikację, sprzyja dobremu 
samopoczuciu, decyduje o spójności wspólnoty i pomaga stworzyć przyja
zną atmosferę w grupie (Ochwat 2015, s. 35), łącząc i integrując wszystkich 
jej członków, którzy dzięki tej specyficznej formie komunikacji, jaką jest 
wymiana żartów, tworzą wspólnotę śmiechu, ujawniając kulturową więź 
(SkibickaPiechna, Wolińska 2016, s. 191).

Autorka książki pt. Psychologia humoru zwraca uwagę, że humor afi
liacyjny jest formą komunikacji i służy budowaniu więzi międzyludzkich, 
co dzieje się m.in. przez wspólne opowiadanie żartów, śmiesznych histo
rii, anegdot, dobroduszne żartowanie z aktywności grupy i inne sposoby 
rozweselania się, służące rozwijaniu społecznej jedności, redukowaniu 
konfliktów i napięć. Tworzy on dobrą atmosferę i ułatwia porozumienie, 
a także motywuje do wspólnej pracy (TomczukWasilewska 2009, s. 46). 
Pisały o tym także Alicja SkibickaPiechna i Monika Wolińska (2016), które 
analizowały wykorzystanie humoru w socjoterapii. Humor bowiem pełni 
funkcję terapeutyczną (obok funkcji integrującej, odprężającorozryw
kowej, wychowawczej, poznawczej i katartycznej). Humor jest środkiem 
samoobrony, przypominają badaczki. Opowiadanie żartobliwych historii 
jest sposobem rozładowania niezadowolenia, gniewu, oburzenia i komplek
sów; pozwala łatwiej znosić stres i negatywne przeżycia (SkibickaPiechna, 
Wolińska 2016, s. 192).

Wątki te wielokrotnie powracały w wypowiedziach studentów, którzy 
dzielili się swoimi doświadczeniami: internetowe memy są dawką dobrego 
humoru, który jest nam teraz bardzo potrzebny (zwraca uwagę słowo dawka, 
przywodzące na myśl lekarstwo. Wielu respondentów powtarzało: śmiech 
to zdrowie). Dla młodych internautów memy są odskocznią od rzeczywistości, 
która jest teraz za trudna. Jedna ze studentek napisała:
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Uważam, że wszelkie treści humorystyczne dotyczące pandemii są po prostu 
potrzebne. Nie zawsze jest to content wysokich lotów, ale w obliczu nowej 
sytuacji, jaką jest izolacja społeczna, kryzys i to, że ciężko jest nam tak 
nagle przestawić się na nowe zasady panujące w kraju, memy po prostu 
dają chwilę oddechu; codzienne słuchanie, czytanie o COVID-19 i sytu-
acji, która jest, jaka jest, zaczyna być zwyczajnie po ludzku dobijające.

Memy pomagają wyrwać się ze szponów lęku i po prostu przetrwać, jak 
wyrazili to obrazowo młodzi respondenci. Ludzie szukają w sieci rozrywki 
i powodów do śmiechu; Skąd czerpać radość, jak nie z memów?, pytają studenci. 
Wielu z nich zauważa, że ich tablice na Facebooku nagle wyglądają bardzo 
podobnie: między udostępnionymi informacjami o kolejnych zakażonych 
i nowych zakazach czy decyzjach władz pojawiają się śmieszne obrazki, linki 
do żartobliwych filmików, które pozwalają wybuchnąć gwałtownym śmiechem 
lub na chwilę się uśmiechnąć (nawet jeśli smutno się uśmiechnąć, ale jednak).

Psycholog Avner Ziv (1984, s. 26–37) zwracał uwagę, że humor pełni 
m.in. funkcję obronną, pozwala radzić sobie z trudnymi sytuacjami pozo
stającymi poza kontrolą człowieka, np. śmiercią i chorobą. „Czarny humor” 
pozwala utrzymać równowagę emocjonalną oraz ochronić „Ja” przed 
destrukcją. Żarty z koronawirusa i pandemii jedna ze studentek określiła 
metaforycznie: tarczą antydepresyjną.

CZARNY HUMOR, CATHARSIS I DISASTER JOKES

Zdaniem Giselinde Kuipers, pierwsza „pełna” teoria humoru została opra
cowana w 1905 roku przez Zygmunta Freuda w książce pt. Dowcip i jego 
stosunek do nieświadomości (1993). Twórca psychoanalizy omawiał społeczny 
wymiar humoru i relacje między opowiadającym dowcip a jego publicz
nością oraz zwracał uwagę na związek między humorem i społecznie kon
struowanym tabu (Kuipers 2008, s. 367). Do tego wątku wracała Giselinde 
Kuipers w swoich analizach disaster jokes, czyli dowcipów, które pojawiały 
się w przestrzeni publicznej po katastrofach i śmiertelnych wypadkach. 
W pracy pt. The Sociology of Humor Kuipers (2008, s. 371) pisze, że „czarny 
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humor” (black humor) lub „chory humor” (sick humor), na przykład w żar
tach o katastrofach czy zamachach terrorystycznych, często tłumaczy się 
jako sposób indywidualnego i zbiorowego radzenia sobie z nieprzyjemnymi 
doświadczeniami i drogę pozwalającą na zdystansowanie się od negatywnych 
emocji, takich jak strach, żal lub wstyd.

Patrick D. Morrow (1987) analizował żarty po katastrofie Challengera, 
podobnie jak znany antropolog i badacz folkloru Elliot Oring (1987). Z kolei 
Alan Dundes zajmował się stereotypami (1987) i żartami dotyczącymi Au
schwitz (Dundes, Hauschild 1983). Thomas Scheff (1980) w książce Catharsis 
in Healing, Ritual, and Drama zwracał uwagę, że humor i śmiech przynoszą 
oczyszczenie. Socjolog Peter Berger (1997) pisał nie tylko o catharsis, ale 
nawet o „odkupieniu”, w swej pracy pt. Redeeming Laughter: The Comic 
Dimension of Human Experience.

Elliot Oring w 1987 roku sugerował, że żarty o katastrofie Challengera 
były odpowiedzią na dziennikarskie relacje z katastrofy, często przeplatane 
elementami rozrywkowymi i reklamami, które potem trafiły do dowcipów. 
Twierdził, że żarty te były „buntem” wymierzonym w „medialny dyskurs 
o katastrofie” (Oring 1987, s. 276). To była tylko zapowiedź tego, jak zmieni 
się humor, jego formy i przejawy w następnych dekadach.

Badacze zjawiska zwracają uwagę, że teraz coraz częściej mamy do czy
nienia z mediatyzacją humoru, ludzie przekazują sobie treści humorystyczne 
nie tylko w kontaktach bezpośrednich, ale bardzo często za pośrednictwem 
mediów, a to doprowadziło do pojawienia się nowych form humorystycz
nych (Kuipers 2008, s. 391). Jedną z nich są internetowe żarty z katastrof, 
które po raz pierwszy na wielką skalę pojawiły się w cyfrowej przestrzeni 
po atakach terrorystycznych 11 września 2001 roku.

INTERNETOWE ŻARTY Z KATASTROF

Chociaż cierpienie i tragedie są stare jak świat, żarty z katastrof i wypadków 
są prawdopodobnie dość nowym gatunkiem (Kuipers 2002, s. 452; Davies 
1998, s. 142).
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Disaster jokes należy rozumieć jako reakcję odbiorców medialnych 
przekazów na dziennikarskie relacje z tragicznych wydarzeń (Kuipers 2002, 
s. 450). Internetowe żarty z katastrof i śmiertelnych wypadków dotyczą 
tych zdarzeń, które są obszernie relacjonowane w mediach. O medialności 
epidemii pisałam w pracy pt. Pandemie w kulturze strachu (Hodalska 2014). 
Choroby zakaźne, niestety, są bardzo medialne: pełne dramatycznych historii, 
przerażających liczb i opisów, walki bohaterów, napięcia i sensacyjnych zwro
tów akcji. To sprawia, że COVID19, który zagraża obecnie mieszkańcom 
sześciu kontynentów, jest na pierwszych stronach gazet i na czołówkach 
serwisów na całym świcie. W ciągu miesiąca liczba publikacji dotyczących 
SARSCov2 tylko w polskich mediach przekroczyła milion (PressService 
Monitoring Mediów 2020). Dziennikarskim doniesieniom towarzyszą posty 
internautów w mediach społecznościowych i dystrybuowane tymi kanałami 
treści dotyczące pandemii. Jako temat niezwykle medialny koronawirus 
stał się przedmiotem dowcipów, które można zakwalifikować do kategorii 
disaster jokes, a które najczęściej przyjmują postać memów internetowych. 
Potrzeba tego specyficznego gatunku żartów jest, zdaniem Kuipers (2002, 
s. 450), reakcją na ambiwalentne uczucia wywołane przez relacje medialne. 
Zwłaszcza, gdy są to relacje dotyczące traumatycznych i traumatyzujących 
wydarzeń – pozwolę sobie dodać i rozwinąć tym samym myśl holenderskiej 
badaczki.

Giselinde Kuipers (2002) analizowała serię dowcipów, jakie krążyły 
po atakach terrorystycznych na WTC. Różniły się one od wcześniejszych 
serii tego typu żartów formą i miejscem rozpowszechniania. Po 11 września 
2001 roku żarty z katastrof i tragicznych wypadków przeniosły się do inter
netu, gdzie domorośli twórcy wykorzystywali frazy i zdjęcia zaczerpnięte 
z mediów, aby za pomocą wizualnych dowcipów w humorystyczny sposób 
wpisać katastrofę do „fikcyjnej domeny kultury popularnej” (Kuipers 2002, 
s. 451). Z niej chętnie do dziś czerpią autorzy internetowych memów. Trak
towanie prawdziwych i bardzo traumatyzujących zdjęć (np. płonących wież 
na Manhattanie) jako obrazów należących do fikcji jest zaprzeczeniem rze
czywistości, mechanizmem obronnym pozwalającym radzić sobie z traumą.

Patrick D. Morrow (1987, s. 182) twierdził, że dowcipy dotyczące eks
plozji promu kosmicznego Challenger w 1986 roku były częścią procesu 
podobnego do tego, jaki ma miejsce, kiedy ludzie muszą poradzić sobie 
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z chorobą czy stratą i przejść przez kolejne etapy żałoby: gniewu, akceptacji 
etc. Na wspólne przeżywanie trudnych emocji zwracał też uwagę Dundes 
(1987, s. 73), który uważał, że chore żarty (sick jokes) „stanowią rodzaj 
zbiorowego mechanizmu obrony, który pozwala ludziom poradzić sobie 
z najgorszymi katastrofami”.

O ile można żarty tego typu traktować jako sposób radzenia sobie 
z traumą, warto pamiętać, że dowcipy o wypadku Challengera opowiadali 
również ludzie, którzy nie mieli nic wspólnego z ofiarami katastrofy. Po
dobnie było po wypadku samochodowym, w którym zginęła Lady Diana. 
Dowcipy o jej śmierci powtarzali ludzie, których bezpośrednio ta śmierć nie 
dotknęła (Davies 1999). Czarny humor może być mechanizmem radzenia 
sobie ze stresem dla osób, które były blisko traumatycznych wydarzeń, ale 
dla osób oddalonych od śmierci czy niebezpieczeństwa – niekoniecznie, 
jak słusznie zauważa Giselinde Kuipers (2002, s. 452). Żarty z epidemii 
i koronawirusa opowiadają ludzie, którzy pozostają co prawda w izolacji, 
ale oddaleni od niebezpieczeństwa niestety nie są.

Koronahumor jest czarnym humorem, ale tylko częściowo wpisuje się 
w kategorię disaster jokes. Owszem, jest reakcją na medialne doniesienia 
o epidemii. Najprawdopodobniej3 jest mechanizmem ułatwiającym radze
nie sobie z emocjonalnym napięciem w problemach trudnej codzienności 
i izolacji społecznej. Tutaj mechanizm radzenia sobie z traumatycznym 
stresem za pomocą czarnego humoru może działać dokładnie tak, jak 
opisywali to Morrow (1987) i Dundes (1987), zwracający uwagę na etapy 
przeżywania straty. Żarty analizowane w tej pracy nie są żartami ze śmierci 
ani nie wyszydzają ofiar wirusa. Być może dlatego, że koronawirus zagraża 
każdemu, a pandemia nie jest gdzieś daleko i nie dotyczy tylko celebrytów, 
ale jest w naszym kraju, w naszym mieście i zdążyła już zmienić nasze życie.

3 Zdaniem moich respondentów psychologiczne badania na dużą skalę będą 
dopiero prowadzone.
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MATERIAŁ BADAWCZY, DOBÓR 
PRÓBY, WYNIKI ANALIZY

Wywiady internetowe ze studentami dziennikarstwa dwóch krakowskich 
uczelni (UPJPII i UJ) prowadzone w pierwszym miesiącu kwarantanny 
(od 20 marca do 20 kwietnia 2020 roku) były podstawą selekcji próby badaw
czej, liczącej 470 żartów wskazanych przez studentów jako najśmieszniejsze. 
Próba była uzupełniana przez dowcipy przesyłane mi przez przyjaciół 
i bliskich. To poczucie humoru i gusta moich respondentów decydowały 
o doborze próby. W artykule prezentuję wyniki analizy treści żartów, która 
jest pierwszym etapem pogłębionych badań4. W centrum moich zaintere
sowań były formy humorystyczne obecne w polskiej przestrzeni medialnej5.

Bardzo często respondenci przesyłali mi dowcipy znalezione wcześniej 
w polskich portalach, takich jak oazamemow.pl, demotywatory.pl, kwejk.pl, 
które Magdalena Mateja i Piotr Ciesielski (2015, s. 664) nazwali „magazynami 
memów”, albo na kontach internautów i ich znajomych w mediach społecz
nościowych (Facebook, Twitter, Instagram). Galerie memów publikowane 
były na stronach mediów informacyjnych. Przegląd obrazkowych żartów 
oferowały np.: „Głos Koszaliński” (GK1 i GK2)6, „Dziennik Zachodni” (DZ), 

„Gazeta Współczesna”, „Gazeta Krakowska”, o memach pisała też „Gazeta 
Wyborcza” (GW). To obserwacje moich respondentów i ich poczucie humoru 
prowadziły mnie przez obszar koronahumoru, którego przejawy omawiam 
w tej pracy, najskrupulatniej jak to możliwe odnotowując źródła dowcipów, 
które mają to do siebie, że trudno ustalić ich autora.

4 Analiza semiotyczna i analiza porównawcza zaplanowane są na później.
5 Choć oczywiście trzeba pamiętać, że pandemia spowodowała w wielu krajach 

tzw. lockdown i związane z nim utrudnienia, które były i są przedmiotem me
mów tworzonych na skalę globalną – żarty te z pewnością będą niezwykłym 
źródłem inspiracji dla medioznawców i kulturoznawców prowadzących analizy 
porównawcze.

6 W przypisach w tekście dwa skróty odnoszą się do dwóch różnych galerii na in
ternetowej witrynie „Głosu Koszalińskiego”: (GK1) odsyła do tekstu Michała 
Borkowskiego, Koronawirus. MEMY. Najlepsze memy o maseczkach. Zobacz 
MEMY na temat koronawirusa i maseczek ochronnych. „Głos Koszaliński”, 
21.04.2020. Skrót (GK2) odsyła do galerii pt. Koronawirus MEMY. Najlepsze 
memy na temat koronawirusa. Internauci żartują z koronawirusa. „Głos Ko
szaliński”, 21.04.2020.
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Słów żart i dowcip używam tu momentami zamiennie z terminem mem, 
którego bardzo zgrabną definicję podał Jakub Nowak (2013, s. 227): „pod 
pojęciem internetowego memu rozumiem tekst kultury, który zyskał po
pularność poprzez (z reguły) spontaniczną dystrybucję online, odbywającą 
się przynajmniej do pewnego stopnia niezależnie od przemysłów kultury, 
z których symbolicznego repozytorium czerpią twórcy i odbiorcy memów”.

Ze względu na ograniczenia objętościowe, w tym opracowaniu przed
stawię tylko najważniejsze kategorie żartów, które były bardzo oryginalnym 
zapisem historii pandemii w Polsce i problemów, z jakimi mierzyli się Polacy 
w czasie zarazy A.D. 2020.

W analizowanej próbie badawczej najwięcej spośród 470 dowcipów, 
czyli 78, dotyczyło obowiązku noszenia maseczek ochronnych, 62 – papieru 
toaletowego, a 43 – policjantów i mandantów.

Przedmiotem żartów szczególnie eksploatowanym w pierwszym ty
godniu kwarantanny był papier toaletowy, którego gromadzenie w nad
miernych ilościach było relacjonowane przez media informacyjne (BBC 
2020) i społecznościowe w bardzo wielu krajach. Ludzie w obawie przed 
tym, ze podczas domowej kwarantanny zabraknie im jedzenia i środków 
czystości, rzucili się na masowe zakupy, które były przedmiotem 26 dow
cipów w moim zbiorze. Te dwie kategorie łączy doskonale dowcip styli
zowany na ogłoszenia matrymonialne: Pani posiadająca kilka opakowań 
papieru toaletowego, pozna Pana zaopatrzonego w ryż i makaron. Luksusowy 
charakter tych towarów deficytowych obrazuje mem, którego bohaterem 
jest Sylvester Stallone, grający pięściarza w filmie Rocky. Bohater obrazu, 
po stoczonej ciężkiej walce, której ślady krwią zapisane są na jego twarzy, 
podnosi triumfalnie ręce do góry, a internetowy dowcipniś wkłada w jego 
usta zawołanie: Halyna! Kupiłem makaron!

Masowe zakupy w marcu 2020 roku przypomina mem zatytułowany 
Pomnik bitwy pod Kauflandem 2020 (GK2), swoją estetyką uruchamiajacy 
skojarzenia z monumnetami upamiętniającymi historyczne wydarzenia. 
Mem przedstawia rodzinę szarpiącą się z wypełnionym po brzegi sklepo
wym wózkiem. Dowcipy prześmiewczo wykorzystywały melodie znane 
z reklam, np. Jak koronawirus to tylko do Lydla, do Lydla, albo strukturę 
doniesień prasowych: RZESZÓW – Jest pierwszy przypadek śmierci w domu 
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spowodowanej wirusem! Nikt o tym nie mówi! Janusza G. przygniotło 300 
kg makaronu i 150 kg ryżu.

Robieniu wielkich zapasów towarzyszyły żartobliwe uwagi o tym, że maka-
ron jest z Włoch, a ryż z Chin, przypominające, gdzie pojawił się koronawirus 
i skąd się rozprzestrzenił w całej Europie, ale i seria dowcipów stylizowanych 
na matrymonialne anonse: Sympatyczna pani z zapasem makaronu pozna 
sympatycznego pana z zapasem papieru toaletowego.

Papier toaletowy rozpalał wyobraźnię internetowych dowcipnisiów 
na całym świecie. W analizowanym zbiorze krótkich form humorystycznych 
znajdują się również przywoływane chętnie przez respondentów inicjatywy 

„artystyczne” i przejawy sztuki nowoczesnej, powstałe m.in. w odpowiedzi 
na międzynarodowe wyzwanie #ToiletPaperRollChallenge.

W Polsce memy pokazywały albo puste półki, na których samotnie stały 
pojedyncze rolki papieru, z podpisem: Koronawirus u Polaków przebiega 
inaczej niż u Chińczyków i Włochów… U nich katar i gorączka. U nas biegunka, 
albo półki pełne rolek papieru toaletowego, nazwane teraz Giełdą papierów 
wartościowych. Luksusowy charakter papieru toaletowego obrazuje żart 
stylizowany na prasowe ogłoszenie: 3 rolki papieru zamienię na kawalerkę 
w Warszawie. Przypomina on internetowy mem, na którym fotografia 
opakowania masek chirurgicznych opatrzona jest hasłem: Znalazłem 
na stryszku z czasów świńskiej grypy. Zamienię na dwupokojowe mieszkanie 
w centrum Warszawy.

Obowiązek noszenia maseczek ochronnych w miejscach publicznych 
zainspirował internetowych prześmiewców, którzy natychmiast po jego 
ogłoszeniu odpowiedzieli dowcipami (w mojej próbie stanowią one kate
gorię liczącą 78 żartów).

Słowami: Nosił maskę, zanim było to modne, opatrzony jest kadr z filmu 
Hannibal Lecter, w którym główny bohater – kanibal ma założoną specjalną 
maskę, uniemożliwiającą mu gryzienie ludzi. Z kolei filmowy Zorro, którego 
znakiem rozpoznawczym była zakrywająca górną połowę twarzy maska 
uniemożliwiająca jego rozpoznanie, pytany jest w wizualnowerbalnym 
dowcipie: Zorro, jak żeś tę maseczkę założył? (GK1).

9 kwietnia 2020 roku Minister Zdrowia na konferencji prasowej po
informował, że od czwartku, 16 kwietnia 2020 roku będzie obowiązywał 
w Polsce nakaz noszenia maseczek ochronnych w miejscach publicznych. 
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W reakcji na tę zapowiedź w internecie pojawił się kadr z filmu Stanisława 
Barei pt. Miś, pokazujący rozmowę bohaterów, granych przez Krzysztofa 
Kowalewskiego i Stanisława Tyma. Zdjęciu towarzyszą słowa: Minister 
zdrowia, profesor nauk medycznych, najpierw mówił, że maseczki w niczym 
nie pomagają i dziwi się ludziom, którzy je noszą, natomiast teraz twier-
dzi, że są niezbędne i będą nas chroniły przed koronawirusem, ale dopiero 
od czwartku. I dopisek: Czego nie rozumiesz? (GK1).

Miś przypominał czasy PRL, do których wizualnie odsyłał również 
mem pokazujący siedzących w poczekalni starszych ludzi. Na pierwszym 
planie kobieta i mężczyzna, na czarnym tle zapisana ich rozmowa: Za czym 
ta kolejka? – Do ostatniej maseczki i ostatnich rękawiczek. – E, to już dla 
mnie nie starczy. Logiczna puenta przypominała zmagania zaskoczonych 
kwarantanną Polaków, którzy w sklepach kupowali dużo, bo bali się, że jeśli 
nie kupią teraz, to potem dla nich nie starczy. W dowcipie pobrzmiewają 
echa pytań dziennikarzy, którzy wyrażali troskę wielu osób, martwiących 
się o to, że maseczek nie można nigdzie dostać, a jednocześnie za brak 
maseczki może grozić mandat.

Na zapowiedź, że policjanci najpierw będą upominać, a później karać 
za brak maseczki, natychmiast zareagowali internauci, umieszczając sylwetki 
dwóch policjantów na obrazie Bociany Józefa Chełmońskiego. Nad oraczem 
i jego synem stają stróże prawa i mówią: Dla pana starszego 6000 zł kary 
za brak maseczki… A dla gluta 3000 zł za gapienie się w niebo, co nie jest 
konieczne do życia (GK1). Mem w oczywisty sposób nawiązuje do „potrzeb 
życiowych”, które były dyskutowane przez internautów w social mediach 
i prawników zapraszanych do studiów telewizyjnych, aby tłumaczyć, czym 
są owe potrzeby i co jest konieczne do życia.

W marcu 2020 roku w międzynarodowej przestrzeni internetowej po
jawiła się seria memów pokazujących psy i koty z maskami na pyszczkach. 
O życiu i problemach zwierząt domowych w czasie epidemii w analizowanej 
próbie badawczej opowiadało 12 dowcipów. Memy dotyczące psów, bardzo 
często w różnych jezykach, powielały podobną historię: o psach zamęczo
nych wielogodzinnymi spacerami z właścicielami, sąsiadami i przyjaciółmi 
właścicieli. Dlaczego? W wielu krajach dotkniętych epidemią wprowadzano 
podobne obostrzenia, np. zakaz poruszania się, z wyjątkiem sytuacji, kiedy 
jest to konieczne – w związku z wykonywaną pracą lub zapewnieniem 
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podstawowych potrzeb życiowych. Usprawiedliwiony był również właści
ciel psa, który mógł wychodzić z czworonogiem na krótki spacer. O tym, 
jak bardzo uniwersalny, by nie rzec w pandemii – globalny, był problem 
legalnych spacerów z psem, świadczy mem, który w Polsce może budzić 
intertekstualne skojarzenia, choć zdjęcie wcale nie jest zrobione na polskiej 
ulicy. Fotografia pokazuje policjantów (być może we Włoszech, biorąc 
pod uwagę nazwę służb i fragmenty szyldów) zatrzymujących na chod
niku mężczyznę, który na smyczy prowadzi świnię. Autor polskiej wersji 
dowcipu dodał do zdjęcia słowa: Przysięgam, 5 minut temu jeszcze szczekał 
(demotywatory.pl). Internautom może ten wątek przypominać fragment 
kultowej komedii Nie ma mocnych (1974) i słowa oburzonego Pawlaka: 
A kto mi zabroni z pastowanym kabanem po lesie spacerować?

Kto i czego, i dlaczego, może zabronić – o tym dyskusje trwały na fo
rach i w studiach telewizyjnych. A wszystko za sprawą mandatów, jakie 
policjanci dawali za m.in. nielegalne zgromadzenia lub podróże bez celu, 
tj. nieuzasadnione potrzebami życiowymi. Te mandaty oraz okoliczności, 
w jakich internauci „widzieli policjantów”, były przedmiotem 43 żartów 
w analizowanym zbiorze.

Stróże prawa pojawiali się na obrazach Edwarda Hoppera, Claude Moneta, 
Aleksandra Gierymskiego (GW) Władysława Podkowińskiego, Edvarda 
Muncha, Caspara Friedricha, Leonarda da Vinci. Internauci świetnie się 
bawili obrazami mistrzów polskiego i światowego malarstwa, umieszczając 
postacie policjantów m.in. w Wieczerniku, gdzie Chrystus spożywał Ostatnią 
Wieczerzę, uznaną za nielegalne zgromadzenie. Podobnie, legitymowana 
jest przez policję grupa robotników na szczycie drapacza chmur na słynnym 
zdjęciu Charlesa Ebbetsa Lunch atop a Skyscaper (1932) (GK2).

Do nielegalnych zgromadzeń internetowi prześmiewcy zaliczyli m.in. bo
haterów serialu Czterej Pancerni i pies oraz bajki Królewna Śnieżka i 7 kra-
snoludnków („Gazeta Współczesna”), Czterech Jeźdzców Apokalipsy (którzy 
byli przedmiotem słownego żartu), a także spotkanie Jezusa z uczniami 
w drodze do Emaus. Również modlitwa Chrystusa w Ogrójcu zakłócona 
została przez funkcjonariusza, który domagał się wyjaśnień od klęczącego 
Jezusa: A więc Pan tu w trzech osobach jest? Aha, czyli ZGROMADZENIE!

Religijny kontekst pozwala również zrozumieć sens dowcipu, w którym 
policjanci kontrolujący na ulicy staruszkę mówią: Ziemniaki, chleb, schab… 
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schab?!! Przecież dzisiaj piątek!! 500 zł mandatu za nieuzasadnione zakupy 
(GK2). W stanie epidemii oprócz spaceru z psem dopuszczalne było wyjście 
na zakupy, jeśli było to uzasadnione zaspokojeniem życiowych potrzeb. Po
dobnie podróż musiała mieć określony cel. Do tego problemu nawiązuje mem, 
w którym w kadr z filmu Krzyżacy wpleciona jest rozmowa rycerzy siedzących 
na koniach: jakby co, to jedziem na Orlen po płyn (GK2). Stacje benzynowe 
Orlen miały sprzedawać płyn dezynfekcyjny. Też opowiadano o nim dowcipy, 
porównując płyn do Yeti, o którym wszyscy słyszeli, ale nikt go nie widział.

Dezynfekcja była przedmiotem 28 memów w mojej kolekcji dowcipów. 
Wśród nich na uwagę zasługują twórcze przekształcenia obrazów: mistrza 
Leonarda (Mona Lisa w maseczce i lateksowych rękawiczkach, zwana teraz 
Corona Lisą), Michała Anioła (Stworzenie Adama z Kaplicy Sykstyńskiej 
zostało przez internetową wyobraźnię uzupełnione płynem dezynfekcyjnym) 
czy Edvarda Muncha (jego słynny Krzyk uzyskał nowe znaczenie, gdy przed 
bohaterem płótna pojawił się sklepowy wózek wypełniony tuzinem rolek 
papieru toaletowego, zaś dopisek dowcipnisia informował o treści krzyku: 
Jeszcze o mydle zapomniałem! (wernisażeria.com).

Wiadomość, że koronawirus jest wrażliwy na detergenty i częste mycie 
rąk wodą z mydłem może pomóc w powstrzymaniu rozprzestrzenianiu się 
epidemii, sprawiła, że na całym świecie media informacyjne („New York 
Times”; Euronews 2020) uczyły odbiorców, jak mają się myć, a internauci 
żartowali, że dinozaury wyginęły, bo nie mogły umyć rąk.

Paniką przejęta śmierć, w maseczce ochronnej i rękawiczkach, dezynfe
kuje kosę, swój atrybut. Jakże ludzka jest ta śmierć! Jak bardzo niepodobna 
do tej z obrazów danse macabre – tańca, który w sztuce zapisany został 
właśnie po epidemii dżumy, czarnej śmierci.

Niezwykle oryginalne i skłaniające do refleksji były formy humory
styczne nawiązujące do wiary i praktyk religijnych. 26 dowcipów, które 
zdaniem respondentów wcale nie raniły ich uczuć religijnych, a wprost 
przeciwnie – uwrażliwiały odbiorców na duchowy wymiar ludzkiego życia. 
Wpisywanie Chrystusa w sytuacje znane z doświadczeń tych niezwykłych 
miesięcy przypominały o obecności Boga w trudach niezwykłej codzienności 
w czasach zarazy. Tak odczytywali te żarty moi respondenci. W tej katego
rii wyróżniały się 4 dowcipy o przygotowaniach do Świat Wielkanocnych, 
a także 4 memy dotyczące praktyk religijnych.
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Kiedy w marcu 2020 roku rząd wprowadził ograniczenie dopuszczalnej 
liczby wiernych w kościele do 50 osób przebywających w świątyni, księża 
zapowiedzieli, że stosując się do zaleceń, będą liczyli wiernych wchodzą
cych na nabożeństwa. Natychmiast w sieci pojawił się mem pokazujący 
uczepioną zamkniętej kościelnej bramy staruszkę, która krzyczy: Otwierać 
Kuźwa! Policzyłam! 48 osób weszło! (GK2).

23 dowcipy opowiadały, co ludzie robią w domu podczas kwarantan
ny, jak wygląda ich praca zdalna (13) i edukacja online (22). 19 obrazów 
pokazywało ich relacje z bliskimi (międzynarodową karierę zrobił żart 
dotyczący mężczyzny, który dostaje wybór, gdzie spędzić kwarantannę. 
Opcja A: w domu z żoną i dziećmi. Opcja B… – ten przerywa wyliczenie 
i woła: B! B! Zdecydowanie B!). Otyłość była przedmiotem 12 memów, 
sugerujących, że mieszkańcy naszego globu zamknięci w domach, zajęci 
są głównie objadaniem się albo spaniem. To żarty, które miały bardzo 
uniwersalny charakter.

W 12 dowcipach o Chinach aż 8 mówiło o przesyłkach z AliExpress, 
a 4 o nietoperzach. 5 dowcipów w analizowanej próbie obśmiewało skutki 
zamknięcia zakładów fryzjerskich, a 7 pokazywało pomysły na wakacje 
w czasie pandemii. 8 form humorystycznych pokazywało reakcje ludzi 
na kaszel i kichanie. To również są memy, które zrozumiane będą ponad 
granicami. Pozostałe dowcipy trafiły do kategorii – Inne.

Na koniec warto wspomnieć o liczącej 31 dowcipów grupie żartów 
politycznych. 10 memów w tej kategorii dotyczyło obchodów rocznicy 
katastrofy smoleńskiej, zaś 15 – wyborów prezydenckich zaplanowanych 
na 10 maja 2020 roku. Symboliczna jest wymowa czarnego worka, który 
trzyma w jednej ręce Agata Duda, na zdjęciu z akcji sprzątania lasu. Foto
grafia stała się memem, kiedy internauci dodali komentarz w formie słów 
włożonych w usta prezydentowej, która niosąc znaleziony czarny worek, 
woła: Andrzej, ten chyba jeszcze da radę zagłosować („Gazeta Krakowska” 
2020). Zwraca uwagę językowe nawiązanie do hasła Damy radę z kampanii 
wyborczej prezydenta.

Memy ze zdjęciem Artura Schopenhauera miały kilka wersji. Do wyborów 
odnosi się mroczny żart z portalu kwejk.pl. Filozofowi zostały przypisane 
słowa komentarza do bieżących wydarzeń politycznych w Polsce: 10 maja 
wszyscy pójdziemy do urn. Co prawda większość z nas nie do wyborczych. 
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W tym samym tonie utrzymane jest złowróżbne zdanie, również towa
rzyszące zdjęciu Schopenhauera: Za rok będziecie się śmiać z tego wirusa. 
Oczywiście nie wszyscy. Dwuznaczna puenta tego dowcipu jest też kluczem 
do zrozumienia popularności koronahumoru.

470 żartów krążących w polskiej przestrzeni medialnej. Tak jak z innymi 
dowcipami bywa, tak w przypadku polskiego koronahumoru nie wiadomo, 
kto jest autorem żartu ani kiedy i jak został zmodyfikowany. Wywiady 
i badania prowadzone do końca kwietnia 2020 roku pozwoliły wyłonić 
dowcipy, które wiele mówią o nastrojach Polaków mierzących się z epidemią. 
Żarty z koronawirusa, podobnie jak inne dowcipy reprezentujące kategorie 
czarnego humoru, w tym disaster jokes, nie wszystkich śmieszą. Ten humor 
ma to do siebie, że nie każdego bawi. Nie wszyscy będą się śmiać z wirusa. 
I to wcale nie z powodu, o jakim głośno myślał Shopenhauer na cytowanym 
obrazku (rys. 3).

Rysunek 3

Koronahumor jest specyficzną odmianą komizmu, która powstaje 
na naszych oczach i ma charakter globalny. Żarty z ludzi, którzy w lepszy 
czy gorszy sposób próbują sobie radzić z ograniczeniami, zakazami, naka
zami wynikającymi z walki z wirusem, którego nie widać, są niezwykłym 
zapisem miesięcy, jakie przejdą do historii. W średniowieczu, na początku 
XIV wieku, Giovanni Bocaccio napisał Dekameron. Jego bohaterowie, repre
zentujący różne stany i zawody, uciekali przed epidemią dżumy, schronili 
się w okolicach Florecji i pozostając w izolacji, w lęku przed zarazą, dla 



359Koronahumor jako forma komunikacji i „tarcza antydepresyjna”

zabicia czasu opowiadali sobie historie. W 2020 roku mieszkańcy globalnej 
wioski, pozamykani w swoich domach z obawy przed zarazą, siedzą w od
osobnieniu przed ekranami swoich komputerów i opowiadają sobie historie 
za pomocą obrazków. Ich twórcy również, podobnie jak w Dekameronie, 
reprezentują różne zawody i grupy społeczne. Łączy ich to, że śmieszą ich 
podobne historie, które w globalnej wiosce mają nie kilkunastu słuchaczy, 
ale kilka milionów, bo żarty z wirusa stają się viralami i błyskawicznie 
przeskakują granice, zbliżając do siebie ludzi, chroniących się za nimi jak 
za antydepresyjną tarczą.
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Kazimierz Wolny-Zmorzyński

REPORTAŻ I ARTYKUŁ 
WIRALOWY – DZIŚ!

Od dawna wiadomo, że przemiany społecznopolityczne wyzna
czają artystom i dziennikarzom drogę rozwoju (por. Burkot 1984; 
Kleiner 1990; Markiewicz 1999; Matuszewski 1992; Święch 1997; 

Wolny 1991). Z jednej strony brak wolności słowa prowadził i prowadzi 
do eksperymentów trudno zrozumiałych dla zwykłych odbiorców (stoso
wanie podtekstów, wieloznaczność wypowiedzi, hermetyczność przekazu), 
z drugiej natomiast zbytnia wolność rozleniwia i nie zmusza do stosowania 
wyszukanych form przekazu. Mówienie o rzeczywistości jest sztuką. O rze
czywistości mówią artyści pisarze, ale także dziennikarze, którzy pokazują 
ją słowem (prasowi), dźwiękiem (radiowi) i obrazem (telewizyjni).

W minionych trzech dekadach, pod wpływem rozwoju technik elektro
nicznych i zmiany świadomości odbiorców mediów dzięki wolności słowa, 
doszło do ewolucji reportażu. W gatunkach dziennikarskich nastąpiła 
także swego rodzaju rewolucja. Pojawił się bowiem nowy gatunek – artykuł 
wiralowy, który nieoczekiwanie zrobił szybką i wielką karierę.

REPORTAŻ

W latach 1945–1989 roku w Polsce Ludowej władza komunistyczna na
rzuciła twórcom kultury, a więc i dziennikarzom, wzory mówienia o rze
czywistości. Nie wolno im było dzielić się spostrzeżeniami wprost, tak jak 
je przeżywali, pokazywać zła systemu autorytarnego, przedstawiać prawdy. 
Stosowali kamuflaż (por. Bereś 2000, s. 11–20; WolnyZmorzyński 2004, 
s. 72). Najbardziej widoczny zakamuflowany przekaz można było dostrzec 
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w reportażu. Kamuflaż polegał na tym, że dziennikarze, reporterzy korzystali 
z chwytów znanych literaturze (Bereś 2000, s. 11–20; WolnyZmorzyński 
2004, s. 72) (obrazowanie, gry słowne, prawdopodobieństwo). Tak pisali 
m.in. Melchior Wańkowicz, Stefan Kozicki, Joanna Siedlecka, Barbara 
N. Łopieńska, Jerzy Lovell, Romuald Karaś, Ryszard Kapuściński. Stworzyli 
poetykę reportażu, stosując najlepsze wzory z literatury polskiej i obcej 
(m.in. Henryk Sienkiewicz, Fiodor Dostojewski, Ernest Hemingway). Ich 
reportaże czyta się, nawet po siedemdziesięciu latach od chwili publikacji, 
z nie mniejszym zainteresowaniem, jak czytali je współcześni, którzy ciekawi 
byli danego zdarzenia. Reportaż pisany zastępował dzisiejszą wszechobec
ną telewizję. Reporter musiał więc odtworzyć zdarzenia, wywołać obrazy, 
przywołać bohaterów. Reporterzy, chcąc nie chcąc, korzystali z chwytów 
literackich, by jak najwierniej i obrazowo opowiedzieć o zdarzeniach.

Po 1989 roku reporterzy – zachłyśnięci powiewem wolności – zaczęli 
odchodzić od przyzwyczajeń mijającej epoki (autorytarnej) i dokonywać 
zmian w poetyce gatunku. Zmiany te dotykają następujących sfer:

• tematu podejmowanego przez reporterów;
• formy (budowy, kształtu);
• języka;
• postaw reportera;
• nośników.
Zmiany w  s f e r z e  t e m a t u  zależą od sytuacji politycznej, społecznej, 

gospodarczej, obyczajowej. Dziś łatwiej jest pisać o homoseksualistach, tran
swestytach, wszelkich upodobaniach seksualnych, o czym czytamy m.in. w re
portażu z Hiszpanii Aleksandry Lipczak (2017) pt. Ludzie z placu słońca.

Jeszcze 20 lat temu, gdy Mariusz Szczygieł (1996) napisał oficjalnie i bez 
zahamowań o onanizmie (Onanizm polski – w: Niedziela, która zdarzyła 
się w środę) mało go nie zlinczowano. Natomiast ponad trzydzieści lat 
temu nie można było podejmować i ujawniać tematów dotyczących dzia
łań milicji obywatelskiej i służb bezpieczeństwa, o czym (obecnie – sześć 
lat temu) napisała Anna Kłys (2014) w swym reportażu Brudne serca. Jak 
zafałszowaliśmy historię chłopców z lasu i ubeków. Napisała prawdę, która 
pokazała jej rodzonego ojca jako „prześladowcę chłopców z lasu”. Natomiast 
Magdalena Grzebałkowska w 1945 Wojna i pokój (2015) napisała reportaż 
o wypędzeniach Niemców i wypędzeniach Polaków ze Śląska, Mazur, 
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Pomorza, a Krzysztof Ziemiec (2017) reportaż pt. Wysiedleni. Akcja „Wisła” 
1947 o wysiedleniach ludności ukraińskiej z południowowschodniej Polski 
na tereny zachodnie w 1947 roku.

W latach osiemdziesiątych XX wieku modny był reporter Cezary Chle
bowski i jego reportaże o Armii Ludowej, Batalionach Chłopskich, Gwardii 
Ludowej, o których zapominać nie wolno. Były te reportaże potrzebne 
i teraz także są potrzebne dla pokazania pełnego obrazu minionej rzeczy
wistości. Natomiast o działaniach Armii Krajowej pisało się sporadycznie. 
Od 1989 roku reporterzy mogą otwarcie mówić o przeszłości, odsłaniać 
tematy trudne i niewygodne, mają nawet obowiązek informować o tym, 
co inni chcą ukryć, mogą wreszcie rozliczać z wszelkiego rodzaju nadużyć 
przedstawicieli władzy i uprawiać także z powodzeniem dziennikarstwo 
śledcze (m.in. Jerzy Jachowicz, Anna Marszałek, Witold Gadomski, Marek 
Balawajder, Tomasz Patora, Wojciech Sumliński).

Jeśli chodzi o zmiany w  s f e r z e  f o r m y  – zbliżają reportaż do featu-
re. To nazwa wypowiedzi prasowej znana w USA od lat przedwojennych 
a od lat sześćdziesiątych XX wieku na zachodzie Europy. Feature oznacza 
relację, która prócz podstawowych faktów o rzeczywistości realnej zawiera 
szczegóły uboczne, tworzące niejako tło informacyjne wydarzeń. Autor 
wychwytuje z garści faktów najistotniejszy aspekt sprawy i na nim się sku
pia. Feature wprawdzie – podobnie jak reportaż – zajmuje się wycinkiem 
rzeczywistości, ale takim, który wskazuje nie na cały obraz życia ludzkiego, 
ale na jego istotny dla odbiorcy fragment. Feature, odmiennie niż reportaż 
(w reportażu kompozycja jest bardziej luźna; możliwość stosowania in
wersji), ujmuje fakty zgodnie z chronologicznym ich przebiegiem. Autor 
feature opisuje zdarzenia, ale w sposób zdawkowy, wybiórczy. Ogranicza 
się do uwag, określających zachowanie postaci. Typologia feature pozwala 
dziennikarzowi prześlizgiwać się po zdarzeniach, pobieżnie orientując czy
telnika w tematyce zagadnienia. To, czego nie powie sam reporter, zastąpione 
jest najczęściej fotografiami bohaterów oraz miejsc, gdzie zdarzenia miały 
miejsce (WolnyZmorzyński 2003, s. 71). Czytelnik nie wyczuwa obecności 
autora feature. Jego subiektywne nastawienie do opisywanych wypadków 
przejawia się w sposobie prezentacji, a nie określeniach komentujących 
(WolnyZmorzyński 2003, s. 71).
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Nieistotne w tym wypadku jest ukazanie wszystkich faktów, ale wyse
lekcjonowanie tych najważniejszych, pokazanie problemu nawet poprzez 
niedopowiedzenie niektórych szczegółów, by odbiorca miał możliwość 
ostrzejszej percepcji prezentowanego zjawiska (WolnyZmorzyński 2003, s. 71).

Jeśli porównać feature z reportażem – feature to szkic (jak chce tego 
definicja słownika oksfordzkiego) (The Concise Oxford Dictionary… 1964, 
s. 442), a więc forma prostsza, niewymagająca od autora wywoływania 
nastroju, charakterystyki bohaterów i środowiska. Przywiązuje on bowiem 
wagę do pokazania głównych zarysów zagadnienia (WolnyZmorzyński 
2003, s. 70).

Normy estetyczne oraz cechy strukturalne reportażu i feature z jednej 
strony łączy bardzo wiele, z drugiej zauważa się różnice. Oba gatunki 
traktują o danym, konkretnym wydarzeniu, zawierającym w sobie element 
nowości i autentyczności. Wyeksponowanie pojedynczego wydarzenia 
i wyeliminowanie wątków ubocznych sprzyja zwartej konstrukcji feature. 
W reportażu nadmiar elementów plastycznych, zarysowujących tło zdarzeń 
i charakteryzujących bohaterów, jest koniecznością (WolnyZmorzyński 
2003, s. 68–71), w feature – nie.

W reportażu sztuka odtwarzania rzeczywistości zmusza reportera 
do stosowania reguł bliskich literaturze. W feature obrazy są chronolo
gicznie uporządkowane, prezentowane zgodnie z przebiegiem akcji. Brak 
w nim plastycznych opisów ubarwiających wypowiedź reportera. Feature 
to nie uproszczenie gatunku, ale surowe trzymanie się przez reportera 
rzeczywistości bez wywoływania atmosfery i nastroju prezentowanych 
zdarzeń (WolnyZmorzyński 2003, s. 68–71). Feature to po prostu odpo
wiedź na zapotrzebowanie chwili – szybki przekaz; orientowanie odbiorcy 
w tym, co się gdzieś niedaleko niego wydarzyło.

Feature jest wygodne dla redakcji: nie zajmuje dużo miejsca w gazecie, 
nie zabiera redaktorowi czasu na przygotowanie materiału, bo wystarczy 
zasygnalizować problem. Tekst jest oszczędny w słowa, ma być efektownie 
napisany. Na szczęście z techniki feature nie wszyscy reporterzy korzystają. 
To forma dla mało ambitnych i chcących konkurować z szybkością przekazu 
informacji w mediach elektronicznych (w radio, telewizji, internecie). Feature 
wyraźnie stosowany w pismach, którym bardziej zależy na sensacji, może 
być uznany za reportaż i tak będzie pewno określany przez dziennikarzy, 
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ale wyraźnie należy podkreślić, że różni się od reportażu, w którym naj
ważniejszy jest człowiek i pokazanie jego problemu – w Polsce – reportaż 
literacki (WolnyZmorzyński 2004, s. 7–26), we Francji reportaż wielki 
(Raboy 1995, s. 180, 183).

Mimo rozwoju mediów elektronicznych, przy szczególnym zaintere
sowaniu odbiorców telewizją – wbrew pozorom reportaż pisany ma się 
dobrze. Jest także przedmiotem badań medioznawczych, językoznawczych, 
literaturoznawczych, a także samych dziennikarzy (por. Wolny 1996; Furman, 
Kaliszewski, WolnyZmorzyński 2000; Rejter 2000; Wojtak 2004; Owsiany 
1996; Sztachelska 1997; Szydłowska 2001; Piechota 2002).

Obecnie, po 1989 roku, dziennikarze, szukając najprostszych form mówienia 
o rzeczywistości, często zobligowani są przez pracodawców do kierowania 
się ekonomicznymi względami a nie artystycznymi (oszczędność miejsca).

Z początkiem lat 1990. obawiano się, że nadchodzi zmierzch reportażu. 
Jednak Małgorzata Szejnert, kierownik działu reportażu w „Gazecie Wyborczej”, 
stworzyła w tym czasie szkołę reportażu. Wyszło z niej wielu reporterów dziś 
znanych i uznanych: m.in. Mariusz Szczygieł, Wojciech Tochman, Wojciech 
Jagielski, Beata Pawlak, Jacek HugoBader, Lidia Ostałowska.

Małgorzata Szejnert podpowiadała młodym adeptom sztuki reportażu, 
by bazowali na tradycyjnych wzorach, by zwracali uwagę na budowę tekstu 
jak i treść, jak również konstrukcję zewnętrzną i wewnętrzną, ale by wy
chodzili naprzeciw oczekiwaniom współczesnego odbiorcy:

• tytuł ma przyciągać uwagę czytelnika, ma być intrygujący, jak w fe-
ature (np. Cygan to ja” – Ostałowskiej; Niedziela, która zdarzyła się 
w środę – Szczygła; Czekam pod adresem Berlin czy Jak bym kamień 
jadła Tochmana);

• tekst (korpus) należy dzielić na wyraźnie zaznaczone części, osobno 
zatytułowane (śródtytuły), co ułatwia czytanie i porządkuje wiedzę 
odbiorcy o prezentowanych wydarzeniach, jak w feature;

• zestawiać fakty, opisywać bohaterów i środowisko plastycznie, by od
biorcy mogli sobie wyobrazić postacie i dane miejsca (obrazowanie, 
ale z naciskiem na rysy szczególne bohaterów i miejsc, czyli znów 
podobnie jak w feature);
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• oddawać klimat zdarzeń poprzez wciąganie odbiorców do ich śle
dzenia z punktu widzenia bohatera – iluzja uczestnictwa1 (chwyty 
literackie: patrzę na świat oczami postaci).

To reportażowe wzory zaczerpnięte z Melchiora Wańkowicza, bardziej 
unowocześnione i z powodzeniem zastosowane jeszcze wcześniej, przed 
1989 rokiem, m.in. przez Krzysztofa Kąkolewskiego, Ryszarda Kapuściń
skiego, Romualda Karasia, Jerzego Lovella, Dorotę Terakowską, Barbarę 
N. Łopieńską.

Najbardziej dziś popularny i znany – zmarły w 2007 roku – Ryszard 
Kapuściński (Heban 2002, Podróże z Herodotem 2004) – odbiega od szczegó
łowości na rzecz opisu problemu w taki sposób, by odbiorca miał wrażenie, 
że przeżywa go wspólnie z bohaterami (gra między nadawcą a czytelnikiem).

Samo prezentowanie faktów na zasadzie: oto one, proszę patrzeć, tak 
wyglądają – odmiennie niż w feature – nie porywa odbiorcy. Zaspokaja 
jego ciekawość, ale nie pozwala mu się z nimi zżyć. Sztuką jest więc pisanie 
reportaży w taki sposób, by zaprezentować problem oczami bohaterów, 
obrazowo prezentować postaci i środowisko, z którego się wywodzą. W ta
kiej konwencji poetyckiej napisane są reportaże autorstwa Kapuścińskiego, 
podobnie piszą: Szczygieł, Jagielski, pisały Ostałowska, Pawlak. Świat 
obserwowany oczami bohaterów staje się nam bliski a zaprezentowane 
postaci znajome, ponieważ patrzymy na nich tak, jak oni sami na siebie. 
I to jest sztuka reportażu.

W zmianie formy przoduje obecnie Mariusz Szczygieł. Stosuje z powo
dzeniem reportaże niewielkich rozmiarów w formie miniatury lub przy
powieści, np. w zbiorze reportaży pt. Gotland (2006), lub zamieszcza tekst 
w tekście – jak w reportażu Projekt: prawda (2016), w który włączył całą 

– bez skrótów – powieść Stanisława Stanucha Portret pamięci z 1959 roku, 
by pokazać, jak reporter, „polując” na cudzą prawdę i bazując na niej, może 
się dowiedzieć czegoś więcej także o sobie samym.

Nie straciła nic na aktualności, a może jeszcze bardziej stała się popu
larna forma prezentowania rzeczywistości z punktu widzenia bohaterów, 
czyli dopuszczania ich bezpośrednio do głosu, bez pośrednictwa reportera 
(polifoniczność wypowiedzi) dzięki literackiej Nagrodzie Nobla przyznanej 

1 Na podstawie badań reportażu w „Gazecie Wyborczej” oraz rozmów z repor
terami, wychowankami Małgorzaty Szejnert.
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za reportaż Swietłanie Aleksiejewicz2. Znakomicie sprawdzają się, stosując 
tę polifoniczną formę reportażu, reporterzy, m.in. Marek Miller i jego 
reportaż o bazarze Różyckiego w Warszawie, Katarzyna Boni i Wojciech 
Tochman (2014) W mieście Ramta z tomu Kontener. Forma ta stosowa
na była z powodzeniem przez Jacka Stworę w latach siedemdziesiątych 
u biegłego wieku, m.in. Co jest za tym murem? (1977) oraz przez Ryszarda 
Kapuścińskiego w Cesarzu (1976).

Na marginesie należy zaznaczyć, że podobnie wysoki poziom publikacji 
zachowały reportaże radiowe i telewizyjne. W natłoku faktów i zdarzeń 
dziennikarze popełniają błąd terminologiczny, określając newsy, wzboga
cone o efekty dźwiękowe, reportażami. Podobnie jest w telewizji. Reportaże 
telewizyjne (Guzek 1999, s. 187–197) i radiowe, choć kierują się odmienną 
poetyką niż reportaże pisane, w porównaniu z poetyką sprzed roku 1989, 
różnią się wyłącznie tempem przekazu (dramaturgia) i krótszym czasem 
emisji, a prestiżowa nagroda „Prix Italia” dla najlepszego reportażu radiowego, 
wręczona we wrześniu 2004 roku Annie Sekudowicz i Annie Dudzińskiej 
z Polskiego Radia Katowice za reportaż Cena pracy o bezrobociu na Śląsku, 
świadczy niezbicie o wysokim poziomie polskiego reportażu radiowego3.

Reportażu telewizyjnego i jego poetyki przekazu, z zaznaczeniem, że bo
hater i jego problemy są najważniejsze, a nie zdawkowo prezentowane, 
bronią reporterzy telewizyjni, m.in. Ewa Borzęcka, Andrzej Fidyk, Krystian 
Przysiecki czy Irena i Jerzy Morawscy, Tomasz Patora. Pozwalają wierzyć 
telewidzom, że nie liczy się tylko sensacja w przekazie medialnym, ale szary 
człowiek i jego sytuacja.

Ogromna zmiana nastąpiła w  s f e r z e  j ę z y k a . Dominuje skró
towość, szybkość przekazu. To nie język Wańkowiczowski, wzorowany 
na Sienkiewiczu. Nie ma już miejsca na długą frazę, rozbudowane opisy. 
Cechuje go dziś zwięzłość, trafianie od razu w sedno, nazywanie rzeczy 
po imieniu, wprost. Jako przykład można przywołać reportaże Marcina 
Kołodziejczyka z tomu Bardzo martwy sezon. Reportaże naoczne (2016), 
które charakteryzuje dość obrazowa, mięsista fraza, ale zdania są krótkie, 

2 Swietłana Aleksiejewicz stosuje formę polifoniczności.
3 W 1972 roku Jacek Stwora został nagrodzony „Prix Italia” za reportaż Pasja 

czyli Misterium Męki Pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej widziane.
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szybko trafiają do świadomości odbiorcy, który potrafi się skupić na nich 
i na wynikającym z nich przekazie.

Zmiana nastąpiła także w p o s t a w i e  r e p o r t e r a . Charakteryzuje 
go bezpośredniość, brak skrępowania w mówieniu o trudnych sprawach, 
co wiąże się obecnie ze zmianą obyczajów – pokazywaniu i nazywaniu 
wszystkiego wprost, wyciąganiu od bohatera najintymniejszych szczegółów 
z życia prywatnego: np. reportaże Mariusza Szczygła Projekt: prawda, czy 
Bartosza Jastrzębskiego i Jędrzeja Morawieckiego Jutro spadną gromy (2015).

Od reportera odbiorca oczekuje obecnie nie tylko pokazania i ujawnie
nia problemów, ale wydobycia prawdy z prezentowanych historii, dotarcia 
do przyczyn tragedii. Reporter stał się dzisiaj dla odbiorcy autorytetem, 
któremu się wierzy, stąd taka popularność gatunku (serie reportażu w wy
dawnictwach m.in. Czarne, Wielka Litera, Znak, Dowody na Istnienie), 
zastępuje dziadków, ojca, matkę, którzy byli kiedyś autorytetami, mówili, 
co widzieli, co przeżyli, gdzie byli. Reporterzy wypełnili tę pustkę, stali się 
głosem prawdy, nigdy fałszu czy samolubstwa ani kłamstwa, pomagają 
także realizować pasje, podpowiadając na przykładach z życia wziętych, 
jak dochodzić do celu.

Dzięki n o ś n i k o m  ( i n t e r n e t o w i )  n a s t ą p i ł a  z m i a n a  nie tylko 
w rozpowszechnianiu reportażu, ale i w jego tworzeniu. Internet zmienił 
formę reportażu pisanego na interaktywny – czytany na smartfonach. 
Tekst połączony ze zdjęciami i materiałami wideo, które uruchamiają się 
automatycznie w miarę przesuwania się stron, zastosował Jacek Hugo Bader 
(19 XII 2013) w reportażu Boskie światło o tragedii na Broad Peak. Jego 
technika jest wzorowana na reportażach przygotowywanych przez zespoły 

„New York Timesa” i „Guardiana” (najbardziej znany tego typu reportaż 
to „SNOWFALL” z „New York Timesa”) (Prysłopski 2014).

Mimo zmiany nośników – reporterowi przyświeca ciągle ta sama idea: 
pokazać to, czego nie widział ten, kto się chce o danej sprawie dowiedzieć.

Reportaż i reporterzy – korzystając obecnie z udogodnień technik me
dialnych – mogą tylko rozwijać i udoskonalać formę przekazu. Reportaż 
był i jest gatunkiem potrzebnym, bowiem pozwala odbiorcy zrozumieć 
problemy innych, a dzięki temu i jego własne. Reportaż wzbogaca wiedzę 
o świecie, pokazuje ludzi i ich reakcje na różne, często trudne sytuacje, uczy, 
jak panować nad emocjami, jak przezwyciężać przeciwności losu, jak żyć. 
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Reportaże są lustrem, w którym odbiją się sprawy odbiorców, ale widzą 
się oni jakby oczami innych, dlatego łatwiej im się zastanowić nad czymś, 
z czym może nie potrafią się uporać w danej chwili. Nabranie dystansu 
do problemu pozwala zatrzymać się nad sobą i odpowiedzieć na pytanie, 
co jest ważne. Reportaż był, jest i będzie świadectwem epoki, dokumentem 
dla następnych pokoleń.

Poetyka reportażu pisanego, w świetle rozwoju mediów i technik medial
nych, świadczy niezbicie na jego korzyść, bowiem będzie on coraz bardziej 
spełniał, w dobie zalewu informacji, funkcję uzupełniającą do wiadomości 
prasowych i relacji, szerzej traktując problem i prezentowane zjawiska oraz 
bohaterów (por. Haller 1997, s. 67).

ARTYKUŁ WIRALOWY

Próżno szukać terminu artykuł wiralowy w podręcznikach opisujących 
gatunki dziennikarskie czy słownikach terminologii medialnej. Pojęcie 
to funkcjonuje wśród dziennikarzy pracujących dla portali internetowych. 
Oznacza ono – w najprostszym ujęciu – tekst napisany w taki sposób, by nie 
tylko zainteresował odbiorcę, ale – w pełnym tego słowa znaczeniu – dotkli
wie wrył się w jego psychikę, wpłynął na niego, poruszył nim nawet do tego 
stopnia, by nie dawał mu spokoju i wymuszał dalsze dzielenie się zdobytą 
wiedzą na dany temat z innymi odbiorcami, rozprzestrzeniał się jak wirus 
(z ang. viral) i obejmował jak najszersze kręgi czytelników. To typowy gatunek 
dziennikarstwa internetowego, bowiem w szybkim tempie, niemal w czasie 
rzeczywistym trafia pod wskazany adres, potem przesyłany jest dalej i dalej, 
w nieskończoność, do momentu, aż zainteresowanie nim w sieci wygaśnie.

Termin ten trafił do dziennikarstwa internetowego za sprawą marketingu 
wiralowego zwanego reklamą wiralową, polegającą na swoistych planowych 
działaniach, wywołujących sytuacje, w których odbiorcy sami między sobą 
zaczynają rozpowszechniać wiadomości na temat usług, produktów czy 
firm (Rosiński 2012). Podobnie ma się dziać z tematem, który poruszany 
jest w artykule wiralowym.
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Artykuł wiralowy to termin pojemny. Może się w nim mieścić kilka 
gatunków dziennikarskich, bowiem pojęcie to używane jest zamiennie 
na określanie gatunków informacyjnych, m.in.: relacji, sprawozdania, 
reportażu, jak i publicystycznych, m.in.: artykułu publicystycznego, fe
lietonu, komentarza, recenzji, czy wreszcie pogranicznych – szczególnie 
wywiadu. Trudno jest dlatego wyznaczyć jego cechy dystynktywne, jeśli 
chodzi o kompozycję (to zależy od konkretnego gatunku).

Artykuł wiralowy jest materiałem, tekstem, który ma „zarażać” od
biorców wyłącznie tematem. To właśnie interesująco przedstawiona treść 
jakiegoś zdarzenia, problemu, historii jest podstawowym wyznacznikiem 
tego gatunku.

Jak zatem opowiedzieć historię, jak przyciągnąć uwagę czytelnika do pro
blemu, jak wpłynąć na to, by zaprezentowane fakty wryły się w psychikę 
odbiorcy, by ten z przejęciem nie tylko opowiedział komuś drugiemu o tym, 
czego się dowiedział z artykułu, ale przede wszystkim polecił go innym 
w lawinie przeróżnych informacji płynących z portali internetowych, zale
wie wiadomości z kraju i ze świata, które potencjalny uzytkownik chciałby 
od razu poznać, nagle, po wejściu na daną stronę internetową? Co wybrać 
z ogromu materiałów, czym się zainteresować, co pominąć, a czego nie zlek
ceważyć? Co zatem może zdecydować o tym, że tekst zawładnie odbiorcą?

Tytuł. Jest bardzo ważny! Ma być jak magnes, ma przyciągać uwagę. 
To wizytówka całości tekstu, zapowiedź czegoś interesującego, zwrócenie 
uwagi na istotny problem. To też pierwszy kontakt czytelnika z materiałem, 
który już musi go „zainfekować”.

Od dawna wiadomo, że czytelnicy przy wyborze lektury najczęściej kie
rują się tytułem (por. Markiewicz 1977, s. 21) tekstu. Od tytułu wiele zależy. 
Ma on ogromne znaczenie i wymowę. Jego stosunek do treści ma się wiązać 
z intencjami autora, któremu zależy na uwypukleniu problemu, podkreśleniu 
istotnych zjawisk, które to właśnie tytuł wysuwa na plan pierwszy. Tytuł 
artykułu wiralowego ma od razu działać na psychikę i uczucia odbiorcy, 
pobudzać ciekawość, jak później cały tekst, np. 8 października 2019 roku 
w Onecie.pl mogliśmy znaleźć następujące tytuły: Nauczycielowi dał w twarz, 
rzucał ławkami; Biedroń ratował 2-latka z płonącego auta; Pierwszy zarzut 
w sprawie molestowania żołnierki w Żandarmerii Wojskowej;
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To nie krój czcionki tytułu artykułu wiralowego, czy jej wielkość „krzy
czą”, ale intrygująca zbitka słów, imiona i nazwiska celebrytów, o których 
czytelnik chce się czegoś dowiedzieć, cytat z wypowiedzi znanego polityka, 
który nawiązuje do drażliwej przeszłości, tytuły w formie pytania, wzma
gające ciekawość, podnoszą ciśnienie internauty, wyzwalają w nim emocje: 
ciekawość, radość, wściekłość, przerażenie, irytację, oburzenie, gniew (por. 
Berger, Milkman 2011, s. 2–4), bowiem tytuł jest środkiem emotywnego 
nastawienia odbiorcy do tekstu.

Do napisania artykułu wiralowego – jak i każdego innego – potrzebna 
jest znajomość danej tematyki, oczytanie, rozmowy z ludźmi, zbliżenie się 
do nich, umiejętność plastycznego odtwarzania zdarzeń. Samo zbieranie 
materiału związane jest w większości przypadków z przyjemnościami, 
doznawaniem interesujących przygód, a nawet bardzo niebezpiecznymi 
sytuacjami, w których znajdzie się dziennikarz. Opowiedzenie o tym samo 
w sobie może elektryzować nadawcę, jak i odbiorcę – choć nie zawsze 
może wszystkich „zarazić”. Przecież zdarza się i tak, że są osoby odporne 
na „wirusy” i nie poddają się chorobie, czym dziennikarz – w tym wypadku 

– raczej się nie zniechęca.
Dziennikarza redagującego artykuły wiralowe charakteryzuje spo

strzegawczość, zmysł obserwacyjny, znajomość psychologii, celny dowcip, 
dzięki czemu wpływa na uczucia odbiorców. Jeśli chodzi o kompozycję 
najważniejsze są dwa pierwsze akapity artykułu wiralowego. To ich treść 
chwyta czytelnika „za gardło”, a następne trzyma w napięciu do końca 
tekstu. Autorzy osiągają sukces, gdy stosują krótkie zdania, używają języka 
potocznego, plastycznego, wywołującego w świadomości odbiorcy obrazy, 
które potrafi on sobie wyobrazić.

Autorzy artykułów wiralowych unikają takich przymiotników, jak 
np. fenomenalny, majestatyczny, szokujący, wyśmienity, obrzydliwy. To, 
że coś jest „fenomenalne”, „wspaniałe”, „wyśmienite”, „odrażające”, wynika 
z treści i opisanych sytuacji. Autorzy pokazują (!) zdarzenia, sprawiają iluzję 
rzeczywistości, by odbiorca miał wrażenie, że uczestniczy w przedstawianych 
historiach. Najważniejsze jest owo pokazanie (!), a więc obrazowe ujęcie 
tematu, omówienie faktów, zastanawianie się nad nimi wspólnie z czytel
nikiem. Aktualna jest w tym wypadku rada Melchiora Wańkowicza, który 
ucząc córkę Martę pisania, zalecał:
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„Przecież nie idziesz na referenta Urzędu Pocztowego, żebyś miała 
wszystko po kolei opisywać. Cóż to lekcja, aby zbyć, czy pisanie? Natęż się 
panna: nie masz prawa pisać, nim nie wywołasz obrazu. Masz opisywać, 
a nie referować (Wańkowicz 1983, s. 122).

Najważniejsze w artykule wiralowym jest plastyczne zaprezentowanie 
problemu, które ma się wyłaniać z opowieści dziennikarza, będącego go
spodarzem oprowadzającym odbiorców po tematach, które sam wcześniej 
dobrze poznał, dysponuje faktami i tak je dawkuje, by wzmagać zacieka
wienie odbiorcy. Efekt taki osiąga się dzięki stosowaniu wartkiej opowieści 
ilustrowanej celnymi przykładami z życia bohaterów, które mają być w taki 
sposób zaprezentowane, by czytelnik umiał się do nich sam ustosunkować.

Autorzy artykułów wiralowych przywołują często bezpośrednio krótkie 
wypowiedzi opisywanych osób w formie cytatów lub dialogu z innymi 
bohaterami, co w pewnym sensie także zbliża te postaci do odbiorców. 
Przeciwstawiają także kontrowersyjne wypowiedzi dwóch, trzech bohaterów, 
co wzmaga również zainteresowanie i naświetla problem z kilku punktów 
widzenia. Dziennikarz tym samym zwolniony jest z charakterystyki po
staci. Przywołuje jedynie dane bohatera (inicjały, imię i nazwisko, wiek), 
który mówi „od siebie”, sam charakteryzuje zdarzenie w sposób nawet 
emocjonalny, ocenia innych. Autor – w pewnym sensie – zwolniony jest 
w takim przypadku od poprawności językowej, bowiem prezentuje „żywą” 
wypowiedź bohatera, która nigdy nie jest wolna od potknięć stylistycznych.

W artykułach wiralowych dziennikarz jest z – jednej strony – prokura
torem, poszukującym i analizującym przyczyny danego postępowania bo
hatera, ale także jego adwokatem. W końcowych akapitach tekstu natomiast 
zachowuje się jak sędzia, który zajmie określone stanowisko.

Artykuły wiralowe cieszą się obecnie ogromnym powodzeniem wśród 
odbiorców nie tylko portali internetowych, ale i gazet codziennych oraz 
czasopism. Ich forma raczej jest prosta, treść trafia od razu do wyobraźni 
czytelnika. W pierwszym akapicie dziennikarz pobieżnie przywołuje fak
ty – chronologicznie, po to, aby w następnych analizować zaprezentowaną 
wcześniej historię, pokazuje dokumenty, jakimi dysponuje, omawia je zdaw
kowo, by zastanowić się razem z czytelnikiem, jakie są przyczyny powstania 
problemu, z którym bohaterowie może nie umieją sobie poradzić. Nie chodzi 
tu o głębokie wynurzenia, ale o naświetlanie zjawiska z różnych stron i jego 
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analizę. Obecnie czytelnicy w natłoku faktów i spraw dziejących się wokół 
nich mogą się czuć zagubieni (tzw. „szum informacyjny” z powodu sporej 
ilości newsów), więc takie wyjaśnianie faktów i przyczyn postępowania 
prezentowanych bohaterów spotyka się z dużym zainteresowaniem.

W artykułach wiralowych autor bierze na siebie odpowiedzialność 
za opinie, które wydaje. Musi więc analizę zjawiska przeprowadzić do
kładnie i tak argumentować swój punkt widzenia, by był zgodny z jego 
przekonaniami i sumieniem.

Artykuły wiralowe ilustrowane są często bogatym materiałem foto
graficznym. Tematy fotografii i osoby prezentowane na nich muszą być 
rozpoznawalne – jak chce Robin Good, autor poradnika dla fotoedytorów 

– błyskawicznie. Odbiorca nie może się zastanawiać, co na nich widać, ale 
ma wiedzieć od razu, co widzi, i dlaczego widzi prezentowany obraz4.

Fotografie oddają nastrój i wzmagają dramatyzm opisywanych wydarzeń, 
wpływają dodatkowo na wyobraźnię odbiorcy i pomagają mu się zrosnąć 
z prezentowanym materiałem, przenikają do jego psychiki, wyzwalają uczu
cie podziwu lub odrazy do kogoś lub czegoś, z kim i z czym się zapoznaje 
w tekście głównym. Każda fotografia połączona z tekstem artykułu sugeruje 
także jego interpretację, pomaga wyobrazić sobie miejsca, w których dane 
historie się rozgrywają, przybliżają bohaterów, którzy stają się od razu 
rozpoznawalni, a tym samym bliżsi odbiorcy.

W fotografiach będących ilustracją artykułów wiralowych chodzi wyłącznie 
o realizm i pokazanie prawdy zastanej sytuacji bez retuszu, zarejestrowanej 
bez aranżacji. Potwierdzają one prawdziwość przywoływanych historii 
i zdarzeń. Dzięki fotografiom odbiorca widzi opisywany świat.

PODSUMOWANIE

Podczas gdy przed 1989 rokiem teksty dziennikarskie były kierowane raczej 
do wykształconego odbiorcy, który umiał zrozumieć wiele podtekstów, 
niedomówień i aluzji, tak obecnie – autorzy reportaży, jak i artykułów 

4 Por. R. Good, How To Select Appropriate Images For Publication, http://www.
masternewmedia.org/independent_publishing.htm (dostęp: 15.07.2020).
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wiralowych mówią wprost o rzeczywistości i świecie, który ich otacza, 
stosują najprostsze rozwiązania i środki stylistyczne, by jak najszybciej 
i najskuteczniej trafić do wyobraźni odbiorcy, a tym samym do jak najszer
szego grona czytelników. Sprzyja temu także rozwój technik medialnych 
(internetu, fotografii), co dodatkowo pozwala wywoływać u odbiorcy 
wrażenie, że prezentowane problemy dotyczą także jego samego i potrafi 
się on w nich odnaleźć. Uproszczenie formy, prostota języka, wskazywanie 
na sensacyjne tematy wynikają z potrzeby zdobycia rynku. Ekonomia dyk
tuje obecnie warunki formalne. Czy ta ewolucja daje początek rewolucji? 
Trudno powiedzieć. Czas pokaże.
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Krzysztof Woźniakowski

NAJKRÓTSZA KADENCJA: 
WARSZAWSKI „PRZYJACIEL DZIECI”  

POD TYMCZASOWĄ REDAKCJĄ 
STEFANA KRZYWOSZEWSKIEGO 

(MAJ – GRUDZIEŃ 1913)1

1.
17 maja 1913 roku w stopce warszawskiego tygodnika „Przyjaciel Dzieci” 
w miejsce Wacława Podwińskiego pojawiło się nowe nazwisko kierownika 
pisma. Został nim tymczasowo (zastosowano formułkę „za redaktora” i tak 
pozostało już do końca roku) dziennikarz i literat Stefan Krzywoszewski 
(1866–1950), posiadający niewątpliwe doświadczenie redakcyjnodzienni
karskie (m.in. jako założyciel i redaktor naczelny powstałego w roku 1906 
tygodnika społecznokulturalnego „Świat”, którą to funkcję zresztą nadal 
sprawował), a także popularny komediopisarz, zwłaszcza jako autor cenionej 
Edukacji Bronki z roku 1906, niezwiązany wszakże wcześniej z „Przyjacie
lem Dzieci” ani nigdy nie piszący dla młodego odbiorcy2. Krzywoszewski 

1 Artykuł powstał na podstawie kwerend i badań finansowanych w ramach grantu 
Narodowego Centrum Nauki nr UMO2013/11/B/ HS2/02589, ID 23859: Polska 
prasa dla dzieci i młodzieży do 1918 roku. Próba przedstawienia wcześniejszych 
dziejów pisma została podjęta w artykułach Krzysztofa Woźniakowskiego: 2015, 
s. 75–109; 2016a, s. 236–253; 2016b, s. 43–70; 2016c, s. 45–63; 2017, s. 405–424; 
2019a, s. 49–63; 2019b (w druku); 2020 (w druku).

2 Podstawowe dane bibliograficzne: Górski 1967, s. 527–540; Sprusiński 1970, 
s. 584–585 oraz Stefan Krzywoszewski (1866–1950) 1973, s. 558–569; Krzy
woszewski Stefan (1866–1950) 2001, s. 294–295. W swoich opublikowanych 
u schyłku życia obszernych, pełnych ciekawostek i anegdot wspomnieniach 
Długie życie (Krzywoszewski 1947, t. 1–2) Stefan Krzywoszewski całkowicie 
przemilczał swoje związki z „Przyjacielem Dzieci” i późniejszym „Przyjacielem 
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prawdopodobnie nosił się z zamiarem gruntownej reformy tygodnika (nastą
piła zresztą rzeczywiście w roku 1914), ale w ciągu niecałych ośmiu miesięcy 
tymczasowego redagowania nie wprowadzał jeszcze zbyt istotnych zmian, 
kontynuując formułę, układ i kształt „Przyjaciela Dzieci” z czasów swego 
bezpośredniego poprzednika. Tygodnik w niezmienionej, 12stronicowej 
objętości (plus 8 stron dodatku dla najmłodszych „Światek Dziecięcy”) nadal 
wydawany był przez Towarzystwo Akcyjne Wydawnicze „Świat” i drukowany 
w Zakładach Graficznych Towarzystwa Akcyjnego S. Orgelbranda Synów 
(Krakowskie Przedmieście 68), redakcja nadal mieściła się przy ul. Zgo
da 1. W jej składzie – poza Krzywoszewskim – pozostawali, jak wcześniej, 
tzw. kierownicy literaccy: Józef Jankowski i Stefan Gębarski, na których 
(uwzględniwszy brak doświadczenia tymczasowego redaktora w zakresie 
czasopiśmiennictwa dla dzieci i jego równolegle obowiązki jako redakto
ra „Świata”) prawdopodobnie spoczywało gros obowiązków. Zachowano 
(z niewielkimi innowacjami) ulepszoną (choć niecałkowicie przejrzystą) 
strukturę tygodnika ustaloną w roku 1912, co ilustruje poniższa tabela:

Tabela 1. Zawartość „Przyjaciela Dzieci” w okresie tymczasowej 
redakcji Stefana Krzywoszewskiego (maj – grudzień 1913)

Kategoria publikacji Liczba pozycji

Powieści, opowiadania, życiorysy 20

Powiastki (w „Światku Dziecięcym”) 60

Poezje 31

Wierszyki (w „Światku Dziecięcym”) 53

Deklamator młodzieży 7

Mały deklamator (w „Światku Dziecięcym”) 6

Utwory dramatyczne 3

Młodzieży”, uważając je zapewne za mało istotne w swojej karierze dzienni
karskoliterackiej. W „Przyjacielu Dzieci” nie sygnował żadnego tekstu swoim 
nazwiskiem. Jednozdaniowa wzmianka o „Przyjacielu Dzieci” zawarta w Długim 
życiu (t. 1, s. 208) jest całkowicie błędna, gdyż wynika z niej, że Towarzystwo 
Akcyjne Wydawnicze „Świat” przejęło tygodnik w okolicach r. 1906 (faktycznie 
w marcu 1913), i że Krzywoszewski jako wydawca desygnował na redaktorkę 
naczelną pisma Jadwigą Chrząszczewską (nigdy tej funkcji nie sprawowała, 
będąc jedynie tzw. kierowniczką literack,ą a w grudniu 1912 całkowicie opuściła 
redakcję, poświęcając się pracy pedagogicznej).
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Kategoria publikacji Liczba pozycji

Komedyjki (w „Światku Dziecięcym”) 3

Artykuły historyczne, krajoznawcze i etnograficzne 28

Dziwy przyrody 12

Odkrycia i wynalazki 20

Pogadanki ze sztuki 11

Artykuły społeczne 12

Pogadanki naukowe (w „Światku Dziecięcym”) 8

Jajko Kolumba 20

Rozmaitości 27

Zabawy, gry, sporty, konkursy 11

Mój Wojtuś (w „Światku Dziecięcym”) 10

Źródło: obliczenia własne.

Jak wcześniej, „Przyjaciel Dzieci” kontynuował też przyredakcyjną 
książkową działalność wydawniczą, czego wynikiem było wprowadzenie 
na rynek czterech kolejnych pozycji, niepublikowanych wcześniej na łamach 
pisma (aby je jednak otrzymać w formie premii, prenumeratorzy musieli 
uiścić dodatkową opłatę 45 kopiejek kwartalnie na koszty oprawy):

Tabela 2. Publikacje książkowe firmowane przez „Przyjaciela Dzieci” w okresie 
tymczasowej redakcji Stefana Krzywoszewskiego (maj – grudzień 1913)

Rok Autor / Tytuł

1913 (VI–XII)

Bekaski J.: Skradziony wynalazek, t. 1–2.

Felde M.: Osada wśród puszczy: opowieść z dziejów 
kolonij amerykańskich. Wedle Historyi Astoryi 
M. Feldego i Wspomnień Waszyngtona Irwinga 
oprac., przedm. Stanisław Sierosławski, t. 1–2.

Hearn Lafdacio: Bajki chińskie; z ang. przeł. 
i oprac. dla młodzieży L.M. Brzozowska.

Lipkowski Józef: Bohaterka Adryanopola: 
Kondża Gul (Pączek Róży).

Źródło: (Bibliografia literatury dla dzieci… 2005), konfrontowana 
z anonsami w „Przyjacielu Dzieci” 1913.
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W drugiej połowie 1913 roku redakcja nie organizowała już tak popu
larnych wcześniej, w latach 1911–1912 wycieczek ani odczytów dla dzieci, 
niemniej przygotowała jedną dużą i mocno nagłaśnianą imprezę chary
tatywną nazwaną „Świętem sierot”. Została ona zorganizowana wspólnie 
przez redakcje „Przyjaciela Dzieci” i tygodnika kobiecego „Nasz Dom” 
(wcześniej znanego jako „Tygodnik Mód i Powieści”, wydawanego także 
przez Towarzystwo Akcyjne Wydawnicze „Świat”) oraz indywidualnych 
donatorów w lokalu przy warszawskiej ulicy Karowej w dniach 6–7 grudnia 
1913 roku. Przybrała postać dużej zabawy choinkowej z prezentami, adre
sowanej do przyprowadzanych grupowo przez dwa dni co dwie godziny 
dzieci z warszawskich ochronek, które śpiewały, tańczyły wokół specjalnie 
dla nich ustrojonej choinki, a także były obdarowywane fundowanymi przez 
organizatorów zabawkami, książeczkami i słodyczami3.

2.
Za czasów tymczasowej redakcji Stefana Krzywoszewskiego „Przyjaciel 
Dzieci” opublikował w sumie 170 t e k s t ó w  l i t e r a c k i c h  (80 prozą – 
z tym, że należy pamiętać o zaliczaniu wówczas do prozy dla starszych 
oprócz powieści i opowiadań także niektórych niekoniecznie zbeletry
zowanych życiorysów, 84 wiersze i 6 utworów scenicznych)4. Tradycyjnie 
drobne utwory dla młodszych czytelników, skupione w dodatku „Światek 
Dziecięcy” (razem 116), ilościowo przeważały nad przeznaczonymi dla 
dzieci starszych ze zrębu głównego tygodnika (razem 54), ale właśnie 
te ostatnie najbardziej wyraziście kształtowały profil literacki „Przyjaciela 
Dzieci” drugiej połowy 1913 roku.

W zakresie tekstów wierszowanych (jedynie 7 z 84 wydrukowano bez 
podpisu) do najczęściej publikowanych zaliczyć trzeba autorów (niemal 

3 Por: „Święto sierot” organizuje na pierwsze dni grudnia b.r. „Nasz Dom” wraz 
z „Przyjacielem Dzieci”, „Przyjaciel Dzieci” 1913, nr 43; „Święto sierot”, tamże 
1913, nr 48; „Święto sierot”, tamże 1913, nr 49; Jak się odbyło „Święto sierot”, 
tamże 1913, nr 51.

4 Nie wliczono tutaj traktowanych przez redakcję osobno niejako na prawach 
odrębnego działu 7 wierszy „Deklamatora młodzieży” i 6 wierszy „Małego 
deklamatora”.
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wyłącznie z kręgu drobnych wierszyków „Światka Dziecięcego”) wymie
nionych w poniższej tabeli:

Tabela 3. Autorzy utworów wierszowanych najczęściej 
drukowani w „Przyjacielu Dzieci” w okresie tymczasowej 
redakcji Stefana Krzywoszewskiego (maj – grudzień 1913)

Nazwisko i imię Liczba publikacji

Piskorska Irena 13

Porazińska Janina 10

Marzec Franciszek 10

Zacharkiewicz Zofia 9

Konopnicka Maria 6

Źródło: obliczenia własne.

Faktycznie jednak o poetyckim obliczu „Przyjaciela Dzieci” drugiej po
łowy 1913 roku decydowało raczej 31 wierszy ze zrębu głównego tygodnika. 
Widoczne stało się tutaj eksponowanie wybranych autorów z kręgu roman
tyzmu krajowego (Antoni Czajkowski, Konstanty Gaszyński, Władysław 
Syrokomla, Kornel Ujejski), kontynuowanie (pośmiertnego) odkrywania 
twórczości Marii Konopnickiej jako autorki także dla dzieci5 oraz – przede 
wszystkim – dalsze (po wcześniejszych inicjatywach Wacława Podwińskie
go) ostrożne wprowadzanie na karty periodyku kolejnych wierszy poetów 
młodopolskich, takich jak Jan Kasprowicz6 czy Lucjan Rydel7. Zupełnie 
znikły natomiast utwory tak wcześniej aktywnych rymotwórców tygodnika, 
jak Stefan Gębarski, Władysław Karoli (zmarły zresztą w tymże roku 1913 
i uczczony przez tygodnik stosownym nekrologiem8) czy Tadeusz Kończyc.

Wśród literackich 80 tekstów prozatorskich tygodnika (w tym 8 nie
sygnowanych) w nader krótkiej fazie tymczasowej redakcji Stefana Krzy
woszewskiego, podobnie jak wśród wierszy, ilościowo przeważały drobne 

5 Ogłoszono następujące wiersze M. Konopnickiej: Lipy kwitną (1913, nr 27), 
Ojczyzna (1913, nr 31), Pieśń o domu (1913, nr 34), Taką mi wioskę… (1913, 
nr 41), Bój pod Lipskiem (1913, nr 44), Hołd królowej Jadwidze (1913, nr 51).

6 J. Kasprowicz, Sierota, „Przyjaciel Dzieci” 1913, nr 52.
7 L. Rydel, Jesień, „Przyjaciel Dzieci” 1913, nr 46.
8 Śp. Władysław Karoli, „Przyjaciel Dzieci” 1913, nr 48.
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powiastki dla najmłodszych ze „Światka Dziecięcego” (aż 60). Najczęściej 
publikowane autorki odnotowuje poniższa tabela:

Tabela 4. Autorzy utworów prozatorskich najczęściej drukowani 
w „Przyjacielu Dzieci” w okresie tymczasowej redakcji 

Stefana Krzywoszewskiego (maj – grudzień 1913)

Nazwisko i imię Liczba publikacji

Kowalska Bronisława 17

Lenartowska E. 7

Ottowa Stefania 5

Źródło: obliczenia własne.

Można z niewielką przesadą stwierdzić, iż w drugim półroczu roku 
1913 literacka proza dla starszych dzieci była w „Przyjacielu Dzieci” niemal 
niedostrzegalna, gdyż sygnalizowane w tabeli publikacje jej głównej autorki – 
E. Lenartowskiej (nigdy nie posługiwała się pełnym imieniem) właściwie nie 
były utworami literackimi, lecz po części – tym razem zaliczonymi z powodu 
kaprysu redakcyjnego do prozy dla starszych czytelników – popularnonauko
wymi niezbeletryzowanymi szkicami biograficznymi9. Odnotować wszakże 
należy ogłoszenie przez tygodnik świątecznego rodzajowego fragmentu 
Chłopów Władysława Stanisława Reymonta10, co stanowiło kolejny krok 
w dziedzinie wprowadzania do pisma także twórczości współczesnych pisa
rzy formacji młodopolskiej, tym razem po raz pierwszy dotyczący prozaika. 
Jedynym większym utworem drugiego półrocza 1913 roku były drukowane 
w odcinkach bez podania nazwiska właściwego autora a „opracowane” przez 
Stefanię Zajaszewiczową nieudolne i bezbarwne, w zamierzeniu przygo
dowoegzotyczne Dziwne przygody podróżników w Ameryce, osadzone 
w niezbyt określonych realiach a osnute na tle relacji „cywilizowanych” 
białych podróżników z Indianami z plemienia Irokezów11. Nie wydaje się 

9 Przykładowo: E. Lenartowska, Maria Leszczyńska, „Przyjaciel Dzieci” 1913, 
nr 25; taż, Stanisław Konarski, tamże 1913, nr 32; taż, Adam Naruszewicz, tamże 
1913, nr 49.

10 Wigilia Bożego Narodzenia (wyjątek z powieści „Chłopi” Wł. Reymonta), „Przy
jaciel Dzieci” 1913, nr 52.

11 Dziwne przygody podróżników w Ameryce, oprac. S. Zajaszewiczowa, „Przyjaciel 
Dzieci” 1913, nr 31–52.
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więc przesadne stwierdzenie, iż w okresie krótkiej tymczasowej redakcji 
Stefana Krzywoszewskiego proza „Przyjaciela Dzieci” znalazła się właściwie 
w stanie dotkliwej stagnacji i – poza wspomnianym fragmentem Chłopów 
Reymonta – tygodnik nie potrafił się wykazać żadnymi znaczącymi oraz 
interesującymi inicjatywami. Tego typu „kryzys” zdarzył się „Przyjacielowi 
Dzieci” właściwie po raz pierwszy w jego długiej historii.

Raczej ubogo reprezentowane były także utwory sceniczne, niewnoszące 
żadnych nowych elementów do tradycji tej dziedziny pisarstwa tygodnika 
(w sumie 6). Dla starszego odbiorcy przeznaczono zawierający elementy 
fantastycznobaśniowe utwór Marii Szawłowskiej Kwiat paproci12, ko
lejny odcinek zaopatrzonego w dokładne objaśnienia kostiumologiczne 
historycznego cyklu Marii GersonDąbrowskiej „Teatr w domu polskim” 
pt. Pod murami Częstochowy13 oraz „baśń sceniczną w trzech odsłonach 
dla teatru marionetek” Małgosia w górach Janiny Porazińskiej (pierwszy raz 
próbującej trafić do nieco starszego odbiorcy)14. Komedyjki dla najmłod
szych ze „Światka Dziecięcego” reprezentowały jedynie trzy dydaktyczne, 
częściowo wierszowane drobiazgi Zofii Konopackiej, Rozalii Brzezińskiej 
i Zofii Zacharkiewicz, oparte głównie na wątkach działalności charytatywnej 
i „dobrych uczynków”15.

Kontynuowano stworzony za redakcji Wacława Podwińskiego nowy 
dział „D e k l a m a t o r  m ł o d z i e ż y ”, wyraźnie odróżniany od innych 
tekstów wierszowanych tygodnika i zawierający utwory w intencji redakcji 
szczególnie się nadające do nauczenia na pamięć i wykorzystywania do de
klamacji przy stosowanych okolicznościach towarzyskich. W interesującym 
tutaj okresie wydrukowano w tym dziale 7 wierszy, niemal wyłącznie pióra 

„krajowych” romantyków (Mieczysława Romanowskiego, Władysława Sy
rokomli i Kornela Ujejskiego), ale szczególną wagę redakcja przypisywała 
tutaj młodzieńczemu wierszykowi Stefana Żeromskiego Piosnka rolnika, 
jedynemu świadectwu związków przyszłego głośnego pisarza z „Przyjacielem 

12 M.Szawłowska, Kwiat paproci, „Przyjaciel Dzieci” 1913, nr 25–28.
13 M. GersonDąbrowska, Pod murami Częstochowy, „Przyjaciel Dzieci” 1913, 

nr 34–38.
14 J. Porazińska, Małgosia w górach, „Przyjaciel Dzieci” 1913, nr 43–49.
15 Z. Konopacka, Spóźniona ofiara, „Światek Dziecięcy” 1913, nr 26–33; R. Brze

zińska, Wędrowny grajek, tamże 1913, nr 37–43; Z. Zacharkiewicz, Niezgodna 
Hela, tamże 1913, nr 49–52.
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Dzieci”, datujących się na jego lata szkolne (pierwodruk: 1882, nr 22, prze
druk w roku 1912 w Naszym plonie. Książce pamiątkowej Pięćdziesięciolecia 

„Przyjaciela Dzieci”). Z niewątpliwą przesadą pisano:

Jest to bezsprzecznie jeden z najwcześniejszych utworów znakomitego 
pisarza (…) zwiastuje już wielki i samodzielny talent. „Przyjaciel” 
czuje się szczęśliwym, że był (…) kolebką talentu wielkiego pisarza. 
Niewątpliwie, wiersz ten piękny, tu powtórzony, dziś wzbudzi jesz-
cze większe uczucia, niż budził je przed laty trzydziestu. Dla mło-
dych naszych czytelników niech będzie on wielką zachętą do pracy 
i do dźwigania się ku chwale ojczystej16.

Jedyną innowacją dokonaną w strukturze tygodnika w okresie tymcza
sowej redakcji Stefana Krzywoszewskiego stało się utworzenie w ramach 

„Światka Dziecięcego” „M a ł e g o  d e k l a m a t o r a”, mającego w stosunku 
do najmłodszych czytelników „Przyjaciela Dzieci” pełnić rolą analogiczną 
jak znajdujący się w głównym zrębie pisma „Deklamator młodzieży”. W in
auguracyjnym odcinku 16 VIII 1913 pisano:

W tym dziale „Światek” będzie zamieszczał powinszowania, łatwe 
monologi i dialogi17.

Do końca roku ukazało się 6 odcinków „Małego deklamatora”, wypeł
nianych niemal wyłącznie przez użytkowe rymowanki z powinszowaniami, 
sygnowane przez K. Korzeniowską (w rodzaju Powinszowania Zbyszka, 
Co damy mamusi na imieniny czy Jak Zosia życzyła mateczce, autorka 
wierszyków nigdy nie używała pełnego imienia), nie ukazały się natomiast 
zapowiadane „łatwe monologi i dialogi”.

16 Deklamator młodzieży, „Przyjaciel Dzieci” 1913, nr 20, s. 238.
17 Mały deklamator, „Światek Dziecięcy” 1913, nr 33.
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3.
„Workowaty” i niezbyt wewnętrznie spójny dział a r t y k u ł ó w  h i s t o 
r y c z n y c h ,  k r a j o z n a w c z y c h  i  e t n o g r a f i c z n y c h  (w sumie 
28 publikacji) pierwsze z nich traktował wyraźnie marginalnie. Znalazły się 
tu przede wszystkim odnoszące się do różnych epok szkice wspomnianej już 
wyżej E. Lenartowskiej18. Wymienić także m.in. należy artykulik o wyprawie 
Bolesława Chrobrego na Kijów i związaną z tym legendę o „szczerbcu”, 
traktowaną tu zresztą bezkrytycznie jako fakt dziejowy19, szkic Adama 
Chętnika Młodzież w dawnej Polsce20, eksponujący przede wszystkim spra
wy tężyzny fizycznej i przygotowania do wojaczki, oraz zwłaszcza jedyny 
odnoszący się już do wieku XIX artykuł o wielkopolskim pionierze pracy 
organicznej Karolu Marcinkowskim21. W sumie jednak publikacje te były 
raczej przypadkowe i nie tworzyły jakiejś wyraźnej, zaplanowanej i spójnej 
całości. Nie można tego powiedzieć o krajoznawczoetnograficznej części 
działu. Jego eksponowaną partią stały się przede wszystkim powstające 
pod piórami dziecięcych czytelników tygodnika w rezultacie rozpisanego 
konkursu22 relacje z wycieczek po kraju (nie tylko w granicach Królestwa), 
drukowane jako nagrodzone głównymi nagrodami „prace konkursowe”23. 
Dziecięce zapiski relacjonowały szczegóły konkretnych podróży, przynosiły 
informacje o odwiedzanych miejscowościach, ciekawostkach i związanych 

18 Przykładowo: E. Lenartowska, Maria Leszczyńska, „Przyjaciel Dzieci” 1913, 
nr 25; taż, Unia Horodelska, tamże 1913, nr 40; taż, Śmierć ks. Józefa Poniatow-
skiego, tamże 1913, nr 42. Nota bene uderzała bałaganiarska beztroska redakcji, 
zaliczającej część popularyzatorskich szkiców tejże autorki do działu histo
rycznokrajoznawczoetnograficznego, część zaś – do… powieści, opowiadań 
i życiorysów (jak wspomniana Maria Leszczyńska odnotowana w rocznym spisie 
treści dwukrotnie w różnych działach (!) czy inne publikacje wzmiankowane 
wyżej w przypisie 9).

19 B., Wyprawa Chrobrego na Kijów, „Przyjaciel Dzieci” 1913, nr 29.
20 A. Chętnik, Młodzież w dawnej Polsce, „Przyjaciel Dzieci” 1913, nr 28–29.
21 Z. B., Z Zaboru pruskiego. O dzielnym polaku [!] Karolu Marcinkowskim, „Przy

jaciel Dzieci” 1913, nr 50.
22 Konkurs na wycieczkę, „Przyjaciel Dzieci” 1913, nr 30.
23 Wycieczka do Bodzentyna (z opisu Henryka Jasińskiego), „Przyjaciel Dzieci” 1913, 

nr 44; Wycieczka z Pieskowej Skały do Ojcowa (z opisu Julka Hoffmana), tamże 
1913, nr 45; Wycieczka do Koniuszy (z opisu Janiny Podolskiej), tamże 1913, 
nr 46; Wycieczka do Tyńca (z opisu Kazimierza Mitery), tamże 1913, nr 50 (praca 
wyróżniała się rozmiarami oraz własnoręcznie wykonanymi rysunkami autora).
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z nimi podaniach, opisywały wygląd i stroje napotkanych lokalnych włościan 
a także – zwłaszcza w relacji z Tyńca – eksponowały jakby ponadzaborową 
wspólnotę polskich skautów. Drugim składnikiem części krajoznawczo

etnograficznej działu były opisy różnych regionów spoza Kongresówki, 
ongiś przynajmniej częściowo związanych z dziejami Polski24. Ponadto 
zamieszczono artykuł o Szwajcarii (właściwie jednak koncentrujący się 
głównie na szwajcarskich polonicach literackich)25 oraz o niepodległej 
dopiero od roku 1912 Albanii26.

Dział p o g a d a n e k  z e  s z t u k i  został w drugiej połowie 1913 roku 
(ukazało się wtedy w nim 11 publikacji) niemal całkowicie zmonopolizo
wany przez nową autorkę – malarkę i graficzkę Zofię Stankiewiczównę27, 
która wyraźnie działała według przejrzystego i spójnego planu. Autorka 
ta zaprezentowała swego rodzaju wprowadzający ogólny szkic teoretyczny 
Co to jest sztuka i jakie były najdawniejsze jej przejawy. Wywodziła jej genezę 
z – jej zdaniem – wrodzonego człowiekowi dążenia do piękna oraz równie 
wrodzonej chęci odtwarzania widzianych przedmiotów i klasyfikowała 
ją na odmianę słuchową (poezja, śpiew, muzyka, taniec) i – najbardziej 
ją interesującą – wzrokową (rzeźba, malarstwo, architektura). Podawała 
też nieco informacji o artystycznych dokonaniach człowieka pierwotnego, 
wyrażających się już w zdobieniu narzędzi, broni i tworzeniu pierwszych 
ozdób ciała28. W kolejnej grupie obficie ilustrowanych szkiców zapre
zentowała podstawowe wiadomości o sztuce starożytnego Egiptu, Grecji 
i Rzymu29. W trzeciej grupie publikacji znalazły się sylwetki wybranych 

24 Przykładowo: Cz. Kals., Ukraina, „Przyjaciel Dzieci” 1913, nr 32; Z. Morawska, 
Z wybrzeży Bałtyku, tamże 1913, nr 41; J. Kamieński, Na Rusi, tamże 1913, nr 42.

25 W.S. [W. Szczęsny], Czem nęci serce Polaka Szwajcaria? „Przyjaciel Dzieci” 1913, 
nr 29–30.

26 W. Umiński, Albania, „Przyjaciel Dzieci” 1913, nr 47–48.
27 Tak jednolicie sygnowano jej artykuły w rocznym spisie treści. Poszczególne 

publikacje autorki podpisywane były jednak bardzo różnorodnie: Sk. Stank., 
Z. Sk. Stankiewicz, Sk. Stankiewicz, Skor. Stankiewicz, Sk. Stankiewiczówna, 
Z. SkorobohataStankiewicz.

28 Z. Sk. Stankiewicz, Co to jest sztuka i jakie były najdawniejsze jej przejawy, 
„Przyjaciel Dzieci” 1913, nr 31.

29 Sk. Stank, Styl egipski, „Przyjaciel Dzieci” 1913, nr 35; Sk. Stankiewiczówna, Styl 
grecki, tamże 1913, nr 45–47; Z. SkorobohataStankiewicz, Styl rzymski, tamże 
1913, nr 50.
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artystów polskich: Artura Grottgera30, Jana Matejki31 oraz przede wszystkim 
– po raz pierwszy w „Przyjacielu Dzieci” – Stanisława Wyspiańskiego jako 
malarza, grafika i projektanta wnętrz. Był to więc kolejny, nader istotny krok 
w zbliżaniu warszawskiego tygodnika do wybranych aspektów modernizmu. 
W obszernym, jak na „Przyjaciela Dzieci”, szkicu Stankiewiczówna określiła 
Wyspiańskiego jako twórcę arcydzieł literackich i malarskich cechujących 
się, jeśli chodzi o te ostatnie – jej zdaniem – „zamiłowaniem do dekora
cyjności”, „zwracaniem uwagi na wyraz, który umiał wydobyć niewielu 
liniami” oraz „wyrażaniem nastroju i uczuć”. Omawiała Wyspiańskiego 
prace krajobrazowe i portretowe, projekty witraży oraz prace zdobnicze 
(ze szczególnym uwzględnieniem wnętrza domu Towarzystwa Lekarskiego 
w Krakowie, które zdawała się uznawać za jedno z największych osiągnięć 
artysty)32. Bez wątpienia, szkic o Wyspiańskim był jednym z najbardziej 
znaczących tekstów „Przyjaciela Dzieci” czasu krótkiej tymczasowej kadencji 
Stefana Krzywoszewskiego.

Dział „D z i w y  p r z y r o d y ” (12 publikacji) wypełniany był przez 
teksty aż siedmiu autorów, wśród których dominowali znani już dobrze 
czytelnikom tygodnika popularyzatorzy, tacy jak przede wszystkim Bohdan 
Dyakowski33 oraz osoba używająca kryptonimu Hael34. Zwracała uwagę 
niemal całkowita koncentracja uwagi na świecie zwierzęcym, zmarginali
zowanie zaś tak chętnie wcześniej podejmowanych zagadnień odnoszących 
się do roślin czy przyrody nieożywionej.

Dział o d k r y ć  i  w y n a l a z k ó w  (20 tekstów) podobnie jak wcze
śniej zdominowany był głównie przez ciekawostkowe szkice i ilustrowane 
artykuły autora sygnującego Stan. Podobnie jak wcześniej, skupiały się one 
na militariach35, nowinkach technicznych i technologicznych odnoszących 

30 Sk. Stank, Artur Grottger, „Przyjaciel Dzieci” 1913, nr 26.
31 Sk. Stankiewicz, Jan Matejko, „Przyjaciel Dzieci” 1913, nr 36.
32 Skor. Stankiewicz, Nasi wielcy artyści. Stanisław Wyspiański, „Przyjaciel Dzieci” 

1913, nr 40–41.
33 Przykładowo: B. Dyakowski, Tańce albatrosów, „Przyjaciel Dzieci” 1913, nr 21; ten

że, O perłopławach i perłach, tamże, 1913, nr 33; tenże, Ptaki przenoszące pyłek 
kwiatów, tamże 1913, nr 35.

34 Przykładowo: Hael, Olbrzymie chrząszcze, „Przyjaciel Dzieci” 1913, nr 23; tenże, 
Szkodnicy lasów, tamże, 1913, nr 37; tenże, Miłość rodzicielska u zwierząt, tamże 
1913, nr 43.

35 Przykładowo: Stan., Wojna w powietrzu, „Przyjaciel Dzieci” 1913, nr 22.
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się do codziennej egzystencji36 oraz nowych, wielkich przedsięwzięciach 
technicznobudowlanych w rodzaju będącego wówczas jeszcze w budowie 
Kanału Panamskiego37. Wiele uwagi poświęcono też wynalazkowi tele
grafu iskrowego38, mikrofotografii i jej znaczeniu dla badania przyrody39 
oraz daktyloskopii40. Od podobnych publikacji działu z lat 1911, 1912 
i pierwszej połowy 1913 roku szkice z czasów tymczasowej redakcji Stefana 
Krzywoszewskiego odróżniały się znacznym wzrostem objętości, poniekąd 
świadczącym o wzroście znaczenia i prestiżu tej grupy tekstów.

Bardzo rozwinął się utworzony niewiele wcześniej, za redakcji Wacława 
Podwińskiego, dział a r t y k u ł ó w  s p o ł e c z n y c h  (12 tekstów), które tym 
razem stworzyły dość spójny blok wychowawczych publikacji perswazyjnych 
ukierunkowanych na wykształcenie w czytelnikach „Przyjaciela Dzieci” 
określonych cech charakteru i pożądanych, zdaniem redakcji, zachowań 
we współczesnych realiach kraju i narodu pozbawionego państwowości. 

Hasłem naczelnym (bez wątpienia będącym echem nieco wcześniejszych 
i równoległych przemian świadomości modernistycznej) była kwestia „czy
nu”, jakiego winni dokonać młodzi Polacy marzący o byciu kontynuatorami 
dzieła dawnych historycznych wojowników i zdobywców. Zdaniem redakcji, 
w najnowszych realiach w odniesieniu do dzieci i młodzieży zmienił się 
wszakże rodzaj walki i cele do osiągnięcia:

Orężem Waszym – zeszyt i książka; polem rycerskich wystąpień – ściany 
szkolne, doboszem – myśl niestrudzona, wiodąca na podbój wiedzy.
Potrzeba nam dzielnych, rozumnych rolników, abyśmy mogli ostać 
się na naszym zagonie.
Potrzeba nam zdolnych kupców i przemysłowców, abyśmy się z biedy 
ogólnej dźwignęli do większego dobrobytu.

36 Przykładowo: Stan., Ochrona przed piorunem, „Przyjaciel Dzieci” 1913, nr 26; tenże, 
Elektryczna łazienka, tamże 1913, nr 33; tenże, Sztuczne płótna i skóry, „Przyjaciel 
Dzieci” 1913, nr 43.

37 Stan., Kanał łączący dwa oceany, „Przyjaciel Dzieci” 1913, nr 45–47.
38 Cykl W. Szczęsnego składający się z artykułów: Fale wodne, dźwiękowe i elektryczne, 

„Przyjaciel Dzieci” 1913, nr 27; Prąd elektryczny, tamże 1913, nr 28–29; Telegrafia 
iskrowa, tamże 1913, nr 31–32, 34.

39 Zofia S., Mikrofotografia, „Przyjaciel Dzieci” 1913, nr 30.
40 Stan., Tajemnice ludzkich palców, „Przyjaciel Dzieci” 1913, nr 32.
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Potrzeba nam rozumnych kapłanów i nauczycieli, abyśmy mogli 
rozniecić oświatę, krzewić kulturę i etykę po całym kraju.
Potrzeba nam uczonych, myślicieli, wynalazców, abyśmy nie dreptali 
na szarym końcu ludzkości, ale umieli szukać nowych dróg, iść dum-
nie w pierwszych szeregach najbardziej kulturalnych społeczeństw.
Potrzeba nam wreszcie wieszczów, któryby pieśnią natchnioną wiedli 
nas wciąż z wiarą, miłością i tęsknotą ku wyżynom
(…)
Powracajcie więc do nauki szkolnej z radością i tęsknotą, powracajcie 
do szeregów rycerstwa, które pragnie walczyć z ciemnotą i biedą na-
szego kraju, a siłą rozumu i serca chce dlań zdobyć lepszą przyszłość41.

„Przyjaciel Dzieci” wskazywał młodym czytelnikom stosunkowo rozbu
dowany system środków mających sprzyjać i służyć realizacji tak rozumia
nemu „czynu”. Były to środki dwojakiego rodzaju. Po pierwsze – wynikające 
z doskonalenia się osobistego, charakterologicznego i duchowego, zapobie
gające potencjalnym a groźnym „w młodzieży samej tkwiącym zarodkom 
przyszłej śmierci bohaterskich porywów”. Zaliczano tutaj nieodkładanie 
czynów na potem, wytrwałość w pracy, działanie w poczuciu spełniania 
obowiązku a nie dla poklasku, silną wolę, umiejętność pokonywania wła
snych słabości i niepoddawania się ewentualnym złym warunkom i oko
licznościom42. Druga grupa obejmowała postulowane – zresztą w dość 
kategorycznym tonie – pożądane przedsięwzięcia wynikające z relacji 
ze społeczeństwem, starszymi i rówieśnikami. Na plan pierwszy wysu
wano tutaj przede wszystkim potrzebę szacunku, uznania, przywiązania 
i wdzięczności dla trudu przedstawicieli nisko płatnego zawodu nauczy
cielskiego, dodatkowo pozbawionego – w realiach Królestwa Polskiego 

– zabezpieczenia emerytalnego43. Akcentowano – zwłaszcza w odniesieniu 

41 Redakcja, Do szeregu!, „Przyjaciel Dzieci” 1913, nr 37, s. 437.
42 W. Szczęsny, O prawdziwym bohaterstwie, „Przyjaciel Dzieci” 1913, nr 39.
43 W. Szczęsny, Nauczycielska dola, „Przyjaciel Dzieci” 1913, nr 48. W artykule tym 

przywoływano m.in. smutne losy osobiste schorowanej i opuszczonej nauczycielki, 
także znanej zresztą dawniejszym czytelnikom tygodnika literatki Bronisławy 
Porawskiej oraz apelowano o wsparcie również przez dzieci warszawskiej sa
mopomocowej „Spółki Nauczycielskiej”, spółdzielczego sklepu z przyborami 
szkolnymi i artykułami piśmienniczymi: „(…) niech każdy uczeń i uczennica, 
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do dzieci polskich żyjących na obczyźnie lub poza polskimi obszarami 
etnicznymi – konieczność utrzymywania dumy narodowej, wzorowej 
postawy obywatelskiej i społecznej pozwalającej weryfikować pozytywnie 
przypisywane potocznie Polakom wady, ciągłego pogłębiania znajomości 
języka ojczystego, polskiej literatury i historii44. Za przykład podawano 
tutaj zwłaszcza postawę Polaków – także dzieci – podległych prześlado
waniom narodowym w dzielnicy pruskiej45. Nawoływano do solidarności, 
współczucia i zrozumienia dla sierot (służyło temu popularyzowanie idei 
tzw. „gniazd sierocych” – charytatywnych ośrodków zastępczej opieki 
i podstawowego kształcenia dla sierot, których w roku 1913 miało być 
w Królestwie zaledwie pięć)46 oraz pozbawionych oświaty dzieci wiejskich, 
co łączyło się z apelem do przebywających na wakacjach dzieci z miast, aby 
szukały kontaktów z niepiśmiennymi rówieśnikami i próbowały uczyć ich 
czytania oraz pisania47. Oryginalnym środkiem wdrażania „czynu” stal się 
z kolei – wzorowany podobno na doświadczeniach dziecięcych organizacji 
brytyjskich – pomysł praktycznego wdrażania patriotyzmu poprzez bojkot 
towarów niekrajowego i niepolskiego pochodzenia (wymierzony – domyśl
nie w związku z ówczesnymi napięciami narodowymi w dzielnicy pruskiej 

– przede wszystkim w produkty pochodzące z Niemiec):

Ile milionów rubli zostałoby w kraju, ileż nowych warsztatów pracy 
powstałoby, gdyby każde polskie dziewczę przed kupnem fartuszka, 
kapelusza, wstążki, koronki, zastanowiło się, skąd one pochodzą, czy 
nie można by nabyć tegoż z polskich źródeł?

każdy czytelnik «Przyjaciela» kupują i sprowadzają wszystko, co im do nauki 
potrzebne ze Spółki Nauczycielskiej” (s. 570).

44 J. Porazińska, Godnie reprezentujcie!, „Przyjaciel Dzieci” 1913, nr 25; taż, Do tych, 
którzy są zdala, tamże 1913, nr 38.

45 Z. B., Nie oddam ziemi!, „Przyjaciel Dzieci” 1913, nr 32; Jak umieją poważnie 
myśleć dzieci z Poznańskiego, tamże 1913, nr 40.

46 E. Łukasik, Gniazda sieroce, czyli jak dzieci odnajdują znowu swych rodziców, 
„Przyjaciel Dzieci” 1913, nr 21.

47 W. S. [W. Szczęsny?], Co można dobrego zrobić podczas wakacyj, „Przyjaciel 
Dzieci” 1913, nr 24. Przy okazji propagowano usilnie postać Konrada Prószyń
skiego (Promyka) i jego metodę nauki czytania i pisania – E. Żypowska, Metoda 
Promyka, „Przyjaciel Dzieci” 1913, nr 28.
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Niech każda uczennica każdej szkoły obejrzy swój ołówek, obsadkę, 
stalówkę, zeszyt, czy są z polskiej fabryki, a jeśli nie, to niech poszuka, 
zażąda polskich wyrobów48.

W sumie dział artykułów społecznych czasu redakcji Stefana Krzywoszew
skiego okazał się jedną z lepiej prowadzonych, spójnych i konsekwentnych 
partii warszawskiego tygodnika, co zawdzięczał przede wszystkim artykułom 
Janiny Porazińskiej i Wacława Szczęsnego. Nie można jednak nie zauważyć, 
iż właściwie łączył – nowatorską na swoich łamach – późnomłodopolską 
ideę „czynu” z jej praktycznym rozumieniem właściwie w duchu dobrze 
już zakorzenionego w tygodniku od dawna myślenia o tradycjach pozyty
wistycznych (kult nauki, wiedzy i oświaty, dbałość o gospodarczy rozwój 
i interesy kraju, praca u podstaw z ludem).

4.
Lżejszą, ciekawostkoworozrywkową część „Przyjaciela Dzieci” otwierał 
dział r o z m a i t o ś c i  (27 pozycji), jak wcześniej składający się z najczęściej 
niewielkich objętościowo not i miniartykulików, bardzo zróżnicowanych 
treściowo i zakwalifikowanych tutaj, a nie do „poważniejszych” działów, 
prawdopodobnie głównie ze względu na drobne rozmiary i raczej cie
kawostkowy charakter. Ukazywały się anonimowo lub były sygnowane 
m.in. przez Helenę Bojarską czy Adama Chętnika. Zgodnie z nazwą działu 
były kapryśnie wielotematyczne, bez jakiejkolwiek wspólnego mianownika. 
Niektóre z nich, jakby bardziej „poważniejsze”, umieszczano w tygodniku 
przemieszane z publikacjami głównych działów, inne, często składane drobną 
czcionką, skupiano na końcowych kolumnach z nadtytułem „Rozmaitości”. 
Znalazły się tu m.in. doniesienia dotyczące nowych nominacji w Kościele 
rzymskokatolickim i objęcia funkcji arcybiskupa warszawskiego przez 
ks. Aleksandra Kakowskiego49, drobne utwory fabularne i anegdoty50, ko

48 W. Szczęsny, Jak pojmują patriotyzm dziewczęta angielskie, „Przyjaciel Dzieci” 
1913, nr 45, s. 534.

49 Arcypasterz warszawski, „Przyjaciel Dzieci” 1913, nr 22; Uroczystości ingresu 
nowego arcybiskupa, tamże, 1913 nr 39.

50 Przykładowo: Wujcio, Roztropna myszka, „Przyjaciel Dzieci” 1913 nr 21; K. Wo
łyńska, Z życia Liszta, tamże 1913, nr 33; A. Ch. [A. Chętnik?], Przygoda Wojciecha 
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lekcje przysłów51, ciekawostki o zwierzętach52, wreszcie – apel o zachowanie 
czystości języka polskiego53 czy poradnik praktyczny stworzenia domowego 
teatrzyku marionetek54. Do działu rozmaitości zaliczano też – pojawiające 
się skądinąd jedynie sporadycznie i przypadkowo – anonse i noty rekla
mowe o nowościach książkowych dla młodego odbiorcy, bynajmniej nie 
rozbudowane do rozmiaru recenzji55.

Integralną częścią działu była – na swój sposób jednak autonomicz
na – regularna cotygodniowa rubryka pt. „Co się stało?”, zainaugurowana 
w sierpniu 1913 (razem 19 odcinków) – rodzaj kontynuacji dawniejszej 

„Gazetki”, odpowiednika skierowanej do dzieci prasówki. W rubryce (po
dzielonej na części „U nas” – tzn. na ziemiach polskich trzech zaborów 
i wśród Polaków za granicą i „Na szerokim świecie”) zamieszczono w sumie 
około 100 drobnych notek o wybranych aktualiach, głównie kulturalnych 
i naukowych, w niewielkim stopniu także politycznych, zwracając większą 
uwagę na wypadki prześladowania polskości pod panowaniem pruskim, ale 
zauważając też np. odrzucenie przez rosyjską Dumę projektu dozwolenia 
używania języka polskiego jako pomocniczego w administracji samorzą
dowej Królestwa Polskiego.

Dział „J a j k o  K o l u m b a” (20 tekstów), podobnie jak wcześniej sy
gnowany przez osobę podpisującą się „NieKolumb”, był w dalszym ciągu 
rodzajem dowcipnej i pouczającej rozrywki, polegającej na wskazówkach 
do sporządzania w warunkach domowych na pozór niezwykłych tricków 

(anegdota ludowa), tamże 1913, nr 49.
51 Przysłowia chińskie, „Przyjaciel Dzieci” 1913, nr 27; Przysłowia perskie, tamże 

1913, nr 38.
52 Przykładowo: Stan., Mądry koń, „Przyjaciel Dzieci” 1913, nr 23; H. Bojarska, 

Pod wpływem śpiewu, tamże 1913, nr 37.
53 J. Kamiński, O czystość mowy ojczystej, „Przyjaciel Dzieci” 1913, nr 41.
54 D., Jak można zrobić scenę marionetkową?, „Przyjaciel Dzieci” 1913, nr 52.
55 Przykładowo: Cz. Kals., Krótki rys ratownictwa, „Przyjaciel Dzieci” 1913, 

nr 30; Sprawozdania z książek, tamże 1913, nr 39, Bohaterka Adrianopola, tamże 
1913, nr 40.
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i sztuczek opartych na znajomości prawideł fizyki56 czy biologii57. Jak po
przednio, każdy z tricków był starannie objaśniany z przywołaniem sto
sownych reguł naukowych.

Dział z a b a w,  g i e r,  s p o r t ó w,  k o n k u r s ó w  (11 publikacji) kon
centrował się przede wszystkim na popularyzacji i nauce różnych „podwór
kowych” gier ruchowych na świeżym powietrzu58, propagowaniu czynnego 
uprawiania ćwiczeń fizycznych i określonych sportów59, także – w mniejszym 
stopniu – rozrywek umysłowych60.

Stworzona za redakcji Wacława Podwińskiego rubryka „M ó j  Wo j t u ś”, 
jedyny oryginalny element przeznaczonego dla najmłodszych dodatku 

„Światek Dziecięcy” niemający swojego odpowiednika w głównym zrębie 
tygodnika, w dalszym ciągu wypełniana była przez Janinę Porazińską pod
pisującą się jako Ciocia Józia. W 10 krótkich odcinkach cyklu, drukowanego 
z kapryśną nieregularnością, odnotowywała zabawne powiedzonka czy 
polegające na nieporozumieniach gafy z kategorii „humoru w krótkich 
spodenkach” popełniane przez kilkuletniego chłopczyka (podobno zresztą 
autentycznego krewnego piszącej), dowcipnie ilustrujące zaskakujący do
rosłych, ale nie pozbawiony swoistej logiki sposób rozumowania dziecka. 
Podobnie jak za czasów Podwińskiego, rubryka ta, wyzbyta jakiegokol
wiek nachalnego dydaktyzmu, była prawdziwą ozdobą nie tylko „Światka 
Dziecięcego” w swoich materiałach tradycyjnie grzeszącego cukierkowym 
infantylizmem, ale wręcz całego periodyku.

O ile sądzić po dziale korespondencji z czytelnikami „O d p o w i e d z i 
P r z y j a c i e l a”, zamieszczanego regularnie w każdym numerze, redakcja 
otrzymywała (podpisywane nazwiskami lub niekiedy pretensjonalnymi 
pseudonimami) listy od dzieci nie tylko z Królestwa, ale również „ziem 

56 Przykładowo: NieKolumb, Zdumiewające działanie uderzenia, „Przyjaciel 
Dzieci” 1913, nr 20; tenże, Wulkan w naczyniu z wodą, tamże 1913, nr 23; tenże, 
Jak zgiąć rurkę szklaną, tamże 1913, nr 31.

57 Przykładowo: NieKolumb, Wybuchające strączki, „Przyjaciel Dzieci” 1913, 
nr 28.

58 Przykładowo: M.G., Gra z kółkiem, „Przyjaciel Dzieci” 1913, nr 27; tenże, Balon 
na uwięzi, tamże 1913, nr 31; tenże, Kot i szczur (gra), tamże 1913, nr 41; tenże, 
Płotno (gra), tamże 1913, nr 42.

59 Kongres międzynarodowego kształcenia cielesnego, „Przyjaciel Dzieci” 1913, 
nr 21; A. Chętnik, Pływanie, tamże 1913, nr 36.

60 W.S., Rozrywki arytmetyczne, „Przyjaciel Dzieci” 1913, nr 45.
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zabranych” i innych oddalonych miejscowości Cesarstwa Rosyjskiego, 
pozostałych zaborów oraz sporadycznie także od odbiorców mieszkających 
stale w Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych. Zjawiskiem nowym, sądząc 
po powtarzalności niektórych nazwisk czy pseudonimów, stało się utrzy
mywanie z „Przyjacielem Dzieci” względnie stałych kontaktów. Tematyka 
korespondencji nie ulegała istotnym zmianom – były to najczęściej wrażenia 
z lektury tygodnika, rozwiązania zagadek, szarad i rebusów, także własne 
wierszowane próby pisarskie i – niekiedy wykorzystywane później na ła
mach pisma – własne propozycje zagadek czy szarad. Redakcja zwracała 
dużą uwagę na poprawność językową i ortograficzną otrzymywanych listów, 
nie wahała się piętnować zauważonych usterek.

***
25 października 1913 na łamach warszawskiego tygodnika pojawił się 

odredakcyjny komunikat (powtórzony następnie 1 i 22 listopada) zapowia
dający bardzo istotne zmiany:

Zachęceni wzrastającym powodzeniem naszego pisma zamierzamy 
z początkiem roku przyszłego udoskonalić je i rozszerzyć. Przede 
wszystkim więc rozdzielimy zupełnie pismo dla m a ł y c h  d z i e c i 
od pisma dla s t a r s z y c h , tak, że każde z nich będzie można prenu-
merować osobno. Zmienią się również tytuły, stosownie do treści. 
A więc p i s m o  d l a  s t a r s z y c h  nazywać się będzie od Nowego Roku 
„ P r z y j a c i e l  M ł o d z i e ż y ” , pisemko zaś dla n a s z y c h  m a ł y c h 
c z y t e l n i k ó w, zamiast dotychczasowego tytułu otrzyma nową, ale 
uświęconą już przeszło półwiekową tradycją nazwę „ P r z y j a c i e l 
D z i e c i ”. Ten nowy „Przyjaciel Dzieci” zachowa dotychczasowy 
format „Światka Dziecięcego”, powiększy jednak d w u k r o t n i e  ilość 
stronic tekstu i otrzyma kolorową okładkę.
Czytelnicy nasi niezawodnie będą zadowoleni z tych zmian, które 
przeprowadzić zamierzamy. Pisma będą jeszcze bogatsze w treść 
i ilustracje jak dotychczas, a w tece redakcyjnej mamy cały szereg 
niezmiernie ciekawych powieści, opowiadań i artykułów z różnych 
dziedzin.
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Szczególną uwagę zwracamy również na „ B i b l i o t e k ę  d l a  m ł o -
d z i e ż y ” , której tomiki i w roku przyszłym co miesiąc będą wycho-
dzić. Przygotowaliśmy dla „Biblioteki” wiele ciekawych powieści, 
z  p r z e ś l i c z n y m i  i l u s t r a c j a m i .
Niech więc każde z was, mili czytelnicy, u w a ż n i e  s o b i e  p r z e c z y t a 
to nasze zawiadomienie i da je do przeczytania swoim R o d z i c o m 
i  O p i e k u n o m , aby przy odnawianiu prenumeraty na rok przyszły 
nie było pomyłek. Pamiętajcie, że pismo dla s t a r s z y c h  d z i e c i 
nazywać się będzie od Nowego Roku „ P r z y j a c i e l  M ł o d z i e ż y ” , 
zaś dla m a ł y c h  „ P r z y j a c i e l  D z i e c i ”. Tytuł „Światek Dziecięcy” 
zniknie zupełnie61.

W sumie krótka tymczasowa (i raczej nominalna) kadencja redaktorska 
Stefana Krzywoszewskiego nie przyniosła „Przyjacielowi Dzieci” szczegól
niejszych osiągnięć, jakkolwiek odnotować trzeba poczynione dalsze kroki 
we wprowadzaniu na łamy pisma autorów już młodopolskich i wyraźne 
ożywienie działu artykułów społecznych. Tym samym pomysł gruntownej 
reformy tygodnika i jego podziału na dwa powiązane ze sobą, ale formalnie 
już od siebie niezależne pisma skierowane do różnych wiekowo kategorii 
odbiorców rysował się jako bodaj najdonioślejsze wydarzenie w „Przyja
cielu Dzieci” drugiej połowy roku 191362. Można domniemywać, iż idea 
ta zrodziła się w większym stopniu wśród tzw. kierowników literackich 
tygodnika (Józefa Jankowskiego, Stefana Gębarskiego, być może także bardzo 
dotychczas aktywnej w „Światku Dziecięcym” Janiny Porazińskiej) niż u – 
niemającego de facto nic wspólnego z pisarstwem dla dzieci – nominalnego 
tymczasowego redaktora Stefana Krzywoszewskiego. 20 grudnia 1913 roku 
w przedostatnim numerze „Przyjaciela Dzieci” w dotychczasowym kształcie 

61 Redakcja, Do naszych czytelników, „Przyjaciel Dzieci” 1913, nr 43, s. 520 (za
chowano oryginalne wyróżnienia w tekście).

62 Warto zauważyć, że pierwszym całkowicie samodzielnym czasopismem wyłącz
nie dla młodszych dzieci było edytowane nakładem i drukiem Michała Arcta 
warszawskie „Moje Pisemko” (1902–1915), redagowane przez Anielę Szycównę 
a później od roku 1905 Marię BuynoArctową, planowane uruchomienie po
dobnego periodyku przez Towarzystwo Akcyjne Wydawnicze „Świat” trafiało 
więc na grunt już w jakimś stopniu sprawdzony i wypróbowany.
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zamieszczono obszerne anonse reklamowe już przygotowywanych dwóch 
nowych pism, w których czytamy m.in.:

Istniejący od lat 52 tygodnik ilustrowany pt. „Przyjaciel Dzieci” prze-
kształcony będzie od Nowego Roku 1914 na pismo pt. „P r z y j a c i e l 
M ł o d z i e ż y ”.
„Przyjaciel Młodzieży”, pismo tygodniowe, ilustrowane, dla czytel-
ników od lat 10 do 16, drukuje powieści historyczne, podróżnicze, 
pogadanki naukowe itd.
„Przyjaciel Młodzieży” w każdym numerze podawać będzie kronikę 
sportową oraz dział gier i zabaw ruchowych. Specjalną uwagę zwracać 
będziemy na ruch skautowy, mając zapewnione współpracownictwo 
wybitnych sił fachowych.
(…)
„P r z y j a c i e l  D z i e c i ” tygodnik ilustrowany po 52 latach istnienia 
zostaje przekształcony na pismo wyłącznie dla dziatwy od lat 5 do 10.
„Przyjaciel Dzieci” drukować będzie opowiadania, bajeczki, wierszy-
ki zagadki i szarady w formie łatwej, przystępnej dla młodziutkich 
czytelników.
Każdy numer „Przyjaciela Dzieci” składa się z 16 stronic tekstu, 
obficie ilustrowanego, drukowanego pięknym, wyraźnym pismem, 
oraz kolorowej okładki63.

Ogłoszenia zachęcały do nabywania przez prenumeratorów planowa
nych comiesięcznych „ręcznie ozdobnie oprawnych” tomów serii książko
wej „Biblioteka dla Młodzieży” (za kwartalną opłatą 45 kop.) i oferowały 
korzystne warunki finansowe tym, którzy zdecydują się abonować oba 
tytuły równocześnie64.

63 Zob. ogłoszenia: „Przyjaciel Dzieci” 1913, nr 51, s. 619.
64 Dla „Przyjaciela Młodzieży” prenumerata miała kosztować w Warszawie 

1 rub. kwartalnie (z dopłatą 10 kop. za odnoszenie do domu), na prowincji 
– 1,25 rub.; dla „Przyjaciela Dzieci” w Warszawie 2 rub. rocznie (z dopłatą 
10 kop. za odnoszenie do domu), na prowincji – 3 rub. Prenumeratorzy chcący 
otrzymywać oba tytuły mieli płacić w Warszawie tylko 5 rub. rocznie (zamiast 
6) a na prowincji 6 urb (zamiast 8).
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W dziejach najdłużej w okresie zaborów ukazującego się czasopisma dla 
dzieci ewidentnie następował całkowicie nowy etap, który – czego wszakże 
nie można było wówczas przewidzieć – miał trwać jedynie 22 miesiące, 
w tym aż 15 już w burzliwych realiach toczącej się wojny światowej.
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Agnieszka Cieślikowa

RADIO JAKO NOWE MEDIUM 
W OPINIACH POLSKICH AUTORYTETÓW 

DRUGIEJ POŁOWY LAT 20. XX W IEKU

nA podstAwIe publIkAcjI 
tygodnIkA „rAdIo” 1926–1929

Narodziny i rozwój cywilnej radiofonii w Polsce w latach dwudzie
stych XX wieku nieco paradoksalnie spowodowały pojawienie 
się całego segmentu czasopism poświęconych różnym aspektom 

radiotechniki i radia jako powszechnego nadawcy. Obok najprostszej 
funkcji, czyli publikowania programów radiowych, także zagranicznych, 
czasopisma te stawiały sobie za cel spopularyzowanie korzystania z radia, 
udzielały porad technicznych i praktycznych, omawiały materiał dostar
czany przez rozgłośnie regionalne Polskiego Radia, czasem publikowały 
zdjęcia z transmitowanych wydarzeń, portrety spikerów i autorów audycji, 
niejako dodając obraz do dźwięku. Spośród tych czasopism najbardziej 
znanym i trwałym okazał się tygodnik „Radio. Ilustrowany Tygodnik dla 
Wszystkich”, wydawany od 19 grudnia 1926 do 30 września 1934 roku 
i kontynuowany następnie przez tygodnik „Antena”. Na treść czasopisma 
składały się artykuły problemowe dotyczące radiofonii w Polsce, omówienia 
audycji centralnych i regionalnych rozgłośni, stały dział radiotechniczny 
(Habielski 1985, s. 51–52).

Redaktorem „Radia. Ilustrowanego Tygodnika dla Wszystkich” był Zdzi
sław Kleszczyński, pisarz i dziennikarz, felietonista „Kuriera Warszawskiego”, 
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automobilista i taternik (Grzegorczyk 1990, s. 608–609; Czabanowska
Wróbel 2013, s. 202). Redaktorem działu technicznego był inż. Eugeniusz 
Porębski, a wydawcą początkowo Aleksander Bajer, następnie zaś Spółka 
Wydawnicza „RA”. Powiązanie pisma z Polskim Radiem nie było oficjalnie 
ujawniane (Kwiatkowski 1980, s. 476).

W pierwszym okresie istnienia, towarzyszącym wczesnej fazie rozwoju 
działalności nadawczej Polskiego Radia, tygodnik zamieścił szereg wypo
wiedzi na temat radiofonii, uzyskanych od znanych i popularnych osób 
ze świata polityki, nauki, literatury, teatru. Wypowiedzi te przybierały różną 
formę, niekiedy były to relacje z rozmów, kiedy indziej krótkie odpowiedzi 
udzielone pisemnie. Te od najważniejszych respondentów, np. Marszałka 
Sejmu Wojciecha Trąmpczyńskiego, Ministra Spraw Zagranicznych Augusta 
Zaleskiego, weterana działalności niepodległościowej senatora Bolesława 
Limanowskiego czy pisarza i filozofa Aleksandra Świętochowskiego, który 
stwierdził, że wynalazek radia wprawia go w zdumienie (Świętochowski 
1927), umieszczano w formie faksymile na pierwszej stronie. Kilku ludzi 
pióra dostarczyło redakcji „Radia” materiał w postaci wspomnienia lub 
niewielkiego opowiadania. Relacje z rozmów rzadko były sygnowane nazwi
skiem lub inicjałami dziennikarza. Obszerniejsze, podpisane przez E. Sch. 
i Jerzego Lewenstama, zamieszczano w cyklu „Nasze wywiady”. Niektórzy 
rozmówcy mieli tak niewiele do powiedzenia na temat radia, ze dziennikarz 
ratował się uwagami o piesku i mieszkaniu interlokutora.

Wypowiedzi dotyczyły zarówno radia jako środka łączności, także 
wojskowej, jak i radia jako nadawcy audycji dla szerokiej rzeszy odbiorców, 
co nazywano czasem jeszcze po angielsku broadcastingiem.

Redakcja najwyraźniej nie stosowała w pozyskiwaniu wypowiedzi 
żadnego schematu, gdyż nie tylko forma, ale i poruszane przez respon
dentów i rozmówców zagadnienia znacznie się różnią. Na łamach „Radia” 
opublikowano zarówno krótkie, konwencjonalne zapewnienia o wielkiej 
roli radiofonii, jak i rozważania o konkretnych problemach związanych 
z rozwojem nowego medium w Polsce i na świecie; żarciki literatów i opi
nie generałów, refleksje uczonych i prognozy inżynierów. Po żołniersku 
krótko napisał ówczesny Minister Spraw Wewnętrznych generał Felicjan 
SławojSkładkowski:
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Udoskonalenia w środkach łączności są techniczną podstawą szybkiego 
wzrostu kultury w społeczeństwie. Są one równie ważnym warunkiem 
sprawnego funkcjonowania aparatu państwowego. Zrozumiałem więc 
jest z tych względów znaczenie pomyślnego rozwoju radiofonii polskiej 
(P. Minister Spraw… 1927)1.

Generał Edward RydzŚmigły na użyteczność radia w celach wojskowych 
zapatrywał się optymistycznie, natomiast okres wojny polskobolszewic
kiej oceniał pod tym względem krytycznie: my z czasów wojny polskiej 
nie możemy się poszczycić wielkimi wynikami w użyciu radia – stwierdzał 
(Generał Edward Rydz… 1927). Zupełnie odmienną opinię o wojennych 
doświadczeniach miał generał Gustaw OrliczDreszer (Generał Gustaw 
Orlicz… 1927).

Rzadko w tym początkowym okresie pojawiały się odniesienia do oferty 
programowej Polskiego Radia, pokusił się o to prezes Syndykatu Dzienni
karzy Zdzisław Dębicki (Członkowie… 1927), który krytykował też opłaty 
nakładane na radiosłuchaczy.

Większość z przytaczanych tu wypowiedzi została zamieszczona w ty
godniku w latach 1926–1927, później pojawiały się jedynie okazjonalnie.

Już w pierwszym numerze „Radia” umieszczono, zapewne dla kontrastu, 
głosy dwóch pisarzy na temat radiofonii. Krótka, wspomnieniowore
fleksyjna wypowiedź Juliusza KadenaBandrowskiego sąsiadowała z hu
morystycznym felietonem Kornela Makuszyńskiego. KadenBandrowski 
nazywał radio duchem przemądrym, który nas samym sobie odbiera i innym 
ludziom za granice znanych ziem podaje. Prezentował też ogromną wiarę 
w pozytywną rolę radia:

Sądzę, Drogi Redaktorze, że radio będzie jednym z największych czyn-
ników postępu. Dzięki radio poznamy się wzajemnie na tym świecie 
bardzo blisko, szybko i serdecznie. Wyrównają się nasze kłótnie i spory, 
pomniejszą się sprzeciwy! Nie wierzycie?

1 Cytaty przytoczono w oryginalnej ortografii.
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Ależ tak! Pomyślcie tylko, proszę – ile razy opuściłby Was gniew, gdyby-
ście mogli pomówić z człowiekiem, który w was gniew wzbudza… Otóż 
radio czuwa nad nami, w głosie wrogów naszych może przynieść nagle 
i niespodzianie głos serca. Czyli wizerunek uczuć, – czyli zwierciadło, 
w którem przeglądając się z tak wielką łatwością, trudno, byśmy wza-
jemnego podobieństwa nie dostrzegli. Podobieństwa – braci (Kaden-

-Bandrowski 1926, s. 2).

Na tej samej stronie Kornel Makuszyński kpił:

Dotąd, słysząc warczenie i nieartykułowane dźwięki, mówiło się z iry-
tacją „ach, jak ten kundel niemożliwie szczeka!” – teraz się mówi: „Ach, 
złapałem falę, ktoś gada!” (Makuszyński 1926).

Na ogół w wypowiedziach na temat radia jako zdobyczy cywilizacyjnej 
określenia wzniosłe, a nawet poetyckie, dominowały nad żartami czy kry
tyką. Mający wiele osobistych zastrzeżeń do radia pisarz Karol Irzykowski 
nazywał je jednak początkiem ziszczenia bajki (Irzykowski 1927, s. 6). Mar
szałek Sejmu Wojciech Trąmpczyński określał radio jako potężny rozsadnik 
kultury (Trąmpczyński 1927, s. 1). Stefan Krzywoszewski, dramaturg, pisarz 
i publicysta mówił:

Radio jest jednym z najpiękniejszych wynalazków geniuszu ludzkiego. 
Wprowadza nas w dziedzinę cudu. Zapoczątkowuje nowe formy życia. 
Skoro bowiem zostaną ziszczone usiłowania, mające na celu przenoszenie 
nie tylko dźwięków, ale obrazów, jednostka zamknięta w swej samotni, 
w jakimkolwiek zakątku świata, będzie żyć życiem całej ludzkości, bę-
dzie uczestnikiem naocznym i bezpośrednim wszystkich ważniejszych 
objawów życia (Rozmowa o radiu… 1927).

Poeta Leopold Staff stwierdzał, że Radio to wielki wszechświatowy fi-
lantrop gdyż niesie rozrywkę i pociechę wszystkim ludziom (Członkowie 
Straży Literatury… 1927). Pisarz, autor znany z głębokiej refleksji moralnej 
Andrzej Strug mówił z kolei dziennikarzom, że radio
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uosabia współczesną cywilizację. Nie ma czasu, nie ma przestrzeni. (…) 
Radio jest dla mnie czymś mistycznym. To wędrowanie dźwięków po nie-
mierzonych przestrzeniach, zamykanie głosu w sześcianie maleńkiego 
aparatu, posyłanie w ułamek sekundy myśli na drugą półkulę, posiada 
w sobie, na przekór wszystkim wyjaśnieniom „mózgu” coś nadprzyro-
dzonego (Lewenstam 1929a).

Uderzające w wielu wypowiedziach jest przekonanie o oddziaływaniu 
radia na rzecz powszechnego dobra i porozumienia między ludźmi. Wi
doczne to jest w przytoczonych wcześniej słowach KadenaBandrowskiego. 
Poseł Jerzy Zdziechowski zauważał: Radio nie tylko zwalczyło odległość, ale 
znikły przed nim granice państw, może więc ono spełnić wielką misję cywili-
zacyjną (Co mówi o… 1927). Zdziechowiecki dostrzegał jednak i płynące 
z ponadgranicznego oddziaływania radia zagrożenia, o czym dalej. Również 
poseł na Sejm profesor Stanisław Stroński oceniał:

Dla umysłów współczesnych znaczenie radia jest niewątpliwie głębsze niż 
doraźnej, miłej i pożytecznej niespodzianki. (…) Wynalazki, takie jak 
radio, wołają jednak głośno: nie prawda, nie wszystko już było, niejedno 
jeszcze będzie. Radio stwarza możliwości opanowania życia na ziemi, 
oraz otwiera szczelinkę ku możliwościom między ziemią a wszechświatem 
(Co mówi P. poseł…1927).

Historyk, adwokat Aleksander Kraushar uznawał radio za czynnik 
wysoce humanitarny (Członkowie Straży Literatury… 1927).

Nieco to zaskakujące, ale uważano, że radio jako przekaźnik informacji 
będzie, w przeciwieństwie do prasy, ściśle obiektywne. Poeta Leopold Staff 
przewidywał:

z czasem radio będzie mogło zastąpić prasę codzienną. W pewnych 
stałych godzinach będzie się odbierało wyczerpujące, przedmiotowe 
wiadomości z całego świata, co oszczędzi czytelnikom inwektyw i wza-
jemnych rekryminacji prasy różnych odcieni. Ludzie nauczą się wyrabiać 
sobie sąd samodzielny bez stronniczych podszeptów (Członkowie Straży 
Literatury… 1927).
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Podobnie sądził człowiek tak zaprawiony w bojach na rynku prasowym, 
jak szef koncernu IKC Marian Dąbrowski:

Radio bowiem może przekazywać informacje w formie tylko zwięzłej, 
musi zachowywać zupełną bezstronność i apolityczność w oświetlaniu 
faktów (Radio a prasa 1927).

ZALETY

Rozmówcy tygodnika „Radio” najczęściej – co dość oczywiste – zalety 
radia odnosili do bliskiej im dziedziny. Profesor Zygmunt Cybichowski, 
wykładowca prawa narodów na Uniwersytecie Warszawskim oceniał:

Radio uważam za najdoskonalszy środek komunikacji, który pozwala 
nam na pokonywanie przeszkód stawianych społeczeństwu przez czas 
i przestrzeń. (…) W kraju ułatwia nam radio niesłychanie demokraty-
zację społeczeństwa, przyczyniając się do ujednostajnienia poglądów 
i rozszerzenia oświaty. Kultura przenika do najszerszych warstw społe-
czeństwa dzięki działalności radia. Dobrobyt państwa zależy od harmo-
nii obywateli, której stworzenie ułatwia komunikacja radiowa. Radio 
ułatwia współpracę gospodarczą, społeczną i polityczną społeczeństwa 
przez popieranie wszelkich urządzeń, które mają działać na masy. (…) 
Radio jest doskonałym środkiem uświadomienia społecznego o polityce 
rządu i izb prawodawczych. Dzięki radio obywatel wchodzi w bezpośredni 
kontakt z naczelnymi organami państwowymi, gdy np. słucha orędzia 
prezydenta, odczytywanego w izbach, lub kiedy śledzi rozprawy sejmu 
czy senatu, nadawane przez radio. Znaczenie międzynarodowe radia 
polega na zacieraniu pojęcia obczyzny. Świat zagraniczny staje się bliski 
krajowi (U profesora Zygmunta… 1927).

Ignacy Daszyński widział w radiu przede wszystkim nośnik wystąpień 
politycznych.
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Przyjdą czasy, – jak dziś w Ameryce, gdzie mowy wybitnych ludzi w 15 mi-
nut zna już cały naród – że i u nas zużytkuje się radio dla słuchania 
doniosłych przemówień znakomitych mężów. Wówczas okaże się, że nie 
wystarcza radia dla opowiadania bajeczek dzieciom… Wkrótce już tylko 
głupiec będzie miał usprawiedliwienie, że czegoś nie wie, co się dzieje 
w świecie. Będzie to wielką zasługą radia (Wywiad z p. posłem… 1927).

Marszałek Sejmu Wojciech Trąmpczyński widział w radiu nieodzowny 
środek do obrony kraju (Trąmpczyński 1927).

Podobnie przez pryzmat polityki oceniał wpływ radia na opinię publicz
ną dyrektor Departamentu Politycznego MSZ Tadeusz Jackowski. Pisał:

stopień zainteresowania opinii publicznej zagadnieniami politycznymi 
winien wzrosnąć równolegle z rozwojem radia, co pociągnie niewątpliwie 
dalszą i opartą na bardziej rzeczowych, niż dotychczas, przesłankach 
demokratyzację życia publicznego. Wpływ opinii publicznej da się nie-
wątpliwie w przyszłości zauważyć w większym stopniu, jeśli chodzi 
o zagadnienia polityki zagranicznej (Rozmowa z dyrektorem… 1927).

Podkreślał też znaczenie propagandy radiowej i kontakt za pośrednic
twem radia ze skupiskami polonijnymi.

Co do strony propagandowej w rozwoju radia, to muszę wskazać na fakty 
wszystkim znane posługiwania się przez cały szereg państw radiem jako 
środkiem wpływania na opinię publiczną. (…) Dlatego Polska, która nie-
jednokrotnie padała ofiarą wrogiej propagandy, pragnącej zniekształcić 
zamiary rządu polskiego i nadać im tendencyjne zabarwienie, winna 
zabiegać o rozwój radia choćby dlatego, żeby nie pozostać w tyle i nie 
być dystansowaną przez inne państwa. Międzynarodowa sytuacja Polski 
może na tym tylko zyskać, jeśli wszystkim staną się zupełnie widoczne 
pokojowe i ożywione chęcią współpracy międzynarodowej cele naszej 
polityki zagranicznej. (…) Polska, mająca dużą emigrację, rozproszoną 
po różnych terenach, będzie mogła utrzymać w ściślejszej łączności 
z macierzą zbiorowiska polskie, które dotychczas niejednokrotnie traciły 
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z nią wszelki kontakt i oddalały się od wpływów polskiej cywilizacji 
(Rozmowa z dyrektorem… 1927).

Na pytanie o znaczenie polityczne radia Szef Wydziału Prasy i Propa
gandy MSZ Tadeusz Grabowski odpowiadał:

To bezsprzecznie jest najdonioślejsze. Radio staje się w ręku czynników 
politycznych doskonałą bronią samoobrony, a w razie potrzeby i ataków, 
zarówno w kraju, jak i zagranicą. Śląsk Górny i Kresy Wschodnie są naj-
wymowniejszym tego przykładem. Tej propagandzie kłamstwa, intryg 
i bałamuctwa, jaka idzie potężnymi falami na nasze ziemie zachodnie 
i wschodnie z poza ich granic, przeciwstawić się może jedynie defensywa 
i ofensywa polskiego radia. (…) Propaganda literatury, nauki i sztuki 
polskiej, o ile oparta będzie na wzorach pierwszorzędnych, wykonana 
siłami bez zarzutu i przy odpowiednim doborze materiału, odda nie-
ocenione usługi naszej służbie polityczno-dyplomatycznej za granicą. 
(…) Szczególnie ważne znaczenie mieć ona może w stosunku do krajów 
słowiańskich, bałtyckich i bliskiego Wschodu, gdzie pozwoli wskrzesić 
nam piękną tradycję przeszłości, kiedy to Polska promieniowała nie tylko 
swą potęgą polityczną, ale i bogactwem kultury duchowej (Rozmowa 
z szefem… 1927).

Zalety „cywilizacyjne”, zarówno w skali krajowej, jak i globalnej, wymie
niało wielu. Ówczesny Minister Przemysłu i Handlu Eugeniusz Kwiatkowski 
porównywał wynalazek radia z wynalazkiem druku przez Gutenberga. 
I nawoływał:

Spieszmy się i wytężajmy siły, by w tym wyścigu postępu i pracy cy-
wilizacyjnej nie pozostać w tyle, za innymi narodami świata (P. inż. 
Eugenjusz… 1927).

Profesor Wacław Komarnicki, dziekan Wydziału PrawnoSpołecznego 
Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie zauważał, że



415Radio jako nowe medium w opiniach polskich autorytetów drugiej połowy lat 20. XX w.

docierając do najdalszych zakątków kraju, przyczyni się radio do zbliżenia 
z centrum życia kulturalnego i intelektualnego, jak również do zniesienia 
przeciwieństw między stolicą a prowincją (Dziekan Wydz. Prawno…1927).

Indagowany przez dziennikarza Adolf Nowaczyński zrazu stwierdził, 
że właściwie nic nie myśli o radiu – bo to nie pomoże do objęcia całokształtu 
tego najosobliwszego odkrycia naszej epoki i wiążących się z nim perspektyw 
przyszłości, później zaś jednak przyznał, że jest gorącym entuzjastą radia 
i doceniał jego możliwości docierania do najodleglejszych zakątków kraju, 
do ludzi starych, chorych i niezamożnych (Autorzy dramatyczni o… 1927).

Wicemarszałek Senatu Jan Woźnicki kładł nacisk na możliwości radia 
w szerzeniu oświaty:

Szczerze się cieszę, że wieści o najważniejszych wydarzeniach w świecie, 
o najnowszych zdobyczach wiedzy, że wiadomości pożyteczne z dziedziny 
historii, krajoznawstwa, ekonomii, gospodarstwa na roli itd. na falach 
eteru zdążają pod strzechy wieśniacze. Umiejętne zużytkowanie radia 
do naprawienia zaniedbań w dziedzinie oświatowej i kulturalnej pracy 
wśród ludu – to wielkie pole do pożytecznej pracy i do rzetelnej zasługi. 
Na dostępnym mi terenie pracy wśród ludu krzewić będę wiadomości 
o cudownym wynalazku, który najpiękniejsze utwory wieszczów, naj-
cudniejsze melodie i zdrowe ziarna wiedzy niesie do chat wieśniaczych 
(P. Wice-Marszałek… 1927).

Pułkownik Artur Oppman, znany jako poeta OrOt, mówił z kolei o pro
pagandzie wojskowej prowadzonej przez radio dwukierunkowo: od społe
czeństwa dla wojska i od wojska do społeczeństwa. Uważał, że we wszystkich 
koszarach i placówkach wojskowych powinny być założone aparaty radiowe, 
aby zapewnić żołnierzom rozrywkę i oświatę. W drugą stronę natomiast, 
jak uważał, radio powinno uświadomić nasze społeczeństwo, że wojsko jest 
dla nas instytucją równie potrzebną, jak szkoła powszechna (Członkowie 
Straży Literatury… 1927).

Większość rozmówców odnotowywała oczywiście znaczenie radia dla 
kultury i rozrywki. Na przykład poseł ksiądz Zygmunt Kaczyński mówił: 
Radio to nie tylko czynnik, zaspokajający nasze potrzeby rozrywkowe, radio 
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– to również czynnik ważki w dziedzinie kulturalnej i artystycznej. Oczekiwał 
od radia ambitnego programu kulturalnego, a nie schlebiania odbiorcom 
najprostszej rozrywki (Ks. Poseł Kaczyński… 1927). Wacław Sieroszewski 
zaś przewidywał:

W podobny sposób jak kinematograf w dziedzinie plastyki otworzył 
nowe drogi i możliwości dla sztuki, radio roztoczyło nowe horyzonty 
w dziedzinie muzyki i żywego słowa. Przewiduję, że jak kinematograf 
stał się X muzą, tak radio stanie się muzą XI (J.L. 1929).

Minister Komunikacji inż. Paweł Romocki uważał za konieczność 
wprowadzenie radia na kolejach w celach administracyjnoeksploatacyjnych, 
natomiast znaczenie radia jako doskonałego środka propagandowego i wy
chowawczego uważał za niedoceniane (Pan Minister komunikacji… 1927).

W głosach na temat pożytku z dostępności audycji radiowych podno
szono także czynnik wygody. Generał ŚmigłyRydz szczerze przyznawał:

odczuwam osobiście wielką rolę atrakcyjną radia. Kiedy jestem zmęczo-
ny i nie chce mi się ubierać, aby iść na koncert do Filharmonii – miło 
mi usiąść w wygodnym fotelu i nie ruszając się z domu wysłuchać owego 
koncertu (Generał Edward Rydz… 1927).

Także Leopold Staff należał też do tych, którzy bez względu na pogodę, 
bez przebierania się cieszyli się możnością słuchania muzyki z własnego 
fotela (Członkowie Straży Literatury… 1927). Jako entuzjasta radia deklarował 
się Stanisław Przybyszewski (Członkowie Straży Literatury… 1927). Na tle 
wielu głosów wypowiadanych w podobnym duchu oryginalnie wypadał 
poeta i poliglota Antoni Lange, który zauważał, że radio wykazuje potrzebę 
mowy powszechnej i powinno nadawać w języku esperanto (Członkowie 
Straży Literatury… 1927).
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ZASTRZEŻENIA

Nieliczni rozmówcy krytykowali wynalazek radia w ogóle. Maria Rodzie
wiczówna stwierdziła, że nie lubi radia, ale rozumie olbrzymią doniosłość 
kulturalną wynalazku (Członkowie Straży Literatury… 1927). Brak sym
patii dla radia deklarował także aktor Józef Węgrzyn w nader lakonicznym 
wywiadzie udzielonym Jerzemu Lewenstamowi, w tym przypadku jednak 
mogła być to przede wszystkim chęć wyróżnienia się (Lewenstam 1929b). 
Osobiste, ale niepozbawione szerszej refleksji zastrzeżenia do obecności 
radia w życiu człowieka zgłaszał Karol Irzykowski. Pisał:

Dziś w domu swoim pragnę jak najmniej urządzeń uniwersalistycznych. 
Wystarczą mi woda, gaz i elektryka. Nie mam telefonu, a mieszkam da-
leko. Schowałem się! Tu nie dościgną mnie tak łatwo. Barbarzyńcą jest, 
kto nie uprawia ciszy i nie chce mieć ani kawałka własnej samotności. 
(…) Radio jest wynalazkiem szatańskim. Szatan na nic tak bardzo 
nie czyha, jak na nasz czas. Pod pięknym pozorem poprzystawia w ra-
dioaparatach ssawki do nas i wysysa nas z czasu. Schopenhauer gdzieś 
pisze o ludziach, którzy czekając na coś, nie mogą ani chwili pomyśleć 
spokojnie, bębnią palcami po szybach, stukają laską w podłogę, po-
gwizdują. Dziś taki wyjąłby sobie aparat z kieszonki i dalejże słuchać 
jakiegoś kupletu, gwizdać i tańczyć. (…) Tę resztkę czasu, którą jeszcze 
posiada człowiek nowoczesny, dał sobie wydrzeć i teraz jest już sam tylko 
aparatem, pracującym w dzień, odbiorczym po południu – dodatkiem 
do radia… (Irzykowski 1927).

Na końcu tekstu Irzykowski kokietuje jednak czytelnika, sugerując, że nie 
odmówiłby, gdyby mu ktoś kupił aparat radiowy w prezencie imieninowym.

Zastrzeżenia na temat formalnoprawnego funkcjonowania radia, 
a zwłaszcza cenzury treści, podnosił profesor Komarnicki:

Jako potężny środek oddziaływania na opinię publiczną powinno radio 
podlegać ścisłej reglamentacji, do czego muszą być stworzone pewne 
przepisy administracyjno-prawne. Najważniejszym środkiem uczynienia 
z radia czynnika dodatniego w państwie jest monopol państwowy, który 
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uzasadniony jest przez prawo zwierzchnictwa państwowego, rozciągnię-
tego na obszar powietrzny, jak również narzucający się ze względów 
praktycznych. Zwrócić należy tu uwagę na różnicę, jaka zachodzi między 
prasą a radiem; podczas gdy w stosunku do prasy na ogół wystarcza 
represja karno-sądowa, przy radio z natury rzeczy musi być stosowany 
system prewencyjny (Dziekan Wydz. Prawno… 1927).

Niezbyt konkretne zastrzeżenie zgłaszał Kazimierz PrzerwaTetmajer, 
uważając, że udostępnianie radia szerokim rzeszom powinno dokonywać 
się ze wskazaną w takich wypadkach oględnością i umiarem. Nie wyjaśnił 
dokładniej, o co mu chodzi (Członkowie Straży Literatury… 1927). Praw
dopodobnie miał na myśli, podobnie jak wicemarszałek Woźnicki czy 
Andrzej Strug, nadawanie kierunku emitowanym treściom. Andrzej Strug 
formułował to jaśniej:

Nie wiem, czy jest organ, bądź to rządowy, bądź społeczny, który czuwał-
by nad działalnością radia. Należałoby powołać do życia, przy nowym 
ministerium poczt i telegrafu, radę opiekuńczą, złożoną z wybranych 
członków społeczeństwa, która by z jednej strony była rzecznikiem 
mas słuchaczy radiowych, z drugiej zaś dawałaby inicjatywę twórczą 
w wyzyskaniu wszystkich możliwości tego olbrzymiego odkrycia. Sądzę, 
że samo towarzystwo polskie radio powinno by dążyć do utworzenia 
takiej rady we własnym interesie (Członkowie Straży Literatury… 1927).

Woźnicki zaznaczał:

Jest wielki czas, żeby pomyśleć o odpowiednim kierownictwie audycyj. 
Należałoby wystrzegać się w naszym broadcasting’u wszelkich niewła-
ściwych uprzedzeń. Pożądanym byłoby stworzenie przy stacji ciała 
doradczego, w skład którego winni by wejść wytrawni działacze społeczni, 
którzy by radami swymi mogli postawić audycje na poziomie 20-go wieku 
(P. Wice-Marszałek… 1927).

Zastrzeżenia do transmisji muzycznych, które były w tamtym czasie jedną 
z największych pozycji antenowych radia, zgłaszali niektórzy melomani. 
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Stefan Kiedrzyński, dramaturg i powieściopisarz stwierdził, że jako wielbiciel 
muzyki woli jednak bezpośredni odbiór od transmisji radiowej.

Sądzę, że audycje muzyczne posiadają wartość jedynie dla mieszkańców 
prowincji, lub też dla tych wszystkich, którzy z tych lub innych względów 
nie mogą sobie pozwolić na odwiedzanie sal koncertowych. A i w tym 
przypadku muzyka przez radio ma nade wszystko znaczenie propagandy 
muzycznej, która niewątpliwie wznieci z czasem zapotrzebowanie dobrej 
muzyki u szerszego niż dotychczas ogółu (Autorzy dramatyczni o… 1927).

Nie uważał też, aby słuchowisko radiowe mogło zastąpić teatr, podobnie 
jak w przypadku muzyki dostrzegając raczej rolę „propagandystyczną”.

Metaforycznie rzecz ujmował komediopisarz Zygmunt Kawecki:

Kino odebrało wykonawcy głos, pozostawiając mu optykę. Atoli obrazy 
wyświetlane bez muzyki czynią wrażenie ruszającego się cmentarza. Ra-
dio odebrało wykonawcy optykę, pozostawiając mu głos. Radiosłuchacz 
jednak zastępuje sobie telewizję domysłem, mniej lub więcej twórczym. 
Oba te wynalazki chodzą na jednej nodze, zastępując drugą nogę protezą, 
na jaką kogo stać (Autorzy dramatyczni o… 1927).

Kpiarz Makuszyński widział jednak zaletę w transmisji muzyki przez radio:

Jest to jednak demon uprzejmy i wiele czyni przyjemności biednym 
ludziom, a wśród nich tę największą, że za jego sprawą nie widzisz tej, 
która śpiewa. Bo czasem, gdybyś ujrzał, to by ci się odechciało i słuchać 
(Makuszyński 1926).

Profesor Eugeniusz Jarra, Dziekan Wydziału Prawa i Nauk Politycz
nych Uniwersytetu Warszawskiego zgłaszał zastrzeżenia przede wszystkim 
do używania słuchawek przy odbiorze audycji radiowych – mówił.

Jestem (…) propagatorem i zwolennikiem głośnika. Przy megafonie słu-
chają audycyj radiofonicznych wszyscy, sprawia on, że całe towarzystwo 
bierze udział w odnoszeniu wrażeń, nikt nie wyłącza się od wspólnoty. 
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Inaczej wygląda, jeśli ktoś sam słucha radio. Wygląda, niczym pogrążony 
w somnabuliźmie, a towarzystwo już nie odnosi tych samych wrażeń 
(Dr. Prof. Eugenjusz… 1927).

NIEBEZPIECZEŃSTWA

Niektórzy z wypowiadających się dla „Radia” dostrzegali też w rozwoju 
cywilnej radiofonii konkretne niebezpieczeństwa, przede wszystkim – zwią
zane z propagandą. Niebezpieczeństwa techniczne żartobliwie kwitował 
Makuszyński:

Radjo jest rzeczą w istocie potężną, niemniej jednak w tajemnicy tej kryją 
się groźne niebezpieczeństwa. Zauważono już zaburzenia w naturze, 
okresy burzliwe i katastroficzne i przypisano je działaniu fal radiowych 
(Makuszyński 1926).

Poseł Zdziechowski zwracał uwagę:

Niedostatecznie może często zdajemy sobie sprawę z pośrednich skutków 
nowych zdobyczy, wiedzy i wynalazków! (…) Rozszerzają się do roz-
miarów jeszcze niedostatecznie zarysowanych ale ogromnych, środki 
działania propagandy. Dla dobrej dobrze, że nie będzie granic, dla 
przeciwdziałania złej szańcem odporności może być tylko zdrowy, silny 
duch narodowy (Co mówi o… 1927).

Ksiądz Kaczyński także uważał, że propaganda

ma niemniejsze znaczenie szczególniej przy położeniu Polski politycznym 
i geograficznym. Otoczeni z dwóch stron przez wrogie nam narody, nie 
możemy nie reagować na silną propagandę z ich stron. Narażeni jesteśmy 
na daleko idące i nikczemne wpływy. Temu powinniśmy się przeciwstawić 
(Ks. Poseł Kaczyński 1927).
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Inspektor armii, generał Aleksander Osiński, dostrzegał zagrożenia 
zarówno w wojskowym, jak i cywilnym użyciu radia. Uważał, że wojskowa 
łączność radiowa jest zbytnio narażona na przechwycenie przez wroga, 
obawiał się też wpływu wrogiej propagandy (P. Inspektor armji… 1927). 
Wrogiej propagandzie chciał przeciwdziałać także płk Tadeusz Kutrzeba, 
zastępca szefa Sztabu Generalnego:

Maximum życzeń byłoby, żeby każdy obywatel Rzeczypospolitej mógł 
przy swym ognisku domowym tanio, a więc jako „kryształkowicz” słu-
chać słowa polskiego. Minimum – by słowo polskie słuchał w nie gor-
szych warunkach, niż słowo zagraniczne. – A więc szybka rozbudowa 
radiofonii – szczególnie na wschodnich i zachodnich Kresach – staje się 
koniecznością nie tyle wojskową, jak państwową, staje się nowoczesną 
cegiełką do obrony Państwa (E. Sch. 1927b).

Zasięg nadawania niemieckich i sowieckich rozgłośni, obejmujący kresy 
zachodnie i wschodnie Rzeczypospolitej, zaczynał być wobec upowszech
niania się prywatnych radioodbiorników istotnym problemem. Prezes Rady 
Miejskiej (Warszawy) senator Ignacy Baliński przyznawał, że jego siostra, 
mieszkająca na wsi na ziemiach wschodnich, słyszała wiadomości z radia 
rosyjskiego – m.in. o śmierci Walerego Bagińskiego i AntoniegoWieczor
kiewicza (Rozmowa z Prezesem… 1927).

KONKURENCJA

Tadeusz BoyŻeleński rzeczowo rozważał pojawienie się nowego medium 
na polskim rynku informacyjnym. Mówił:

W ocenie nowych zjawisk często uderza mnie, że rozważa się je z punktu 
współzawodnictwa, antagonizmu. Czy kino szkodzi teatrowi, czy radio 
zaszkodzi koncertom symfonicznym etc. Wydaje mi się to dość powierz-
chowne; wszyscy ci pozorni antagoniści są, w istocie, na dłuższą metę 
tylko sojusznikami. Tak samo mówi się, że gazeta zabija książkę, ale 
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policzmy nakład książek w epoce przedgazetowej. Zapewne kino np. ode-
brało doraźnie nieco widzów teatrowi, ale ilu ich wychowa dla teatru 
i dla książki! Wszystkie rozrywki, rozszerzające horyzont i stwarzające 
potrzeby kulturalne, wspomagają się wzajem (E. Sch. 1927a).

Na pytanie dziennikarza, czy radio czeka podobna powszechność jak 
teatr i kino, BoyŻeleński odpowiedział:

Bez wątpienia, przez swoją taniość, przez swoją cudowność i bezpośredniość, 
radio ma bodaj najwięcej warunków powszechności. Dlatego z radością 
dowiaduję się, że wnika ono coraz częściej do domków robotniczych, nie-
długo zapewne rozpowszechni się w chatach wiejskich, a w ślad za nim 
wniknie tam książka, wejdą potrzeby i przyzwyczajenia szlachetnej roz-
rywki i wiedzy o świecie. Toteż każdy literat musi z największą radością 
patrzeć na codzienny rozwój radia (E. Sch. 1927a).

Senator Baliński nieco się wahał.

Pragnąłbym podkreślić wpływ ekspansji radia na rozwój prasy druko-
wanej. Zastanawiałem się, czy z chwilą powstania wielkich i wielu stacji 
nadawczych – czy to wpłynie na prasę codzienną? Sądzę, że – tak. Myślę 
też, że wówczas ludzie przestaną prenumerować gazety. (…) Największą 
wagę przypisuję radiu, jako czynnikowi informacyjnemu. (…) radio za-
sadniczo wpłynie na zmianę naszych źródeł informacyjnych – na prasę. 
Może ją nawet osłabi? (Rozmowa z Prezesem… 1927).

Opinie innych o relacjach pomiędzy radiem a prasą były mieszane. Rektor 
Uniwersytetu Warszawskiego botanik Bolesław Hryniewiecki stwierdzał: 
Niewątpliwie radio ma przed sobą dużą przyszłość. Nade wszystko wywierać 
ono będzie wpływ na prasę. Będzie dla niej stanowić poniekąd konkurencję 

– w dodatnim znaczeniu (J. Magnificencja Rektor… 1927). Jackowski, dy
rektor departamentu w MSZ, uważał przede wszystkim, że pod względem 
szybkości informacji radio jest bezkonkurencyjne (Rozmowa z dyrektorem… 
1927). Obszerniejszej wypowiedzi udzielił na ten temat Szef Wydziału Prasy 
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i Propagandy MSZ Tadeusz Grabowski. Na pytanie, czy widzi w radiu 
konkurencję dla dziennikarstwa, odrzekł:

Owszem, jest to konkurencja bardzo poważna, ale zarazem pożądana 
i, że się tak wyrażę, dobroczynna. Weźmy na przykład pod uwagę zada-
nie t.zw. korespondentów zagranicznych. Dla nich działanie radia, jak 
zresztą każdej agencji telegraficznej czy telefonicznej, przedstawiało 
początkowo poważne niebezpieczeństwo. Skomplikowało ono w wy-
sokim stopniu służbę korespondentów zagranicznych, nie mogących 
konkurować pod względem szybkości i bezpośredniości dostarczanych 
informacji z aparatem radia. To ostatnie jednak wpłynęło bardzo do-
datnio na pogłębienie zdań korespondenta zagranicznego. Odtąd nie 
mógł on poprzestawać jedynie na rejestrowaniu faktów i kronikarskim 
ich sygnalizowaniu z zagranicy, co stało się zadaniem wszelkich agencji 
telegraficznych i telefonicznych, a w następstwie radiowych. Korespondent 
musiał pogłębić i sposób traktowania swego przedmiotu i metodę swej 
służby informacyjnej. Musiał wnikać znacznie głębiej w wewnętrzne 
życie społeczeństwa, wśród którego żył, musiał sięgnąć do przyczyn 
i warunków zjawisk obserwowanych, musiał zapoznać się z kulturalnym 
i obyczajowym ich podkładem (Rozmowa z szefem… 1927).

Skrajny w osądzie rezultatu konkurencji między prasą a radiem był 
Zenon Przesmycki – Miriam. Uważał, że

radio usunie z powierzchni ziemi słowo drukowane. Kto słucha radia 
przez dwie godziny, ten nie ma czasu na czytanie książek i gazet. Co gorzej, 
książki może sobie wybierać, przez radio, skoro je ma, słucha zazwyczaj 
wszystkiego. Rezultat łatwo przewidzieć i radio zabije książkę, wydawcy 
przestaną istnieć, autorzy będą pisali tylko dla radia. Są w tym i pew-
ne dobre strony, ale o tych wolę nie wspominać, przez wzgląd właśnie 
na tychże wydawców (Członkowie Straży Literatury… 1927).

W podobnym duchu wypowiadał się krakowski księgarz Jan Czernecki, 
właściciel drukarni i wydawca:



424 Agnieszka Cieślikowa

Ja nie narzekam i sam bardzo lubię radio. Ale w dzisiejszych czasach 
każda tania umysłowa rozrywka, która wypełnia ludziom czas, każdemu 
coś przynosi i pociąga wszystkich rozmaitością treści, musi wywierać 
wpływ na targ księgarski, i przedstawia konkurencję dla książki, która, 
jak na te ciężkie, bezgotówkowe czasy, jest droga. Zresztą nie samo 
radio odbiera książce czytelników. Czyni to w dużej mierze kino, które 
przerabia powieści na widowiska, czyni to sport (Radjo i książka 1927).

Przeciwnego zdania był niewątpliwy znawca biznesu prasowego, Marian 
Dąbrowski:

Konkurencja ta jednak, nie sądzę, żeby zagrażała gazecie. Przeciwnie, 
doświadczenia zebrane od czterech lat w krajach, w których połowa 
ludności zalicza się do stałych słuchaczów radiowych, a więc w Anglii 
i w Niemczech, pouczają, że radio nie tylko nie jest konkurentem prasy, 
lecz przeciwnie, jej współpracownikiem. Radio nie tylko nie uszczupli 
kadry czytelników, lecz przeciwnie, pomnoży je i zachęci wielu do czytania 
gazet. (…) Wiadomości przekazane przez radio pisane są na fali eteru, 
ulatują i zanikają. Dziennik można zachować i wrócić do niego w razie 
potrzeby. Dziennik przynosi czytelnikowi krytykę wydarzeń, segreguje 
fakty i grupuje je wedle kierunku przekonań redakcji i czytelnika, czego 
czytelnik wymaga i bez czego obejść się nie zechce. Radio nie zastąpi gazety, 
ale będzie służyło jej celom. Między radio a prasą panuje i panować tedy 
będzie zawsze entente cordiale – gorące zrozumienie i współdziałanie 
(Radio a prasa… 1927).

Podobnie niejednolite były opinie na temat konkurencji ze strony radia 
dla teatru. Znana aktorka Mieczysława Cwiklińska na pytanie, czy radio 
jest konkurencją dla teatru, odpowiadała:

Może dziś, chwilowo. Zasadniczo nie widzę konkurencji. Słuchacz za-
wsze będzie odczuwać pragnienie widzenia tego, kogo słucha. A ja nie 
jestem pesymistką – chcę pogodnie patrzeć na konkurencję radia, która 
nie grozi scenie (E. Sch. 1927c).
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Natomiast Krzywoszewski zawracał uwagę, że

Już dziś jesteśmy świadkami przeobrażeń, które, pod wpływem radia, 
zaczynają się dokonywać w naszym życiu codziennym. Przeobrażenia 
te dziś jednak dotyczą tylko pewnych dziedzin, bo radio jest jeszcze raczej 
rozrywką. Jako rozrywka, staje się niebezpiecznym rywalem teatru, sali 
koncertowej, poniekąd książki i wydawnictw literackich. Niebawem za-
cznie z pewnością współzawodniczyć – szybką i systematyczną informacją 

– z dziennikami. Oczywiście, proces przeobrażeniowy, jaki dokonywa 
się na skutek radia, wytrąca nas, nie zawsze w sposób przyjemny, z do-
tychczasowego trybu życia. Żegnaj, spokojna i miła rozmowo w porze 
wieczornej. W salonie zbiera się rodzina, przyjaciele – lecz wszyscy mają 
słuchawki na uszach, wszyscy wsłuchani w dochodzące ich dźwięki. 
W dworze wiejskim coraz mniej na stole nowych książek, czasopism 
literackich, kiedyż czytać? Niech tylko zmierzch zacznie zapadać, już 
radio niesie ze wszystkich stron świata muzykę, wykłady. Iluż stałych 
do niedawna bywalców teatralnych i koncertowych woli teraz pozostać 
w domu, nie ruszając się z wygodnego fotela.

Na koniec stwierdzał jednak, że Rozpędu życia nic zatrzymać nie zdoła 
(Rozmowa o radiu… 1927).

ZA STO LAT…

Od XIX wieku, od czasu, kiedy nauka i technika wkroczyły w coraz większym 
tempie w życie ludzi, pojawiały się w publicystyce i literaturze przewidywa
nia dotyczące odległej przyszłości, obrazy cudownych lub katastrofalnych 
rezultatów postępu cywilizacyjnego za lat kilkadziesiąt lub sto. Takie wizje 
snuł Adam Mickiewicz w swojej Historii przyszłości. Rozmówcy tygodnika 

„Radio” w myślach o rozwoju radiofonii patrzyli na ogół w bliższą, dającą 
się określić przyszłość, zdając sobie sprawę, że do dźwięku dołączy obraz. 
Natomiast w ostatnim numerze z 1929 roku redakcja zamieściła felieton, 
opisujący wieczór sylwestrowy za lat sto. W tym przewidywanym roku 
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2029 Centralna Radiostacja Świata transmitowała Sylwestra, obchodzo
nego według jednolitego światowego czasu, ze wszystkich stron globu 
i ze wszystkich rodzajów rozrywki, od cyrku do opery. Bohater tej scenki, 
człowiek nowoczesny

oderwał oczy od swego „okna na świat”, rozejrzał się po pokoju i… skon-
statował, że jest sam. Zupełnie sam. Że nie bije przy niż żadne, bliskie 
mu, serce, co by chciało podzielić wszystkie jego radości i troski. (…) 
Człowiek nowoczesny pozostał sam ze swoimi myślami. Było mu zimno, 
smutno i źle. Nie wabił go już głośnik ani telewizor. Coś, jakby westchnie-
nie, wyrwało się z piersi samotnika. – A jednak ten Sylwester z przed lat 
stu, był znacznie przyjemniejszy (Orka 1929).
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Paweł Płaneta

MEDIATYZACJA POLSKIEGO ETOSU

od ModernIzAcyjnej rolI prAsy 
w ksztAłtowAnIu ludowej śwIAdoMoścI 

nArodowej do pAtrIotyzMu 
w MedIosferze XXI wIeku

WSTĘP

W 1878 roku, na łamach czasopisma ludowego „Wieniec” anonimowy autor 
pisał – zabierając głos w imieniu galicyjskich włościan – że „każdy z nas 
[mieszkańców wsi] już wie, że jesteśmy narodowości polskiej”, choć jeszcze 
kilka lat wcześniej – dodaje – „mówiliśmy między sobą, żeśmy «cesarscy», 
jakbyśmy byli bydłem, a nie narodem (…) Dziś (…) chociaż nie jesteśmy 
wykształceni, dobrze wiemy, że jesteśmy Polakami” (cyt. za StauterHalsted 
2001).

Jak to się stało, że po upływie zaledwie trzech dekad od „krwawych 
zapustów” z 1846 roku1 galicyjscy chłopi odnaleźli zagubioną polską tożsa

1 Kiedy to w wyniku działań służb austriackich wykorzystujących zacofanie wsi 
oraz wieloletni i straszliwy wyzysk pańszczyźniany chłopi dokonali rzezi zie
miaństwa i unicestwili powstanie krakowskie. Zob. Rok 1846 w Galicji. Ludzie, 
wydarzenia, tradycje. Zbiór studiów pod red. M. Śliwy. Wydawnictwo Naukowe 
WSP: Kraków 1997.
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mość narodową? Na tak postawione pytanie odpowiedzi udziela Jan Słomka 
w znakomitych Pamiętnikach włościanina:

Co do uświadomienia narodowego dawniej, jak zapamiętałem, chłopi 
nazywali się tylko mazurami, a mowę swoją mazurską, żyli tylko 
sami dla siebie, stanowiąc zupełnie odrębną masę, obojętną zupełnie 
na sprawy narodowe. Ja n. p. dopiero wtedy, jak zacząłem czytać książki 
i gazety, poczułem się Polakiem i uważam, że inni włościanie w ten 
mniej więcej sam sposób dochodzili do poznania swej narodowości. 
[pisownia oryginalna] (Słomka 1912).

Wójt w Dzikowie jednoznacznie stwierdza zatem, że to właśnie czy
telnictwo w języku ojczystym2 przyczyniło się do przebudzenia polskiej 
tożsamości w Galicji3 i powstania „narodu na wsi”, jak to ujmuje w swej 
doniosłej pracy amerykańska badaczka Keely SteuterHalsted (2001).

Nowoczesne narody są konsekwencją – jak twierdzą zwolennicy koncepcji 
modernistycznych – europejskiej rewolucji przemysłowej, a ich ukształtowanie 

2 Józef Szocki pisał na łamach „Zeszytów Prasoznawczych” (1995) o dwóch nur
tach czasopiśmiennictwa ludowego – „prasie dla ludu” oraz „prasie ludowej”. 
Pierwszy nurt obejmuje wydawnictwa periodyczne, publikowane przez warstwę 
wykształconą (ziemiaństwo, duchowieństwo, inteligencję) i adresowane do ludu, 
omawiające sprawy wsi. Z kolei pod pojęciem „prasy ludowej” rozumiemy 
periodyki wydawane przez organizacje, związki a zwłaszcza stronnictwa chłop
skie. Autor dodaje: „W XIX wieku żywe były trzy orientacje polityczne i z tym 
związane także ideologie: szlacheckokościelna, inteligenckopozytywistyczna 
i ludowa, oddziałujące na wieś i kształtujące jej oblicze społeczne, gospodarcze, 
polityczne” (s. 81). Artykuł Szockiego stanowi wnikliwe omówienie stanu badań 
nad historią ruchu chłopskiego i prasy ludowej w XIX i na początku XX wieku. 
Na podstawie licznych źródeł (bibliografii prasy oraz monografii czasopsim 
wydawanych w różnych okresach), autor dokonuje także chronologicznego 
przeglądu najważniejszych dzienników i czasopism ludowych. Szocki udowad
nia, że czasopiśmiennictwo ludowe miało – już przed 1918 rokiem – ogromny 
wpływ na opinie, postawy i styl życia mieszkańców polskiej wsi. Prasa ludowa 
stworzyła również ogromne możliwości dla chłopówdziennikarzy i artystów 
(np. pisarzy, którzy na jej łamach debiutowali), a zwłaszcza dla publicystów 
i działaczy politycznych (takich jak Jakub Bojko czy Wincenty Witos).

3 W innym miejscu swych Pamiętników Słomka docenia także fundamentalną 
rolę oświaty, a zwłaszcza krakowskiej Akademii Umiejętności w kształtowaniu 
postaw patriotycznych ludu galicyjskiego.
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wiąże się z rozwojem kapitalizmu, administracji, technologii i z narodzinami 
nowożytnego państwa. Autonomia Galicji w ramach AustroWęgier stwo
rzyła dogodne warunki dla rozwoju prasy i szkolnictwa w języku ojczystym, 
co wzmacniało dążenia do odtworzenia państwa polskiego4.

Czasopiśmiennictwo w języku polskim odegrało kluczową rolę w upo
wszechnianiu polskiej historii, jej bohaterów oraz wartości. Prasa była więc 
częścią narodowotwórczego procesu symbolistycznego, czyli świadomego 
kreowania zbiorowej tożsamości zgodnie z formułą Ernesta Renana, że „na
ród jest codziennym plebiscytem”, w którym historycznie ukształtowana 
wspólnota może potwierdzać się wciąż na nowo przez swoje trwanie, sa
mostanowienie i pragnienia (Konarski 2007).

Odbudowa polskiej tożsamości narodowej na wsi małopolskiej nie była 
jednak wyłącznie konstruktem ówczesnych elit. Trudno bowiem ignorować 
fakt, że Polacy są narodem historycznym w sensie Heglowskim, gdyż utwo
rzyli państwo już w wiekach średnich5. I choć swe państwo utracili, to jednak 
pamięć o wielkości Rzeczpospolitej przetrwała w kolejnych pokoleniach. Nie 
tylko zresztą – wbrew dość powszechnym opiniom – wśród szlachty, ale też 
wśród polskiego ludu. I nawet jeśli chłopi przez długie lata nie utożsamiali 
się z polskością, której emanacją była szlachta, nawet jeśli powstańców 
narodowych traktowali – zwłaszcza w zaborze rosyjskim – jak szaleńców 
występujących przeciw legalnej władzy6, to jednak legenda oporu wobec 

4 Do lat sześćdziesiątych XIX wieku Galicja była zwykłą prowincją Cesarstwa 
Austrii. Autonomia Galicji to nazwa całości praw społecznopolitycznych, które 
prowincja uzyskała w latach 1860–1873, wskutek ugody austriackopolskiej. 
Na mocy tej umowy w 1869 roku wprowadzono język polski jako urzędowy 
do administracji i sądownictwa Galicji oraz – w 1871 roku – powołano urząd 
ministra ds. Galicji.

5 Wedle tzw. pierwotnych definicji narodu jest on rodzajem bytu naturalnego, 
pozaczasową zbiorowością ludzką, która posiada jedną bądź kilka podzielanych 
cech, takich jak wspólne pochodzenie, rasa, język, religia i terytorium. Moim 
zdaniem wszelkie różnice definicyjne ‘narodu’ rozwiązuje propozycja typu 
idealnego narodu Marka Waldenberga (2000).

6 Andrzej Nowak pisze: „Pamiętamy, oczywiście, straszne obrazy z opowiada
nia Żeromskiego Rozdziobią nas kruki, wrony…: chłopi zdzierający zabitym 
powstańcom buty z nóg. Akcja powstańcza nie mogła przynieść w stosunku 
do mas chłopskich szybkiego efektu. W dłuższej jednak perspektywie okazała się 
mieć kapitalne znaczenie. Władze rosyjskie, chcąc odciągnąć chłopa od polskiej 
tożsamości, wobec tak wysoko podniesionej przez powstańczy Rząd Narodowy 
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obcych oraz majestat utraconej Rzeczpospolitej promieniowały na kolejne 
pokolenia uśpionego w polskości ludu, który mógł dojrzeć do spotkania 
z narodową tożsamością (Nowak 2018). Wkrótce lud ten wykształcił w sobie 
żarliwy patriotyzm, który w 1920 roku ocalił odrodzoną ojczyznę i Europę 
przed zagładą ze strony bolszewickiej Rosji (Oleksiewicz 1995; Wywiał 2020).

OD MODERNIZACJI DO MEDIOSFERY

Prasa drukowana jako czynnik modernizacji – państwa, społeczeństw, kul
tury etc. – w Polsce po raz pierwszy wystąpiła w okresie Sejmu Wielkiego. 
Podczas powstania listopadowego, w czasie Wielkiej Emigracji, a następnie 
powstania styczniowego periodyki jako narzędzia społecznego oddziały
wania tworzyły nieskrępowane cenzurą forum ekspresji potrzeb i dążeń 
społeczeństwa. Gazety i czasopisma informowały, kształtowały poglądy, 
a nade wszystko popularyzowały idee walki o niepodległość, ukazywały 
programy i kierunki działania.  W epoce pozytywizmu prasa upowszech
niała z kolei kult systematycznej pracy jako przesłanki pomyślności i roz
woju odrodzonej w przyszłości ojczyzny. Wszystkie te oddziaływania były 
czynnikami warunkującymi powstanie nowoczesnego państwa polskiego.

W II Rzeczpospolitej media masowe – już nie tylko prasa, ale także 
radio oraz kino, sztuki plastyczne i muzyka – celebrowały niepodległość 
kraju, a jednocześnie odzwierciedlały zawrotne tempo nowoczesnego życia, 
dokumentując wydarzenia polityczne, przełomowe odkrycia naukowe, 
wojny i klęski, wydarzenia sportowe, teatralne i związane z kinematogra
fią, sztuką oraz modą. Kultura medialna tego okresu w Polsce jako części 
zachodniego świata była swobodna i żywiołowa, a linie programowe wielu 
periodyków zakładały tematyczną i treściową „równoczesność”, której 
znakomitą syntezą są ówczesne fotomontaże Kazimierza Podsadeckiego 
czy Mieczysława Szczuki.

poprzeczki w licytacji o „chłopską duszę”, zaoferowały niezwykle dobre wa
runki uwłaszczenia. Dzięki nim chłop w Królestwie mógł szybciej niż w Rosji 
zapomnieć o pańszczyźnie. Mógł ostatecznie szybciej dojrzeć do spotkania 
z narodową tożsamością (Nowak 2018).
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W okresie PRL – mimo politycznych ograniczeń związanych z cenzurą 
i instrumentalnym traktowaniem środków przekazu – media masowe 
(od lat sześćdziesiątych także telewizja) w ogromnym stopniu przyczyniły 
się do likwidacji analfabetyzmu oraz przebudowy społeczeństwa i stylu 
życia, wspierając urbanizację oraz industrializację kraju.

Po upadku komunizmu w 1989 roku media ponownie znalazły się 
w awangardzie procesów zmian. Procesy wielowymiarowej (politycznej, 
społecznej, kulturowej, technologicznej itp.) transformacji w Polsce nie 
byłyby możliwe bez udziału funkcjonujących w warunkach wolnego rynku 
i demokracji prasy, radia, telewizji, a także nowych mediów sieciowych. 
Od lat dziewięćdziesiątych XX wieku wzrasta rola procesów mediatyzacji 
i medializacji rzeczywistości7, które zaowocowały ukształtowaniem współ
czesnej mediosfery8.

7 Pod pojęciem ‘mediatyzacji’ rzeczywistości rozumiem procesy pośredniczenia 
mediów w poznawaniu świata, a zwłaszcza percepcją rzeczywistości niedostępnej 
bezpośredniemu doświadczeniu wraz z konsekwencjami takiego pośrednictwa 
– kształtowaniem obrazu rzeczywistości i kompleksowych relacji społecznych 
pod wpływem medialnych oddziaływań i treści. Natomiast ‘medializacja’ odnosi 
się do sposobów, w jakie przekazy medialne (i media jako takie) stają się częścią 
naszego codziennego życia. Istotne są tu procesy społecznej internalizacji medial
nych obrazów świata oraz sieć powszednich interakcji i praktyk użytkowników 
środków komunikowania. A ponieważ w relacjach z mediami tworzymy sieci 
emocji, działań i rytuałów, które niczym cybernetyczne pętle dystrybuują nasze 
oddziaływania w różnych formach i praktykach, to, aby zrozumieć te relacje, 
musimy badać interakcje między ludźmi a technologią komunikowania.

8 Mediosfera XXI wieku to złożony i zaawansowany system różnorodnych mediów 
w każdej skali, od mediów sublokalnych do globalnych.  Mediosfera współcze
sna obejmuje gazety, czasopisma, nieperiodyczne wydawnictwa drukowane, 
elektroniczne media emisyjne oraz nowe media w sieci, w tym osobiste media 
społecznościowe. System ten obejmuje przekazy informacyjne, perswazyjne 
(w tym reklamowe) oraz treści rozrywkowe. Mediosfera jako chaotyczna sieć 
różnorodnych kodów kulturowych wytwarza przestrzeń rywalizacji sprzecznych 
systemów społecznej wiedzy i prowadzi do ekspresyjnych wojen kulturowych. 
W refleksji nad komunikacją w ponowoczesnym świecie trzeba wyjść poza 
normatywny model liberalny mediów postrzeganych jako „czwarta władza” 
w systemach demokratycznych, a badać wielowymiarowe oddziaływania me
diosfery jako amorficznej, a jednocześnie zniewalającej, radialnej przestrzeni 
symbolicznej. Współczesne media – jak nigdy wcześniej – wzmacniają ludzkie 
doświadczenie i poszerzają zakres poznawania oraz przeżywania teraźniejszości, 
co przejawia się w medialnej „nadprodukcji” („nadmiarze”) rywalizujących 
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MEDIA A KOMPONENTY PATRIOTYZMU

Różnorodne media to zasadniczy obszar upowszechniania języka i kultury, 
z którymi znaczna część zbiorowości się identyfikuje. Środki komunikowania, 
zarówno tradycyjne, jak i nowe media, są dziś (tak jak w przeszłości) plat
formami uczestnictwa w kulturze narodowej, skarbnicą wspólnej, bogatej 
symboliki oraz kolektywnego zasobu uczuć i myśli. Tak jak niegdysiejsza 
prasa modernizowała poczucie tożsamości narodowej, tak współcześnie 
różnorodne procesy komunikacyjne kreują przestrzeń symboliczną, w której 
adresowane do Polaków transmedialne narracje w świecie multimodalnej 
komunikacji kultywują i rozwijają symboliczne wyobrażenie ziemi ojczy
stej jako terytorium zamieszkiwanego przez naród i której przypisuje się 
ogromną wartość.

Dzięki różnorodnym mediom dokonuje się kulturowa transfiguracja 
wyobrażenia o wspólnym pochodzeniu trzonu zbiorowości, o silnym po
czuciu więzi między ludźmi różnych warstw społecznych oraz świadomość 
narodowej odrębności. Szczególna dziś w tym rola mediów popularnych, 
np. kina, serialu telewizyjnego czy gry komputerowej. Trudno też przecenić 
funkcję mediów w procesie kształtowania symbolicznych transformacji 
pamięci historycznej oraz celebracji wspólnych dziejów.

W stulecie odzyskania niepodległości warto się zastanowić – odwołu
jąc się do przykładów historycznych – nad rolą mediów w kultywowaniu 
polskiego etosu9 jako determinanty tożsamości Polaków.

Pojęcie „mediów tożsamościowych” – których najważniejszą powinno
ścią jest konsolidacja zbiorowej samoświadomości Polaków – pojawiło się 

ze sobą systemów estetycznych, dyskursów, narracji i społecznych obrazów świata.
9 Postawa patriotyczna stanowi kluczowy element zarówno indywidualnej, jak 

i zbiorowej tożsamości, która – jak pisał Wincenty Kadłubek w Kronice polskiej 
– jest „matką wspólnoty”. Istnieją różne warianty patriotyzmu, ale bez względu 
na różnice ma patriotyzm charakter etyczny i uniwersalny, gdyż stanowi jeden 
z wymiarów humanitaryzmu, którego osnową jest imperatyw troski o drugiego 
człowieka. Dlatego też, międzypokoleniowa solidarność, odpowiedzialność 
za los słabszych, codzienna obywatelska uczciwość, gotowość służby i poświę
cenia na rzecz dobra wspólnego ściśle łączą się z patriotyzmem. Kształtowanie 
i pielęgnowanie tak rozumianych postaw patriotycznych — ufundowanych 
na określnym etosie – jest dziś, podobnie, jak w przeszłości – istotnym elementem 
społecznej misji środków przekazu.



435Mediatyzacja polskiego etosu

w polskiej debacie publicznej wraz z opublikowaniem przez Pawła Lisic
kiego Dekalogu redaktora na łamach „Nowego Państwa” (2013). Redaktor 
naczelny tygodnika „Do Rzeczy” dostrzega szczególną rolę publicystów 
w trwającym obecnie konflikcie kulturowym w społeczeństwach zachodnich. 
Zwolennicy tradycji powinni dać zatem odpór dziennikarzom mediów 
głównego nurtu, którzy – zdaniem Lisickiego – mają wyraźną medialną 
i polityczną przewagę, więc upowszechniają tezy o konieczności głębokich 
zmian o charakterze progresywnym i emancypacyjnym. W opisywanym 
starciu zwycięży ta strona, która – według autora Dżihadu i samozagłady 
Zachodu – będzie miała większą skuteczność w procesie formowania po
staw odbiorców. Należy zatem skorygować tradycyjne zasady normatywne, 
które – przynajmniej w warstwie deklaratywnej – regulują funkcjonowanie 
mediów mainstreamowych. Bezstronność mediów (rozumiana jako plura
lizm w ukazywaniu rozmaitych nurtów i orientacji) jest bowiem jednym 
z mitów, gdyż de facto wzmacnia liberalny (czyli także ideologiczny) punkt 
widzenia, a tym samym zagraża dyskursom tradycjonalistycznym. Dlatego 
też należy wzmacniać inne dziennikarstwo i media, pozytywnie wartościując 
wyraziste teksty opiniotwórcze i formacyjne o profilu konserwatywnym.

W grupie inicjatywnej kreowania przestrzeni mediów tożsamościowych 
w Polsce znalazły się medialne konglomeraty – obejmujące media druko
wane, kanały sieciowej komunikacji, internetowe i kablowe telewizje itp. – 
takie jak: wPolityce.pl, Niezalezna.pl i Fronda.pl. Obecnie lista ta obejmuje 
dziennikarzy i odbiorców wielu różnych kanałów komunikacji i inicjatyw 
medialnych10. Prawdopodobnie jednak najważniejszym elementem – biorąc 
pod uwagę siłę społecznego oddziaływania – budowy opisywanego sys
temu w Polsce było zatrudnienie w publicznych środkach przekazu wielu 
dziennikarzy wywodzących się z mediów tożsamościowych, którzy uważają 

10 Z jednej strony są to niskonakładowe, aczkolwiek niezwykle wpływowe i sto
jące na bardzo wysokim poziomie czasopisma idei, takie jak „Wpis”, „Teologia 
Polityczna”, „Polonia Christiana”, a z drugiej, adresowane do liczniejszej grupy 
czytelników periodyki i wydawnictwa skupione wokół redakcji „Warszawskiej 
Gazety”. Listę mediów tożsamościowych w Polsce należałoby – moim zdaniem – 
poszerzyć o przedsięwzięcia medialne związane ze środowiskiem katolickim, takie 
jak „Gość Niedzielny” czy „Niedziela”, oraz konglomeratem medialnym „Radia 
Maryja”. W opisywanej grupie trzeba też uwzględnić „Tygodnik Solidarność”.
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się za obrońców tradycyjnych wartości i zasad etycznych wywodzących się 
z chrześcijańskich korzeni cywilizacji zachodniej.

Taki właśnie, tożsamościowy charakter miała prasa w Galicji pod koniec 
XIX wieku, która ukształtowała wyobrażenia polskości wśród małopolskich 
włościan, zwłaszcza wiejskich elit11. Ponad 100 lat temu w Galicji zachod
niej członkami odradzającej się narodowej wspólnoty byli „niewidoczni”12 
mieszkańcy wiosek, a także ci członkowie klas wyższych, którzy podzielali 
zbiór określonych zasad etycznych (StauterHalsted, loc. 4055). Dla działaczy 
chłopskich, którzy pozostawali w swoich lokalnych wspólnotach w swo
istej izolacji i mieli ze sobą raczej niewielki kontakt, czasopisma wiejskie 
kreowały symboliczną sferę publiczną, dzięki której można było formować 
opinie zbiorowe i kształtować nowe grupy interesów13. Czytelnictwo gazet 

11 Poczucie przynależności do elitarnego grona znajduje odzwierciedlenie w retoryce 
chłopskich korespondentów lokalnych, zwłaszcza autorów listów do redakcji 
czasopism dla ludu. Przekazy na łamach prasy były narzędziem wyznaczającym 
granice określonej wspólnoty fatycznej dyskursu elitarnego kręgu redaktorów, 
dziennikarzy i współpracowników czasopism ludowych. Autorzy listów do re
dakcji, pełniący rolę swoistych korespondentów lokalnych, wyrażali graniczący 
z uwielbieniem podziw dla nieznanych im przecież redaktorów i czytelników, 
wyznając miłość do „naszych uczciwych gazet i ich redaktorów” oraz „miłość 
dla każdego z was, drodzy czytelnicy”. Ta wybrana grupa przedstawiała siebie 
samą jako „obóz” wyraźnie odrębny od większości mieszkańców wsi (Walerian 
Pelc, „Wieniec” 1895, s. 235–237). Korespondenci z terenów wiejskich prowa
dzili ze sobą swoisty dialog. Odpowiadając sobie bezpośrednio listami do prasy, 
podtrzymywali kontakt za pomocą prasy jako narzędzia ludowego aktywizmu. 
Pisanie do gazety w wielu przypadkach stało się decydującym momentem 
samookreślenia lokalnych korespondentów, było szansą poszerzenia własnych 
horyzontów poza granice wiejskich społeczności, a ostatecznie umożliwiało 
zawieranie sojuszy z przedstawicielami warstw społecznych. Warto zauważyć, 
że ścieranie się „elitarnych” i „ludowych” dyskursów aksjologicznych pod koniec 
wieku było zjawiskiem powszechnym także w innych krajach Europy Środkowej 
i Wschodniej (StauterHalsted, loc.4116).

12 Oddolne społeczności patriotyczne mają w pewnym sensie charakter „wspólnot 
wyobrażonych”. Koncepcję integracji „wyobrażonych” wspólnot w procesach 
konstruowania tożsamości narodowej upowszechnił Benedict Anderson w pracy 
pt. Imagined Communities.

13 Innym forum narodowej ekspresji wśród szerokich mas ludowych była seria 
historycznych uroczystości obchodzonych w Małopolsce od lat 80. XIX wieku 
do 1910 roku, począwszy od dwusetnej rocznicy zwycięstwa króla Jana Sobie
skiego w bitwie z Turkami pod Wiedniem (1883), a skończywszy na pięćsetnej 
rocznicy zwycięstwa nad Krzyżakami pod Grunwaldem (1910). Ta działalność 
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i korespondencja od czytelników14 służyły jako alternatywa dla spotkań 
i dyskusji z innymi działaczami na temat strategii i celów działań, a inte
rakcja z prasą stała się przedłużeniem lub substytutem masowych spotkań 
chłopów, wieców czy kampanii wyborczych. Zaangażowanie w wydawnic
twa periodyczne pomogło stworzyć elitarną warstwę polskich działaczy 
ludowych z poczuciem misji społecznej. Wymiana opinii i informacji 
w czasopismach adresowanych do ludu pozwoliła wykształconym chłopom 
definiować siebie samych w opozycji do nieoświeconych mas wiejskich, ale 
także przeciwko tym przedstawicielom warstw uprzywilejowanych, którzy 

– zdaniem ich krytyków – pozbawieni byli empatii wobec ciężkiej doli ludu 
oraz nieprzejawiających poczucia ponadklasowej solidarności narodowej.

Czasopisma przeznaczone dla mieszkańców wsi zaczęły się ukazywać 
w Galicji tuż po rewolucji 1848 roku15.  Jednak dopiero założenie czasopism 
przez ks. Stanisława Stojałowskiego w 1875 roku przekształciło prasę ludową 
w medium reform społecznych. Inauguracja dwutygodników Stojałowskiego 

„Wieńca” i „Pszczółki”16 oraz rozpoczęcie wydawania w 1889 roku „Przyja
ciela Ludu” przez Bolesława Wysłoucha pomogło zainicjować nowy trend 
w ludowym dziennikarstwie17. Z czasem wyraźnie wzrosła baza czytelnicza, 

jubileuszowa pozwoliła wielu mieszkańcom wsi poznać i wziąć udział w procesie 
przekształcania polskiej przeszłości narodowej. Dzięki tym masowym uroczy
stościom nastąpił proces włączania treści patriotycznych w folklor, a tym samym 
kultura wsi galicyjskiej oraz „przednowoczesne” wierzenia ludowe znalazły 
drogę do własnej ekspresji uczuć i postaw patriotycznych. (Dabrowski 2004).

14 Na przykład list Jakuba Bojki Do Brata Jana w Grębowie („Przyjaciel Ludu”, 
1 grudnia 1895, s. 378).

15 Motywacją do wydawania pierwszych tytułów prasowych dla ludu były obawy 
szlachty przed rozprzestrzenieniem się wśród chłopów rewolucyjnego zapału 
Wiosny Ludów. Chociaż lęki te były w większości bezpodstawne, autorzy pocho
dzący z duchowieństwa i szlachty wykorzystywali prasę jako forum propagowania 
polskiej sprawy narodowej według konserwatywnego modelu społecznego.

16 Nazwa pisma nie była przypadkowa. Pszczoła symbolizuje bowiem pracowitość, 
troskliwość, porządek, mądrość, wstrzemięźliwość, czystość, posłuszeństwo, 
powodzenie, eter, błękit, śmierć, karę, nieśmiertelność, życie klasztorne, pro
roctwo, biurokrację, pokusy, miłość, płodność, słodycz. W chrześcijaństwie 
oznaczała słodycz (miód) Chrystusa i Marii, była symbolem dziewictwa, a rój 
symbolizuje Kościół.

17 Stojałowski zmodyfikował formułę wydawanych przez siebie dwutygodników. 
„Wieniec” w większym stopniu zajmował się tematyką polityczną, natomiast 
„Pszczółka” skupiała się na kwestiach religijnych.
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a każdy egzemplarz był czytany przez liczne grono osób z tej samej wsi. 
Nierzadko odbywały się publiczne czytania prasy podczas obrad kółek 
rolniczych i na innych nieformalnych spotkaniach wiejskich.

ETOS POLSKI, CZYLI AGENDA AKSJOLOGICZNA 
PATRIOTYZMU LUDOWEGO

Osnową odradzającej się świadomości narodowej wśród ludu było poczu
cie honoru i misja przestrzegania określonych zasad. Jak trafnie zauważa 
Andrzej Nowak, ta inspirująca także dziś wizja polskości jako wspólnoty 
honoru pochodzi od Wincentego Kadłubka, a jej konsekwencją jest obowią
zek świadomego, solidarnego i wspólnego działania na rzecz pomyślności 
Ojczyzny18.

18 Andrzej Nowak pisze, że „jeszcze do niedawna powszechnie twierdzono, 
że naród to wymysł epoki industrializacji, że przed XIX wiekiem nie było 
żadnych narodów, a jeśli potem się pojawiły, to wyłącznie jako ideologiczny 
konstrukt: «wspólnota wyobrażona». Mówiono, że skoro ta epoka się skoń
czyła, to niebawem także sztucznie wykreowane narody znikną. Dziś jednak 
trendy w naukach społecznych wyraźnie się odwracają”. Przykładem zmiany 
orientacji może być koncepcja Caspara Hirschi, który opisuje narody jako 
„wspólnoty honoru”, które ukształtowały się w Europie – także w Polsce – już 
w średniowieczu, a upowszechnione zostały w renesansie. Jak przekonuje An
drzej Nowak: „Ta koncepcja wydaje się doskonałym kluczem do zrozumienia 
narodu, trwałości jego więzi, także dzisiaj. Idea narodu została stworzona przez 
myślicieli włoskich, francuskich, niemieckich. A także polskich, takich jak Jan 
Łaski, Maciej z Miechowa. I oczywiście przed nimi wszystkimi mistrz Wincenty 
zwany Kadłubkiem”. I dodaje: „Na pewno jedną z najstarszych wspólnot, której 
istnienia nie sposób kwestionować, jest wspólnota żydowska. Ze średniowiecza 
zaś pochodzi włoska wspólnota honoru, która później rywalizowała już z fran
cuską czy niemiecką. Nasi przodkowie włączyli się w tę debatę w XV wieku, 
od czasów Stanisława ze Skarbimierza i Pawła Włodkowica, potem Jana Dłu
gosza. W Polsce już w XIII i XIV wieku mamy wiele niedających się podważyć 
świadectw historycznych o istnieniu tożsamości narodowej nie tylko na poziomie 
elit, ale nawet na poziomie chłopów. Reakcja na masową kolonizację na prawie 
niemieckim dowodzi, że takie poczucie tożsamości istniało w rzeczywistości. 
(…) Zwracają na to uwagę także ci historycy, których trudno podejrzewać 
o szczególną sympatię do nacjonalizmu, jak Karol Modzelewski czy Aleksander 
Gieysztor. Wyrzućmy więc na śmietnik historii tezę, że naród jest konstruktem 
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Na przełomie XIX i XX wieku w życiu publicznym wsi małopolskiej 
funkcjonowały różnorodne wizje i sposoby rozumienia polskości. Jednakże 
najważniejszą koncepcją ludowego poczucia przynależności narodowej była 
idea – propagowana wśród intelektualnej elity włościańskiej – jedności 
ufundowanej na wartościach. Wspólnota ta miała objąć prawych, pobożnych 
i pracowitych gospodarzy, różniących się pod względem etycznym od zde
prawowanej społeczności miejskiej, od szlachty pozbawionej społecznej 
wrażliwości oraz od tej części duchowieństwa, która sprzeniewierzyła się 
naukom Chrystusowym.

Elitarna społeczność chłopskich patriotów wywodziła się spośród 
piśmiennych aktywistów lokalnych, którzy sami siebie postrzegali jako 
odmiennych od niewykształconych mas wiejskich i moralnie zepsutych 
mieszkańców miast. Do wspólnoty obywateli nowej Polski należeć mieli 
prawi włościanie, a wykluczano z niej pogrążonych w ignorancji i pry
mitywnych sposobach egzystencji mieszkańców wsi (StauterHalsted, loc. 
4116). Takie normatywne i aksjologiczne nacechowanie widoczne jest także 
dziś we współczesnych mediach tożsamościowych.

Agenda wyobrażonej wspólnoty ludowej manifestowała się w dziesiątkach 
listów, wierszy i opowiadań pisanych do gazet krążących po galicyjskiej 
wsi. Opisywany porządek aksjologiczny będący siłą napędową ludowego 
patriotyzmu obejmował takie wartości, jak trzeźwość, pracowitość (rozu
mianą także jako osobiste doskonalenie i edukacja), pobożność i ochrona 
ziemi ojczystej19.

Całościowe omówienie aksjologicznej agendy patriotyzmu współczesnych 
mediów tożsamościowych przekracza możliwości tego artykułu. Stawiam 
jednak tezę, że jest ona spójna w wielu aspektach z postulatami ludowego 
patriotyzmu z końca XIX wieku upowszechnianego na łamach prasy galicyj
skiej, co może świadczyć m.in. o stabilności polskiej symboliki kolektywnej. 

nowoczesności. Narody mają dużo starszą historię i są znacznie mocniej zakorze
nione, niż chcieliby tego niektórzy bardzo przeceniani”. http://www.fronda.pl/a/
profandrzejnowakpolskawspolnotahonoru,49291.html (dostęp: 10.06.2020).

19 Dziś są one – we współczesnej agendzie aksjologicznej – nadal aktualne, choć 
w miejsce krytyki pijaństwa weszła krytyka nieokiełznanego konsumpcjonizmu, 
a ochrona ziemi ojczystej – rozumiana szerzej, jako zabezpieczenie aktywów 
polskich: nie tylko ziemi, ale przedsiębiorstw, strategicznych gałęzi oraz odrzu
cenie neoliberalizmu.
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Doskonałą emanacją aksjologicznej struktury patriotyzmu ludowego jest 
opublikowany w 1879 roku na łamach „Wieńca” wiersz Wincentego Pola, 
zatytułowany Cztery rzeczy.

Cztery rzeczy w Polsce słyną:
Stara piosnka, stare wino,
Przyjaźń doświadczona
I uczciwa żona.

POLSKA | TRADYCJA | KULTURA | UCZCIWOŚĆ 
RODZINA | PRZYJAŹŃ

Cztery rzeczy w Polsce znane:
Pług i kosa na ugorze,
Szable w ogniu hartowane –
I pieśń ludu „Święty Boże!”

ZIEMIA | PRACA | WALKA | HONOR 
CHRZEŚCIJAŃSTWO | NARÓD (LUD)

Cztery rzeczy miłe oku
I po całym świecie sławne:
Koń pod człekiem – 
broń przy boku –
Stroje – i zwyczaje dawne.

PIĘKNO | HONOR | WALKA | TRADYCJA

Cztery rzeczy Polskę zdobią:
Ciemne bory, łany żytnie –
Ludzie, którzy w pocie robią,
Miłość też, co krwawo, kwitnie.

POLSKA | PRZYRODA (NATURA, ZIEMIA) 
 PRACA | MIŁOŚĆ

Ile siły, bracia moi,
Przechowujmy tę spuściznę!
Bośmy wszyscy sami swoi
Radzi umrzeć za ojczyznę20.

BRATERSTWO | TRADYCJA 
WSPÓLNOTA | ŚMIERĆ | OJCZYZNA

SYSTEM WARTOŚCI LUDOWEGO PATRIOTYZMU 
W MEDIACH – BLIŻSZE SPOJRZENIE

Gdy na łamach prasy adresowanej do ludu toczyła się debata o przyszłości 
narodu, symbolika szlacheckiego patriotyzmu i kształtująca się dopiero 
ludowa wizja polskości przenikały się wzajemnie. Teksty redagowane począt
kowo przez dziennikarzy wywodzących się ze szlachty lub duchowieństwa 
upowszechniały ideologię narodową warstw wyższych, co przejawiało się 

20 Stanowi to wyraźne nawiązanie do antycznej zasady dulce et decorum est pro 
patria mori.
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w licznych odniesieniach historycznych i kulturowych będących nośnikami 
szlacheckiej symboliki narodowej21. Także współcześnie jedną z charakte
rystycznych funkcji systemu mediów patriotycznych jest przypominanie 
historycznego dziedzictwa Polski, chwały jej oręża i siły narodu, który 
przetrwał upadek państwa. Narracja o oblężonym społeczeństwie, które się 
nie poddaje mimo ciągłego zagrożenia zewnętrznego, o wspólnocie, która 
przetrwała zabory, światowe wojny i dwie okupacje, aby odzyskać utraconą 
niepodległość, jest jedną z dominujących w mediach tożsamościowych 
opowieści o Polsce22.

Pod koniec XIX wieku edukacyjna moc prasy oraz innych wydaw
nictw drukowanych wraz z działalnością lokalnych liderów i instytucji 
oświatowych oraz narodowotwórcze oddziaływanie wydarzeń masowych 
upamiętniających przełomowe daty w historii naszego kraju przyczyniły się 
do politycznej emancypacji chłopów. To polityczne upodmiotowienie ludu 
przysłużyło się odrodzeniu Rzeczpospolitej. Dziś – jak sądzę – znaczna część 

21 Wielkie zainteresowanie na wsi wzbudziła „opowieść o rozbiorach Polski”, która 
pojawiła się w kalendarzu opublikowanym na łamach „Wieńca” i „Pszczółki” 
w 1878 roku, a jeden z czytelników w liście do redakcji przyznał, że „zachowa 
[tę historię] w swoim sercu aż do śmierci” (Jan Dereń 1879, s. 150–151). Czy
telników zachęcano do łączenia ikonografii religijnej z rozwojem narodowym. 
Mogli oni przeczytać artykuły i ujrzeć obrazy „Matki Boskiej Częstochowskiej, 
Królowej Polski (…)”, prezentując te obrazy jako „cudowne treści w wydaniach 
[ludowych] czasopism.” („Wieniec” 1979, s. 118). Dzięki tym publikacjom 
mieszkańcy wsi poznawali historyczne postaci, takie jak królowa Jadwiga i król 
Jagiełło, założyciele dynastii i twórcy historycznego związku Królestwa Polskiego 
z Wielkim Księstwem Litewskim („Wieniec” 1882, s. 10). Poznawali historię 
obrońcy Wiednia króla Jana Sobieskiego i jego pięknej żony Marii, a także mogli 
ujrzeć obrazy ich pałacu w Wilanowie pod Warszawą („Wieniec”, 1 stycznia 1882, 
s. 7–8; 12 stycznia 1882, s. 15). Czytelnicy docierali do informacji o antyrosyjskich 
powstaniach w 1830 i 1863 r. Jeden z pierwszych numerów pisma „Związek 
Chłopski” (Wnęk 2009) przedstawiał Jana Kazimierza i obronę XVIIwiecznej 
Rzeczypospolitej przed Szwedami („Związek Chłopski”, 15 marca 1894, s. 11) 
(cyt. za. StauterHalsted, loc. 4073).

22 O popularności wątków historycznych we współczesnych mediach tożsamościo
wych świadczy prawdziwy rozkwit prasy historycznej (np. „Do Reczy Historia”, 
„W Sieci Historii”, „Zakazana Historia” i inne), a także powstanie licznych kanałów 
historycznych tworzonych oddolnie na Youtube, rozwój grup rekonstrukcyjnych 
oraz upowszechnianie przekazów o przeszłości w nowych mediach. Znamienny 
jest także fakt, że tzw. historie alternatywne w formie wydawnictw zwartych 
zajmują czołowe pozycje w rankingach bestselerów czytelniczych.
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obywateli naszego kraju, dzięki patriotycznym mediom tożsamościowym, 
dostrzega potrzebę swoistej reformy państwa i narodu w duchu powrotu 
do tradycyjnych wartości wspólnotowych.

Podobnie jak ponad sto lat temu, gdy chłopi galicyjscy zaczęli przy
swajać zewnętrzne symbole patriotyczne i włączać je w życie publiczne 
wspólnot wiejskich, także dziś wyobrażenia narodowe są niejako na nowo 
odkrywane i wykorzystuje się je do propagowania rozmaitych programów, 
projektów reform oraz wyborczych i parlamentarnych strategii politycznych. 
Jest to jednocześnie proces kulturowy, którego kluczową wartość stanowi 
kategoria piękna23.

Gdy na galicyjskiej prowincji pojawiły się idee patriotyczne, to skutecznie 
dostosowano je do warunków lokalnych. Mieszkańcy wsi zaczęli kształtować 
własne wyobrażenia narodu, łącząc ludowe praktyki kulturowe z patriotycznymi 
narracjami i symbolami spoza ich własnego środowiska. Podobny proces 
można zaobserwować obecnie, zwłaszcza wśród części polskiej młodzieży 
patriotycznej. Mamy do czynienia ze swoistym procesem negocjacji znaczeń 
kulturowych. Na przykład część młodych ludzi, wykorzystując współczesne, 
nierzadko awangardowe środki wyrazu – hiphop, graffiti, streetart, komiks, 
media społecznościowe itp. – kształtuje własny kod polskiej tożsamości. 
Okazuje się zatem, że nie tylko w wymiarze subkulturowym, ale również 
do patriotyzmu – parafrazując trafne spostrzeżenie Wojciecha Kajtocha – 
polska „młodzież edukuje się sama” (Kajtoch 2016, s. 13–20).

Najbardziej dojrzała i spójna wersja ludowej tożsamości narodowej była 
dziełem elitarnej kadry wykształconych aktywistów ze środowisk drobnych 
rolników i obejmowała szereg wartości kolektywnych, takich jak rodzina, 
wspólnota, braterstwo oraz – najbardziej obszerna wśród nich – naród.

23 Uważam, że triada polskich wartości – BÓG, HONOR, OJCZYZNA – stanowi 
w istocie nasz rodzimy ekwiwalent antycznego kanonu: PRAWDY (jako niekwe
stionowanego absolutu), DOBRA (jako fundamentu etycznego) i PIĘKNA (jako 
naczelnej wartości estetycznej). Bez wątpienia rację miał poeta, gdy przekonywał, 
że „Ojczyzna to wielki wspólny obowiązek”. Jest to jednak powinność dulce 
et decorum, o czym można się przekonać, słuchając wspaniałej Dumy rycerskiej 
z 1597 roku autorstwa Adama Czahrowskiego: „Powiedz wdzięczna kobzo 
moja, / umie li co duma twoja, / Cóż może być piękniejszego, / Nad człowieka 
rycerskiego”. Zob. https://www.youtube.com/watch?v=Vl6zMiW3iwQ (dostęp: 
10.06.2020).
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Elity włościańskie pozostawały pod wpływem monumentalnych obrazów 
polskości i idei narodowych kreowanych przez szlachtę za pośrednictwem 
wydawnictw periodycznych. Ale ideowo kształtowała się także w wyniku 
działalności kółek rolniczych, czytelni ludowych oraz popularnych powie
ści adresowanych do masowego czytelnika. Niewielka grupa piśmiennych 
mieszkańców wsi zaakceptowała imperatyw samokształcenia i samodosko
nalenia, który skutecznie upowszechniano za pomocą prasy drukowanej. 
Intelektualna elita ludowa zinternalizowała zasady etyczne, promowane 
przez aktywnych na wsiach reformatorów pochodzących ze środowisk 
szlacheckich i inteligenckich. Odwołując się do sfery wartości, działacze 
ludowi postanowili zbudować dla wsi nową moralną społeczność narodową, 
której sami mieliby przewodzić24.

Współczesne środowiska patriotyczne w Polsce funkcjonują w medios
ferze obejmującej różnorodne media tożsamościowe – gazety i czasopisma, 
wydawnictwa książkowe, blogi, kanały na platformie Youtube, a także 
różnorodne media społecznościowe i organizowane za ich pośrednictwem 
wydarzenia, takie jak spotkania i odczyty autorskie, kluby dyskusyjne, kon
ferencje naukowe, a także demonstracje, manifestacje i rozmaite akcje spo
łeczne w świecie realnym25. Można te struktury scharakteryzować jako sieci 
o charakterze obywatelskim i republikańskim organizowane w konfiguracje 
synergicznych relacji tożsamościowych obejmujących ludzi, wydawnictwa, 
wydarzenia i technologie. Doskonałym przykładem takiej samoorganizacji 
jest sieć klubów „Gazety Polskiej”, prawdopodobnie największa organizacja 
pozarządowa w naszym kraju.

Jednym z elementów współczesnej i jednocześnie „ludowej” wizji pa
triotyzmu jest krytyka „fałszywych” – uzurpatorskich, zdemoralizowanych, 

24 Ten nowy elitaryzm oraz kadrowość działań wkrótce zaowocowały narodzinami 
masowych politycznych organizacji ludowych.

25 Warto zauważyć, że niejednokrotnie inicjatywy patriotyczne mają równocześnie 
charakter religijny, np. „Krucjata Różańcowa za Ojczyznę” (https://krucja
tarozancowazaojczyzne.pl/), „Różaniec do granic” (http://rozaniecdogranic.
pl/orozancudogranic) czy „Wielka Pokuta”. Akcje te były wielkim sukcesem 
i zyskały wsparcie władz państwowych oraz przedsiębiorstw, a jednocześnie 
wzbudzały głęboką niechęć części środowisk medialnych. Zob. https://www.
newsweek.pl/opinie/rozaniecdogranicgdzietomasens/j1vxpkx (dostep: 
10.06.2020).
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najczęściej wielkomiejskich i kosmopolitycznych – nibyelit26. To właśnie 
moralna wyższość zwykłych Polaków ma się przyczynić do odrodzenia naro
dowego. I tak jak niegdyś czytelnicy prasy ludowej krytykowali zachowania 
arystokratycznych przywódców starej Polski, tak obecnie, na licznych forach 
dyskusyjnych i w mediach patriotycznych, pojawia się charakterystyczny 
antyelitaryzm. Dzisiejsi patrioci nawołują do zniesienia barier, które utrzymują 
niższe klasy w stanie społecznego podporządkowania. System tradycyjnych 
wartości zakorzenionych w życiu polskiej prowincji ma zastąpić moralnie 
zbankrutowany system wartości neoliberalnych.

W postulatach prasy galicyjskiej dla ludu ponad 100 lat temu nowy sys
tem moralny stanowić miał podstawę narodowej reformy. Światli, skromni, 
pracowici, bogobojni i żyjący zgodnie z naukami Kościoła chłopi byli prze
konani, że są w stanie przewodzić ruchowi na rzecz odrodzenia narodowego. 
Mieszkańcy wsi, którzy nadal trzymali się tradycji karczmy, obyczajowego 
zepsucia czy korupcji politycznej, a zwłaszcza ci, którzy sprzeciwiali się 
formalnej edukacji, byli obiektem krytyki ze strony lokalnych reformatorów. 
Gdy przywódcy ludowi zintensyfikowali swe wysiłki zmierzające do wpro
wadzenia lokalnych reform, zarysowała się przepaść między wykształconą 
i ambitną „elitą” wiejską a chłopską masą. Moralna awangarda, która dokonała 
swoistego samookreślenia przeciwko „niemoralnym” i wstecznym działa
niom, została – co godne podkreślenia – pierwotnie zdefiniowana i ideowo 
ukształtowana właśnie przez prasę ludową. Dziś funkcję tę przejęły media 

26 Fatalna kondycja moralna szlachty polskiej była w XIX wieku – w licznych 
tekstach – prezentowana jako symptom niezdolności klas wyższych do skutecz
nego rządzenia. Dziennikarze prasy ludowej dowodzili, że szlachta nie posiada 
moralnej wiarygodności, by samodzielnie doprowadzić do odrodzenia państwa 
polskiego. Argumentowano, odwołując się do obrazowego porównania, że po
dobnie jak „ryba psuje się od głowy, a następnie ulega całkowitemu zepsuciu, 
tak samo jest z narodem polskim”. Bardzo podobne i antyelitarne wątki odnaj
dziemy we współczesnym dyskursie patriotycznym mediów tożsamościowych. 
Pojawiają się w nich zaskakujące transfery znaczeniowe i modyfikacje, np. dość 
powszechne określenie „pseudoelit” jako lewackie (lub lewactwo), ale też postę-
packie (postępactwo). Omawiany antyelitaryzm znajduje swe odzwierciedlenie 
w używaniu – przez prominentnych polityków i dziennikarzy – lekceważących 
określeń, takich jak Warszawka, Krakówek, Lemingrad (tj. dzielnica Wilanów 
zamieszkana przez bezrefleksyjne lemingi), a ironiczne określenie młodzi, wy-
kształceni z wielkich ośrodków miejskich to tytuł rubryki satyrycznej w jednym 
z prawicowych tygodników.
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tożsamościowe, krytykując egocentrycznych „fajnopolaków” pogrążonych 
w bezwartościowym konsumpcjonistycznym stylu życia27.

Galicyjskie czasopisma ludowe szeroko informowały też swych czytelni
ków o losie ich rodaków żyjących pod rządami innych państw, krytykując 
w szczególności politykę Kulturkampfu na okupowanych przez Niemców 
polskich terenach („Wieniec” 7 września 1881 r., s. 133). Podobnie współczesne 
media patriotyczne w Polsce posługują się – bardziej niż inne – dyskursem 
godnościowym. Kluczową wartością jest tu honor. W patriotycznej agendzie 
tożsamościowej liczy się zatem „redystrybucja prestiżu”: chodzi o to, aby 
zwykłych Polaków nie traktować jako godnych pożałowania, a wprost 
przeciwnie, tych, którzy przez wiele lat w III RP czuli się marginalizowani 
przez wielkomiejskie liberalne elity postrzegające ich jako zacofanych, 
politycznie aktywizować i włączać w obywatelską wspólnotę.

Wiele przekazów z nurtu „godnościowego” dotyczy sytuacji Polonii 
na Zachodzie oraz położenia Polaków na Kresach. W patriotycznej me
diosferze XXI wieku coraz częściej poruszane są niewygodne, przez lata 
pomijane problemy, jak chociażby – przedstawiana jako forma współ
czesnego prześladowania polskich dzieci – działalność Jugendamt wobec 
Polaków w Niemczech.

W aksjologicznej agendzie patriotyzmu ludowego miłość do Polski – jak 
w wierszu Wincentego Pola – jest przedstawiona za pomocą sugestywnych 
symboli.  Ziemia i krew stanowią – także dziś – kluczowe elementy tożsa
mości ludu polskiego i podstawę egzystencji narodu28.

Na łamach prasy ludowej naszych przodków zdrowy i żywotny wiej
ski krajobraz przedstawiano jako swoisty rezerwuar ziarna dla odrodze
nia narodu, co miało być możliwe dzięki kulturowej integracji chłopów. 

27 Warto w tym miejscu – jako pewien kontrapunkt – przywołać inspirujące 
publikacje Piotra Stankiewicza – 21 polskich grzechów głównych (której tytuł 
przewrotnie nawiązuje do słynnej książki Zbigniewa Załuskiego jeszcze z cza
sów PRL) oraz My fajnopolacy (kontrowersyjny i krytyczny opis III RP), a także 
No dno po prostu jest Polska Adama Leszczyńskiego (stanowiącej kapitalne 
studium naszego własnego antypolonizmu w historii i współcześnie).

28 Jednocześnie uprawa roli i ludowa obyczajowość nabrały bardziej złożonych 
znaczeń i funkcji jako komponenty chłopskiej tożsamości, aniżeli dotychczasowe, 
obecne w sentymentalnych, zwłaszcza literackich, ale też etnograficznych, repre
zentacjach wsi z perspektywy egzotycznych rzemiosł czy rytmicznych melodii 
ludowych, będących depozytariuszami pradawnych słowiańskich korzeni.
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Odzwierciedlając etnograficzne i literackie sentymenty, które łączyły tradycję 
chłopską z istotą kultury polskiej, dziennikarze, publicyści, a zwłaszcza 
poeci starali się wykreować u swych odbiorców potrzebę powrotu do fun
damentalnych i autentycznych wartości ludowych29. Ludowi redaktorzy 
podkreślali, że podstawowe elementy kodu polskości – ziemia, tradycja 
ludowa i język ojczysty – przetrwały i zostały ochronione przed obcą in
wazją właśnie dzięki wspólnotom wiejskim. W podobny sposób również 
dziś manifestuje się ludowy patriotyzm kulturowy. Tradycje wsi polskiej są – 
w dyskursie mediów tożsamościowych XXI wieku – istotnymi elementami 
odradzającego się patriotyzmu. Powszechna jest także – np. w dyskursach 
wyborczych prawicy – konkretyzacja pojęcia ‘narodu’ (jako wspólnoty 
zwykłych Polaków), a abstrakcyjna ‘polskość’ to ukochana ziemia, nierzadko 
jako synonim ukochanej Ojczyzny (…) Polski.

We współczesnej narracji patriotycznej i tożsamościowej centralne 
miejsce zajmuje zatem wyobrażenie zwykłych Polaków (a niegdyś polskiego 
ludu) jako obrońców tożsamości polskiej przed obcą agresją. Piękne stroje 
ludowe noszone w czasie nabożeństw religijnych i państwowych są – także 
dziś – symbolem ochrony polskiej tradycji. Było to szczególnie ważne, gdy 

– jak pisano w XIX wieku – mieszkańcy miast masowo przejmowali obce 
stroje i zwyczaje okupantów. Dziś ta krytyka przejawia się w przyganach 
pod adresem „nowych mieszczan”, odcinających się od własnych korzeni 
i odrzucających rodzimą obyczajowość.

U schyłku La belle époque mieszkańcy wsi galicyjskiej debatowali na ła
mach prasy nad symbolami narodowymi, brali udział w historycznych 
uroczystościach i snuli opowieści na temat własnych wyobrażeń polskości. 
W tym czasie ukształtował się nowy paradygmat partycypacji w polskiej 
wspólnocie narodowej, który przybrał postać porozumienia między ludem 
a szlachtą kontrolującą życie polityczne w Galicji. Ta swoista umowa spo
łeczna zobowiązywała chłopów do wspierania odrodzenia Rzeczpospolitej 

– poprzez uprawę roli oraz obronę polskiej ziemi – oraz nakładała na lud 
powinność ochrony kultury narodowej, której folklor stał się integralną 
częścią. Nowy społeczny konsensus miał zastąpić tradycyjne przywództwo 

29 Jak trafnie zauważa StauterHalsted była to argumentacja podobna do tej, 
z jaką mamy do czynienia w twórczości Oskara Kolberga, Jana Karłowicza czy 
Antoniego Kaliny (loc. 4267).
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klas uprzywilejowanych. W zamian za wsparcie sprawy narodowej rzecznicy 
sprawy chłopskiej domagali się szeregu ustępstw ze strony galicyjskiej elity. 
Program reform, który promował ścisłe związki między odbudowaniem 
ojczyzny a poprawą warunków kulturowych i ekonomicznych na wsi, stał 
się zasadniczym elementem ekspresji patriotyzmu ludowego opartego 
na fundamentach etycznych. Stanowił on rdzeń społecznego kontraktu 
między ludem a (szlacheckim) narodem polskim, którego częścią chłopi 
chcieli zostać. Przebudzenie narodowe i będący jego konsekwencją patrio
tyzm ludowy na wsi galicyjskiej manifestował się w formie definiowania 
narodu jako wspólnoty wartości.

Wartością, której w dzisiejszej Polsce brakuje najbardziej, jest – moim 
zdaniem – zgoda. To znamienne, że zarówno patriotyczne media tożsa
mościowe, jak i liberalne media mainstreamowe, reprezentujące przecież 
głęboko spolaryzowane środowiska polityczne, akurat w tej sprawie mówią 
jednym głosem. Narodowy konsensus wymaga jednak – z perspektywy 
środowisk patriotycznych – po pierwsze, odrzucenia języka pogardy wobec 
Polski prowincjonalnej i jej mieszkańców, a po drugie – autentycznej (a nie 
wyłącznie deklaratywnej) realizacji postulatów równości (rozwojowych 
szans) oraz społecznej solidarności. Należy zatem ostatecznie odrzucić 
szkodliwy polaryzacyjnodyfuzyjny model i zastąpić go modelem zrów
noważonego rozwoju.

Przed 150 laty, w systemie aksjologicznym propagowanym przez chłop
skich aktywistów i ich sojuszników, przyjęto, iż wszyscy Polacy są tak samo 
wartościowi dla społeczeństwa i narodu. Dlatego postulowano tworzenie 
horyzontalnych więzi społecznych, a pionierzy ruchu ludowego chcieli, aby 
w miejsce protekcjonalnego „schodzenia szlachty do ludu” nastąpiło bra
terskie zbliżenie włościan i ich dawnych patronów, owocujące powstaniem 
nowego porządku społecznego, gdyż „brak braterskiej miłości” uważano 
za przyczynę kolejnych nieszczęść Polski30. Czyż postulat ten – w Polsce 
XXI wieku – nie jest wciąż przemożnie inspirujący?

30 Franciszek Magryś pisze na łamach prasy dla ludu, że „utraciliśmy Ojczyznę 
z winy magnackich rodów, porzucenia wiary i braku jedności wśród ludzi”. 
I tylko przebudowa niesprawiedliwych stosunków społecznych może doprowa
dzić do sojuszu Polaków, niezbędnego do wskrzeszenia państwa. Wewnętrzne 
słabości wynikające z braku jedności społecznej mogłyby – zdaniem Magrysia 
– zahamować proces odzyskiwania narodowej niepodległości ziem polskich. 
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ZAKOŃCZENIE

Świat społeczny nie jest wyłącznie symbolicznym czy ideologicznym kon
struktem, a poczucie tożsamości narodowej – wbrew dość powszechnym 
i naiwnym przekonaniom – nie opiera się wyłącznie na deklaracji przyna
leżności do „wspólnoty wyobrażonej”. Istnieją bowiem obiektywne czynniki 
narodowotwórcze31. Nasze dziedzictwo historyczne, a zwłaszcza rodzime 
instytucje polityczne związane są bowiem z ideą narodu rozumianego 
jako „wspólnota honoru”, co wiąże polskość z republikańskim poczu
ciem wolności i jednocześnie obowiązku. Patriotyczne poczucie polskości 
to przede wszystkim wspólnota etyczna, a ojczyzna to moralne zjednocze
nie i świadomy wybór dobra wspólnego. Dlatego też warto się zajmować 
także mediatyzacją – w historii i współcześnie – polskiego etosu, będącego 
afirmacją wolnościowego i obywatelskiego całokształtu norm i instytucji 
regulującego życie społeczne grupy, co wiąże się z szacunkiem dla własnego 
państwa, które jest wartością wymagającą ochrony przed zagrożeniami.

Tym bardziej może zastanawiać, a nawet smucić fakt, że dziś w debacie 
publicznej – szczególnie w niektórych mediach – oprócz słusznej krytyki 
wykluczającego nacjonalizmu czy ksenofobii, coraz częściej pojawia się ka
tegoryczna negacja patriotyzmu – oparta na ponowoczesnej dekonstrukcji 
tradycyjnej wspólnoty, apoteozie płynnej rzeczywistości – oraz pochwała 
kosmopolityzmu (rozumianego jako nieuchronna i rzekomo wyzwalająca 
konsekwencja globalizacji) – manifestowane w formie ojkofobicznej32 nie
chęci do własnej tożsamości.

Autor Żywotu chłopa, odwołując się do najwyższego autorytetu religii, pisał, 
że tylko wtedy, gdy „powstanie jedność narodowa”, „Bóg zlituje się nad [Po
lakami] i da im zwycięstwo”. Reforma społeczna, umożliwiająca partycypację 
i podmiotowość społeczną wcześniej pozbawionemu praw ludowi, jest ko
nieczna, aby uleczyć „rozdarty naród”. I właśnie program reform społecznych 
stał się najważniejszym elementem agendy politycznej ruchu ludowego, zaraz 
po tym, jak reprezentanci wsi weszli do formalnych instytucji politycznych (cyt. 
za. StauterHalsted, Keely, loc. 4368).

31 Do czego tak mocno odwołuje się chociażby niemiecki volkizm, który jednak 
– co należy zawsze podkreślać – obcy jest polskiej tradycji narodowej.

32 Ojkofobia, także oikofobia (gr. οἶκος + φόβος ‘strach przed domem, rodziną’) 
– termin zdefiniowany w kontekście politycznym w literaturze filozoficznej 
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Władysław Marek Kolasa, Edyta Gałuszka

DOROBEK NAUKOW Y I EKSPERCK I RYSZAR DA FILASA 
(STUDIUM BIBLIOMETRYCZNO-DOKUMENTACY JNE)

Bibliografia ma charakter selekcyjny; w komplecie zarejestrowano oryginalne rozprawy 
naukowe (książki, artykuły, rozdziały), recenzje oraz raporty i ekspertyzy niezależnie od ich 
formy wydawniczej i piśmienniczej, pominięto natomiast drobne wypowiedzi publicystyczne, 
informacyjne i krytyczne. Łącznie zestawiono 200 pozycji, opublikowanych przez Ryszar-
da Filasa od 1974 do 2019 roku, wśród których znalazło się 97 oryginalnych artykułów 
badawczych i 64 opracowania eksperckie. Bibliografię poprzedza szkic metodologiczny, 
omówienie aktywności naukowej autora oraz statystyka jego dorobku.
S Ł OWA K LUC Z OW E : Ryszard Filas, media, socjologia, bibliografia.

THE SCIENTIFIC A ND EXPERT WOR K OF RYSZAR D 
FILAS (BIBLIOMETR IC-DOCUMENTATION STUDY)

The bibliography is of a selection nature; original scholarly theses (books, articles, chapters), 
reviews, reports and expert opinions, regardless of their publishing and writing form, have 
been registered, while minor journalistic, informative and critical statements have been 
omitted. A total of 200 items, published by Ryszard Filas from 1974 to 2019, were listed, 
including 97 original research articles and 64 expert studies. The bibliography is preceded 
by a methodological outline, a discussion of the author’s scientific activity and statistics 
of his work.
K E Y WOR D S: Ryszard Filas, media, sociology, bibliography.
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Tomasz Mielczarek

NARODZIN Y NAUK I O PR ASIE
Przedmiotem artykułu są początki światowych badań prasoznawczych. Autor, odwołując się 
do najnowszej literatury przedmiotu, przypomina dotychczasowe ustalenia oraz koryguje 
niektóre fakty. Zwraca uwagę, że prasoznawstwo narodziło się w Niemczech, co związane 
było z intensywnym rozwojem w tym kraju prasy, która dość szybko przekształciła się 
w środek komunikowania masowego. Fundamenty nauki o prasie budowali historycy, 
językoznawcy, filolodzy, prawnicy, ekonomiści, psycholodzy i socjolodzy. Dzięki bliskim 
kontaktom z europejskim środowiskiem naukowym medioznawstwo szybko zaczęło się 
rozwijać w Stanach Zjednoczonych. Badania amerykańskie charakteryzowały się ogromną 
dynamiką i przybrały przede wszystkim empiryczny i utylitarny charakter. Szczególny 
wkład w ich rozwój mieli socjolodzy i politolodzy ze szkoły chicagowskiej, z którymi blisko 
współpracował jedyny Polak w tym gronie Florian Znaniecki.
S Ł OWA K LUC Z OW E : badania naukowe, prasoznawstwo, historia nauki.

THE BIRTH OF PR ESS STUDIES
The subject of the article is the beginnings of global research on press. The author, referring 
to the latest literature on the subject, recalls the previous findings and corrects some facts. 
He points out that press studies were born in Germany which was associated with the 
intensive development of the press in this country which quickly evolved into a means 
of mass communication. The foundations of press studies were built by historians, linguists, 
philologists, lawyers, economists, psychologists and sociologists. Thanks to close contacts 
with the European scientific community, media studies quickly began to develop in the 
United States. American research was characterized by great dynamics and assumed 
primarily empirical and utilitarian character. Sociologists and political scientists from 
the Chicago school made a significant contribution to the development of the field, with 
whom the only Pole in this group, Florian Znaniecki, closely cooperated.
K E Y WOR D S: scientific research, press studies, history of science.
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Janina Fras

O BIOGR AFII I PR ZEK AZACH BIOGR AFICZN YCH, 
INTER DYSCY PLINAR NIE

Artykuł dotyczy biografii – terminu naukowego oraz bardzo popularnego gatunku przeka-
zu/tekstu, współcześnie najczęściej realizowanego w mediach masowych. Wykorzystano 
dorobek badawczy kilku z licznych dyscyplin i subdyscyplin nauk społecznych i humani-
stycznych, dla których przekazy biograficzne są przedmiotem badań – przede wszystkim 
językoznawstwa i medioznawstwa, w tym badań nad zawartością mediów i genologii 
medialnej. Rozważono swoistość semantyczną leksemu biografia oraz jego głównych 
derywatów. Nowsze ujęcie genologiczne umożliwia zdefiniowanie biografii jako gatunku 
medialnego, czyli jako prototypu, powszechnika danej kultury. Umożliwia też stworzenie 
pola gatunkowego, obejmującego współcześnie kilkadziesiąt przekazów biograficznych, 
których realizacja opiera się na tymże gatunku, i użytkowanych przez polską wspólnotę 
komunikacyjno-językową (korzystającą chętnie z wzorców anglo-amerykańskich).
S Ł OWA K LUC Z OW E : biografia, przekaz/tekst biograficzny, gatunek przekazu, genologia 
medialna, zawartość mediów masowych.

ON BIOGR APHIES A ND BIOGR APHICA L MESSAGES
The article focuses on biography as a genre and academic term. Biography is very popular 
message genre, most often encountered in mass media today. The article reviews research 
from numerous disciplines within social science and humanities, that focus on biographical 
messages in their research – primarily, linguistics and media studies, including content 
analysis and media genology. The semantic specificity of the biography lexeme and its main 
derivatives are further considered. The article puts forward a new genological approach 
makes it possible to define biography as a media genre meaning as a prototype and cultural 
generality of a given culture. The proposed approach also enables the creation of a new 
generic field, which today covers several dozen biographical messages, implemented or cre-
ated based on this genre and used by the Polish langue and communication community 
(frequently using Anglo-American pattern).
K E Y WOR DS: biography, biographical message, genre, media genology, mass media content.
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Tomasz Goban-Klas

MODI ODBIORU PR ASY. CZY TA SIĘ 20 MINUT.
Badania nad mediami pojawiły się jako badania nad prasą, radiem, telewizją, określane 
od lat 1930. XX wieku przez Amerykanów sumarycznym terminem – mass media re-
search. Ich głównym problemem było poznanie rozproszonego audytorium (audience) 
tych technologicznych środków szerokiego upowszechniania treści. Samo pojęcie au-
dytorium w swym oryginalnym sensie staje się zatem coraz bardziej mylące, w istocie 
chodzi bowiem o bardzo różnorodny i zróżnicowany zbiór mniej lub bardziej aktywnych 
odbiorców i użytkowników różnorodnych usług informacyjnych. Tworzą się nowe typy 
audytoriów, nieujęte w tradycyjnej typologii publiczności jako zbiorowości odbiorczej 
regularnej. Zmienia się sama praktyka czytania: czytniki cyfrowe Kindle są cieńsze niż 
książki, a także mogą zawierać małą osobistą bibliotekę. Cyfryzacja zmienia czytanie gazet 
i czasopism, Dogłębne czytanie znika, powierzchowne i nieliniowe czytanie się wzmacnia. 
Tytuły artykułów wskazują, ile czasu zajmie ich przeczytanie. Zwykle kilka minut. Modi 
czytania są tak różne, jak czytelnicy
S Ł OWA K LUC Z OW E : badania mediów masowych, audytorium, cyfrowe czytanie.

MODI OF R ECEI V ING THE PR ESS IN DIGITA L 
MEDI A. R EADS FOR 20 MINUTES

Research on the media appeared as research on the press, radio, television, referred to since 
the 1930s by the Americans by the summary term – mass media research. Their main 
problem was getting to know disperse audiences of these means of mass dissemination 
of messages. Today, the very concept of the audience in its original sense is becoming more 
and more misleading, because in fact it is a very diverse and diverse collection of more 
or less active recipients and users of various information services. New types of audiences 
are emerging that are not included in traditional concept of regular users. The very prac-
tice of reading is changing: Kindle digital readers are thinner than books, and also may 
contain small personal library. Digitization changes the reading of the newspapers and 
magazines, In-depth reading disappears, superficial and non-linear reading strengthens. 
The titles of articles indicate the time it will take to read them. Usually a few minutes. Modi 
of reading are as different as they are the readers.
K E Y WOR D S: mass media research, audience, digital reading.
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Maciej Kawka

MEDI A LNE T WAR ZE GODNOŚCI
Medialna wartość pojęcia „twarzy” pojawia się na ogół w środkach masowego przekazu 
i zależy od nich na różne sposoby. Składa się z wartości moralnych, takich jak: „uczciwość”, 

„godność”, „honor”, „wielkość”… Pojęcia „godności” i „twarzy”, przeciwstawiające się w uży-
ciu medialnym i niemedialnym, czasami zaciemniają rzeczywistą różnicę między „twarzą” 
(godnością postrzeganą przez innych), stosowaną w pewnych sytuacjach jako indywidualny 
lub zbiorowy obraz własnego „ja” – a godnością człowieka (rzeczywistą godnością osobistą 
postrzeganą przez siebie), która jest naturalną, stałą cechą, towarzyszącą wszystkim istotom 
ludzkim i esencją ich istnienia.
S Ł OWA K LUC Z OW E : „twarz”, „godność”, kontekst, język, media.

MEDI A FACES OF DIGNIT Y
Medial value of the concept of “face” generally appears in the mass media and depends 
on them in various ways. It consists of moral values such as “honesty”, “dignity”, “honour”, 

“greatness”. The concepts of “dignity” and “face”, opposing each other in medial and non-me-
dial use, occasionally obscure the real difference between – the “face” (dignity perceived 
by others), relative by nature – used in certain situations, individual or collective, an image 
of own self – and dignity of man (the real personal dignity perceived by oneself), which 
is one’s natural, constant characteristic, trait that accompanies all human beings and 
is an essence of their existence.
K E Y WOR D S: “face”, “dignity” context, language, media.
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Izabela Dobosz

R EFOR M A R ADIOFONII I TELEW IZJI 
PUBLICZNEJ W ŚW IETLE AKTUA LNEGO 

USTAWODAWST WA POLSK IEGO
Artykuł omawia aktualne zmiany legislacyjne dotyczące publicznej radiofonii i telewizji 
w Polsce dokonane po dojściu do władzy PiS w 2015 roku. Zmiany te polegają na stwo-
rzeniu nowej instytucji Rady Mediów Narodowych i oddaniu jej niektórych kompetencji 
należących poprzednio do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz odpowiednich 
ministrów, a dotyczących wpływu na obsadę personalną zarządów, rad nadzorczych i rad 
programowych spółek radiowych i telewizyjnych, a także na treść statutów tych spółek. 
W artykule jest mowa również o korelacji znowelizowanych przepisów ustawy o radiofonii 
i telewizji z 29 grudnia 1992 r. z ustawodawstwem z lat 2016–2020, porządkującym zasady 
zarządzania mieniem państwowym w Polsce.
S Ł OWA K LUC Z OW E : Rada Mediów Narodowych, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 
spółki publicznej radiofonii i telewizji.

THE R EFOR M OF PUBLIC R ADIO A ND TELEV ISION 
IN V IEW OF THE CUR R ENT POLISH LEGISLATION

The article discusses the current legislative changes regarding public radio and television 
in Poland, made after PiS party had come to power in 2015. These changes consist in the 
creation of a new institution of the National Media Council (Rada Mediów Narodowych). 
This new body was given some of the rights previously belonging to the National Broad-
casting Council (Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji) and relevant ministers. These rights 
apply to influencing the staffing of management boards, supervisory boards and program 
boards of radio and television companies, as well as the content of the statutes of these 
companies. The article also describes the correlation of the amended regulations of the Radio 
and Television Act of December 29, 1992 with the legislation from 2016-2020, ordering 
the rules for the management of state property in Poland. 

K E Y WOR D S: National Media Council, National Broadcasting Council, public radio 
and television companies.
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Katarzyna Gajlewicz-Korab

PAR ADYGM AT Y WSPÓŁCZESNEJ 
TELEW IZJI W E FR A NCJI

Cyfryzacja transformuje rynek telewizyjny we Francji. Nie jest to jednak proces, który 
następuje bardzo szybko. Jean-Louis Missika już w 2006 roku ogłosił koniec telewizji 
we Francji (Missika 2006), a jednak 14 lat później rynek telewizyjny funkcjonuje nadal. 
Wiąże się to z faktem dość powolnego oswajania nowych technologii przez społeczeństwo 
francuskie, które podobnie jak w przypadku digitalizacji prasy drukowanej (Gajlewicz-Korab 
2018), potrzebuje czasu na oswojenie się z sytuacją. Grupą społeczną najlepiej zaadaptowaną 
do dynamicznie zmieniającego się rynku telewizji jest młode pokolenie. Oczekują oni czegoś 
innego, niż oferuje im tradycyjny model telewizji. Tymczasem większość społeczeństwa 
nadal akceptuje status quo. To sprawia, że nie możemy we Francji mówić o jednym domi-
nującym paradygmacie telewizji, ale o dwóch koegzystujących ze sobą.
S Ł OWA K LUC Z OW E : telewizja francuska, paradygmat, webcasting, Vod, cyfryzacja.

PAR ADIGMS OF THE CONTEMPOR ARY 
TELEV ISION IN FR A NCE

Digitalisation is transforming the TV market in France, although the process is not pro-
gressing rapidly. Jean Louis Missika announced the end of television in France as early 
as 2006. (Missika 2006), nevertheless, 14 years later the TV market still exists. This is due 
to the fact that the French society assimilates the new technologies quite slowly and, as in the 
case of the printed press digitalisation (Gajlewicz-Korab 2018), needs more time to adjust 
to the existing situation. The new social group best adapted to the dynamically evolving 
TV market is the young generation. They expect something different from an offer proposed 
by a traditional TV model whereas the majority of the society still accepts the status quo. 
Therefore, there is not one but two coexisting paradigms of television.
K E Y WOR D S: the French television, paradigm, webcasting, Vod, digitalization.
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Jolanta Dzierżyńska-Mielczarek

MONOPOL BEZ MONOPOLU. DZIENNIK I R EGIONA LNE 
W POLSCE W X XI W IEKU: SUPLEMENT

Artykuł polemizuje z tezą, że koncentracja własności na rynku dzienników regionalnych 
doprowadziła do monopolu na rynku informacji lokalnych. Postuluje też zmianę sposobu 
myślenia o konkurencji medialnej jako warunku pluralizmu mediów. Zmiany, jakie zaszły 
w środowisku mediów tradycyjnych pod wpływem internetu, spowodowały, że straciły one 
dominującą pozycję w procesie produkcji i rozpowszechniania informacji. Konkurencja 
o czas, uwagę i pieniądze odbiorców toczy się dziś głównie w internecie. Zagrożeniem dla 
niezależności i różnorodności mediów stały się natomiast: słabnąca pozycja ekonomiczna 
tradycyjnych środków przekazu i zmiany w sposobach konsumpcji treści, które prowadzą 
do standaryzacji i jednorodności źródeł, a nawet wykluczenia pewnych treści z obiegu 
informacji.
S Ł OWA K LUC Z OW E : dzienniki regionalne, struktury rynku, pluralizm mediów.

A MONOPOLY W ITHOUT A MONOPOLY. 
R EGIONA L DAILIES IN POLA ND IN THE 

21ST CENTURY: SUPPLEMENT
The article argues with the thesis that concentration of ownership on the regional dailies 
market has led to a monopoly on the local information market. It also postulates a change 
in the way of thinking about media competition as a condition for media pluralism. Changes 
that took place in the environment of traditional media under the influence of the Internet 
caused a loss of their dominant position in the process of production and dissemination 
of information. Today, the competition for time, attention and money of the recipients takes 
place mainly on the Internet. Meanwhile, multiple threats to independence and diversity 
of the media have risen: the weakening economic position of traditional media and changes 
in the ways of consuming content that lead to standardization and homogeneity of sources, 
and even exclusion of certain content from the circulation of information.
K E Y WOR D S: regional dailies, market structures, media pluralism.
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Maciej Hoffman, Jacek Wojtaś

SY TUACJA EKONOMICZNA I PR AW NA 
W Y DAWCÓW PR ASY

Na początu artykułu krótko opsiano obecną sytuację na rynku prasowym w Polsce wraz 
ze spadkiem przychodów z nakładów i reklamy. Po tym wprowadzeniu przedstawiono 
najważniejsze – z punktu widzenia wydawców prasowych – przepisy dyrektywy (2019/790 / 
UE) w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz 
zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE, a mianowicie prawo pokrewne wydawców prasy 
(art. 15 dyrektywy) oraz eksplorację tekstów i danych (art. 3, 4 dyrektywy).
S Ł OWA K LUC Z OW E : rynek prasowy, prawo autorskie, prawo pokrewne, eksploracja 
tekstów i danych.

THE ECONOMIC SITUATION 
OF PR INT PR ESS PUBLISHER S

The paper describes shortly the current situation of press market in Poland with the decrease 
of circulation and advertising revenues. After this short introduction it describes the most 
important – from press publishers’ point of view – regulations of the directive (2019/790/
UE) on copyright and related rights in the Digital Single Market and amending Directives 
96/9/EC and 2001/29/EC, namely the neighbouring right for press publishers (art 15 of the 
directive) and text and data mining (art. 3, 4 of the directive).
K E Y WOR D S: press market, copyright, neighbouring right, text and data mining.
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Olga Dąbrowska-Cendrowska

PR ASA KOBIECA NA POLSK IM RY NKU MEDI A LN YM 
W LATACH 1989–2019 – PRÓBA PODSUMOWA Ń

Koncerny z zagranicznym kapitałem funkcjonują na polskim rynku mediów od 1990 roku. 
Prasę kobiecą w latach dziewięćdziesiątych XX wieku zdominowały cztery koncerny 
z niemieckim kapitałem: Bauer Media, Burda Polska, G+J Polska i Axel Springer Polska 
(„wielka niemiecka czwórka”), do których dołączyły Edipresse Polska i Marquard Media. 
W latach 2001–2019 miały miejsce fuzje i przejęcia, które doprowadziły do koncentracji 
rynku. W wyniku tych przemian, w 2019 roku zdecydowanym liderem stał się koncern 
Bauer Media, który systematycznie powiększał swoją ofertę prasową w grupie magazynów 
wielotematycznych. Ani Edipresse Polska, ani Burda International, mimo podejmowanych 
działań, nie były w stanie z nim rywalizować. Celem artykułu jest próba zarysowania 
przemian w segmencie wielotematycznych magazynów kobiecych, które miały miejsce 
w latach 1989–2019. Starano się zarysować granice znaczeniowe między prasą kobiecą, 
a prasą adresowaną do kobiet, koncentrując dalsze analizy jedynie na tej pierwszej grupie 
czasopism. Scharakteryzowano, bazując na analizie systemowej, zaangażowanie zagranicz-
nych koncernów medialnych w polski rynek prasowy, uwzględniając rozwój magazynów 
kobiecych oraz zmiany własnościowe.
S Ł OWA K LUC Z OW E : prasa kobieca, segmentacja, kapitał zagraniczny, koncentracja.

WOMEN’S PR ESS IN THE POLISH MEDI A M AR K ET 
IN 1989–2019 – ATTEMPTED SUMM ARY

Press companies with foreign capital have been functioning on the Polish media market 
since 1990. In the nineties, the women’s press was dominated by four concerns with Ger-
man capital: Bauer Media, Burda Poland, G+J Poland and Axel Springer Poland (‘The Big 
German Four’), which were later joined by Edipresse Poland and Marquard Media. In the 
years between 2001 and 2016 fusions and acquisitions took place which led to concentration 
of the press market. As a result, Bauer Media, which systematically had expanded its press 
offer in the group of multi-thematic magazines, became the definite leader in 2019. Neither 
Edipresse Polska nor Burda International, despite the actions taken, were able to com-
pete with the company. The aim of the article was to analyze the changes in the segment 
of the women’s multi-thematic magazines, which took place in the years 1989–2019. The 
attempt was made to define the semantic boundaries between the women’s press and the 
press dedicated to women and focusing further analysis solely on the first group of ma-
gazines. On the basis of a systematic analysis, the involvement of foreign media concerns 
in the Polish press market was characterized, taking into account the development of the 
women’s magazines and ownership changes.
K E Y WOR D S: women’s press, segmentation, foreign capital, ownership concentration.
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Bogusława Dobek-Ostrowska

NAGŁOŚNIENIE POLIT Y K I W POLSK IEJ 
PR ASIE OPINIOT WÓRCZEJ

W segmencie prasy opiniotwórczej – dzienników i tygodników, możemy zaobserwo-
wać dualizm w nagłośnieniu polityki. Z jednej strony, tytuły deklarują pewne wartości 
i określoną linię redakcyjną, ale są one autonomiczne w tworzeniu zawartości. Krytykują 
z reguły wszystkich aktorów politycznych i ich współzawodnictwo opisują jako zawody 
sportowe. Jest to typowa stronniczość strukturalna, przyjmująca model nagłośnienia wy-
ścigów konnych. Z drugiej strony, w większości tytułów występuje wyraźna stronniczość 
polityczna, wypowiadają się one za lub przeciw, wspierają jednych aktorów politycznych 
i ostro krytykują ich przeciwników. Model zakorzenionego politycznie dziennikarstwa jest 
typowy dla polskiej prasy opiniotwórczej, choć skala jego zastosowania różni się w zależ-
ności od właściciela i dziennikarzy.
S Ł OWA K LUC Z OW E : mediatyzacja polityki, nagłośnienie polityki, stronniczość mediów, 
stronniczość polityczna, stronniczość strukturalna, model wyścigu koni, personalizacja, 
dziennikarstwo politycznie zakorzenione.

MEDI ATIZATION A ND COV ER AGE OF POLITICS 
IN POLISH OPINION PR INT MEDI A

In the opinion press segment – dailies and weekly magazines, we can observe dualism 
in the coverage of politics. On the one hand, the titles declare certain values and a clear 
editorial line, but they are autonomous in the media content. They usually criticize all 
political actors and describe their competition as sports competitions. This is a typical 
structural bias, adopting a horse-race model pattern of coverage. On the other hand, most 
titles have a clear political bias, they speak for or against, support some political actors and 
strongly criticize their opponents. The model of entrenched journalism is typical of the 
Polish opinion print media, although the scale of its application varies depending on the 
owner and journalists.
K E Y WOR D S: mediatization of politics, coverage of politics, media bias, political bias, 
structural bias, horse- race model, personalization, entrenched journalism.
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Stanisław Michalczyk 

AKTOR ZY I INST Y TUCJE KOMUNIKOWA NI A 
POLIT YCZNEGO. SYSTEM AT Y K A PROBLEM AT Y K I

W złożonym systemie współczesnego komunikowania politycznego bierze udział duża 
liczba różnych aktorów (indywidualnych, kolektywnych oraz korporacyjnych), także 
pochodzących spoza świata polityki. W tekście zaprezentowano cechy normatywne 
podmiotów polityki, płaszczyzny komunikacyjne aktorów politycznych oraz zależności 
między komunikowaniem a organizacją. Zaprezentowana w artykule systematyka pro-
blematyki komunikowania politycznego obejmuje omówienie klasyfikacji podmiotów 
polityki ze względu na kryterium stosunku do interesów (ich artykulacji lub agregacji). 
Autor przedstawia ponadto zarys historyczny ewolucji partii politycznych (jako aktorów 
agregacji interesów) związanej z wielowymiarową – społeczną, polityczną, gospodarczą 

– transformacją, ze szczególnym uwzględnieniem ekspansji mediów w świecie polityki, 
która doprowadziła do ukształtowania tzw. demokracji medialnej. W artykule dokonano 
szczegółowej charakterystyki partii politycznych w demokracji medialnej ze względu 
na cele i formy komunikacji zewnętrznej partii politycznych oraz zasygnalizowano główne 
tendencje w tej sferze. Autor tekstu omawia komunikacyjne działania aktorów realizacji 
interesów (parlamentów, rządów, administracji) – m.in. przedstawia parlament jako 
aktora komunikowania politycznego oraz dokonuje syntetyzującego rozróżnienia między 
odmiennymi logikami działania „klasycznej” i „politycznej” administracji ministerialnej. 
W kolejnej części artykułu zaprezentowano aktorów polityki w tzw. systemie intermediar-
nym, ze szczególnym uwzględnieniem mediów jako kluczowego aktora tego systemu. Autor 
odwołuje się do klasycznych teorii komunikowania, np. agenda building. Reasumując, 
w artykule przeanalizowano rolę dwóch silnych instancji – aktorów politycznych oraz me-
diów masowych w procesach komunikowania politycznego. Z jednej strony, rozwój technik 
komunikowania, mediatyzacja, wywierają ogromy, jeśli nie decydujący wpływ na funk-
cjonowanie sfery politycznej, z drugiej zaś, nie należy tracić z pola widzenia decydującego 
podmiotu, jakim jest społeczeństwo, które generuje własnych aktorów w postaci ruchów 
i inicjatyw obywateli stojących często w opozycji do systemu politycznego. Publiczność 
medialna (tj. obywatele zaangażowani w proces demokratyczno-dyskursywny) jest także 
aktorem społecznym, a pośrednio i politycznym. W ostatniej części artykułu jego autor 
prezentuje wybrane koncepcje w ramach tzw. perspektywy personalistyczno-aktorskiej, 
która współcześnie dominuje w naukowej w badaniach nad komunikowaniem politycznym.
S Ł OWA  K LUC Z OW E : teoria komunikowania, komunikowanie polityczne, media 
masowe, aktorzy polityki.
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ACTOR S A ND INSTITUTIONS OF POLITICA L 
COMMUNICATION. A N ATTEMPT 

OF SYSTEM ATIZATION
The complex system of contemporary political communication involves a large number 
of different actors (individual, collective and corporate), also from outside the world 
of politics. The text presents the normative features of political actors, the communication 
levels of political actors and the relationships between communication and organization. 
The systematics of the issues of political communication presented in the article includes 
a discussion of the classification of political actors by the criterion of their relation to in-
terests (their articulation or aggregation). The author also presents a historical outline 
of the evolution of political parties (as actors of interest aggregation) related to multidi-
mensional – social, political, economic – transformation, with a particular emphasis on the 
expansion of the media in the world of politics, which led to the formation of so-called 
media democracy. The article provides a detailed description of political parties in media 
democracy with regard to the objectives and forms of external communication of politi-
cal parties and indicates the main trends in this sphere. The author of the text discusses 
the communicative activities of actors of interest realization (parliaments, governments, 
administration) – among other things, he presents parliament as an actor of political 
communication and makes a synthesising distinction between different logics of ‘classical’ 
and ‘political’ administration. The next part of the article presents political actors in the 
so-called intermediary system, with a particular emphasis on the media as the key actor 
of this system. The author refers to classical theories of communication, such as agenda 
building. To sum up, the article analyses the role of two strong instances – political actors 
and mass media in the processes of political communication. On the one hand, the develop-
ment of communication techniques and mediation exert a huge, if not decisive influence 
on the functioning of the political sphere, on the other hand, one should not lose sight of the 
decisive subject, which is the society, which generates its own actors in the form of move-
ments and initiatives of citizens who often stand in opposition to the political system. The 
media audience (i.e. citizens involved in the democratic and discursive processes) is also 
a social actor, and indirectly a political one. In the last part of the article, its author presents 
selected concepts within the framework of the so-called personalistic-acting perspective, 
which currently dominates the scientific research on political communication.
K E Y WOR DS: communication theory, political communication, mass media, political actors.
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Agnieszka Szymańska, Wiktoria Aleksandra Barańska

EUROENTUZJAŚCI CZY EUROSCEPT YCY? 
POLSCY DZIENNIK AR ZE O SWOIM 

STOSUNKU DO EUROPY
Wzajemne relacje mediów i polityki są podstawowym obszarem zainteresowania komunikacji 
politycznej jako subdyscypliny nauk o mediach i komunikowaniu masowym. Jakość tych 
relacji w kontekście dyskursu europejskiego jest obszarem w polskiej literaturze przedmiotu 
jak na razie słabo poznanym. Z uwagi na obecną sytuację w UE analiza i poddanie reflek-
sji naukowej tego obszaru wydaje się szczególnie ważne. Referat ma na celu prezentację 
wyników pogłębionych wywiadów indywidualnych, przeprowadzonych w środowisku 
polskich dziennikarzy jako autorów przekazu na temat Europy. Badania prowadzone były 
w semestrze letnim 2018 w ramach projektu „Dyplomacja mediów i przekaz europejski 
na przykładzie polskich tygodników opiniotwórczych”. W sumie w badaniu udział wzięło 
7 dziennikarzy, reprezentujących takie polskie tygodniki opinii, jak: „Polityka”, „Tygodnik 
Powszechny”, „Gość Niedzielny”, „Wprost”, „Do Rzeczy”, „W Sieci” i „Gazeta Polska”.
S Ł OWA  K LUC Z OW E : dyplomacja mediów, europejska sfera publiczna, europejski 
dyskurs medialny.

EUROENTHUSI ASTS OR EUROSCEPTICS? 
POLISH JOUR NA LISTS’ ATTITUDE TOWAR D EUROPE

Mutual relationships of the media and the politics are a basic area of interest for the po-
litical communication as a subdiscipline of media and mass communication studies. The 
quality of these relationships in the context of the European discourse is an area that still 
requires better knowledge and description in the Polish literature on the subject. Taking 
into consideration the current situation in the European Union, the analysis and scientific 
reflection of this area seems to be especially important. This article aims to present the 
results of in-depth individual interviews (7) conducted with Polish journalists from “Poli-
tyka”, “Tygodnik Powszechny”, “Gość Niedzielny”, “Wprost”, “Do Rzeczy”, “W Sieci” and 

“Gazeta Polska” as authors of the European media discourse. The research was performed 
in the summer semester 2017/2018 as part of the project “Media diplomacy and European 
discourse on the example of Polish weeklies”.
K E Y WOR D S: media diplomacy, European public sphere, European media discourse.
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Wojciech Kajtoch

O MOW IE NOBLOWSK IEJ OLGI TOK ARCZUK
W prezentowanym fragmencie zanalizowano treść wykładu noblowskiego Olgi Tokarczuk 
pod kątem jego zawartości teoretycznoliterackiej i filozoficznej, a także sytuację komuni-
kacyjną zaistniałą w trakcie jego wygłaszania. Autora interesują także genologiczne cechy 
wystąpienia Noblistki.
S Ł OWA K LUC Z OW E : Olga Tokarczuk, Nagroda Nobla, wykład noblowski, powieść 
polska XXI w.

A BOUT NOBEL’S SPEECH BY OLGA TOK ARCZUK
The presented paper analyzes the content of the Nobel lecture by Olga Tokarczuk, in terms 
of its theoretical, literary and philosophical content, as well as the communication situa-
tion occurring during the speech. The author is also interested in the genre features of the 
Nobel Prize winner’s speech.
K E Y WOR DS: Olga Tokarczuk, Nobel Prize, Nobel lecture, Polish novel of the 21st century.

Małgorzata Lisowska-Magdziarz

O POCIECH ACH ZE SZTUK I (PR ZEOBR AŻONEJ). 
MINI-ESEJ NAPISA N Y W NIEZBY T 
DOBROWOLN YM ODOSOBNIENIU

Artykuł stanowi próbę analizy i kategoryzacji internetowych inscenizacji dzieł malarskich 
z punktu widzenia ich struktury, treści, retoryki i autorskich strategii komunikacyjnych.
S Ł O WA  K L U C Z O W E : internet, sztuka, kwarantanna, dzieło przeobrażone, 
intertekstualność, semiotyka.

A CONSOLATION OF (TR A NSFOR M ATI V E) 
ART. THE MICRO-ESSAY W R ITTEN IN A NOT 

ENTIR ELY VOLUNTARY ISOLATION
The paper contains an attempt to analyse and categorise the Internet art-staging works 
in regard of their structure, content, rhetoric, and communicative strategies of their authors.
K E Y WOR D S: Internet, art, quarantine, transformative work, intertextuality, semiotics.
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Irena Trzcieniecka-Schneider

KOMUNIK ACJA MIĘDZYGATUNKOWA A ZMI A N Y 
JĘZY K A INDUKOWA NE PR ZEZ NOW E MEDI A

Przedmiotem pracy jest uzasadnienie, że wymuszany przez technologię sposób komuni-
kacji między ludźmi upodabnia się do komunikacji międzygatunkowej w świecie zwierząt. 
Ograniczona liczba znaków komunikatu powoduje zastępowanie zdań przez skrótowce 
i emotikony. Wpływa to nie tylko na formę, ale i na treść przekazu. Informacyjna funkcja 
języka traci na znaczeniu, a na pierwszy plan wysuwa się, podobnie jak u zwierząt, funkcja 
ekspresyjna. Z kolei w intencjonalnych międzygatunkowych komunikatach zwierzęcych 
można odnaleźć wszystkie funkcje językowe sześcioskładnikowego modelu sytuacji ko-
munikacyjnej Romana Jakobsona.
S Ł OWA  K LUC Z OW E : komunikacja międzygatunkowa, media społecznościowe, 
emotikony, model Jakobsona, funkcje językowe.

INTER SPECIES COMMUNICATION V ER SUS CH A NGES 
IN LA NGUAGE INDUCED BY NEW MEDI A

The subject of the paper is explanation how the ways of communication forced by modern 
technology gradually become akinto interspecies communication in animal kingdom. The 
sign limits cause replacing sentences with abrreviations and emoticons, which changes not 
only the form but also the content of message. The referential function of language loses its 
importance, while – as in case of animals – the emotive function becomes the dominant 
one. Concurrently all six functions of Roman Jakobson’s model can be observed in acts 
of intentional interspecies communication initiated by animals.
K E Y WOR D S: interspecies communication, social media, emoticons, Jakobson’s model, 
language functions.
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Magdalena Hodalska

KORONAHUMOR JAKO FOR M A KOMUNIK ACJI 
I „TARCZA A NT Y DEPR ESY JNA”. POLSK IE 

INTER NETOW E ŻART Y W IRUSOW E
Koronahumor jest nowym gatunkiem komizmu, uniwersalną odmianą czarnego humoru, 
która powstała na początku 2020 roku w globalnej wiosce dotkniętej pandemią korona-
wirusa. Choroba zakaźna wywołana przez wirus SARS-Cov-2 w ciągu czterech miesięcy 
dotknęła ponad cztery miliony ludzi na sześciu kontynentach. Granice państw zostały 
zamknięte, a mieszkańcy kilkudziesięciu krajów pozostają w swoich domach, pracując 
i ucząc się zdalnie, kontakt z innymi utrzymują przez internet. Rozpowszechniane w sieci 
humorystyczne filmiki, dowcipy i memy, będące przejawami koronahumoru, dotyczą 
problemów powstałych w wyniku epidemii w wielu zakątkach świata. Dowcipy są formą 
komunikacji, zbliżającą do siebie ludzi tworzących globalną wspólnotę śmiechu w okresie, 
kiedy społeczna izolacja jest rekomendowanym sposobem bycia, mającym zapobiegać 
rozprzestrzenianiu się epidemii. W opracowaniu pokazuję fragmenty polskiej rzeczywi-
stości w czasach zarazy, widzianej przez pryzmat humorystycznych obrazków i dowcipów 
dotyczących zachowania ludzi podczas pandemii koronawirusa w 2020 roku. Wywiady 
internetowe prowadzone od 20 marca do 20 kwietnia 2020 roku pozwoliły zrozumieć, jak 
ważne w czasach traumatycznego kryzysu są dla młodych ludzi, przebywających w izola-
cji, krótkie humorystyczne formy, których zebrałam 470 i poddałam analizie treści, aby 
sklasyfikować i omówić najważniejsze kategorie dowcipów, które można określić mianem 
koronahumoru. Omawiam jego najważniejsze cechy jako formy komunikacji oraz reakcji 
na ambiwalentne uczucia wywołane przez dziennikarskie relacje z pandemii COVID-19. Jako 
temat medialny, koronawirus wywołujący tę zakaźną chorobę stał się przedmiotem dowci-
pów, które można zakwalifikować do kategorii disaster jokes, będących reakcją odbiorców 
medialnych przekazów na relacje z traumatycznych wydarzeń, których natężenie skłania 
odbiorców do szukania ulgi w koronahumorze
S Ł OWA  K LUC Z OW E : koronawirus, COVID-19, humor, memy, dowcipy, media, 
komunikacja, czarny humor.

CORONA-HUMOR AS A FOR M OF COMMUNICATION 
A ND A N A NTIDEPR ESSA NT. POLISH 

CORONAV IRUS JOK ES ON THE INTER NET
Coronavirus humor is a new genre of humor, a universal variation of black humor which was 
established in early 2020 in a global village affected by the coronavirus pandemic. In four 
months infectious disease caused by the SARS-Cov-2 virus affected over 4 million people 
on six continents. National borders were closed, residents of several dozen countries remained 
in their homes, working and learning remotely, maintaining contact with others via the 
Internet. Humorous videos, jokes and memes disseminated in the same digital environment 
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are a unique manifestation of the coronavirus humor focused on day-to-day problems caused 
by the epidemic in many parts of the world. Coronavirus jokes are a form of communication 
which brings together people who create a global community of laughter at a time when 
social isolation and social distancing is the recommended way of preventing the spread of the 
pandemic. In this chapter I discuss and show pieces of Polish reality seen through the lens 
of humorous pictures and jokes about the behavior of people during the 2020 coronavirus 
pandemic. Internet interviews conducted from the 20th of March to the 20th of April 2020 
allowed me to understand how important short humorous stories and memes were for young 
people, especially in times of traumatic crisis which caused their social isolation. I collected 
470 coronavirus jokes and analyzed their content to classify and discuss the most important 
categories of jokes that represent coronavirus humor. I discuss its most important features 
as a form of communication as well an emotional response to ambivalent feelings caused 
by the media coverage of COVID-19 pandemic. As a newsworthy topic, coronavirus causing 
that infectious disease has become the subject of jokes that fall into a category of disaster jokes, 
which may be seen as a reaction of the public to the media coverage of traumatic events the 
intensity of which prompts media consumers to seek relief in humor.
K E Y WOR D S: coronavirus, COVID-19, humor, memes, jokes, media, communication, 
black humor.

Kazimierz Wolny-Zmorzyński

R EPORTAŻ I ART Y KUŁ W IR A LOW Y – DZIŚ!
W minionych trzech dekadach, pod wpływem rozwoju technik elektronicznych i zmiany 
świadomości odbiorców mediów dzięki wolności słowa, doszło do ewolucji reportażu, 
pojawił się także nowy gatunek – artykuł wiralowy. Po 1989 roku reporterzy – zachłyśnięci 
powiewem wolności – zaczęli odchodzić od przyzwyczajeń mijającej epoki (autorytarnej) 
i dokonywać zmian w poetyce gatunku. Zmiany te dotykają następujących sfer: tematu 
podejmowanego przez reporterów; formy (budowy, kształtu); języka; postaw reportera; 
nośników. Podczas gdy przed 1989 rokiem teksty dziennikarskie kierowane były raczej 
do wykształconego odbiorcy, który umiał zrozumieć wiele podtekstów, niedomówień i aluzji, 
tak obecnie autorzy reportaży, jak i artykułów wiralowych mówią wprost o rzeczywistości 
i świecie, który ich otacza, stosują najprostsze rozwiązania i środki stylistyczne, by jak naj-
szybciej trafić do wyobraźni odbiorcy, a tym samym do jak najszerszego grona czytelników.
S Ł OWA  K LUC Z OW E : gatunki dziennikarskie, reportaż, artykuł wiralowy, rozwój 
technik medialnych.
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R EPORTAGE A ND V IR A L ARTICLE – TODAY!
Under the influence of the development of electronic technology – in the past three de-
cades – there has been some evolution in the development of reportage and a new genre 
has appeared – a viral article. There have been changes in the poetics of the genre. The 
changes concern the following spheres: form, language, reporter`s attitudes and electronic 
media. Before 1989, journalistic texts were addressed to an educated recipient, who was 
able to understand overtones, today in reportage and viral articles sensation counts, simple 
solutions to reach the widest audience as soon as possible.
K E Y WOR DS: journalistic genres, reportage, viral article, development of media techniques.

Krzysztof Woźniakowski

NAJK RÓTSZA K ADENCJA: WAR SZAWSK I „PR ZY JACIEL 
DZIECI” POD T YMCZASOWĄ R EDAKCJĄ STEFA NA 

K R ZY WOSZEWSK IEGO (M AJ – GRUDZIEŃ 1913)
Krótka faza tymczasowego („za redaktora”) kierowania „Przyjacielem Dzieci” przez dzien-
nikarza i literata Stefana Krzywoszewskiego w zasadzie nie wniosła w dzieje periodyku 
nowych jakości, kontynuując rozwiązania poprzedniej kadencji Wacława Podwińskiego 
(1911–1913). Tymczasowy redaktor najprawdopodobniej sprawował swą funkcję jedynie 
nominalnie, nie posiadając jakiegokolwiek doświadczenia w zakresie literatury czy prasy 
dla dzieci i młodzieży i pełniąc równolegle czasochłonne i prestiżowe obowiązki redak-
tora naczelnego warszawskiego tygodnika społeczno-kulturalnego „Świat”. Faktyczne 
kierowanie pismem spoczywało raczej na barkach tzw. kierowników literackich – Józefa 
Jankowskiego, Stefana Gębarskiego a także Janiny Porazińskiej. Zachowano bez istotnych 
zmian wcześniejszą strukturę i układ tygodnika (12 przeważnie jednorubrykowych dzia-
łów, nowością było tylko uruchomienie w dodatku dla najmłodszych „Światek Dziecięcy” 
nowej rubryki „Mały deklamator”) i współpracę z większością dotychczasowych autorów 
(nowym nazwiskiem była jedynie dominująca teraz w dziale „Pogadanek o sztuce” Zofia 
Stankiewiczówna). Kontynuowano zapoczątkowane za Podwińskiego ostrożne wprowa-
dzanie na łamy pisma twórczości autorów młodopolskich (Jan Kasprowicz, Lucjan Rydel, 
Władysław Reymont, Stanisław Wyspiański jako malarz i grafik), wyraźnie rozbudowano 
dział artykułów społecznych, propagujący wśród czytelników ideę „czynu”, rozumianego 
wszakże w odniesieniu do dzieci raczej w kategoriach jeszcze pozytywistycznego kultu 
wiedzy, oświaty i pracy u podstaw z ludem. Najważniejszym przedsięwzięciem krótkiej 
kadencji Krzywoszewskiego stał się sformułowany u schyłku roku 1913 pomysł gruntownej 
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reorganizacji czasopisma i jego podziału na dwa samodzielne edytorsko tygodniki: „Przy-
jaciela Młodzieży” (dla odbiorców w wieku od 10 do 16 lat) i „Przyjaciela Dzieci” (dla 
dzieci od 5 do 10 lat).
S Ł OWA K LUC Z OW E : polskie czasopiśmiennictwo dla dzieci i młodzieży początków 
XX w., Polska literatura dla dzieci i młodzieży początków XX w.

SHORTEST TER M OF OFFICE: WAR SAW “FR IEND 
OF THE CHILDR EN” EDITED BY STEFA N 

K R ZY WOSZEWSK I (M AY–DECEMBER 1913)
The short interim phase (“for the editor”) of the journalist and writer Stefan Krzywoszews-
ki’s management of  “Przyjaciel Dzieci” (“Friend of Children”) did not bring any new quality 
to the history of the periodical, continuing the dissolution of Wacław Podwiński’s previous 
term (1911–1913). The interim editor most probably performed his function only nominally, 
having no experience in literature or press for children and young people and at the same 
time performing time-consuming and prestigious duties as editor-in-chief of the Warsaw 
socio-cultural weekly “Świat”. The actual management of the magazine rested rather on the 
shoulders of the so-called literary directors – Józef Jankowski, Stefan Gębarski and Janina 
Porazińska. The previous structure and layout of the weekly was preserved without any 
significant changes (12 mostly single-column sections, the only novelty was the launch 
of a new column “Little Declamator” (“Mały deklamator”) in the children’s supplement 

“Światek Dziecięcy”) and the cooperation with most of the previous authors (the new name 
was only Zofia Stankiewiczówna, who dominated the section “Pogadanek o sztuce” (“Talk 
about Art”). The cautious introduction of the works of Young Poland’s authors (Jan Kaspro-
wicz, Lucjan Rydel, Władysław Reymont, Stanisław Wyspiański as a painter and graphic 
artist), initiated during Podwiński’s lifetime, was continued, and the social articles section 
was clearly expanded, promoting the idea of “deed” among readers, understood in relation 
to children rather in terms of the still positivist cult of knowledge, education, and working 
with the people at the base. The most important undertaking of Krzywoszewski’s short 
term of office became the idea, formulated at the end of 1913, of a thorough reorganization 
of the magazine and its division into two independent editorial weeklies: “Friend of Youth”. 
(for audience aged 10 to 16) and “Friend of Children” (for children from 5 to 10 years old).
K E Y WOR D S: Polish literature for children and youth in the early twentieth century, 
Polish literature for children and youth in the early twentieth century.
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Agnieszka Cieślikowa

R ADIO JAKO NOW E MEDIUM W OPINI ACH 
POLSK ICH AUTORY TETÓW DRUGIEJ POŁOW Y 

LAT 20. X X W IEKU. NA PODSTAW IE PUBLIK ACJI 
T YGODNIK A „R ADIO” 1926–1929

Artykuł jest przeglądem opinii na temat roli, zadań i przyszłości radiofonii cywilnej w Pol-
sce, które zostały opublikowane na łamach czasopisma „Radio. Ilustrowany Tygodnik dla 
Wszystkich” w drugiej połowie lat 20. XX wieku. Opinie te były odpowiedziami na pytania 
zadane przez redakcję. Wśród wypowiadających się byli politycy, uczeni, wojskowi, lite-
raci i aktorzy. Większość z nich dostrzegała zarówno możliwości cywilizacyjne płynące 
z rozpowszechnienia radiofonii, jak i zagrożenia. W artykule przytoczono również wizję 
osamotnienia radiosłuchacza – a właściwie już telewidza – za lat 100, a więc w 2029 roku.
S Ł OWA K LUC Z OW E : radiofonia, Polskie Radio, prasa radiowa, propaganda radiowa, 
dwudziestolecie międzywojenne.

R ADIO AS A NEW MEDIUM IN THE OPINIONS 
OF POLISH AUTHOR ITIES OF THE SECOND H A LF 

OF THE 1920S. BASED ON THE PUBLICATION 
OF THE W EEK LY “R ADIO” 1926–1929

The article is a review of opinions about the role, tasks and future of radio broadcasting 
in Poland, published in the magazine “Radio. Illustrated Weekly for All” in the second 
half of the 1920s. These opinions were the answers to the questions asked by the editors 
of the magazine. Politicians, scholars, senior officers, writers and actors were among the 
speakers. Most of them presented in their opinions both the new civilization possibilities 
of radio broadcasting and the threats of it. The article also cites the vision of loneliness 
of a radio listener – actually a TV viewer – after 100 years, in 2029.
K E Y WOR D S: radio broadcasting, Polish Radio, radio press, radio propaganda, interwar 
period.
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Paweł Płaneta

MEDI AT YZACJA POLSK IEGO ETOSU. 
OD MODER NIZACY JNEJ ROLI PR ASY 

W KSZTAŁTOWA NIU LUDOW EJ ŚW I ADOMOŚCI 
NARODOW EJ DO PATR IOT YZMU 

W MEDIOSFER ZE X XI W IEKU

Różnorodne media to zasadniczy obszar upowszechniania języka i kultury, z którymi 
znaczna część zbiorowości się identyfikuje. Środki komunikowania, zarówno tradycyjne, 
jak i nowe media, są dziś (tak jak w przeszłości) platformami uczestnictwa w kulturze naro-
dowej, skarbnicą wspólnej, bogatej symboliki oraz kolektywnego zasobu uczuć i myśli. Tak 
jak niegdysiejsza prasa modernizowała poczucie tożsamości narodowej, tak współcześnie 
różnorodne procesy komunikacyjne kreują przestrzeń symboliczną, w której adresowane 
do Polaków transmedialne narracje w świecie multimodalnej komunikacji kultywują 
i rozwijają symboliczne wyobrażenie ziemi ojczystej jako terytorium zamieszkiwanego 
przez naród, i której przypisuje się ogromną wartość. W stulecie odzyskania niepodległości 
warto się zastanowić – odwołując się do przykładów historycznych – nad rolą mediów 
w kultywowaniu polskiego etosu jako determinanty tożsamości Polaków. Taki właśnie, 
tożsamościowy charakter miała prasa galicyjska pod koniec XIX wieku, która ukształtowała 
wyobrażenia polskości wśród małopolskich włościan, zwłaszcza wiejskich elit. Osnową 
odradzającej się świadomości narodowej wśród ludu było poczucie honoru i misja prze-
strzegania określonych zasad. Takie normatywne i aksjologiczne nacechowanie widoczne 
jest także dziś we współczesnych mediach patriotycznych w polskiej mediosferze XXI wieku.
S Ł OWA K LUC Z OW E : Polska, prasa ludowa, modernizacja, mediosfera, świadomość 
narodowa, patriotyzm.

MEDI ATIZATION OF POLISH ETHOS. FROM THE 
MODER NIZING ROLE OF THE PR ESS IN SH APING 

NATIONA L CONSCIOUSNESS TO PATR IOTISM 
IN THE MEDI ASPHER E OF THE 21ST CENTURY

The diverse media is an essential area for the dissemination of language and culture, with 
which a large part of the community identifies itself. The means of communication, both 
traditional and new media, are today (as in the past) platforms for participation in national 
culture, a treasury of common, rich symbolism and a collective resource of feelings and 
thoughts. Just as the former press modernized the sense of national identity, today’s various 
communication processes create a symbolic space in which transmedia narratives addressed 
to Poles in the world of multimodal communication cultivate and develop a symbolic 
image of the native land as a territory inhabited by the nation and to which great value 
is attributed. In the centenary of regaining independence, it is worth considering – referring 
to historical examples – the role of the media in cultivating the Polish ethos as determinants 
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of the identity of Poles. This was the identity character of the Galician press at the end 
of the nineteenth century, which shaped the notions of Polishness among the Malopolska 
peasants, especially rural elites. The warp of the rebirth of national consciousness among 
the people was a sense of honour and a mission to follow moral rules. Such a normative 
and axiological discourse is also visible today in contemporary patriotic media in the Polish 
mediasphere of the 21st century.
K E Y WOR D S: Poland, peasants press, modernization, mediasphere, national identity, 
patriotism
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bolesłAw AndrzejewskI
zbIgnIew bAjkA
ewA bobrowskA

Ireneusz bobrowskI
jerzy brAlczyk

kAtArzynA brzozA-kolorz
włodzIMIerz chorązkI

jolAntA chwAstyk-kowAlczyk
jAcek dyrlAgA

sebAstIAn fIkus
bogdAn fIscher
IgnAcy s. fIut

MArek glogIer
dAgMArA głuszek-szAfrAnIec

robert grochowskI
AgnIeszkA grzesIok-horosz

bernArd grzonkA
jArosłAw grzybczAk

dAMIAn guzek
grAżynA gzellA

jAcek gzellA
IwonA hofMAn

MArek jAchIMowskI
dorotA kAMIsIńskA
dAnutA kępA-fIgurA
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bArbArA kIljAńskA
MArIusz kolczyńskI
jAcek h. kołodzIej

MAłgorzAtA korczyńskA-derkAcz
MonIkA kornAckA-grzonkA

evelInA krIstAnovA
MArek MAzur

grzegorz nIeć
różA norströM

zbIgnIew onIszczuk
grAżynA pAwlIk

MAgdAlenA przybysz-stAwskA
MIchAł rogoż
pAweł sArnA
IrenA sochA
AdAM śwIdA

pAtrycjA szostok-nowAckA
lucynA szot

pIotr wAsIlewskI
MIrosłAwA wIelopolskA-szyMurA

grAżynA wronA
renAtA zAjAc

leszek zInkow
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