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WPROWADZENIE

Problematyka europejska w wymiarze dyskursywnym stanowi niezwykle istotny przed-
miot współczesnej refl eksji naukowej. Szeroko rozumiane procesy integracyjne państw 
członkowskich Unii Europejskiej omawiane są podczas publicznych debat i polemik 
toczonych zarówno na najwyższych szczeblach władzy, jak i w mediach masowych. Jest 
to problematyka ważna nie tylko z politycznego czy ekonomicznego punktu widzenia, 
ale przede wszystkim społecznego. Stąd też tak istotne wydaje się być pytanie o jakość 
owych debat, o kształt i stan polskiego dyskursu publicznego i politycznego na tematy 
związane z Unią Europejską. Niniejsze rozważania stanowią próbę diagnozy stanu pol-
skiego dyskursu politycznego w wybranym obszarze tematycznym. Podejmując tę pro-
blematykę, warto w pierwszej kolejności odnieść się do kwestii związanej z komunika-
cyjnym wymiarem społeczeństwa obywatelskiego.

W stronę demokracji deliberacyjnej?

Kształtowanie się oraz funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego w znacznej mie-
rze uzależnione jest od istnienia otwartej, wolnej od przemocy językowej debaty pu-
blicznej, stanowiącej konstytutywną cechę demokracji deliberacyjnej. O ile bowiem 
w systemie komunistycznym – jak zauważa P. Sztompka, odwołując się do spostrzeżeń 
J. Alexandra – dyskurs koncentrował się przede wszystkim wokół sfery prywatnej, o tyle 
po jego upadku, jako naturalna konsekwencja wyłaniającego się „dyskursu narodzin ka-
pitalizmu” pojawiła się potrzeba obywatelskiego uczestnictwa w sferze publicznej1. 
Ważnym aspektem społeczeństwa obywatelskiego jest zatem jego wymiar komunika-
cyjny, o czym znacząco przekonuje nie tylko Jürgen Habermas, którego założenia stano-
wią jeden z głównych teoretycznych fi larów podjętych tu rozważań, ale też wielu innych 
naukowców zajmujących się problematyką kondycji współczesnych społeczeństw2. Na 

1 Zob. P. Sztompka, Trauma wielkiej zmiany: społeczne koszty transformacji, Instytut Studiów Politycz-
nych PAN, Warszawa 2000, s. 56–57.

2 Przykładem może być hiszpański socjolog, V. Perez-Diaz, który wskazuje, iż do domeny społeczeństwa 
obywatelskiego konieczne jest włączenie sfery publicznych debat. Pojmuje on bowiem społeczeństwo oby-
watelskie jako składające się z podmiotów (także zbiorowych, takich jak grupy interesów i ruchy społeczne) 
rozważających różne wersje interesu publicznego i urzeczywistniających je w praktyce; zob. V. Perez-Diaz, 
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przykład podobne spostrzeżenia formułują polscy socjologowie, M. Czyżewski, S. Ko-
walski oraz A. Piotrowski, którzy wskazują, iż 

budowanie społeczeństwa obywatelskiego wymaga (...) jako koniecznego warunku nie tylko – ist-
niejących już w naszym kraju – gwarancji podstawowych swobód obywatelskich, lecz także upo-
wszechnienia i pielęgnacji poglądu, że aktywne zajmowanie się obywateli sprawami publicznymi 
ma sens i prowadzi do kształtowania się społecznego ładu. Do ideału społeczeństwa obywatel-
skiego bardziej pasuje zatem obraz dialogu różnych stron, opartego na wzajemnym uwzględnia-
niu cudzych racji, aniżeli wizerunek przekrzykujących się polityków uczestniczących w sporach, 
z których nic nie wynika3.

Szczególnie istotna rola w tak rozumianym procesie budowania społeczeństwa oby-
watelskiego w wymiarze komunikacyjnym przypadać powinna mediom masowym. Jak 
podkreśla B. Dobek-Ostrowska, w krajach o wysokiej kulturze politycznej komuniko-
wanie za pośrednictwem mediów zajmuje szczególnie ważne miejsce. Jest ono trakto-
wane jako optymalny wskaźnik postępu społecznego. Co istotne, w procesie komuniko-
wania obydwie strony, tj. władza i obywatele, są ogniwami aktywnymi, oddziałującymi 
na siebie, wzajemnie się stymulującymi i motywującymi do działania4. Dlatego też, jak 
przekonuje autorka, „we współczesnych systemach demokratycznych, nadawcy spo-
łeczni i polityczni nie bagatelizują swojej funkcji w procesie masowego porozumiewa-
nia”5. Podstawowym zadaniem komunikacji politycznej jest bowiem wyjaśnianie społe-
czeństwu decyzji zapadających na różnych szczeblach władzy oraz przedstawianie 
obywatelom wyników ich realizacji. Dzięki tak rozumianej komunikacji motywacje wy-
borów publicznych dokonywanych przez podmioty władzy politycznej stają się dla oby-
wateli jasne i zrozumiałe6. 

Badania empiryczne z zakresu masowego komunikowania już dawno potwierdziły, 
że dla większości ludzi mass media stanowią podstawowe i najważniejsze źródło infor-
macji o wydarzeniach na świecie oraz o sprawach politycznych7. Media w znacznym 
stopniu kreują rzeczywistość społeczną, ustalają modele, normy i standardy zachowania. 
Są więc producentami i dystrybutorami wiedzy, która umożliwia ludziom orientację 
w świecie, a dla wielu z nich są głównym źródłem informacji8. Jak zauważa McNair, 
większość badaczy mediów zgadza się co do kluczowej roli mediów w procesie poli-
tycznym, w przekazywaniu i interpretowaniu obiektywnych wydarzeń w sferze politycz-
nej oraz ułatwianiu subiektywnego ich postrzegania w szerszej sferze publicznej9. 

Powrót społeczeństwa obywatelskiego, przeł. D. Lachowska, Społeczny Instytut Wydawniczy, Warszawa 
1996, s. 73–74.

3 M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski, Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, 
Wydawnictwo Aureus, Kraków 1997, s. 56.

4 B. Dobek-Ostrowska, Wprowadzenie do zagadnień komunikacji społecznej, Wrocławska Ofi cyna 
Nauczycielska, Wrocław 1993, s. 6.

5 Ibidem, s. 5.
6 Ibidem, s. 10–11.
7 B. Dobek-Ostrowska, R. Wiszniowski, Teoria komunikowania publicznego i politycznego. 

Wprowadzenie, Wydawnictwo ASTRUM, Wrocław 2001.
8 T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999, s. 114. 
9 B. McNair, Wprowadzenie do komunikowania politycznego, przeł. D. Piontek, WSNHiD, Poznań 1995, 

s. 33
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Media pełnią zatem wiele funkcji w społeczeństwie. Istnieje w tym zakresie wiele 
typologii i propozycji. Warto tylko skrótowo odwołać się do najważniejszych z nich. 
Podstawową funkcją mediów jest ich funkcja informacyjna10, media bowiem dostarczają 
wiedzy o wydarzeniach w społeczeństwie, kraju i na świecie. Co więcej, informacyjna 
rola mediów polega na tym, iż wpływają one na dobór aktualnych tematów rozmów 
i sposobów myślenia danej społeczności. Inaczej mówiąc, jak zauważa M. Filipiak, me-
dia ustalają „porządek dzienny” rozmów i myśli, gdyż wywierają wpływ nie tyle na 
ludzkie opinie i postawy, ile raczej na hierarchię aktualnych tematów oraz na przekona-
nie o ich wadze i wartości w życiu jednostkowym i społecznym11. Drugą, równie ważną 
funkcją mediów jest funkcja koordynacyjna. Polega ona w głównej mierze na wyjaśnia-
niu, interpretowaniu oraz komentowaniu znaczenia i sensu wydarzeń oraz informacji, 
a także popieraniu ustalonych norm i autorytetów, socjalizacji, koordynacji jednostko-
wych i zbiorowych działań społecznych oraz na tworzeniu konsensusu społecznego i po-
litycznego, ustalaniu autorytetów i nadawaniu statusu społecznego12. Trzecią, podstawo-
wą funkcją mediów, jest tzw. funkcja kontynuacyjna. Jej istotą jest wytwarzanie 
i utrzymywanie wspólnoty wartości oraz eksponowanie kultury dominującej. Inaczej 
mówiąc, przekazy medialne, pobudzając do rozmów, konwersacji, formułowania ocen 
i opinii, przyczyniają się do uformowania specjalnych rodzajów grup (dyskusyjnych, kół 
zainteresowań itp.). W ten sposób media sprzyjają umacnianiu określonej wizji i struk-
tury rzeczywistości13. Media postrzegane są zatem jako swoista platforma dla debaty na 
ważne tematy. 

Z punktu widzenia podjętych tu rozważań na szczególną uwagę zasługuje wspomnia-
na funkcja mediów jako platformy debaty publicznej. Jak zauważa McNair, polega ona 
na tym, że media ułatwiają przepływ opinii, komentarzy i poglądów. To właśnie w tym 
obszarze powinny ścierać się odmienne koncepcje i wizje, to tutaj kształtuje się opinia 
publiczna i tu osiąga się w debacie konsensus, który jest jedną z najistotniejszych cech 
demokracji. McNair mówi zatem o krążeniu informacji między trzema kluczowymi 
ogniwami: elitami politycznymi, mediami masowymi oraz obywatelami. Z tym, że 
szczególna rola w owym procesie przypada mediom rozumianym jako element zapo-
średniczający komunikację pomiędzy pozostałymi dwoma ogniwami. Zdaniem McNaira, 
tak rozumiany mechanizm przepływu informacji powinien motywować obywateli do 
brania odpowiedzialności za sprawy publiczne. Społeczeństwo przestaje być biernym 
odbiorcą procesów komunikacyjnych, stając się aktorem na scenie publicznej14. Dlatego 

10 Zob. T. Goban-Klas, Media i komunikowanie..., op.cit., s. 123–124.
11 M. Filipiak, Homo communicans..., op.cit., s. 102
12 T. Goban-Klas, Media i komunikowanie..., op.cit., s. 123–124.
13 M. Filipiak, Homo communicans..., op.cit., s. 103.
14 Można spotkać się także z innymi pogladami na ten temat, na przykład z koncepcją medialnej opinii 

publicznej, zaproponowaną przez W. Schulza, który podkreślał, iż realnie istniejąca i obejmująca wszystkich 
obywateli opinia publiczna jest pewnym modelem idealnym, w rzeczywistości nieistniejącym, albo bardzo 
trudno osiągalnym we współczesnym społeczeństwie masowym. Koncepcja ta znajduje się więc gdzieś po-
środku, pomiędzy założeniami Habermasa, podnoszącego rangę znaczenia obywatelskiej sfery publicznej, 
oraz Bourdieu, pojmującego społeczeństwo jako zniewolone przez elity. Ponieważ tylko niewielki odsetek 
społeczeństwa – zdaniem Schulza – bierze czynny udział w codziennym życiu politycznym czy też obywa-
telskim, stąd też bezpośrednie formy tworzenia opinii publicznej odgrywają niewielką rolę, główny ciężar 
tego procesu przejmują media. Działania polityczne obywateli zredukowane są do pasywnego uczestnictwa 
(interesowanie się polityką, percepcja informacji politycznych), i tylko w przypadku wyborów następuje 
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też „od dziennikarzy głównie, ale też od polityków i występujących w roli ekspertów 
przedstawicieli nauki zależy, czy w demokratycznym społeczeństwie obywatelskim wy-
tworzą się i rozwiną pozytywne wzorce zachowań komunikacyjnych, właściwe dla ta-
kiego społeczeństwa standardy dyskursu publicznego”15, ponieważ to w ich rękach leży 
kształt politycznego dyskursu. Proces budowania społeczeństwa obywatelskiego uzależ-
niony jest więc od jakości debat politycznych toczących się w środkach masowego prze-
kazu, co w konsekwencji prowadzi do ukształtowania się określonych wzorców zacho-
wań komunikacyjnych.

Wymiar komunikacyjny współczesnych społeczeństw stanowi więc dla socjologa 
ważny przedmiot badań. Wynika to nie tylko z głębokich przemian społecznych oraz 
wizji współczesnego społeczeństwa jako zdominowanego przez praktyki komunikacyj-
ne, lecz także z przekonania, że rzeczywistość społeczna konstruowana jest w procesach 
komunikacji16. Inaczej mówiąc, jak zauważa K. Stasiuk, żyjemy obecnie w wieku komu-
nikacji, gdzie mamy do czynienia ze stanem nasilenia procesów komunikacyjnych, ich 
zagęszczenia, i co się z tym wiąże, ze stanem, w którym ludzie mają nieporównywalny 
z żadną inną epoką dostęp do zasobów o charakterze symbolicznym17. 

W rozważaniach nad demokracją deliberacyjną należy mieć zatem na uwadze nie-
zwykle istotną problematykę związaną z kształtowaniem się obywatelskiej sfery pu-
blicznej. Jest ona synonimem procesu kształtowania się opinii publicznej, w którym 
media zajmują uprzywilejowaną pozycję18. Do zaistnienia sfery publicznej niezbędne są 
określone warunki, przede wszystkim niczym nie ograniczony, instytucjonalnie zagwa-
rantowany dostęp jednostek do informacji oraz środków masowego przekazu19. Takie 
rozumienie sfery publicznej właściwe jest Habermasowi20, jednak – jak zauważa Dobek-
Ostrowska – dla tego badacza sfera publiczna jest czymś więcej: „to kategoria analitycz-
na, narzędzie, które nie tylko wskazuje na istnienie jakiegoś zjawiska społecznego, ale 
też umożliwia jego analizę”21. 

Sfera publiczna nie może istnieć w społeczeństwie, w którym stosunki społeczne 
kształtowane są przez interes i egoizm ludzi, zdolnych do narzucania innym swojej 

bezpośrednia, obywatelska aktywność polityczna. Zob. S. Michalczyk, Komunikowanie polityczne. 
Teoretyczne aspekty procesu, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2005 – autor powołuje się na pracę 
W. Schulza Politische Kommunikation. Teoretische Anzatze und Ergebnisse empirischer Forschung zur 
Rolle der Massenmedien in der Politik, Opladen – Wiesbaden, 1997, s. 94–101, w której wyłożona jest kon-
cepcja medialnej opinii publicznej.

15 G. Majkowska, Media jako podmiot i przedmiot polityki językowej [w:] J. Mazur Polska polityka języ-
kowa na przełomie tysiącleci, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1999, s. 127–
–128.

16 Zob. A. Grzymała-Kazłowska, Socjologicznie zorientowana analiza dyskursu na tle współczesnych 
badań nad dyskursem, „Kultura i Społeczeństwo”, XLVIII, nr 1/2004, s. 13. 

17 Zob. K. Stasiuk, Krytyka kultury jako krytyka komunikacji. Pomiędzy działaniem komunikacyjnym, 
dysursem a kulturą masową, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003, s. 9.

18 B. Dobek-Ostrowska, R. Wiszniowski, Teoria komunikowania..., op.cit., s. 34.
19 Ibidem, s. 35.
20 Obszerna analiza rozwoju sfery publicznej w Europie wyłożona została przez Habermasa w książce 

Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, przeł. W. Lipnik, M. Łukasiewicz, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2007. Niemiecki myśliciel podejmuje się w niej historycznej rekonstrukcji przekazu poli-
tycznego od czasów starożytnych, przez feudalizm i kapitalizm. Swoją analizę kończy upadkiem burżuazyj-
nej sfery publicznej oraz jej dezintegracją we współczesnym państwie opiekuńczym. 

21 B. Dobek-Ostrowska, R.Wiszniowski, Teoria komunikowania..., op.cit., s. 35.
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woli22. Dominacja w procesie komunikacji językowej wyklucza bowiem zaufanie i po-
rozumienie zarówno faktycznych, jak i potencjalnych uczestników dyskursu. Jak prze-
konuje McNair, sferę publiczną tworzą instytucje komunikacyjne społeczeństwa, które 
umożliwiają przepływ faktów i opinii, oraz środki, dzięki którym konstytuowany jest 
wspólny zasób wiedzy, stanowiący fundament kolektywnego działania politycznego. 
Jądrem sfery publicznej są zatem środki masowego komunikowania, sfera publiczna zaś 
jest nieodłączną cechą demokracji deliberacyjnej i społeczeństwa obywatelskiego23. 
W takim komunikacyjnym ujęciu społeczeństwo obywatelskie rozumiane jest jako oby-
watelski, nieograniczony i swobodny udział w debatach24, które w danym momencie są 
kluczowe dla całego społeczeństwa. Obywatele mają dostęp do pełnej informacji, poda-
nej rzetelnie i obiektywnie, a także posiadają możność samodzielnego ustosunkowania 
się do danej kwestii. 

Demokracja deliberacyjna, dążąc do wypracowania konsensusu, opiera się zatem na 
racjonalności, czyli na normach dających się uzasadnić wobec innych członków wspól-
noty, w której się one wytworzyły. Konsensus ów wyraża więc powszechne interesy, 
jego przeciwieństwo stanowią natomiast normy regulujące interesy partykularne, opie-
rające się na przemocy25. Jak zauważa K. Bachmann, „dyskurs bez nacisku służy do 
oddzielenia interesów partykularnych od interesów powszechnych i tym samym do usta-
lenia norm opartych na konsensusie”26. Normy powstałe w wyniku deliberacji są rezul-
tatem procesu wzajemnego przekonywania, bez zewnętrznych nacisków.

Habermasowska koncepcja demokracji deliberacyjnej kładzie więc akcent na debatę, 
na wymianę argumentacji oraz rolę przekonywania. Niemiecki uczony podkreśla, że 
sfera publiczna społeczeństw jest siedliskiem procesu demokratycznego. Jego zdaniem 

w złożonych społeczeństwach źródłem demokratycznej legitymizacji jest gra zinstytucjonalizowa-
nych procesów konsultacyjnych i decyzyjnych oraz nieformalnego, zapośredniczonego przez me-
dia procesu kształtowania opinii na arenach publicznej komunikacji. W demokratycznym państwie 
konstytucyjnym infrastruktura sfery publicznej idealitier ma za zadanie skrystalizować problemy 
obchodzące całe społeczeństwo w formie dyskursów, tak by obywatele mieli szansę ustosunkować 
się jednocześnie do tych samych, uporządkowanych według wagi tematów i zaaprobować bądź 
odrzucić sporne propozycje. Akty akceptacji bądź odrzucenia alternatywnych rozwiązań, mniej lub 
bardziej sprecyzowanych i uzasadnionych, akty przeważnie rozproszone i dokonywane implicite, 
to drobne cząsteczki, które z jednej strony składają się na aktualnie miarodajne opinie, z drugiej zaś 
osadzają się w trwałych postawach i demokratycznych decyzjach wyborczych27. 

Zdaniem Habermasa, tak rozumiane areny tworzenia się opinii oraz woli publicznej 
– jeśli istnieją – to na razie tylko i wyłącznie w obrębie państw narodowych. Natomiast 

22 W. Bokajło, K. Dziubka, Społeczeństwo obywatelskie, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 
Wrocław 2001, s. 68.

23 B. Dobek-Ostrowska, R. Wiszniowski, Teoria komunikowania..., op.cit., s. 35–36.
24 Zob. np. P. Wagner (red.), The Languages of Civil Society. Preface, Berghahn Books, New York-

Oxford 2006.
25 Zob. K. Bachmann, Konwent o przyszłości Europy. Demokracja deliberatywna jako metoda legitymi-

zacji władzy w wielopłaszczyznowym systemie politycznym, Ofi cyna wydawnicza ATUT – Wrocławskie 
Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2004, s. 51.

26 Ibidem, s. 51–52.
27 J. Habermas, Czy Europie potrzebna jest konstytucja?, przeł. M. Łukasiewicz, „Nowa Europa. Przegląd 

Natoliński” nr 1/2005, s. 55.
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wytworzenie się europejskiej przestrzeni dyskursywnej nie polegałoby w opinii 
Habermasa na skopiowaniu tych narodowych aren, i stworzeniu czegoś na większą ska-
lę. Jego zdaniem, „europejska opinia publiczna może powstać tylko w ten sposób, że 
nienaruszone narodowe ścieżki komunikacyjne otworzą się wzajemnie na siebie”28. Nie 
chodzi więc o stworzenie jakieś sfery nadrzędnej, lecz o wykształcenie się połączeń ze-
wnętrznych na poziomie już istniejących, narodowych aren, co dałoby w efekcie sieć 
połączonych ze sobą aren narodowych. 

Debata nicejsko-konstytucyjna

Jednym z doniosłych tematów, które pojawiły się w polskiej oraz ogólnoeuropejskiej 
przestrzeni publicznej, była debata nad instytucjonalną reformą Unii Europejskiej. 
Tematyka ta, ze względu na swą wagę i znaczenie, „zadomowiła się” na dłuższy czas 
w mediach masowych, które wyznaczały sposób mówienia o wspomnianych kwestiach. 
Reforma instytucjonalna struktur Unii Europejskiej stanowi zatem niezwykle interesują-
cy badawczo obszar tematyczny, wokół którego ogniskowało się wiele ożywionych dys-
kusji, zarówno na poziomie europejskim, jak i w obrębie sfer publicznych poszczegól-
nych państw członkowskich. Niezwykle burzliwa i dynamiczna okazała się „debata 
o Nicei”, zdecydowanie dominująca w mediach na przestrzeni ostatnich lat. Pozornie 
zjednoczyła scenę polityczną w Polsce i odbiła się szerokim echem w całej, poszerzonej 
już, Unii. Kontynuacją „debaty nicejskiej” była „debata konstytucyjna”, gdy okazało się, 
iż utrzymanie postanowień nicejskich nie jest możliwe. Kolejnym, nieco zaskakującym 
jej zwrotem było odrzucenie zapisów Traktatu Konstytucyjnego w referendach francu-
skim i holenderskim pod koniec maja 2005 roku. Ostatnim zaś jej etapem była dyskusja 
nad zmodyfi kowanym i poprawionym Traktatem Lizbońskim, który – wedle niektórych 
opinii – stanowił próbę wskrzeszenia Traktatu Konstytucyjnego. Traktat Lizboński, pod-
pisany przez przywódców 13 grudnia 2007 i ratyfi kowany przez polski Sejm 1 kwietnia 
2008 roku (po burzliwych sporach nad jego zapisami) również został odrzucony w refe-
rendum (12 czerwca 2008 roku) – tym razem przez Irlandczyków, którzy nieznaczną 
większością głosów (53,4% głosujących przeciwko traktatowi) przesądzili tymczasowo 
o dalszych losach reformy instytucjonalnej Unii Europejskiej. Oczywiście na tym deba-
ta się nie kończy. Dyskutowane są dalsze scenariusze i możliwe sposoby wyjścia z im-
pasu. Dlatego też prawdopodobnie w niedługim czasie pojawią się nowe odsłony owej 
złożonej problematyki. 

Spośród niezwykle rozbudowanego i rozległego obszaru problematycznego związa-
nego z dyskusją nad instytucjonalną reformą Unii Europejskiej wybrany został jeden z jej 
etapów – tzw. debata nicejsko-konstytucyjna. Zainteresowanie ową wycinkową proble-
matyką wynika między innymi z tego, że był z nią związany swoisty „zwrot semantycz-
ny” w polskiej przestrzeni dyskursywnej. Do momentu pojawienia się w dyskursie hasła 
„Nicea albo śmierć” tematyka unijna opisywana była za pomocą kategorii, które wska-
zywały przede wszystkim na zalety i korzyści związane z przystąpieniem Polski do Unii 
Europejskiej. Był to więc język „zachęcający” do Unii, choć oczywiście nie brakowało 

28 Ibidem, s. 56.
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również głosów krytycznych – szczególnie ze strony skrajnej prawicy. Pozostawały one 
jednak w mniejszości. Taka retoryka prawdopodobnie związana była z kampanią przed-
referendalną w pierwszej połowie 2003 roku. Przełom nastąpił w ostatnim kwartale 2003 
roku, gdy nagle w przestrzeni dyskursywnej pojawiły się takie hasła jak: „walka”, „bój”, 
„obrona”, „szantaż Brukseli”, a co więcej, słowa te wypowiadane były nie tylko przez 
dotychczasowych eurosceptyków, ale też przez polityków, którzy jeszcze niedawno re-
prezentowali postawę proeuropejską. Nastąpiło więc swoiste zjednoczenie w obliczu 
wspólnego „zagrożenia”. Od tego momentu zaczęto wyraźnie akcentować podział mię-
dzy „nami” – Polską, oraz „nimi” – Unią Europejską.

Uściślenia wymaga fakt, że w podjętych rozważaniach przedmiotem zainteresowania 
nie są konkretne regulacje traktatów nicejskiego oraz konstytucyjnego, czy tym bardziej 
ocena proponowanych w nich rozwiązań, lecz wytworzona wokół nich dyskursywna 
przestrzeń. Ocenę regulacji obydwu traktatów pozostawiono specjalistom, znawcom 
prawa i ekonomistom, którzy w tym zakresie proponują swoje opinie i ekspertyzy. 
Natomiast uwagę skierowano na komunikacyjny wymiar problematyki, w tym niezwy-
kle interesujący wymiar metadyskursywny, w którym przedstawiciele elit symbolicz-
nych (dziennikarze, publicyści, eksperci – w tym socjologowie) oraz politycy podejmo-
wali się próby oceny owej debaty. 

Cel badań

Mając na uwadze powyżej zarysowane tło dla podjętych tu rozważań, trzeba odnieść się 
do szczegółowych celów badawczych, jak również podstawowych pytań badawczych. 
Wychodząc bowiem od tezy o doniosłym znaczeniu procesów komunikacyjnych 
w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego, w którym istotną rolę odgrywają media 
masowe, należy przyjrzeć się bliżej kondycji polskiego dyskursu politycznego. 
Zasadniczym celem podjętych tu badań jest zatem zdiagnozowanie stanu polskiego dys-
kursu politycznego w aspekcie problematyki nicejsko-konstytucyjnej, w oparciu o dwa 
modele dyskursu: obywatelskiego oraz nieobywatelskiego. Ponadto celem badań jest też 
przygotowanie warsztatu teoretyczno-metodologicznego z zakresu analizy dyskursu, co 
wydaje się użyteczne nie tylko w kontekście potrzeb niniejszej monografi i, lecz także – 
być może – innych opracowań stanowiących kontynuację podjętych tu wątków. I w koń-
cu, celem podjętych rozważań jest wypracowanie podstawowego kanonu zasad w zakre-
sie politycznego komunikowania.

Szczegółowe cele pracy można zawrzeć w następujących punktach:
1) na poziomie teoretycznym – zbudowanie modeli dyskursu obywatelskiego i nie-

obywatelskiego przy użyciu wybranych założeń teoretycznych; osadzenie całości 
badań w paradygmacie krytycznym; 

2) na poziomie metodologicznym – opracowanie wskaźników dyskursu obywatel-
skiego i nieobywatelskiego w celu zbadania „profi lu dyskursywnego” gazet co-
dziennych;

3) na poziomie analitycznym – identyfi kacja dyskursu dominującego na łamach naj-
ważniejszych polskich dzienników w zakresie wybranej problematyki, w tym:
a) analiza dominującego słownictwa; 
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b) obraz wzajemnych relacji polsko-unijnych, kreowany na łamach poszczegól-
nych tytułów prasowych; 

c) analiza wątków tematycznych (istnienie alternatywnych punktów widzenia, 
wykluczanie – bądź akcentowanie – pewnych tematów);

d) analiza linii argumentacyjnych;
e) zbadanie połączeń wewnętrznych i zewnętrznych, czyli tzw. „siatki dyskur-

sywnej”;
f) zbadanie udziału czytelniczego w postaci listów do redakcji29.

Tak rozumiana analiza prowadzona jest z uwzględnieniem procesualnych oraz struk-
turalnych właściwości dyskursu, zgodnie z dualistycznie pojętą rzeczywistością spo-
łeczną, stanowiącą rdzeń teoretyczny niniejszych rozważań. 

Szczegółowe pytania badawcze, jakie przyświecają podjętym tu rozważaniom, moż-
na ująć następująco:

• W których gazetach dominowały cechy dyskursu obywatelskiego (racjonalnej 
komunikacji), a w których cechy dyskursu nieobywatelskiego („pseudokomuni-
kacji”)?

• Jaki rodzaj słownictwa był najbardziej powszechny w użyciu (słownictwo wojen-
ne, czy raczej konsensualne)?

• Czy w obrębie poszczególnych gazet możliwe było zidentyfi kowanie „wewnętrz-
nych debat” w postaci powiązanych z sobą artykułów eksponujących różnorodną 
argumentację, czy raczej dominował monolityczny jednogłos?

• Czy strategie argumentacyjne wykorzystywane na łamach prasy opierały się na 
przesłankach racjonalnych, czy też technikach erystycznych?

• Czy oprócz technik erystycznych pojawiały się inne formy językowej dominacji, 
tworzonej przez brutalizację, metaforyzację i rytualizację przekazu?

• Jak prezentował się udział czytelniczych opinii w analizowanej problematyce?
• Czy czytelnicy reprodukowali argumentację przyjętą na łamach danego tytułu 

(„wspólnota retoryczna”) czy też raczej cechowała ich intelektualna samodziel-
ność i zdolność do krytycznego spojrzenia na opinie prezentowane przez publicy-
stów, naukowców i polityków?

• Czy w efekcie dany tytuł prasowy charakteryzował się przejrzystością reguł ko-
munikacyjnych, czy też uczestniczył w reprodukcji dyskursywnej przemocy?

Ostatecznie, kluczowe wydaje się pytanie, czy w analizowanych dyskusjach praso-
wych społeczeństwo traktowane było w sposób podmiotowy (dobro wspólne i konsen-
sualne uzgadnianie znaczeń wyznaczały ramy politycznego dyskutowania), czy też jako 
bierny element komunikowania (w formie pseudokomunikacyjnych wspólnot retorycz-
nych)? Ponadto, istotne jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, gdzie można odnaleźć 
wzory racjonalnego komunikowania, oraz czy kraje Europy Zachodniej stanowią w tym 
zakresie punkt odniesienia? 

29 Głosy czytelnicze, choć uwzględnione zostały w analizie dyskursu obywatelskiego i nieobywatelskie-
go, to – zgodnie z defi nicją przyjętą w pracy – należą do dyskursu publicznego i stanowią obywatelski udział 
w debacie na tematy europejskie.
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Zarys założeń teoretycznych 

Teorie, które wybrane zostały do zanalizowania wybranego obszaru badawczego, odno-
szą się – co oczywiste – do komunikacyjnego wymiaru społeczeństwa. W celu identyfi -
kacji kondycji polskiego dyskursu politycznego zrekonstruowane zostały dwa modele 
dyskursu: obywatelski oraz nieobywatelski. Posłużono się zatem założeniami teorii 
działania komunikacyjnego i koncepcji sfery publicznej Jürgena Habermasa oraz teorii 
przemocy symbolicznej i koncepcji pola politycznego Pierre’a Bourdieu (uzupełniając 
założenia tego drugiego autora wybranymi koncepcjami Michela Foucault). Modele te 
służą jako punkt odniesienia do rozważań podjętych w analitycznej części pracy, jak 
bowiem podkreśla Earl Babbie, w przypadku wyboru jakościowych metod badawczych, 
powiązania między teorią a empirią są szczególnie silne30.

Wybór ram teoretycznych dla analizowanego problemu podyktowany został potrze-
bą jak najpełniejszego a zarazem zróżnicowanego ujęcia zjawisk z zakresu dyskursyw-
nie kształtowanej rzeczywistości społecznej. Aplikacja teoretycznych założeń do oma-
wianej problematyki badawczej wymaga jednak wcześniejszego wyjaśnienia różnic na 
gruncie epistemologicznym. Należy bowiem zdawać sobie sprawę z odmienności owych 
podejść, czy wręcz ich wzajemnego wykluczania się. Stąd też koncepcja idealnej sytu-
acji komunikacyjnej Habermasa służy jako wyidealizowany model zjawisk komunika-
cyjnych w obrębie dyskursu obywatelskiego. Ma ona charakter fi lozofi czny i normatyw-
ny, wskazując, „jak być powinno”. Natomiast założenia teoretyczne P. Bourdieu 
uzupełnione założeniami M. Foucault stanowią teoretyczną, modelową podbudowę słu-
żącą do zbadania istniejących, ukrytych stosunków władzy w dyskursie. Koncepcje te 
pozwalają więc wskazać, „jak jest”. Mimo zasadniczych różnic, wspomniane, różnorod-
ne podejścia teoretyczne wykorzystane zostały z następujących powodów.

Po pierwsze, wybrane teorie dostarczają dobrego instrumentarium teoretycznego nie 
tylko dlatego, iż sytuują język w samym sercu społecznych praktyk, lecz również z tego 
względu, że pojmują rzeczywistość społeczną w sposób dualistyczny, uwzględniając 
zarówno elementy o charakterze strukturalnym, jak i konstruktywistycznym, odnosząc 
się zarówno do obiektywnej, systemowej warstwy analizy, jak i do elementów subiek-
tywnych, konstruowanych w procesie defi niowania i uzgadniania znaczeń. Takie podej-
ście wydaje się współcześnie niezwykle aktualne, pozwala bowiem w pełny sposób ująć 
złożoność rzeczywistości społecznej – a w tym szczególnym przypadku – rzeczywisto-
ści, która jest wytwarzana komunikacyjnie. 

Po drugie, teorie te dostarczają szczególnej metodologicznej wskazówki dla badacza, 
ponieważ postulują krytyczny sposób analizowania zjawisk społecznych. Badacz nie 
tylko dokonuje opisu interesującego go wycinka rzeczywistości społecznej, lecz może 
również pokusić się o wskazówki i zalecenia, w jaki sposób ową rzeczywistość zmie-
niać. Proponowana perspektywa badawcza ma zatem za zadanie nie tylko opisanie za-
chodzących w sferze komunikacyjnej zjawisk, lecz także krytyczne na nie spojrzenie, na 
podstawie wybranych założeń teoretycznych. Przyjęty tu normatywny charakter analizy 
zakłada bowiem wartościujący punkt widzenia, jak również ambicję formułowania 

30 Zob. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, przeł. W. Betkiewicz et al., Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2003, s. 400.
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wskazówek praktycznych czy też politycznych31. Jest to więc ujęcie, w którym badacz 
– jako społeczny krytyk – podejmuje się nie tylko opisu i diagnozy interesujących go 
zjawisk społecznych, ale też próbuje w praktyczny sposób przyczynić się do rozwiąza-
nia opisanych problemów, formułując rady i zalecenia32. Należy na marginesie wspo-
mnieć, iż co prawda analiza dyskursu (również w odmianie krytycznej) dopiero ugrun-
towuje sobie pozycję w powszechnie akceptowanym i uznawanym kanonie metodolo-
gicznym nauk społecznych, ale jej znaczenie jest coraz częściej doceniane33. 

Dobór materiału badawczego

Przedmiot analizy stanowi ta część dyskursu, która nazywana jest dyskursem politycz-
nym34. Za jego kształt odpowiedzialni są przedstawiciele elit symbolicznych, którzy za 
pośrednictwem mediów masowych formułują swoje opinie, ustalają tematy poddawane 
pod dyskusje, wymieniają argumenty oraz posługują się określonym słownictwem słu-
żącym opisowi rzeczywistości społecznej. Stąd też jako materiał badawczy wykorzysta-
ne zostały przekazy prasowe zamieszczane w działach publicystycznych największych 
ogólnopolskich dzienników („Rzeczpospolita”, „Gazeta Wyborcza”, „Fakt”, „Nasz 
Dziennik”, „Trybuna”), które ukazywały się w przedziale czasowym od IX 2003 roku 
(wystąpienie Jana Marii Rokity w Sejmie, podczas którego padło słynne hasło „Nicea 
albo śmierć”) do przełomu V/VI 2005 roku (odrzucenie w referendach francuskim i ho-
lenderskim projektu Traktatu Konstytucyjnego). Należy zaznaczyć, że poddany analizie 
przedział czasowy jest szczególny z punktu widzenia członkostwa Polski w Unii 
Europejskiej. Nie tylko bowiem toczyła się wówczas zakrojona na szeroką skalę debata 
na temat nicejsko-konstytucyjny, ale też miały miejsce wydarzenia przełomowe dla 
Polski, takie jak: wejście naszego kraju do struktur unijnych w maju 2004 roku oraz 
wybory do Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2004 roku.

Struktura książki

Po zarysowaniu najważniejszych kwestii teoretyczno-metodologicznych warto skróto-
wo odnieść się do struktury podjętych tu rozważań. A zatem w pierwszym rozdziale 
omówiona została problematyka badań nad dyskursem, w tym kwestia polisemiczności 
pojęcia dyskursu. Ponadto poruszone zostały takie kwestie, jak procesualne, konteksto-
we i proceduralne aspekty analizy dyskursu. Nacisk położony jednak został na krytyczną 
analizę dyskursu oraz główne postulaty metodologiczne z nią związane. Równocześnie 

31 Zob. P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków 2002, s. 20.
32 Zob. J. Mucha, Socjologia jako krytyka społeczna. Orientacja radykalna i krytyczna we współczesnej 

socjologii zachodniej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986. 
33 Zob. np. C. Trutkowski, Społeczne reprezentacje polityki, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, 

Warszawa 2000, s. 9–58 oraz K. Konecki, Studia z metodologii badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2000.

34 Pełna defi nicja pojęcia „dyskursu politycznego” podana została w rozdziale I.
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doprecyzowane zostało pojęcie dyskursu politycznego, zgodnie z propozycją defi nicyj-
ną M. Czyżewskiego, S. Kowalskiego i A. Piotrowskiego35. Końcowa część rozdziału 
poświęcona została zagadnieniom związanym ze współczesnymi problemami w obsza-
rze dyskursu politycznego. Rozdział drugi stanowi rekonstrukcję dwóch modeli dyskur-
su: obywatelskiego i nieobywatelskiego. Ten pierwszy wykorzystuje główne założenia 
teoretyczne Jürgena Habermasa (w tym teorię działania komunikacyjnego oraz koncep-
cję sfery publicznej i demokracji deliberacyjnej), natomiast drugi model odnosi się do 
propozycji teoretycznych autorów francuskich – Pierre’a Bourdieu i Michela Foucault 
– podejmujących problematykę przemocy dyskursywnej i pseudokomunikacji. Ostatnia 
część rozdziału stanowi syntetyczne zestawienie obydwu modeli dyskursu. W trzecim 
rozdziale omówione zostały kwestie metodologiczne, takie jak dobór materiału badaw-
czego oraz omówienie wskaźników, za pomocą których dokonano identyfi kacji profi li 
dyskursywnych poszczególnych gazet. Równocześnie zaprezentowane zostały zbiorcze 
wnioski z analizy wybranych tytułów prasowych przez pryzmat użycia tzw. słów-kluczy 
(Nicea i Traktat Konstytucyjny). Rozdziały kolejne, czyli czwarty, piąty i szósty zawie-
rają szczegółową analizę poszczególnych tytułów prasowych, na podstawie wygenero-
wanych dwóch baterii wskaźników odpowiadających dwóm modelom dyskursu – oby-
watelskiemu i nieobywatelskiemu. Analizie poddano zarówno dominujące na łamach 
prasy słownictwo, jak i strategie argumentacyjne stosowane przez publicystów i eksper-
tów wypowiadających się na temat problematyki nicejsko-konstytucyjnej. Ponadto 
w analizie uwzględniono głos czytelników prezentujących swoje opinie za pośrednic-
twem „listów do redakcji”. 

Całość rozważań wieńczy zakończenie, w którym zaprezentowane zostały wnioski 
z badań, odnoszące się do pytań postawionych w konceptualizacyjnej części pracy. 
W szczególności są to wnioski co do charakteru dyskursu (otwarty czy zamknięty), stra-
tegii argumentacyjnych (konfrontacyjnych czy kooperacyjnych), oraz – w rezultacie 
– intencji komunikacyjnej. Dodatkowo, rozważania wzbogacone zostały o szerszą per-
spektywę, to jest kondycję europejskiej sfery publicznej. W zakończeniu zawarto rów-
nież pytania stanowiące inspirację dla kolejnych badań, i odnoszące się do kanonu zasad 
obywatelskiego dyskutowania na tematy społecznie istotne.

35 Zob. M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski, Rytualny chaos..., op.cit., s. 10–21.





Rozdział 1

PROBLEMATYKA BADAŃ NAD DYSKURSEM 

Wokół szeroko rozumianej problematyki badań nad dyskursem powstało wiele kontro-
wersji i niejasności, zarówno w wymiarze defi nicyjnym jak i metodologicznym, stąd 
też wymagają one w pierwszej kolejności wyjaśnienia. Niewątpliwie, studia z zakresu 
badań nad dyskursem cieszą się wśród badaczy społecznych coraz większym uzna-
niem, choć tendencję tę zauważa się dopiero od niedawna. Wcześniej, ze względu na 
niedowartościowanie jakościowych metod stosowanych na potrzeby analizy dyskursu, 
obszar ten był w znacznym stopniu niedoceniany. Na przykład C. Trutkowski przeko-
nuje, iż status teorii dyskursu stanowi dla badaczy społecznych niewątpliwy problem1. 
Zauważa, iż 

włączenie analizy dyskursu w metodologiczny i teoretyczny zakres działań zawodowych jest dla 
wielu z nas kwestią świadomego wyboru – jedni dokonują go, uwzględniając zmieniającą się natu-
rę naszych czasów, w której rola dyskursywnego przetwarzania i wytwarzania rzeczywistości jest 
coraz bardziej dostrzegalna i coraz mniej dyskusyjna, inni zaś świadomie i z premedytacją dyskurs 
oraz wszelkie próby jego badań pomijają, uznając zajmowanie się nim bądź to za przejaw mody, 
bądź za świadectwo braku profesjonalizmu w jasno przecież zdefi niowanym, paradygmatycznie 
określonym przedmiocie socjologii2.

Z powyższego wynikałoby zatem, iż obszar badań nad dyskursem – zarówno w teo-
retycznym jak i metodologicznym wymiarze – budzi wciąż na gruncie polskiej socjolo-
gii wiele kontrowersji. Jednak, jak przekonują znawcy analizy dyskursu, mimo wszyst-
ko zyskuje on coraz silniejszą pozycję w kręgach naukowych. Warto odwołać się w tym 
miejscu do M. Czyżewskiego, A. Piotrowskiego i S. Kowalskiego, którzy podkreślają 
rangę i znaczenie szeroko zakrojonych badań nad dyskursem. Jak zaznaczają, 

w ostatnich latach w polskich środowiskach socjologicznych – a także wśród historyków, polito-
logów i reprezentantów innych nauk społecznych – narasta świadomość wagi problematyki dys-
kursu i jego metodycznych, jakościowych badań. Pomijany dotąd obszar badań i deprecjonowanie 

1 Zob. C. Trutkowski, Wybór czy konieczność – o potrzebie wykorzystania analizy dyskursu w socjologii, 
„Kultura i Społeczeństwo”, XLVIII, nr 1, 2004.

2 Ibidem, s. 35.
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metody zyskują uznanie, wbrew uprzedzeniom w stosunku do metod jakościowych i powszech-
nemu przekonaniu o wszechmocy badań ilościowych. Poniekąd modna staje się teza, że procesy 
komunikowania się w życiu społecznym są ważne, że ważne jest „stawanie się” i „konstruowanie” 
rzeczywistości społecznej w toku publicznej komunikacji – pogląd przez lata wyśmiewany, a teraz 
torujący sobie drogę do centralnych obszarów refl eksji w naukach społecznych, takich jak socjolo-
gia, politologia, historia i psychologia społeczna3.

Nadzieje, jakie pokłada się w analizie dyskursu nie oznaczają jednak, iż nie nastręcza 
ona wielu problemów, zarówno o charakterze teoretycznym, jak i metodologicznym. 
Okazuje się bowiem, iż w obszarze tym istnieje zarówno zamęt terminologiczny, jak 
i różnorodność podejść teoretycznych i metodologicznych. Jak zauważa C. Trutkowski, 
analiza dyskursu z uwagi na swój „młody wiek”, wciąż wymaga dalszych studiów nad 
stworzeniem dla niej odpowiedniego programu metodologicznego. Jest to szczególnie 
ważne, ponieważ – zdaniem autora – analiza dyskursu nie jest kwestią wyboru dla bada-
czy społecznych, lecz „(...) koniecznością wynikającą ze zmieniającego się charakteru 
współczesnych społeczeństw”4.

1.1. Pojęcie dyskursu – trudności defi nicyjne

Z uwagi na niezwykłą w ostatnich czasach popularność pojęcia „dyskurs” pojawiają się 
niejasności natury defi nicyjnej, które wymagają wyjaśnienia. Przyczyną owych proble-
mów jest, po pierwsze, utrwalenie się potocznego rozumienia terminu „dyskurs” oraz 
jego uniwersalne i ogólnikowe używanie. Jak zauważa J. Szacki, 

słowo „dyskurs” zrobiło we współczesnej humanistyce oszałamiającą karierę i coraz trudniej 
o pewność, czy w ogóle jeszcze cokolwiek znaczy, używa się go bowiem na wiele różnych sposo-
bów, a całkiem nierzadko po prostu jako „uczonego” określenia dowolnej dłuższej wypowiedzi lub 
dowolnego tekstu5. 

Trudno jest zatem jednoznacznie zdefi niować termin „dyskurs”, ponieważ stosowa-
ny jest on zamiennie z bardziej ogólnymi pojęciami, takimi jak „język”, „komunikacja”, 
czy też „interakcja”, a równocześnie wykorzystywany znacznie węziej w odniesieniu do 
specyfi cznego użycia języka (np. dyskurs polityki, dyskurs medyczny)6.

Po drugie, dyskurs kojarzony jest częściej z wypowiedzią ustną, niż z wypowiedzią 
na piśmie: np. w Słowniku wyrazów obcych7 defi niowany jest on jako rozmowa, dysku-
sja czy też przemówienie, co wydaje się znacznym uproszczeniem (warto dodać na mar-
ginesie, iż słowo to znane jest w polszczyźnie już od dawna, przejęte bowiem zostało 
z łaciny, gdzie termin discourse oznacza „omawianie”8, z tym że takie rozumienie jest 

3 M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski, Rytualny chaos..., op.cit., s. 9.
4 C. Trutkowski, Wybór czy konieczność – o potrzebie wykorzystania analizy dyskursu..., op.cit., s. 49.
5 J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 905.
6 A. Grzymała-Kazłowska, Socjologicznie zorientowana analiza dyskursu na tle współczesnych badań 

nad dyskursem, „Kultura i Społeczeństwo”, rok XLVIII, nr 1, 2004, s. 15.
7 Słownik wyrazów obcych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993, s. 208.
8 J. Porayski-Pomsta (red.), Tekst – wypowiedź – dyskurs w dydaktyce szkolnej, Studia Pragmalingwistyczne 

nr 2, Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Instytut Języka Polskiego, Pracownia Językoznawstwa 
Stosowanego, Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 1998.
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nieco przestarzałe i książkowe). Stąd też istotne wydaje się rozstrzygnięcie, czy mianem 
dyskursu można określać wyłącznie wypowiedź ustną czy również tekst pisany. Z prob-
lematyką tą wiążą się dwie tradycje badań nad zjawiskami komunikacyjnymi.

Tradycja badań nad dyskursem jest oczywiście bardzo bogata, stąd też odwoływanie 
się do zagadnienia w sposób całościowy i wyczerpujący wydaje się w kontekście podję-
tych rozważań niecelowe, tym bardziej iż kwestii tej poświęcone zostały osobne opraco-
wania9. Warto jednak zaznaczyć, iż szeroko zakrojone badania nad dyskursem przebie-
gały dwutorowo, niezależnie od siebie – w Europie oraz Stanach Zjednoczonych10. 
W Europie dominowały przede wszystkim badania nad tekstem, natomiast w USA nie-
zwykle dynamicznie rozwinęła się dziedzina badań etnolingwistycznych, socjologicz-
nych oraz kulturowych, dotyczących przede wszystkim języka mówionego. Szczególny 
wpływ na kształt współczesnych badań nad dyskursem miało podejście etnometodolo-
giczne, którego źródła tkwią w amerykańskiej tradycji badań nad językiem mówionym. 
Jak zauważa T. van Dijk, źródła te „wywodzą się z obserwacji związków, jakie zachodzą 
pomiędzy typami zachowań językowych a ich uwarunkowaniami społecznymi i kulturo-
wymi”11. Etnometodologia zainspirowała wiele kierunków badań nad użyciem języka 
w różnych sytuacjach społecznych i kulturowych. Doniosła rola przypada tu nurtowi 
zwanemu analizą konwersacyjną12. 

Również podejście strukturalistyczne, rozwijane w Europie, wywarło wpływ na 
kształt ewolucji badań nad dyskursem, choć w nieco inny sposób niż na gruncie amery-
kańskim, gdyż – jak już zostało wspomniane – badania europejskie koncentrowały się 
głównie na tekście pisanym13. Jak podkreśla A. Duszak, „wpływ strukturalizmu na ewo-
lucję lingwistyki tekstu był zasadniczy i obejmował różne źródła. W Europie wywodził 
się on szczególnie z rosyjskiego formalizmu i czeskiego strukturalizmu funkcjonalnego 
lat 20. i 30., a także ze strukturalizmu francuskiego lat 60.”14, szczególnie zaś ze struktu-
ralnych badań nad kulturą podjętych przez Levi-Straussa. Z czasem jednak pojawiło się 
rozczarowanie możliwościami strukturalistycznego wyjaśniania fenomenu tekstowości, 
pociągając za sobą rewizję priorytetów badawczych oraz stosowanej metodologii.

Tak więc znaczące zmiany nastąpiły na przełomie lat 70. i 80. XX wieku, kiedy to 
zaczęła się rozwijać pragmatyka aktów mowy oraz teoria współdziałania komunikacyj-
nego. Wówczas, jak stwierdza A. Duszak, „w centrum zainteresowania pojawia się użyt-
kownik i tekst jako proces, dynamiczny akt kreowania i interpretowania zjawisk w kon-
tekście”15. Stąd też nowoczesne ujęcie dyskursu datuje się od lat 80. minionego stulecia. 
T. van Dijk zauważa, iż podstawą nowego myślenia o języku staje się przekonanie o sil-

9 Zob. np. T. van Dijk, Dyskurs jako struktura i proces, przeł. G. Grochowski, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2001; K.B. Jensen, N.W. Jankowski, A handbook of qualitative methodologies for mass 
communication research, Routledge, London 1991. 

10 Zob. H. Grzmil-Tylutki, Francuski i polski dyskurs ekologiczny w perspektywie aksjologii, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.

11 T. van Dijk, Dyskurs jako struktura i proces..., op.cit., s. 27–28.
12 Zob. H. Sacks, E.A. Schegloff, G. Jefferson, A simpliest systematics for the organisation for Turn 

Taking for Conversation [w:] Language vol. 50/ 1974.
13 Istnieje wiele opracowań dokumentujących poszczególne etapy w historycznym rozwoju badań nad 

tekstem pisanym, autorstwa np. de Beaugrande’a, van Dijka, Helbiga, i in.
14 A.Duszak, Tekst, dyskurs..., op.cit., s. 24.
15 Ibidem, s. 28.
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nych powiązaniach języka, myślenia i działania. Język traktowany jest jako forma dzia-
łania społecznego, które pozwala kształtować rzeczywistość pozajęzykową. Wypowiedzi 
językowej przypisuje się dodatkową funkcję – tzw. znaczenie illokucyjne w rozumieniu 
Austina16 – która interpretowana jest w kategoriach intencji i ocen, jakie wynikają z re-
lacji zachodzących między uczestnikami aktu komunikacji17. 

W świetle powyższych rozważań należy wskazać na pewne ogólne założenia przyj-
mowane przez większość współczesnych badaczy zajmujących się tzw. analizą dyskur-
su. Są to: 

1) chęć uchwycenia związków między wypowiedzią a jej kontekstem sytuacyjnym, społecz-
nym i kulturowym; 2) całościowe spojrzenie na tekst jako na swoistą, nieredukowalną strukturę; 
3) przesunięcie uwagi od zjawisk kodowych do konkretnych sposobów użycia języka; 4) a także 
położenie nacisku na sprawczą rolę języka w kontaktach międzyludzkich18. 

Owe wyznaczniki pozwalają na posługiwanie się analizą dyskursu w badaniach nad 
zachowaniami językowymi współczesnych społeczeństw.

Podsumowując, współczesne rozumienie natury dyskursu odwołuje się zarówno do 
wypowiedzi jak i tekstu. Jak zauważa przywoływany już T.van Dijk, istnieje wiele po-
dobieństw między sposobami mówienia i pisania, jakie dane osoby stosują w celu wyra-
żania swoich przekonań. To samo zresztą odnosi się do procesów odbioru dyskursu – 
słuchania wypowiedzi i czytania tekstów19. Co istotne, jak przekonuje badacz dyskursu,

teksty, podobnie jak wypowiedzi, również mają swych „użytkowników”, a mianowicie autorów 
i czytelników. Możemy więc też mówić o „komunikacji pisemnej”, choć jej uczestnicy nie kontak-
tują się ze sobą twarzą w twarz, a czytelnicy bardziej pasywnie uczestniczą w interakcji. Z wyjąt-
kiem wymiany korespondencji oraz debaty w mediach rzadko mają oni możliwość odpowiadania 
piszącym autorom. Nie znaczy to bynajmniej, że czytając i rozumiejąc teksty są mniej aktywni niż 
uczestnicy komunikacji ustnej. A zatem, mimo szeregu znaczących różnic, między językiem mó-
wionym i pisanym istnieje dostatecznie dużo podobieństw, by usprawiedliwić objęcie obu trybów 
komunikacji jednym ogólnym pojęciem „dyskursu”20.

 

16 Austin wyróżnia trzy rodzaje aktów mowy: akt lokucyjny, akt illokucyjny oraz akt perlokucyjny. Ten 
pierwszy oznacza „powiedzenie czegoś” (of saying). Z kolei w akcie illokucyjnym charakteryzuje się to, 
czego dokonuje się mówiąc coś (in saying). Natomiast w aspekcie perlokucyjnym określa się to, czego się 
dokonuje przez powiedzenie czegoś (by saying something). Gdy mówi się o akcie mowy jako działaniu, ma 
się zdecydowanie na myśli aspekt illokucyjny, zatem to, czego się dokonuje mówiąc. Warto też podkreślić, 
iż założenia Austina posłużyły do analizy aktów mowy jako zachowań społecznych, ponieważ w aspekcie 
illokucyjnym akt mowy tworzy układ społeczny, obejmujący co najmniej dwa podmioty – mówiącego oraz 
tego, do którego się mówi. Zob. więcej, M. Zirk-Sadowski, Pojęcie dyskursu, „Kultura i Społeczeństwo”, tom 
XXXVI, nr 2/1992, s. 62–64; zob. także J.L. Austin, How to do Things with Words, Oxford University Press, 
Oxford 1962.

17 T.van Dijk, Dyskurs jako struktura..., op.cit., s. 27.
18 Ibidem, s. 5.
19 Ibidem, s. 10.
20 Ibidem, s. 11.
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1.2. Procesualne, kontekstowe i proceduralne elementy 
dyskursu

Z omawianej powyżej specyfi ki badań nad dyskursem wynika istotny postulat ujmowa-
nia zjawisk komunikacyjnych zarówno w sposób procesualny, jak i strukturalny. 
Procesualność dyskursu oznacza, że jest on wciąż na nowo odtwarzany i reprodukowany 
w przestrzeni komunikacyjnej. Jest więc płynny, dynamiczny i zmienny. A. Duszak, 
tłumacząc ową cechę dyskursu, podkreśla, iż „dyskurs należy postrzegać on-line, by 
użyć tu terminologii komputerowej”21. O ile w odniesieniu do wypowiedzi ustnej, jako 
składowej analizy dyskursu, postulat ten wydaje się oczywisty, to w przypadku tekstu 
nie jest to już takie pewne. Autorka przekonuje jednak, iż „tekst nie jest produktem, lecz 
procesem, który zachodzi w sposób dynamiczny i jest kontrolowany przez uczestników 
komunikacji”22, tak więc przypisanie obydwu trybom komunikacji cech procesualności 
jest według cytowanej badaczki dyskursu uprawnione. 

Procesualne ujęcie dyskursu wiąże się bezpośrednio z jego interakcyjnym charakte-
rem, co można odnieść zarówno do tekstu, jak i wypowiedzi. Tekst pisany, podobnie jak 
tekst mówiony, zawiera bowiem w sobie ukryty dialog, przez co jest także świadectwem 
relacji łączących nadawcę i odbiorcę23. Teza o ukrytej dialogowości tekstów pisanych 
zrywa z tradycyjnym, statycznym ujęciem tekstu, przypisując mu także walor dynamicz-
ny. Należy więc traktować teksty pisane jako formy dyskursywne, zgodnie ze stanowi-
skiem, iż nie istnieją formy niedyskursywne24. 

Z procesualnym charakterem badań nad dyskursem wiąże się ściśle jego druga cecha 
– kontekstowość. Kontekst to nic innego jak struktura, która obejmuje wszystkie właści-
wości sytuacji społecznej, istotne dla wytwarzania i odbierania dyskursu. Dyskurs nie 
istnieje bowiem poza określonym miejscem i czasem, poza konkretną rzeczywistością. 
Jak zauważa M. Foucault, analizy dyskursu nie powinny ograniczać się ani do tradycyj-
nych elementów lingwistyki (semantyka i gramatyka), ani do podstawowych jednostek 
językowych (zdanie, twierdzenie, akt mowy), lecz należy w nich uwzględnić także pod-
stawowe aspekty życia społecznego, takie jak: politykę, kulturę, ekonomię, instytucje 
społeczne25. Podobne postulaty zgłasza P. Bourdieu podkreślający, iż dyskurs nie może 
być analizowany z pominięciem jego kulturowego kontekstu jak również pewnych spo-
łecznych uwarunkowań jego wytwarzania i percepcji26. 

Tak więc, analiza dyskursu powinna brać pod uwagę zarówno właściwości tekstu 
oraz wypowiedzi, jak i to, co zwykle określa się mianem kontekstu, a co obejmuje cechy 
sytuacji społecznej, które mogą systematycznie oddziaływać na strukturę komunikatu. 
Inaczej mówiąc, przedmiot analizy dyskursu to wypowiedź i tekst w kontekście27. 
Dyskursu nie można więc pojmować jako wyizolowanej struktury tekstowej lub dialo-

21 A. Duszak, Tekst, dyskurs, komunikacja..., op.cit., s. 20.
22 Ibidem, s. 19.
23 Ibidem, s. 20.
24 Ibidem, s. 21.
25 M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski, Rytualny chaos..., op.cit., s. 162.
26 R. Jenkins, Pierre Bourdieu, seria Key Sociologists, The Open University, London–New York, 1992, 

s. 152 i nast.
27 T. van Dijk, Dyskurs jako struktura..., op.cit., s. 12.
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gowej, ale jako złożone zjawisko komunikacyjne, które obejmuje, oprócz tekstu i struk-
tury dialogowej, także kontekst społeczny, prezentujący zarówno uczestników komuni-
kacji (i ich charakterystyki), jak i procesy tworzenia (nadawania) i odbierania 
(interpretacji) komunikatu28. Ważne jest również założenie, iż cechy kontekstu nie tylko 
wpływają na komunikację, ale też vice versa: przekaz zwykle może po swojemu określić 
albo zmienić charakter kontekstu29. Zgodnie z argumentacją T. van Dijka nie można z góry 
przyjąć założenia, że konteksty społeczne są zawsze „dane” i „statyczne”, oraz że ludzie 
i ich wypowiedzi biernie „podlegają” przymusom, obowiązującym w ich grupach, spo-
łeczeństwach czy kulturach. Jest inaczej – dyskurs i jego użytkownicy znajdują się 
w „dialektycznej” relacji ze swoim kontekstem: poza podleganiem społecznym przymu-
som kontekstualnym przyczyniają się równocześnie do konstruowania lub przekształca-
nia tego kontekstu. Najczęściej, jak zauważa van Dijk, z praktykami komunikacyjnymi 
wiążą się negocjacje i kompromisy, stanowiące wypadkową aktualnego kontekstu oraz 
bardziej ogólnych zasad społeczno-kulturowych. Dzięki temu władza grupy może być 
w dyskursie zarówno respektowana, jak i podważana; normy i zasady społeczne mogą 
być w twórczy sposób modyfi kowane lub przełamywane, a z kolei takie komunikacyjne 
„zakłócenia” mogą się przyczyniać do tworzenia nowego porządku społecznego30.

Powyższe uwagi potwierdzają współczesny postulat ujmowania społeczeństwa jako 
nieustannie odtwarzanego w codziennych ludzkich praktykach. Można zatem mówić o cią-
głym stawaniu się społeczeństwa31 w jego warstwie komunikacyjnej, nieustannym nego-
cjowaniu znaczeń, przekształcaniu ich i modyfi kowaniu. Oczywiście procesy te zako-
twiczone są silnie w kontekście społeczno-politycznym i kulturowym, co w znaczącym 
stopniu determinuje sposób defi niowania rzeczywistości.

Obok kontekstowości oraz procesualności – jako konstytutywnych cech dyskursu 
– niezbędne jest wspomnienie o jeszcze jednym ważnym elemencie: proceduralnym wy-
miarze analizy dyskursu. W takim rozumieniu pojęcie „dyskurs” ujmowane jest między 
innymi przez J. Labochę, która defi niuje je jako „normę oraz strategię zastosowaną w pro-
cesie tworzenia tekstu i wypowiedzi”. Zakłada ona także, iż podstawą tej strategii są 
„wzorce społeczne i kulturowe, składające się na tę normę, a jej efektem tekst lub wypo-
wiedź o określonych cechach gatunkowych”32. Jak podkreśla van Dijk, komunikacja 
podlega pewnym ściśle określonym zasadom. Zarówno tekst jak i wypowiedź powinny 
być zatem rozpatrywane jako manifestacje bądź też realizacje podzielanych społecznie 
reguł gramatycznych, tekstowych, komunikacyjnych czy interakcyjnych. Analiza fak-
tycznych zastosowań języka koncentruje się na tym, jak owe reguły mogą być narusza-
ne, ignorowane lub zmieniane, a także, jakie są dyskursywne albo kontekstualne funkcje 
takich ewidentnych zakłóceń33. 

Kwestia przestrzegania reguł gramatycznych czy też tekstowych nie jest przedmio-
tem podjętych tu rozważań. Punkt ciężkości zainteresowań badawczych położony został 

28 P. Nowak, Opozycja swój: obcy w dyskursie perswazyjnym (na materiale polskiej publicystyki z pierw-
szej połowy lat pięćdziesiątych) [w:] J. Bartmiński, B. Boniecka (red.), Tekst. Analizy i interpretacje, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1998, s. 211. 

29 Zob. T. van Dijk, Dyskurs jako struktura..., op.cit., s. 28.
30 Ibidem, s. 29. 
31 P. Sztompka, Socjologia. Analiza..., op.cit., s. 527–537.
32 A. Duszak, Tekst, dyskurs, komunikacja..., op.cit., s. 15.
33 T. van Dijk, Dyskurs jako struktura..., op.cit., s. 41.
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na problematykę przestrzegania reguł i procedur komunikacyjnych. Takie rozumienie 
dyskursu właściwe jest Habermasowi: dyskurs oznacza dla niego typ komunikacji, za 
pomocą której osoby porozumiewają się na temat reguł obowiązywania (ważności) 
norm. Wątek ten stanowi przedmiot szczegółowych rozważań w podrozdziale poświęco-
nym problematyce dyskursu obywatelskiego, zrekonstruowanego na podstawie teorii 
działania komunikacyjnego.

1.3. Krytyczna analiza dyskursu

W literaturze przedmiotu wyróżnia się trzy główne nurty w obrębie analizy dyskursu: 
analizę zorientowaną socjologicznie, lingwistycznie oraz krytycznie34. Jest to podział 
umowny i nie jedyny, można bowiem przeprowadzić klasyfi kację z uwzględnieniem 
innych kryteriów i wyróżnić np. podejście systemowe35, interakcyjne czy postmoderni-
styczne, ale ich szczegółowe omówienie wykraczałoby znacznie poza problematykę 
podjętych tu rozważań. 

Należy zaznaczyć, iż wszystkie cechy badań nad dyskursem, o których wspomniano 
we wcześniejszych podrozdziałach, charakterystyczne są dla tzw. socjologicznie zorien-
towanej analizy dyskursu. Po pierwsze, analiza ta przywiązuje wagę do kontekstu, w ja-
kim pojawiła się dana wypowiedź, po drugie zaś, zwolennicy podejścia socjologicznego 
zwracają uwagę na procesualne pojmowanie dyskursu, to jest na badanie nie tylko języ-
ka mówionego, ale też pisanego. 

Inaczej jest w przypadku lingwistycznej analizy dyskursu, która koncentruje się wy-
łącznie wokół badań nad tekstem pisanym oraz opisem strukturalnym dyskursu. Jest to 
podejście formalistyczne, w którym dyskurs bada się jako strukturę językową, i nie 
uwzględnia się procesualnych oraz kontekstualnych elementów zachowań językowych. 
Podejście zorientowane lingwistycznie wywodzi się z prac M. Hollidaya, czołowymi 
jego reprezentantami są badacze skupieni wokół ośrodka uniwersyteckiego w Birmingham 
(J. Sinclair oraz M. Coulthard). 

Szczególnie ważna z punktu widzenia niniejszej pracy jest trzecia z perspektyw 
– krytycznie zorientowana analiza dyskursu, reprezentowana współcześnie przez T. van 
Dijka, ale też bardzo bliska założeniom teoretycznym trzech wybranych autorów: 
Habermasa, Foucaulta oraz Bourdieu. Dokonując krótkiej charakterystyki krytycznej 
analizy dyskursu, należy wspomnieć, iż studia te mają już ponad ćwierć wieku. Ich po-
czątek wyznacza rok 1979, kiedy to ukazała się książka Rogera Fowlera oraz Gunthera 
Kressa Language and Control. Za jej pośrednictwem wprowadzone zostało wówczas do 
obiegu pojęcie critical linguistics, przejęte i rozpowszechnione przez innych badaczy, 
a niedługo później przekształcone w tzw. krytyczną analizę dyskursu36. Od momentu 
pojawienia się owej publikacji aż do dziś w zachodnich ośrodkach badawczych powsta-
ło wiele krytycznych analiz (m.in. takich autorów jak: Fairclough, Wodak, Ehlich, 

34 A. Grzymała-Kazłowska, Socjologicznie zorientowana..., op.cit., s. 24.
35 Zob. np. S. Rittel, Komunikacja polityczna, dyskurs polityczny, język w przestrzeni politycznej, 

Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2003.
36 Zob. T. van Dijk, Critical Context Studies, (materiał niepublikowany), CDA Congress, Valecia 2004.



26

Chilton), wykorzystujących różnorodne perspektywy i metody, począwszy od szczegó-
łowej analizy konwersacyjnej, poprzez analizę retoryki, stylu, argumentacji, form 
grzecznościowych, a skończywszy na analizie aktów mowy.

Istnieje kilka fundamentalnych założeń krytycznej analizy dyskursu, które syntetycz-
nie ujęte zostały przez głównego jej reprezentanta, Teuna van Dijka w artykule 
pt. Principles of critical discourse analysis. Pierwsze założenie opiera się na przekona-
niu, iż o ile podejście socjologiczne ma charakter wyłącznie deskryptywno-eksplanacyj-
ny, to podejście krytyczne stawia przed sobą jeszcze jeden cel – zmianę rzeczywistości, 
którą opisuje i wyjaśnia. Jak zauważa T.van Dijk, badacze dyskursu mogą prowadzić 
społeczne analizy dyskursu w sposób zdystansowany i bezinteresowny, aspirując do 
„obiektywizmu”. Jednakże, mogą równocześnie bardziej aktywnie zaangażować się w ba-
dane problemy i zjawiska, tak jak w przypadku analiz nadużycia władzy, dominacji 
i nierówności, wyrażanych bądź powielanych przez dyskurs. Zamiast poświęcać uwagę 
jedynie swojej dyscyplinie oraz jej teoriom i paradygmatom, badacze ci koncentrują się 
na istotnych problemach społecznych. Tak więc analiza, opis i formułowanie teorii od-
grywają tu rolę o tyle ważną, że pozwalają lepiej rozumieć i skuteczniej krytykować 
nierówności społeczne. Cel badań ma zatem nie tylko charakter naukowy, ale także spo-
łeczny i polityczny, a w efekcie prowadzi on do zmiany rzeczywistości37.

T. van Dijk twierdzi, że coraz szersze grono badaczy komunikacji wyraża zainteresowa-
nie tak rozumianą krytyczną analizą tekstów i wypowiedzi, choć i tak wciąż prac tych jest 
zbyt mało38. Jak przekonuje, „poza obserwacją, systematyczną deskrypcją i wyjaśnianiem, 
decydują się oni pójść o krok dalej, postrzegając przedsięwzięcie tekstologiczne również 
jako polityczne i moralne wyzwanie, stojące przed odpowiedzialnym uczonym”39. 

Zgodnie z podejściem krytycznym, zadaniem socjologa jest demaskowanie przemo-
cy językowej i ukrytych stosunków władzy. Analiza dyskursu to poważne wyzwanie dla 
badacza, wymaga bowiem podejścia interdyscyplinarnego, ukazującego relacje pomię-
dzy tekstem, mową, poznaniem społecznym, władzą, społeczeństwem i kulturą40. Co 
więcej, badacz nie tylko opisuje i wyjaśnia interesujące go zjawiska, lecz także przyjmu-
je postawę aktywnego rzecznika i obrońcy tych, którzy podlegają działaniom ukrytej, 
często nieuświadomionej władzy przybierającej formę przemocy o charakterze symbo-
licznym. Inaczej mówiąc, badacz przyjmuje określone stanowisko i prezentuje swój 
punkt widzenia, który nie jest wolny od wartościowania, co nie jest bynajmniej słabą 
stroną tak rozumianej analizy, jak bowiem zauważa P. Sztompka41, swoistą właściwo-
ścią nauk społecznych jest między innymi normatywny, wartościujący punkt widzenia, 
a także ambicja formułowania wskazówek i zaleceń praktycznych czy politycznych. 
Zatem, analiza dyskursu w odmianie krytycznej z defi nicji nie może być neutralna, po-
nieważ jej fundamentalną zasadą jest „zajęcie stanowiska”42. 

37 T. van Dijk, Dyskurs jako struktura..., op.cit., s. 32.
38 Zob. T. van Dijk, Media contents, The interdisciplinary study of news as discourse [w:] Jensen K.B., 

Jankowski N.W., A handbook of qualitative methodologies for mass communication research, London, 
Routledge 1991, s. 109.

39 T. van Dijk, Dyskurs jako struktura..., op.cit., s. 32.
40 T. van Dijk, Principles..., op.cit., s. 253.
41 P. Sztompka, Socjologia. Analiza..., op.cit., s. 20.
42 T. van Dijk, Principles..., op.cit., s. 270.
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W tak rozumianej, krytycznej perspektywie, dyskurs pojmowany jest zarówno jako 
struktura, jak i proces. Norman Fairclough, jeden z czołowych brytyjskich badaczy spo-
łeczeństwa z perspektywy krytycznej analizy43, twierdzi, iż stosując termin „dyskurs”, 
należy traktować użycie języka raczej jako formę społecznej praktyki niż czysto indywi-
dualną czynność czy odbicie sytuacyjnych zmiennych. Po pierwsze, wskazuje on, iż 
dyskurs jest sposobem działania, jedną z form, za pomocą której ludzie mogą oddziały-
wać na świat, a w szczególności na siebie samych. Po drugie podkreśla, iż istnieje dia-
lektyczny związek między dyskursem a strukturą społeczną, w którym ta ostatnia jest 
warunkiem i rezultatem tego pierwszego. Z jednej strony dyskurs jest formowany i wy-
znaczany strukturą społeczną w najszerszym sensie i na wszystkich poziomach. Z dru-
giej strony, dyskurs jest konstruowany społecznie. Dyskurs przyczynia się do ustanawia-
nia wszystkich tych wymiarów struktury społecznej, które bezpośrednio czy pośrednio 
go formują. Inaczej mówiąc, dyskurs jest nie tyle praktyką reprezentowania świata, ile 
oznaczania świata, konstytuowania i konstruowania świata w znaczeniu44. Taka perspek-
tywa pozwala na dualistyczne pojmowanie dyskursywnie wytwarzanej rzeczywistości 
społecznej, zgodnie z założeniami teoretycznymi Habermasa oraz Bourdieu.

1.4. Dyskurs polityczny

W tym miejscu warto odwołać się do typologii dyskursu zaproponowanej przez 
M. Czyżewskiego, S. Kowalskiego i A. Piotrowskiego, którzy wskazują, iż można wy-
odrębnić trzy, częściowo nakładające się na siebie obszary dyskursu: dyskurs publiczny, 
dyskurs polityki oraz dyskurs polityczny45. Pojęciem o najszerszym zakresie jest dyskurs 
publiczny, do którego można zaliczyć wszelkie przekazy dostępne publicznie, czyli na 
przykład dyskursy instytucjonalne, takie jak dyskurs parlamentarny, sądowy czy też 
szkolny, jak również dyskursy związane z określonymi światami społecznymi (dyskurs 
literacki, dyskurs ludzi biznesu), a także dyskurs środków masowego przekazu (czyli 
dyskursy medialne). Jest to zatem ogół wszystkich komunikatów dostępnych publicznie, 
jakie docierają do odbiorców z różnorakich źródeł46. 

 Węższe zakresowo jest pojęcie dyskursu polityki, jest to bowiem ta część dyskursu 
publicznego, która dotyczy świata polityki i obejmuje wypowiedzi polityków w ramach ról 
przypisanych im w obrębie instytucji politycznych (np. w parlamencie47, podczas różnego 
rodzaju zebrań posłów – np. z wyborcami, podczas politycznych wieców, a także w trakcie 
międzynarodowych spotkań na szczeblu ofi cjalnym). Warto podkreślić, iż część dyskursu 
polityki przekazywana jest przez mass media, co wpływa w pewnym stopniu na zachowa-
nia komunikacyjne aktorów sceny politycznej48, którzy są świadomi tego, iż media zapew-

43 Zob. P. Chruszczewski, Aspekty dyskursu religijnego [w:] J. Szpila (red.), Język trzeciego tysiąclecia, 
Zbiór referatów z konferencji, Kraków 2000, s. 63–64.

44 Ibidem.
45 M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski, Rytualny chaos..., op.cit., s. 10–21.
46 Ibidem, s. 11.
47 Przykładem analizy dyskursu polityki jest np. książka E. Laskowskiej Dyskurs parlamentarny w ujęciu 

komunikacyjnym, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2004.
48 M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski, Rytualny chaos..., op.cit., s. 15–17.
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niają im dostęp do szerokich rzesz odbiorców. Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż zda-
niem cytowanych autorów, dyskursem polityki nie będzie zainscenizowane spotkanie 
przedstawicieli ugrupowań partyjnych w studio telewizyjnym (w formie politycznej deba-
ty). Ta część dyskursu określana jest bowiem mianem dyskursu politycznego.

Pojęcie dyskursu politycznego wiąże się ściśle z koncepcją elit symbolicznych, do któ-
rej nawiązuje wyraźnie T. van Dijk, czerpiąc inspiracje w tym zakresie wprost od Pierre’a 
Bourdieu. Należy nadmienić, że do elit symbolicznych danego społeczeństwa zalicza się 
publicystów, dziennikarzy, naukowców, ekspertów, ludzi biznesu, duchownych, a także 
występujących w środkach masowego przekazu polityków. W tym wypadku będą to „wy-
powiedzi polityków poza właściwym kontekstem sprawowania funkcji politycznych 
(np. niektóre wypowiedzi dla środków masowego przekazu) oraz wypowiedzi wszystkich 
innych uczestników elit symbolicznych na tematy polityczne”49. Innymi słowy są to osoby, 
które „sprawują bezpośrednią kontrolę nad publicznie dostępną wiedzą, publicznie prawo-
mocnymi przekonaniami, nad kształtem i treścią dyskursu publicznego”50.

1.5. Problemy związane z polskim dyskursem publicznym 
i politycznym 

W naukowym piśmiennictwie poświęconym problematyce polskiej sfery komunikowa-
nia publicznego i politycznego zidentyfi kowano wiele problemów, o których warto skró-
towo wspomnieć. Takimi problemami są między innymi: algorytmizacja, ideologizacja, 
brutalizacja oraz instrumentalizacja debat publicznych. Jak podkreśla M. Czyżewski, „al-
gorytmizacja debat publicznych” rozumiana jest jako występowanie schematycznych 
procedur, które uniemożliwiają realistyczne rozwiązywanie konfl iktów i blokują rozwój 
obywatelskiej sfery publicznej51. Wspomniany autor argumentuje, że

rozpatrując algorytmizację debat publicznych w szerszej perspektywie historyczno-społecznej, zja-
wisko to widzieć należy jako jeden z wielu symptomów kryzysu sfery publicznej w nowoczesnym 
(lub ponowoczesnym) społeczeństwie. Algorytmizacja debat publicznych budzi zaniepokojenie, 
ponieważ, podobnie jak wiele innych zjawisk – przeczy projektowi społeczeństwa obywatelskiego, 
wymagającego dojrzałej i twórczej sfery publicznej, która gwarantowałaby edukację komunikacyj-
ną obywateli oraz inspirowała zbiorowe procesy uczenia się w dziedzinie spraw publicznych52.

Na problemy w obrębie politycznego komunikowania w Polsce wskazują też 
M. Marody oraz J. Hausner, twierdząc, że współczesny dyskurs odznacza się takimi ce-
chami, jak: 

instrumentalizacja – jego uczestnicy posługują się językiem pogardy i głównie poszukiwaniem 
winnych; nieautentyczność – dyskurs nie tworzy tożsamości i normatywnej struktury komuniko-
wania się; rytualizacja – dyskurs nie prowadzi do rozwiązywania problemów, a nawet ich porząd-

49 Ibidem, s. 18.
50 Ibidem, s. 17.
51 M. Czyżewski Algorytmizacja debat publicznych. Główne tendencje i ich społeczno-kulturowe uwa-

runkowania [w:] J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska (red.), Zmiany w publicznych zwyczajach językowych, 
Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN, Warszawa 2001, s. 20.

52 Ibidem, s. 21.
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nej identyfi kacji; prowincjonalizacja – dyskurs taki ma niewiele odniesień do debaty toczącej się 
w krajach wysoko rozwiniętych53. 

Polityczne komunikowanie generuje jednak znacznie więcej negatywnych zjawisk. 
Równie problematyczne jest zideologizowanie komunikacji54, na co wskazuje między 
innymi A. Piotrowski55 twierdząc, iż polega ona na przenoszeniu debat na płaszczyznę 
aksjologicznych sporów, które tak naprawdę nie prowadzą do rozwiązania problemów, 
lecz przybierają formę sporu o podstawy rozwiązań ustrojowych, o tożsamość narodo-
wej kultury lub też o fundamentalne wartości światopoglądowe. Zatem tam, gdzie poja-
wia się problem, uczestnicy dyskusji wytaczają naprzeciw siebie argumenty najgrubsze-
go, rzec można, kalibru, zupełnie rozmijając się z przedmiotem sporu. Jak łatwo można 
się domyślić, taki sposób prowadzenia dyskusji z pewnością nie prowadzi do porozu-
mienia. Co więcej, partnerzy komunikacji nie są zazwyczaj zorientowani na poszukiwa-
nie możliwych uzgodnień, lecz przeciwnie – najczęściej spór opiera się na budowaniu 
kontrastów wyostrzających różnice, podziały i opozycje, które przedstawiane są jako 
nieusuwalne. Stąd umacniany jest tradycyjny podział na „my” i „oni”, w którym – uprasz-
czając „my” jesteśmy „dobrzy”, „oni” zaś są „źli” 56. 

Powyższe cechy można odnieść do całościowo rozumianej sfery politycznego komu-
nikowania, ale ze względu na profi l podjętych tu rozważań należy zawęzić je do proble-
matyki europejskiej. Okazuje się, że również i ten wycinek dyskursu cechują opisane 
problemy. O debacie europejskiej – wskazując na element rytualizacji – mówi na przy-
kład J. Szacki, podkreślając, iż 

zamiast dyskusji mamy (....) często jedynie hałaśliwe zderzenie poglądów skrajnych, które w do-
datku nie są koniecznie poglądami na ten sam temat. Odnosi się też wrażenie, że rzecznikom owych 
poglądów chodzi bardziej o znalezienie dodatkowych argumentów przeciwko swym przeciwnikom 
politycznym niż o to, by realistycznie ocenić przypuszczalne skutki integracji europejskiej. Liczy 
się głównie wartość perswazyjna tych poglądów, nie zaś to, jak mają się one do rzeczywistości. 

Szacki podsumowuje swoje rozważania w następujący sposób: 

nie zachwyca mnie dotychczasowy przebieg „debaty europejskiej”, jaka toczy się w Polsce, a to 
zwłaszcza dlatego, że jak się zdaje, zbyt często jest głównie ekspozycją pozytywnych lub nega-
tywnych uprzedzeń, wtedy zaś, gdy staje się rzeczowa, zbyt często ogranicza się do jakiejś jednej 
wyróżnionej dziedziny, pomijając całość procesu. Krótko mówiąc, jest to debata bez wyobraźni57.

Pesymistyczne zdanie na ten temat prezentuje też badacz mediów i socjolog, T. Go-
ban-Klas, który zaznacza, iż 

53 J. Hausner, M. Marody, Polski talk-show: dialog społeczny a integracja europejska, EU-Monitoring V, 
Kraków 2001, s. 158.

54 Zob. np. T. van Dijk, Opinions and Ideologies in the Press [w:] Bell A, Garrett P., Approaches to media 
discourse, Oxford, Malden Mass. , Blackwell, 1998, s. 21–63. 

55 A. Piotrowski, O dyskursie politycznym [w:] J. Miodek (red.), O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny, 
Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław 1996, s. 248.

56 Ibidem.
57 J. Szacki, O języku debaty europejskiej [w:] L. Kolarska-Bobińska (red.), Polska eurodebata, Instytut 

Spraw Publicznych, Warszawa 1999, s. 17–21.
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debata publiczna o integracji Polski z Unią Europejską ogranicza się zazwyczaj do roztrząsania 
i porównywania jej doraźnych zysków i kosztów. (...) Odwołuje się do patetycznych apeli, bądź to 
do „wykorzystania historycznej szansy”, bądź do „ochrony suwerenności i tożsamości narodowej 
Polski”58. 

Co istotne, poglądy odnoszące się do niedostatków sfery politycznego komunikowa-
nia formułowane są nie tylko przez naukowców, badaczy społecznych zgłębiających 
naturę komunikacyjnych implikacji dla rozwoju obywatelskiej sfery publicznej. Podobne, 
choć bardziej intuicyjne opinie, padają z ust publicystów czy też niektórych polityków. 
Warto może przywołać choćby kilka takich opini. Na przykład T. Mazowiecki, pisząc na 
łamach tygodnika „Polityka” już jakiś czas temu wskazywał na

zdziczenie debaty i brak nadrzędnej troski o państwo. Wskutek sposobu, w jaki funkcjonuje tak 
zwana klasa polityczna, społeczeństwo zaczyna przywykać do obniżonych standardów obowią-
zujących w życiu publicznym. I w ogóle w życiu. Właśnie to przyzwolenie jest fatalne, wręcz 
dramatycznie niebezpieczne59. 

Zdaniem polityka, 

zniechęcenie do życia publicznego, a może i do demokracji, wynika z poważnych problemów spo-
łecznych (...). Ważnym problemem wydaje mi się (...) potrzeba znalezienia takiej metody mówienia 
do ludzi, aby nie mieli wrażenia, że to puste hasła, lecz rzeczywiste dążenie do zmian na lepsze dla 
wszystkich. Musi się pojawić całkiem inny styl życia publicznego, a zwłaszcza inny styl rządzenia 
– odpowiedzialności za słowa (...).

Dlatego też, jak podkreśla J. Szomburg, 

Polska potrzebuje drugiej fali ożywienia obywatelskiego, otwarcia się na siebie różnych środowisk, 
włączenia w sferę publiczną nowych grup obywateli, wykształcenia się nowych elit i autorytetów. 
Potrzebujemy również nowego modelu i języka debaty publicznej60. 

Publicyści i eksperci wskazują więc na potrzebę wypracowania zasad politycznego 
komunikowania, wyrażając chęć wprowadzenia jakościowych zmian w dyskursie. Jak 
zauważa na przykład C. Michalski: 

Chcę oglądać takie dyskusje: mądre, bez zacietrzewienia. I wcale nie wiem, po której stronie się 
opowiem, kiedy wysłucham argumentów obu stron. (...) Chętnie przysłuchałbym się takiej dyskusji 
między intelektualistami polskiej prawicy i lewicy, między polskimi liberałami i konserwatystami. 
Jeśli tylko byłaby prowadzona uczciwie, na równych prawach, bez niszczenia dyskutantów61. 

Stąd też tak ważne wydaje się krytyczne spojrzenie na problematykę i wypracowanie 
kanonu języka debaty publicznej, by umożliwić budowanie obywatelskiej przestrzeni 
komunikacyjnej. Szczególnie cennych wskazówek w tym zakresie dostarcza J. Habermas, 
podejmując się oceny stanu europejskiej sfery publicznej między innymi w zakresie te-
matyki nicejsko-konstytucyjnej, i wskazując na szczególnie doniosłe znaczenie demo-
kracji deliberacyjnej.

58 T. Goban-Klas, Polska chata w globalnej wiosce [w:] T. Sasińska-Klas, A. Hess (red.), Media a inte-
gracja europejska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004, s. 9.

59 T. Mazowiecki, Przepełnia mnie duma i gorycz, „Polityka”, 5.06.2004, s. 75. 
60 J. Szomburg, Potrzeba rekolekcji narodowych, „Rzeczpospolita”, 10. 03 2005 s. A11.
61 C. Michalski, Zamiast IV RP mamy drugą polską wojnę na górze, „Dziennik”, 27.09.06, s. 26–27.



Rozdział 2

DWA MODELE DYSKURSU

W przeciwieństwie do innych perspektyw analizy dyskursu, krytyczna analiza dyskursu 
(KAD) nie rości sobie pretensji, by przynależeć do jakiejś konkretnej dyscypliny, para-
dygmatu, szkoły czy też teorii dyskursu. Potrzeba jej zastosowania wynika bowiem z ist-
niejących, często „naglących”, „uwierających” społecznych kwestii, które wymagają 
rozwiązania. Jak przekonuje van Dijk w ramach tak rozumianej analizy możliwe jest 
więc wykorzystywanie rozmaitych teorii, opisów, metod, w zależności od ich przydat-
ności do realizacji społeczno-politycznego celu1. Jest to podejście multidyscyplinarne, 
w którym samo rozróżnienie na teorię, opis i zastosowanie staje się mniej istotne. Istotny 
jest natomiast – jak podkreśla van Dijk – wybór teoretycznej oraz społeczno-etycznej 
ramy tak rozumianej perspektywy. 

Owo założenie pozwala uzasadnić podbudowę teoretyczną dla podjętych tu rozwa-
żań – czyli wybór koncepcji J. Habermasa, oraz P. Bourdieu i M. Foucaulta, którzy 
problematykę dyskursu umieścili w centralnym punkcie swych teoretycznych konstruk-
cji. Należy bowiem podkreślić, że teorie wspomnianych autorów, choć odmiennie ujmu-
ją problematykę władzy i dyskursu2, sytuują język w centrum wszelkich praktyk uspo-
łecznienia. Biorąc na przykład pod uwagę myśl teoretyczną Habermasa i Foucaulta, 
trzeba zaznaczyć za Bytniewskim, iż chociaż ich fi lozofi e dyskursu nigdy się nie spotka-
ły, to stało się to nie dlatego, że ich dorobek naukowy powstawał w odmiennych trady-
cjach intelektualnych, lecz dlatego, że zmierzali oni do pojęcia dyskursu zupełnie inny-
mi drogami3. Jak zauważa wspomniany autor, dla obydwu myślicieli dyskurs jest 
pojęciem granicznym w tym sensie, że stanowi dla nich pewną cezurę w myśleniu: o ile 
Foucault w pewnym momencie traci wiarę w przekonanie o „spajającej sensy mocy 
dyskursu”, o tyle u Habermasa pojawia się przełomowa perspektywa związana z komu-

1  T. van Dijk, Principles..., op.cit., s. 252.
2 Zob. np. F. Poupeau, Reasons for domination, Bourdieu versus Habermas [w:] B. Fowler (red.), Reading 

Bourdieu on Society and Culture, Blackwell Publishers/The Sociological Review, Oxford, Malden 2000, 
s. 69–87.

3 P. Bytniewski, Genealogia dyskursu. Problemy niehermeneutycznej koncepcji rozumienia, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2000, s. 9.
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nikacyjnym zwrotem „w nadziei odzyskania w »dyskursie« tego, co analityczne sito 
teorii krytycznej odrzuciło jako zbędne”4. Ujęcia te, choć od siebie odległe, mają więc 
wspólne elementy – przede wszystkim łączy je wskazanie na doniosłość znaczenia języ-
ka w procesie konstytuowania społeczeństwa. Jak twierdzi Mendelski, przedsięwzięcia 
te stanowią „mozolne próby wyniesienia języka do roli ostatecznego architekta wszel-
kich procesów uspołecznienia”5. Z tym, że u Foucaulta i Bourdieu język ma charakter 
„diaboliczny” (jest źródłem przemocy i ukrytych stosunków władzy), Habermas zaś 
uprawia „angelizm”, gdyż według niego „język przywraca porządek historii, dostarcza 
społeczeństwu balsamu consensusu, (...) wytapia elementy demokracji”6.

Co równie istotne, klamrą spinającą wybrane orientacje teoretyczne jest proponowa-
na przez wszystkich trzech autorów krytyczna perspektywa analizowania zjawisk komu-
nikacyjnych. Takie podejście wpisuje się wprost idealnie w programowe założenia kry-
tycznej analizy dyskursu. Na przykład Habermas uważa, że zasadniczym celem nauk 
społecznych jest rozpoznawanie ukrytych, ale realnie istniejących form zniewolenia 
społecznego i przymusu, które badacz społeczny powinien ujawniać. Ich identyfi kacja 
ma na celu umożliwienie obywatelom wyzwolenie się spod ich wpływu, czyli emancy-
pację. Nauka społeczna przekłada się więc na cele praktyczne, badacz świadomie staje 
po stronie krzywdzonych. Innymi słowy, w badaniu zjawisk komunikacyjnych 

chodzi nie o samą tylko interpretację rzeczywistości społecznej, lecz o jej zmianę, która w tym 
wypadku polegałaby na ustanowieniu stosunków społecznych zapewniających (...) swobodną ko-
munikację, czyli – mówiąc inaczej – wyzwolenie człowieka od wszelkiego przymusu – czy to 
„zewnętrznego”, czy to „wewnętrznego”. Chodzi nie tylko o wyjaśnienie procesów „interakcji”, 
lecz i o osiągnięcie stanu, w którym przebiegałyby one w sposób niezakłócony i prowadziły do 
osiągnięcia maksimum niewymuszonej zgody pomiędzy jej partnerami7. 

Zasadniczym postulatem Habermasa jest zatem 

krytyka współczesnego społeczeństwa polegająca z jednej strony na ujawnianiu skutków dominacji 
pieniądza i władzy dla stanu stosunków międzyludzkich, z drugiej zaś – na wskazywaniu perspek-
tyw ich zmiany dzięki rozwojowi sfery publicznej, w której toczy się swobodna dyskusja, biorąca 
w nawias wszelkie różnice między obywatelami poza różnicami zdań – dyskusja, w której liczą się 
argumenty, a nie to, kto ich używa i jakimi środkami rozporządza8. 

Wartościami, które Habermas uznaje za priorytetowe, są – obok swobodnej komuni-
kacji – również: „szczerość, odpowiedzialność i prawdomówność jednostek oraz pełna 
symetryczność ich wzajemnych relacji; równość i braterstwo, a wreszcie osobista wol-
ność i niezależność”9. Zatem, jak zauważa Turner, cel teorii krytycznej sprowadza się do 
tego, iż 

4  Ibidem.
5  T. Mendelski, Habermas i Foucault: spory wokół wiedzy jako władzy, Colloquia Communia 4–5/1986, 

s. 103.
6 Ibidem.
7 J. Szacki, Historia myśli..., op.cit., s. 928.
8  Ibidem.
9  A. Szahaj, O komunikacyjnym zwrocie w teorii krytycznej Jürgena Habermasa [w:] L. Witkowski 

(red.), Dyskursy rozumu: między przemocą a emancypacją. Z recepcji Jürgena Habermasa w Polsce, Toruń 
1990, s. 145.
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musi ona ujawniać warunki zakłócające komunikację i powstrzymujące realizację idealnej sytuacji 
rozmowy. Utopia Habermasa to społeczeństwo, w którym aktorzy mogą komunikować się bez 
zakłóceń, dochodzić do wzajemnego zrozumienia swych stanów subiektywnych i otwarcie godzić 
sprzeczności dzięki argumentacji wolnej od zewnętrznej przemocy i przymusu. Innymi słowy, za-
mierza on ożywić sferę publiczną, lecz w sposób bardziej namacalny, tzn. znaleźć ją w codziennych 
ludzkich interakcjach10. 

Podobne, choć eksponowane z innej teoretycznej perspektywy, krytyczne stanowi-
sko prezentują autorzy francuscy, uprawiający – w odróżnieniu od Habermasa – „języ-
kowy diabolizm”. Jak podkreśla Bourdieu, zadaniem socjologa jest demaskowanie ukry-
tych stosunków władzy i wskazywanie na te obszary, w których władza ta jest 
nadużywana wobec nieświadomych jej wpływu podmiotów. Również Foucault postulu-
je demaskowanie ukrytych stosunków władzy tkwiących w języku za pomocą tzw. ar-
cheologii słowa. Jednak, jak zauważa A. Kapusta, 

krytycyzm Foucaulta jest nieco odmienny, bowiem nie proponuje żadnych kryteriów oceny, nie 
przedstawia moralnego ideału, nie proponuje wizji idealnego społeczeństwa. Dlatego też status 
jego teorii krytycznej jest dość problematyczny. Nie oferuje on bowiem żadnego pozytywnego 
rozwiązania, jakiejkolwiek alternatywnej koncepcji, nie pokazuje w imię czego, w imię jakich roz-
wiązań, jakich wartości należałoby dokonać zmiany aktualnej sytuacji11.

Podsumowując, wszystkie wspomniane orientacje teoretyczne wyrastają z przekona-
nia, że współczesna nauka i wiedza wymagają – obok innych perspektyw badawczych 
– krytycznej analizy zjawisk językowych. Teorie te w konsekwencji prowadzą do zmia-
ny naszego sposobu rozumienia samych siebie, do wzbudzenia podejrzliwości wobec 
tego, co w potocznym mniemaniu wydaje się uprawomocnione i oczywiste. Wszyscy 
trzej autorzy starają się pokazać, że „kategorie, założenia, zasady, kryteria i procedury 
oraz techniki i przekonania, które akceptujemy jako po prostu racjonalne, służą w rze-
czywistości konkretnym interesom władzy i dominacji”12. Teoria krytyczna może być 
więc rozumiana jako rodzaj konfrontacji teoretycznych modeli z rzeczywistością, któ-
rych one dotyczą. Zadaniem badacza jest zatem sprawdzenie, jak dalece rzeczywistość 
odbiega od modeli, a także poszukiwanie takich rozwiązań, które wyeliminują negatyw-
ne zjawiska, jakie zidentyfi kował w swej badawczej działalności. Jest to zatem system 
twierdzeń krytycznych wobec zastanej rzeczywistości, ujawniający jej opresyjne właści-
wości. Owa demaskatorska rola teorii ma na celu zmianę rzeczywistości, którą opisuje 
i wyjaśnia (co ma prowadzić do demokratyzacji społeczeństwa i rozszerzenia sfery wol-
nej od przymusu). Ponadto, teoria krytyczna ma w swym podstawowym założeniu dążyć 
do zdobywania przez społeczeństwo samoświadomości i służyć eliminacji tych czynni-
ków, które stanowią hamulec rozwoju społecznego (np. wykształcaniu się demokratycz-
nej, obywatelskiej sfery publicznej oraz właściwych wzorców publicznego i polityczne-
go komunikowania). 

10  J.H. Turner, Struktura teorii socjologicznej, przeł. G. Woroniecka, et al., Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2004 s. 645.

11 A. Kapusta, Filozofi a ekstremalna wokół myśli krytycznej Michela Foucaulta, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002, s. 161.

12 K. Stasiuk, Krytyka kultury jako krytyka komunikacji..., op.cit., s. 223.
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2.1. Obywatelski model dyskursu, czyli wspólnota 
komunikacyjna

Tradycja rozważań nad obywatelską wspólnotą komunikacyjną sięga myśli starożytnej, 
w której ważny model komunikacji stanowił dialog sokratejski. Zgodnie z nim, jak pod-
kreśla M. Zirk-Sadowski, każdy obywatel był w stanie uzasadnić swoje działania przez 
wskazanie norm kierujących jego postępowaniem. Uzasadnienie to nie wynikało z dane-
go z góry porządku naturalnego, lecz z praktyk komunikacyjnych wolnych podmiotów. 
Tak więc rozmowa – aby mogła być uznana za dyskurs w sensie sokratejskim – musiała 
spełniać pewne wymogi etyczne oraz opierać się na zasadzie równości między partnera-
mi dialogu13. Również koncepcja woli powszechnej J.J. Rousseau stanowi istotny punkt 
odniesienia dla rozważań nad obywatelską sferą publiczną i obywatelskim dyskursem 
politycznym. Jest to bowiem pierwsza dojrzała refl eksja, w której podniesiona została 
kwestia społecznych stosunków nawiązywanych przez niezależne podmioty dążące do 
osiągnięcia szeroko pojętej zgody. Jak podkreśla Habermas, koncepcja obywatelstwa 
mogła się rozwinąć właśnie dzięki przedstawionemu przez Rousseau pojęciu samosta-
nowienia14. Zgodnie z założeniami Rousseau, wywalczony i osiągnięty przez wolnych 
obywateli konsens opiera się na jedności uzgodnionego postępowania, które polega na 
demokratycznym kształceniu przekonań i wspólnym podejmowaniu decyzji15.

Podejmując rozważania nad obywatelską sferą publiczną, nie sposób też nie wspo-
mnieć o Popperowskim „społeczeństwie otwartym”. Popper podkreśla, iż w społeczeń-
stwie otwartym 

możliwe jest współistnienie wielu odmiennych poglądów na rzeczywistość, swobodne wyrażanie 
sądów o wszystkim, także o ustroju społecznym; jest to społeczeństwo, które gwarantuje społeczną 
różnorodność i wielorakość przez tworzenie i ochronę instytucji sprzyjających pluralizmowi i kry-
tyce. Jest to społeczeństwo, w którym wolność indywidualnego człowieka i wolność jego myśli są 
najważniejszymi wartościami16. 

Zatem w społeczeństwie takim jednostki nie zatracają swojej podmiotowości, lecz to 
one decydują o jego kształcie. Co warte podkreślenia, w tak rozumianym społeczeń-
stwie, obywatele są zachęcani do intelektualnego dialogu, i każdy jest gotów uznać, że 
może się mylić. Jest to innymi słowy społeczeństwo, w którym respektowana jest zasada 
równości stron dialogu, a w rezultacie decyduje siła argumentu, a nie odgórnie narzuco-
ny system wartości.

Popper, wskazując na fundamentalne cechy społeczeństwa otwartego, kładzie też sil-
ny nacisk na postulat „poddania się autorytetowi rozumu”. Przyjmuje on bowiem za 
pewnik, iż „rozum ludzki daje ludziom możliwość rozsądnej kooperacji mimo różnicy 
dążeń i pragnień jednostkowych. Jest to możliwe jedynie w społeczeństwie dyskutują-

13 Zob. M. Zirk-Sadowski, Dyskurs jako mowa regulowana wymogami moralnymi [w:] G. Skąpska, 
Prawo w zmieniającym się społeczeństwie..., op.cit., s. 189 i nast.

14 J. Habermas, Obywatelstwo a tożsamość narodowa. Rozważania nad przyszłością Europy, przeł. B. 
Markiewicz, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1993, s. 11.

15 Ibidem.
16 A. Chmielewski, Filozofi a Poppera. Analiza krytyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 

Wrocław 2003, s. 82.
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cym, opartym na dialogu”17. To, co kluczowe w tak rozumianym społeczeństwie, to ra-
cjonalność i tolerancja: „jeżeli stan świadomości społecznej pozwala już mówić o społe-
czeństwie otwartym, to jest ono nie tyle określonym ustrojem państwowym, ile zbiorem 
wartości, wśród których racjonalność i tolerancja wysuwają się na plan pierwszy”18. 
Zgodnie z fundamentalną tezą Poppera, społeczeństwo ma charakter otwarty tylko wów-
czas, gdy opiera się na uznaniu rozumu i wolności, gdy jego upodmiotowieni członko-
wie ponoszą odpowiedzialność indywidualną za swoje działania oraz mają swobodną 
możliwość wyrażania swoich opinii na każdy temat, w tym zwłaszcza tych dotyczących 
oceniania posunięć osób sprawujących władzę19. Rolą państwa jest zaś służenie obywa-
telom i chronienie ich wolności20, nie zaś kontrolowanie i narzucanie określonej wizji 
rzeczywistości społecznej. 

2.1.1. „Angelizm językowy” Jürgena Habermasa

Jürgen Habermas sytuuje problematykę języka i komunikacji w samym sercu swych 
teoretycznych rozważań nad społeczeństwem, równocześnie przekonując, iż „skoro ję-
zyk jest pewnym określonym i przenikającym wszystko medium życia na poziomie 
ludzkim, to teoria komunikacji musi być uznana jako najbardziej fundamentalny teore-
tycznie teren badań nauk społecznych”21. Przyjęcie komunikacyjnej wizji społeczeństwa 
pozwala uznać dyskurs za podstawową zasadę organizowania stosunków społecznych. 
Dyskurs stanowi bowiem nie tylko pewną technikę uzasadniania zdań czy też norm, lecz 
także formę funkcjonowania i organizowania życia społecznego22. Jak zauważa niemiec-
ki fi lozof, w dzisiejszych czasach obywatelska suwerenność ludu polega na bardziej lub 
mniej dyskursywnym kształtowaniu przekonań i woli, co określa mianem polityki deli-
berującej, w której istotą są zazębiające się dyskursy23. W takim rozumieniu istotą demo-
kracji jest wyeliminowanie nierówności (przede wszystkim w płaszczyźnie dyskursyw-
nej) oraz istnienie otwartej i wolnej, racjonalnej i krytycznej debaty, w której ludzie 
mogą aktywnie partycypować24.

17 M. Zmierczak, Sir Karl Raimund Popper. Życie i twórczość, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny 
i Socjologiczny”, LVII, zeszyt 1, 1995, s. 166.

18 B. Krauz-Mozer, Społeczeństwo otwarte i jego nowi wrogowie. Refl eksje nad koncepcjami Karla R. 
Poppera [w:] K. Krzysztofek (red.), Kultura, aksjologia, polityka, Materiały z Konferencji Polskiego 
Towarzystwa Nauk Politycznych, Radziejowice koło Warszawy, 25–27 XI 1993, Wydawnictwo A. 
Marszałek, s. 30.

19 Ibidem, s. 29.
20 W. Wątroba, Socjologia i fallibilizm. Filozofi a K.R. Poppera, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 

Wrocław 1996, s. 130.
21 J. Habermas, Teoria i praktyka, przeł. M. Łukasiewicz, Z. Krasnodebski, PWN, Warszawa 1983, 

s. 106.
22 L. Morawski, Argumentacja, racjonalność prawa i postępowanie dowodowe, Uniwersytet im. Mikołaja 

Kopernika, Toruń, 1988, s. 79.
23 Zob. J. Habermas, Obywatelstwo a tożsamość..., op.cit., s. 23–24.
24 Zob. H. Nieminen, Communication and Democracy. Habermas, Williams and the British Case, 

Soumalainen Tiedeakatemia, Helskinki 1997, s. 37.
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Habermas przypisuje szczególną rolę mediom, podkreślając, iż stanowią one instytu-
cjonalne jądro sfery publicznej25. Jak podkreślają Cohen i Arato, to właśnie Habermas na 
nowo wprowadził ideę społeczeństwa obywatelskiego w analizie jednego z jej podsta-
wowych pojęć – sfery publicznej26, sytuując ją w swej dualnie pojętej konstrukcji rze-
czywistości społecznej. Istotne wydaje się bowiem zaznaczenie, iż Habermas pojmuje 
analizowaną rzeczywistość społeczną w sposób dualny – zarówno jako świat życia jak 
i system – wskazując na pełną integralność i komplementarność obydwu. Jak twierdzi, 
istnienie wspólnego świata przeżywanego jest „koniecznym warunkiem efektywnej ko-
munikacji”27. Dzieje się tak dlatego, że zrozumienie danego aktu mowy musi być dopeł-
nione pewnymi milcząco przyjętymi założeniami sytuacyjnymi. Świat życia pojmowany 
jest więc jako „językowo zorganizowany zasób ukrytych, fundamentalnych założeń, 
który reprodukuje się w formie tradycji kulturowej”28. Według Habermasa, posiada on 
znaczenie kulturowej wiedzy o intersubiektywnym charakterze. Owa wiedza – która jest 
wykorzystywana, lecz nieuświadamiana – ujawnia się jedynie fragmentarycznie w toku 
realizowania działania komunikacyjnego29, nie zaś analizy fenomenologicznej30. 

Habermas – podobnie jak Bourdieu – nie bagatelizuje systemowego wymiaru analizy 
rzeczywistości społecznej. Według niego, w szczególności społeczeństwa nowoczesne 
„muszą być rozważane z punktu widzenia zarówno świata przeżywanego, jak i systemu, 
który się od tego świata oddzielił, a nawet przeciwstawia się mu jako obca i wroga 
siła”31. Tak jak Bourdieu rozpatruje system (a raczej pole) jako zespół obiektywnych sił, 
które się w danym polu ścierają, tak Habermas tłumaczy go (również wskazując na jego 
obiektywny, zewnętrzny charakter) poprzez dominowanie w nim działań o charakterze 
strategicznym, instrumentalnym, gdzie aktorzy nastawieni są na realizację swoich ce-
lów. O ile w świecie przeżywanym (z założenia intersubiektywnym) stosunki między 
jednostkami opierają się na wspólnej wiedzy i wspólnych wartościach oraz uzgodnio-
nych defi nicjach sytuacji, to system ulega nieuchronnie obiektywizacji czy też urzeczo-
wieniu, stając się dla członków społeczeństwa rzeczywistością zewnętrzną32.

Należy podkreślić, że sfera publiczna społeczeństw mieści się gdzieś pośrodku, mię-
dzy elementami systemowymi oraz potocznym światem ludzi, w którym dokonują inter-
subiektywnych interpretacji zjawisk. Habermas twierdzi, iż jest to przestrzeń „uzasad-

25 A.M. Kaniowski, A. Szahaj, Wokół teorii krytycznej Jürgena Habermasa, Prace Kolegium Otryckiego, 
Warszawskie Centrum Studenckiego Ruchu Naukowego, Warszawa 1997, s. 325.

26 J.L. Cohen, A. Arato, Społeczeństwo obywatelskie a teoria społeczna [w:] J. Szacki (red.), Ani książę..., 
op.cit., s. 147.

27 A. Szahaj, Krytyka, emancypacja, dialog, Prace Kolegium Otryckiego, Uniwersitas, 1990, s. 154.
28 Ibidem, s. 157.
29 S. Seredyn, Druga generacja szkoły frankfurckiej: teoria działania komunikacyjnego Jürgena 

Habermasa [w:] B. Dobek-Ostrowska (red.), Nauka o komunikowaniu. Podstawowe orientacje teoretyczne, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001, s. 150.

30 Należy na marginesie rozważań podkreślić, iż Habermasowska koncepcja społecznego świata życia 
codziennego jako koniecznego tła komunikacji różni się zasadniczo od sposobu jego ujęcia przez Husserla, 
Schütza czy Luckmanna. Habermas – w przeciwieństwie do nurtu fenomenologicznego – nie kładzie nacisku 
na subiektywne doznania pojedynczych aktorów, lecz na intersubiektywność działań komunikacyjnych, 
gdzie język odgrywa fundamentalną rolę. Zob. J. Szacki, Historia myśli..., op.cit., s. 146–147.

31 J. Szacki, Historia myśli..., op.cit., s. 933.
32 Ibidem, s. 932.
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nionej komunikacyjnej wymiany”33. Może ona zostać opisana jako sieć informacyjnych 
komunikatów oraz punktów widzenia (opinii). Co istotne, odnosi się ona nie tyle do 
funkcji czy też zawartości codziennej komunikacji, ile do społecznej przestrzeni genero-
wanej przez działanie komunikacyjne. Tak więc, jest to – precyzyjnie ujmując – języko-
wo wytworzona przestrzeń, która pozostaje otwarta na wszystkich tych, którzy chcą za-
brać swój głos, i która zapewnia komunikacyjną wolność oraz równość potencjalnych 
partnerów dialogu34.

Owa dyskursywnie wytworzona przestrzeń odznacza się, zdaniem Habermasa, nie-
zwykłą różnorodnością i skomplikowaniem, gdyż składa się z 

otwartej i inkluzywnej sieci zazębiających się subkulturowych sfer publicznych o płynnych gra-
nicach czasowych, społecznych i rzeczowych. (...) Zasadniczo nieograniczone strumienie komu-
nikacji przepływają przez sfery publiczne (...), które stanowią nieformalne składniki ogólnej sfery 
publicznej. Razem tworzą „dziki” kompleks, którego nie da się w całości zorganizować. Z powodu 
swej anarchicznej struktury, ogólna sfera publiczna jest z jednej strony bardziej wystawiona na 
efekty represji i wykluczenia, jakie przynosi nierówno podzielona władza społeczna, strukturalna 
przemoc i systematycznie wypaczona komunikacja (…). Z drugiej strony ma ona tę zaletę, że jest 
medium komunikacji nieograniczonej, w której z większą wrażliwością postrzega się nowe proble-
my, szerzej i z większą ekspresją prowadzi się dyskursy zmierzające do samoporozumienia35.

Istnienie sfery publicznej stwarza zatem zarówno wiele możliwości, jak i zagrożeń. 
Na szczególną wzmiankę zasługuje wskazywane przez Habermasa niebezpieczeństwo 
związane z kryzysem nowoczesnych społeczeństw, polegające na przenikaniu systemo-
wych elementów do społecznego świata życia, co przyczynia się do zjawiska tzw. „ko-
lonizacji Lebensweltu” i zanikania sfery publicznej. Wynika to między innymi z za-
chwiania równowagi między procesami systemowymi i procesami świata życia 
współczesnych społeczeństw. Zdaniem Habermasa, sposobem pokonania kryzysu zwią-
zanego z kolonizacją świata przeżywanego jest przywrócenie równowagi między 
Lebensweltem a systemem, polegającej na wskrzeszeniu sfery publicznej w dziedzinie 
gospodarczej i politycznej oraz na stworzeniu większego spektrum sytuacji, w których 
działanie komunikacyjne może przebiegać bez przeszkód.

Warto zaznaczyć, iż w odniesieniu do polskiego dyskursu politycznego można za-
uważyć również odwrotną tendencję: nie tylko elementy systemowe przenikają do spo-
łecznego świata życia, lecz także elementy Lebensweltu wnikają w system, przyczynia-
jąc się do „prywatyzacji” dyskursu. Wynika to z faktu, iż aktorzy na scenie politycznej 
nie przestrzegają norm i procedur komunikacyjnych, wyznaczających standardy pu-
blicznego dyskursu, lecz wręcz odwrotnie – łamią je, wprowadzając do politycznego 
słownika wyrazy potoczne, importowane z języka prywatnego, o czym świadczy nad-
używanie inwektyw, obraźliwych epitetów pod adresem przeciwnika politycznego, nie-
umiejętność zachowania właściwej formy czy też należnego dystansu w odniesieniu do 

33 J. Habermas, Public space and political public sphere – the biographical roots of two motifs in my 
thought, Commemorative Lecture, Kyoto Nov. 11, 2004.

34 Zob. J. Habermas, Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokra-
tycznego państwa prawa, przeł. A. Romaniuk, R. Marszałek, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 
2005.

35 Ibidem, s. 327.
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innych uczestników debaty, posługiwanie się kolokwializmami, poufałym stylem roz-
mowy publicznej itp. 

Nasuwa się zatem pytanie o kryteria dyskursu, nazwanego obywatelskim, w obrębie 
którego możliwe byłoby osiągnięcie porozumienia i uniknięcie powyżej wyartykułowa-
nych problemów. Konieczne jest zatem bliższe przyjrzenie się koncepcji działania ko-
munikacyjnego Habermasa, ze szczególnym uwzględnieniem jej wymiaru procedural-
nego.

2.1.2. Racjonalność komunikacyjna

W komunikacyjnym ujęciu społeczeństwa kluczową rolę odgrywa język, gdyż – jak 
twierdzi Habermas – to właśnie w nim tkwi rozumność. Zdaniem Habermasa, język jest 
najdoskonalszym medium komunikacji, jego forma pozwala na nawiązanie autentyczne-
go dialogu angażującego partnerów w dążeniu do osiągnięcia porozumienia36. Warto 
pamiętać, że Habermas wyróżnia dwa typy działania: ukierunkowane na sukces oraz 
ukierunkowane na porozumienie. Ten pierwszy rodzaj działania racjonalnego „opiera 
się na założeniu, że aktor jest przede wszystkim zorientowany na osiągnięcie dostatecz-
nie sprecyzowanego od strony zamierzeń celu, że dobiera środki, które w danej sytuacji 
wydają mu się stosowne, oraz oblicza inne dające się przewidzieć następstwa działania 
jako dodatkowe warunki osiągnięcia założonego rezultatu”37. Tak rozumiane działanie 
można rozpatrywać w dwóch aspektach: instrumentalnym – wtedy, gdy mamy do czy-
nienia z technicznymi regułami działania i oceniamy stopień skuteczności jego inter-
wencji w całościowy układ stanów i zdarzeń; strategicznym – gdy rozpatrujemy działa-
nie od strony stosowania się do reguł racjonalnego wyboru i oceniamy stopień jego 
skuteczności w wywieraniu wpływu na decyzje racjonalnego partnera38.

Zupełnie inny charakter ma działanie o charakterze komunikacyjnym39. Jak podkre-
śla Habermas 

o działaniach komunikacyjnych mówię wtedy, kiedy uczestnicy koordynują plany działania nie 
przez egocentryczną kalkulację [szans] sukcesu, lecz przez akty dochodzenia do porozumienia. 
W działaniu komunikacyjnym uczestnicy stawiają własny sukces na drugim planie; zmierzają do 
osiągnięcia własnych celów pod warunkiem, że mogą swe plany działania wzajemnie zestroić na 
gruncie wspólnych defi nicji sytuacji. Z tego względu negocjowanie defi nicji sytuacji stanowi istot-
ny składnik dokonań interpretacyjnych wymaganych w działaniu komunikacyjnym”40.

Inaczej mówiąc działania komunikacyjne, to „zapośredniczone przez symbole od-
działywanie ludzi na siebie. Przebiega ono zgodnie z obowiązującymi normami, które 

36 A. Szahaj, Główne idee teorii kompetencji komunikacyjnej Jürgena Habermasa, Studia Metodologiczne 
nr 24, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań 1985, s. 179–180.

37 J. Habermas, Teoria działania komunikacyjnego, przeł. A. Kaniowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 1999, s. 472. 

38 Ibidem, s. 473. 
39 Zob. m.in. T.A. McCarthy, A Theory of Communicative Competence [w:] L. Ray (red.), „Critical 

Sociology”, An Elgar Reference Collection 1990, s. 135 i nast. 
40 J. Habermas, Teoria działania..., op.cit., s. 473; zob. także J. Habermas, Pojęcie działania komunika-

cyjnego (uwagi wyjaśniające) przeł. A. Kaniowski [w:] „Kultura i społeczeństwo”, 1986/3, tom XXX.
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określają wzajemne oczekiwanie zachowań oraz muszą być rozumiane i uznawane przez 
co najmniej dwa podmioty działające”41. To, co odróżnia działanie komunikacyjne od 
działania strategicznego, to zatem przyjęte z góry założenie o istnieniu wspólnej podsta-
wy obowiązujących roszczeń do ważności (czyli istnienia procedur regulujących prze-
bieg działań, których brak w działaniu strategicznym). Działanie strategiczne opiera 
bowiem swą siłę na zupełnie innych zasadach, np. na przemocy (jest to działanie otwar-
cie strategiczne) albo też na oszustwie i stwarzaniu iluzji (w tym przypadku będzie to 
działanie ukrycie strategiczne, w ramach którego Habermas wyróżnia „manipulację” 
oraz „systematycznie zakłóconą komunikację)”42. 

Racjonalne w sensie komunikacyjnym są więc te działania, które przyczyniają się do 
rozszerzania wolnej od przymusu i represji komunikacji, jak również sprzyjają dyskur-
sywnemu kształtowaniu i wytwarzaniu się woli powszechnej, oraz umożliwiają konsen-
sualną regulację społecznych konfl iktów43. Należy pamiętać, że Habermas wskazuje na 
cztery fundamentalne roszczenia ważnościowe, które muszą spełniać akty mowy, by 
mogły być uznane za działanie o charakterze komunikacyjnym: roszczenie co do zrozu-
miałości, prawdziwości, wiarygodności oraz słuszności aktu mowy. Po pierwsze, każdy 
uczestnik komunikacji powinien posługiwać się wyrażeniami zrozumiałymi, tak aby 
wszyscy rozmówcy mogli się wzajemnie rozumieć. Po drugie, mówiący musi wyrażać 
intencję zakomunikowania sądu prawdziwego, aby inni uczestnicy mogli zaznajomić się 
z wiedzą mówiącego. Po trzecie, mówiący powinien wyrażać swe intencje w sposób 
wiarygodny, aby słuchacz mógł wierzyć w jego wypowiedzi, co buduje zaufanie między 
rozmówcami. I w końcu mówiący musi wybierać takie wyrażenia, które są słuszne, aby 
słuchacz mógł zaakceptować wypowiedź, a mówiący i słuchacz mogli zgodzić się ze 
sobą co do wypowiedzi „ze względu na jej tło normatywne”44. 

Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż w prowadzonej tu analizie nacisk położony zo-
stał przede wszystkim na dyskurs praktyczny (który opiera się na racjonalności i słusz-
ności), nie zaś teoretyczny (w którym rozstrzyga się o prawdziwości bądź fałszu danego 
argumentu). Zgodnie z tym, każdy dyskurs, który został przeprowadzony z poszanowa-
niem reguł gwarantujących jego racjonalność, jest dyskursem ważnym i prawomoc-
nym45. Szczególnie istotny wydaje się ostatni wymieniony warunek, jaki spełniać po-
winny akty mowy. Jak podkreśla Szahaj, ów wymóg związany jest z istnieniem 
normatywnego tła komunikacji, do którego 

uczestnicy komunikacji muszą się każdorazowo odwoływać, ustanawiając jakieś stosunki interper-
sonalne. Gdy zachodzi co do niego zgoda, komunikacja może przebiegać bezproblemowo, a dzia-
łanie komunikacyjne ma wówczas charakter konsensualny, gdy jednak ten uprzedni konsensus 
ulega zachwianiu, pojawia się pilna potrzeba jego przywrócenia na drodze wspólnych interpretacji 
uzgadniających normatywną defi nicję sytuacji. Wtedy mamy do czynienia z działaniem zoriento-
wanym na osiągniecie porozumienia46.

41 A. Szahaj, Główne idee teorii kompetencji..., op.cit., s. 177. 
42 A. Szahaj, Krytyka, emancypacja..., op.cit., s. 101.
43 Zob. L. Morawski, Argumentacja, racjonalność prawa..., op.cit., s. 81.
44 A. Szahaj, Krytyka, emancypacja..., op.cit., s. 100.
45 Zob. J. Stelmach, Kodeks argumentacyjny dla prawników, Zakamycze, Kraków 2003, s. 20.
46 A. Szahaj, Krytyka, emancypacja..., op.cit., s. 100–101.
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Zgodnie z koncepcją Habermasa, końcowym rezultatem dyskursu dotyczącego słusz-
ności norm moralnych i wyprowadzanych z tych ostatnich norm działania winien być 
– jak już zostało to wielokrotnie zasygnalizowane – konsensus. Nie każdy jednak kon-
sensus może zostać uznany za prawdziwy. Podstawą jest tu założenie, iż jedynie spełnie-
nie warunków „idealnej sytuacji komunikacyjnej” czyni konsensus „prawdziwym”47. Po 
pierwsze jest to pełna symetryczność relacji pomiędzy uczestnikami dyskusji. A zatem 
wszyscy dyskutanci powinni mieć te same szanse spełnienia aktów mowy (czyli inicjo-
wania i kontynuowania dyskursu) oraz jednakowe możliwości generowania konstatyw-
nych aktów mowy (twierdzeń, wyjaśnień i uzasadnień), jak i podawania w wątpliwość, 
ugruntowywania czy też odrzucania tego rodzaju aktów stawianych przez innych partne-
rów dyskursu48. Co więcej, w dyskursie winni uczestniczyć tylko ci, którzy mają jedna-
kowe możliwości formułowania regulacyjnych aktów mowy: rozkazów, nakazów czy 
sprzeciwów. Spełnienie powyższych warunków wiąże się z uwolnieniem dyskursu od 
wpływu struktur panowania i dominacji politycznej49. Istotne jest więc założenie, iż 
w dyskursie, który odbywa się w „idealnej sytuacji komunikacyjnej” partnerzy komuni-
kacji nastawieni są względem siebie kooperacyjnie, o rezultacie dyskursu decyduje wy-
łącznie moc lepszego argumentu50. 

Należy jednak uświadomić sobie trudność realizacji powyższych warunków. 
Kaniowski zauważa, iż „warunki te w rzeczywistości nigdy nie były i prawdopodobnie 
w ogóle nie są do spełnienia. Zdaje sobie z tego sprawę także twórca tej koncepcji”51. Jak 
podkreśla w jednym z wywiadów, idealna sytuacja komunikacyjna jest „jedynie koncep-
tualizacją tradycyjnych idei rozumu, bez żadnych pretensji do wpływania na obraz rze-
czywistości społecznej”52. Dlatego też zalecenia odnoszące się do idealnej sytuacji ko-
munikacyjnej należy przyjmować ze świadomością ich postulatywnego charakteru.

2.1.3. Działanie komunikacyjne w politycznej sferze publicznej

Zasadniczą kwestią, eksponowaną przez Habermasa, jest przyjęcie aktywnej postawy 
badacza, który nie tylko opisuje i tłumaczy obserwowane zjawiska, lecz także stara się 
wpłynąć na zmianę istniejącego stanu rzeczy, zgodnie z założeniami teorii krytycznej. 
Według Habermasa, polityka powinna być sferą działalności komunikacyjnej, miejscem 
dyskursywnego kształtowania norm. Jak podkreśla, tylko reguły i założenia komunika-
cyjne pozwalające na odróżnienie zgody wolnych i równych podmiotów od konsensu 
wymuszonego lub wymyślonego mogą dziś naprawdę legitymizować53. By tak rozumia-
na polityka mogła zaistnieć, w społeczeństwie musi wykształcić się autentyczna sfera 

47 A. Szahaj, O komunikacyjnym zwrocie..., op.cit., s. 142–3 i nast.
48 A. Szahaj, Krytyka, emancypacja..., op.cit., s. 130.
49 Ibidem.
50 Ibidem.
51 A. M. Kaniowski, Filozofi a społeczna Jürgena Habermasa. W poszukiwaniu jedności teorii i praktyki, 

Prace Kolegium Otryckiego, Warszawa 1990, s. 480.
52 A. Szahaj, Krytyka, emancypacja..., s. 132, za: J. Habermas, Interview mit Detlef Horster und Willem 

van Reijen [w:] Kleine Politische Schriften I-IV, Frankfurt a/M, 1981, s. 529. 
53 Zob. J. Habermas, Communication and the Evolution of Society, Beacon Press, Boston 1979, s. 188.



41

publiczna, w ramach której obywatele będą dobrowolnie zmierzać do dyskursywnego 
ustalenia interesu ogólnego, czyli dyskursywnego kształtowania woli politycznej54. 

Rozważając problematykę polityki deliberacyjnej55, Habermas twierdzi, iż: „teoria 
dyskursowa uzależnia powodzenie polityki deliberacyjnej nie od obywatelstwa zdolne-
go do kolektywnego działania, lecz od instytucjonalizacji odpowiednich procedur i zało-
żeń komunikacyjnych, jak i od współgrania zinstytucjonalizowanych debat z nieformal-
nie wytwarzanymi publicznymi opiniami”. Chodzi więc o proceduralizację suwerenności 
ludu i powiązanie systemu politycznego z peryferyjnymi sieciami politycznej sfery pu-
blicznej56.

Niemiecki fi lozof, mając na względzie główne wytyczne, jakie powinna spełniać 
idealna sytuacja komunikacyjna, wskazuje na cechy politycznych debat, które powinny 
być respektowane w obywatelskich dyskusjach: 

1) debaty odbywają się w formie argumentatywnej, a więc mają charakter wymiany informacji 
i racji między stronami, które wnoszą propozycje i krytycznie je badają;

2) debaty są inkluzywne i publiczne. W zasadzie nikt nie może zostać wyłączony; wszyscy ci, 
których decyzje mogą dotyczyć, mają równe szanse dostępu i uczestnictwa;

3) debaty są wolne od przymusów zewnętrznych. Uczestnicy są suwerenni o tyle, o ile związani 
są tylko komunikacyjnymi założeniami i proceduralnymi regułami argumentowania;

4) debaty są wolne od przymusów wewnętrznych, które mogą naruszać równą pozycję uczestni-
ków. Każdy ma takie same szanse bycia wysłuchanym, wnoszenia tematów, dawania wkładów, 
zgłaszania propozycji i krytykowania. Stanowiska Tak lub Nie motywowane są jedynie przez 
wolny od przymusu przymus lepszego argumentu (...);

5) ogólnie debaty zmierzają do racjonalnie motywowanej zgody i w zasadzie mogą być bez ogra-
niczeń kontynuowane bądź wznawiane w każdym momencie (...);

6) debaty polityczne obejmują wszystkie materie, które można uregulować w takim samym inte-
resie wszystkich57.

Tak więc w działaniu komunikacyjnym tkwi potencjał wyzwolenia politycznego, 
gdyż dzięki tworzeniu i udrażnianiu kanałów wolnej od zakłóceń komunikacji, która 
w ostateczności ma zmierzać do idealnej sytuacji komunikacyjnej, możliwe jest posze-
rzanie sfery ludzkiej wolności. Zadanie to staje się podstawą krytycznej aktywności ba-
dacza, które powinno prowadzić do tworzenia lepszego, choć nieco utopijnego świata 
– świata bez przemocy językowej. 

Podsumowując, zdaniem Habermasa sprawą priorytetową jest wierność procedurom, 
nie zaś temu, co z góry zostało wyznaczone jako politycznie (i nie tylko) słuszne. 
Demokratyczny dyskurs stawiany jest ponad absolutystyczne uzurpacje jakiejkolwiek 
siły politycznej. Jedyną godną uznania jest więc ścieżka formalno-proceduralna, która 
prowadzić ma do poszukiwania „dobrego społeczeństwa”. Nadrzędną wartością jest 

54 Zob. K. Stasiuk, Krytyka kultury jako krytyka komunikacji..., op.cit., s. 99. 
55 Jak zauważa Habermas, „Pojęcie polityki deliberatywnej zakorzenione jest w intuicyjnym ideale takie-

go demokratycznego zrzeszenia, w którym uzasadnienie warunków zrzeszenia odbywa się poprzez publiczne 
argumentowanie i rozumowanie równych obywateli. W takim porządku obywatele są na równi zaangażowa-
ni w rozwiązywanie problemów poprzez publiczne rozumowanie i uważają swoje podstawowe instytucje za 
prawowite, o ile ustanawiają one ramy dla swobodnej publicznej debaty”; J. Habermas, Faktyczność i obo-
wiązywanie..., op.cit., s. 323–324.

56 Ibidem, s. 317.
57 Ibidem, s. 325.
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wspólnota komunikacyjna, w której jednostka – nie wyrzekając się swojej autonomii – 
angażuje się w poszukiwanie wspólnych wartość, przy zapewnieniu maksimum porozu-
mienia i minimum dominacji58. 

2.2. Nieobywatelski model dyskursu, czyli 
pseudokomunikacja

Zgodnie z tym, co zaznaczono na wstępie, model dyskursu nieobywatelskiego zrekon-
struowany został w głównej mierze na podstawie teoretycznych założeń autorów francu-
skich – Pierre’a Bourdieu oraz Michela Foucault – oraz uzupełniony i wzbogacony o do-
datkowe refl eksje odwołujące się do językowej władzy, narzucania znaczeń, manipulacji, 
technik erystycznych59, czyli wszystkich tych zabiegów, których zadaniem nie jest prze-
konanie rozmówcy, lecz jego pokonanie. W takim ujęciu liczy się argument siły, nie zaś 
siła argumentu. Ten sposób spojrzenia na społeczeństwo, w którym dokonuje się prze-
moc jednych jego członków nad innymi, ma odległe korzenie. Można choćby wspo-
mnieć tu o Hobbesowskim Lewiatanie. Jednakże współczesne rozumienie władzy i prze-
mocy, reprezentowane przez wybranych autorów, odbiega od owego tradycyjnego 
ujęcia.

Warto zacząć rozważania nad modelem dyskursu o charakterze nieobywatelskim od 
stwierdzenia H. Arendt, iż przemoc zawsze potrzebuje narzędzi60. Takim narzędziem 
przemocy w wymiarze symbolicznym jest właśnie język. Społeczeństwo można więc 
rozpatrywać w taki sposób, że język wiąże się z opresją i dominacją wąskiej grupy człon-
ków (zazwyczaj uprzywilejowanych) nad całą jego resztą. Dominacja ta polega najczę-
ściej na dyskursywnym zniekształcaniu obrazu rzeczywistości społecznej, wykluczaniu 
pewnych wątków, traktowaniu społeczeństwa jako „ciemnej masy”, niezdolnej do re-
fl eksyjnego myślenia, otrzymującej wyłącznie informację łatwą i odpowiednio podaną 
do przyswojenia. Wszystko to zaś dzieje się w wąsko i partykularnie pojętym interesie 
grupy wyposażonej w odpowiedni kapitał symboliczny, która odpowiedzialna jest za 
kształt dyskursu dzięki uprzywilejowanej pozycji w strukturze społecznej (stanowiska, 
dostęp do mediów itp.). Dzięki owej pozycji może ona więc kontrolować dyskurs, decy-
dując o jego kształcie (co się mówi i jak się mówi). Zazwyczaj kontrola ta nie jest odczu-
walna przez zwykłych ludzi, ponieważ – jak zauważa Bourdieu – przemoc o charakterze 
symbolicznym to przemoc łagodna i zamaskowana, odbywająca się przy współuczest-
nictwie tego, na którym jest dokonywana61.

58 Zob. A. Szahaj, Ideas of Good Life and Good Society in Recent Political Philosophy, Open Society 
Institute, Budapest 1999, s. 52 (zob. http:// rss. archives. ceu.hu).

59 Zob. J. Kochan, Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach, Wydawnictwo 
ZNAK, Kraków 2005. 

60 Zob. H. Arendt, O przemocy, przeł. A. Łagodzka, W. Madej, Fundacja ALETHEIA, Warszawa 1998, 
s. 8 i nast. 

61 Zob. J. F. Dortier, Les idees pures n’existent pas, „Sciences Humanies”, Numero Special, 2002, s. 6.
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2.2.1. „Diabolizm językowy” Pierre’a Bourdieu i Michela Foucault

Pierre Bourdieu przypisuje językowi szczególną rolę w generowaniu nierówności i prze-
mocy o charakterze symbolicznym. Jego zdaniem, całość stosunków społecznych prze-
niknięta jest relacjami dominacji i podległości. Uprzywilejowane usytuowanie w struk-
turze społecznej określone jest przez dostęp do symbolicznego kapitału, takiego jak 
wykształcenie, prestiż, pełnione stanowisko, znajomości i układy, autorytet itp. Ci, któ-
rzy wyposażeni są w ów kapitał (nie mniej ważny od ekonomicznego62) zwani są przez 
Bourdieu elitą symboliczną63, posiadającą monopol na określanie tego, co znaczące64, co 
istotne w dyskursywnie podzielanej rzeczywistości społecznej, oraz monopol na arbi-
tralne wykluczanie wątków z debaty, szczególnie tych niewygodnych, zagrażających jej 
partykularnie pojętym interesom. Elementem przemocy symbolicznej jest więc selekcja 
znaczeń65, jaka odbywa się w procesie komunikowania. Selekcja ta może odbywać się za 
pośrednictwem mediów66, w których prezentuje się pewną określoną wizję rzeczywisto-
ści społecznej. Specyfi ką teorii Bourdieu jest założenie, że przemoc symboliczna odby-
wa się wszędzie tam, gdzie się jej za przemoc nie uważa. Często przybiera formę dys-
kursu autorytarnego (discourse d’autorite) albo formę „mowy mistrza”67.

Pierre Bourdieu w swym naukowym dorobku wiele miejsca poświęca roli środków 
masowego przekazu (jak również roli elit symbolicznych korzystających z ich pośredni-
ctwa) w produkowaniu symbolicznej przemocy. Całość relacji, które odbywają się 
w przestrzeni komunikacyjnej świata polityki, opisuje, używając dwóch fundamental-
nych kategorii pojęciowych: pola oraz habitusu, ściśle z sobą sprzęgniętych, zgodnie 
z dualistycznie przyjętą koncepcją rzeczywistości społecznej. Pole można rozumieć jako 
system albo też ustrukturyzowaną przestrzeń pozycji68. Jest to sieć obiektywnych relacji 
między pozycjami, które zdefi niowane są również obiektywnie ze względu na swoje 
istnienie i ze względu na uwarunkowania, jakie narzucają osobom czy instytucjom je 
zajmującym, określając ich aktualną i potencjalną sytuację w strukturze dystrybucji róż-
nych rodzajów władzy (czy też kapitału)69. Posiadanie owego kapitału czy też władzy 

62 Zob. R. Harker, Ch. Mahar, Ch. Wilkers (red.), An Introduction to the Work of Pierre Bourdieu. The 
Practice of Theory, Palgrave, 2001, s. 5 i nast.

63 Jak już wcześniej wspomniano, elita symboliczna odpowiada za kształt dyskursu politycznego dominu-
jącego w danej przestrzeni komunikowania. Są to zatem publicyści, eksperci, naukowcy, przedstawiciele świa-
ta kultury a także politycy, którzy za pośrednictwem środków masowego przekazu formułują swoje opinie 
o charakterze politycznym. Zob. M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski, Rytualny chaos..., op.cit., s. 17.

64 Zob. P. Bourdieu, In Other Words. Essays Towards a Refl exive Sociology, Polity Press, Cambridge 
1990, s. 135.

65 Zob. P. Bourdieu, J.C. Passeron, Reprodukcja. Elementy teorii nauczania, przeł. E. Neyman, PWN, 
Warszawa 1990, s. 59–125.

66 Zob. P. Bourdieu, Sur la television, Raisons d’Agir LIBER, Paris1996 oraz L’emprise du journalisme, 
Raisons d’Agir LIBER, Paris 1996.

67 Zob. J. F. Dortier, Les idees pures n’existent pas [w:] L’oeuvre de Pierre Bourdieu. Sociologie; Bilan 
critique, Siences Humaines, Numero Special, 2002, s. 6.

68 Zob. P. Bonnewitz, Pierre Bourdieu. Vie – oeuvres – concepts, Ellipses 2002, s. 56 oraz Ch. Chauvire, 
O. Fontaine, Le vocabulaire de Bourdieu, Ellipses, Paris 2003.

69 P. Bourdieu, L. Wacquant, Zaproszenie do socjologii refl eksyjnej, przeł. A. Sawisz, Ofi cyna Naukowa, 
Warszawa 2001, s. 78.
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„określa dostęp do specyfi cznych korzyści, o które toczy się gra w danym polu”70. Każde 
pole posiada zatem swoje własne reguły gry71. Równocześnie każde z pól jest terenem 
działania specyfi cznej logiki oraz – co istotne – przymusu. Oznacza to, że nie ma tu 
miejsca na debatę w rozumieniu Habermasowskim, gdyż reguły właściwe polu politycz-
nemu opierają się na zasadzie „ugrywania” własnych interesów czy też walki, nie zaś na 
dążeniu do uzgadniania znaczeń i wypracowywaniu porozumienia, poprzez stosowanie 
racjonalnej argumentacji. Zatem debatę polityczną opartą na merytorycznych przesłan-
kach zastępuje gra, czy też walka o większe wpływy, o władzę, o prawo do określania 
tego, co jest prawdą, co zaś fałszem. Polem, w obrębie którego toczy się specyfi czna gra, 
rządzącym się własną logiką, jest zarówno gospodarka, nauka, religia, sztuka, jak i poli-
tyka. Liczba pól w rozumieniu Bourdieu jest praktycznie nieograniczona. Z punktu wi-
dzenia podjętych tu rozważań, istotne są założenia odnoszące się do pola politycznego, 
któremu Bourdieu poświęcił wiele miejsca w swym naukowym piśmiennictwie.

Pole polityczne, zdaniem Bourdieu, można nazwać mikrokosmosem – czyli inaczej 
mówiąc światem społecznym w skali mikro, odznaczającym się względną autonomią. 
Ów mikrokosmos umieszczony jest w globalnym świecie społecznym. W tym pierw-
szym można więc – zdaniem Bourdieu – odnaleźć wiele właściwości, relacji, działań 
oraz procesów, które występują również w świecie w rozumieniu najszerszym, lecz 
w politycznym mikro-kontekście przybierają one szczególną formę72. Jak zauważa fran-
cuski autor, pole polityczne ma swoją własną logikę, która podporządkowana jest inte-
resom osób zajmujących w nim określone pozycje. Stąd też prawidłowość, iż osiągnie 
ono większą autonomię, gdy będzie funkcjonować zgodnie z określoną logiką podpo-
rządkowaną interesom tych, którzy w nim działają73. W rozumieniu Bourdieu, pole poli-
tyczne tworzy efekt cezury poprzez limitowanie uniwersum politycznego dyskursu (i co 
się z tym wiąże, uniwersum tego, co jest możliwe do pomyślenia w polityce) do ograni-
czonej przestrzeni dyskursu, który można produkować i reprodukować z uwzględnieniem 
ograniczeń politycznej problematyki. Granica między tym, co jest politycznie możliwe 
(bądź też niemożliwe) do pomyślenia lub powiedzenia, jest zdeterminowana relacją mię-
dzy interesami klasy a jej zdolnością do wyrażania owych interesów, zdolnością, która 
jest określona przez jej pozycję osadzoną w relacjach kulturowej i politycznej produk-
cji74.

Zatem zdaniem Bourdieu, pole polityczne powinno być rozumiane jako gra bądź też 
walka, w której stawką jest legitymizowane ustanawianie pryncypiów w zakresie wizji 
świata społecznego75. Rozważając specyfi kę pola politycznego, szczególną uwagę fran-
cuski autor zwraca na dziennikarzy. Jego zdaniem to właśnie oni kontrolują dostęp do 
sfery publicznej, decydując kto i co może być z niego wykluczane. Odrzuca on przeko-
nanie, iż dziennikarze dostarczają prawdy, informacji czy też krytyki twierdząc, iż taka 
wizja pozostaje w sprzeczności z analizami i obserwacjami, stąd też nie jest możliwa do 

70 Ibidem.
71 P. Cabin, Dans les coulisses de la domination [w:] L’oeuvre de Pierre Bourdieu. Sociologie; Bilan 

critique, Sciences Humaines, numero special 2002, s. 29.
72 Zob. P. Bourdieu, Propos sur le champ politique, Presses Universitaires de Lyon, Lyon 2000, s. 52. 
73 Ibidem, s. 58
74 P. Bourdieu, Language and Symbolic..., op.cit., s. 172.
75 P. Bourdieu, Propos sur le champ..., op.cit., s. 57.
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utrzymania76. Osoby zaangażowane w politykę – uczestnicząc w określonej grze – mu-
szą posiadać stosowne kompetencje. Bourdieu zauważa, że nie ma nic bardziej nienatu-
ralnego, niż myślenie i działanie w polu politycznym. Habitus polityków wymaga bo-
wiem odpowiedniego treningu. Ważne są między innymi takie umiejętności, jak sztuka 
posługiwania się określonym językiem oraz specyfi czną polityczną retoryką77. Produkcja 
politycznie efektywnych i legitymizowanych form percepcji rzeczywistości społecznej 
i ich wyrażania jest zatem związana z przemocą i ograniczeniami tkwiącymi w funkcjo-
nowaniu pola politycznego. Ten monopol produkcji pozostaje w rękach wąskiej grupy 
profesjonalistów. Jak zauważa Bourdieu, przymusy silnie wpływają na wybory dokony-
wane przez ludzi, którzy im bardziej bezwarunkowo oddają władzę w ręce swoich repre-
zentantów, tym bardziej pozbawieni są społecznych kompetencji w zakresie polityki 
oraz jakichkolwiek własnych instrumentów produkcji politycznego dyskursu78. Bourdieu 
konkluduje stwierdzeniem, iż rynek polityki jest bez wątpienia jednym z najmniej wol-
nych rynków, jakie w ogóle istnieją. 

Drugą obok pola, nie mniej ważną w teorii Bourdieu kategorią pojęciową, jest habi-
tus. Jest to termin łaciński, odnoszący się do czynności typowych czy też nawykowych, 
w pierwotnym znaczeniu najczęściej związanych z ciałem. Ma on dość długą historię 
zastosowania, używany bowiem był przez myślicieli od wieków, począwszy od 
Arystotelesa, poprzez Leibniza i Husserla, a skończywszy na Norbercie Eliasie79. Trzeba 
jednak podkreślić, iż w teoretycznych rozważaniach Bourdieu termin ten zyskał nieco 
odmienne znaczenie. Jak zauważa Dortier, nie należy doszukiwać się u Bourdieu jakiejś 
jednej, przejrzystej defi nicji habitusu80. Można jednak przyjąć na potrzeby niniejszej 
pracy jeden ze sposobów tłumaczenia tego pojęcia, jaki Bourdieu zaproponował w książ-
ce Zaproszenie do socjologii refl eksyjnej. Jak przekonuje w niej francuski socjolog, „ha-
bitus to zbiór relacji historycznych, zdeponowanych we wnętrzu jednostki pod postacią 
myślowych i cielesnych wzorów percepcji, ocen i działań”81. Innymi słowy, jest to ze-
spół „trwałych dyspozycji”82, które powodują, że aktorzy zachowują się i działają 
w określony sposób. Owe dyspozycje generują praktyki, sposoby percepcji rzeczywisto-
ści oraz postawy, odznaczające się regularnością, a także pewną mechaniczną nawyko-
wością, ponieważ nie zachodzi konieczność ich świadomej koordynacji83.

Tak rozumiany habitus – zdaniem Bourdieu – powinien podążać za obiektywnymi 
zmianami dokonującymi się w polu. Jeśli „rozwój” nie przebiega w sposób spójny, 
wówczas mamy do czynienia z czymś, co Bourdieu nazwał „przesunięciem” (shift) czy 
też „rozmijaniem się” habitusu i pola. Dzieje się tak wówczas, gdy za obiektywnie zmie-
niającą się rzeczywistością społeczną (na przykład za procesami integracyjnymi Polski 
z Unią Europejską) nie nadążają pewne nawyki związane ze sposobami myślenia i mó-

76 Ibidem, s. 74.
77 P. Bourdieu, Language and Symbolic..., op.cit., s. 176.
78 Ibidem, s. 173.
79 Zob. Ch. Chauvire, O.Fontaine, Le vocabulaire de Bourdieu, Ellipses, Paris 2003, s. 49.
80 J.-F. Dortier, Les idees pures n’existent pas [w:] L’oeuvre de Pierre Bourdieu. Sociologie; Bilan criti-

que..., op.cit., s. 5.
81 P. Bourdieu, L. Wacquant, Zaproszenie do socjologii...., op.cit., s. 20.
82 Zob. P.Bourdieu, Struktury, habitus, praktyki, przeł. L. Kopciewicz [w:] P. Sztompka, M. Kucia (red.), 

Socjologia. Lektury, Wydawnictwo „Znak”, Kraków 2005, s. 547. 
83 Zob. P. Bourdieu, Language and symbolic..., op.cit., s. 12.
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wienia o tejże rzeczywistości (np. myślenie w kategoriach partykularystycznych, obawy 
przed utratą suwerenności uzasadnione historycznymi doświadczeniami kraju, postawa 
roszczeniowa, skłonność do „wymachiwania szablą” itp. itd.). Wątki te będą przedmio-
tem analizy w dalszych częściach rozważań. 

Ponieważ rzeczywistość społeczna pojmowana jest przez Bourdieu w sposób dualny, 
stąd też dyskurs w jego rozumieniu można rozumieć wyłącznie relacjonalnie. Jak za-
uważa francuski autor, istnieje pewien prosty model dyskursu, na który składa się „rynek 
językowy” (czyli strukturalny kontekst, w jakim odbywa się produkcja dyskursu) oraz 
habitus językowy, będący wytworem społecznych uwarunkowań84. 

Podsumowując, zasadniczą rolę w wytwarzaniu przemocy symbolicznej Bourdieu 
przypisuje językowi. Według niego, każda wymiana językowa zawiera teoretyczną moż-
liwość aktu władzy, szczególnie jeśli angażują się w nią podmioty zajmujące asyme-
tryczne pozycje w dystrybucji odpowiedniego kapitału85. Francuski socjolog kwestionu-
je zatem tzw. złudzenie wspólnoty językowej, czyli przekonanie, że wszyscy korzystają 
z języka tak jak ze słońca, wody czy też powietrza86. Według Bourdieu, takie przekona-
nie jest całkowitą iluzją, gdyż dostęp do prawomocnego języka nie jest ani trochę równy, 
lecz monopolizowany przez niektórych. Cała tajemnica tkwi w tym, że władza symbo-
liczna „spełnia się jedynie w określonej relacji, kreującej wiarę w prawomocność słów 
i wypowiadających je osób oraz funkcjonuje tylko o tyle, o ile ci, którzy jej podlegają, 
uznają tych, którzy ją sprawują”87. Zadaniem socjologa jest zatem demaskowanie ukry-
tych stosunków władzy i wskazywanie na te obszary, w których władza dyskursywna 
nadużywana jest wobec nieświadomych jej wpływu jednostek. 

Refl eksję nad dyskursywnie sprawowaną władzą elit symbolicznych nad resztą spo-
łeczeństwa, zaproponowaną przez Bourdieu, można wzbogacić o kilka wybranych zało-
żeń teoretycznych Michela Foucault, który również uprawiał „językowy diabolizm”, 
przypisując dyskursowi szczególną rolę w generowaniu społecznych nierówności oraz 
wykluczenia. Warto zauważyć, iż Foucault nigdy nie zaproponował jakiegoś spójnego 
systemu teoretycznego, stąd też jego założenia będą wykorzystywane jedynie uzupełnia-
jąco88, ze szczególnym naciskiem na relację dyskursu i władzy. 

To co niezwykle zbliża Foucaulta do teoretycznych rozważań Bourdieu, to przekona-
nie tego pierwszego, iż dyskurs można rozpatrywać jako „zjawisko umieszczone w polu 
złożonych sił społecznych i ich stosunków”89. Widać tu więc podobną perspektywę uję-
cia problematyki dyskursu i władzy. Jednak to, co specyfi czne dla Foucaulta, to – zgod-
nie z założeniami poststrukuralizmu – pojmowanie władzy jako oderwanej od struktury. 
Inaczej mówiąc, zdaniem Foucaulta, władza – silnie sprzęgnięta z dyskursem – jest roz-
proszona, wszechobecna, sprawowana przez wszystkich nad wszystkimi. Nie jest ona 
przypisana strukturze, nie jest zlokalizowana i scentralizowana – tak jak w ujęciu trady-

84 Zob. P. Bourdieu, Questions de sociologie, Les Éditions de Minuit, Paris 2002, s. 121–122.
85 P. Bourdieu, L. Wacquant, Zaproszenie..., op.cit., s. 136.
86 Ibidem, s. 137.
87 Ibidem, s. 139; zob. także: P. Bourdieu, Language and Symbolic..., op.cit., s. 170.
88 Foucault – inaczej niż Bourdieu – nigdy nie stworzył spójnego, całościowego systemu teoretycznego, 

a wręcz się tego z rozwagą wystrzegał, brzydząc się wszelkimi zamkniętymi systemami i nieustannie mody-
fi kując swe stanowisko, zob. J. Szacki, Historia myśli..., op.cit., s. 903.

89 Zob. Ch. C. Lemert, G. Gillan, Michel Foucault. Teoria społeczna i transgresja, przeł. D. Leszczyński, 
L. Rasiński, PWN, Warszawa – Wrocław 1999, s. 162–163.
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cyjnym, Hobbesowskim90, lecz znajduje się w ruchu okrężnym. Jak przekonuje 
Foucault 

władzę (...) należy uważać za coś, co krąży, a raczej za coś, co funkcjonuje tylko w łańcuchu. Nigdy 
nie jest ona zlokalizowana tu czy tam, nigdy nie znajduje się w czyichś rękach, nigdy nie daje się 
przywłaszczyć jako bogactwo czy dobro. Władza funkcjonuje, władzę sprawuje się w sieci, a po tej 
sieci jednostki nie tylko krążą, ale też zawsze znajdują się w pozycji, która każe im zarazem władzy 
podlegać i ją sprawować. Nigdy nie są bezwładnym czy bezwolnym obiektem dla władzy, zawsze 
są jej trybami. Inaczej mówiąc, władza przechodzi przez jednostki, a nie po prostu się do nich od-
nosi”91. Pogląd ten odróżnia koncepcję Foucaulta92 od tradycyjnych teorii politycznych, ponieważ 
„Nowy Lewiatan” odnosi się do samej władzy, nie zaś do osoby ją sprawującej. Foucault stoi więc 
na stanowisku, zgodnie z którym „trzeba badać władzę poza modelem Lewiatana, poza polem 
wyznaczonym przez prawną suwerenność i instytucję państwa; trzeba ją analizować, wychodząc 
od technik i taktyk dominacji93.

Dzieła Foucaulta mają zatem „dwóch głównych bohaterów”: dyskurs i władzę, któ-
rym odpowiadają dwa zasadnicze rodzaje analizy lub dwie metody, zwane przez niego 
„archeologią” oraz „genealogią”. Ta pierwsza związana jest z analizą dyskursów, nato-
miast druga w ogólniejszym sensie oznacza refl eksję dociekającą źródeł nowoczesnego 
społeczeństwa i skupiającą się na problemie władzy94. Zgodnie z założeniami Foucaulta, 
w zasadzie nie można rozpatrywać dyskursu w oderwaniu od kategorii władzy ani wła-
dzy bez odniesienia do dyskursu. Obydwa pojęcia są relacjonalne i tylko w taki sposób 
należy je traktować. 

Głównym polem zainteresowań Foucaulta, a zarazem przedmiotem jego archeologii 
rozumianej jako „dokopywanie się do ukrytych znaczeń”, są systemy ludzkich wypo-
wiedzi, czyli właśnie dyskursy. Mówiąc inaczej, dyskurs jest praktykowanym języ-
kiem95, poprzez który dokonuje się narzucanie znaczeń. Jak bowiem zauważa Foucault, 
„dyskurs postrzegać należy jako akt przemocy, którego dokonujemy na rzeczach, 
a w każdym razie jako praktykę, którą narzucamy”96. Zatem dyskurs jest kategorią, któ-
ra pozwala na spojrzenie na rzeczywistość społeczną jako arenę walki o defi nicję tego, 

90 Tradycja myślenia o społeczeństwie w kategoriach władzy i przymusu jest długa i bogata, i można by 
poświęcić tej problematyce nie jedno osobne opracowanie. Podnosząc tę kwestię w odniesieniu do teorii 
M. Foucaulta należy wspomnieć o Hobbesowskiej koncepcji władzy, w której uniwersalna władza przypisa-
na jest konkretnej jednostce, umiejscowionej w strukturze – czyli suwerenowi.

91 M. Foucault, Trzeba bronić społeczeństwa. Wykłady w College de France, przeł. M. Kowalska, 
Warszawa 1998, s. 39.

92 Foucault miał pewne trudności ze sformułowaniem swojej koncepcji władzy i nigdy nie poświęcił tej 
problematyce osobnego opracowania, stąd też rozważania nad władzą są rozsiane w różnych pismach i ana-
lizach historycznych. Dopiero w roku 1968, kiedy to podnoszone przez niego kwestie związane z władzą 
nabrały znaczenia politycznego, uświadomił sobie, jak nieśmiało podejmował problemy społecznego i poli-
tycznego uwikłania władzy, co dało mu odwagę do podjęcia owej problematyki na nowo. Co więcej, trudno-
ści związane ze zdefi niowaniem władzy zaowocowały labilnością tego pojęcia i brakiem jednoznacznej per-
spektywy; zob. więcej, A. Kapusta, Filozofi a ekstremalna wokół myśli krytycznej Michela Foucaulta..., 
op.cit., s. 96.

93 M. Foucault, Trzeba bronić społeczeństwa..., op.cit., s. 18–19.
94 Zob. J. Szacki, Historia myśli..., op.cit., s. 904.
95 Ch. C. Lemert, G. Gillan, Michel Foucault..., op.cit., s. 162.
96 M. Foucault, Porządek dyskursu – wykład inauguracyjny wygłoszony w College de France, 2 XII 1970, 

przeł. M. Kozłowski, Słowo / obraz terytoria, Gdańsk 2002, s. 38.
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co społeczne97. Stąd też, podobnie jak Bourdieu, również Foucault stoi na stanowisku, iż 
język w żadnym wypadku nie jest neutralnym reprezentantem świata, lecz czynnikiem 
go konstytuującym, a zarazem określającym kategorie myślenia i sposoby percepcji rze-
czywistości. Zadaniem badacza jest więc – opierając się na analizie ludzkich zachowań 
językowych – rekonstruowanie owych kategorii myślenia i sposobów percepcji świata98, 
jak również wskazywanie, które wątki zostały wyeliminowane z dyskursu. Innymi sło-
wy, podobnie jak Bourdieu, również Foucault ukazuje język jako narzędzie wywierania 
wpływu na ludzi, jako instrument przemocy symbolicznej. Dla obydwu autorów język 
jest siedliskiem niemych nawyków myślowych. Jak bowiem zauważa Foucault: „ludzie 
sądzą, że panują nad słowami, nie wiedzą, że sami poddają się ich wymogom, kiedy 
tylko oddają swoje myśli wyrazom, nad którymi nie panują”99. 

2.2.2. Społeczeństwo wykluczone z udziału w dyskursie – władza 
pastoralna

Obydwaj francuscy autorzy wskazują wyraźnie na zjawisko wykluczenia społeczeństwa 
z udziału w dyskursie i sprowadzenia go do roli biernej masy, którą można manipulować 
za pomocą różnorodnych technik służących kreowaniu określonego obrazu rzeczywisto-
ści społecznej. Jak zauważa Z. Melosik, 

dyskursywna walka o znaczenie – i narzucanie ich jako obowiązujących – jest związana z dążeniem 
do uprawomocnienia w społeczeństwie określonych „wersji rzeczywistości”, kosztem wersji al-
ternatywnych. Takie uprawomocnienie stanowi „operację zamykania”: chroni jedne interpretacje, 
a inne – za pomocą sankcji społecznej – marginalizuje i zmusza do milczenia100. 

Oznacza to, że wykluczane są wątki, które z jakichś powodów nie powinny pojawić 
się w publicznym obiegu. Owo wykluczenie wynika z tego, że kontrolę nad dyskursem 
sprawują ci nieliczni, uprzywilejowani, zaliczający się do elity symbolicznej w rozumie-
niu Bourdieu, albo też do Foucaultiańskich „pasterzy” sprawujących władzę nad swymi 
posłusznymi „stadami”. Warto chwilę zatrzymać się nad tą niezwykle ciekawą koncep-
cją władzy pastoralnej, zaproponowaną przez Foucaulta. 

Wizja społeczeństwa zniewolonego przez praktyki komunikacyjne o charakterze nie-
obywatelskim oznacza, iż podąża ono bezrozumnie, tak jak „stado owiec”, za głosem 
swego „pasterza”. Jest to społeczeństwo bierne, uległe, podatne na manipulacyjne zabie-
gi językowe tych, którzy wyposażeni są we władzę. Foucault, wykorzystując określenia 
„władza pastoralna” oraz „gra pasterz-stado”, pragnie zobrazować to, co uważa za roz-
powszechnioną wizję rządzenia101. Metafora zakłada bowiem, iż głównym celem rzą-

97 J. Marzec, Dyskurs, tekst, narracja. Szkice o kulturze ponowoczesnej, Ofi cyna Wydawnicza „Impuls”, 
Kraków 2002, s. 25.

98 M. Foucault, Archeologia wiedzy, przeł. A. Siemek, wstęp Jerzego Topolskiego, Państwowy Instytut 
Wydawniczy, Warszawa 1977, s. 13.

99 Zob. M. Foucault, Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych, przeł. T. Komendant, Słowo/ob-
raz terytoria, Gdańsk 2005, s. 109.

100 Z. Melosik, Poststrukturalizm jako teoria życia społecznego, „Kultura Współczesna”, 1997 nr 1, 
s. 111–112.

101 Zob. B. Hindess, Filozofi e władzy..., op.cit., s. 124.
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dzących jest powiększenie dobrobytu poddanych za pomocą drobiazgowej i rozległej 
regulacji ich zachowań. Tak więc „pasterz” sprawuje władzę pastoralną nad swoim sta-
dem na podstawie znacznie bardziej ugruntowanego i ciągłego stosunku pomiędzy rzą-
dzącym i rządzonym niż ten, kto dopuszcza jakikolwiek standardowy model rządzenia 
na mocy zgody102. Warto też dodać, iż władza pastoralna w rozumieniu Foucaulta zde-
cydowanie bardziej związana jest z dobrem poddanych niż ich wolnością. Wynika to 
stąd, iż pasterz nie potrzebuje zgody, by sprawować władzę nad swymi poddanymi. 
Pasterz jest istotą wyższej rangi, która może wymagać od owiec działania, nie potrzebu-
jąc na to zgody103.

Powyższe refl eksje należy uzupełnić omówieniem wybranych technik erystycznych, 
drobiazgowo opisanych przez A. Schopenhauera, oraz na nowo opracowanych przez 
M. Kochana. Schopenhauer, dostrzegając siłę słowa, za pomocą którego można manipu-
lować obrazem rzeczywistości społecznej, a zatem również odbiorcami, w niezwykły 
sposób zbiega się swą refl eksją z założeniami władzy duszpasterskiej M. Foucaulta. Jak 
bowiem zauważa, ludzie są jak owce, które idą za swoim baranem, gdziekolwiek ich 
prowadzi. Łatwiej jest im umrzeć, niż myśleć104. Tak naprawdę to, co nazywa się zda-
niem ogółu, jest ściśle biorąc zdaniem dwóch, trzech osób, za którymi ślepo podąża 
reszta. Nieliczni, którzy są zdolni do wydawania własnych sądów, muszą zamilczeć. 
Ci zaś, którym wolno mówić, to ludzie niezdolni do własnego zdania i własnego sądu. 
Są oni tylko echem cudzych poglądów, stąd też tym gorliwiej ich bronią, zgodnie z za-
sadą, iż bardzo mało ludzi umie myśleć, ale jakiś pogląd chce mieć każdy105.

Spośród niezwykle interesujących i różnorodnych technik erystycznych należy wy-
brać takie, które najczęściej spotykane są w dyskursie politycznym, i których zadaniem 
jest zdyskredytowanie, ośmieszenie czy też pokonanie przeciwnika. Po pierwsze, jest to 
bełkot, czyli potok bezsensownych słów, polegający na konstruowaniu wypowiedzi za 
pomocą słów powszechnie uważanych za trudne, do których dorzuca się garść słów 
prostych, łatwo przyswajalnych, a całość łączy się sformułowaniami w rodzaju: „jak 
łatwo zauważyć”, „co istotnie wpływa”, „decydujące więc będzie”. Jak przekonuje 
Schopenhauer, celem takiej techniki jest zadziwienie i oszołomienie przeciwnika, 
w szczególności, gdy ten nie potrafi  samodzielnie myśleć. Można mu więc zaimpono-
wać plotąc z poważną miną jakieś uczone i głębokie nonsensy106. Po drugie, tzw. „woda 
na młyn”, jak nazywa tę technikę Kochan, czyli dyskredytowanie rozmówcy, który po-
rusza jakiś istotny problem, poprzez wskazanie, że próbuje on – kierując się nieczystymi 
intencjami – zniszczyć kogoś (np. w dyskursie skrajnej prawicy często pojawia się fi gu-
ra bliżej nieokreślonego wroga, widoczna w takich sformułowaniach, jak: „określone 
kręgi zachodnie”, „koła wrogie Polsce”)107. Po trzecie, jest to Schopenhauerowski „przy-
kład przeciwieństw” (exemplum in contrarium), polegający na obaleniu ogólnej tezy 
przez podanie jednostkowego przykładu, który tej tezie przeczy. Na przykład rozmówca 

102 Ibidem.
103 Ibidem.
104 A. Schopenhauer, Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów, przeł. J. Lorenowicz, Wydawnictwo 

Verso, Kraków 2006, s. 34.
105 Ibidem, s. 35–37.
106 Ibidem, s. 40.
107 Zob. M. Kochan, Pojedynek na słowa..., op.cit., s. 107–108. 



50

„A” wygłasza ogólną tezę, zgodnie z którą poprawia się sytuacja polskich rolników. Na 
to rozmówca „B” stosuje argumentację exemplum in contrarium: „ale mój sąsiad – rol-
nik ledwo wiąże koniec z końcem”108. Po czwarte, jest to słynna technika retorsio argu-
menti, polegająca na odwróceniu argumentu, czyli na wykorzystaniu argumentu podane-
go przez rozmówcę do uzasadnienia przeciwnego stanowiska. Na przykład „A”, broniąc 
kogoś używa następującego argumentu: „jest to dziecko, należy traktować je pobłażli-
wie!”. Na to rozmówca „B” odwraca ów argument: „dlatego też właśnie, że to dziecko, 
należy je nauczać, aby nie zrosło się ze swymi złymi nawykami109. Po piąte, warto wspo-
mnieć o nazwanej przez Kochana technice „szukania dziury w całym”, polegającej na 
wyszukiwaniu pozornej (lub realnej) sprzeczności w czyichś poglądach. Jest to, innymi 
słowy, Schopenhauerowska argumentacja ad hominem albo ex concessis110. Przykładem 
podanym przez Schopenhauera, może być sytuacja, w której przeciwnik broni na przy-
kład samobójstwa. Wówczas pytamy: „to czemu sam się nie powiesisz?”. Po szóste, jest 
to tzw. drastyczny opis, czyli zilustrowanie prezentowanego stanowiska konkretem 
i opisanie go w detalach, przy użyciu drastycznych obrazów i dosadnych, nacechowa-
nych emocjonalnie słów111. Po siódme, jest to niezwykle ciekawa technika zwana „iro-
niczną niekompetencją”, która polega na pozornym przyznaniu się do niekompetencji, 
niewiedzy, co służy zdyskredytowaniu rozmówcy i jego wywodu. Deklaracja, że coś jest 
za mądre, znaczy bowiem w podtekście: „to zupełny bełkot”, szczególnie, gdy taką „nie-
wiedzę” eksponuje uznany ekspert w danym zakresie112. Po ósme, jest to zabieg ery-
styczny polegający na sprowadzeniu istoty sporu do potocznych sądów czy obserwacji, 
które upraszczają i zaciemniają problematykę, ale jednocześnie ułatwiają odbiorcy przy-
jęcie racji jednego z rozmówców113. Kochan określa to oryginalnie techniką pod tytułem: 
„ziemniaki podrożały, czyli do laików”. Po dziewiąte, niezwykle ważną techniką ery-
styczną jest tzw. argumentum ad verecundiam. Jest to argumentacja, w której zamiast 
argumentów używa się autorytetów. Najskuteczniej działają takie argumenty, których 
rozmówca w ogóle nie rozumie (w postaci na przykład greckich bądź łacińskich senten-
cji, które niewiele znaczą). W zakres tak rozumianej argumentacji wchodzą również 
wypowiedzi polegające na odwołaniu się do przekonania, że dany pogląd został przyjęty 
przez ogół („wszyscy wiedzą”, „każdy to rozumie”, „dla wszystkich jest to jasne”)114. 
Po dziesiąte, istotnym sposobem zwalczania argumentów rozmówcy jest zastosowanie 
techniki zwanej „nienawistną kategorią pojęć”, która polega na usunięciu przeszkadza-
jącego nam twierdzenia przeciwnika poprzez zaliczenie go do jakiejś nienawistnej nam 
kategorii pojęć (nawet wtedy, gdy zachodzi między nimi bardzo luźne powiązanie), np.: 
„to ateizm!”; albo „to globalizm!” itp. (założenie – „o, my to już znamy”, „to już dawno 
zostało przez nas odrzucone”)115. 

108 Zob. ibidem, s. 131.
109 Zob. A. Schopenhauer, Erystyka..., op.cit., s. 32.
110 Ibidem, s. 27–28.
111 M. Kochan, Pojedynek na słowa..., op.cit., s. 150.
112 Ibidem, s. 153.
113 Ibidem, s. 156.
114 Zob. A. Schopenhauer, Erystyka..., op.cit., s. 33–36.
115 Ibidem, s. 38.
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Kolejne techniki, wymagające skrótowego omówienia, to nazwane przez Kochana: 
„strzał do własnej bramki” oraz „to już było”. Pierwsza z nich, to po prostu 
Schopenhauerowska argumentacja „za pomocą motywów na wolę”, polegająca na wy-
tknięciu rozmówcy, że głosi coś, co przyniesie szkodę jemu albo odbiorcom116. Ta druga 
natomiast stanowi odrzucenie argumentów przeciwnika pod pretekstem, że podobnych 
argumentów używano już w przeszłości. Warto odnieść się tu do przykładu zapropono-
wanego przez Kochana: 

„A”: „Czy poda się pan do dymisji z powodu paraliżu na drogach i bierności służb drogowych 
zaskoczonych zimą?” „B”: „to robi się już nudne, co roku jest taka sama sytuacja i ktoś chce, bym 
podał się do dymisji”117. 

Ostatnia technika, o której warto tu wspomnieć, zwana argumentum ad personam, 
wymierzona jest bezpośrednio w rozmówcę, gdyż odnosi się do jego cech osobistych. 
Polega na zaatakowaniu go w sposób obraźliwy, grubiański. Innymi słowy porzuca się 
przedmiot sporu i atakuje się osobę przeciwnika w jakikolwiek sposób118. 

Podsumowując, koncepcja Foucaulta w odniesieniu do władzy pastoralnej, jak rów-
nież założenia Bourdieu w zakresie przemocy symbolicznej stosowanej przez klasę do-
minującą, pozwalają na dokonanie analizy stosunków władzy przejawiających się w ob-
rębie dyskursu politycznego. W obydwu podejściach język znamionuje przemoc, 
racjonalność o charakterze instrumentalnym (utylitaryzm) jak również wzmacnianie nie-
równości pomiędzy rozmówcami, co może być osiągane za pomocą najrozmaitszych 
technik językowych, takich jak: brutalność językowa przejawiająca się nadużywaniem 
inwektyw i obraźliwych słów, rytualizacja wykluczająca z góry porozumienie i służąca 
wyłącznie zmyleniu adwersarza, ideologizacja dyskursu, polegająca na nieuzasadnio-
nym odwoływaniu się do elementów historycznych, w celu wywołania strachu, lęku, 
niepokoju czy poczucia winy. Ponadto przemoc ta może być bardzo subtelna, tak jak ją 
rozumieją francuscy autorzy.

Wszystkie wspomniane w rozdziale cechy komunikacji składają się łącznie na model 
dyskursu nieobywatelskiego, którego ostatecznym celem jest zdyskredytowanie i poko-
nanie rozmówcy, oraz instrumentalne posługiwanie się językiem obliczone na zjednanie 
sobie poparcia odbiorców w imię partykularnych interesów. Tak więc za pomocą owych 
technik możliwe jest sprawowanie dyskursywnej władzy, co skutkuje nierównym dostę-
pem do przestrzeni publicznej w rozumieniu Habermasowskim. 

2.3. Zestawienie dwóch modeli dyskursu

Na zakończenie niniejszego rozdziału warto dokonać zestawienia obydwu modeli dys-
kursu. Syntetycznie ujmując, obywatelski model dyskursu polega na tym, iż pomiędzy 
rozmówcami panuje symetryczność relacji, możliwa jest swobodna wymiana argumen-
tacji, partnerzy nastawieni są względem siebie kooperacyjnie, gdyż pragną – wsłuchując 

116 M. Kochan, Pojedynek na słowa..., op.cit., s. 173.
117 Ibidem, s. 95.
118 A. Schopenhauer, Erystyka..., op.cit., s. 41.
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się w swoje racjonalne argumenty – wypracować kompromis i dojść do porozumienia. 
Dyskusji przyświeca zatem świadomość istnienia dobra wspólnego, jej rezultatem bę-
dzie uwolnienie dyskursu od struktur panowania i przemocy o charakterze symbolicz-
nym.

Natomiast nieobywatelski model dyskursu polega na istnieniu relacji dominacji 
i podporządkowania pomiędzy uczestnikami zdarzenia komunikacyjnego wyklucza się 
w nim wątki, narzuca określony sposób postrzegania rzeczywistości, stosuje się nieczy-
ste reguły gry (czyli między innymi techniki erystyczne). Uczestnicy dyskusji nastawie-
ni są względem siebie konfrontacyjnie, gdyż chodzi im głównie o zniszczenie przeciw-
nika w imię swoich wąsko pojętych, instrumentalnych celów. Ostatecznie więc dyskurs 
przybiera formę walki bądź gry umacniającej pozycję klasy dominującej. 

Tabela 1. Model dyskursu obywatelskiego i nieobywatelskiego

MODEL
DYSKURSU OBYWATELSKIEGO

MODEL
DYSKURSU NIEOBYWATELSKIEGO

J. HABERMAS: 
Teoria działania komunikacyjnego oraz idea sfery pu-

blicznej

P. BOURDIEU: 
Koncepcja pola politycznego; teoria przemocy symbolicznej

M. FOUCAULT: 
Koncepcja władzy duszpasterskiej; koncepcja dyskursu 

i władzy
– symetryczność relacji między uczestnikami dyskursu – dominacja, brak symetryczności relacji między uczestnika-

mi dyskursu
– otwartość dyskursu; 
– swobodna wymiana argumentacji;
– wielość wątków; 
– jawne stosunki władzy lub ich brak; 
– brak przymusu;

– zamknięty dyskurs;
– wykluczanie wątków;
– argument siły;
– ukryte stosunki władzy; 
– przymus

– porozumienie, konsensus – utylitaryzm, pragmatyzm 
– etyka mowy – etyka walki
– racjonalność komunikacyjna – racjonalność strategiczna, celowa

– realizacja dobra wspólnego – realizacja dobra partykularnego
– debata racjonalna – walka lub gra 

UWOLNIENIE DYSKURSU OD WPŁYWU STRUKTUR 
PANOWANIA I DOMINACJI POLITYCZNEJ

DYSKURS PODPORZĄDKOWANY INTERESOM KLASY 
DOMINUJĄCEJ (ELIT RZĄDZĄCYCH)

Źródło: opracowanie własne



Rozdział 3

DEBATA NICEJSKO-KONSTYTUCYJNA
W POLSKIEJ PRASIE

Jak już wspominano, niniejsze badania, choć osadzone w szerokim kontekście, którym 
jest dyskurs publiczny na temat Unii Europejskiej, koncentrują się wyłącznie na kwestii 
wycinkowej: na dyskursie politycznym związanym z problematyką nicejsko-konstytu-
cyjną w wybranych środkach masowego przekazu, w ograniczonych ramach czasowych. 
Zawężenie materiału badawczego wynika, po pierwsze, z ogromnej ilości różnorodnych 
przekazów medialnych składających się na dyskurs publiczny w zakresie szeroko poję-
tej problematyki unijnej (stąd też wybranych zostało pięć wiodących tytułów prasowych) 
jak również – po drugie – z wielości wątków tematycznych, jakie wiążą się z problema-
tyką unijną (stąd zawężono tematykę analizy do tych przekazów medialnych, które kon-
centrują się wokół problematyki nicejsko-konstytucyjnej). 

Uwzględniony przedział czasowy, w którym ukazywały się artykuły na wybrany te-
mat, nie jest w pełni wyczerpujący. Zarówno przed 18 września 2003 roku (czyli przed 
słynnym wystąpieniem Jana Rokity w Sejmie, gdy padło hasło „Nicea albo śmierć”), jak 
i po 1 czerwca 2005 roku (czyli po odrzuceniu w referendach francuskim i holenderskim 
projektu Traktatu Konstytucyjnego) ukazywały się teksty wpisujące się w problematykę 
nicejsko-konstytucyjną. Jednak szczególne natężenie problematyki przypada właśnie na 
wspomniany okres. 

Warto podkreślić, że debata nicejsko-konstytucyjna odznaczała się na łamach gazet 
sporą dynamiką i przez ponad półtora roku praktycznie zdominowała wszystkie inne 
kwestie związane z Unią Europejską, jakie pojawiały się w tym czasie w prasie (choć jak 
wiadomo, po akcesji Polski do UE temat „unijny” w szerokim rozumieniu zszedł na plan 
dalszy w porównaniu z innymi wydarzeniami związanymi z polityką krajową bądź za-
graniczną; dominowały bardziej „elektryzujące” wydarzenia, takie jak na przykład afery 
korupcyjne czy też wojna w Iraku). 
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3.1. Materiał badawczy – struktura i uzasadnienie wyboru 

Dobór materiału prasowego podyktowany został potrzebą uwzględnienia gazet, które 
były – w analizowanym przedziale czasowym – z jednej strony poczytne, z drugiej zaś 
opiniotwórcze. Wybrano więc „Fakt” (najbardziej poczytna, ale niezbyt opiniotwórcza) 
„Gazetę Wyborczą” (bardzo poczytna i opiniotwórcza) i „Rzeczpospolitą” (dość wąskie 
grono czytelników, ale najbardziej opiniotwórcza). Ponadto istniała potrzeba reprezen-
tacji w miarę pełnego wachlarza orientacji politycznych, stąd do analizy włączone zosta-
ły takie pozycje prasowe, jak „Nasz Dziennik” oraz „Trybuna” (najniższy odsetek czy-
telnictwa, średni poziom opiniotwórczości).

Tabela 2. Zestawienie materiałów prasowych (IX 2003 – V 2005)

Tytuł gazety* Fakt Gazeta 
Wyborcza Rzecz pospolita Trybuna Nasz Dziennik

Czytelnictwo** w %
23,66 

I miejsce
18,88 

II miejsce
3,82 

III miejsce
0,76 

IV miejsce brak danych

Opiniotwórczość (liczba 
cytowań za rok 2004***)

1979 
VI miejsce

10 788 
II miejsce

10 906 
I miejsce

2229 
IV miejsce brak danych

Tytuł działu opinii Idee Opinie felietony
Opinie, 

W rzeczy samej, 
Plus-Minus 

Opinie, 
Komentarze

Myśl jest bronią, 
Wiara ojców, 

Ostatnia strona

Liczba artykułów publicys-
tycznych IX 2003–VI 2005

18 90 111 20 100

Tytuł rubryki 
listów od czytelników

Wasze listy Listy Od czytelników Twoja Trybuna Czytelnicy

Liczba listów od czytel-
ników IX 2003–VI 2005

4 4 26 57 25

Źródło: opracowanie własne

Jak wynika z tabeli, poczytność danej gazety wcale nie koresponduje z jej opinio-
twórczością. Zgodnie z raportem Instytutu Monitorowania Mediów1 za rok 2004, lide-

1 Instytyt Monitorowania Mediów, Raport za rok 2004; www. instytut.com.pl.
* W zestawieniu nie uwzględniono „Superexpresu”, który plasuje się po GW z 11 procentowym czytel-

nictwem. Wynika to z konieczności uchronienia się przed „nakładaniem” się gazet posiadających podobny 
„profi l”, zaś „Superexpress” i „Fakt” wydają się przynależeć do podobnego „gatunku” tabloidów. Poza tym 
w badanym przedziale czasowym w „Superexpresie” ukazało się w sumie zaledwie 6 artykułów na temat 
nicejsko-konstytucyjny, stąd też był to temat marginalny.

** Dane: PBC General, zrealizowane przez SMG/KRC, maj 2004 – kwiecień 2005, N=36144; www.
pbczyt.pl/wyniki/.

*** Raport Instytutu Monitorowania Mediów (www. instytut. com.pl) za rok 2004; „Superexpress” znaj-
duje się na pozycji VII pod względem opiniotwórczości, mierzonej liczbą cytowań artykułów prasowych 
w innych mediach.
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rem w zakresie opiniotwórczości była „Rzeczpospolita” (10906 cytowań). Na drugim 
miejscu plasowała się „Gazeta Wyborcza” (10788 cytowań), następnie „Trybuna” (2229 
cytowań), „Fakt” (1979 cytowań). W przypadku „Naszego Dziennika” brak jest jakich-
kolwiek danych zarówno na temat opiniotwórczości, jak i czytelnictwa.

Przedmiotem analizy są artykuły prasowe o tematyce nicejsko-konstytucyjnej za-
mieszczane w dziale „opinie”, jak również listy od czytelników. Ograniczenie analizo-
wanego materiału wyłącznie do publicystyki wynika po pierwsze, ze specyfi ki badaw-
czej, ponieważ przedmiotem zainteresowania jest dyskurs polityczny (a więc dyskurs 
elit symbolicznych – publicystów, dziennikarzy, ekspertów, polityków, naukowców 
itp.) na tematy polityczne, po drugie zaś, z konieczności dokonania redukcji tak obfi tego 
i różnorodnego piśmiennictwa dziennikarskiego, którego nie sposób ogarnąć bez przyję-
cia jakiegoś odgórnego kryterium selekcji. Poza tym to właśnie w publicystycznych 
działach gazet pojawiały się najczęściej argumentacyjne polemiki, które stanowią przed-
miot analizy.

3.1.1. Debata prasowa

Warto w tym miejscu dokonać istotnego uściślenia defi nicyjnego. Otóż używane jest tu 
pojęcie „debata” w odniesieniu do analizy prasy, co może wydawać się pewnym naduży-
ciem. Konieczne jest zatem wyjaśnienie owej kwestii. Zazwyczaj określenia „debata” 
używa się w kontekście dyskusji, jakie toczone są przez rozmówców zgromadzonych 
w jednym miejscu, z udziałem moderatora, który czuwa nad ich przebiegiem, udziela 
głosu, zadaje pytania, i ogólnie rzecz biorąc, dba o porządek rozmowy. Nieco inaczej 
rzecz wygląda w przypadku debat pojawiających się na łamach prasy, brakuje tu bo-
wiem zarówno równoczesności uczestnictwa dyskutantów, jak i osoby moderatora. 
Okazuje się jednak, że nie przekreśla to istnienia „debaty prasowej”. Owszem, brak jest 
wymienionych, klasycznych elementów debaty, ale zachowany zostaje ów rdzeń defi ni-
cyjny, czyli rodzaj publicznie toczonej dyskusji (z uwzględnieniem pewnych przepisów 
proceduralnych), podczas której dyskutanci w wyczerpujący sposób przedstawiają swo-
je stanowiska w zakresie jakiegoś głównego, spójnego wątku tematycznego i starają się 
wzajemnie przekonać do własnych argumentów. W przypadku prasy, debata rozciągnię-
ta jest w czasie i może trwać nawet latami, osobą moderatora (czyli udzielającego i od-
bierającego głos oraz nadającego ton dyskusji) może być po prostu zespół redakcyjny. 

Dokonując przeglądu literatury przedmiotu można zauważyć, że termin „debata pra-
sowa” funkcjonuje dość powszechnie wśród badaczy dyskursu. Takiego sformułowania 
użył m.in. M. Beylin2, nadając swemu artykułowi tytuł: Spory pamięci. Analiza debaty 
prasowej, i wskazując – w odwołaniu do „burzy”, jaka miała miejsce na łamach „Gazety 
Wyborczej”3 po opublikowaniu artykułu pt. O prawdę i pojednanie – iż „na łamach pis-
ma rozpętała się ostra i długa dyskusja (...)”4 odnosząca się do dwóch politycznych obo-

2 Jest to autor rozdziału książki, do której wielokrotnie odwoływano się w niniejszej pracy (Rytualny chaos. 
Studium dyskursu publicznego pod redakcją M. Czyżewskiego, A. Piotrowskiego oraz S. Kowalskiego). 

3 Artykuł A. Michnika pt. O prawdę i pojednanie, „Gazeta Wyborcza” z 9 września 1995 r.
4 M. Beylin, Spory pamięci. Analiza debaty prasowej [w:] M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski, 

Rytualny chaos..., op.cit., s. 227.
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zów: „solidarnościowego” i „postkomunistycznego”. Autor mówi w tym kontekście 
o „uczestnikach dyskusji”, czyli osobach wyrażających swoje opinie na łamach gazety. 
Zatem traktuje ich jak partnerów dyskusji, choć nie występuje w tym przypadku stycz-
ność czasowo-przestrzenna. 

Tak więc na potrzeby niniejszej pracy pojęcie „debata” odnosić się będzie do dyskusji 
pojawiających się na łamach prasy. Rozumiane będzie zatem jako zogniskowana wokół 
konkretnego problemu dyskusja (wymiana zdań, opinii) toczona za pośrednictwem publi-
kowanych artykułów prasowych ukazujących się w określonym przedziale czasowym. 

3.1.2. Profi le dyskursywne gazet 

Wykorzystując dwa modele dyskursu – obywatelski oraz nieobywatelski – które wypeł-
niają całą przestrzeń możliwych zachowań komunikacyjnych, w analitycznej części roz-
ważań identyfi kowane są cechy obydwu typów dyskursu. Z uwagi na to, że rzeczywistość 
zawsze odbiega od modeli, proponuje się, by specyfi czne cechy każdej z gazet, jakie wy-
łonią się w trakcie analizy, nazwać zbiorczo „profi lem dyskursywnym”, w którym praw-
dopodobnie z różnym natężeniem pojawią się elementy obywatelskiego i nieobywatelskie-
go dyskursu. Całość „przestrzeni” analitycznej prezentuje się w następujący sposób:

Po pierwsze, należy zbadać istnienie wątków tematycznych w ramach wybranej pro- 
blematyki (jej wieloaspektowość, bądź też wątki przemilczane). Równocześnie istotny 
wydaje się być udział opinii zagranicznych polityków, ekspertów i komentatorów, za-
mieszczanych na łamach polskiej prasy. Po drugie, analizowane jest dominujące na ła-
mach poszczególnych tytułów prasowych słownictwo, co ma pozwolić zidentyfi kować 
zamknięty bądź otwarty charakter dyskursu (słownictwo konsensualne bądź też wojen-
ne). W tym zakresie analizowany jest również obraz relacji polsko-unijnych. Po trzecie, 
badane są rodzaje argumentacji, stosowane przez tych, którzy wypowiadali się na ła-
mach prasy. Po czwarte, analizowane jest istnienie połączeń wewnętrznych z zewnętrz-
nymi, jakie pojawiały się w ramach zainicjowanych na łamach prasy dyskusji. 
„Połączenia” w obrębie debat to nic innego jak odnoszenie się publicystów danej gazety 
do innych autorów tekstów zamieszczanych w tym samym tytule prasowym (połączenie 
wewnętrzne), oraz nawiązania do autorów wypowiadających się na łamach innych gazet 
(połączenia zewnętrzne). Równocześnie analizowane są tzw. zworniki dyskusji, czyli te 
artykuły, które inicjowały „mikrodebaty”, ogniskujące wokół siebie ożywioną wymianę 
argumentacji w postaci wewnętrznych i zewnętrznych połączeń. Wszystkie owe połą-
czenia składają się na tzw. siatkę dyskursywną, czyli sieć krzyżujących się, wzajemnych 
odniesień, w obrębie których wymieniane były opinie i polemiki. Po piąte, analizowany 
jest również udział czytelników w tak rozumianej wymianie opinii, i choć głos czytelni-
ków przynależy już do dyskursu publicznego, nie zaś politycznego, stanowi on znako-
mity materiał badawczy dla poznania wybranych obywatelskich reakcji na językowy 
obraz świata przedstawiany na łamach poszczególnych gazet. Po szóste, w świetle po-
wyższych cech przekazu istotne staje się poznanie intencji komunikacyjnych uczestni-
ków dyskursu. Pozwala ono bowiem na stwierdzenie, czy określony profi l dyskursywny 
wpisuje się w upowszechnianie dyskursywnej dominacji i przymusu, czy też umożliwia 
swobodną, otwartą i obywatelską formę komunikowania. 
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Tabela 3. Profi le dyskursywne gazet

D
Y
S
K
U
R
S 

O
B
Y
W
A
T
E
L
S
K
I

CECHY DYSKURSU Profi l dyskursywny
DYSKURS OTWARTY • wielość wątków tematycznych

•  słownictwo konsensulane (porozumienie, dialog, zaufanie; krytyka wojen-
nego słownictwa)

• listy do redakcji (różnorodność, wielość)

• udział głosów z zagranicy

RACJONALNOŚĆ 
KOMUNIKACYJNA

• siatka powiązanych artykułów (zworniki)

•  strategie argumentacyjne (racjonalność; zachowanie roszczeń ważnościo-
wych)

•  etyka mowy (sposoby wzajemnego odnoszenia się; szacunek dla poglą-
dów odmiennych)

BRAK DOMINACJI 
I PRZYMUSU

• przejrzystość reguł komunikacyjnych

• jawność intencji nadawcy

D
Y
S
K
U
R
S 

N
I
E
O
B
Y
W
A
T
E
L
S
K
I

DYSKURS ZAMKNIĘTY
• redukcja wątków (wykluczanie tematyki, pomijanie; jednostronność)

• blokowanie porozumienia; podziały; bariery komunikacyjne; 

• brak listów do redakcji lub ich znikoma liczba; listy jednostronne

• znikomy udział głosów z zagranicy
RACJONALNOŚĆ 
STRATEGICZNA •  brak siatki dyskursywnej (brak odniesień autorów; zrytualizowany przekaz 

jednostronny)

•  instrumentalne strategie argumentacyjne (techniki erystyczne; ideologiza-
cja; rytualizacja; brutalizacja dyskursu) 

• etyka walki (słownictwo wojenne)

DOMINACJA; PRZYMUS • nieprzejrzystość reguł komunikacyjnych

• ukryte intencje komunikacyjne

Źródło: opracowanie własne
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3.2. Słowa klucze czy słowa pułapki debaty 
nicejsko-konstytucyjnej?

Rozważania należy rozpocząć od analizy dwóch słów, które wyraźnie dominowały w dys-
kusji nad instytucjonalną reformą Europy, czyli pojęć: „konstytucja europejska” oraz 
„Nicea”.

Najbardziej kontrowersyjne było stosowanie w analizowanych materiałach praso-
wych pojęcia „konstytucja” w odniesieniu do zapisów Traktatu Konstytucyjnego5. Warto 
przypomnieć, że pojęcie konstytucji6 zostało ukształtowane w XVIII wieku w odniesie-
niu do państwa narodowego. W prawniczym tego słowa znaczeniu, konstytucja to akt 
prawa pisanego o najwyższej mocy prawnej w systemie danego państwa, określający 
podstawowe zasady ustroju państwa, regulujący ustrój naczelnych organów państwa, 
zakres ich kompetencji i wzajemne relacje, jak również formułujący podstawowe prawa, 
wolności i obowiązki jednostki. Konstytucja uchwalana jest i zmieniana w szczególnej 
procedurze7. Jak podkreśla Udo di Fabio, „pojęcie konstytucji jest (...) wielowarstwowe 
i charakteryzuje się nieoczekiwaną głębią i niemal mistycznym czarem. Ten, kto wypo-
wiada słowo »konstytucja«, nie uwolni się od patosu”8.

Idea „konstytucji europejskiej” związana była z „namysłem nad brakiem jednoznacz-
nego prawnego i politycznego kształtu integracji europejskiej”9. Chodziło więc o stwo-
rzenie podstawowych zasad ustrojowych Unii Europejskiej, gdyż – jak wiadomo – do-
tychczasowe uregulowania traktatowe niezbyt wyraźnie i wystarczająco je określały. 
Podczas debaty nad reformą instytucjonalną UE posługiwano się językiem konstytucyj-
nym, czyli językiem wprost zaczerpniętym z języka prawniczego10. 

Warto podkreślić, iż to właśnie prawnicy zastanawiają się nad zasadnością stosowa-
nia pojęcia konstytucji w odniesieniu do porządku prawnego Unii Europejskiej. Istnieje 
w tym zakresie kilka stanowisk, w tym dwa przeciwstawne, oraz wiele pośrednich. Do 
przeciwników używania pojęcia „konstytucja” w odniesieniu do uregulowań traktato-
wych UE zalicza się m.in. D. Grimma, J. Weilera, I. Warda. W ich przekonaniu, konsty-
tucją można określać wyłącznie porządek prawny państwa. Nie można więc stosować 
tego pojęcia w odniesieniu do organizacji ponadnarodowych. Natomiast zwolennicy sto-
sowania pojęcia „konstytucja europejska” odwołują się do argumentu związanego z ge-
nezą tego słowa. W takim genetycznym rozumieniu (łac. constututio, constituere) „kon-
stytucja” oznacza „ustanawiać, urządzać, uporządkowywać”11. Jak zauważa Wróblewski, 
„takie rozumowanie” odnosi się do pewnej konwencji językowej, odrywającej słowo 
„konstytucja” od jego niezbędnego związku z pojęciem państwa. Oznacza to, że konsty-

5 Pełna nazwa: „Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy”.
6 M. Wróblewski, Dyskurs konstytucyjny w Unii Europejskiej – pojęcie konstytucji i konstytucjonalizmu w po-

rządku prawnym Unii Europejskiej [w:] S. Dudzik (red.), Konstytucja dla Europy. Przyszły fundament Unii 
Europejskiej, Zakamycze, Kraków 2005.

7 Zob. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Wydawnictwo LIBER, Warszawa 2000, s. 34.
8 U. di Fabio, Mit i rzeczywistość, przeł. M. Kurkowska, „Nowa Europa, Przegląd Natoliński” 1/2005 s. 140.
9 M. Wróblewski., Dyskurs konstytucyjny..., op.cit., s. 73.
10 Ibidem, s. 74.
11 K. Kumaniecki, Słownik łacińsko-polski, PWN, Warszawa 1957, s. 119.
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tucja jest szczególnym sposobem organizacji życia politycznego, społecznego i gospo-
darczego pewnej zbiorowości12. Jak podkreśla P. Winczorek,

Użycie w tytule traktatu słowa „konstytucja” nie powinno wywoływać większych zastrzeżeń, 
jeśli dostrzeże się w nim podstawowe, łacińskie jeszcze znaczenie, zgodnie z którym constituo to 
tyle, co urządzam, porządkuję, ustanawiam. Traktat ma urządzać i uporządkować Unię. [P. Winczo-
rek, Nowa formuła suwerenności, Rz. 18.09.03]

W debacie nicejsko-konstytucyjnej Traktat Konstytucyjny opracowany przez 
Konwent określano właśnie mianem konstytucji, co zdaniem wielu komentatorów wpro-
wadziło w błąd opinię publiczną, jak również przyczyniło się do językowego zamazy-
wania rzeczywistej roli, jaką TK miał odegrać w Unii Europejskiej. Frazeologia prawni-
cza została podchwycona przez europejskich i polskich polityków, komentatorów, 
publicystów, a także poważanych analityków współczesnych społeczeństw europej-
skich, takich jak na przykład Ralf Dahrendorf, który w krytyczny sposób odnosił się 
w swej publicystyce do projektu TK. Jak przekonywał w jednym ze swych felietonów 
opublikowanych na łamach „Gazety Wyborczej”, traktat konstytucyjny to po prostu 
„urojona konstytucja”, równocześnie podkreślając, iż 

cynik mógłby się pokusić o stwierdzenie, że kiedy politykom kończą się pomysły, zabierają się do 
zmian w konstytucji (...) Unia wzięła się do pisania konstytucji. (...) Zmiana konstytucji to dla przy-
wódców politycznych wygodny sposób na odwrócenie uwagi od innych, znacznie mniej podatnych 
na zmiany, zagadnień polityki społecznej. 

[R. Dahrendorf, Konstytucja – towar zastępczy, GW 20–21.11.2003] 

Ale już w innym tekście, również zamieszczonym na łamach GW, zauważył, że 
„dziwny dokument, produkt przeciągających się posiedzeń Konferencji Międzyrządowej 
państw członkowskich Unii Europejskiej nie jest w sensie formalnym konstytucją”, do-
dając, iż traktat staje się szczególnie niejasny, gdy posługuje się językiem konstytucji 
[R. Dahrendorf, Urojona konstytucja, GW 21.10.2004].

Tak więc pojęcie „konstytucji europejskiej” czy też „eurokonstytucji” i „uniokon-
stytucji” funkcjonowało dość powszechnie na łamach wszystkich analizowanych gazet, 
nie tylko w treści artykułów publicystycznych, ale też eksponowane było w nagłów-
kach różnorodnych tekstów. Na łamach „Gazety Wyborczej” można było odnaleźć ta-
kie określenia, jak Konstytucja utopiona w Sekwanie [GW 28–19.05.05], Eurokonstytucja 
– czysty zysk [GW 17.05.05], Poprzyjmy konstytucję europejską [GW 3.01.05], 
Konstytucja na luzie [GW 30.10.04] czy też Urojona konstytucja [GW 21.10.04]. 
Podobne słownictwo dominowało w pozostałych gazetach, na przykład w „Trybunie” 
mówiło się o Konstytucji liberałów [Tr. 2.06.05] czy też Walce o konstytucję 
[Tr. 29.10.04]. „Fakt” operował takimi określeniami, jak: Unijną konstytucję zawsze 
będzie można zmienić [F. 25.06.04], Koniec konstytucji czy Europy? [F. 22.06.05], 
Konstytucja dla Europy to dzieło, o które warto walczyć, [F. 17.12.03]. W dominujący 
na łamach prasy codziennej „słownik” znakomicie wpasowała się również opiniotwór-
cza „Rzeczpospolita”, posługując się m.in. takimi hasłami, jak: Ich konstytucja i nasza 
polityka [Rz. 27–28.10.03], Konstytucyjny metaniepokój [Rz. 29.10.03], Konstytucja 

12 M. Wróblewski, Dyskurs konstytucyjny..., op.cit., s. 82.
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po przejściach [Rz. 23.03.04] czy też Konstytucja tymczasowa, omylna i niedoskonała 
[Rz. 21.06.04]. Frazeologia ta była też niezwykle bliska znanemu z eurosceptyzmu 
„Naszemu Dziennikowi”, na łamach którego można było odnaleźć cały wybór określeń 
odwołujących się do „konstytucji europejskiej”, w tym m.in.: Uniokonstytucja do kosza! 
[N.Dz. 3.08.04], Gabinetowa konstytucja [N.Dz. 29.10.04], Walec eurokonstytucji 
[N.Dz. 1.10.03], Konstytucyjny pseudokompromis [N.Dz. 27.11.03], Eurokonstytucja 
odbiera nam wolność [N.Dz. 16.03.05]. Powszechne używanie pojęcia „konstytucja” 
w odniesieniu do zapisów „Traktatu Konstytucyjnego” wytwarzało zatem pseudokomu-
nikację, przyczyniając się do zamykania dyskursu, jego ideologizacji i zacierania rze-
czywistego obrazu rzeczywistości społecznej. 

Podobnie było w przypadku drugiego słowa, które stanowiło hasło wywoławcze ca-
łej problematyki związanej ze sporem wokół uregulowań traktatu nicejskiego oraz kon-
stytucyjnego. Hasło „Nicea albo śmierć” wypowiedział w Sejmie Jan Rokita, podczas 
posiedzenia w dniu 18.09.2003 roku. Hasło to na dłuższy czas zadomowiło się w poli-
tycznym dyskursie, i wykorzystywane było zarówno przez ówczesną opozycję, jak i ko-
alicję rządową. Podchwycone zostało też przez dziennikarzy, publicystów, komentato-
rów czy ekspertów, zabierających głos w dyskusji. Było ono w różnorodny sposób 
modyfi kowane, przetwarzane, poddawane rozmaitym „wariacjom”. Co więcej, wykro-
czyło ono poza polską sferę publiczną i stało się na dłuższy czas ikoną polskiego sztyw-
nego stanowiska na arenie europejskiej. Wyrażało bowiem ideę gry o charakterze zero-
jedynkowym, w której nie ma miejsca na kompromis, negocjacje czy też ustępstwa. 
Dlatego też wokół hasła narosła dodatkowa metaforyka, związana z usztywnionym pol-
skim stanowiskiem. Retoryka walki, pola bitwy, umierania, okopywania się, bronienia 
swojej pozycji, bądź też inne zabarwione pejoratywnie określenia wyznaczały sposób 
dyskusji na temat spornych uregulowań Traktatu z Nicei oraz Traktatu Konstytucyjne-
go dla Europy. Pojawiły się więc takie sformułowania, nawiązujące do hasła, jak: „do 
Unii jak na wojnę” [GW 13.02.04], „bój nasz ostatni” [GW 13.02.04], „bronić, ale nie 
do śmierci” [GW 24.02.04], „nie umierajmy tak łatwo” [GW 24.03.04], „umierać za 
Niceę? Tak, ale inteligentnie” [Rz. 1.10.03], „Polska albo śmierć” [GW 30.10–1.11.05], 
„Bój to jest...” [Tr. 17.06.04], „Nicea albo śmierć, czyli głupota” [Tr. 12.12.03], 
„Awantura o Niceę” [Tr. 20.09.03], „Jest życie po Nicei” [Rz.3.10.03]. 

Analizę wspomnianych profi li dyskursywnych oraz wyników badań zacząć należy 
od „Rzeczpospolitej”, w której zidentyfi kowano najwięcej elementów dyskursu obywa-
telskiego. Następnie, dla kontrastu, omówiony został „Nasz Dziennik” oraz „Trybuna”, 
jako przykład skrajnie jednostronnej prezentacji problematyki nicejsko-konstytucyjnej 
(w obydwu przypadkach mamy do czynienia z „pseudokomunikacją” oraz tworzeniem 
„retorycznej wspólnoty” funkcjonującej na zasadzie relacji „pasterz-stado”). Ostatni 
rozdział przedstawia analityczne wnioski dotyczące „Gazety Wyborczej” oraz „Faktu”.



Rozdział 4

OTWARTOŚĆ KOMUNIKACYJNA
NA PRZYKŁADZIE „RZECZPOSPOLITEJ” 

W badanym przedziale czasowym publicystyka „Rzeczpospolitej” była bardzo rozbudo-
wana i zróżnicowana pod względem prezentowanych poglądów i opinii w zakresie pro-
blematyki nicejsko-konstytucyjnej. Można tu mówić o niezwykle złożonej debacie we-
wnętrznej, toczonej przez publicystów wymieniających argumenty i polemiki. Często 
obok siebie zamieszczane były artykuły, które w odmienny sposób opisywały problema-
tykę nicejsko-konstytucyjną (na przykład w wydaniu z 3.10.2004 zamieszczono obok 
siebie dwa różne punkty widzenia: Byle nie ta konstytucja Bronisława Wildsteina oraz 
Jest życie po Nicei Piotra Burasa). 

Należy zaznaczyć, iż na łamach żadnego innego dziennika nie stwierdzono tak rozbu-
dowanej „siatki” powiązanych ze sobą artykułów, które składają się na prasową dyskusję, 
rozłożoną w czasie. Warto zatem pokazać główne wątki tej debaty, czyli ukazać „zworni-
ki” (główne artykuły, które inicjowały swoiste wewnętrzne minidyskusje), opisać nie-
zwykle interesujące listy czytelników, które stanowią ważny element debaty, a także 
przeanalizować rodzaje argumentacji stosowane przez uczestników debaty prasowej. 

4.1. Nurty w ramach debaty nicejsko-konstytucyjnej
oraz dominujące słownictwo

Charakterystyczną cechą dyskursu dominującego na łamach „Rzeczpospolitej” było 
współwystępowanie obok siebie różnorodnych opinii, opierających się na odmiennej 
argumentacji i polemice między autorami, wypełniających wielogłosem stanowiska „za” 
i „przeciw” postanowieniom nicejskim. Co ciekawe, w badanym przedziale czasowym 
istniała niemalże idealna równowaga między owymi głosami. Nie zabrakło też opinii 
„wyważonych”, czyli diagnoz niezaangażowanych po żadnej stronie, chłodno rozważa-
jących argumentację zwolenników i przeciwników zapisów nicejskich oraz postanowień 
konwentowych.
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W ramach debaty nicejsko-konstytucyjnej wyróżniono trzy główne nurty, które sta-
nowią zarazem klucz kategoryzacyjny dla materiałów prasowych (wszystkie artykuły 
publicystyczne w zakresie badanej problematyki zaklasyfi kowano do jednego z trzech 
wyodrębnionych nurtów). 

Pierwszy z nich, to nurt narodowy. Był to nurt popierający stanowisko rządowe, czy-
li zachowanie ustaleń nicejskich oraz zapisów o chrześcijańskich korzeniach Europy 
w preambule. Przez oponentów nurt ten nazwany został „polityką zachowawczej ob-
strukcji” czy też mianem Obrońców Narodowego Interesu („ONI”). W ramach owego 
nurtu zidentyfi kowano 49 głosów, w tym 12 opinii czytelniczych. 

Najważniejsze cechy właściwe nurtowi narodowemu, to:
a) wskazywanie na konieczność bronienia ustaleń nicejskich, bez względu na sytu-

ację na arenie międzynarodowej. Jest to stanowisko sztywne, które można ująć 
stwierdzeniem: należy umierać za Niceę. Co istotne, Nicea jawi się jako „znak 
fi rmowy” polskiego stanowiska na arenie międzynarodowej, o czym świadczy 
poniższy cytat:

Niezależnie od tego, jak skończy się spór o zachowanie ustaleń z Nicei, już teraz debata nad 
hasłem „Nicea albo śmierć” dobrze służy rozważaniom o polskiej racji stanu. (...) Polityka ma to do 
siebie, że wymaga niekiedy znaku fi rmowego. W tym sensie hasło „Nicea albo śmierć” trafnie 
defi niuje postulat przeciwstawienia się groźnemu dla Polski procesowi zmian w Unii, jaki pojawił 
się parę lat temu. 

[P. Semka, Powrót narodowych egoizmów, Rz. 24.10.03]

b) przekonanie, że ewentualne weto będzie przejawem siły Polski na arenie mię-
dzynarodowej, nie zaś jej słabości. Zatem nie należy wahać się użyć weta: 

Postawienie weta konstytucji byłoby bardzo konkretnym dowodem naszej determinacji poli-
tycznej i ustawiłoby Polskę wśród krajów, które naprawdę liczą się w Unii. 

[J. Rostowski, Umierać za Niceę? Tak, ale inteligentnie!, Rz. 1.10.03]

c) krytyka Traktatu Konstytucyjnego, który opisywany jest jako biurokratyczny 
twór, który więcej zaciemnia niż rozjaśnia. W ramach owej krytyki pojawiały się 
również sugestie, zgodnie z którymi TK służy umacnianiu pozycji najsilniejszych 
krajów UE. 

Prace konwentu pod przewodem Giscarda d’Estaing to triumf polityki kuluarowej, w której 
mimo demokratycznego decorum najważniejsze ustalenia stały się elementem niejawnej gry. 

[P. Semka, Powrót narodowych egoizmów, Rz. 24.10.03]

Drugi nurt nazwany został europejskim, zaś jego przedstawicieli można określić mia-
nem „obrońców europejskiego interesu” [Rz. 7.10.03]. Był to nurt popierający postano-
wienia Traktatu Konstytucyjnego i równocześnie krytykujący ustalenia nicejskie. 
Elementem, który wyraźnie różnił wewnętrznie przedstawicieli owego nurtu, był stosu-
nek do kwestii zapisu o chrześcijańskich korzeniach Europy w preambule konstytucji 
– w tym zakresie zdania były podzielone. W ramach nurtu zidentyfi kowano w sumie 
50 opinii, w tym 5 czytelniczych.
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Argumentację tego nurtu można ująć w następujących punktach:
a) obrona ustaleń nicejskich jest nieporozumieniem. Obstając przy jej zapisach 

kompromitujemy się w oczach Europy. W Polsce wytworzono „mit Nicei”, kon-
struując odrealniony obraz Polski mocarstwowej na potrzeby kampanii przedre-
ferendalnej.

„Nicea” stała się, obok „Kopenhagi”, lokomotywą rządowej kampanii na rzecz przystąpienia 
Polski do UE. To wtedy właśnie zdobyła rangę symbolu. Mit „Nicei” konstruował wizję Polski, 
która zasiadać będzie w gronie unijnych potęg i rozdawać karty.

[P. Buras, Jest życie po Nicei, Rz. 3.10.03] 

b) tak naprawdę siła Polski to umiejętność negocjowania, tworzenia sojuszy, zdol-
ność przekonywania partnerów do swoich racji, dobra reprezentacja w Parlamen-
cie Europejskim (w postaci wysokiej klasy polityków i urzędników), nie zaś we-
towanie i blokowanie, oraz kurczowe obstawanie przy raz danych „obietnicach”. 
Z wypowiedzi publicystów przebija duża doza realizmu w odniesieniu do fak-
tycznej siły Polski w UE (hasło: „znamy swoje miejsce w szeregu”), połączona 
z orientacją wspólnotową: „w naszym interesie jest Europa silna i stabilna, spraw-
nie działająca”.

Jeżeli ktoś uważa, że w polityce nic nie może ulec zmianie, że obietnice gwarantują trwałość na 
czas długi, (...) to zachowuje się jak dziecko, które domaga się spełnienia obietnicy wycieczki do 
zoo, mimo że leje deszcz. W polityce międzynarodowej sytuacja jest zawsze płynna, a – nieko-
niecznie niekorzystne dla Polski – zmiany zasad nicejskich wynikają z postawy krajów znacznie od 
nas potężniejszych. Można narzekać, że silniejszy ma bardziej doniosły głos, ale jest to doprawdy 
naiwność.

[M. Król, Dyplomacja zamiast husarii, Rz. 18–19.10.03]

Zdaniem przywoływanego powyżej autora, możemy coś dla siebie wygrać, „pod wa-
runkiem jednak, że będziemy umieli operować na poziomie cichej i zręcznej dyplomacji, 
a nie działać jak husaria, tyle że bez skrzydeł i bez broni”. 

Znamienny jest również poniższy cytat artykułu tego samego autora:

Zarzuty zwolenników utrzymania zasad nicejskich (...) w ogóle nie uwzględniają realiów. Mają 
one nie tylko charakter ideologiczny, ale – co więcej – w tajemniczy sposób od prawa do lewa (...) 
nagle niemal wszyscy weszli w szlacheckie buty i chcą atakować boso, ale w ostrogach. 

[M. Król, Nasze szaleństwo narodowe, Rz. 6.11.03] 

c) Traktat Konstytucyjny jest dobrym rozwiązaniem dla poszerzającej się Unii Eu-
ropejskiej, ponieważ uprości sposób jej funkcjonowania. Oczywiście autorzy wy-
powiadający się w ramach owego nurtu są również świadomi niedoskonałości 
traktatu, a szczególną uwagę poświęcając kwestii zapisów o chrześcijańskich ko-
rzeniach Europy w preambule TK. 

d) polskie elity polityczne zjednoczyły się w sprzeciwie, co jest niekorzystne zarów-
no dla Polski, jak i dla całej Europy:

Przedstawiciele wszystkich partii zagrzewają przedstawicieli rządu do walki o Niceę. Okazało 
się raz jeszcze, że w Polsce najłatwiej jednoczyć się w sprzeciwie.
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(...) Jako państwo wciąż nie odrobiliśmy wielu zadań domowych, które są konieczne, jeśli mamy 
być gotowi do członkostwa na 1 maja 2004. (...) Ten wątek był nieobecny w dramatycznej debacie 
sejmowej gdy nasi politycy tak ochoczo przybierali pozy rejtanowskie. (...) Szkoda, iż w ramach 
debaty sejmowej żaden poseł nie poinformował swoich wyborców i o tym, że Unia jest oparta nie 
na zasadzie żądań ultymatywnych, ale na zasadzie kompromisu. Kraje, które nie przestrzegają tej 
zasady, później na tym źle wychodzą.

[K. Bobiński, W obronie interesu europejskiego, Rz. 7.10.03]

Co ciekawe, w wypowiedziach tych obecne było słownictwo o charakterze wojen-
nym, lecz jego funkcją nie jest „zagrzewanie do walki”, lecz ukazanie śmieszności owej 
retoryki („pozy rejtanowskie”, „szlacheckie buty, „ale bez ostróg”, „husaria, ale bez bro-
ni i skrzydeł”). W tak rozumianej argumentacji nie brak również głosów „z zewnątrz”, 
czyli opinii europejskich komentatorów i analityków. Również oni chętnie odwoływali 
się do słownika pojęć wojennych, wtapiając się w stylistykę dyskursu, dominującego na 
łamach prasy:

Rząd premiera Millera teraz okopał się w obronie systemu ważenia głosów zapisanych w trak-
tacie nicejskim. Stoi za nim niemal cała opinia publiczna, od posłów do opozycji gotowych „umie-
rać za Niceę” do mediów. Na razie tylko Aleksander Smolar i Andrzej Olechowski wezwali do 
opamiętania się. 

[K. Bachmann, Ile razy do tej samej rzeki?, Rz. 23.10.03]

Należy jednak zauważyć, iż charakterystyką nurtu europejskiego było także odwoły-
wanie się do takich pojęć, jak „konsensus”, „kompromis”, „porozumienie”, jako słusz-
nej alternatywy dla konfrontacyjnego sposobu myślenia:

Wierzę, że prace nad konstytucją zakończą się kompromisem, który będzie do przyjęcia dla 
wszystkich. Takie są właśnie kompromisy w UE – nie ma przegranych i obie strony wychodzą z twa-
rzą. 

[J. Kułakowski, Jest szansa na zmiany w projekcie, Rz. 10.09.03 ] 

oraz:

Bez porównania większe znaczenie ma zdolność zawierania koalicji, budowania porozumień 
z innymi krajami (...); bez zdolności zawierania sojuszy, zdobywania sympatii i poparcia dla na-
szych postulatów, nawet duża liczba głosów nie zapewni nam realnych wpływów.
(...) Trzeba umieć się porozumieć, (...) umieć przekonać do naszych koncepcji, aby nie liczyć na 
sukces jedynie w drodze konfrontacji, w której głównym argumentem zdaje się być: „bo zrobię 
sobie krzywdę”. (...) Musimy pamiętać, że drugą stroną solidarności europejskiej była zawsze zdol-
ność dochodzenia do konsensusu. (...) 

[A. Smolar, Ich konstytucja i nasza polityka, Rz. 27–28.09.03]

Zatem przedstawiciele nurtu europejskiego, prezentując swoją proeuropejską argu-
mentację, i wskazując na konieczność kompromisowego myślenia o sprawach unijnych, 
równocześnie nie rezygnowali z ironicznie zabarwionej frazeologii wojennego dyskursu 
politycznego, jaki dominował wówczas w szeroko pojętej debacie nicejsko-konstytucyj-
nej w polskich mediach. 
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Trzeci nurt, to nurt wyważony, czyli taki, w którym bądź to prezentowano stanowi-
sko neutralne, bądź wskazywano na fakt, iż ani postanowienia nicejskie, ani traktat kon-
stytucyjny nie przyniosą Polsce spodziewanych korzyści. To Polacy sami powinni za-
dbać o swoje interesy, biorąc z każdego z traktatów coś dla siebie. W ramach tak 
rozumianego nurtu pojawiło się 38 głosów, w tym 9 listów od czytelników. Specyfi kę 
nurtu oddaje poniższy cytat:

Ani „Nicea” nie gwarantuje nam trwałej mocarstwowej pozycji, ani konstytucja nie odbiera 
nam całkowicie tego, co już wywalczyliśmy. Posługiwanie się takim schematem tylko dodatkowo 
zaciemnia obraz w debacie europejskiej, której i tak daleko do przejrzystości. Niestety, do jego 
zagmatwania solidnie przyczynili się ci wszyscy, którzy argumentując na rzecz przystąpienia do 
UE nadużywali właśnie „mocarstwowego argumentu”. 
(...) TK to (...) uchwalony w bólach pokraczny traktat; Nicea nie będzie symbolem przełomu, lecz 
porażki i „zgniłego kompromisu”.

[P. Buras, Jest życie po Nicei, Rz. 3.10.03]

Do nurtu wyważonego zaliczono też opinie i komentarze polskich socjologów, fi lo-
zofów oraz innych ekspertów w zakresie tematyki unijnej, którzy na łamach gazety for-
mułowali swe diagnozy na temat stanu polskiej debaty, co traktowano jako element me-
tadyskursywny.

Podsumowując, po pierwsze, należy pamiętać, że ujęcie całej debaty w trzy nurty jest 
znacznym zredukowaniem niezwykle rozbudowanej, drobiazgowej publicystyki 
„Rzeczpospolitej”, w której pojawiały się bardzo zróżnicowane argumenty. Można jed-
nak zauważyć rysujące się główne linie podziału, wzdłuż których przebiegała owa argu-
mentacja. Po drugie, niezwykle istotny był również udział czytelników, wpisujących się 
we wspomniane nurty, w postaci listów od redakcji, zamieszczanych w sąsiedztwie dzia-
łu „opinie”. W sumie zidentyfi kowano 26 głosów czytelniczych, w tym 19 wyraźnie 
nawiązujących do artykułów publicystycznych bądź innych listów. Co ciekawe, znaczą-
ca większość z nich (14) to głosy krytyczne wobec publicystyki, tylko 5 odwoływało się 
do tekstów publicystycznych pozytywnie. Po trzecie, analiza przekazów prasowych za-
mieszczanych na łamach „Rzeczpospolitej” pokazała, iż również w przypadku tej gazety 
mamy do czynienia z funkcjonowaniem w języku politycznym słownictwa nawiązujące-
go do walki, obrony, batalii, zwycięstwa. Wszystkie te określenia zaliczono do dyskursu 
zamkniętego. Słownictwo takie pojawiało się nie tylko w nurcie narodowym, lecz obec-
ne było również w dwóch pozostałych nurtach. Oto przykładowe cytaty:

Czy zmierzamy prostą drogą do konfrontacji, której nie możemy wygrać? Nie byłoby to najwięk-
szym problemem – bo czasami opłaca się przegrać, aby przygotować następne zwycięstwo (...) 
[A. Smolar, Ich konstytucja i nasza polityka, Rz. 27–28.09.03]

Aby skutecznie walczyć za Niceę, trzeba przekonać „siedemnastkę” małych krajów niezado-
wolonych z wyniku Konwentu oraz Anglików i Włochów, że walczymy nie tylko o nasze, ale 
także o ich wpływy w Unii. 
[J. Rostowski, Umierać za Niceę? Tak, ale inteligentnie!, Rz. 1.10.03]

Przystępując do tej batalii (...) Polska zamierza – i słusznie – twardo walczyć (...) 
[A. Olechowski, Czy warto umierać za Niceę?, Rz. 12.09.03]



66

Można zatem powiedzieć, iż hasła wojenne zdominowały całość repertuaru języko-
wego, służącego do opisu problematyki nicejsko-konstytucyjnej w publicystyce 
„Rzeczpospolitej”, niezależnie od stosowanej argumentacji.

4.2. Siatka dyskursywna i prezentowane linie 
argumentacyjne

W przypadku „Rzeczpospolitej” odnaleziono imponującą wprost liczbę „połączeń” we-
wnętrznych między poszczególnymi artykułami prasowymi oraz listami czytelników. 
Oznacza to, że na łamach gazety publicyści bardzo często odnosili się wzajemnie do 
swoich argumentów oraz nawiązywali polemiki, prezentując równocześnie własny punkt 
widzenia. Takich połączeń było 58, w tym 29 nawiązań aprobatywnych, oraz 29 kry-
tycznych. Największą żywiołowością odznaczała się publicystyka w ramach nurtu euro-
pejskiego, ponieważ tam połączeń było aż 35 (w tym 14 aprobatywnych i 21 krytycz-
nych). W przypadku nurtu narodowego takich odniesień było znacznie mniej – 17 (w tym 
9 aprobatywnych i 8 krytycznych) oraz zaledwie 6 w przypadku nurtu „wyważonego 
(6 aprobatywnych oraz 0 krytycznych). 

Najwięcej reakcji wzbudzała argumentacja prezentowana przez zwolenników nurtu 
opowiadającego się za odejściem od ustaleń nicejskich oraz popierających rozwiązania 
konwentowe. To właśnie te artykuły ogniskowały większość polemik i wymian opinii 
(w szczególności prowokując głosy krytyczne). Przeważająca część owych krytycznych 
głosów pochodziła od zwolenników nurtu „narodowego” (17), a tylko 4 od przedstawi-
cieli nurtu „wyważonego”. Jeśli zaś chodzi o odwołania zewnętrzne, czyli nawiązania do 
argumentacji publicystów piszących na łamach innych dzienników, to w tym przypadku 
liczba odniesień była dość skromna. Znaleziono w sumie 9 odniesień. Wszystkie nawią-
zywały do artykułów „Gazety Wyborczej”, w tym w większości w sposób krytyczny (7). 
Wszystkie nawiązania pochodziły od tych publicystów, których zaliczono do nurtu 
narodowego.

Po grafi cznym rozplanowaniu przekazów prasowych (sporządzonym dla celów robo-
czych, i świadomie tu pominiętym) oraz zaznaczeniu wzajemnych odniesień publicy-
stów (pozytywnych bądź krytycznych), wyłoniła się swoista siatka debaty wraz z jej 
„zwornikami”1, czyli artykułami, do których było najwięcej odniesień i które najbardziej 
prowokowały do dyskusji, do wyrażania polemicznych opinii, jak również głosów po-
parcia dla poszczególnych sądów innych publicystów. Takich zworników odnaleziono 
osiem – i choć wpisują się one w całość debaty nicejsko-konstytucyjnej – stanowią nie-
zwykle ciekawe osobne mikrodebaty, wokół których ogniskowały się różnorodne opinie 
i komentarze. Wymagają one szczegółowej analizy stosowanych linii argumentacyjnych. 
Spośród wszystkich wspomnianych mikrodebat, warto poddać szczegółowej analizie 
pięć z nich, opatrzonych następującymi, roboczymi tytułami: 1) „Czy warto umierać za 

1 Zwornik dyskursu to „temat (problem, wątek), który ogniskuje uwagę uczestników dyskursu i jest sta-
łym elementem problemów poruszanych w ramach dyskursów oraz odsyła do szeregu innych tematów. (...) 
Dyskurs składa się zatem z sieci zworników, które nawzajem do siebie odsyłają i tym samym wzmacniają 
się”, zob. L. Nijakowski, Dyskursy o Śląsku. Kształtowanie śląskiej tożsamości regionalnej i narodowej 
w dyskursie publicznym, Instytut Socjologii UW, Warszawa 2002, s. 9. 
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Niceę?” – czyli głos A. Olechowskiego inicjujący debatę w „Rzeczpospolitej”, 2) „Elita 
wykluczona” – czyli list intelektualistów do europejskiej opinii publicznej; 3) „Nasze 
szaleństwo narodowe” – czyli czytelnicze oburzenie na argumentację M. Króla; 
4) „W obronie wszystkich wykluczonych” – czyli głos Kingi Dunin; 5) Cimoszewicz 
versus Bachmann – czyli „polski skok do unijnej rzeki”.

4.2.1 Czy warto umierać za Niceę? 

Tekst Andrzeja Olechowskiego pod tytułem Czy warto umierać za Niceę? [Rz. 
12.09.2003] to pierwszy artykuł dotyczący problematyki nicejsko-konstytucyjnej, który 
pojawił się w „Rzeczpospolitej” w okresie objętym analizą. Jest to artykuł wpisujący się 
w nurt europejski, odrzucający hasło nicejskie. Tekst ten spotkał się z reakcją w postaci 
pięciu artykułów, w tym 3 krytycznych oraz 2 aprobatywnych. 

Autor wskazuje na istnienie dwóch przeciwstawnych obozów: zwolenników za-
chowawczej obstrukcji (czyli obrony ustaleń nicejskich) oraz konstruktywnego zaan-
gażowania (czyli zwolenników TK). Kluczowym argumentem Olechowskiego jest 
przekonanie, iż:

Postawa konstruktywnego zaangażowania może przynieść nam spełnienie rzeczywiście waż-
nych postulatów, satysfakcję i postawić nas w gronie poważnych partnerów w unijnym projekcie, 
a Polaków zachęcić do życzliwego zainteresowania się losem Unii. Polityka zachowawczej ob-
strukcji musi postawić nas w centrum spektakularnego kryzysu i na marginesie debaty o przyszło-
ści Europy, pobudzić nieufność do cudzoziemców i ich „niecnych zakusów”.
[A. Olechowski, Czy warto umierać za Niceę?, Rz. 12.09.03]

Słownictwo, jakiego używa autor, należy do repertuaru określeń wojennych, takich 
jak choćby zawarte w tytule „umieranie za Niceę”, „twarda walka”, „przystępowanie do 
batalii”, „obrona”, „porażka” czy też „pozyskiwanie sojuszników”. 

W odpowiedzi na tekst Olechowskiego ukazały się zarówno krytyczne, jak i aproba-
tywne komentarze, w tym jeden list od czytelnika2. Krytyka, w której autorzy prezentują 
odmienny punkt widzenia, również zawiera słownictwo wojenne – „walczymy nie tylko 
o nasze”; „skuteczna walka o Niceę”; „weto to broń” [Rz. 1.10.03] – oraz wiele argu-
mentów typowych dla zwolenników obozu narodowego. Argumentacja ta nie miała jed-
nak charakteru personalnego ataku na A. Olechowskiego, lecz koncentrowała się na 
przedmiocie sporu, z uwzględnieniem racjonalnych przesłanek. Poza tym, nawet jeśli 
takie personalne nawiązania się pojawiały, to miały one wyłącznie pozytywny wydźwięk 
i wskazywały na szacunek dla odmienności poglądowej partnera komunikacji. Oto, jak 
do tekstu Olechowskiego odniósł się J. Rostowski, którego artykuł nawet tytułem nawią-
zuje do opinii tego pierwszego:

Andrzej Olechowski, swego czasu bardzo sprawny minister spraw zagranicznych, powiedział 
niedawno (...), że „nie będzie umierał za Niceę”. (...) Olechowski zauważył słusznie, że rozwiąza-
nia nicejskie są tak bardzo korzystne dla Polski i Hiszpanii, że to aż groteskowe. 
[J. Rostowski, Umierać za Niceę? Tak, ale inteligentnie, Rz. 1.10.03]

2 J. Rostowski, Umierać za Niceę? Tak, ale inteligentnie, Rz. 1.10.03; K. Gosiewski, Czy warto umierać 
za Niceę? Rz. 3.10.03; P. Semka, Powrót narodowych egozimów, Rz. 24.10.03; K. Bachmann, Ile razy do tej 
samej rzeki?, Rz. 23.10.03; S. Sierakowski, Krok na margines, Rz. 15.12.03.
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Można więc powiedzieć, iż cytowany autor, mimo iż podziela odmienne poglądy, 
szanuje stanowisko Olechowskiego, i nie stara się go „zniszczyć” ze względu na ową 
odmienność. Stanowi to jeden z przykładów obywatelskiego dyskursu, w którym liczy 
się nie argument siły, lecz siła argumentu, jak również dążenie do tego, by rozmówcę 
przekonać, nie zaś pokonać. 

Uwagę zwraca również list czytelnika, w którym autor odnosi się do sporu wokół 
Nicei, i tekstu Olechowskiego. Głos czytelnika wydaje się przykładem odzwierciedlenia 
argumentu reprezentantów obozu narodowego, zgodnie z którym przy Nicei należy 
trwać, gdyż inaczej społeczeństwo zostanie oszukane:

Warto... czy nie warto? Rzecz w istocie bynajmniej nie w tym, czy traktat nicejski daje nam 
większe, czy też mniejsze korzyści (...) po wejściu do Unii. (...) Problem leży w wiarygodności 
i uczciwym traktowaniu obywateli. Skoro w referendum konstytucyjnym ludzie świadomi swych 
praw oddawali głos zaznajomieni z postanowieniami traktatu nicejskiego, to po prostu skandalem 
byłoby go unieważniać, zanim w ogóle zaczął działać. (...) Po prostu pacta sunt servanda i tyle!

[K. Gosiewski, Czy warto umierać za Niceę?, Rz. 3.10.03]

List ten stanowi egzemplifi kację sytuacji, w której obywatele kształtują swoje opinie 
pod wpływem argumentacji dominującej w dyskursie politycznym. Argument strony rzą-
dowej, często wykorzystywany m.in. przez ówczesnego ministra spraw zagranicznych 
Włodzimierza Cimoszewicza, rzeczywiście miał charakter zabiegu socjotechnicznego. 
Chodziło bowiem o wytworzenie wrażenia odnoszenia się do społeczeństwa jako pod-
miotu całej debaty, podczas gdy w rzeczywistości poziom wiedzy Polaków o ustaleniach 
nicejskich, w momencie przeprowadzania referendum akcesyjnego – jak pokazują bada-
nia sondażowe – był nikły. Stąd też wytworzono swoisty mit, który niewiele miał wspól-
nego z rzeczywistością, ale skutecznie uzasadniał twardą postawę obozu narodowego. 

4.2.2. „Elita wykluczona”, czyli list intelektualistów do europejskiej 
opinii publicznej 

Najbardziej rozbudowaną „mikro-debatą”, jaka toczyła się na łamach „Rzeczpospolitej” 
na temat wybranej problematyki, była dyskusja wokół listu otwartego intelektualistów, 
zatytułowanego Chcemy innej Europy, który ukazał się 9 października 2003 roku. Krótki 
w swej treści, był swoistym wyrazem sprzeciwu wobec hasła „Nicea albo śmierć”, wo-
kół którego skupiły się zarówno elity polityczne, jak i media. Sygnatariuszami listu byli 
polscy intelektualiści ze świata nauki i kultury – w sumie 250 osób, inicjatorem zaś – 
student, który zebrał ich podpisy. Poniżej zamieszczona jest w całości treść listu, ze 
względu na to, iż jest to jedyny przekaz, jedyny głos opiniotwórczy autorstwa elit świata 
nauki, który spotkał się z tak dużą reakcją ze strony publicystów – nie tylko 
„Rzeczpospolitej”, ale też innych mediów. 

My niżej podpisani, obywatele, którzy poparliśmy wstąpienie Polski do Unii Europejskiej, pra-
gniemy zabrać głos w sprawie kształtu konstytucji europejskiej. Decydujemy się na to, ponieważ 
naszych opinii nie reprezentuje ani parlament, ani główne media. 
Media i politycy stawiają nas przed wyborem „śmierć albo Nicea”, czasem tylko sugerują, że mimo 
wszystko powinniśmy pójść na kompromis. Frazeologia narodowego interesu używana przez 
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wszystkie partie od LPR po SLD przesłania fakt, iż konstytucja dla Europy to kolejny krok na 
drodze do integracji europejskiej. Pozytywne zjawiska, jakimi wydaje nam się budowa wspólnych 
instytucji centralnych czy bardziej demokratyczne wybory – unifi kujące państwa w jeden organizm 
i przyspieszające powstanie europejskiej sfery publicznej – są nam przedstawiane jako oczywiste 
zagrożenie. Wszyscy ofi cjalnie twierdzą, że w naszym interesie leży zachowanie ustaleń z Nicei, że 
nasza narodowa tożsamość wymaga popierania preambuły, w której podkreśla się udział wartości 
chrześcijańskich w tradycji europejskiej. 
My chcemy innej Europy. Europy, która ma wspólne wartości, takie jak wolność, równość, soli-
darność, lecz nie musi nazywać ich źródeł, bo nie chce nikogo odepchnąć ani wykluczyć. Chcemy 
Europy silnej politycznie, sprawnie zarządzanej, zdecydowanie dążącej do jedności – bo tylko 
tak możemy przeciwstawić się niebezpieczeństwom jednostronnej globalizacji ekonomicznej. Nie 
chcemy być we wspólnej Europie państwem utrudniającym integrację, symbolem konserwatyzmu 
i partykularyzmu. Obawiamy się, że przedstawianie naszego interesu jako przeciwstawnego inte-
resowi wspólnej Europy nie służy naszemu dobru. Że w konsekwencji doprowadzi do powstania 
w Europie grupy państw rozwijających się i szybko integrujących oraz marginesu, na którym my 
się znajdziemy. I pragniemy, aby nasza opinia została wzięta pod uwagę, tak jak wszystkie inne. 

[List otwarty, Chcemy innej Europy, Rz. 9.10.03]

Warto zauważyć, iż sygnatariusze listu uważają, iż ich punkt widzenia nie jest repre-
zentowany przez media ani polityków, co może wskazywać na hermetyzm dyskursu 
publicznego (w najszerszym rozumieniu), z którego wyklucza się pewne wątki. Powyższy 
list spotkał się ze znaczącą reakcją ze strony publicystów i czytelników „Rzeczpospolitej” 
(oraz z reakcjami dziennikarzy innych tytułów prasowych, takich jak np. „Nasz 
Dziennik”, co zostało omówione osobno). W sumie na łamach „Rzeczpospolitej” ukaza-
ło się 12 tekstów odnoszących się w sposób bądź to krytyczny (10), bądź aprobatywny 
(2) do postulatów autorów listu. Jak wynika z zestawienia, przeważająca większość to 
głosy krytyczne3 wobec listu. Główny wniosek, jaki nasuwa się po ich przeanalizowa-
niu, to wyraźne traktowanie sygnatariuszy listu jako „odszczepieńców” nieznających 
w gruncie rzeczy problemu, pod którym się podpisują, kierujących się bliżej nieokreślo-
nymi intencjami. Ich zachowanie określone zostało jako „obciachowe”, sam zaś list 
„złośliwą kpiną z poważnych ludzi” [Rz. 13.11.03]. W kontrargumentacji wysuniętej 
przez przeciwników listu występują erystyczne środki argumentacyjne, szczególnie zaś 
argumentacja ad personam, za pomocą której w różny sposób przypisuje się sygnatariu-
szom listu niekompetencję, czyli nieznajomość treści Traktatu Konstytucyjnego, które-
go rozwiązania popierają, czy też nieznajomość treści samego listu, pod którym się pod-
pisali, co automatycznie prowadzi do wniosku, iż nie należy traktować listu poważnie, 
lecz jako spontaniczny, aczkolwiek niezbyt przemyślany krok, zainicjowany przez nad-
gorliwego studenta. Oto kilka przykładów wypowiedzi, w których autorzy posługują się 
właśnie taką argumentacją:

3 W analizie uwzględniono wszystkie artykuły „Rzeczpospolitej” odwołujące się krytycznie do listu 
otwartego: B. Wildstein, Frazesy i kontynentalne zadęcie, Rz. z 15.10.03; Z. Krasnodębski, Bez nowej hege-
monii, Rz. 22.10.03; P. Semka, Powrót narodowych egoizmów, 24.10.03; M. Rybiński, Co możemy zaofero-
wać Europie, Rz. 28.10.03; B. Wildstein, Konstytucyjny metaniepokój, Rz. 29.10.03; M. Cichocki, Brońmy 
swego, ale w Unii, 19.11.03; M. Rybiński, Podanie o skreślenie z listy Europejczyków, Rz. 10–11.11.03; 
R. Legutko, Polska jako obciach, Rz. 13.11.03; M. Gapski, Stawką jest polski interes narodowy, (L) 
Rz. 17.11.03; M. Rybiński, Mój list otwarty do intelektualistów, Rz. 2.12.03; P. Zaremba, Zajazd na samych 
siebie, 16.12.03.
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Można już mieć pewność, że nie chciało im się przeczytać dokumentu, w obronie którego wy-
stępują (skądinąd trudno się dziwić – 262 strony, czyli rekord świata w dziedzinie konstytucji). 
(...) Należy zadać sobie intelektualny trud [czytając traktat – przyp. BJ], a nie pozostawać w za-
mkniętym kręgu antynacjonalistycznych frazesów i kontynentalnego zadęcia.

[B. Wildstein, Frazesy i kontynentalne zadęcie, Rz. 15.10.03]

To, co naprawdę nas dzieli od Europy, to poziom elity intelektualnej. Tam nikt nie nawołuje 
władz państwowych do zarzucenia suwerennej polityki, także europejskiej, a w sprawie traktatu 
konstytucyjnego kontrowersji jest więcej niż w Polsce. Być może dlatego, że tamtejsi intelektuali-
ści traktat czytali. Nie bali się, że zostaną uznani za małowiernych. 

[M. Rybiński, Co możemy zaoferować Europie?, Rz. 28.10.03]

Na łamach „Rzeczpospolitej” pojawiły się również takie elementy argumentacyjne, 
które wskazywały, iż intelektualiści, wypowiadający się „pod prąd” polskiego stanowi-
ska rządowego i opinii społeczeństwa, po prostu nie rozumieją do końca istoty UE, bądź 
też przedkładają interes europejski ponad polską rację stanu. Charakterystycznym zabie-
giem było też odwoływanie się do „przekonania większości” – czyli posłużenie się argu-
mentem ad verecundiam, którego siła perswazyjna polega na wytworzeniu przekonania, 
iż dany pogląd przyjęty jest przez ogół społeczeństwa4.

Zarówno elity polityczne, jak i duża część opinii publicznej (...) są zgodne co do tego, że należy 
twardo bronić Nicei. Innego zdania jest jednak grupa polskich intelektualistów, która podpisała się 
pod listem krytykującym polskie władze za zbyt partykularne stanowisko (...). W tym przypadku 
elity polityczne wykazały się większą dojrzałością i trafniej od wspomnianych intelektualistów 
zdefi niowały polską rację stanu. Wynika to prawdopodobnie z tego, że sygnatariusze owego listu 
nie do końca rozumieją istotę UE i nadmiernie ją idealizują. 

[M. Gapski,, Stawką jest polski interes narodowy, Rz. 17.11.03]

Sądzę, że Polacy w ogromnej większości (...) nie chcą Europy, w której panują hegemonialne 
stosunki, w której chrześcijaństwo traktowane jest jako wstydliwa przypadłość lub jako sprawa 
tylko prywatna, wymagająca – w przeciwieństwie do orientacji seksualnej – daleko posuniętej dys-
krecji. Miejmy nadzieję, że ta większość, przywiązana do swojej wolności i swoich praw, nie da się 
ani „wykluczyć” i „odepchnąć”, ani też na siłę „włączyć” i „wepchnąć”.

[Z. Krasnodębski, Bez nowej hegemonii, Rz. 22.10.03]

Pojawił się również taki sposób argumentacji, zgodnie z którym elity intelektualne 
wypowiadają się wszędzie tam, gdzie możliwa jest publiczna moralistyka, zwłaszcza, 
gdy w grę wchodzą takie pojęcia, jak „modernizacja”, „postęp”, czy „lepsza przyszłość”, 
pozostające w luźnym związku z sensownością treści, jakie popierają: 

Autorzy tekstu listu biją na alarm, że retoryka narodowego interesu używana jest przez wszyst-
kie partie od LPR do SLD, i dają do zrozumienia, że w Polsce ma miejsce antyeuropejski spisek elit 
politycznych i medialnych. 

Nietrudno dojść do przekonania, że sygnatariusze listu stawiają wyżej kategorie modernistycz-
nych zmian cywilizacyjnych niż dyskusje o pozycji Polski w przyszłej Europie. 

[P.Semka, Powrót narodowych egoizmów, Rz. 24.10.03]

4 Zob. A. Schopenhauer, Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów, op.cit., s. 92 i nast.
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Kolejną, erystyczną strategią argumentacyjną, wykorzystaną w tym przypadku, jest 
argumentacja ad hominem, zwana inaczej ex concensis. Polega ona na wyszukiwaniu 
pozornej (bądź też realnej) sprzeczności w czyichś poglądach5, i też ma charakter perso-
nalny, przesuwający uwagę z przedmiotu sporu na osoby weń uwikłane. 

Gdyby inicjator tego listu i jego koledzy rzeczywiście chcieli walczyć z globalizacją w taki 
sposób i w takim stylu, jak ich rówieśnicy na Zachodzie, to powinni już od dawna demonstrować 
z kukłami Chiraca pod supermarketami Auchan, Geant, Leclerc, tak nieskłonnymi do zasilania 
polskiego budżetu podatkami z zysku.

[Z. Krasnodębski, Bez nowej hegemonii, Rz. 22.10.03]

Podsumowując analizę artykułów negatywnie odnoszących się do „listu intelektuali-
stów”, można wywnioskować, iż w znacznym stopniu ograniczana jest płaszczyzna poli-
tycznego komunikowania do wątków, które zgodne są z głównym, rządowym stanowi-
skiem trzymającym się ustaleń nicejskich. „List otwarty” jest traktowany jak głos obcy, 
zewnętrzny, nieprzystający do polskiego interesu i polskiej racji stanu, choć przecież 
– zgodnie z Habermasowskim postulatem „dobrej komunikacji” – każdy głos powinien 
być uwzględniany i traktowany na równi z innymi. Mimo wszystko warto zaznaczyć, iż 
głos intelektualistów nie jest jednak całkowicie wykluczony, ponieważ znalazł się na ła-
mach „Rzeczpospolitej” i „Naszego Dziennika”, pobudzając do żywiołowej wymiany 
opinii. Opinie te jednak skoncentrowały się przede wszystkim na ofensywie personalnej.

Sygnatariusze listu, wskazując na problem wykluczenia ich z dyskursu (poprzez po-
czucie braku reprezentowania ich głosu przez polityków oraz w mediach) potwierdzają 
w pewnym sensie tezę o tendencyjności i jednostronności dyskursu politycznego w za-
kresie problematyki nicejsko-konstytucyjnej. W świetle teorii Habermasa, tylko taki 
dyskurs, w którym poruszane są w równym stopniu różne wątki, uwzględniane są różno-
rodne stanowiska, jak również dopuszczani są do głosu wszyscy obywatele, zyskuje 
miano obywatelskiego. Jeśli więc istnieją pewne grupy, które nie zgadzają się z po-
wszechnie obowiązującym dyskursem, jest to przejawem „zdrowia” sfery politycznego 
komunikowania, wszelkie zaś próby spychania takich głosów świadczą o nieprawidło-
wościach w jej obrębie. Oczywiście nie tylko elity intelektualne mogą się czuć nierepre-
zentowane w warstwie dyskursywnej. Dotyczyć to może również społeczeństwa, ale 
ono – w przeciwieństwie do elity – nie jest wyposażone w odpowiedni kapitał symbo-
liczny, pozwalający na zaakcentowanie swojej odmiennej perspektywy w płaszczyźnie 
dyskursywnej. 

Zastanawia też zasadność tezy Bourdieu o tym, iż elita symboliczna (jako całość) 
odpowiedzialna jest za kształt prawomocnego dyskursu. W tym wypadku mamy do czy-
nienia ze swoistym „rozszczepieniem” w ramach elity (do której zalicza się zarówno 
intelektualistów, jak i dziennikarzy, publicystów, ekspertów itp.). Pewna część owej eli-
ty czuje się niereprezentowana, a wręcz wykluczona, mimo posiadanych zasobów sym-
bolicznych, stąd też jej rola w kształtowaniu i narzucaniu prawomocnego dyskursu wy-
daje się nikła. Co więcej, to ona wskazuje na fakt narzucania właśnie jej oraz 
społeczeństwu pewnego jednostronnego obrazu rzeczywistości społecznej. Następuje 
swoisty rozłam na elitę medialno-polityczną oraz naukową (choć trzeba mieć świado-
mość, iż jest to tylko i wyłącznie wąskie grono intelektualistów).

5 Zob. J. Kochan, Pojedynek na słowa..., op.cit., s. 72.
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Jeśli chodzi o pozytywne głosy odnoszące się do listu intelektualistów, to były to dwa 
artykuły: jeden autorstwa Marcina Króla Nasze szaleństwo narodowe [Rz. 6.11.03], dru-
gi zaś Kingi Dunin Prawda i wykluczenie [Rz. 21.01.04]. Wokół obydwu tekstów wy-
tworzyły się swoiste, osobne mikrodebaty, omówione poniżej. 

4.2.3. „Nasze szaleństwo narodowe”, czyli czytelnicze oburzenie
na argumentację M. Króla

Marcin Król swoim aprobatywnym wobec „listu intelektualistów” artykułem Nasze sza-
leństwo narodowe [Rz. 6.11.03], wzbudził ostrą reakcję czytelników6, którzy na łamach 
„Rzeczpospolitej” wyrażali swoje oburzenie wobec stosowanej przez niego argumenta-
cji. Artykuł Króla, popierający „list intelektualistów”, opierał się na kilku zasadniczych 
tezach, które można streścić w kilku punktach (punkty te wpisują się ściśle w retorykę 
„obozu europejskiego”, o czym była już mowa powyżej): 1) Polacy muszą zdawać sobie 
sprawę z miejsca Polski w Unii Europejskiej – nie możemy porównywać się, czy też 
stawać w jednym szeregu z krajami wysokorozwiniętymi ekonomicznie; 2) dyskusja 
nad preambułą (zapisem o chrześcijańskich korzeniach Europy) jest sporem pozornym, 
ponieważ Europa Zachodnia już dawno ma ją za sobą (oddzielenie religii od polityki); 
3) musimy nauczyć się „kalkulować” i ugrywać własne interesy, nie zaś kierować się 
emocjami i źle pojętym honorem (wyrażanym np. w sformułowaniu „nie kupią nas za 
garść Euro”); 4) nasza mentalność od zawsze przyczyniała się do postrzegania Polski 
jako „warchoła Europy”; 5) nie nauczyliśmy się jeszcze dyskutować o kształcie Europy 
i prowadzić porządnych, wyczerpujących debat. 

Artykuł M. Króla spotkał się z żywą reakcją czytelniczą i – co ciekawe – najliczniej-
szą w całym badanym przedziale czasowym, jeśli weźmie się pod uwagę odniesienia 
czytelników do tekstów publicystycznych dotyczących problematyki nicejsko-konstytu-
cyjnej. Na łamach „Rzeczpospolitej” zamieszczono bowiem aż 4 listy, odwołujące się 
bezpośrednio do tekstu Króla, bądź to w sposób krytyczny (3) bądź pozytywny (1). 
Oprócz tego pojawił się też jeden artykuł publicystyczny autorstwa R. Legutki, również 
krytycznie odnoszący się do tekstu Króla. Widoczna jest zatem zdecydowana przewaga 
głosów negatywnych.

Argumentacja, stosowana przez czytelników, wykorzystuje m.in. elementy technik 
erystycznych, w tym argumenty ad personam oraz ironię. Oto przykłady fragmentów 
czytelniczych wypowiedzi:

Pragnę się odnieść do zdumiewających wywodów Marcina Króla (...). Redaktor Król się mar-
twi, i to strasznie. Powód? Otóż nieszczęściem według jednego z dyżurnych autorytetów jest... 
zgodność Polaków i głównych sił politycznych (od LPR do SLD) w kwestiach polityki zagranicz-
nej. Dotąd sądziłem, że przyczyną naszych niepowodzeń jest kłótliwość, wzajemna zawiść, indy-
widualizm. A tu niespodzianka: to zgoda jest naszym największym zagrożeniem! Chylę czoła przed 
mądrością intelektualisty, ja, prosty człowiek, tego bym nie wymyślił. 

[T. Zachara, Nasze szaleństwo narodowe, Rz. 12.11.03]

6 Listy krytyczne: P. Bogacz, Nasze szaleństwo narodowe, Rz. 10–11.11.03; T. Zachara, Nasze szaleń-
stwo narodowe, Rz. 12.11.03; W. Piasecki, Nasze szaleństwo narodowe, Rz. 5.12.03; list aprobujący: 
J. Wesołowski, Nasze szaleństwo narodowe, Rz. 14.11.03.
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Zastosowano tu technikę „to za mądre”, zwaną inaczej „ironiczną niekompetencją”, 
polegającą na zdyskredytowaniu adwersarza przez pozorne przyznanie się do własnej 
niekompetencji7. Ponadto wykorzystana została argumentacja ad hominem czy też ex 
concessis, której celem jest wskazanie na pozorną bądź realnie istniejącą sprzeczność 
stosowanej przez adwersarza argumentacji („zgoda jest naszym największym zagroże-
niem”). 

W tym samym liście autor zwraca się nie tylko w stronę M. Króla, ale też w kierunku 
listu intelektualistów do europejskiej opinii publicznej, stosując tym razem klasyczną 
technikę erystyczną, nazwaną przez Schopenhauera retorsio argumenti, połączoną z ar-
gumentum ad personam. 

Tylko grupka intelektualistów, wyraźnie zdegustowanych podejrzaną jednomyślnością, jest 
przeciw. I to do tego stopnia przeciw, że rozsyła po całej Europie deklaracje, manifestacyjnie odci-
nając się od ofi cjalnego stanowiska. Aż chciałoby się zapytać: i kto tu jest warchołem? 

[T. Zachara, Nasze szaleństwo narodowe, Rz. 12.11.03]

Z kolei w innym liście, styl argumentacji ad personam polega na wykluczeniu 
M. Króla z dalszej dyskusji, poprzez symboliczne wysłanie go na emigrację i odmówie-
nie możliwości dalszej dyskusji, jak również wskazanie, iż z takimi argumentami nie 
warto polemizować. 

Jestem zbulwersowany artykułem Marcina Króla „Nasze szaleństwo narodowe” (...). Trudno 
mi nawet polemizować z tymi wynurzeniami (...). 

Panu Królowi życzę rychłej emigracji, skoro nie podoba mu się moja Polska. 

[P. Bogacz, Nasze szaleństwo narodowe, Rz. 10–11.11.03]

Nieco mniej emocjonalny charakter ma ostatni głos czytelniczy, który również za-
wiera elementy krytyki pod adresem wypowiedzi pisemnej Króla, ale argumentacja 
opiera się na bardziej racjonalnych przesłankach, jak również wpisuje się w kanon zasad 
etycznego komunikowania. Co prawda autor tekstu posługuje się wojennym słownic-
twem (np. „walka Polski o miejsce w Unii”), reprodukując tym samym funkcjonujący 
w przestrzeni publicznej dyskurs zamknięty, jego wypowiedź ma jednak nieco bardziej 
obywatelski charakter, ponieważ czytelnik odnosi się do poszczególnych argumentów 
Króla, z jednymi się zgadzając, z innymi zaś nie. Używa takich pojęć, jak „nie mogę się 
zgodzić z głównymi tezami”, ale też „Marcin Król ma rację...”. Nie ma też odniesień ad 
personam, jak również innych technik o charakterze erystycznym, których zadaniem jest 
zniszczenie, czy też zdyskredytowanie przeciwnika. Autor zwraca też uwagę na zaletę 
debaty na łamach „Rzeczpospolitej”, gdzie panuje wielogłos i różnorodność opinii w za-
kresie problematyki nicejsko-konstytucyjnej. Równocześnie dostrzega też wagę owej 
dyskusji, proponując w swym liście zasadę połączenia polityki proeuropejskiej z pro-
amerykańską. Oto kilka fragmentów wspomnianego listu:

Nie mogę zgodzić się z głównymi tezami tekstu Marcina Króla. Jeśli to, co dzieje się na łamach 
polskiej prasy, nie jest poważną dyskusją na temat głównych zadań polskiej polityki zagranicznej, 
to co nią jest? W ostatnich miesiącach tylko w „Rz” przeczytałem tyle poważnych głosów na temat 

7 Zob. J. Kochan, Pojedynek na słowa..., op.cit., s. 15.
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różnych aspektów polskiej polityki zagranicznej, że ich wymienienie zabrałoby większą część tego 
listu.

(...) Marcin Król ma rację twierdząc, że Unia zawsze będzie miała tendencję do bycia „umiar-
kowanie antyamerykańską”. (...) W tej trudnej dla Polski sytuacji nasza dyplomacja powinna być 
w równym stopniu proamerykańska i proeuropejska. 

[W. Piasecki, Nasze szaleństwo narodowe, Rz. 5.12.03]

Jest to więc przykład polemiki, w której z uwzględnieniem szacunku dla argumenta-
cji tej drugiej strony, przedstawia się własne poglądy, pragnąc przekonać do nich swoje-
go rozmówcę. Stanowi to zatem przykład obywatelskiej formy komunikowania, w której 
się nie wyklucza, nie naznacza, lecz zaprasza do dyskusji, mimo różnicy poglądów. 

4.2.4. W obronie wszystkich wykluczonych, czyli głos Kingi Dunin

W niezwykle rozbudowaną dyskusję na temat ustaleń nicejsko-konstytucyjnych, zaini-
cjowaną przez A. Olechowskiego, i „zdynamizowaną” przez inicjatora listu otwartego, 
wokół którego narosło wiele polemik, wpisuje się również głos Kingi Dunin, która w swym 
artykule odniosła się w głównej mierze do problemu zapisu w preambule konstytucji, 
dotyczącego chrześcijańskich korzeni Europy. Trzeba bowiem pamiętać, iż kwestia ta, 
podnoszona zarówno przez zwolenników obozu narodowego, jak i europejskiego, po-
dzieliła nie tylko dwa wspomniane obozy, ale też przedstawicieli tego ostatniego. Akurat 
artykuł Dunin współbrzmi harmonijnie z głosem sygnatariuszy listu, stosowana argu-
mentacja odnosi się przede wszystkim do problemu wykluczenia. 

Głos Dunin (Prawda i wykluczenie, Rz. 21.01.04) jest kolejnym zwornikiem, wokół 
którego wyodrębniła się osobna mikrodebata, czyli kilka powiązanych z sobą opinii „za” 
i „przeciw”, koncentrujących się wokół jednego artykułu. Również w przypadku tej mi-
krodebaty trzeba przyjrzeć się bliżej stosowanym strategiom argumentacyjnym. 
Odpowiedzią na tekst Dunin były dwa krytyczne artykuły: Piotra Semki pt. Jak się wy-
klucza chrześcijan, Rz. 22.01.04, oraz A. Wielowieyskiego, Lękliwe zubażanie Europy, 
Rz. 10.03.04. Pomiędzy tymi dwoma ostatnimi artykułami pojawiły się również odnie-
sienia – tym razem pozytywne, gdyż obydwaj autorzy zjednoczyli się w krytycyzmie 
wobec tekstu K. Dunin. 

Autorka przekonuje, iż krytykowany powszechnie list otwarty, który ukazał się kilka 
miesięcy wcześniej, okazał się jednak głosem słusznym, opinie w nim sformułowane, 
stały się powszechnie podzielanymi w dyskursie publicznym:

Można odnieść wrażenie, że wątpliwości, które niektórzy zdecydowali się wyrazić w „Liście 
otwartym do europejskiej opinii publicznej” wiele tygodni temu, teraz, gdy mleko się już rozlało, 
stają się prawie powszechnym punktem widzenia, a na pewno respektowanym. (...) Także 
Rzeczpospolita, która piórem swego czołowego felietonisty (...) domagała się, aby sygnatariusze 
przeprosili za swój antypolski wyskok, teraz drukuje głosy popierające wyrażone przez nich opinie. 

[K. Dunin, Prawda i wykluczenie, Rz. 21.01.04]

Największą uwagę autorki zwraca kwestia dyskusji o chrześcijańskich korzeniach 
Europy. W swoim tekście usiłuje podważyć podstawowy argument obozu narodowego, 
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iż Polska jest krajem katolickim, stąd też oczywiste jest, iż powinna bronić owych zapi-
sów. Oto kontrargumentacja zaproponowana przez Dunin, podważająca owo przekona-
nie, i odwołująca się do płaszczyzny metadyskursywnej:

Katolicki naród polski, w imieniu którego wypowiadają się prawicowi politycy i Kościół, nie 
istnieje. Jest projekcją tożsamościowego dyskursu. Fanatyzmem. Ideologią. Instrumentem walki 
politycznej. 

(...) Zgoda na to, żeby tożsamość społeczeństwa polskiego w kategoriach ogólnych defi niował 
jedynie Kościół i prawica, przy biernej asyście pragmatycznych elit, jest w istocie zgodą na zaprze-
paszczenie naszej tożsamości. (...) Jeśli nie wytworzy się przestrzeni, w której rozmaite identyfi ka-
cje mogłyby rozpoznać się w zwierciadłach społecznej komunikacji i okrzepnąć, na placu boju 
pozostanie cynizm, prywatyzacja wartości bądź wulgarny ekonomizm. Taka konstrukcja dyskursu 
publicznego oznacza także wykluczenie z niego liberalnych, proeuropejskich elit, które nie mają 
kłopotów ze sformułowaniem poglądów, a jedynie z ich uprawomocnieniem. Nie znajdują dla sie-
bie miejsca w społecznej debacie.

[K. Dunin, Prawda i wykluczenie, Rz. 21.01.04]

Dunin opowiada się głównie przeciw wykluczeniu z dyskursu tych, którzy mają od-
mienne zdanie, jak również tworzeniu fałszywego konstruktu społeczeństwa katolickie-
go, zdaniem autorki nieistniejącego. Wskazuje też, iż głos „wykluczonych” okazał się 
jednak trafny i z czasem zyskał powszechną akceptację.

Warto prześledzić argumentację, jaka pojawiła się w odpowiedzi na tekst autorki, 
w postaci wspomnianych dwóch artykułów Semki oraz Wielowieyskiego. Obydwaj au-
torzy podejmują wątek wykluczenia, o którym mówiła zarówno Dunin, jak i sygnatariu-
sze listu do europejskiej opinii publicznej. 

Na szczęście debata na temat konstytucji europejskiej jeszcze się nie zakończyła. Autorka tek-
stu „Prawda i wykluczenie” ogłosiła zwycięstwo poglądów sygnatariuszy „Listu otwartego do eu-
ropejskiej opinii publicznej” zdecydowanie za wcześnie. (...) Można oczywiście zaklinać deszcz, 
głosząc iż „wszyscy” uznają przywództwo Niemiec i Francji za pożądane, i deklarować, że poglądy 
sygnatariuszy listu są „prawie powszechnym punktem widzenia”. Można powtarzać egzorcyzmy 
o irracjonalnym uporze zwolenników Nicei i polskim szaleństwie. 

[P. Semka, Jak się wyklucza chrześcijan, Rz. 22.01.04]

Dyskusja sprowadzona została więc na poziom irracjonalności i egzorcyzmów, co 
sprawia wrażenie, iż w takim razie jest mało poważna i nie należy traktować jej serio. 
Podobnie jak autorka mówi o instrumentalizmie dyskursu tożsamościowego, odnoszące-
go się do konstruktu „społeczeństwa katolickiego”, tak i Semka wskazuje na instrumen-
talizm myślenia lewicy, która posiadając dostęp do władzy, pragnie wykluczyć z dyskur-
su chrześcijan. Obydwie argumentacje zasadzają się więc na wzajemnym przerzucaniu 
winy – kto tu kogo wyklucza. Semka zręcznie posługuje się zabiegiem erystycznym, 
który M. Kochan nazwał „strzałem do własnej bramki”:

Postępowa lewica walcząca o prawa mniejszości z chwilą uzyskania odpowiedniego wpływu 
zaczyna wykluczanie chrześcijan i ich tradycji z przestrzeni publicznej. Argumentacja o neutralno-
ści światopoglądowej niezwykle często na Zachodzie pokrywa się ze zwykłą wrogością wobec 
chrześcijaństwa. Publicystka, która wypisała morze atramentu na rzecz walki z wykluczeniem 
i dyskryminacją, sama lansuje wykluczenie chrześcijaństwa ze źródeł tożsamości europejskiej. 

[P. Semka, Jak się wyklucza chrześcijan, Rz. 22.01.04]
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Autor na koniec odnosi się do argumentu Dunin, iż określanie wobec wartości po-
winno być wynikiem społecznej debaty, a nie paternalistycznego porozumienia elit. 
Zwraca się do publicystki wprost:

Chce pani debaty? Proszę bardzo, trzymam panią za słowo. Taką debatą będzie ewentualne 
referendum w sprawie europejskiej konstytucji. Ale co będzie, jeśli Polacy odrzucą tak popieraną 
przez panią konstytucję? Czy uzna pani ten werdykt, czy raczej zabierze się do pisania kolejnego 
listu, w którym przeprosi pani Europę za ciemnotę swoich rodaków? 

Powyższa wymiana argumentacji pokazuje, iż na łamach „Rzeczpospolitej” rozgo-
rzała dyskusja nie tylko o sposób liczenia głosów w Radzie Unii Europejskiej, lecz rów-
nież sięgnęła ona znacznie głębiej, poruszając problematykę wartości i tożsamości. Spór 
ten w zasadzie nie mógł być rozstrzygnięty, ze względu na odmienność światopoglądo-
wą formułujących ją publicystów. Nie jest zatem celowe przyznawanie słuszności jed-
nemu bądź drugiemu głosowi w dyskusji. Należy jednak mieć świadomość, iż obydwie 
strony sporu obarczają się wzajemnie winą za wykluczanie z dyskursu. 

4.2.5. Cimoszewicz versus Bachmann – czyli „polski skok do unijnej rzeki” 

Ostatni zwornik, wokół którego pojawiła się wymiana zdań pomiędzy dwoma uczestni-
kami dyskursu – Klausem Bachmannem oraz Włodzimierzem Cimoszewiczem – wybra-
no ze względu na to, iż przedstawia linię argumentacyjną, prezentowaną przez stronę 
rządową (czyli nurt narodowy). Argumentacja Cimoszewicza stanowi odpowiedź na ar-
tykuł publicystyczny Bachmanna, który niejako sprowokował ministra do repliki.

Klaus Bachmann, korespondent „Stuttgarter Zeitung” w Brukseli, publikujący 
w „Rzeczpospolitej” i żywo zainteresowany polską problematyką, występuje w roli ze-
wnętrznego, nieuwikłanego w polskie rozgrywki polityczne obserwatora, trzymającego 
zdecydowanie europejską linię argumentacyjną. Zauważa, że polski styl uprawiania po-
lityki europejskiej staje się już nudny – nie robią już na nikim wrażenia argumenty od-
wołujące się do starych polskich krzywd i historycznych zaszłości. Bachmann zarzuca 
Polakom przesadę oraz skłonność do przerabiania porażek na sukcesy (jak było w przy-
padku Kopenhagi w grudniu 2002 roku, kiedy to odbyły się negocjacje w sprawie dopłat 
dla rolników). 

Niemal od początku negocjacji akcesyjnych z UE Polska ma opinię mało obliczalnego, bun-
towniczego kraju, którego przedstawiciele lubią stawiać sprawę na ostrzu noża, uzasadniając to 
krzywdami z przeszłości albo wyjątkowością swojego kraju. 

 Ileż to było już spraw, których polskie rządy – lewicowe i prawicowe – chciały bronić do koń-
ca, po czym ustąpiły nawet bardziej, niż to było konieczne, oświadczając po powrocie do kraju, że 
odniosły wspaniałe zwycięstwo. (...) Szczyt w Kopenhadze był negocjacyjną klęską, przerobioną 
na sukces propagandowy za pomocą telewizji. Ale czy to się uda jeszcze raz? (...) Zanim się wsko-
czy do okopu, warto się zastanowić, jak z niego wyjść. (...) 

Zazwyczaj w UE politycy wypowiadają się ostrożnie, ale negocjują twardo. Polska robi od-
wrotnie. Można by nad tym przejść do porządku dziennego i uznać, iż inni powinni się do tego 
przyzwyczaić, gdyby nie to, że negatywne skutki tego nowego obyczaju szkodzą przede wszystkim 
właśnie Polsce. 

[K. Bachmann, Ile razy do tej samej rzeki?, Rz. 23.10.03]
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W powyższym fragmencie tekstu widoczne są dwie charakterystyczne techniki ery-
styczne – pierwsza to „strzał do własnej bramki8”, albo też – odwołując się do nazewnic-
twa Schopenhauera – technika „za pomocą motywów na wolę”, polegająca na wytknię-
ciu rozmówcy, iż jego argumentacja może mu przynieść tylko i wyłącznie jakieś szkody. 
Tak samo jest w polskim przypadku – twarde stanowisko rządowe w nieuchronny spo-
sób prowadzi do niekorzystnych dla Polski rozwiązań. Natomiast druga, widoczna tech-
nika, która nie służy prawidłowej, wolnej od zakłóceń komunikacji, to tzw. zabieg „to 
już było”, zgodnie z typologią zaproponowaną przez M. Kochana. To znaczy, że polska 
strategia negocjacyjna nie robi już na nikim wrażenia, że w zasadzie nicejskie hasło – za-
mykające jakąkolwiek dyskusję i niedające możliwości osiągnięcia porozumienia – jest 
argumentem zużytym, ponieważ Polacy nie pierwszy raz stawiają wszystko na ostrzu 
noża, później zaś idą na ustępstwa, co powoduje, że inne kraje zaczynają traktować takie 
groźby mało poważnie. Tym bardziej iż weto w Unii Europejskiej traktowane jest jak 
polityczna „bomba atomowa”, z którą należy umiejętnie się obchodzić. 

Replika W. Cimoszewicza (Do tej rzeki wchodzimy pierwszy raz..., Rz. 27.10.03) 
odnosi się bezpośrednio do tekstu Bachmanna (nawiązanie do tytułu oraz nazwiska au-
tora), ale nie podejmuje wprost elementów wypowiedzi adwersarza. Cimoszewicz roz-
szerza swoją wypowiedź i raczej odpiera argumenty całego obozu „europejskiego” niż 
bezpośrednio te sformułowane przez Bachmanna. Można powiedzieć, iż argumentacja 
rozmija się nieco z argumentami Bachmanna, które wydają się dość niewygodne dla 
polskiego stanowiska rządowego – jak choćby ten o nadużywaniu wojennej, udramaty-
zowanej frazeologii i nieumiejętnym posługiwaniu się wetem. Tekst niemieckiego kore-
spondenta stanowi raczej „dobrą okazję” do repliki Cimoszewicza, który – „podejmując 
rękawicę” – decyduje się na szersze uzasadnienie polskiego stanowiska, ignorując część 
wątków poruszonych przez Bachmanna. Na przykład minister wskazuje na słabość tez 
dotyczących zalet Traktatu Konstytucyjnego, choć Bachmann w swym tekście nie for-
mułuje wprost owych tez: nie mówi nic o arytmetyce liczenia głosów w Radzie UE, 
o przejrzystości procedur, lecz raczej koncentruje się na polskich błędach geopolityki, na 
medialnym przerabianiu porażek rządowych w sukcesy (tak jak to było, jego zdaniem, 
w przypadku Kopenhagi). Z kolei ten ostatni wątek Cimoszewicz zupełnie pomija. 
Można więc odnieść wrażenie, iż jest to klasyczne zrytualizowanie linii argumentacyj-
nych, czyli eksponowanie własnych poglądów bez wsłuchania się w głos drugiej strony, 
ale tworzenie pozoru wymiany argumentacji. Co ciekawe, wypowiedź Cimoszewicza na 
pierwszy rzut oka wydaje się w pełni oparta na merytorycznej i usystematyzowanej ar-
gumentacji, ale bliższa analiza ukazuje elementy nie tylko rytualizacji, ale też niesyme-
tryczności między rozmówcami, co zgodnie z teorią Habermasa stanowi jedną z głów-
nych przeszkód idealnej sytuacji komunikacyjnej. Niesymetryczność ta polega na 
akcentowaniu swojej przewagi nad rozmówcą, poprzez różnego rodzaju językowe za-
biegi. Już w pierwszych zdaniach Cimoszewicz zarzuca Bachmannowi niezbyt eleganc-
kie mijanie się z prawdą. Wyczuwalny jest ton mentorski, pouczający – minister wypo-
wiada się z pozycji wyposażonego w kapitał symboliczny przedstawiciela elity rządzącej, 
co nadaje jego argumentacji wrażenie jedynie słusznej (argumentacja adwersarza mija 
się z prawdą, jest nietrafna itp.). 

8 Zob. J. Kochan, Pojedynek na słowa..., op.cit., s. 173. 
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W kierowanych pod adresem Polski słowach krytyki (...) pojawia się zarzut blokowania projek-
tu ustanawiającego konstytucję w imię obrony li tylko własnych interesów naszego kraju. To nie-
zbyt elegancka forma polemiki, tym bardziej że niemająca wiele wspólnego z prawdą. 

W dyskusji dotyczącej systemu liczenia głosów najczęściej przytaczanym argumentem na 
rzecz nowych rozwiązań ma być jego prostota. Jest to argument nietrafny.
(...) Argument, wedle którego system głosowania zyskuje na demokratyzmie przez oparcie na kry-
terium demografi cznym, jest nieporozumieniem. 
(...) Na rzecz propozycji Konwentu przytacza się również argument większej sprawności tej proce-
dury. Jego rozwinięciem są arytmetyczne analizy (...) które są czysto teoretyczną spekulacją. Są 
niewiele warte, ponieważ całkowicie pomijają rzeczywistość polityczną, społeczną i gospodarczą. 

Replika Cimoszewicza zawiera też pewne wątki zmitologizowane, które wydają się 
racjonalne, choć prezentowane są wyłącznie w celu utrzymania społeczeństwa w prze-
konaniu o zasadności obrony ustaleń nicejskich. Jest to tym samym zabieg zafałszowa-
nia obrazu rzeczywistości społecznej. 

Po pierwsze, oś argumentacji Cimoszewicza opiera się na założeniu, że uregulowa-
nia nicejskie są dobre, więc nie ma sensu ich zmieniać:

Propozycja, by dziś już zmienić system głosowania przy założeniu, że rozwiązanie z Nicei obo-
wiązuje przez pięć lat po rozszerzeniu Unii, jest nielogiczna. Jeżeli bowiem okaże się, o czym Polska 
jest przekonana, że system ten sprawdzi się w praktyce, powstanie pytanie: po co go zmieniać? 

Jest to linia argumentacyjna stanowiska rządowego, ale pomija pewne wątki, ponie-
waż przy kolejnych poszerzeniach Unii bez zmiany instytucjonalnej będzie to równo-
znaczne z jej paraliżem, na co wskazują niezależni eksperci9. Jest to więc zamknięcie 
dyskusji w teraźniejszości, oraz brak myślenia przyszłościowego, właściwego politycz-
nej formule randez vous. 

Po drugie, minister wykazuje, iż odejście od Nicei to nieliczenie się z obywatelami, 
brak dla nich szacunku:

W dyskusji nie wolno pominąć faktu, że rozwiązanie z Nicei stało się elementem traktatu akce-
syjnego, który został poddany w większości państw przystępujących głosowaniu w referendum. 
Obywatele naszych państw wyrazili zgodę na przystąpienie do UE na uzgodnionych warunkach. 
Szacunek dla elementarnych zasad demokracji wymaga poważnego potraktowania tak i w takich 
okolicznościach podjętych decyzji. 

[W. Cimoszewicz, Do tej rzeki wchodzimy pierwszy raz..., Rz. 27.10.03]

Jest to argumentacja pozorna, skoro projekt integracji w rzeczywistości został prze-
prowadzony ponad głowami społeczeństw, o czym mówi m.in. Jean Baudrillard. To 
znaczy, stwarza się pozór uwzględniania opinii społeczeństwa, jak również konieczność 
wywiązania się z przedreferendalnych obietnic, jednak badania CBOS pokazują, iż oby-
watele w znacznej większości byli przekonani, że bezwzględne upieranie się przy posta-
nowieniach nicejskich nie jest korzystne dla Polski. Tak więc argument, zgodnie z któ-
rym kompromis w sprawie Nicei wiązałby się z „oszukaniem” społeczeństwa ze strony 
polityków, wydaje się raczej pseudoargumentacją, z wykorzystaniem techniki argumen-
tum ad verecundiam. Tym bardziej iż poziom społecznej wiedzy na temat ustaleń nicej-

9 Zob. np. J. Barcz, Instytucjonalne implikacje ewentualnego odrzucenia Traktatu Konstytucyjnego [w:] 
Implikacje ewentualnego odrzucenia Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej. Ocena następstw dla 
Polski w perspektywie długookresowej, Instytut Kościuszki, Kraków – Bruksela 2005.
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skich w czasie przedreferendalnym był bardzo niski10. Jest to więc zabieg, polegający na 
tym, iż pozornie upodmiotawia się społeczeństwo, kreując je na głównego aktora życia 
politycznego, podczas gdy w rzeczywistości jest ono wykluczone z dyskursu i ma nikłą 
wiedzę na temat spraw europejskich. 

4.3. Wnioski

Na podstawie dokonanej analizy przekazów publicystycznych oraz listów do redakcji 
zamieszczanych na łamach „Rzeczpospolitej” można stwierdzić, iż profi l dyskursywny 
gazety, jaki wyłonił się po uwzględnieniu szczegółowych wskaźników, znajduje się bli-
żej modelu dyskursu obywatelskiego. Przemawiają za tym następujące elementy:

Po pierwsze, zidentyfi kowano wielość i różnorodność linii argumentacyjnych w ra-
mach trzech nurtów (narodowego, europejskiego i wyważonego), co pozwala na stwier-
dzenie, iż na łamach gazety poruszane było szerokie spectrum problemów odnoszących 
się do zagadnień nicejsko-konstytucyjnych. Dyskurs charakteryzowała więc otwartość, 
gdyż nie wykluczano zeń tematów. Należy w tym miejscu dodać, iż jedyną słabością 
publicystyki „Rzeczpospolitej” była bardzo niewielka liczba opinii z zewnątrz – czyli 
głosów europejskich komentatorów, polityków, ekspertów zajmujących się problematy-
ką europejską.

Po drugie, wielość i różnorodność opinii wzmocniona została dużą liczbą połączeń 
wewnętrznych pomiędzy artykułami, co również traktowane jest jako wskaźnik dyskur-
su obywatelskiego. Tam bowiem, gdzie jest wielość opinii i równocześnie wzajemne 
odniesienia autorów, tam równocześnie jest miejsce na polemikę i wymianę argumen-
tów. Tylko w gazetach, w których z góry przyjęta została jedna linia argumentacyjna, 
takich połączeń było niezwykle mało lub nie było ich w ogóle, co miało dowodzić, iż 
wszyscy myślą tak samo, stąd też nie ma potrzeby polemizowania.

Po trzecie, istnienie wewnętrznych połączeń wiązało się zarówno z krytycznymi, jak 
i aprobatywnymi odniesieniami do uczestników dyskusji na łamach „Rzeczpospolitej”. 
Tych pierwszych odniesień było znacznie więcej. Szczegółowa analiza mikrodebat, w któ-
rych toczyła się wymiana argumentów, pokazała, iż krytyka wobec odmiennej argumenta-
cji miała zarówno charakter obywatelski, jak i nieobywatelski. Innymi słowy, publicyści, 
polemizując z odmiennością argumentacyjną innych publicystów, z jednej strony posługi-
wali się argumentacją racjonalną, odnoszącą się przede wszystkim do meritum sporu mię-
dzy zwolennikami obozu narodowego i europejskiego, i okazywali sobie wzajemny szacu-
nek, z drugiej zaś uciekali się do zabiegów o charakterze nieobywatelskim, za pomocą 
stosowanych technik erystycznych. Można więc powiedzieć, iż na łamach gazety, mimo 
rozbudowanej siatki dyskursywnej, pojawiało się wiele argumentów, które miały na celu 
zniszczenie przeciwnika czy też wyeliminowanie go z dyskursu przez zakwestionowanie 

10 Badania pokazują, że wiedza obywateli na temat projektu traktatu ustanawiającego konstytucję dla 
Europy w czasie, gdy toczył się o niego spór na najwyższych szczeblach władzy oraz w mediach masowych, 
była zdecydowanie niewystarczająca. Jak wynika z raportu CBOS, w owym czasie tylko 13% badanych 
miało wystarczającą wiedzę na temat traktatu konstytucyjnego, przeważająca większość, bo aż 78% bada-
nych deklarowało, iż ich wiedza jest niewystarczająca w tym zakresie. Zob. Komunikat z badań CBOS nr BS 
2005/ 80, Polacy o europejskiej konstytucji, Warszawa, kwiecień 2005.
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jego wiarygodności. Najlepszym tego przykładem była mikrodebata, jaka wytworzyła się 
wokół „listu otwartego intelektualistów do europejskiej opinii publicznej”.

Po czwarte, identyfi kacja słownictwa, jakim posługiwali się przedstawiciele poszcze-
gólnych nurtów pokazała, iż – niezależnie od stosowanej argumentacji – dominowała 
frazeologia zdecydowanie wojenna. W tym wypadku „Rzeczpospolita” nie różni się od 
pozostałych gazet, na jej łamach pojawiają się wszystkie zawołania wojenne, jakie zdo-
minowały w owym czasie dyskurs publiczny w najszerszym tego słowa znaczeniu. 
Wojenna frazeologia traktowana jest jako wskaźnik dyskursu zamkniętego, nieobywa-
telskiego. Należy jednak podkreślić, iż obok wspomnianego słownictwa odnaleziono 
również na łamach gazety wiele sformułowań odnoszących się do konsensu, porozumie-
nia, negocjacji, kompromisu, interesu wspólnotowego. Były one w szczególności typo-
we dla nurtu europejskiego i wyważonego. 

Po piąte, niezwykle ważną część profi lu dyskursywnego gazety stanowiły listy czy-
telnicze, co wskazuje na wyraźnie obywatelski charakter gazety. Listy te były nie tylko 
liczne w porównaniu z innymi gazetami (więcej było ich tylko na łamach „Trybuny”, ale 
w przypadku tej gazety głosy czytelnicze zazwyczaj ograniczały się do kilku zdań i wpi-
sywały się w swoistą „wspólnotę retoryczną”), ale też dość rozbudowane w treści i róż-
norodne pod względem stosowanej argumentacji. Z reguły czytelnicy odnosili się kry-
tycznie do tekstów publicystycznych zamieszczanych na łamach gazety, choć nie brakło 
też tych aprobatywnych. W przypadku „Rzeczpospolitej” nie można mówić, iż czytelni-
cy tworzyli swoistą „wspólnotę retoryczną”, reprodukującą dyskurs dominujący na ła-
mach prasy. Wręcz przeciwnie – poza nielicznymi wyjątkami, listy te charakteryzowała 
samodzielność intelektualna (wyrażająca się krytycznym spojrzeniem na argumenty wy-
suwane przez publicystów oraz otwartością na odmienne poglądy).

Podsumowując, mimo występowania elementów dyskursu o charakterze nieobywa-
telskim, takich jak wojenne słownictwo, erystyczne zabiegi argumentacyjne, niewiele 
odniesień zewnętrznych czy też opinii europejskich komentatorów, dyskurs polityczny 
dominujący na łamach „Rzeczpospolitej” można uznać za bliższy modelowi obywatel-
skiemu. W konsekwencji, dyskurs ten charakteryzował się przejrzystością reguł komu-
nikacyjnych (pokazanie różnorodnych punktów widzenia, bez wskazywania na ten „je-
dynie słuszny”), jak również jawnością intencji nadawcy, co prowadzi do przekonania, 
iż na łamach „Rzeczpospolitej” nie mamy do czynienia z dominacją i przymusem.



Rozdział 5

ZAMKNIĘTE WSPÓLNOTY RETORYCZNE
„NASZEGO DZIENNIKA” I „TRYBUNY”

Niezwykle ciekawych wniosków dostarczyła analiza przekazów prasowych zamieszcza-
nych w dziale publicystycznym „Naszego Dziennika” oraz „Trybuny”. Gazety te, choć 
zdecydowanie odmienne światopoglądowo, połączyły wspólne cechy: wykorzystywanie 
pseudokomunikacyjnych technik erystycznych oraz kreowanie tzw. zamkniętej wspól-
noty retorycznej. W pierwszej kolejności należy przyjrzeć się uważniej stosowanemu na 
łamach „Naszego Dziennika” słownictwu oraz sposobom argumentowania. Natomiast 
w dalszej kolejności omówiona zostanie frazeologia i argumentacja wykorzystywana 
w „Trybunie”. 

5.1. Władza pastoralna „Naszego Dziennika”

Z uwagi na to, iż w badanym przedziale czasowym i w zakresie analizowanej problema-
tyki nie odnotowano w „Naszym Dzienniku” w zasadzie żadnych połączeń wewnętrz-
nych, czyli „siatki dyskursywnej” (co oznacza, że brak było wewnętrznej wymiany ar-
gumentacji), większość analizy poświecono szczegółowemu zbadaniu słownictwa, za 
pomocą którego opisywano problematykę unijną, w tym nicejsko-konstytucyjną. 
Oznaczało to konieczność wyjścia poza ramy, jakie zakreślone zostały dla pozostałych, 
analizowanych gazet. „Nasz Dziennik” dostarczył bowiem niezwykłego wprost repertu-
aru środków językowych do opisu analizowanego wycinka rzeczywistości społecznej. 

Gdyby można było krótko scharakteryzować publicystykę „Naszego Dziennika”, to 
trafne wydają się spostrzeżenia S. Kowalskiego i M. Tulli, którzy analizując tzw. mowę 
nienawiści1 (w tym również publicystykę „Naszego Dziennika”), zauważają, iż w mo-
wie tej rozważanie wątpliwości nie jest możliwe, nie ma w niej miejsca na spory, ponie-
waż stanowi ona swoisty monolit. Publicyści najczęściej prezentują uzgodnioną już rze-
czywistość, dokonując w ten sposób wspólnotowego i przewidywalnego rytuału 

1 Zob. S. Kowalski, M. Tulli, Zamiast procesu. Raport o mowie nienawiści, Instytut Studiów Politycznych 
PAN, Warszawa 2003.
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potwierdzenia tego, co już dawno zostało ustalone. Podobnie było w przypadku bada-
nych materiałów prasowych. Dział „opinie” był jak „mantra”, stąd też łatwo było prze-
widzieć charakter kolejnych artykułów2. Brakowało elementów zaskoczenia, wątków 
niezgodnych z przyjętą w „Naszym Dzienniku” optyką oglądu rzeczywistości. 

Na bazie prezentowanej, wyraźnej linii interpretacji rzeczywistości społecznej, two-
rzona była swoista wspólnota retoryczna (manifestująca się w takich zwrotach, jak: „my 
wiemy, jak jest naprawdę”, „nam nikt nie zmydli oczu”, „tylko dzieci można oszukiwać 
– w tym naiwne dzieci znad Wisły, do których zalicza się polskich polityków dających 
wiarę w europejskie bajki i legendy” [N.Dz. 4.12.03]), której jednak nie można utożsa-
miać ze wspólnotą komunikacyjną w rozumieniu Habermasowskim, gdyż nie spełnia 
ona podstawowych warunków dyskursu obywatelskiego, co pokazuje poniższa analiza. 

Specyfi ka zamkniętej wspólnoty retorycznej to przedstawianie świata zgodnie z po-
działem: „my–oni”. Cała polityka rządowa, wszystkie wypowiedzi spoza „kręgu” me-
diów narodowo-katolickich to „rojenia”, „mrzonki”, czyli to, co nierzeczywiste, wydu-
mane. Prawdziwą rzeczywistość znają tylko wtajemniczeni, którzy już od dawna 
przestrzegali przed Unią.

5.1.1. Polska i Unia Europejska

Unia Europejska opisywana była na łamach „Naszego Dziennika” za pomocą niezwykle 
różnorodnego słownictwa. Oprócz określeń „neutralnych”, takich jak wspólnota euro-
pejska, czy po prostu Unia, pojawiało się również słownictwo zabarwione pejoratywnie. 
Unia kojarzona była najczęściej z czymś wielkim, niebezpiecznym, wrogim i obcym. 
Tak więc publicyści wypowiadający swe opinie na temat wspólnoty europejskiej często 
stosowali słownictwo nawiązujące, po pierwsze, do dawnego imperium radzieckiego – 
nazywając ją „europejskim kołchozem”, „paryskim kołchozem” [N.Dz. 26.01.05], „eu-
ropaństwem policyjnym” [N.Dz. 13–14.03.04], „Związkiem Socjalistycznych Republik 
Europejskich” [N.Dz. 30.09.04; 4.11.04; 18.02.05], „eurototalitaryzmem”, „eurodykta-
turą” [N.Dz. 21.11.03], a po drugie, do imperium kolonialnego – używając takich okre-
śleń, jak np. „germańsko-frankońskie imperium kolonialne” [N.Dz.16.03.05], czy też 
„unijny neokolonializm” [N.Dz. 13–14.03.04]. Zdarzały się też określenia tworzone za 
pomocą licznych personifi kacji. Unia przedstawiana była na przykład jako „dinozaur 
czekający na dobicie” [N.Dz. 25.08.04], czy też „chwiejące się i wstrząsane kryzysami 
monstrum” [N.Dz. 25.08.04]. W analizowanym materiale prasowym pojawiło się nawet 
takie określenie UE, jak „smocza jama europejska” [N.Dz. 2–13.02.05], co potwierdza 
niezwykłą inwencję autorów, jak również nasuwa wrażenie, iż starają się oni zamazać 
rzeczywisty obraz UE poprzez stosowanie bardzo efektownych i plastycznych, aczkol-
wiek dezorientujących czytelnika, określeń. Poza tym często posługiwano się frazeolo-
gią personifi kującą Brukselę jaką tą, która żąda, poucza, karze, wymaga itp.

Można też spotkać takie zabiegi językowe, które sugerują odbiorcy, że tak naprawdę 
to nie wiadomo, czym jest Unia Europejska, jawi się ona bowiem jako kategoria zupeł-
nie rozmyta. W szczególności chodzi tu o frazeologię „walki z cieniem”, czymś niezna-
nym, ale bardzo niebezpiecznym. Oto przykładowe fragmenty artykułów:

2 Ibidem, s. 507.
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Co to jest „Unia”? Jakieś anonimowe bóstwo? Z Kodeksu Hammurabiego? Należy się oba-
wiać, że jest to dawny duch Germano-Francji, uosobiony w potężnych oligarchach-utopistach, na-
śladujących Karola Marksa.

[Cz. Bartnik, Co obiecują „podstawowe prawa” UE?, N.Dz. 12–13.02.05]

Od początku panuje tam [w UE – przyp. BJ] dominacja, ukryta do tej pory pod różnymi płasz-
czykami. Może wreszcie płaszczyki opadną. 

[J. Jaroszewicz, W Unii Europejskiej nie ma dominacji?, N.Dz. 19.09.03]

Na łamach „Naszego Dziennika” stosowana zatem była frazeologia ukazująca UE 
jako siłę wrogą, nieokreśloną. Towarzyszyły jej opisy tworzące „teorie spiskowe”, 
w których UE zagraża bytowi naszego kraju, poprzez ukryte i nieczyste intencje, którym 
Polacy powinni się przeciwstawiać. Jak już wspomniano, Kowalski i Tulli nazywają ta-
kie językowe zabiegi „walką z cieniem”, czyli z wyimaginowanym, nierealnym nieprzy-
jacielem.

Specyfi czną cechą języka dominującego w publicystyce „Naszego Dziennika” było 
eksponowanie niebezpieczeństw, jakie grożą Rzeczpospolitej. Należy przypomnieć, iż 
hiperbolizacja zagrożenia stanowi jeden z głównych elementów gry językowej, zalicza-
nych do tzw. pseudokomunikacji, co podkreślają w swych empirycznych studiach m.in. 
Kowalski i Tulli3. Również A. Piotrowski, dokonując analizy katolickiego dyskursu po-
litycznego, wskazuje na niezwykle problematyczną kwestię związaną ze sposobem 
wcielania lęków i obaw przed Unią Europejską4. 

Wyjątkowo dobrym przykładem hiperbolizacji zagrożenia dla Polski ze strony ze-
wnętrznych i wewnętrznych wrogich sił jest artykuł z 4–5.10.2003, ks. prof. Czesława 
Bartnika pt. Polsko, larum grają!, sprowadzający się do swoistej „litanii” zagrożeń:

W wielu dziedzinach tracimy suwerenność. Nasza armia jest osłabiona do granic możliwości, 
a przecież w razie rzeczywistego niebezpieczeństwa NATO nas nie poprze. Zrujnowane zostały 
prawie wszystkie sektory gospodarki: transformacja oparta na złej koncepcji nie jest zabezpieczona 
przed grabieżą, złodziejstwami, oszustwami (...). Rozbity został etos urzędnika, w biznesie nawet 
brat oszukuje brata, załamała się moralność publiczna, panuje ogromne pijaństwo. Zniszczono cały 
przemysł, upadł polski handel, zachwiano podstawami kultury i nauki. (...) Wieś polska umiera, 
rolnictwo pustynnieje, (...) Śląsk zamienia się w cmentarzysko, cała gospodarka morska i przymor-
ska jest zatopiona, banki sprzedane, sektor energetyczny oddaje się obcym gospodarzom, oświata 
i służba zdrowia ledwo dyszą. 

(...) Szerzy się coraz mocniej ideologię masowego zabijania dzieci nienarodzonych. Na dro-
gach publicznych ciągle jeszcze grasują bandyci, a pijani piraci drogowi zbierają swoje żniwo 
śmierci. Ciało Polski tratują paneuropejskie TIR-y, z których nie czerpiemy korzyści. Wszędzie 
widać niezliczone smutne twarze bezrobotnych. Do domów dobijają się przez okrągły dzień grupy 
żebraków i pijaków. Młodzież jest opuszczona, rozpuszczona i rozwydrzona. 

[Cz. Bartnik, Polsko, larum grają!, N.Dz. 4–5.10.03]

Nie sposób tu cytować całość artykułu, ponieważ lista niebezpieczeństw i nieszczęść 
jest znacznie dłuższa. Zastanawia jednak ogólnikowość i chaotyczność wymienianych 

3 Zob. S. Kowalski, M. Tulli, Zamiast procesu..., op.cit.
4 A. Piotrowski, Lęk przed Europą w polskim dyskursie katolickim [w:] Rytualny chaos..., op.cit., s. 337.
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zagrożeń. Widać wyraźnie, iż celem autora było przestraszenie czytelnika, wywołanie 
w nim poczucia kompletnego przerażenia wymienionymi problemami. Silna hiperboli-
zacja przekazu uzyskana dzięki wzmacniającym treść przymiotnikom jest charaktery-
styczną cechą dyskursu nieobywatelskiego, ponieważ nie niesie on niczego poza emo-
cjonalnym wydźwiękiem. Warto przywołać też inny przykład hiperbolizacji zagrożenia 
(puenta artykułu krytykującego list otwarty intelektualistów), który również sprowadzał 
się do litanii zagrożeń i niebezpieczeństw dla Polski:

Po roku 1989 wyrwaliśmy się z rąk sowieckich, ale znaleźliśmy się w dużej części w szponach 
nielegalnych zdobywców władzy, drapieżników społeczno-gospodarczych i niekiedy ogólnokrajo-
wych złodziei, gdzie warstwa ludzi normalnych ledwo dyszy. Rządy są jakieś spętane i słabe, za-
pewne na smyczy zachodnich oligarchów. (...) Społeczeństwo jest ciągle poniewierane przez prze-
mądrzałą inteligencję liberalną, która tkwi w chaosie, jakby się dopiero kształciła. Partie nasze są 
jakieś sztuczne i błazeńskie, nie przystają do rzeczywistości. Rozbite i zubożałe społeczeństwo 
woła o ludzi mądrych, czystych, godnych, ratujących Ojczyznę i wiodących ją na wielką autostradę 
przyszłości.

[Cz. Bartnik, Zdrady Ojczyzny ciąg dalszy, N.Dz. 31.10–2.11.03]

Należy zwrócić uwagę na silne dychotomizowanie obrazu: społeczeństwo–elity. Są 
to, wydaje się dwa zupełnie nieprzenikające się światy. Społeczeństwo jest udręczone, 
poniewierane przez przemądrzałą liberalną inteligencję i zwodzone przez ateistyczne 
media. Zaskakuje nasycenie tekstu przymiotnikami, które mają emocjonalny wydźwięk. 
Niezwykle silne wydają się takie określenia, jak: „haniebny”, „zdradziecki”, „żądający 
śmierci”. Warto przytoczyć jeszcze jeden przykład dramatyzowania zagrożenia:

Muszę tym razem pisać o przerażających i szokujących zagrożeniach dla Polski. Im więcej 
przegląda się gazet codziennych i tygodników w ostatnich miesiącach, tym pełniej wyłania się z nich 
obraz Polski gruntownie oszukanej przez Unię Europejską. Tym straszniejsze jest widmo grożącej 
nam już niedługo, po wejściu do UE, totalnej katastrofy. (...) Teraz widać jak na dłoni, że Polsce 
grozi dodatkowe wielomilionowe bezrobocie, tragiczny upadek całych dziedzin gospodarki, 
Polakom zaś szykowany jest los pariasów skazanych na łaskę i niełaskę Unii, a zwłaszcza potężne-
go sąsiedniego niemieckiego kolosa. 

[J. R. Nowak, Polska a Unia Europejska. Grozi katastrofa, N.Dz. 13–14.03.04]

Tak więc na tle udramatyzowanych odpowiednio dobranym słownictwem zagrożeń 
prezentowany był obraz wzajemnych stosunków między Polską a Unią Europejską. 
Prawdopodobnie główną funkcją tak rozumianej retoryki jest budowanie wspólnoty 
strachu, po to, by „zjednoczyć się” w obliczu bliżej nieokreślonego wroga. Na fi gurze 
wroga i czyhającego zagrożenia buduje się wspólnotową kategorię „my”, co jest jednym 
z głównych narzędzi władzy dyskursywnej „Naszego Dziennika”, władzy w zgoła 
Foucaultiańskiej wersji, opartej na relacji „duszpasterz–stado”. 

Co zaś dotyczy problematyki kreowania obrazu stosunków pomiędzy Polską a Unią 
Europejską, należy podkreślić, iż na podstawie lektury artykułów publikowanych na ła-
mach gazety można wydzielić dwa główne sposoby prezentowania relacji Polski i UE 
jeszcze przed akcesją:

1) Polska jako petent, wykorzystywany i uciskany przez wielkie i bogate kraje „Pięt-
nastki” oraz przez wąską grupkę zainteresowanych członkostwem Polski w Unii;



85

2) Polska jako kraj o 1000-letniej tradycji, dawne mocarstwo ze wspaniałą prze-
szłością; na jej tle UE jawi się jako efemeryda, o której niedługo nikt nie będzie 
pamiętał.

Dobrą egzemplifi kację pierwszego sposobu ukazywania wzajemnych relacji stanowi 
następujący fragment artykułu:

By zrealizować swój plan, co jakiś czas kraje Piętnastki organizują żenujące przedstawienia, 
w których Polska odgrywa rolę wiecznego petenta, człapiącego pokornie do zbawiennej Unii 
Europejskiej. Co chwila Europejczycy grożą jej palcem, urągają, pouczają, ganią i mobilizują do 
poświęceń, nie realizując jednocześnie żadnych z wcześniej przyjętych ustaleń. Kiedy nastroje 
społeczne w kraju bliskie są buntu, komisarze oznajmiają czule, iż nie jest tak źle i Polska zasługu-
je, by na jej problemy spojrzeć przez palce. To prawdziwie żenujące show Polacy zawdzięczają nie 
tyle komisarzom, ile postkomunistycznemu rządowi, który w tym upokarzającym tanim spektaklu 
bierze czynny udział, szukając schronienia już tylko w Unii. Dzielnie wspierają go w tych wysił-
kach licznie rozsiani w mediach prounijni wazeliniarze. 

[A. Stachowicz, Show za 5 centów, N.Dz. 21.11.03 ] 

Za przykład drugiego sposobu ukazywania wzajemnych relacji może posłużyć frag-
ment poniższego artykułu:

Polska istnieje ponad 1000 lat. Unia Europejska jest przy niej rozkapryszonym bachorem liczą-
cym zaledwie dziewięć lat. (...) Polska powstała w wyniku świadomej i przemyślanej działalności 
wielu pokoleń, na drodze pewnego naturalnego procesu. Budowały ją miliony ludzi, oddając jej 
wszystko, nawet życie, broniąc jej, odbudowując (...). 

Unia Europejska to pomysł grupki ludzi należącej do jednego pokolenia i w istocie do jednej 
opcji światopoglądowej i politycznej, opcji pogańskiej i lewicowej, mającej skłonności do mitów 
i utopii. Pomysł ten nie jest do końca przemyślany. Nie jest praktycznie sprawdzony. 

Jak puentuje autor: 

Przeżyliśmy już różne zabory i okupacje. Przeżyjemy i Unię Europejską. Polska była. Jest. 
Będzie. A o Unii Europejskiej nikt niedługo nie będzie pamiętał. 

[S. Krajski, Czy Unia Europejska dotrwa do 2006 roku?, N.Dz. 20–21.12.03]

Sugeruje się więc, iż członkostwo Polski w Unii Europejskiej jest jak okupacja czy 
też zabory, które trzeba przeżyć; Unia traktowana jako zło konieczne, ale przejściowe 
(w domyśle: nie z takimi problemami radziły sobie pokolenia); integracja przedstawiana 
jako wybryk czy też fanaberia grupki ludzi:

Tradycja naszego państwa jest tak wielka, że nie możemy sobie pozwolić na małe cele, na bycie 
wasalem niemieckim w postawie karła europejskiego; Polska musi budować politykę na miarę swej 
historii i na miarę swej wielkości.

[M. Ryba, Na miarę wielkości, N.Dz. 13.01.04]

Warto odnieść się do jeszcze innych przykładów silnego zideologizowania przekazu, 
gdzie wykorzystuje się historyczne doświadczenia – tym razem w kontekście wejścia 
Polski do Unii:
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Po niewielu latach, gdy Królowa Polski wywiodła nas z łagru sowieckiego, już trochę poluzo-
wanego, wepchnięto nas podstępnie, głównie za sprawą Unii Wolności, postkomunistów i masone-
rii, do nowego łagru, tym razem zachodnioeuropejskiego.

[Cz. Bartnik, Matka Polski, N.Dz. 15–16.05.04]

Już zaanektowani, a jeszcze bez siły głosu, poddawani jesteśmy coraz to nowym szykanom.

[M. Ryba, Bankructwo unijnych rojeń, N.Dz. 4.12.03] 

Należy też odnotować bogactwo metafor towarzyszących najczęściej zideologizowa-
nym opisom wejścia Polski do Wspólnoty, najczęściej przywołujących skojarzenia ze 
ślubem i weselem.

Oto po spotkaniu na szczycie w Brukseli, 13 grudnia 2003 r., przypomniał mi się ślub pewnej 
pary. Przed ślubem narzeczony był pełen wdzięku, usłużności i obietnic. A zaraz po zawarciu mał-
żeństwa, podczas przyjęcia weselnego zmusił swoją ślubną, żeby w łazience wytarła mu buty z bło-
ta swym białym welonem. Oczywiście był to przypadek choroby i małżeństwo od razu uznano za 
nieważne. A jeśli coś podobnego zdarzy się w polityce międzynarodowej?

Spójrzmy na sprawę ślubu Polski z Zachodem. Przed ślubem, jakim było referendum akcesyj-
ne, prawie wszyscy politycy i urzędnicy śpiewali nam jak trubadurzy, że nie stracimy wolności 
i suwerenności (...), a więc Polska nie będzie sługą, lecz oblubienicą. A tu nagle po szczycie rządo-
wym (...) gazeta liberalna „Suddeutsche Zeitung” napisała, niczym ów pan młody: Polska wstępu-
jąc do Unii nie pojęła tajemnicy sukcesu Europy, która „polega na rezygnacji z suwerenności”. 

[Cz. Bartnik, Nie budować nowej Europy na starym zakłamaniu, N.Dz. 10–11.01.04]

Metafora wesela, w iście Wyspiańskim stylu, zastosowana została też w innym arty-
kule, odnoszącym się już nie do referendum akcesyjnego, ale do dnia wejścia Polski do 
UE. Szczególnie interesujący jest tu motyw chóru – o czym wspominają między innymi 
Kowalski i Tulli – który, jak w tradycji greckiej, komentuje i moralizuje:

I oto wszyscy eurofi le, zwłaszcza postkomuniści, liberałowie, masoni polscy i różne mniejszo-
ści, którym już dawno amputowano czucie dobra całego narodu i wzniosłą ideę polskości, świętują 
swój sukces, odprawiają huczne i zagłuszające sumienie wesele. Przygrywają im orkiestry ideolo-
gów, ateistów i masonów Zachodu. Przyśpiewują im chóry bezmyślnie wychowanej młodzieży. 
Tańczą u nas i na Zachodzie, szczególnie ochoczo, różni kombinatorzy, manipulanci, nowobogac-
cy, beznarodowcy, no i złodzieje. 

[Cz. Bartnik, Przerabianie stypy na wesele, N.Dz. 24–25.04.04]

Obok wspomnianych metafor wykorzystujących motyw ślubu czy też wesela, ziden-
tyfi kowano też taką, która utożsamia Polskę z tonącym statkiem – Titanikiem.

Kiedy się ujmie syntetycznie istotną sytuację obecnej Polski, to może się nasuwać podobień-
stwo do losu słynnego tragicznego parowca, brytyjskiego „Titanica”. (...) Oto i okręt „Polska” 
zderzył się ostatnio z górą „Unia Europejska”. (...) Szczury już dawno uciekły na górę, oligarcho-
wie i liczni złodzieje państwowi zapełnili już szalupy ratunkowe, machają nam banknotami euro na 
do widzenia. My pogrążamy się w lodowatą otchłań oceanu. (...) Kapitan i lewicowo-liberalni ofi -
cerowie pokładowi pieją „Odę do radości”, a orkiestra rżnie marsza triumfalnego.

[Cz. Bartnik, Polski „Titanic” z unijną orkiestrą, N.Dz.26.01.05]
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Wszystkie powyższe metafory niosą ze sobą element strachu, zagrożenia, niebezpie-
czeństwa dla zwykłych ludzi. Triumfują zaś złodzieje, manipulanci, masoni, ateiści, czy-
li wszyscy ci, którzy za cenę owego „nieszczęścia” osiągają swe własne, najczęściej 
nieczyste, interesy. Jest to zatem obraz silnie perswazyjny, działający na wyobraźnię 
czytelników, a jednocześnie niezwykle upraszczający i zniekształcający rzeczywistość. 
Jest to świat czarno-biały, z wyraźnym podziałem na „nas” i „onych”, przy czym kate-
goria „my” oddaje wszystkie pozytywne cechy, tej drugiej zaś przypisuje się wyłącznie 
cechy negatywne. Tak więc mamy tu do czynienia z klasycznym zabiegiem tworzenia 
sztucznych, nierealnych, binarnych podziałów, co zaliczane jest do podstawowych gier 
komunikacyjnych, utwierdzających pseudokomunikację. 

Podsumowując, obok silnej metaforyzacji przekazów, w kontekście relacji polsko-
unijnych pojawiały się także zabiegi językowe, służące tworzeniu swoistej „zamkniętej 
wspólnoty retorycznej” „Naszego Dziennika”, poprzez używanie – jak już wspomniano 
– binarnego podziału: „my” i „oni”.

5.1.2 Rytualna wspólnota zjednoczona w obliczu wroga

Jak wynika z powyższych rozważań, relacje między Polską a Unią Europejską, zarówno 
tuż przed wejściem naszego kraju do Wspólnoty, jak i zaraz po nim, prezentowano za 
pomocą środków językowych, których głównym zadaniem było wywołanie w czytelni-
kach lęku, strachu czy niepewności. Takie zabiegi, połączone z metaforyzacją, a także 
używaniem wyrażeń brutalnych, dosadnych i upraszczających, zamazują rzeczywisty 
obraz stosunków polsko-unijnych. Tworzy się wrażenie, że wspólnota retoryczna 
„Naszego Dziennika” jest najlepiej poinformowana w kwestiach unijnych (często stoso-
wane są takie zwroty, jak „powszechnie wiadomo”, „oczywiste jest”, „nie od dziś to 
wiemy”), a jednak obraz ten jest niezwykle tendencyjny i relacjonowany wyłącznie jed-
nostronnie. W ten też sposób „Nasz Dziennik” realizuje władzę duszpasterską 
w Foucaultiańskim rozumieniu, kiedy to w trosce o „stado” kierujący nim decydują 
o tym, co jest dla niego dobre, a co złe, tym samym pozbawiając go możliwości samo-
dzielnej oceny i wyboru. 

Większość artykułów zamieszczanych w dzienniku – szczególnie tych publicystycz-
nych – miało charakter rytuału, ponieważ powtarzały się w nich wciąż te same zabiegi 
językowe, niewiele mające wspólnego z prawdziwą argumentacją (raczej bliższe były 
pseudoargumentacji). W takim zrytualizowanym tekście często wykorzystywano podob-
ne konstrukcje, przybierające wręcz bełkotliwy charakter. Warto przypomnieć, iż bełkot, 
czyli potok bezsensownych słów, zaliczany jest do podstawowych zabiegów erystycz-
nych5. Oto w jednym tekście, traktującym o współczesnych problemach Polski w kontek-
ście europejskim, pojawiła się kilkakrotnie prawie taka sama, niewiele mówiąca fraza:

Globalistyczno-masoński imperialny kapitalizm zaatakował najpierw kraje i narody zachod-
nioeuropejskie swą ideologią i polityką kosmopolityczno-liberalną. (...)

5 Zob. A. Schopenhauer, Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów..., op.cit., s. 40 oraz M. Kochan, 
Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach..., op.cit.
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W kraju i w świecie rodzi się pragnienie, ażeby skompromitowanemu już globalistyczno-ma-
sońskiemu neokolonializmowi i kosmopolitycznemu ateizmowi przeciwstawić jakieś nowe wizje 
i programy. (...)

Wyzysk neokolonialny oraz agresywny kosmopolityczny ateizm ma charakter globalny, reali-
zowany także w Unii Europejskiej. (...)

Twórcy kosmopolityczno-ateistycznej Unii Europejskiej i globalizmu śmiało realizują swoje 
wizje. 

[Wł. Bojarski, Nowa strategia dla Polski, N.Dz. 18–19.09.04]

W jednym tekście pojawiły się cztery razy bardzo podobne sformułowania, wykorzy-
stujące kilka zbitek pojęciowych. Nawet w puencie tekstu autor nie zrezygnował z zasto-
sowania podobnego repertuaru słów, twierdząc, iż Polska stoi przed wyzwaniem „strate-
gicznego oparcia się (...) globalistycznej agresji ateistyczno-masońskiej i neokolonialnej 
oraz przetrzymania ewentualnej nowej fali prześladowań”. Widać wyraźnie, że takie 
pojęcia, jak: „neokolonializm”, „globalizm”, „masoneria”, „ateizm” oraz „kosmopoli-
tyzm” zestawiane były i powtarzane w celu uzyskania wrażenia naukowości wywodu. 
Jest to więc przykład nie tylko rytualizacji, ale też braku przestrzegania podstawowych 
zasad „dobrej komunikacji”, z którą wiąże się wypełnianie roszczeń ważnościowych, 
w szczególności co do zrozumiałości przekazu. 

5.1.3. Nicea i Traktat Konstytucyjny 

Dotychczasowe rozważania dotyczyły głównych cech dyskursu „Naszego Dziennika” 
w odniesieniu do takich podstawowych kwestii związanych z problematyką europejską, 
jak moment wejścia Polski do UE. Rozważania te traktowane są jednak wyłącznie jako 
tło czy też kontekst bardziej szczegółowej analizy dyskursu związanego ze sporem ni-
cejsko-konstytucyjnym. W tym miejscu należy odnieść się do kryteriów, które posłużą 
do dalszej analizy. Po pierwsze, będzie to wyszczególnienie „językowych gier” czy też 
mechanizmów, które zakwalifi kowano do dyskursu nieobywatelskiego (monotematycz-
ność, zamkniętość, defensywność, budowanie opozycji „my–oni”, ideologizacja, rytu-
alizacja, brutalizacja, ironia, hiperbolizacja zagrożenia, emocjonalność, instrumentalizm 
itp.), a które służą do podtrzymywania i reprodukowania wspólnoty uzgodnionych zna-
czeń. Wszystkie te elementy występują w artykułach poświęconych analizowanej pro-
blematyce. Po drugie, należy pokazać, czy w publikowanych artykułach o charakterze 
opiniotwórczym pojawiły się jakieś „zalążki” debaty – czyli swoistej siatki odniesień 
(wewnętrznych bądź zewnętrznych) do artykułów publikowanych na łamach innych ga-
zet, i jeśli tak, to jaki jest to rodzaj odniesień. Chodzi więc o odnalezienie strategii argu-
mentacyjnych, jeśli takowe istnieją. Trzeba również ukazać udział czytelników w dys-
kursie prezentowanym na łamach „Naszego Dziennika” i zbadać repertuar środków 
językowych przez nich wykorzystywanych.

Podstawowa cecha „Naszego Dziennika” to brak „wewnętrznej dyskusji” (toczonej 
między publicystami dziennika), czy też inaczej mówiąc, brak siatki dyskursywnej, na 
którą składają się odmienne opinie. W analizowanym przedziale czasowym brakowało 
zatem swoistej dyskusji, w obrębie której można przedstawiać argumenty za jednym 
bądź drugim rozwiązaniem traktatowym. Trudno zresztą mówić w tym przypadku o ja-
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kiejkolwiek argumentacji, gdyż większość opinii i sądów sprowadzało się do „gier ko-
munikacyjnych”, wytwarzających pseudokomunikację. Podstawową strategią, jaka wy-
raźnie dominowała w dyskursie wyłaniającym się z publicystyki „Naszego Dziennika”, 
jest formuła: „a myśmy wam mówili, ostrzegaliśmy już dawno przed Unią Europejską, 
tylko nikt wtedy nie chciał nas słuchać”:

Inteligenci napisali o konieczności odwołania się w konstytucji europejskiej do korzeni chrze-
ścijańskich, o uprzywilejowaniu Francji i Niemiec (...) itp. Bardzo to słuszne w sumie i odkrywcze. 
Trochę może jak cytowanie archiwalnych numerów „Naszego Dziennika” sprzed dwóch lat i jesz-
cze wcześniej. Kto by się jednak nie cieszył, że odkrywa Amerykę. Nawet jeśli mu się tylko tak 
wydaje. 

[J. Jaskólska, Brutus z Brukseli, N.Dz. 22–23.11.03]

Mimo przekonania publicystów dziennika o konieczności bronienia ustaleń nicej-
skich, i niejako przychylnego spojrzenia na twarde stanowisko rządowe prezentowane 
na początku europejskiego sporu, równocześnie prezentowane były poglądy wskazują-
ce, iż od początku Nicea była tylko „przynętą” dla naiwnych, czymś „na niby”, na co dali 
„złapać się” polscy politycy kierujący się wyłącznie własnym interesem i chęcią zysku. 
Cały „zamęt” wokół ustaleń nicejskich i konwentowych był więc tylko i wyłącznie spek-
taklem, który zafundowały społeczeństwu elity rządzące. Oto wybrane fragmenty arty-
kułów, w których wyraźnie widoczne są wspomniane kwestie:

Po tym, jak Miller oddał Brukseli w Kopenhadze nasze rolnictwo i energetykę, trąbili, jak to 
ubili interes dla swoich obywateli. Później Jan Władysław Maria Rokita chciał umierać za Niceę, 
za ustalenia, których od początku unijni decydenci serio nie traktowali. (...) Teraz będą grać jeszcze 
lepiej. I licytować się wzajemnie. W nadziei, że wybierzemy ich na pięcioletnią kadencję do 
Parlamentu Europejskiego z miesięczną dietą 10 tysięcy euro. A potem choćby potop.

[J. M. Jaskólska, Ile Unii w Unii, N.Dz. 10–11.01.04 ] 

Wszystko to tylko ukartowana gra, by wodzić wyborców za nos; przedstawiając rzekomo nie-
ugiętą postawę w czasie tego szczytu, tuszuje się poprzednią skandaliczną uległość. Rząd i oddane 
mu media poprzez swoje wręcz histeryczne zachowanie wytworzyły iluzję, że przyszła dola i nie-
dola Polski w UE zależy ściśle od zachowania nicejskiego systemu głosowania. Świadome czysto 
propagandowe wyolbrzymianie rzekomych strat grożących Polsce po zaakceptowaniu nowego pro-
jektu konstytucji (...) jest wręcz śmieszne w porównaniu z rzeczywistym zakneblowaniem polskiej 
suwerenności i wolności działania, na którą Polska wyraziła zgodę, podpisując układ stowarzysze-
niowy, a od którego to przedstawienie nicejskie ma najwyraźniej odwrócić uwagę. 

[C. Beddermann, Unia Europejska – dinozaur czekający na dobicie?, N.Dz. 25.08.04]

Charakterystyką języka gazety było więc eksponowanie wyższości wobec wszystkich 
tych, którzy prezentowali odmienne zdanie. Stąd też zwolennicy polityki prounijnej, nie-
zależnie od eurosceptycznych wypowiedzi związanych ze sporem nicejsko-konstytucyj-
nym, określani byli przez publicystów „Naszego Dziennika” za pomocą różnorodnych 
środków językowych. Bogactwo repertuaru jest dość imponujące, począwszy od często 
pojawiającego się określenia „eurofi le” [N.Dz. 22–23.11.03, 10–11.01.04, 24–25.04.04], 
wzbudzającego skojarzenia z jakimś bliżej nieokreślonym „zboczeniem”, poprzez „euro-
pejskich fanatyków” i „eurofanów” [N.Dz. 7.07.04, 26–28.03.05], „euro- i unioentuzja-
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stów” [N.Dz.1.10.03, 8.10.03], „eurocwaniaków” [N.Dz. 25.06.04], a skończywszy na 
takich konstrukcjach, jak: „nasi smakosze chleba niewoli” [N.Dz. 24–25.04.04], „ociem-
niali ludzie wprowadzający nas do Domu Niewoli” [N.Dz. 15–16.05.04], „sprzedawczy-
cy Polski, którzy oszukańczej żonglerki prawnej nauczyli się doskonale od komunistów 
sowieckich” [N.Dz. 26–28.03.05], czy po prostu „targowiczanie” [N.Dz. 24–25.04.04]. 
Tak więc analizowany język odznaczał się silną brutalizacją i agresywnością, wymierzo-
ną we wszystkich tych, którzy znaleźli się poza retoryczną wspólnotą.

Podobne słownictwo wykorzystywane było do opisu „Traktatu ustanawiającego 
Konstytucję dla Europy”, przy czym najchętniej stosowane było w różnych odmianach 
określenie „bubel”: „konstytucyjny bubel” [N.Dz. 7.07.04; 3.08.04; 14.10.04; 26.01.05], 
„biurokratyczny bubel” [N.Dz. 30.09.04], „»jakobiński« bubel konstytucyjny” [N.Dz. 
7.10.04], „bubel do kwadratu” [N.Dz. 20.01.05]. Traktat konstytucyjny określano też 
jako „kilkusetstronnicowy potworek” [N.Dz. 3.08.04; 4.11.04] lub „350 stron wstrząsa-
jącej biurokratycznej twórczości” [N.Dz. 9.01.05]. 

5.1.3.1. Wojenne słownictwo

Wojenny okrzyk Jana Rokity wcale nie wzbudził entuzjazmu wśród krytyków Unii 
Europejskiej, publikujących na łamach „Naszego Dziennika”.

Jan Rokita, który tak się w sejmie gorączkował, że „Nicea albo śmierć”, wyszedł na... już 
mniejsza z tym na kogo. No bo czy warto umierać za coś, co jest tylko na niby? Albo i nie wyszedł, 
tylko taką efektowną kreację akurat podpowiedziała mu mądrość etapu, na którym, jak wiadomo, 
coraz bardziej nieufnie patrzy się u nas na UE i co za tym idzie – na eurofi lów też, a elektorat nale-
ży powiększać, a nie odwrotnie. 

[J. Jaskólska, Brutus z Brukseli, N.Dz. 22–23.11.03]

Mimo krytycznego stanowiska wobec nicejskiego hasła, „Nasz Dziennik” wpisuje 
się w wojenny styl, jaki dominował w prasie w analizowanym przedziale czasowym, o czym 
świadczą poniższe cytaty:

Na pytanie, jak Polska ma się ratować przed nowym nieprzyjacielem, nie da się odpowiedzieć 
jednym zdaniem. (...) Musimy się bronić do końca teraz i jeszcze teraz, żeby za niedługie lata nie 
robić powstania zbrojnego. 

[Cz. Bartnik, Polsko, larum grają!, N.Dz. z 4–5.10.03]

Kręgi narodowe muszą więc w Polsce nie tyle okopać się na pozycjach defensywnych, co przy-
stąpić do ataku: ataku pod sztandarem walki z nadmiarem unijnej biurokracji i nadprodukcji 
prawa. 

[M. Ryba, O politykę narodową w Unii Europejskiej, N.Dz. 20.05.04]

Charakterystyczne więc jest używanie takich określeń, jak „atak”, „obrona”, „wal-
ka”, „zmagania”, „przeciwdziałanie kapitulacji”, które wiązane są z ewentualnym refe-
rendum konstytucyjnym. Potwierdzają to również poniższe cytaty:
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Zablokowanie konstytucji to dopiero preludium do zmagań, które stoją przed Polską. Na pewno 
teraz Bruksela użyje kija, by poskromić niepokornych.

[M. Ryba, Wygrana bitwa czy początek wojny, N.Dz. 19.12.03]

Mobilizujmy przeto siły do nowego starcia, którym będzie konstytucyjne referendum. Szanse 
zwycięstwa są coraz większe. 

[M. Ryba, Przeciw kapitulacji, N.Dz. 15.04.04]

5.1.3.2. Podział „my–oni”

Kolejnym elementem analizy, świadczącym o nieobywatelskości dyskursu, jest występo-
wanie opozycji „my–oni”, czyli budowanie obrazu rzeczywistości opartego na wyraźnym 
oddzieleniu „nas” od „onych”, którym najczęściej przypisywane są negatywne cechy. 
Wątek ten został już poruszony w kontekście rozważań nad prezentacją polityki rządowej 
na łamach analizowanej gazety, w tym miejscu należy jednak dokonać pełniejszej analizy, 
pokazując, w jaki sposób kreowany jest binarny obraz świata poprzez wskazywanie na 
wroga zewnętrznego, czyli na Unię Europejską, w aspekcie problematyki traktatu konsty-
tucyjnego. W tym kontekście pojawiły się już także wzmianki o frazeologii wyimaginowa-
nego, wspólnego wroga, który pozwala na budowanie silnego poczucia „my”. Jest to więc 
bardzo szczególna właściwość dyskursu dominującego na łamach „Naszego Dziennika”. 

Uproszczony przekaz sugeruje zatem, że Unia Europejska oraz proponowany przez 
nią Traktat Konstytucyjny przyczynią się do zniszczenia państwa polskiego, do sprowa-
dzenia go do roli sługi, wasala czy też mało znaczącego kraju satelickiego. Oto wybrane 
fragmenty artykułów:

Faktycznie, „traktat jest ważny i potrzebny”, ale głównie Niemcom, którzy dzięki niemu ugrun-
tują swoją pozycję hegemona. Dla Polski oznacza on tylko dalszą marginalizację, żeby nie powie-
dzieć kapitulację. 

[W. Olszak, Ślepy pośpiech, N.Dz. 16.01.04]

Krótko mówiąc, treść traktatu konstytucji europejskiej zapowiada dość wyraźnie, że po 1 listopa-
da 2006 roku tracimy suwerenność i wolność jako państwo, a zachowamy pewną autonomię typu 
regionu, landu czy stanu. (...) Narasta wtórna lawina rozporządzeń, aktów wykonawczych, przepisów, 
spod których żaden Polak nie będzie się mógł wydobyć ani uratować swojej godności i wolności. 

[Cz. Bartnik, Eurokonstytucja odbiera nam wolność, N.Dz. 16.03.05]

Traktat konstytucyjny przedstawiany był także jako odległy od życia zwykłych ludzi, 
a umacniający wyłącznie pozycję silnych krajów UE:

W rezultacie eurokonstytucja zwiastuje Europę przybraną w ateistyczną czerń, pyszałkowatą, 
nieludzką dla zwyczajnego obywatela. 

[ks. Cz. Bartnik, Eurokonstytucja odbiera nam wolność, N.Dz. 16.03.05]
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Pojawiały się również pytania, co należy czynić w takiej sytuacji, czyli jak radzić 
sobie z „wrogiem”? A zatem najlepszym rozwiązaniem byłoby odrzucenie Traktatu 
Konstytucyjnego w referendum, które to wydarzenie przestawiano w kategoriach pol-
skiego boju o wolność i niezależność. 

Jeśli pozwolimy sobie narzucić unijną konstytucję, to otrzymamy ją z „dobrodziejstwem in-
wentarza”, tzn. ze wszystkimi przepisami, które uderzają w człowieka, rodzinę, wiarę i instytucje 
narodowe. Odrzucenie traktatu konstytucji w referendum pozwoliłoby wreszcie zatrzymać agresję 
Brukseli na nasz wewnętrzny porządek prawny.

[M. Goss, Eurodyktatura w natarciu, N.Dz. 21.11.03] 

Autorzy publikujący na łamach „Naszego Dziennika” sugerowali też, iż „wejście 
w stan wojny” z krajami wspólnoty nasili represje wobec Polski:

Niektórzy powiedzą – i co dalej? Wszak narazimy się na wzmożone ataki niemiecko-francu-
skie, na szykany ekonomiczne itp. Oczywiście, należy się z tym bardzo realnie liczyć. W tym 
kontekście słuszna jest diagnoza, że przeciwnika należy upatrywać nie tylko w Niemczech, ale 
również we Francji. 

[M. Ryba, Blokada dla superpaństwa europejskiego, N.Dz. 8.10.03]

Tak więc budowanie silnej opozycji między Polską a Unią Europejską, połączone 
z wojennym słownictwem, zdecydowanie przyczyniało się do zniekształcania obrazu ich 
wzajemnych relacji, jak również wypaczenia istoty sporu, jaki wyłonił się w kontekście 
debaty nicejsko-konstytucyjnej. Dyskurs „Naszego Dziennika” upraszczał bowiem nie-
zwykle złożoną i skomplikowaną problematykę, redukując ją do tworzenia obrazu wy-
imaginowanego wroga. 

5.1.3.3. Ideologizacja dyskursu

Przekazy odnoszące się do problematyki nicejsko-konstytucyjnej wzmacniane były rów-
nież za pomocą licznych odwołań do wydarzeń historycznych Polski, najczęściej zabo-
rów i wojen. Wydarzenia te przywoływane były w kontekście procesów integracyjnych 
(o czym była już mowa), ale również w związku z ustaleniami nicejskimi oraz projektem 
Traktatu Konstytucyjnego. Zidentyfi kowano kilka silnie zideologizowanych fragmen-
tów przekazu, które w założeniu autorów miały na celu wywołanie strachu, lęku, poczu-
cia zagrożenia. Nie służyły one zatem obiektywnemu i racjonalnemu prezentowaniu 
wydarzeń powiązanych z omawianą problematyką:

Nicejską zasadzkę na nas potwierdził otwarcie jeden z czołowych strategów imperium europejskie-
go Gerhard Schroeder, kanclerz Niemiec. W wywiadzie tuż po spotkaniu na szczycie w Brukseli 13 
grudnia 2003 r., powiedział, że Polska jest egoistyczna, gdyż zabiega o swoje interesy, nie poświęcając 
ich interesowi nowego państwa europejskiego, oraz „zgodnie z tradycją” buntuje się przeciwko Europie 
(czytaj: przeciwko Niemcom). Nie wiemy, jakie dokładnie, jakie nasze tradycje „buntownicze” pan 
kanclerz miał na myśli, ale w tak ogólnym sformułowaniu szefa niemieckiego może się mieścić wiele: 
„bunt” Mieszka I i jego brata Czcibora przeciwko wojskom saskim pod Cedynią w roku 972, „bunt” 
króla Władysława Łokietka pod Płowcami w 1331, „buntowanie się” przeciwko „pobożnemu” niemiec-
kiemu Zakonowi Krzyżackiemu pod Grunwaldem w 1410 roku za króla Władysława Jagiełły. 

[Cz. Bartnik, Nie budować nowej Europy na starym zakłamaniu, N.Dz. 10–11.01.04]
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W dalszej części tekstu przytaczane były kolejne wydarzenia historyczne związane 
z polsko-niemieckimi konfl iktami zbrojnymi, aż do II wojny światowej. Charakterys-
tyczną cechą jest zestawianie ich z aktualną problematyką integracyjną, co w efekcie 
miało wytworzyć poczucie zagrożenia ze strony od zawsze ekspansywnych Niemiec, 
które i tym razem dokonują swoistej, ukrytej agresji na Polskę. 

Również poniższy fragment nasycony był środkami językowymi, które wykrzywiały 
obraz rzeczywistości, poprzez odwołanie do historycznych zaszłości:

Jak kiedyś w XVIII wieku liczni zdradzieccy magnaci polscy, targowiczanie, nie chcieli odro-
dzenia Polski przez Konstytucję 3 Maja, nie chcieli promować drobnej szlachty, mieszczan i chło-
pów i zwrócili się o ochronę swego pasożytnictwa do Rosji, tak dziś inni ludzie, oligarchowie 
współcześni, nie mający zmysłu Ojczyzny, Polski, suwerenności państwowej, zamiast odrodzić 
kraj po raku komunistycznym i nawiązać braterskie stosunki z innymi państwami, zwracają się do 
Zachodu o opiekę nad naszym złomowiskiem, a społeczeństwu przedstawili, że i ono się wyżywi 
tym, co spadnie ze stołu państw zachodnich. 

[Cz. Bartnik, Przerabianie stypy na wesele, N.Dz. 24–25.04.04]

Warto też odnotować szczególnie znamienne zestawienie problematyki nicejsko-
konstytucyjnej z totalitaryzmem:

Widać, że o losie Polski decydują nie Polacy. Polska suwerenna może współpracować z Unią, 
i to bardzo ściśle – jak to było w średniowieczu – bez oddawania jednak Narodu i państwa w nie-
wolę nowym Marksom, Leninom i Stalinom, którym się marzy gigantyczne imperium europejskie 
i wielki żer na trupach małych państw i narodów. 

[Cz. Bartnik, Przerabianie stypy na wesele, N.Dz. 24–25.04.04]

Podsumowując, język używany na łamach gazety odznaczał się zarówno stosowa-
niem wojennego słownictwa, jak i tworzeniem symbolicznych podziałów oraz ideologi-
zacją, co łącznie tworzy obraz świata wrogiego i niebezpiecznego. Takie pseudokomu-
nikacyjne zabiegi służą wzmacnianiu spójności dyskursywnej wspólnoty retorycznej, 
skupionej wokół „Naszego Dziennika”. 

5.1.3.4. Siatka dyskursywna powiązań wewnętrznych i zewnętrznych

Jak już zostało wspomniane, w analizowanym przedziale czasowym nie było żadnych 
wewnątrzdyskursywnych powiązań w obrębie publicystyki zamieszczanej w „Naszym 
Dzienniku”. Oznacza to, że autorzy tekstów nie nawiązywali wzajemnie do swoich pi-
semnych opinii, nie wymieniali argumentów, nie podejmowali się polemicznych rozwa-
żań. Jeśli pojawiały się jakieś nieznaczne nawiązania, to odnosiły się nie do konkretnego 
tekstu i argumentacji w nim przedstawionej, lecz raczej do osoby autora, i to w bardzo 
ogólnym, afi rmacyjnym wydźwięku. Świadczy to o istnieniu pełnej zgody co do przeko-
nań prezentowanych na łamach „Naszego Dziennika”. Innymi słowy, z góry eliminowa-
no to, co nie przystaje do wspólnotowego rytuału potwierdzania tego, co już dawno zo-
stało uzgodnione. Nie ma miejsca na sądy kwestionujące przyjęty na łamach dziennika 
obraz świata, co jest charakterystyczną i główną cechą dyskursu zamkniętego. Jest to 
dyskurs ściśle kontrolowany, tak jak go rozumiał Foucault, mówiąc o władzy duszpaster-
skiej. Tylko bowiem „pasterz” wie i decyduje o tym, co jest najlepsze dla jego „stada”. 
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5.1.3.5. Głos czytelników na łamach „Naszego Dziennika”

Na szczególną uwagę zasługują listy od czytelników, które stanowiły chyba jedyny ele-
ment wewnętrznego dyskursu. Czytelnicy odnosili się bowiem do artykułów zamiesz-
czanych na łamach gazety, prezentując swoje opinie. Najczęściej jednak opinie te utrzy-
mane są w tym samym tonie co publicystyka – nie zidentyfi kowano żadnego listu do 
redakcji, który (w wybranym obszarze tematycznym) byłby głosem krytycznym wobec 
opinii prezentowanych w gazecie. Można zaobserwować raczej tendencję odwrotną, 
gdyż czytelnicze listy odzwierciedlały język prezentowany na łamach „Naszego 
Dziennika” i były tym samym głosem pełnej akceptacji ze strony „stada”. Szczególnie 
interesujące były te listy, które „przemawiając” głosem całej wspólnoty, podkreślały 
kluczową rolę „pasterzy” zyskujących rangę „demiurgów” czy też „duchowych przy-
wódców” retorycznej wspólnoty. Poniżej omówione zostało kilka przykładów. 

Pierwszy z nich to list od czytelnika, w formie podziękowania dla ks. Bartnika za 
jego publicystykę. Autor listu nazwał publicystę „mistrzem, mędrcem i żarliwym patrio-
tą”. Przywoływał również wypowiedzi księdza odnoszące się do Unii Europejskiej i do 
Traktatu Konstytucyjnego. W końcowej części listu czytelnik zauważył, iż: 

To tylko niektóre z wielu wypowiedzi księdza profesora, ukazujące ogrom bezduszności i fał-
szu rządzącego tym sztucznym tworem europejskim. Bądźmy mądrzy! Czytajmy, analizujmy i szu-
kajmy prawdy. Na ile ją znajdziemy – pokaże referendum. 

[J. Nowak, Słuchajmy rad, wskazówek, ostrzeżeń..., N.Dz. 10.05.04]

Już sam tytuł listu: Słuchajmy rad, wskazówek, ostrzeżeń..., wyraźnie wskazuje na 
istnienie wspomnianej wspólnoty retorycznej „Naszego Dziennika”. Autor listu wypo-
wiadał się w jej imieniu, a ponadto pouczał, by wsłuchiwać się we wskazówki, rady 
i ostrzeżenia tych, którzy „wiedzą najlepiej”. Drugi przykład listu od czytelnika też od-
nosi się do autorytetu „pasterzy” kształtujących retoryczną wspólnotę „Naszego 
Dziennika”, a ponadto potwierdza zamkniętą i zrytualizowaną komunikację (autor po-
sługiwał się bardzo podobnymi środkami wyrazu co publicyści). Charakterystyczny był 
niezwykle pesymistyczny, przepełniony lękiem sposób opisu rzeczywistości społecznej, 
czy też swoistej litanii problemów i nieszczęść, jakie spadły na nasz kraj.

Dla nikogo nie jest już tajemnicą, że czekają nas ciężkie czasy. I to z wielu powodów, między 
innymi wyprzedaży majątku narodowego cudzoziemcom (...), wygórowanych składek na rzecz 
UE, uzależnienia gospodarki polskiej od kapitału obcego, Brukseli i globalizacji. Z powodu bezro-
bocia, postępującej drożyzny, (...), upadku i zepsucia moralnego Narodu i innych przyczyn we-
wnętrznych i zewnętrznych (...). Aż strach o tym myśleć. I co robić? (...) Odpowiedzi jest wiele. 
Odpowiadają między innymi w „Naszym Dzienniku” profesorowie J.R. Nowak, ks. Cz. Bartnik, 
ks. J. Bajda oraz wielu księży biskupów i patriotycznych dziennikarzy. I są to bardzo dobre odpo-
wiedzi, nakazy i rady.

[Z. Wawrzyńczak, Jak odmienić obecną sytuację?, N.Dz. 21.07.04] 

Druga część listu utrzymana była w podobnej stylistyce jak artykuły publicystyczne 
i przybierała formę apelu do odbiorców, w którym zawarte zostały wskazówki co należy 
czynić, by uzdrowić opisywaną sytuację:
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Potrzebne jest przebudzenie Narodu, niezbędna jest jedność i absolutnie konieczne jest uwol-
nienie się społeczeństwa od wszelkich grzechów zaniechania, zaniedbania i niemocy. Trzeba gło-
sować i wybierać odpowiednich ludzi (...). Nie mogą to być cwaniacy, oszuści, postkomuniści, li-
berałowie, masoni, syjoniści i inni zwodziciele i demagodzy. 

[Z. Wawrzyńczak, Jak odmienić obecną sytuację?, N.Dz. 21.07.04] 

Bardzo podobną budowę miał też trzeci z wybranych listów, również z litanią zagro-
żeń oraz wskazaniem, iż jedynym ratunkiem dla Polski jest wsłuchiwanie się w głos 
„duchowych przywódców” retorycznej wspólnoty. Tak oto czytelnik opisał moment 
wejścia Polski do UE:

Szał dzikiej radości ogarnął tylko tych, którzy nas sprzedali, oraz tych, którzy z tego wszystkie-
go niewiele zrozumieli. A był to dzień utraty suwerenności przez Polskę, dzień narodowej żałoby. 
(...) Jeszcze nie zabliźniły się rany zadane Polsce przez totalitaryzm, a już wpadliśmy w sidła Unii 
Europejskiej. (...) Musimy zdać sobie sprawę z faktu, że Niemcy z żelazną konsekwencją realizują 
swój odwieczny plan podboju Europy Środkowej. Tym razem za idealny parawan służy im Unia 
Europejska. (...)

Jako Naród musimy być mocni duchem i nie dopuścić do upadku polskiej państwowości. 
Mamy przecież takich gigantów patriotycznej myśli polskiej, jak (...) ks. prof. Czesław Bartnik, 
prof. Piotr Jaroszyński i wielu, wielu innych. Oni są zdolni rozpalić płomień wiary i nadziei 
w Narodzie, oni od lat rzucają na szalę dobra ogromne bogactwo prawdy, wiedzy i kultury. 

[A. Trybus, Unia... i co dalej?, N.Dz. 14.05.04] 

Podsumowując, czytelnicy nie tylko „podchwycili” zabiegi językowe dominujące 
w publicystyce „Naszego Dziennika”, ale też ich listy przybierały konstrukcję podobną 
do artykułów zamieszczanych w dziale „Myśl jest bronią”. Tym samym, uczestniczyli 
oni we wspólnotowym rytuale reprodukującym dyskurs retorycznej wspólnoty. Jak za-
uważają Kowalski i Tulli, w przypadku takich komunikacyjnych wspólnot, skupionych 
wokół gazety prezentującej bardzo ściśle określony obraz rzeczywistości społecznej 
można wręcz mówić o grupie społecznej w socjologicznym znaczeniu. Oznacza to, że 
posiada ona wspólne wartości, normy, kulturę symboliczną, a także instytucje – np. par-
tię polityczną. Brakuje jej jedynie wspólnego terytorium oraz bliskości przestrzennej6. 
Grupa ta posiada silną tożsamość budowaną w opozycji „my–oni”: ci, którzy nie posłu-
gują się naszym językiem, nie podzielają naszych poglądów i wartości, są automatycznie 
traktowani jako obcy czy wrogowie, których należy zwalczać.

5.1.3.6. Połączenia zewnętrzne: odniesienia do innych gazet

Jak pokazała powyższa analiza, w publicystyce „Naszego Dziennika” w badanym prze-
dziale czasowym zauważalny był defi cyt „połączeń wewnętrznych”, niemniej jednak 
pojawiło się wiele odniesień zewnętrznych, stanowiących nawiązania do artykułów 
w innych gazetach, czy też – ogólniej mówiąc – nawiązania do innych mediów. I tu 
można było znaleźć kilka ciekawych charakterystyk.

Warto w pierwszej kolejności zaznaczyć, że media spoza tzw. kręgu narodowo-kato-
lickiego defi niowane były zazwyczaj przez wielokrotnie już wspominaną binarność: 

6 Zob. S. Kowalski, M. Tulli, Zamiast procesu..., op.cit., s. 505–508.
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„my–oni”. Stąd też wszystkie media, które nie należą do owego kręgu, odpowiedzialne 
są za szerzenie propagandy i dezinformacji. Oto wybrane fragmenty czterech artykułów, 
zamieszczonych na łamach „Naszego Dziennika”:

Zakłamane gazety i rozgłośnie, sączące jad zatruwający nasze uczucia religijne i patriotyczne, 
manipulujące półprawdami i siejące zwątpienie, trzeba traktować jak gazy trujące Naród. Przed 
nimi trzeba bronić siebie i innych. 

[Wł. Bojarski, Nowa strategia dla Polski, N.Dz. 18–19.09.04]

Ośrodki publicznej informacji zbyt często dezinformują i sieją propagandę ateizującą. Jedyne 
media ogólnokrajowe polskie i niezależne od światopoglądu ateistycznego, Radio Maryja 
i Telewizja TRWAM, są z diabelskim uporem opluwane, podkopywane i z furią atakowane przez 
wielu zdrajców Polski, nie tylko świeckich, ale też kościelnych. 

[Cz. Bartnik, Polsko, larum grają, N.Dz. 4–5.10.03]

Nieodpowiedzialne i często oszukańcze wystąpienia publiczne lewicy, Unii Wolności, a nawet 
byłego prezydenta i wielu innych są opanowane nienawiścią i strachem, że w obecnych nastrojach 
przepadną z kretesem w wyborach. Dlatego w swych perfi dnych atakach na Radio Maryja, telewi-
zję TRWAM i „Nasz Dziennik” starają się zdławić wszelki polski głos wolny, a w żądaniu za-
mknięcia tych mediów zdają się badać, jak zareaguje społeczeństwo polskie. Chcą bowiem utrzy-
mać swoje zdobycze, i trzymać katolików polskich nadal za „mordę”, no i w niewoli unijnej.

[Cz. Bartnik, Eurokonstytucja odbiera nam wolność, N.Dz. 16.03.05]

Znowu nikt nic nie wie i znowu nasila się straszliwa propaganda za oddaniem Polski w wieczy-
stą niewolę, nawet po trupach polskiej historii, ludności, Kościoła, Ojczyzny, mediów katolickich, 
no i po trupie polskiego rozumu politycznego. Czynniki sprzedawcze wyczuwają, że tym razem 
referendum ratyfi kujące konstytucję unijną może wypaść negatywnie i wylewają całą swoją wście-
kłość na normalną Polskę.

[Cz. Bartnik, Czy z UE można wystąpić?, N.Dz. 26–28.03.05]

Charakterystyczne było zatem tworzenie wizerunku mediów katolickich jako przyja-
znych, jedynie uczciwych, oraz skonfrontowanie go z negatywnym obrazem pozosta-
łych mediów odpowiedzialnych za to, co złe, fałszywe, trujące naród. Jest to kolejny 
przykład świadczący o tworzeniu binarnego obrazu rzeczywistości społecznej, w którym 
na zjednoczoną wokół „Naszego Dziennika” wspólnotę retoryczną czyhają różnorodne 
niebezpieczeństwa, co wymaga wspólnej jedności w obliczu wroga. Można było też 
odnaleźć inne, utrzymane w podobnym tonie wypowiedzi publicystyczne „Naszego 
Dziennika”, podkreślające nieczystość intencji mediów, w związku ze zmianą stanowi-
ska w sprawie sporu nicejskiego:

Na wstępie nasuwa się tylko jedno podstawowe pytanie – dlaczego dziś ta prounijna prasa, od 
„Trybuny” po „Gazetę Wyborczą”, „Rzeczpospolitą”, „Wprost” i „Newsweeka”, nagle zaczyna 
ujawniać coraz bardziej przygnębiające informacje o naszej sytuacji w UE. (...) W prasie tej liczy 
się na to, iż intensywnie faszerowani nowymi krytycznymi informacjami o UE spowoduje, iż czy-
telnicy zapomną o tym, jak bardzo kłamliwie i panegirycznie agitowano nas w tych samych me-
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diach do UE przed referendum. Wielu redaktorów liczy na kolejne potwierdzenie w praktyce arcy-
herszta demagogów Adolfa Hitlera: „Masy nie mają pamięci”. 

 [J.R. Nowak, Polska a Unia Europejska. Grozi katastrofa!, N.Dz. 13–14.03.04]

Wspomniane odniesienia do innych gazet miały charakter niezwykle ogólnikowy. 
Jednakże analiza ujawniła również i takie, które w bezpośredni sposób odwoływały się 
– najczęściej krytycznie, poprzez atak – do konkretnych artykułów zamieszczanych na 
łamach „Rzeczpospolitej”, „Trybuny” czy „Gazety Wyborczej”. Odniesienia te przy-
bierały formę „ostrza” wymierzonego przeciwko innym mediom, innym publicystom, 
innym światopoglądom. Obok kilku artykułów, odwołujących się dość luźno do wypo-
wiedzi związanych z problematyką nicejsko-konstytucyjną, zamieszczanych w gaze-
tach „spoza kręgu mediów narodowo-katolickich”, opublikowano cztery artykuły, które 
wpisują się w swoistą dyskusję wokół tzw. listu intelektualistów opublikowanego na 
łamach „Gazety Wyborczej” i „Rzeczpospolitej” oraz artykułu Marcina Króla z „Rzecz-
pospolitej”. Obydwa teksty stanowią swoiste zworniki dyskusji, wokół których powsta-
ło później wiele artykułów na łamach „Rzeczpospolitej”. 

5.1.3.6.1. List otwarty do europejskiej opinii publicznej

Warto przypomnieć, że jako pierwszy pojawił się list otwarty intelektualistów, zatytuło-
wany Chcemy innej Europy, który ukazał się w „Rzeczpospolitej” 9 października 2003 
roku, i stanowił punkt wyjściowy dyskusji, jaka rozgorzała na łamach tejże gazety. W tym 
czasie ukazał się na łamach „Rzeczpospolitej” list Marcina Króla, który – odpierając 
argumenty zwolenników ustaleń nicejskich – popierał zdecydowanie postulaty sygnata-
riuszy listu i równocześnie rozbudził całą debatę na nowo. Oczywiście jest to tylko nie-
wielki wycinek rozbudowanego wielogłosu, jaki wytworzył się wokół tych dwóch tek-
stów na łamach „Rzeczpospolitej”, ale kwestia ta została omówiona osobno. W tym 
miejscu należy pokazać reakcję „Naszego Dziennika” na wspomniane dwa teksty 
z „Rzeczpospolitej”.

Komentarz do listu „otwartego” został zamieszczony na łamach „Naszego Dziennika” 
w wydaniu z 31.10–2.11.03 zaś jego autorem był ks. prof. Czesław Bartnik. Artykuł 
nosił tytuł Zdrady ojczyzny ciąg dalszy. Na pierwszy plan strategii argumentacyjnej ob-
ranej przez publicystę „Naszego Dziennika” wysuwa się argumentacja ad personam, 
która u Schopenhauera jest jednym z podstawowych erystycznych sposobów walki z prze-
ciwnikiem, najbardziej prymitywnym, ponieważ godzącym bezpośrednio w osobę. Jest 
to więc przesunięcie akcentu z przedmiotu sporu na osoby, które w nim uczestniczą. Oto 
jak określani byli ci, którzy podpisali się pod listem otwartym, wyrażającym odmienny 
od przyjętego w „Naszym Dzienniku” punkt widzenia dotyczący problematyki nicejsko-
konstytucyjnej:

Sygnatariusze listu otwartego (...), choć reprezentują raczej mniejszości polskie oraz byłą 
PZPR, nie wahają się wystąpić z całą siłą przeciwko tym [nicejskim – przyp. BJ] postulatom nasze-
go rządu, a także przeciwko naszemu parlamentowi, głównym mediom, politykom, no i przeciwko 
ogółowi społeczeństwa polskiego. 

[Cz. Bartnik, Zdrady ojczyzny ciąg dalszy, N.Dz. 31.10–2.11.03]
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Obok wspomnianego artykułu zamieszczono również „bliźniaczy” list – tym razem 
sygnatariuszy wywodzących się z kręgów „Naszego Dziennika”, o niemal identycznej 
konstrukcji, w którym poszczególne akapity zaczynały się od podobnych sformułowań. 
Zdania jednak budowane były z wykorzystaniem techniki retorsio argumenti (polegają-
cej na wykorzystaniu argumentów przeciwnika do swoich własnych celów). 

5.1.3.6.2. „Nasze szaleństwo narodowe”

Drugi tekst, który sprowokował reakcje ze strony publicystów „Naszego Dziennika”, to 
był – jak już wspomniano – tekst Marcina Króla Nasze szaleństwo narodowe, zamiesz-
czony w „Rzeczpospolitej” [Rz. 6.11.03]. Nie ma potrzeby przytaczać w tym miejscu 
obszernych fragmentów argumentacji M. Króla, jaką zawarł w swoim tekście, odpiera-
jąc argumenty zwolenników traktatu nicejskiego i prezentując własne, ponieważ omó-
wiono je osobno, w kontekście rozważań nad siatką dyskursywną „Rzeczpospolitej”. 
Warto natomiast pokazać, jak do tekstu Króla ustosunkował się publicysta „Naszego 
Dziennika”.

Po pierwsze, tekst nasycony był zabarwionymi emocjonalnie sformułowaniami, opi-
sującymi publicystykę Króla, takimi jak: „zdradziecki”, „szokujący”, „agitowanie”, „za-
chęcanie do pokory”, „rzucanie oszczerstw”, „kłamstwa”, „haniebne oszczerstwo”. Jak 
podkreślał publicysta „Naszego Dziennika” na wstępie swego tekstu:

Okazało się, że tak zdradziecki, godzący w podstawowe interesy polskie list 250 znalazł „od-
powiednich” kontynuatorów. Oto 6 listopada na łamach Rzeczpospolitej ukazał się wprost szoku-
jący swym antypolonizmem tekst (...) Marcina Króla, zatytułowany Nasze szaleństwo narodowe.

Po drugie, najbardziej wyróżniającym się zabiegiem było używanie argumentów ad 
personam. Publicysta „Rzeczpospolitej”, za swoje przekonania co do braku zasadności 
trwania przy postanowieniach nicejskich, określany był za pomocą środków językowych 
mających na celu dyskredytowanie jego osoby, takich jak: „wielce »światowy polski 
Europejczyk«”, „paszkwilant z »Rzeczpospolitej«”, „zdawałoby się »światły« historyk 
idei”, czy też „krajowy anty-Polak”. Zatem główny punkt ciężkości stylu argumentacyj-
nego publicysty „Naszego Dziennika” położony został na zdyskredytowanie i ośmiesze-
nie przeciwnika, głównie za pomocą zabiegów ironicznych (cudzysłów przy słowie 
„światły” i „światowy Europejczyk”) oraz wyraźnego etykietowania, co zaliczane jest 
do zabiegów perswazyjnych. Nie ma więc mowy o równej pozycji osób wymieniających 
argumenty, zgodnie z postulatami idealnej sytuacji mowy Habermasa. 

Po trzecie, tekst publicystyczny „Naszego Dziennika” utrzymany był w charaktery-
stycznej dla gazety konwencji manifestu czy też apelu do wspólnoty wtajemniczonych. 
Stosowano więc w nim takie zwroty, jak: „zastanówmy się, co faktycznie oznacza takie 
oszczerstwo rzucone pod adresem Polski; nie pozwólmy, by zmuszano nas do narodo-
wego masochizmu; przeciwstawiajmy się siewcom narodowego zakompleksienia”.

Należy dodać, że na przykład przez Bralczyka podobne zwroty określane są jako swo-
ista uzurpacja – autor tekstu wypowiada się za innych, używając wspólnotowej frazeologii. 
Jak podkreśla czołowy polski językoznawca, jest to PRL-owska zaszłość przemawiania 
w imieniu społeczeństwa, zaliczana do podstawowych zabiegów perswazyjnych7. 

7 Zob. J. Bralczyk, O języku debaty polskiej polityki lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, 
Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2003, s. 77.
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Po czwarte zaś, w omawianym artykule prezentowano omawianą już szczegółowo, 
zrytualizowaną optykę relacji polsko-unijnych, w których wzajemne stosunki oparte 
były na opozycji „dominacja–uległość”. 

Redaktor Król stanowczo oponuje przeciwko upieraniu się Polski przy obronie własnych inte-
resów narodowych wobec kierowniczych gremiów UE (...). Tym silniej za to zachęca nas do poko-
ry i uległości, byśmy znali proporcje i nie pozwalali sobie na żadną hardość. A jak będziemy potul-
ni, to i Unia rzuci nam, według Króla, więcej pieniędzy. Powiedziałbym raczej – rzuci... trochę 
więcej ochłapów, dobrze nas przedtem oszukawszy.

[R.J. Nowak, Antypolonizm Marcina Króla, N.Dz. 21.11.03] 

Tak więc w miejsce racjonalnej argumentacji, która powinna stanowić główny ele-
ment polemiki i uzasadniania odmiennego punktu widzenia, publicyści „Naszego 
Dziennika” uciekali się do zabiegów językowych, mających na celu zdyskredytowanie 
i wykluczenie z dyskursu przeciwnika, któremu odmawia się prawa do wypowiadania 
odmiennych poglądów, co zaliczane jest do dyskursu o charakterze nieobywatelskim. 

5.1.4. Wnioski

Głos „Naszego Dziennika” wpisujący się w szeroko pojęty dyskurs polityczny kreowa-
ny między innymi przez polskie gazety codzienne – zgodnie z kryteriami przyjętymi w teo-
retycznej części pracy – nie może zostać uznany za obywatelski, choć wspólnota reto-
ryczna, jaka się wokół niego wytworzyła, być może w innych warunkach mogłaby 
zasłużyć na takie miano, ze względu na poczucie wspólnoty, patriotyzmu, chęci obrony 
ojczyzny przed niebezpieczeństwami itp. Jednak język dominujący na łamach gazety 
nasycony był niezwykle silnie elementami o charakterze perswazyjnym, dominowała 
pseudoargumentacja, prowadząca do zniekształcania obrazu rzeczywistości społecznej. 
Dyskurs ten jest zamknięty, ponieważ pole możliwych tematów zostało ściśle określone 
i z góry przyjęte, zaś sposób interpretacji faktów nie podlega dyskusji.

Techniką erystyczną, która wydaje się utrwalać taki „wspólnotowy” rytuał potwier-
dzania tego, co już dawno zostało uzgodnione, jest tzw. argumentum ad verecundiam, 
zgodnie z którą zamiast argumentów używa się autorytetów. Chodzi przede wszystkim 
o wytworzenie przekonania, że dany pogląd został przyjęty przez ogół (co jest ekspono-
wane takimi stwierdzeniami, jak: „wszyscy wiedzą”, „każdy to rozumie”, „dla wszyst-
kich jest jasne”, „my uważamy” itp.). Jak twierdzi Schopenhauer, taki zabieg działa 
przede wszystkim na niewykształconych ludzi: „Są oni jak owce, które idą za swoim 
baranem, gdziekolwiek ich prowadzi; łatwiej jest im umrzeć, niż myśleć”8. Jest to więc 
w gruncie rzeczy bardzo zbliżona metafora do władzy pastoralnej zaproponowanej przez 
Foucaulta. 

Okazuje się zatem, że istnienie wielości głosów (całkowicie odmiennych) w danej 
kwestii nie jest możliwe w wypadku „retorycznej wspólnoty” „Naszego Dziennika”. 
Wszystko to, co jest sprzeczne z wizją rysowaną na jego łamach, rytualnie potwierdzaną 
i reprodukowaną przez czytelników wpisujących się w ową wspólnotę, było albo prze-

8 Zob. A. Schopenhauer, Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów, op.cit., s. 97–98.
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milczane, albo poddawane pseudoargumentacji noszącej znamiona dyskursu nieobywa-
telskiego. Zgodnie bowiem z teorią władzy pastoralnej Foucaulta, „Nasz Dziennik” kon-
troluje drobiazgowo „stan umysłów” czytelników w taki sposób, by nie dopuścić 
elementów zwątpienia w obraną linię argumentacji, by nie pozwolić na jakąkolwiek 
dyskusję dopuszczającą odmienne punkty widzenia. Wszystko to, co wykracza poza 
„świat owczarni”, jest symbolicznie niszczone – właśnie poprzez zabiegi językowe.

Podsumowując, zgodnie ze wskaźnikami dyskursu nieobywatelskiego, wygenerowa-
nymi w oparciu o teoretyczne założenia P. Bourdieu oraz M. Foucaulta, zidentyfi kowa-
no wiele cech właściwych owemu typowi dyskursu. Można więc powiedzieć, że w przy-
padku „Naszego Dziennika” mamy do czynienia ze swoistym wykorzystywaniem 
habitusowych dyspozycji jednostek do umacniania określonego obrazu rzeczywistości 
społecznej. Owe dyspozycje, zakorzenione w polskich doświadczeniach historycznych, 
czynią przekaz niezwykle skutecznym dzięki nasyceniu go elementami emocjonalnymi. 
Kreacja rzeczywistości społecznej, wykorzystująca nawyki mentalne zdeponowane 
w umysłach jednostek, pozostaje w silnej rozbieżności z obiektywnymi uwarunkowa-
niami w obrębie szeroko rozumianego pola politycznego, na które składają się decyzje 
polityczno-gospodarcze oraz społeczne związane z procesami zacieśniania się europej-
skiej wspólnoty. 

Uczestnictwo czytelników w „dyskusji” inicjowanej przez gazetę jest złudzeniem, 
ponieważ obywatele reprodukują obraz świata kreowany zgodnie z wizją dziennika. 
Cechą tak rozumianego dyskursu jest więc ukryty charakter intencji komunikacyjnych, 
jak również nieprzejrzystość reguł komunikacyjnych. Tym ukrytym celem jest „rząd 
dusz”, nie zaś rzetelne przedstawienie rzeczywistości społecznej, zgodnie z Haberma-
sowskim modelem roszczeń ważnościowych. 

5.2. Zamknięta wspólnota retoryczna „Trybuny” 

Z uwagi na to, że „Trybuna” nie jest gazetą ani szczególnie opiniotwórczą, ani też nie 
plasuje się w czołówce tytułów najbardziej poczytnych (wręcz przeciwnie – można po-
wiedzieć, iż jest to gazeta „niszowa”, skoro w badanym okresie jej poziom czytelnictwa 
wynosił ok. 0,76%9), jej udział w kształtowaniu dyskursu politycznego jest z pewnością 
mniej znaczący niż pozostałych gazet (w szczególności w porównaniu z takimi tytułami 
prasowymi jak „Gazeta Wyborcza” i „Rzeczpospolita”, które zajmują najwyższe miej-
sca w rankingu mediów opiniotwórczych10). Ze względu jednak na specyfi czną formułę 
gazety i jej jawnie partyjny charakter, jak również na to, iż jest ona jednym z kilku dzien-
ników o zasięgu ogólnopolskim, została również objęta analizą. W analizie publicystyki 
„Trybuny” wzięto pod uwagę teksty z działu „opinie” oraz z piątkowo-sobotniego do-
datku „Aneks”. Natomiast w przypadku listów od czytelników warto zaznaczyć, że były 
to krótkie wypowiedzi zamieszczane w rubryce „Twoja Trybuna”. Najczęściej były to 
komentarze wyraźnie popierające retorykę gazety, ale zdarzały się też takie, których 

9 Dane: PBC General, zrealizowane przez SMG/KRC, maj 2004 – kwiecień 2005, N=36144; www.
pbczyt.pl/wyniki/.

10 Raport Instytutu Monitorowania Mediów (www. instytut. com.pl) za rok 2004; dane te były już przy-
taczane w początkowych częściach analitycznej części pracy, w zestawieniu tabelarycznym.



101

autorzy podejmowali się polemiki z publicystami. Publikacji na łamach „Trybuny” 
o charakterze opiniotwórczym – w badanym okresie i w zakresie wybranej problematyki 
– było uderzająco mało (łącznie 20 artykułów). Jest to więc liczba znikoma, jeśli porów-
nawczo zestawi się publicystykę „Trybuny” z działem opiniotwórczym „Rzeczpospolitej”, 
„Gazety Wyborczej” czy też „Naszego Dziennika”.

Drugą, wybijającą się cechą publicystyki „Trybuny” była słabo rozwinięta tzw. siatka 
dyskursywna. By przypomnieć, jednym z podstawowych, przyjętych w pracy wskaźni-
ków dyskursu obywatelskiego jest istnienie powiązań między artykułami, w ramach któ-
rych publicyści (jak również czytelnicy) odnoszą się wzajemnie do swoich pisemnych 
wypowiedzi. W „Trybunie” liczba takich powiązań była bardzo niewielka – zidentyfi ko-
wano zaledwie jedno połączenie między artykułami publicystycznymi, oraz trzy nawią-
zania czytelnicze, które koncentrowały się wokół zainicjowanej przez M. Rakowskiego 
„dyskusji”. Omówienie jej znajduje się w poniższych akapitach rozdziału.

Trzecią, wartą odnotowania charakterystyką tekstów opiniotwórczych „Trybuny” 
było – podobnie jak w pozostałych gazetach – operowanie słownictwem wojennym. 
I choć na łamach „Trybuny” krytykowano wojenne hasła i wojenną retorykę rządu, rów-
nocześnie publicyści bardzo chętnie i często się nią posługiwali – np. „Bruksela nie 
wytoczy dział i nie zastosuje wobec nowych członków, w tym Polski, klauzul ochron-
nych” [M. Barwicka, W unijnych trybach, Tr. 29.04.04]. 

Dodatkową charakterystyką publicystyki „Trybuny” były pojawiające się często ko-
mentarze i opinie odwołujące się do artykułów z prasy zachodniej (łącznie z obszernymi 
fragmentami przedruków), w których autorzy polscy, komentujący wypowiedzi zagra-
niczne, najczęściej zgadzali się z prezentowanymi tam krytycznymi opiniami w stosun-
ku do Polski, jak również z rysowaną „europejską geopolityką”, co wskazuje na wyraź-
nie „proeuropejski” profi l gazety. Co więcej, odnaleziono przedruk listu do redakcji, 
autorstwa europejskiego czytelnika, piszącego krytycznie pod adresem Polski do 
„Financial Times”.

Ostatnia, specyfi czna cecha „Trybuny” to znaczący wkład głosów czytelniczych w ini-
cjowaną na łamach gazety dyskusję. Co prawda są to bardzo krótkie wypowiedzi, publi-
kowane w dziale „Twoja Trybuna”, ale jest ich imponująco dużo w porównaniu z inny-
mi dziennikami (tylko w samym roku 2004 było ich 51). 

5.2.1. Obraz polsko-unijnych relacji oraz stosowane linie 
argumentacyjne

Jak już wspomniano, publicystyka „Trybuny” w swym zasadniczym wydźwięku plasuje 
się wśród głosów zaliczanych do obozu europejskiego, zgodnie z którym krytykuje się 
twardą politykę rządową dotyczącą zachowania nicejskich postanowień. Co ciekawe, 
„Trybuna” jako gazeta partyjna powinna była właśnie wspierać w płaszczyźnie dyskur-
sywnej działania pełniącego wówczas funkcję premiera Millera. Niemniej jednak poli-
tyk ten był krytykowany za twarde stanowisko w sprawie postanowień nicejskich. 
Interesujący jest sposób uzasadnienia owej krytyki, jak również „racjonalizowanie” 
Millerowskiej postawy i „przymierza” z partiami prawicowymi. 
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Oto jak Mieczysław Rakowski, który przez wiele lat pełnił funkcję redaktora naczel-
nego gazety, opisuje postawę Millera związaną z brukselskim szczytem:

Bezkompromisowość Millera była zgodna ze znanym hasłem posła Rokity „Nicea albo śmierć”. 
Faktycznie, premier i przywódca Sojuszu Lewicy Demokratycznej zaczął działać na polu, wyzna-
czonym przez prawicowego polityka. Na nim miejsca na kompromis nie było. Jeśli dodamy jeszcze 
do tego uchwałę Sejmu, zobowiązującą rząd do niegodzenia się na propozycje Konwentu w kwestii 
metody obliczania głosów, to jest oczywiste, że szef rządu musiał być twardy jak skała. 

(...) Zasadne jest pytanie, co skłoniło centrolewicowy rząd do wejścia na poletko wyznaczone 
mu przez posła Rokitę, polityków PiS i Romana Giertycha? 

[M. Rakowski, Przed uniowstąpieniem, Tr. 28.01.04]

Publicyści „Trybuny” starali się zatem usprawiedliwić Millera, sugerując, iż został 
on zmuszony do utrzymania twardego stanowiska w nicejskiej kwestii, równocześnie 
poddając krytyce rządowe stanowisko, co sprawia wrażenie, że prezentowana linia argu-
mentacyjna jest mało przejrzysta i wiarygodna. 

Warto przyjrzeć się stylom argumentacyjnym eksponowanym na łamach gazety 
w debacie nicejsko-konstytucyjnej. Jak już wspomniano, główna linia argumentacyjna 
wpisuje się w retorykę „obozu europejskiego”. Należy też dodać na marginesie, że na 
łamach gazety pojawił się przedruk „listu otwartego” intelektualistów do europejskiej 
opinii publicznej, który niejako stanowił „manifest” obozu europejskiego, pod którym 
podpisali się przedstawiciele świata nauki i kultury oraz niektórzy publicyści. List ten 
nie został jednak w żaden sposób w „Trybunie” skomentowany, nie zaistniał więc prak-
tycznie w publicystyce gazety. Pojawił się tylko jeden głos czytelniczy nawiązujący do 
wspomnianego listu otwartego, w którym autor wyraźnie popiera jego sygnatariuszy:

Gorąco popieram list otwarty do europejskiej opinii publicznej na temat przyszłej konstytucji 
UE. Nie chcę również umierać za Niceę, i nie chcę też, by Polska była symbolem konserwatyzmu, 
ciemnogrodu, kołtuństwa i partykularyzmu.

[S. Szachnowski, Twoja Trybuna, 15.10.03]

Dokonując syntetycznego zestawienia, prezentowane w dzienniku linie argumenta-
cyjne, które przynależą do dominującego głosu „obozu europejskiego”, można scharak-
teryzować przez odniesienie ich do kilku podstawowych kategorii. 

Po pierwsze, pojawił się sposób argumentacji ukazujący Polskę jako kraj, który „na-
rozrabiał” na europejskiej scenie politycznej nieugiętą postawą swych przedstawicieli, 
co oczywiście może prowadzić do nieobliczalnych skutków – w szczególności zaś do 
utraty wiarygodności w oczach zachodnioeuropejskich polityków. Z taką argumentacją 
wiąże się przekonanie o szczególnej roli Niemiec i Francji w procesie poszerzania 
wspólnoty – krajów, które nie zasłużyły na taką nagonkę ze strony polskiej. Poniżej 
znajdują się przykłady egzemplifi kujące ten sposób myślenia, najbardziej zaś donośny 
był w tej kwestii głos Mieczysława Rakowskiego.

Negatywne skutki stanowczego NIE wobec zaproponowanej przez Konwent konstytucji euro-
pejskiej i zawartej w niej propozycji innego sposobu obliczania głosów, niż przewidywał traktat 
nicejski, nieprędko zostaną nam zapomniane przez zachodnich polityków i opinię publiczną. 
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(...) W utyskiwaniu na Piętnastkę, a przede wszystkim na Francję i Niemcy, uderza brak refl eksji, 
że Zachód, decydując się na rozszerzenie Unii o państwa Europy Wschodniej, podjął historyczną 
i odważną decyzję, oznaczającą, iż ma poczucie odpowiedzialności za losy słabszych i biedniej-
szych narodów europejskich. 
(...) Można zatem mieć nadzieję, że niechęć do Polski, spowodowana Millerowym wetem, nie 
stanie się przeszkodą w poprawie stosunków nie tylko z Niemcami i Francją, lecz także z innymi 
państwami piętnastki (...) Martwi mnie przede wszystkim dalsze pogarszanie się stosunków między 
Warszawą i Berlinem oraz Paryżem. 

[M.F. Rakowski, Przed uniowstąpieniem, Tr. 28.01.04]

Obce Rakowskiemu było także przekonanie, że twardą postawą pokazaliśmy, iż je-
steśmy liczącym się na europejskiej scenie partnerem. Były redaktor „Trybuny” cytuje, 
a później krytykuje Cimoszewicza, który miał przekonywać, iż „niektóre kraje będą nas 
teraz bardziej szanować; (...) z czasem Polska będzie traktowana poważniej i wszyscy 
zrozumieją, że do Unii dołączył jeszcze jeden liczący się partner” [Tr.28.01.04]. Dla 
Rakowskiego taki sposób uzasadniania polskiego stanowiska był nie do przyjęcia i wią-
zał się z błędnym pojmowaniem idei integracji europejskiej.

To, co obóz rządowy i prawicowa opozycja, także ta populistyczna i nacjonalistyczna, zaliczy-
ła do sukcesów, na Zachodzie politycy i środki masowego przekazu uznali – delikatnie się wyraża-
jąc – za niezrozumienie przez polski rząd skomplikowanej problematyki unijnej. 

[M. F. Rakowski, Przed uniowstąpieniem, Tr. 28.01.04.]

Z krytyką stanowiska rządowego wiązały się także ściśle zagadnienia budżetowe 
i polska postawa roszczeniowa w tym zakresie. Charakterystyczne było słownictwo opi-
sujące sposób negocjowania kwestii budżetowych, związanych z problematyką nicej-
sko-konstytucyjną (w dyskursie politycznym większości polskich mediów formułowano 
sąd, zgodnie z którym ówczesne kraje UE szantażowały Polskę wysokością ustaleń bu-
dżetowych na lata 2007–2013). Zupełnie inne spojrzenie na tę kwestię można było od-
naleźć na łamach „Trybuny”, co po raz kolejny świadczy o wyraźnie proeuropejskich 
sympatiach gazety. 

Ktoś – konkretny niemiecki, holenderski czy szwedzki podatnik – musi pokryć zwiększone 
wydatki. Nie dziwmy się, że nie jest do tego skłonny, szczególnie gdy sami wręcz awanturujemy 
się o każde euro i rozważaliśmy pomysł obniżenia naszej składki. Krzyczeliśmy jedynie, że to 
krzywda dla nas. (...) Krzykiem jednak nic się nie zmieni. Wprost przeciwnie. Tu też potrzebny jest 
rzeczowy dialog, w którym nie ma miejsca na zawołanie w rodzaju „nam się to należy”. 

[Z. Słomkowski, Mniej krzyku, więcej rozmowy, Tr. 25.03.04]

Tak więc w „Trybunie” formułowano opinie dotyczące wzajemnych relacji polsko-
-unijnych, według których Polska jest awanturniczym krajem kandydującym do UE. 

Po drugie, zgodnie z „europejskim” profi lem gazety, na łamach „Trybuny” mocno 
podkreślano dezaprobatę dla nicejskiego hasła, jak również dla sposobu prowadzenia 
dyskusji w tym zakresie na europejskim forum (w zasadzie tylko jeden artykuł J. Mąkosy 
– niejako idący pod prąd zasadniczego nurtu gazety – wiązał się z obroną nicejskich 
postanowień, o czym w kolejnych akapitach rozdziału). Tak więc równocześnie z linią 
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argumentacyjną odrzucającą „upieranie” się przy Nicei, pojawiły się argumenty o cha-
rakterze metadyskursywnym. Oto kilka przykładów:

Szkodliwe [jest – przyp. B.J.] zawołanie Jana Marii Rokity, które w swej istocie stanowi jedną 
z wersji antyunijnych haseł Leppera lub Giertycha. Podbija bębenek Polakom, podkreślając, żeśmy 
„jacy tacy”, że nie damy sobie w kaszę dmuchać, że jak Unia nie zgodzi się na nasze żądania, to 
mamy ją gdzieś. Fałszywe w propagandzie – nie wstydźmy się tego określenia – rozegranie człon-
kostwa Polski w Unii to nie tylko fatalne skutki w społecznym odbiorze. Gorzej, że rykoszetem 
odbiło się to w krajach Piętnastki. (...) Polska pojawia się tam jako państwo, które występuje z wła-
snymi roszczeniami i uzurpuje sobie prawo „naprawiania” wspólnoty, w tym wprowadzenia jej na 
„prawidłowe” ideowe ścieżki (tak odbierane są m.in. deklaracje kościelnych hierarchów o „misyj-
nej” roli Polski w Unii). 

[Z. Słomkowski, Mniej krzyku, więcej rozmowy, Tr. 25.03.04]

Jak przekonywał autor, polska strategia „obstawania przy Nicei” jest 

rzucaniem piasku we wciąż obracające się tryby negocjacyjne. Drobny przykład ostatnich dni: 
oto jeden z tematów unijnego seminarium w Warszawie, zorganizowanego przez deputowanych 
Parlamentu Europejskiego, z frakcji Zielonych brzmiał: „Umierać za Niceę?” Wyskok Rokity ob-
liczony na tani poklask wszedł więc już do europejskiej terminologii jako przejaw antyunijnej po-
stawy i braku zrozumienia mechanizmów wspólnoty oraz wyraz zdominowania w myśleniu 
o Europie przez nacjonalistyczne ambicje. 

[Z. Słomkowski, Mniej krzyku, więcej rozmowy, Tr. 25.03.04]

W podobnym tonie utrzymany był inny artykuł, autorstwa M. Barańskiego, w którym 
wyrażona została dezaprobata dla nicejskiego zawołania:

„Kto zamawiał orkiestrę, niech płaci” – ta mądrość niemieckiego przysłowia to po prawdzie 
jedyny poważny argument, z którym nasi jadą do Brukseli. Traktatu Nicejskiego nie podpisywały 
przecież krasnoludki, dlaczego więc zmieniać, zanim zaczął obowiązywać?(...)

Niewątpliwie jednak naszej delegacji przyjdzie przeżyć najtrudniejszy weekend w dotychcza-
sowej historii polsko-unijnych negocjacji. Pole manewru jest bardzo wąskie – między ścianą wy-
murowaną przez polski Sejm a ścianą wymurowaną przez niemiecki Bundestag. (...) Również pol-
scy posłowie w ostatniej chwili ustawili przed naszymi negocjatorami dodatkowe przeszkody. Jak 
zwykle najłatwiej wyfruwało im z ust słowo „Targowica”. (...) Może im jest dobrze w bogoojczyź-
nianym grajdole, ale dla Polski to marna perspektywa. (...) Wszystko to furda! Nie ma siły. Głupota 
wraz z zaperzeniem zdają się zalewać ostatnie wyspy roztropności. Nasze elity polityczne nie kom-
binują jak najwięcej ugrać, tylko kopią nowe rowy. (...) Nie możemy wiecznie patrzeć na Francuzów, 
Anglików, Niemców czy Włochów tylko jak na tchórzliwych żabojadów, zarozumiałych koloniza-
torów, urodzonych okupantów czy zdradliwych bawidamków. (...) Oni też są gospodarzami boga-
tego i obrosłego współczesnymi standardami klubu, do którego my aspirujemy. Tymczasem jesz-
cze nas tam nie ma, a już prężymy muskuły, jacy to my „jacy-tacy, chłopcy krakowiacy”. Tradycja, 
wartości, blizny, historyczne krzywdy do wyrównania... To wszystko prawda, ale nie da się tym 
towarem handlować bez końca. Co gorsza – nie jest to towar, który we współczesnej Europie prze-
waży szalę na naszą korzyść. Zwiążemy negocjatorom ręce powrozem z zaklęć i strachów, zaprze-
my się bogoojczyźnianie, usypiemy szańce z dawno rozwianych dymów i dawno ugaszonych po-
żarów... I co dalej? Przecież musi być jakieś „dalej”. 

[M. Barański, Nicea albo śmierć, czyli głupota, Tr. 12.12.03]
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Można powiedzieć, że język ten cechuje taka sama agresja (np. „bogoojczyźniany 
grajdoł”), jak w przypadku frazeologii stosowanej choćby na łamach „Naszego 
Dziennika”, z tym że tu wektor narodowo-patriotyczny ustawiony został w drugą stronę. 
Efekt jest podobny – wzajemny atak i agresja, powodująca niedrożność komunikacyjną 
i zamknięcie dyskursu. 

Po trzecie, specyfi ką gazety było krytykowanie obozu rządowego za obstawanie przy 
zapisie o chrześcijańskich korzeniach Europy w preambule Traktatu Konstytucyjnego. 
Głos ten był dość wyraźny w eksponowanej przez publicystów (w szczególności przez 
Marię Szyszkowską) argumentacji. Warto jednak zauważyć, że najbardziej donośnym 
głosem w tej kwestii był głos czytelniczy, co zostało omówione w osobnym akapicie 
niniejszego rozdziału.

Podsumowując, główny punkt ciężkości argumentacji na rzecz zrezygnowania z ni-
cejskich roszczeń położony został na następujące kwestie: 1) europejski realizm – Polska 
nie powinna krzyczeć i tupać na europejskiej scenie politycznej, gdyż jako kraj o wciąż 
słabym potencjale gospodarczym w porównaniu z krajami założycielskimi UE nie może 
stawiać się z nimi w jednym szeregu; 2) dyskursywna przemiana – należy zmienić spo-
sób dyskutowania o sprawach europejskich, w tym tych z zakresu problematyki nicej-
skiej; 3) kwestionowanie chrześcijańskich wartości – tu szczególnie doniosły był głos 
czytelniczy, omówiony w kolejnych częściach rozdziału. 

5.2.2. Siatka dyskursywna na łamach „Trybuny”

Jak już wspomniano, na łamach „Trybuny” znaleziono niewiele powiązań wewnętrz-
nych między artykułami publicystycznymi oraz nawiązującymi do nich listami czytelni-
ków, jak również nie odnotowano odniesień zewnętrznych. W tym pierwszym przypad-
ku wynika to z faktu, iż niewiele było artykułów publicystycznych na temat analizowanej 
problematyki. Należy jednak podkreślić, że znalazło się miejsce na głos odmienny, co 
wskazuje na to, iż „Trybuna” nie kreowała wyłącznie jednostronnego obrazu świata. 
Głosem tym był tekst Jerzego Mąkosy z 20–21.03.04, który stanowił przykład odmien-
nego zdania w sprawie problematyki nicejskiej, oraz był repliką na artykuł 
M. Rakowskiego. Tak więc tekst Rakowskiego to jedyny zwornik, wokół którego zogni-
skowały się odmienne głosy (także czytelnicze).

Jak zauważył Mąkosa w pierwszych akapitach tekstu: 

Artykuł Mieczysława Rakowskiego (...) jest lekturą zdumiewającą i zaskakującą. (...) Były 
premier napisał swój artykuł jakby w oderwaniu od rzeczywistości, od zjawisk, trendów i proce-
sów, z którymi od pewnego czasu mamy do czynienia w Europie. 

[J. Mąkosa, Dlaczego nie możemy kapitulować?, Tr. 20–21.03.04]

Autor zaatakował proeuropejskie poglądy Rakowskiego, stwierdzając, że sformuło-
wane one zostały dla zyskania poklasku w gabinetach i mediach niektórych państw Unii. 
Zwolenników takiego podejścia nazwał „partią białej fl agi”, „czyli tych, którzy uważają, 
że Polska powinna ustąpić, a tak naprawdę poddać się”. Skrytykował nie tylko 
Rakowskiego, ale też innych przedstawicieli „elity symbolicznej” („oponentów spod 
znaku »białej fl agi«”), reprezentujących europejski nurt, czyli Rosatiego, Olechowskiego 
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czy też Mazowieckiego, którzy na łamach m.in. „Gazety Wyborczej” oraz „Rzecz-
pospolitej” formułowali swoje odmienne opinie. Oto jak podsumowuje ich – znaną ską-
dinąd – linię argumentacyjną: 

Z całym szacunkiem dla wymienionych tu autorytetów, ale te oceny w wizjerze profesjonal-
nym wyglądają na jałową krytykę. Nie są odkrywcze i nie wnoszą nowych elementów poznaw-
czych. Brakuje w nich najważniejszego – racjonalnych propozycji, czym zastąpić determinację w dą-
żeniu do zmiany systemu podwójnej większości zaproponowanego przez Prezydium Konwentu, 
tak by nie ucierpiały na tym żywotne interesy Polski i by zapewnić Unii sprawne funkcjonowanie 
(...). Niektóre opinie szanownego grona są wyolbrzymione, inne nie znajdują potwierdzenia w fak-
tach, a część postulatów powinna być dedykowana zagranicznym adresatom.

[J. Mąkosa, Dlaczego nie możemy kapitulować?, Tr. 20–21.03.04]

Autor zarzucił tej drugiej stronie brak argumentacji racjonalnej, mijanie się z prawdą, 
czy też „naciąganie faktów”. W zasadzie jednak głos ten nie stanowił próby nawiązania 
rzeczywistej wymiany argumentacji, lecz jego głównym celem było rytualne zdyskredy-
towanie przeciwnika. 

Podsumowując, ta niezwykle skromna mikrodebata nie pozwala na wyciągnięcie 
głębszych wniosków na temat prowadzonych na łamach „Trybuny” polemik. Na pewno 
zaistnienie choćby namiastki „siatki dyskursywnej”, jako wskaźnika dyskursu obywatel-
skiego, jest pozytywną cechą publicystyki gazety. Trudno jednak mówić o jakimkolwiek 
porównaniu skali owych powiązań wewnętrznych z takimi gazetami jak „Rzeczpospolita” 
czy „Gazeta Wyborcza”. Można więc powiedzieć, iż – mimo zaistnienia jednego od-
miennego głosu publicysty – dyskurs „Trybuny” był wyraźnie zamknięty, rytualnie po-
twierdzający to, co już dawno zostało uzgodnione w ramach wspólnoty komunikacyjnej, 
jaka wytworzyła się wokół gazety. Paradoksalnie można więc mówić o podobieństwach 
między profi lem dyskursywnym „Trybuny” oraz „Naszego Dziennika”, z tym, że w sfe-
rze wyznawanych wartości oraz prezentowanych linii argumentacyjnych, gazety te pla-
sują się na przeciwstawnych biegunach. Jest jednak jedna, znacząca różnica, która sytu-
uje „Trybunę” znacznie bliżej dyskursu obywatelskiego niż „Nasz Dziennik”. Są to 
mianowicie opinie czytelników – niezwykle barwne, liczne, najczęściej wpisujące się 
w styl argumentacyjny gazety, choć nie jest to regułą. Zdarzały się bowiem teksty kryty-
kujące sposób przedstawiania rzeczywistości w „Trybunie” (co w „Naszym Dzienniku” 
byłoby niedopuszczalne), czytelnicy sprawiali wrażenie bardziej „wyrobionych” świato-
poglądowo, i w związku z tym mniej podległych „władzy duszpasterskiej” w rozumie-
niu Michela Foucaulta. Warto bliżej przyjrzeć się owym czytelniczym głosom. 

5.2.3. Głos czytelników „Trybuny” w debacie nicejsko-konstytucyjnej

Tym, co wyróżnia „Trybunę” spośród innych badanych gazet, to zaskakująco duża licz-
ba listów do redakcji, podejmujących temat nicejsko-konstytucyjny. W badanym prze-
dziale czasowym pojawiło się ich aż 57, najwięcej spośród głosów czytelniczych za-
mieszczanych na łamach analizowanych gazet. Jak już wspomniano, listy te miały 
zazwyczaj bardzo krótką, wręcz lapidarną formę (zdarzały się też „listy” jednozdanio-
we), jak również przebijało przez nie często swoiste dla „Trybuny” grubiaństwo, przeja-
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wiające się w niewybrednym humorze, czy też mocnych, niecenzuralnych słowach. 
Wspólną cechą większości czytelniczych komentarzy była zdecydowanie „proeuropej-
ska” orientacja, pochwalająca Europę, której semantycznie przeciwstawiana była rodzi-
ma „opozycja antyeuropejska”, zacofana, siedząca w „zaduchu kruchty” [Tr. 15–
16.05.04]. Oto kilka przykładów proeuropejskiego i równocześnie krytycznego wobec 
Polski spojrzenia na zagadnienia nicejsko-konstytucyjne:

W Barcelonie odbyło się zgromadzenie w sprawie konstytucji europejskiej. Wspaniałe przemó-
wienie wygłosił tam prezydent Francji Jacques Chirac. Trzeba by je upowszechnić u nas (może w „T”) 
w walce z opozycją antyeuropejską.

 [B. Mazur, Twoja Trybuna,15.02.04]

Decyzja Parlamentu Europejskiego odrzucająca wniosek o uznaniu tzw. korzeni, powinna być 
ostrzeżeniem, że naprawdę nie jesteśmy pępkiem świata ani Europy i nasze fobie wcale, ale to 
wcale nie muszą być brane pod uwagę przez inne kraje. Mają one ważniejsze problemy na głowie 
niż satysfakcja średniej wielkości narodu z narzucania innym swego światopoglądu. 

[Marcin B., Warszawa, Twoja Trybuna, 26.09.03]

Mądra Europa chce być laicka i światła, a nie ciemna i proboszczowa jak Polska.

[K.J., Twoja Trybuna, 23.06.04]

Nie rozumiem (...), dlaczego wielce zróżnicowana kulturowo Europa miałaby aprobować, 
uparcie forsowane przez Polskę, odniesienie do korzeni chrześcijańskich, a w sumie do jednej reli-
gii?

[Andrzej B., Twoja Trybuna, 19.07.04] 

Głosy czytelnicze w większości wpisywały się w całość prezentowanej na łamach 
„Trybuny” proeuropejskiej argumentacji, choć – jak zaznaczono – pojawiło się kilka li-
stów, które zdecydowanie odbiegały od retoryki „Trybuny”, i były krytyczne wobec 
prezentowanych na jej łamach opinii. Głosy te – choć marginalne – nie były wykluczane, 
co świadczy o pewnej namiastce dyskursu otwartego, uwzględniającego różne, nierzad-
ko odmienne punkty widzenia. W gazecie można było bowiem odnaleźć wypowiedzi 
sceptyczne wobec rządzącej wówczas koalicji SLD-UP. Dobrym tego przykładem jest 
poniższy fragment listu, zamieszczony w rubryce „od czytelników”:

Polakom [przyp. – BJ] (...) nikt nie kazał umierać za Niceę, bronić śmiesznej preambuły, by 
teraz szukać niegodnych kompromisów. SLD dostał mandat do rządzenia krajem, ale nie do upo-
karzania Polaków. Przynajmniej ja tak się czuję.

[A. Ślusarczyk, Twoja Trybuna, 19.03.04]

Dokonując pewnej generalizacji, należy zauważyć, iż istniały trzy, najczęściej podej-
mowane przez czytelników tematy, świadczące o czytelniczym zaangażowaniu w pro-
blematykę nicejsko-konstytucyjną. Było to, po pierwsze, wzbudzające wiele emocji ni-
cejskie zawołanie Rokity (jak również sama jego osoba), po drugie, projekt zapisu 
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o chrześcijańskich korzeniach Europy, oraz, po trzecie, fala opinii tuż po odrzuceniu TK 
we francuskim i holenderskim referendum. 

Warto zaznaczyć, iż czytelnicy bardzo wyraźnie nawiązywali w swych pisemnych 
opiniach do nicejskiego hasła, często proponując własne, zabarwione ironią wariacje na 
jego temat – przykładem może być najkrótsza opublikowana w tym czasie wypowiedź 
czytelnika Trybuny: Nicea albo śmiech [A.R. Wałcz, Tr. 22–23.05.04]. Bezsprzecznie, 
hasło Rokity zostało określone przez czytelników, jako „głupie” [zob. np. Tr. 11.06.04, 
oraz Tr.31.05.04]. Zawarty w nim motyw umierania został podchwycony przez czytel-
ników i rozprzestrzeniony na inne obszary polityki, szczególnie w zakresie rozgrywek 
personalnych między politykami. Oto przykład wykorzystania wspomnianego motywu 
przez czytelników, w dość ironiczny czy wręcz absurdalny sposób: 

Miller umierał za Rokitę. Belka z Janikiem będą umierać za Hausnera. Aż do władzy dojdą PO 
i PiS. Wypną się na Niceę oraz Hausnera i żyć będą.

[W. Opoka, Twoja Trybuna, 22–23.05.04]

Znasz li ten kraj? Bóg, honor i Irak. Nicea albo śmierć? Preambuła ponad wszystko. Żydzi do 
gazu. Zagryźć lewicę (...) Barbarzyńcy i złodzieje. Łapać chomika. Kły i pazury. (...) 

 [Danuta Z., Twoja Trybuna, 29–30.05.04] 

Swoją dezaprobatę dla wojennego zawołania czytelnicy rozciągnęli również na inne 
dziedziny życia politycznego:

Nareszcie skończy się żenująco-histeryczny krzyk o śmierci nicejskiej zrodzony w sfrustrowa-
nym umyśle snoba. Chwała premierowi i wszystkim rozsądnym politykom. 

[A.W. Błońscy, Twoja Trybuna, 27–28.03.04]

Rywalizacja Tuska i Rokity w zakresie niedorzecznych wypowiedzi trwa w najlepsze. Tym 
razem ten pierwszy jest wyraźnie na prowadzeniu. Komentując (w telewizji publicznej) zgodę pre-
miera na poszukiwanie kompromisu w sposobie liczenia głosów w nowej konstytucji UE, powie-
dział o „zawiązaniu w Brukseli spisku, w którym tylko jedna strona odnosi korzyści”. Tusk niewin-
ny jest jak dziecię – nie wie nic o zasadach, na których opiera się spisek. 

[K. Piekut, Twoja Trybuna, 30.03.04]

Można więc powiedzieć, iż w opinii większości czytelników, których głosy zamiesz-
czone zostały na łamach „Trybuny”, hasło „Nicea albo śmierć” było bardzo niefortunne.

Narasta świadomość konieczności politycznego kompromisu w niefortunnej sprawie Nicei. 
Tylko jedno rozwiązanie pozwoli nam wyjść z rejtanowskiego amoku z twarzą (...). W miejsce 
dokonywanej konstytucją europejską wycinkowej reasumpcji traktatu z Nicei, obejmującej owe 
ważone głosy, trzeba opowiedzieć się za pełną jego reasumpcją. 

[Marian Błażejczyk, Twoja Trybuna, 6.01.04]

Drugą wspomnianą i niezwykle charakterystyczną cechą listów do redakcji było ich 
antykatolickie zabarwienie, szczególnie w odniesieniu do problematyki preambuły do 
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Traktatu Konstytucyjnego. Dyskusję w mediach na ten temat czytelnicy określali mia-
nem „histerii” [24.06.04] czy też „jazgotu” [26.06.04]. Należy zaznaczyć, że listów na 
ten temat było najwięcej. Uderza w nich język nierzadko zbrutalizowany, dosadny, na-
sycony mocnymi określeniami, często odwołującymi się do nienawistnej kategorii po-
jęć. Podobnie nienawistne pojęcia można było odnaleźć w listach czytelników „Naszego 
Dziennika”, z tym, że te dwie grupy czytelnicze różni diametralna odmienność świato-
poglądowa. 

No i co, warto było walczyć o preambułę? Dopóki lewica miała coś do dania, Kościół był tole-
rancyjnym pozwalał się głaskać. Teraz rozbita i osamotniona, zbiera żniwa bałwochwałczej adora-
cji. Polscy parlamentarzyści w Unii mają zadanie umacniać rolę Kościoła i chronić zarodki, tępić 
gejów, uczyć młodzież, że dzieci znajduje się w kapuście. (...) Próbny atak katolickich ortodoksów 
przeżyła pani Huebner, a jej obrona przez zagranicznych obserwatorów i polityków świadczy 
o opinii, jaką Polska mieć będzie po wstąpieniu do Unii. 

[Danuta Z., Twoja Trybuna, 27. 04.04]

Histeria, jaką na tle konstytucji europejskiej, zwłaszcza preambuły, prezentują środowiska na-
rodowo-katolickie, z poparciem episkopatu (...) nie ma nic wspólnego z troską o cywilizacyjny 
rozwój państwa. Świadczy wyraźnie o dążeniu do narzucania Polakom ideologiczno-inkwizycyjnej 
dyktatury światopoglądowej pod płaszczykiem patriotycznych tradycji. 

[Mirosław W. i grupa studentów, Twoja Trybuna, 24.06.04]

W powyższej wypowiedzi można dostrzec pewne podobieństwa do frazeologii 
„Naszego Dziennika”, w której również wykorzystywane było określenie „pod płasz-
czykiem”, mające służyć podkreśleniu jakichś tajnych, ukrywanych działań. W przypad-
ku „Trybuny” charakterystyczna jednak była agresja słowna skierowana pod adresem 
Kościoła.

Jestem świeżo po obejrzeniu dyskusji w Sejmie na temat Konstytucji Europejskiej i jestem 
przerażony – mamy państwo wyznaniowe, zamieniliśmy czerwone na czarne! Nasi wybrańcy na-
rodu za najważniejszą sprawę uznają obronę Kościoła katolickiego i wartości chrześcijańskich. (...) 
Toniemy w oparach głupoty, dusimy się w zaduchu kruchty. Boże, do którego ciągle odwołują się 
prawicowcy, zmiłuj się nad Polską. 

[T. Nowicki, Warszawa, Tr. 15–16.05.04]

Powyższe wypowiedzi czytelników wyraźnie podważają zasadność polskiego stano-
wiska w sprawie zapisu o chrześcijańskich korzeniach Europy w preambule Traktatu. 
Co ciekawe, nie odnotowano żadnego głosu, który prezentowałby odmienny sposób my-
ślenia, co potwierdza tezę o dyskursywnym zamknięciu oraz reprodukowaniu obrazu 
świata, zgodnie z określoną optyką kreowaną na łamach „Trybuny”. 

5.2.4. Wnioski

Analiza artykułów publicystycznych zamieszczanych na łamach gazety, jak również 
uzupełniająca analiza listów czytelniczych pokazała, że w wypadku „Trybuny” mamy 
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do czynienia z dyskursem nieobywatelskim, co potwierdza występowanie wielu jego 
wskaźników. Dokonując syntetycznego zestawienia profi lu gazety, można powiedzieć, 
że, po pierwsze, charakterystyczna dla „Trybuny” była monolityczna linia argumenta-
cyjna jej publicystyki, wpisująca się wyraźnie w nurt „europejski”. Linia ta opierała się 
na kwestionowaniu „mocarstwowych” argumentów obozu „narodowego”, obnażaniu 
ich słabości, wskazywaniu „miejsca Polski w szeregu”, jej realnej siły w UE, czy też na 
eksponowaniu konsekwencji awanturniczej postawy na europejskich salonach. 
Wskazywała również na błędne rozumienie idei europejskiej Wspólnoty ze strony pol-
skiej prawicy i obozu rządowego. Brakowało natomiast innych punktów widzenia (wy-
jątkiem był jeden artykuł autorstwa Jerzego Mąkosy, oraz kilka krytycznych listów do 
redakcji), które mogłyby stanowić równowagę dla argumentacji obozu europejskiego. 
Stąd też dyskurs ten miał charakter wyraźnie zamknięty. 

Po drugie, hermetyczność owa wzmacniana była przez fakt istnienia bardzo słabo 
rozbudowanej „siatki dyskursywnej”, na którą powinny składać się nawiązania do in-
nych artykułów zarówno w wymiarze zewnętrznym, jak i wewnętrznym. Brak takiej 
siatki świadczy o tym, że pomiędzy publicystami nie pojawiła się potrzeba inicjowania 
polemik, wymiany argumentów, przekonywania do własnych racji, co doprowadziło do 
monolityczności argumentacyjnej. Pod tym względem profi l „Trybuny” bardzo zbliżył 
się do profi lu „Naszego Dziennika”. W obydwu gazetach publicystyka opierała się na 
rytualnym powtarzaniu argumentacji, która już dawno została ustalona. Nie było tu więc 
miejsca na merytoryczną, opartą na faktach dyskusję. 

Po trzecie, niezwykle ciekawym elementem profi lu dyskursywnego „Trybuny” był 
udział głosów czytelniczych. Jak już wspomniano, liczba listów do redakcji „Trybuny” 
była imponująca na tle innych gazet. Jednakże czytelnicze zaangażowanie nie stanowiło 
wskaźnika obywatelskiej sfery publicznej, otwartej i argumentacyjnie zróżnicowanej. 
Zidentyfi kowano tylko kilka czytelniczych głosów, idących pod prąd rytualnej wspólno-
ty. Znacząca większość listów odtwarzała słownictwo oraz argumentację właściwą 
„Trybunie”. Był to język dosadny, związany z nienawistną kategorią pojęć, oraz posłu-
giwaniem się zabiegami erystycznymi, których głównym celem jest pokonanie przeciw-
nika. Stąd też i w tym punkcie nasuwa się analogia do „Naszego Dziennika”. W obydwu 
gazetach mamy bowiem liczne czytelnicze głosy reagujące na publicystykę, ale wpisu-
jące się w model władzy pastoralnej. 

Konkludując, dyskurs „Trybuny” nie buduje wspólnoty komunikacyjnej, lecz wyklu-
cza z niej w tym sensie, iż (z nieznacznymi wyjątkami) nie dopuszcza odmiennych 
punktów widzenia. Co więcej, podstawową reakcją na odmienność argumentacyjną i świa-
topoglądową jest atak. Tym samym profi l dyskursywny „Trybuny” wpisuje się w nie-
obywatelski model dyskursu, którego cechą jest blokowanie porozumienia i tworzenie 
symbolicznych podziałów („oni” to ci, którzy należą do obozu „antyeuropejskiego”, 
„prężący muskuły jacy–tacy, chłopcy krakowiacy”, czy też siedzący w „zaduchu kruch-
ty”). Równocześnie taki profi l posiada cechy upowszechniające dominację i przymus, 
intencje nadawcy mają bowiem charakter ukryty (poprzez stosowanie zabiegów znie-
kształcających obraz rzeczywistości społecznej). Stąd też uczestnictwo w dyskursie pu-
blicznym jest tylko złudzeniem, ponieważ głos czytelniczy jest wyłącznie „odbiciem” 
głosu elit symbolicznych wypowiadających się na łamach gazety.



Rozdział 6

QUASI-OTWARTOŚĆ KOMUNIKACYJNA
„GAZETY WYBORCZEJ” I „FAKTU”

Charakterystyczną cechą obydwu gazet – zarówno „Gazety Wyborczej”, jak i „Faktu” 
– był ich wyraźnie proeuropejski głos w sprawie dyskusji nad zapisami nicejskimi, jak 
również nikły w niej udział czytelników. Z tym że każda z tych dwóch gazet miała swo-
ją specyfi kę.

6.1. Profi l dyskursywny „Gazety Wyborczej”

W pierwszej kolejności należy podkreślić, iż publicystyka „Gazety Wyborczej” w zakre-
sie analizowanej problematyki była dość rozbudowana – w uwzględnionym przedziale 
czasowym zebrano 90 artykułów publicystycznych, zarówno autorów polskich, jak i za-
granicznych. Natomiast niezwykle skromna okazała się liczba listów do redakcji. W ba-
danym okresie odnotowano zaledwie 4 czytelnicze głosy dotyczące problematyki nicej-
sko-konstytucyjnej. Prawdopodobnie cały ciężar czytelniczego udziału w dyskursie 
„Gazety Wyborczej” przesunął się na fora internetowe gazety, cieszące się dużą popu-
larnością, jednak ze względu na przyjęte w pracy kryteria doboru materiału badawczego 
nie zostały one uwzględnione w analizie.

6.1.1. Wojenna frazeologia używana w opisie Polski i Unii 
Europejskiej

W całym badanym przedziale czasowym, zdecydowaną większość artykułów publicy-
stycznych stanowiły teksty potępiające zarówno twardą postawę polskiego rządu wobec 
Nicei, jak i używane w dyskursie wojenne słownictwo (podobnie jak w „Trybunie” oraz 
„Fakcie”). Równocześnie jednak niezwykle silnie obecna była wojenna frazeologia. 
Świadczą o tym liczne tytuły artykułów, nawiązujące do walki, boju, obrony, jak rów-
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nież sama treść publicystyki, nasycona słownictwem wojennym. Można więc uznać to 
za wyraźną cechę dyskursu zamkniętego, a więc nieobywatelskiego. Należy wymienić 
następujące sformułowania, odnoszące się do polskiego stanowiska w sprawie Nicei, 
w tym do: 

1) ofensywy, defensywy, boju, pułapki – „ofensywa w sprawie formuły nicej-
skiej zakończyła się porażką” [GW 13.01.04], „Polska sprawia defensyw-
ne wrażenie” [GW 10.02.04], „Polska okopuje się na narodowych pozycjach” 
[GW 10.02.04], „Polska stała się zakładnikiem swojej własnej strategii integra-
cyjnej” [GW 10.02.04], „Polska w pułapce” [GW 13.01.04], „bój nasz ostatni” 
[GW 13.02.04], „do Unii jak na wojnę” [GW 13.02.04], „rząd zapędzony do na-
rożnika” [GW 24.02.04], „rząd ma związane ręce” [GW 24.02.04];

2) upierania się – „dalszy upór w sprawie Nicei trąci absurdem” [GW 7.04.04], 
„upór przy Nicei przestaje być śmieszny i zaczyna być żałosny” [GW 7.04.04];

3) umierania i śmierci – „nie umierajmy tak łatwo” [GW 24.03.04], „bronić, ale 
nie do śmierci” [GW 24.02.04], „Polska albo śmierć” [GW 30.10–1.11.05], 
„nie warto umierać za Niceę. (...) Nie byłaby to bowiem chwalebna śmierć” 
[GW 24.03.04].

O samym haśle mówiło się na łamach gazety w następujący sposób: „nieszczęsne 
hasło Nicea albo śmierć obrazuje pustkę strategicznego myślenia o miejscu Polski 
w Europie” [GW 2.06.04], „nicejski pasztet” [GW 11.06.04]. Ponadto, pojawiły się na-
wiązania do polityków i partii politycznych w kontekście nicejskiego hasła: „PO dołą-
czyła do grona szaleńców – miast skorzystać z okazji i wycofać się z głupiego, szkodli-
wego hasła – »Nicea albo śmierć« – nadal obstaje przy swoim” [GW 7.04.04]; „Premier 
Leszek Miller zrozumiał, że zamknięcie się naszego kraju w okopach Świętej Trójcy 
byłoby absurdalne” [GW 7.04. 04]; „J. Saryusz-Wolski gotów jest zostać męczennikiem 
i polec za Niceę” [GW 7.04.04]; „Nasza prawica stała się więźniem hasła »Nicea albo 
śmierć«, które ośmieszyło nas w Europie. Cała jej postawa w sprawach europejskich 
wynika z anachronicznego myślenia o polityce europejskiej jako miejscu zmagań wszyst-
kich ze wszystkimi. Wyruszając do walki o »Niceę«, polska klasa polityczna zdawała się 
nie dostrzegać, że ważniejsze od liczby głosów, jakie ma państwo, jest zdolność formu-
łowania programu, który może pociągnąć innych, i umiejętność budowania koalicji 
zdolnej do realizowania zamierzonego celu” [GW 7–8.05.05]. 

Jak wynika z powyższych cytatów, na łamach „Gazety Wyborczej” podkreślano 
szkodliwość i krótkowzroczność wojennego hasła, które zamyka Polsce (symbolicznie i nie 
tylko) drogę do osiągnięcia porozumienia. Jak zauważył Bronisław Geremek „»Nicea 
albo śmierć« ośmiesza Polskę, ale także w sposób istotny fałszuje właściwą materię. 
Umierać w Europie jest bardzo łatwo – cmentarze są. Trudniej żyć. Głównym pytaniem 
jest: jak żyć w Europie?” [GW 2.12.03]. Ponadto, można było również spotkać się z opi-
nią, że „mamy gębę kłótliwego kraju, który ciągnie obrus w swoją stronę, nie zważając 
ani na innych, ani na straty. Kraju, który jest zamknięty w egoizmie” [GW 3–4.07.04]. 

Tak więc z artykułów „Gazety Wyborczej” można wywnioskować, że właściwie na-
leżało starać się o utrzymanie nicejskich ustaleń, ale nie metodami dyskursywnego za-
mknięcia, lecz negocjacji opartych na merytorycznej dyskusji. Ciekawe jest jednak to, 
że przy jednoczesnej krytyce stanowiska rządowego i wojennej retoryki, gazeta niejako 
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sama w tej retoryce partycypowała, posługując się wojennym słownictwem. W tym za-
kresie „Gazeta Wyborcza” nie odbiega więc od charakterystyki pozostałych gazet. 

6.1.2. Dwa nurty w ramach publicystyki „Gazety”

Na podstawie przekazów o charakterze opiniotwórczym zamieszczanych na łamach 
„Gazety Wyborczej” wyróżniono dwa główne nurty – „europejski” oraz „narodowy”, 
z tym że ten ostatni dzieli się na „opcję radykalną” (twarda i bezkompromisowa obrona 
nicejskich postanowień) oraz „opcję trzeciej drogi” (należy utrzymać nicejskie zapisy, 
ale poprzez dyskusję, negocjacje, by nie zrazić do siebie zachodnich partnerów i nie 
zepsuć wizerunku Polski w UE).

Ciekawe spostrzeżenie dotyczy proporcji między artykułami broniącymi uregulowań 
nicejskich oraz tekstami wyraźnie je potępiającymi. Otóż w pierwszym etapie debaty, 
czyli od września do grudnia 2003 roku można było zauważyć swoistą równowagę mię-
dzy dwoma nurtami („europejskim” i „narodowym”), co oznacza, że pojawiały się za-
równo teksty broniące, jak i krytykujące nicejskie postanowienia. Tych pierwszych było 
10, drugich zaś 9. W ramach tego drugiego nurtu, nazwanego „narodowym”, zdecydo-
wanie prym wiódł w owym czasie Jacek Pawlicki (4 artykuły), publicysta gazety i kore-
spondent brukselski, który proponował oryginalne rozwiązanie „trzeciej drogi”, zgodnie 
z którym polski rząd powinien był zabiegać o utrzymanie nicejskich postanowień, ale na 
drodze negocjacji, nie zaś upierania się i „straszenia” wetem. W tym okresie pojawiły się 
też cztery wzajemne odniesienia między artykułami.

Równowaga między wspomnianymi nurtami skończyła się wraz z nastaniem roku 
2004, kiedy to większość artykułów wyraźnie przechyliła się w stronę argumentacji nur-
tu „europejskiego”, natomiast artykułów o orientacji „narodowej” (wskazujących ko-
nieczność wyboru „trzeciej drogi”) pojawiło się zaledwie pięć. Tendencja ta nie uległa 
zmianie w zasadzie do końca prowadzonej analizy, czyli do połowy 2005 roku. W tym 
okresie dominowały teksty krytykujące nicejskie postanowienia i postawę polskiego 
rządu, równocześnie pojawiło się wiele artykułów zachwalających zalety Traktatu 
Konstytucyjnego (łącznie w tym czasie ukazało się 19 tekstów). Co istotne, szczególnie 
donośnie pobrzmiewał głos spoza polskiej przestrzeni dyskursywnej – głos europejskich 
komentatorów, ekspertów, polityków, których opinie zamieszczane były na łamach ga-
zety, co zdecydowanie wyróżnia ją spośród pozostałych tytułów prasowych (18 artyku-
łów). Warto wymienić tu nazwiska takich autorów, jak Timothy Garton Ash (4 teksty), 
Ralf Dahrendorf (3 teksty), Heather Grabble (2 teksty) oraz polityków takich, jak Jacques 
Delors, Gunter Verheugen, Javier Solana i inni. Można więc powiedzieć, że w tym wy-
padku dyskurs wyszedł poza polską sferę publiczną czy raczej otworzył się na zewnętrz-
ne opinie i polemiki w szerszym, europejskim kontekście. We wspomnianym przedziale 
czasowym nie znaleziono powiązań wewnętrznych, czyli wzajemnych odniesień w arty-
kułach „Gazety Wyborczej”. 
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6.1.2.1.Opcja radykalna w ramach obozu narodowego

Najbardziej radykalnym głosem spośród tych, jakie pojawiły się na łamach gazety, był 
tekst J. Rokity i D. Tuska, w którym autorzy mocno obstawali przy nicejskich zapisach, 
podkreślając słuszność i zasadność nicejskiego zawołania. Oto najważniejsze fragmenty 
artykułu, w którym zawarte zostały podstawowe argumenty związane z opcją radykalną. 

Z uwagą oraz niepokojem obserwujemy toczącą się na łamach prasy dyskusję wokół nowej 
konstytucji europejskiej. Z uwagą, bo partia, której przewodzimy, znacząco wpłynęła na kształt 
polskiej debaty w tej sprawie (...). Z niepokojem, bo w licznych głosach publicystów i polityków 
wyrażających obawy co do możliwości sukcesu w obronie Nicei dostrzegamy rys bezradności in-
telektualnej (...). Pragniemy zabrać głos (...) by przeciwstawić się owej „dyktaturze strachu”, jaka 
ostatnio zapanowała. 

(...) Gdy więc my, ludzie Platformy Obywatelskiej, mówimy: „Nicea albo śmierć”, to nie jest 
to chwyt retoryczny. Jest to poważne wezwanie do narodowej roztropności, w imię której warto 
podjąć ryzyko dla ocalenia marzeń o znacząco lepszym życiu pokolenia naszych dzieci. Ocalenia 
marzeń o Polsce (...), która już nigdy nie będzie zepchnięta do roli pionka na szachownicy wielkich 
mocarstw, czego tak boleśnie doświadczaliśmy w przeszłości. 

Dla tych, którzy lękają się tej chwili próby, mamy dobre wiadomości. To nie jest takie trudne, 
wymaga tylko trochę odwagi. 

(...) Będziemy powtarzać każdemu w Polsce i Europie: „Nicea albo śmierć”. Śmierć nie nasza, 
lecz przygotowanej na obecnych zasadach konstytucji europejskiej. 

[J. Rokita i D. Tusk, Obrona Nicei i odwagi, GW 3.10.03]

W podobnym tonie utrzymane były także teksty J. Kaczyńskiego pt. Nie słuchajcie 
partii białej fl agi z 19.11.03 oraz J. Truszczyńskiego, Brońmy Nicei, z 28.11.03. Ciekawe 
wydają się dwa sformułowania użyte przez pierwszego autora, ówczesnego lidera PiS, 
który wszystkich zwolenników odejścia od zapisów nicejskich określił mianem „partii 
białej fl agi”, czyli wybierających kapitulację. Jest to kolejny przykład tworzenia symbo-
licznych, językowych podziałów, ze szczególnym naznaczeniem „oponentów”, czyli 
wszystkich tych, którzy mają odmienne zdanie w danej kwestii. Warto też przypomnieć, 
że w kontekście rozważań nad Traktatem Konstytucyjnym polityk posłużył się charak-
terystycznym w polskim dyskursie określeniem „zgniłego kompromisu”. 

„Przyjęcie przez Polskę projektu konstytucji europejskiej lub jakiegoś zgniłego kompromisu 
opartego na tym projekcie oznaczałoby osłabienie naszej pozycji, wręcz klientyzację”.

[J. Kaczyński, Nie słuchajcie partii białej fl agi, GW 19.11.03]

6.1.2.2. Opcja „trzeciej drogi” w ramach nurtu narodowego

W ramach nurtu narodowego pojawiła się też mniej radykalna linia argumentacyjna, 
zgodnie z którą należy bronić nicejskich ustaleń, ale rezygnując z retoryki walki i rejta-
nowskich gestów. Dobrym przykładem takiej argumentacji był tekst Piotra Zaremby, 
w którym między innymi podkreślał on, iż:
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Powinniśmy wystrzegać się fałszywego patosu, rozdzierania szat w obronie swoich racji. (...) 
Leszek Miller i Aleksander Kwaśniewski z Janem Rokitą i Jarosławem Kaczyńskim powinni wy-
trwać przy Nicei, ale też wyjść z jej opłotków. 

[P. Zaremba, Trwać przy Nicei, GW 2.01.04]

W podobnym tonie utrzymane były inne sformułowania przedstawicieli owego nurtu, 
takie jak: „umierać za Niceę? Tak, ale inteligentnie; bronić, ale nie do śmierci” 
[GW 24.02.04] lub: „o jak największą siłę głosów trzeba oczywiście zabiegać, ale nie 
»umierać za Niceę«” [GW 11.06.04]. Koncepcja „trzeciej drogi” polega więc na tym, że 
autorzy wypowiadają się przeciwko twardemu stanowisku rządowemu, równocześnie jed-
nak przekonują, że należy zabiegać o utrzymanie korzystnych dla Polski rozwiązań, za-
wartych w nicejskim traktacie. Wymaga to jednak umiejętności rozmawiania z europejski-
mi partnerami, zdolności do zawierania porozumień i negocjowania kompromisów. Jak 
przekonuje na łamach gazety korespondent brukselski, Jacek Pawlicki: „rząd musi znaleźć 
trzecią drogę między defetyzmem a wetem” [J. Pawlicki, Bóg, honor i Nicea, 
GW 17.09.03].

Jest to zatem przykład łączenia retoryki wojennej, w której dominują takie słowa, jak 
„bój”, „umieranie”, „pogrzebanie”, „walka”, „obrona” itp. z wyraźnym wskazaniem, że 
trzeba szukać kompromisu:

Racje, których bronić będzie Polska w boju o konstytucję, to niemal symbole – władza (głosy 
w Radzie Ministrów UE) i Bóg (zapis o wartościach chrześcijańskich w preambule konstytucji). 
Symboli, i to jakich, nie oddaje się bez walki. A ten, kto je odda, zostanie oskarżony o zdradę. 

Z wetem należy jednak postępować roztropnie. (...) Polska dopiero wchodzi do Unii i nie może 
sobie pozwolić na robienie wrogów na dzień dobry. Zarówno Francja, jak i Niemcy pogrzebały już 
zapisy z Nicei i teraz musimy je przekonać, że wraz z nimi nie można pogrzebać Polski. Trzeba 
znaleźć kompromis. 

[J. Pawlicki, Wist nicejski, GW 10.09.03]

Głos ten obecny był w pierwszym okresie analizy (IX–XII 2003), natomiast później 
stopniowo zanikał. Zbliżony był nieznacznie do wydzielonego na łamach „Rzeczpospo-
litej” głosu „wyważonego”, z tym że w tym ostatnim przypadku publicyści stali na sta-
nowisku, iż ani Nicea, ani uregulowania traktatowe nie są dobrym rozwiązaniem, zwo-
lennicy opcji „trzeciej drogi” wskazywali, iż należy bronić Nicei, ale inaczej – nie szablą, 
lecz negocjacjami. 

6.1.3. Argumentacja obozu europejskiego – Nicea jako przypadkowy 
prezent

Jak już wspomniano, na łamach gazety przeważał głos zwolenników odejścia od zapisów 
nicejskich. Wyjątkiem był ostatni kwartał 2003 roku, gdy proporcje artykułów obydwu 
nurtów były wyrównane. W późniejszych latach objętych analizą (2004–2005) domino-
wał wyraźnie głos obozu europejskiego, wzmocniony opiniami i komentarzami zagra-
nicznych polityków i publicystów oraz ekspertów.
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Swoisty katalog argumentów charakterystycznych dla nurtu europejskiego zawarł 
w swym tekście R. Graczyk, stąd też warto się do tego artykułu skrótowo odnieść, tym 
bardziej że jego autor ustosunkował się do pięciu głównych argumentów obozu narodo-
wego (albo inaczej mówiąc obozu „suwerenistów”). Graczyk podjął więc polemikę z ca-
łym obozem narodowym, nie zaś z jednym jego reprezentantem i starał się wykazać, że 
sposób myślenia „suwerenistów” był nie do końca słuszny. Polemika ta nie miała jednak 
charakteru ataku, poprzez który usiłuje się zdyskredytować i zniszczyć przeciwnika. 
Wręcz przeciwnie – w niektórych kwestiach autor przyznawał rację zwolennikom obro-
ny Nicei. Na przykład przychylił się do argumentacji „suwerenistów” w tych punktach, 
w których mowa była o odniesieniu do chrześcijańskich korzeni Europy. Autor odniósł 
się więc do takich kwestii jak: 1) liczba komisarzy w nowej Komisji UE – jego zdaniem 
polscy politycy nie pojęli logiki jej działania, komisarze nie prezentują bowiem „swo-
ich” krajów, lecz interes Wspólnoty. Wiąże się to z „regresywnym i antywspólnotowym 
charakterem naszych propozycji”; 2) zmiana modelu kierowania Radą UE, czego doma-
gała się Polska. W zamian za model rotacyjny Europa proponowała stałego przewodni-
czącego Rady, wybieranego na 2,5 roku. Polska zaś optowała za przewodnictwem rota-
cyjnym i równocześnie kolektywnym. Jak skomentował ów postulat Graczyk: 
„sprzeciwiamy się reformie, której Unia potrzebuje jak powietrza, ale proponujemy na-
wet nie utrzymanie marnego status quo, lecz mechanizm gwarantujący jeszcze większy 
chaos”. 

Jednak kluczową sprawą strategii argumentacyjnej przyjętej przez nurt europejski 
był taki sposób uzasadnienia bezsensowności trwania przy ustaleniach nicejskich, który 
opierał się na tłumaczeniu faktu uzyskania silnej pozycji Polski w Radzie UE czystym 
zbiegiem okoliczności:

Stosunkowo najlepiej spośród naszych postulatów broni się ten dotyczący preambuły. (...) 
Pozostałe dezyderaty polskiego rządu nie dają się już tak życzliwie potraktować. Najważniejsza 
jest, oczywiście, kwestia podziału głosów w Radzie. (...) Dostaliśmy ten prezent przypadkiem, na 
skutek niesnasek francusko-niemieckich i ze szkodą dla państw o większej liczbie ludności. Kiedy 
więc teraz ma być wprowadzony nowy system – bardziej przejrzysty i bardziej sprawiedliwy – mo-
żemy z nim walczyć jedynie w imię naszego interesu partykularnego. A to jest w Europie, szcze-
gólnie w debacie konstytucyjnej, bardzo niefortunna metoda.

[R. Graczyk, Polska w Europie: Po co?, GW 24.09.03] 

Zatem dominujący na łamach gazety głos obozu europejskiego wskazywał na polskie 
słabości i awanturnictwo dotyczące czegoś, co nam się i tak nie należy, równocześnie 
wskazując Polsce miejsce w europejskim układzie sił. Głos ten zbieżny był z opiniami 
obozu europejskiego, publikowanymi na łamach „Rzeczpospolitej” oraz „Trybuny” 
i „Faktu”. W odróżnieniu od tych pierwszych dwóch gazet, i podobnie jak w przypadku 
„Faktu”, nurt ten wzmocniony został publikacjami zachodnioeuropejskich komentato-
rów, polityków i ekspertów, co przyczyniło się do rozszerzenia przestrzeni dyskursyw-
nej i otworzenia debaty na opinie zewnętrzne. 

Warto jeszcze wspomnieć, że przedstawiciele obozu europejskiego, podobnie jak re-
prezentanci narodowego, chętnie posługiwali się symbolicznymi podziałami pozwalają-
cymi na odróżnienie siebie od innych. Jest to cecha dyskursu zamkniętego, w którym 
niezwykle chętnie tworzy się „obozy”:
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Debata o konstytucji europejskiej ujawniła istnienie w Polsce dwóch „rodzajów ludzi” – człowie-
ka narodowego i człowieka międzynarodowego. Ten pierwszy dostrzega tylko własne państwo, 
a wszelkie procesy integracyjne postrzega jako zagrożenie i zło. Człowiek międzynarodowy widzi 
perspektywy Polski i młodego pokolenia w kontekście procesów globalizacji i wymuszanej przez 
nią ściślejszej integracji Unii Europejskiej. Dla człowieka międzynarodowego najważniejsza jest 
siła, pozycja, dostatniość kraju i jego obywateli w długofalowej perspektywie. Człowiek narodowy 
jako wartość samoistną i ostateczną postrzega historyczne atrybuty państwa, które dają realną wła-
dzę ugrupowaniom rządzącym. Polskim politykom trudno jest uwolnić się od syndromu człowieka 
narodowego. 

[W. Ferenc, J. Wojnarowski, Żegnaj, Polsko, GW 3.06.04]

A zatem akcentowanie podziałów i tworzenie symbolicznych rozłamów, świadczyć 
może o hermetyczności dyskursu. W konsekwencji wytwarza się komunikacyjna barie-
ra, utrudniająca uzgadnianie wspólnych znaczeń. 

6.1.4. Elementy metadyskursywne

W ramach obozu europejskiego pojawiło się także kilka komentarzy o charakterze me-
tadyskursywnym, najczęściej krytycznie oceniających stan polskiej debaty na temat ure-
gulowań nicejskich oraz Traktatu Konstytucyjnego. Były to przede wszystkim głosy 
krytyczne wobec stylu dyskutowania o zapisach nicejskich, potępiające retorykę wojen-
ną, narodowy rejtanizm i skłonność do popadania w histeryczną nutę. Autorzy tekstów 
postulowali, by zamiast wojennych okrzyków i podsycania narodowych lęków i uprze-
dzeń wobec Unii Europejskiej przejść do merytorycznej dyskusji nad kształtem 
Wspólnoty. W lapidarny sposób postulat ten zawarty został w krótkim, aczkolwiek wie-
le mówiącym tytule artykułu Bronisława Geremka Niech wrzask ustąpi racji 
[GW 3–4.07.04]. 

Metadyskursywny komentarz, wymierzony krytycznie w styl komunikowania na te-
maty unijne, traktowany jest jako wskaźnik dyskursu obywatelskiego, pozwala bowiem 
na refl eksyjne odniesienie się do języka debaty publicznej, na wskazanie jej podstawo-
wych błędów. Oto kilka najciekawszych opinii autorów, którzy podjęli się oceny pol-
skiej debaty w analizowanym zakresie.

Jeden z autorów zasugerował, iż główną przeszkodą komunikacji jest brak wspólnej 
płaszczyzny porozumienia między Polską a pozostałymi krajami UE, co stwarza sztucz-
ną, komunikacyjną barierę, uniemożliwiającą klarowne eksponowanie stanowisk, które 
mogłyby zostać poddane negocjacjom. Tą barierą zdaje się być moralny aspekt dyskur-
su, w którym na aktualne europejskie sprawy obydwie strony spoglądają przez pryzmat 
dawnych uraz, historycznych doświadczeń, co generuje nieufność i skazuje dyskurs na 
moralizatorski wydźwięk, w którym kluczowe wydaje się rozstrzygnięcie kwestii „kto 
ma rację”, nie zaś uzgadnianie wspólnych stanowisk. 

Problem Polski z Europą polega nie na braku wspólnych interesów, ale na braku wspólnego 
języka. Trzeba przetłumaczyć zachodni punkt widzenia na polski i vice versa. 
[Istnieje – przyp. B.J.] bariera komunikacyjna pomiędzy Polską i zachodnią opinią publiczną. Pol-
skie argumenty na rzecz traktatu z Nicei docierają na Zachód w zniekształconej i niezrozumiałej 
formie. Polska opinia publiczna nie wierzy z kolei w dobre intencje zachodnich zwolenników kon-
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stytucji. Obie strony mniemają, że są w posiadaniu moralnej racji, i ulegają przy tym specyfi czne-
mu złudzeniu. 

(...) Polska sprawiała i sprawia defensywne wrażenie. Okopuje się na narodowych pozycjach, de-
batuje chętniej o faktycznych lub wyimaginowanych niebezpieczeństwach niż o szansach, jakie 
się w Europie otwierają. W ten znany już obraz Polski nieufnej i zdystansowanej wpasowuje się 
medialne hasło „Nicea albo śmierć”. 
(...) Dyskusja o konstytucji europejskiej byłaby łatwiejsza, gdyby skonfl iktowane strony nie oskar-
żały się wzajemnie o egoizm czy też chęć dominacji. Moralna dyskwalifi kacja „przeciwnika” nie 
służy sprawie, szczególnie jeśli opiera się ona na fałszywej percepcji, nie zaś na faktach.

[M. Stachura, Z zachodniego na nasze, GW 10.02.04]

Tekst Stachury nie jest jednak jedynym, w którym podjęto się próby oceny sposobu 
dyskutowania o problematyce nicejsko-konstytucyjnej. Również w innych, choć nielicz-
nych tekstach zamieszczonych na łamach „Gazety Wyborczej” można było się spotkać 
ze zdecydowaną krytyką dyskursu elit politycznych, podsycających wojenną retorykę, 
narodowe lęki i uprzedzenia wobec Unii Europejskiej. Są to opinie Antoniego 
Podolskiego, Pawła Wrońskiego oraz Marii Janion. Ta ostatnia niezwykle wnikliwie 
oceniła sposob mówienia o kwestiach europejskich, odnosząc się do frazeologii rewolu-
cyjno-romantycznej. Wymienionych autorów łączy przekonanie, iż język polityczny 
zdominowany został przez retorykę wojenną, w której eksponuje się motyw walki, gry, 
zabijania, obrony, itp. Pierwszy z nich, A. Podolski, w tych słowach krytykuje wspo-
mnianą retorykę:

Po wybuchu sporu konstytucyjnego o Unii pisze się i mówi niemal wyłącznie w kategoriach 
gry sił i walki interesów. (...) U progu wejścia do UE w Polsce powraca „wojenno-historyczna” 
frazeologia z pierwszej połowy minionego stulecia. Można by pomyśleć, że do Unii ktoś nas cią-
gnie na siłę lub podstępem i że czeka nas tam klęska porównywalna tylko z rozbiorami czy wrze-
śniem 1939 r. 
(...) Każdego dnia gazety i telewizja przypominają nam, że zbliża się godzina próby. Znów „jak 
ojce”, musimy być czujni, zwarci i gotowi, wyruszając niemal na bój nasz ostatni – gotowi oddać 
życie w walce z podstępną konstytucją, która ma na celu narzucenie naszemu narodowi dominacji 
niemiecko-francuskiej. (...) Tak zatem politycy świadomie kreują lęki i fobie pośród zmęczonego 
i nieufnego społeczeństwa. 

[A. Podolski, Strachy na lachy, GW 13.02.04]

Podobnie ocenia wojenną frazeologię Paweł Wroński:

Hasła: „Zdrada”, „Kapitulacja” i „Targowica” mogły sugerować społeczeństwu, że rzeczywi-
ście – zgodnie z tym, co głosi Roman Giertych – Unia Europejska niechybnie zmierza do kolejnych 
rozbiorów naszego kraju. Dziwne tylko, że będąc członkiem Unii, chcemy zdradzić sami siebie. 
Hasło obrony interesów narodowych w trakcie dyskusji nad traktatem konstytucyjnym wyrażone 
słowami „Nicea albo śmierć” miało być makiaweliczną zagrywką polityków Platformy 
Obywatelskiej, która chciała wykazać miałkość talentów dyplomatycznych ekipy Millera i Belki. 
W rzeczywistości polska polityka w trakcie dyskusji nad traktatem konstytucyjnym zamieniła się 
w licytację, kto będzie tym największym twardzielem wobec (...) Brukseli. 

[P. Wroński, Na progu Europy, GW 30.10.–1.11.04]
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Z kolei artykuł Marii Janion jest przykładem metadyskursywnej opinii, krytykującej 
nicejskie zawołanie Jana Rokity. To „nieszczęsne hasło”, przypominało hasła towarzy-
szące patriotycznym zrywom narodowym. Zdaniem autorki, taka romantyczna frazeolo-
gia, nie ma nic wspólnego ze współczesnym, europejskim poziomem dyskutowania nad 
kształtem wspólnoty europejskiej. 

Nieszczęsne hasło Nicea albo śmierć, które zdominowało wyobraźnię na przełomie lat 
2003/2004, to chwyt typowy dla retoryki romantyczno-rewolucyjnej, a nawet jakobińskiej (co dzi-
wi w ustach Jana Rokity) lubującej się w ostatecznościach. Hasło „Ojczyzna” – odzew „lub śmierć” 
brzmi tak, jakbyśmy się znaleźli na szańcach obrony ostatniej reduty. Oczywiście, owo bezkompro-
wisowe „albo” jest bardzo dogodnym pretekstem do stworzenia aury „zdrady narodowej” wokół 
tych, którzy chcieliby umieścić się poza takim wyborem, uznając go za absurdalny, bo np. uważa-
liby, że domeną polityki europejskiej są negocjacje i zawieranie kompromisów. Same takie myśli 
stają się wysoce naganne.

[M. Janion, Rozstać się z Polską, GW 2–3.10.04]

W tekście Janion wyraźnie podkreślony został wpływ historycznego dziedzictwa, 
czy też inaczej mówiąc, swoistego habitusu (który kształtował się w wyniku różnorod-
nych doświadczeń historycznych polskiego narodu) na jakość i sposób dyskutowania 
o współczesnych kwestiach związanych z miejscem i rolą Polski w Unii Europejskiej. 

Jesteśmy jak zwykle „opuszczeni przez Europę” – zwłaszcza przez specjalistkę od dezercji, 
Francję, i przez chytre, agresywne Niemcy. (...) Jako „dumny i wielki naród” damy sobie radę ru-
szając w bój „bez broni” (jak w pieśni z czasów powstania styczniowego) ale za to z wiarą przod-
ków na sztandarach, na których widnieją „Bóg, honor, ojczyzna”. 

W ten sposób, zdaniem Janion, nastąpiło swoiste przeniesienie we współczesną prze-
strzeń komunikacyjną pewnych zaszłości, irracjonalnych lęków i obaw, które w racjo-
nalnej dyskusji nie powinny mieć miejsca. Sposób dyskutowania o Unii Europejskiej 
i Polsce w większości mediów zbliżył się więc do frazeologii uprawianej dotychczas 
przez skrajnie prawicowy „Nasz Dziennik” oraz pokrewne mu media. Zaskakujące jest 
jednak, iż ów ton podchwycony został i utwierdzony przez dotychczas „powściągliwe” 
w emocjonalnych komentarzach media.

Autorka scharakteryzowała specyfi kę polskiego stylu dyskutowania o sprawach eu-
ropejskich, porównując używane przez zwolenników Nicei argumenty do militarnego 
arsenału i powstańczych oznak:

Wszędzie bój, walka, powstanie; idziemy walczyć z Europą, powstać przeciwko niej. Ruszamy 
w bój, bo Polska musi się bronić, Europa jej zagraża. I wcale nie chodzi tylko o Ligę Polskich 
Rodzin (...). Inne partie również ochoczo sięgają do tego militarnego arsenału. (...)

Zdaniem Janion, 

(...) najpopularniejsze ostatnio kalki romantyczne, to powstanie narodowe, mesjanizm, martyro-
logia, chrześcijańska krucjata. Co znamienne, chociaż zupełnie nie pasują one do sytuacji – praca 
w Parlamencie Europejskim nie jest wszak powstaniem narodowym ze wszystkimi jego akceso-
riami i uzasadnieniami ani trybuną dla mesjanistycznych urojeń – to jednak bywają powszechnie 
wykorzystywane z wielką swobodą oraz przez różne orientacje polityczne. Ujawnia się tu fakt, że 
zbiór romantycznych stereotypów uznawany jest za fundament polskości. I chociaż czasem uży-
wa się ich trochę bez sensu, to widocznie z nadzieją, że odbiorcy usłyszą znajomą sobie melodię 
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i pójdą za nią, i że ten ton uwodzi i zyskuje poklask. Zarówno partie lewicowe, jak i prawicowe 
wpadły w tę samą pułapkę używanej nierozważnie romantycznej retoryki wytwarzającej atmosferę 
oblężonej twierdzy. 

[M. Janion, Rozstać się z Polską? GW 2–3.10.04]

Refl eksje Janion wydają się niezwykle cenne. Przedstawiciele symbolicznych elit – 
zarówno publicyści, jak i politycy, niezależnie od stosowanej argumentacji, zdecydowa-
nie nadużywali wojennej frazeologii, rzeczywiście przyczyniając się do utrwalenia dys-
kusji o instytucjonalnej reformie Europy w kategoriach „boju ostatniego” i „oblężonej 
twierdzy”, co powodowało przesunięcie całości dyskusji na poziom pseudokomunika-
cyjny.

6.1.5. Siatka dyskursywna

Tak jak wspomniano, tylko w pierwszym okresie trwania dyskusji o zapisach nicej-
skich, czyli od września do grudnia 2003 roku można było odnotować względną rów-
nowagę między opiniami zwolenników obrony ustaleń nicejskich (nurt narodowy) oraz 
ich krytyków (nurt europejski). W tym czasie odnotowano cztery połączenia wewnętrz-
ne między artykułami. Oznacza to, że tylko w nielicznych tekstach autorzy odnosili się 
do wzajemnych wypowiedzi, podejmowali polemikę bądź wyrażali swoje poparcie dla 
innych opinii. Zidentyfi kowano więcej powiązań zewnętrznych (czyli nawiązań auto-
rów „Gazety Wyborczej” do innych tytułów prasowych, w szczególności do „Rzecz-
pospolitej”) niż wewnętrznych. Nawet „list otwarty intelektualistów do europejskiej 
opinii publicznej”, który tak zelektryzował dyskusję na łamach „Rzeczpospolitej” oraz 
spotkał się z jednostronną reakcją na łamach „Naszego Dziennika”, nie wzbudził w pub-
licystyce „Gazety Wyborczej” większych emocji, przechodząc praktycznie bez echa 
(podobnie jak w „Trybunie”). Jedynym nawiązaniem do niego był inny list, również 
podpisany przez elity intelektualne – który zdecydowanie popierał politykę rządową 
w zakresie obrony ustaleń nicejskich, o czym wspomniano w jednym z kolejnych aka-
pitów rozdziału. List ten, zatytułowany Brońmy postanowień traktatu z Nicei, opubliko-
wany wyłącznie na łamach „Gazety Wyborczej”, nie spotkał się jednak z żadną repliką, 
choć wpisuje się on w szeroko pojętą wymianę argumentów między zwolennikami 
i przeciwnikami ustaleń nicejskich. 

Tak więc w wypadku „Gazety Wyborczej”, trudno jest mówić o „siatce dyskursyw-
nej”, porównywalnej w jakikolwiek sposób do „Rzeczpospolitej”. Należy jednak wspo-
mnieć, iż we wrześniu 2003 roku, gdy kwestia nicejska stanowiła przedmiot gorących 
polemik w całym dyskursie publicznym, na łamach gazety pojawiła się inicjatywa uru-
chomienia „debaty o projekcie konstytucji” [GW 29.09.03]. W tym czasie ukazało się 
kilka artykułów polemicznych za i przeciw Nicei, autorstwa m.in: A. Smolara 
i J. Saryusza-Wolskiego, którzy podjęli się polemiki w kwestiach nicejsko-budżetowych 
(gazeta przeprowadziła z obydwoma autorami wywiad ujęty w formę dialogiczną). Kilka 
dni później ukazał się tekst D. Tuska i J. Rokity [GW 3.10.03] oraz podsumowujące 
zestawienie kilku odmiennych opinii (W. Gadomskiego, J. Saryusza-Wolskiego, 
A. Palacio, W. Cimoszewicza). Na tym jednak owa „debata” się zakończyła. 
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Co jednak specyfi czne, w „Gazecie Wyborczej” wymiana argumentacji wykroczyła 
poza polską przestrzeń dyskursywną, ponieważ włączyli się w nią komentatorzy euro-
pejscy. Przykładem może być artykuł dwóch lewicowych europarlamentarzystów, 
Daniela Cohn-Bendita i Oliviera Duhamela Nie popierajcie niszczycieli, którzy wysto-
sowali swoistą prośbę do polskich polityków o zaniechanie upierania się przy nicejskich 
ustaleniach:

Do Was, którzy historycznie rzecz ujmując, jesteście jednymi z pierwszych przyjaciół konsty-
tucji, zwracamy się z gorącą prośbą, aby projekt konstytucji europejskiej przygotowany przez 
Konwent nie został pogrzebany w Warszawie. (...)
Projekt poprawmy wspólnie; nie przyłączajcie się do obozu niszczycieli. Nie zachęcajcie swojego 
rządu do obstrukcji. (...) Nie wyobrażamy sobie, by pierwszym Waszym krokiem jako państwa 
członkowskiego w Unii było uniemożliwienie jej urzeczywistnienia. Ponieważ Europa potrzebuje 
Polski, Polska potrzebuje Europy, a razem potrzebujemy konstytucji europejskiej. Do nas wspólnie 
należy nasza przyszłość. 

[Daniel Cohn-Bendit i Olivier Duhamel, Nie popierajcie niszczycieli, GW 9.10.03]

Artykuł ten spotkał się z repliką A. Michnika i M. Beylina. Miała ona charakter me-
rytorycznej wymiany argumentacji i przedstawiała charakterystyczne racje zwolenni-
ków obozu europejskiego. Co ciekawe, odpowiedź ta utrzymana jest w przyjaznym 
i nieofensywnym tonie, co wskazuje na kooperacyjną płaszczyznę komunikowania. Jak 
bowiem kończą obydwaj autorzy:

Pragniemy zapewnić Daniela Cohn-Bendita i Oliviera Duhamela, których uważamy za przyja-
ciół wspólnej europejskiej sprawy, że jedność UE leży nam na sercu. Nie chcemy blokować całej 
konstytucji, większość jej zapisów uważamy za ważne. 

[A. Michnik, M. Beylin, Dlaczego mówimy NIE, GW 9.10.03] 

Jest to jedno z niewielu wewnętrznych połączeń dyskursywnych, stanowiące przy-
kład racjonalnej wymiany argumentacji, prowadzonej z uwzględnieniem szacunku dla 
rozmówcy i jego poglądów. Na łamach gazety pojawiło się też kilka innych połączeń 
wewnętrznych, w szczególności były to odniesienia zwolenników obozu europejskiego 
do argumentów obozu narodowego, z tym że liczba owych odniesień była niezwykle 
skromna, jeśli porównać ją choćby z siatką dyskursywną „Rzeczpospolitej”. 

Podsumowując, trudno jest mówić w wypadku „Gazety Wyborczej” o rozbudowanej 
siatce dyskursywnej, ze względu na dość małą liczbę połączeń wewnętrznych, jak rów-
nież nikłą ilość listów do redakcji, w których czytelnicy eksponowaliby swój punkt wi-
dzenia, w nawiązaniu do opinii publikowanych na łamach gazety. Równocześnie, więk-
szość dyskusji zasadzała się na tworzeniu podziałów: na „obóz niszczycieli” i „partię 
białej fl agi”, „suwerenistów i federalistów”, „człowieka narodowego” i „międzynarodo-
wego” itp. Nie jest to jednak wyłącznie cecha „Gazety Wyborczej”, skoro symboliczne 
podziały zadomowiły się w większości analizowanych przekazów medialnych. 
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6.1.6. Wnioski

Analiza przekazów o charakterze opiniotwórczym publikowanych na łamach „Gazety 
Wyborczej” pokazała, że zdecydowana większość artykułów to teksty zaliczane do nurtu 
europejskiego. Gazetę charakteryzował więc wyraźny „przechył” w stronę orientacji pro-
europejskiej, prokonstytucyjnej, jak również dominowała w niej krytyka nicejskiego ha-
sła i polityki obozu rządowego, broniącego nicejskich ustaleń. Charakterystyką gazety 
była również wielość tekstów zagranicznych komentatorów, których głos wyraźnie wybi-
jał się na łamach gazety. Dodatkową cechą była wielość komentarzy o charakterze meta-
dyskursywnym, oceniających stan polskiej debaty na tematy europejskie, jak również 
diagnoz i przewidywań co do szkodliwości nicejskiego hasła. Mimo występowania ele-
mentów dyskursu obywatelskiego należy jednak zauważyć, że profi l dyskursywny gazety 
wskazywał wyraźnie na jeden, określony sposób prezentowania rzeczywistości społecz-
nej, kosztem alternatywnych. O ile jeszcze w 2003 roku równowaga między odmiennymi 
punktami widzenia była zachowana (tak jak to miało miejsce w publicystyce 
„Rzeczpospolitej”), to w kolejnych latach objętych analizą (2004 i pierwsza połowa 2005) 
owej równowagi już zabrakło – przewagę zdobył wspomniany nurt europejski. Warte 
zauważenia jest również to, że mimo proeuropejskiej orientacji gazety, niezwykle mocne 
było nasycenie owych artykułów słownictwem wojennym, zamykającym dyskurs, co za-
licza się do nieobywatelskich cech dyskursu. Ponadto bardzo słabo rozwinięta siatka dys-
kursywna wzajemnych odniesień autorów i wymiany argumentacji, jak również nikły 
udział czytelniczy pozwala sądzić, iż mimo wszystko charakter profi lu dyskursywnego 
„Gazety Wyborczej” skłaniał się raczej w stronę dyskursu nieobywatelskiego. 

6.2. Profi l dyskursywny „Faktu”

Wśród objętych analizą pozycji prasowych znalazł się również tabloidalny dziennik 
„Fakt”, z uwagi na jego wysoki w badanym przedziale czasowym poziom czytelnictwa 
(23,6 %1, czyli 7 milionów czytelników). Osobliwością gazety jest to, że w pierwszych 
latach jej ukazywania się, zawierała ona niezwykle ambitną publicystykę (w postaci dzia-
łu „Idee” oraz dodatku „Europa”), która zdecydowanie odstawała od reszty zawartości 
dziennika. „Idee” wydawane były jednak tylko do marca 2005 roku, dodatek „Europa” 
został „przeniesiony” od kwietnia 2006 roku do innej gazety koncernu Axel Springer 
„Dziennik: Polska – Europa – Świat”. Oto co twierdzili na temat poziomu opiniotwór-
czych rubryk gazety znani publicyści, przedstawiciele świata nauki oraz polityki2. 

Ireneusz Krzemiński: 

Od początku ukazywania się Faktu niezwykle ważnym elementem tego pisma jest publicystyka 
polityczna i społeczna. Ona odgrywa bardzo ważną rolę, bo nadaje temu pismu niepowtarzalny 
charakter. W takich gazetach jak Fakt na ogół nie publikuje się poważnych refl eksji, komentarzy 
i uwag. Tymczasem artykuły zamieszczane na stronach Idei są często tak interesujące, że zdarza mi 

1 Dane: PBC General, zrealizowane przez SMG/KRC, maj 2004 – kwiecień 2005, N=36144; www.
pbczyt.pl/wyniki/.

2 Zob. „Fakt” z 11.10.2004 pt. Debatę intelektualną w Fakcie śledzą setki tysięcy Polaków, dział „Idee”.
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się czasem wyjąć je z gazety i zachować sobie na później, bo mogą mi się przydać w pracy. (...) 
Czołowe dzienniki polityczne jak „Gazeta Wyborcza” czy „Rzeczpospolita” nie powstydziłyby się 
takich znakomitych artykułów. Zupełnie inny jest dodatek EUROPA. To niezwykłe przedsięwzię-
cie. EUROPA prezentuje myśl polską i europejską wybitnych fi lozofów, intelektualistów i na-
ukowców. Poziom tego dodatku jest niezwykle wysoki.

Janusz Reiter: 

Połączenie stylu gazety popularnej z poważną publicystyką – z czym mamy do czynienia 
w Fakcie – to ciekawy eksperyment. Gazeta popularna jest świetnym środkiem do przekazywania 
poważnych treści. Ważne jest tylko, żeby ta poważna publicystyka była naturalną, integralną czę-
ścią całej gazety. Innymi słowy, nie może być sprzeczności między tym, co niesie popularna część 
pisma, a tym, co znajdujemy w części publicystycznej. Jako czytelnik Faktu życzyłbym sobie, żeby 
gazeta jako całość trochę częściej płynęła pod prąd nastrojów. Tak jak jest w części publicystycz-
nej, gdzie ukazują się zarówno opinie zgodne z powszechnymi nastrojami, jak i im przeciwne. 

Edmund Wnuk-Lipiński: 

Publicystyka w Fakcie jest pewną osobliwością. Bowiem w gazecie zaliczanej do tabloidów 
znalazło się miejsce na bardzo poważne eseje (...). Jestem ogromnie ciekaw, czy w związku z tym 
Fakt nie ma dwóch kategorii czytelników: jednej – zainteresowanej przede wszystkim tym, co 
znaleźć można w gazecie popularnej, i drugiej – czytającej wyłącznie owe eseje. 

Sergiusz Kowalski: 

Spytałem kilku znajomych intelektualistów, dlaczego piszą do Faktu. Jak się okazało – z po-
czucia misji (...). Oto w czasach trudnych dla Polski pojawia się potężne medium, dające dostęp do 
najszerszej publiczności. Jest więc szansa, by włączyć w obieg zbiorowy cenne treści. 

Zastanawiające jest zatem to, że w gazecie-tabloidzie pojawiały się przez pewien czas 
bardzo ambitne teksty znakomitych publicystów (między innymi Jana Lityńskiego, Piotra 
Semki, Rafała A. Ziemkiewicza), przedstawicieli świata nauki (między innymi prof. Leny 
Kolarskiej-Bobińskiej, prof. Jadwigi Staniszkis, prof. Ireneusza Krzemińskiego, prof. 
Andrzeja Rycharda) czy też politycznych wizjonerów zjednoczonej Europy (takich jak 
między innymi Pat Cox, Bronisław Geremek czy też Jacek Saryusz-Wolski). Czy przypi-
sać to społecznej misji „Faktu”, niosącego „kaganek oświaty”? Czy raczej był to zabieg 
marketingowy, którego celem było dość oryginalne rozszerzenie grupy czytelników 
w pierwszym okresie ukazywania się gazety, o czym wspomniał prof. Wnuk-Lipiński? 
Trudno jest znaleźć jednoznaczną odpowiedź na te pytania. Niemniej jednak, gdyby wy-
soki poziom publicystyki miał rzeczywiście na celu inicjowanie obywatelskiej debaty, 
oraz podnoszenie poziomu wiedzy na tematy związane między innymi z Unią Europejską, 
w gazecie znalazłaby się również odpowiednio ambitna rubryka dla tych czytelników, 
którzy pragną wyrazić swoją opinię po lekturze niezwykle inspirujących tekstów znanych 
publicystów, polityków czy też przedstawicieli świata nauki (tak jak ma to miejsce 
w przypadku „Rzeczpospolitej”). Tymczasem poziom rubryki „od czytelników” „Faktu”, 
nota bene niezwykle skromnej, w której wypowiedzi ujęte są zazwyczaj w formie kilku 
zdań, koresponduje zdecydowanie z jej profi lem podstawowym. Wydaje się więc, iż ko-
munikacja przebiegała raczej w jedną stronę: od elit publikujących na łamach gazety do 
społeczeństwa (podobnie jak w przypadku „Gazety Wyborczej”), zaś sprzężenie zwrotne 
w postaci głosów obywateli miało charakter marginalny. 
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Problematyczność „Faktu” polegała również na tym, że, z jednej strony nie sposób 
go zignorować i pominąć w analizie, z uwagi na wysoki poziom czytelnictwa (choć niski 
opiniotwórczości) oraz specyfi kę publicystyki. Z drugiej jednak strony, rozdźwięk mię-
dzy poziomem całej gazety a jej ambitną „wkładką” skłania, by potraktować „Fakt” 
nieco inaczej niż pozostałe dzienniki. Nie można bowiem mówić o jednolitym charakte-
rze gazety, gdyż poziom poszczególnych działów nie jest wyrównany i nie tworzą one 
spójnej całości. W przypadku „Faktu” różnice te są tak znaczące, że dział „Idee” oraz 
dodatek „Europa” należy rozpatrywać jakby w oderwaniu od samej gazety, co sprawia 
wrażenie zdecydowanie sztuczne. 

Ponadto artykuły zamieszczane w dziale „Idee” przybierały najczęściej formę wy-
wiadów ze znanymi politykami, ekspertami, publicystami. Nie można więc zestawiać 
ich w jednym szeregu z eseistyką „Rzeczpospolitej” czy „Gazety Wyborczej”, a nawet 
„Naszego Dziennika” czy „Trybuny”, ponieważ wywiad z góry zakłada pewne odredak-
cyjne ustrukturyzowanie wypowiedzi osoby, która go udziela, jak również znaczną inge-
rencję dziennikarza decydującego o kształcie pytań czy wyborze problematyki. Natomiast 
w przypadku esejów i felietonów swoboda wyartykułowania własnych poglądów czy 
zaprezentowania linii argumentacyjnych jest znacznie większa. 

Tak więc specyfi ka „Faktu” każe potraktować ową gazetę nieco inaczej niż pozosta-
łe dzienniki, choć oczywiście z uwzględnieniem wskaźników, za pomocą których iden-
tyfi kowany jest profi l dyskursywny gazety. Należy też pamiętać, że „Fakt” włączył się 
w dyskusję nicejską z pewnym opóźnieniem, gdyż zaczął ukazywać się dwa miesiące po 
tym, jak Jan Rokita wypowiedział w Sejmie swoje słynne hasło. 

6.2.1. Siatka dyskursywna i listy do redakcji

Analiza zebranego materiału badawczego pokazała, że w przypadku „Faktu” nie można 
w żadnej mierze mówić o czymś takim jak siatka powiązanych z sobą artykułów, czyli 
wzajemnych odniesień osób wypowiadających się na łamach dziennika. Znaleziono tyl-
ko jedno takie powiązanie między dwoma artykułami (była to polemika B. Jałowieckiego 
z tekstem H. Grabble w wydaniu z 26 i 27.03.2004 roku). Nieomal zupełny brak powią-
zań wewnętrznych szedł w parze z niezwykle ubogą rubryką czytelniczą. 

6.2.2. Linie argumentacyjne: Nicea i Traktat Konstytucyjny 

Specyfi ką działu „Idee” była wyraźnie proeuropejska linia argumentacyjna w sprawie 
nicejsko-konstytucyjnej. Proporcje wyglądały następująco: tylko pięć artykułów zwią-
zanych było z argumentacją, zgodnie z którą należy zabiegać o utrzymanie nicejskich 
postanowień (nurt narodowy), a zdecydowaną większość tekstów można zakwalifi ko-
wać do tzw. nurtu europejskiego. Najbardziej jaskrawym przykładem proeuropejskiej 
orientacji był głos Bronisława Łagowskiego, którego obszerniejsze fragmenty wypowie-
dzi o charakterze metadyskursywnym zamieszczono poniżej, ponieważ zawierają one 
ciekawą argumentację na rzecz bezzasadności nicejskiego hasła.
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Wykonujemy gesty mocarstwowe, a nie jesteśmy żadnym mocarstwem. (...) Brak nam poli-
tycznego realizmu. (...) W polskiej kulturze politycznej dominuje romantyzm.  

Jak przekonywał Łagowski, upieranie się przy nicejskich zapisach wynika z polskiej 
megalomanii:

Jesteśmy megalomanami, którzy wyobrażają sobie, że są kimś więcej, niż są faktycznie. A prze-
cież wystarczy zajrzeć do statystyk, porównać potencjały gospodarcze, liczbę ludności, perspekty-
wy rozwoju, żeby pojąć, jakie miejsce naprawdę zajmujemy. 

Przyczyn polskiego nieprzejednanego stanowiska w sprawie Nicei Łagowski upatry-
wał w polskich kompleksach:

to próba wynagrodzenia sobie naszych słabości, poprzez wojowniczą retorykę. Mamy kompleks 
niższości i musimy sobie z niego zdawać sprawę, gdy rozmawiamy o polskiej megalomanii. (...) 
Brakuje nam instynktu państwowego, który jest użyteczny nie tylko w ramach państwa narodowe-
go, lecz również w ramach międzynarodowego związku w rodzaju Unii. Nasze myślenie jest zdo-
minowane przez postawę sprzeciwu, która w dodatku jest idealizowana i wznoszona na piedestał. 
Pielęgnujemy swego rodzaju etos sprzeciwu. To etos wybitnie szkodliwy. 

[B. Łagowski, Zachowujemy się jak mocarstwo, chociaż wcale nim nie jesteśmy, 6.12.03]

To najbardziej krytyczny tekst, jaki pojawił się na łamach „Faktu” w analizowanym 
przedziale czasowym. Pozostałe artykuły również utrzymywały wyraźnie proeuropejski 
kurs (na przykład był to wywiad z Bronisławem Geremkiem, jak również z zagraniczny-
mi komentatorami, takimi jak H. Grabble czy G. Parker, którzy publikowali między in-
nymi w „Financial Times”, „International Herald Tribune” czy też „Wall Street Journal”). 
Słownictwo, jakim się posługiwali ci autorzy, nawiązywało do wizji Europy jako wspól-
noty państw, w której uciera się interesy w drodze negocjacji, ale też i ustępstw. 
Wypowiadający swoje opinie na łamach „Faktu” wskazywali, że Polska musi nauczyć 
się poruszać na europejskich salonach, by nie zniechęcać do siebie partnerów swą bez-
kompromisową postawą czy też „etosem sprzeciwu”.

A zatem, część głosów publikowanych na łamach „Faktu” to opinie „z zewnątrz”, 
czyli opinie zagranicznych komentatorów i publicystów. Prezentowali oni swój punkt 
widzenia co do nicejskiego sporu. Były to teksty zazwyczaj krytyczne wobec polskiej, 
nieugiętej postawy, choć wpisujące się w naszą „rodzimą” frazeologię, o czym świadczy 
wykorzystanie znanych nam już słów i haseł. Oto jeden z fragmentów egzemplifi kują-
cych powyższe słowa:

Na szczycie w Brukseli w grudniu 2003 roku (...) premier Miller zaciekle bronił liczby głosów 
przysługujących jego krajowi na mocy ustaleń nicejskich. (...) Było to zachowanie (...) polegające 
na przywdzianiu szat obrońcy własnego państwa. 

[H. Grabble, Polska strzeliła sobie gola do własnej bramki, F. 26.03.04]

Podsumowując, mimo proeuropejskiej orientacji „Faktu”, nie zabrakło jednak w sto-
sowanym repertuarze środków językowych znanej już frazeologii wojennej, która na 
dłuższy czas zadomowiła się w słowniku wykorzystywanym przez elity symboliczne do 
opisu problematyki nicejsko-konstytucyjnej.
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6.2.3. Wnioski

W analizowanym okresie, publicystyka „Faktu” zbliżona była poziomem do opiniotwór-
czej „Rzeczpospolitej”, w której pojawiały się bardzo ambitne artykuły i prestiżowe 
nazwiska. Nie można jednak zestawić „Faktu” z „Rzeczpospolitą” nie tylko z oczywiste-
go względu odmiennego charakteru obydwu gazet, ale również z powodu wspomniane-
go rozdźwięku między tabloidalną częścią podstawową „Faktu” oraz jej „wkładką”. 
Ponadto w „Fakcie”, jak już zaznaczono, rubryka od czytelników była wyjątkowo 
skromna, co stanowi istotny wskaźnik dyskursu nieobywatelskiego.

Konkludując, przekazy zamieszczane na łamach dziennika odznaczały się swoistą 
nieprzezroczystością, związaną z niezbyt jasnymi intencjami nadawcy, co raczej bliższe 
jest pseudokomunikacji niż komunikacji racjonalnej. „Fakt” nie mieści się też w ramach 
prezentowanej analizy, ponieważ dostarcza sporo trudności interpretacyjnych ze wzglę-
du na swoją hybrydalną formułę.



ZAKOŃCZENIE

Głównym celem podjętych tu rozważań było dokonanie jakościowej analizy dyskursu 
politycznego dotyczącego problematyki nicejsko-konstytucyjnej. Dzięki dwóm mode-
lom dyskursu, zrekonstruowanym na podstawie wybranych teoretycznych założeń 
Jürgena Habermasa oraz Pierre’a Bourdieu, i uzupełnionych refl eksjami Michela 
Foucault, możliwe było prześledzenie charakteru dyskursu dominującego na łamach naj-
większych gazet ogólnopolskich. Na podstawie wskaźników obydwu typów dyskursu, 
pozwalających na określenie profi lu dyskursywnego danej gazety ustalono, że w niemal 
wszystkich tytułach prasowych pojawiły się cechy, które zalicza się do nieobywatelskie-
go rodzaju dyskursu. Szczegółowe rezultaty analizy poszczególnych gazet zamieszczo-
ne zostały na końcu każdego z podrozdziałów, stąd też odwoływanie się do nich w tym 
miejscu raz jeszcze wydaje się niecelowe. Warto jednak w syntetyczny sposób pokazać 
wyniki analizy, które pozwoliły na określenie rodzaju dyskursu dominującego na ła-
mach określonej gazety.

Dyskurs otwarty czy zamknięty?

Po pierwsze, w przeważającej części gazet zabrakło równowagi między odmiennymi 
głosami w debacie nicejsko-konstytucyjnej, tylko bowiem w „Rzeczpospolitej” wystę-
powały opinie zróżnicowane, polemiczne, przeciwstawne. Pozostałe gazety kreowały 
mniej lub bardziej jednostronną perspektywę sporu wokół postanowień nicejskich i kon-
wentowych (był to więc albo obraz silnie proeuropejski: „Gazeta Wyborcza”, „Fakt”, 
„Trybuna”, albo skrajnie „narodowy”: „Nasz Dziennik”).

Po drugie, analiza słownictwa pokazała, że na łamach niemal wszystkich gazet do-
minowała frazeologia walki, boju, rozdrapywania ran narodowych, podsycania lęku 
przed Unią Europejską, co jest cechą dyskursu zamkniętego, nieobywatelskiego. 
Równocześnie tworzono językowe podziały, które przyczyniały się do dyskursywnego 
zamknięcia. W komentarzach i opiniach nader często pojawiały się zabiegi językowe 
służące symbolicznemu tworzeniu rozłamów i różnic między zwolennikami i przeciw-
nikami zachowania ustaleń nicejskich. W szczególności chodzi tu o podział na suwere-
nistów i federalistów, człowieka narodowego i międzynarodowego, postawę zacho-
wawczej obstrukcji oraz konstruktywnego zaangażowania, a także podział na obrońców 
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narodowego interesu („ONI”) oraz „partię białej fl agi”. Nader często w publicystyczno-
politycznym słowniku pojawiały się tak zwane słowa-pułapki. Były one równocześnie 
słowami-kluczami debaty nicejsko-konstytucyjnej, czyli kategoriami pojęciowymi, któ-
re powszechnie stosowano w użyciu, na przykład: „konstytucja europejska”, „Nicea”, 
„kompromis”. Każde z tych słów używane było w taki sposób, że bardziej zamazywało 
obraz rzeczywistości społecznej, niż rzetelnie ją opisywało, wprowadzając w błąd opinię 
publiczną i przyczyniając się do podtrzymywania dyskursywnego chaosu.

Po trzecie, ciekawe wnioski płyną z analizy udziału czytelników w szeroko rozumia-
nej debacie nicejsko-konstytucyjnej. Opinie czytelników „Trybuny” i „Naszego 
Dziennika” wpisywały się bardzo dokładnie w profi l każdej z tych gazet. Były to zatem 
najczęściej opinie odtwarzające style argumentacyjne prezentowane przez publicystów 
danego dziennika, z rzadka pojawiały się głosy polemiczne. Najlepszym tego przykła-
dem były listy czytelników „Naszego Dziennika”, w których występowały bardzo silne 
podobieństwa do argumentacji stosowanej przez publicystów gazety. Podobne tendencje 
można było odnotować w czytelniczych głosach pojawiających się na łamach „Trybuny”, 
choć zamieszczano tu również głosy krytyczne wobec opinii formułowanych na łamach 
gazety. Pozostawały one jednak w zdecydowanej mniejszości. Tak więc w przypadku 
„Naszego Dziennika” i „Trybuny” można mówić o swoistej wspólnocie retorycznej czy-
telniczych głosów, najczęściej wpisujących się w retorykę dominującą na łamach danej 
gazety. Była to więc wspólnota funkcjonująca na zasadzie „rządu dusz” w rozumieniu 
Michela Foucault. W „Gazecie Wyborczej” oraz „Fakcie” o takiej wspólnocie nie mogło 
być mowy ze względu na niezwykle małą liczbę listów od czytelników. W zasadzie 
trudno cokolwiek powiedzieć na temat czytelniczych głosów obydwu gazet. W przypad-
ku „Faktu” wynikało to prawdopodobnie z konwencji gazety (niespójność między tablo-
idalną formułą głównej jej części oraz ambitnym działem „Idee”). Stąd też większość 
głosów czytelniczych, jakie pojawiały się w gazecie, dotyczyły aktualnych sensacji, plo-
tek, skandali itp. W „Gazecie Wyborczej” z kolei prawdopodobnie większość głosów 
czytelniczych prezentowana była za pośrednictwem forum internetowego, i tam też 
przesunął się punkt ciężkości czytelniczego zaangażowania. Wyjątek pod tym wzglę-
dem stanowiła „Rzeczpospolita”. Tutaj dostęp do przestrzeni dyskursywnej mieli czytel-
nicy prezentujący różnorodne opinie, często krytyczne wobec tekstów publicystycznych. 
Nierzadko w jednym numerze gazety zamieszczane były obok siebie odmienne opinie 
czytelników. Świadczy to o tym, iż z dyskursu nie wykluczano tego, co „inne”, „odmien-
ne”. Wszystkie głosy traktowane były równorzędnie i istniała między nimi względna 
równowaga. Była to więc sytuacja komunikacyjna zbliżona do tej, jaką postulował 
Habermas, czyli uwzględniająca w debacie odmienne punkty widzenia, które stanowią 
inspirację dla obydwu stron w procesie wymiany argumentów. 

Po czwarte, tylko w niektórych spośród analizowanych gazet („Gazeta Wyborcza”, 
„Fakt”) pojawiło się stosunkowo wiele komentarzy i opinii zagranicznych komentato-
rów, polityków i publicystów, zajmujących się problematyką europejską. Polskie media 
nie były zatem w większości otwarte na głos zewnętrzny, europejski, nierzadko krytycz-
ny wobec polskiej racji stanu. Wyraźnie proeuropejski profi l wspomnianych dwóch ga-
zet dopuścił owe głosy, co można uznać za wskaźnik dyskursu obywatelskiego. Pozostałe 
gazety, takie jak „Trybuna”, „Nasz Dziennik” oraz „Rzeczpospolita” w bardzo ograni-
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czonym stopniu albo prawie w ogóle nie zamieszczały na swych łamach opinii zewnętrz-
nych, redukując krąg opiniotwórczy wyłącznie do polskiej elity symbolicznej.

Podsumowując, w analizowanej prasie zidentyfi kowano więcej cech przemawiają-
cych za dyskursem zamkniętym niż otwartym. Najbliższy typu idealnego dyskursu za-
mkniętego był „Nasz Dziennik”, w najmniejszym zaś stopniu cechę tę można było przy-
pisać „Rzeczpospolitej”, choć i tu pojawiało się wojenne, zrytualizowane słownictwo. 

Racjonalność komunikacyjna czy strategiczna?

Po piąte, w identyfi kacji rodzaju profi lu dyskursywnego istotne było zbadanie „siatki 
dyskursywnej” powiązanych ze sobą artykułów, o ile takowa istniała. Wzajemne odnie-
sienia autorów podzielono na zewnętrzne (odnoszące się do artykułów publicystycznych 
zamieszczanych na łamach innych gazet) oraz wewnętrzne (czyli takie, które pojawiały 
się w obrębie jednego tytułu prasowego). Jak pokazała analiza, zdecydowanie najwięcej 
odniesień o charakterze wewnętrznym pojawiło się na łamach „Rzeczpospolitej”, której 
publicyści nader często nawiązywali wzajemnie do swych opinii. Była to więc niezwykle 
rozbudowana i skomplikowana sieć wymiany argumentów (w postaci mikrodebat), zo-
gniskowana wokół kilku najbardziej zapalnych artykułów, nazywanych „zwornikami”.

W niewielkim stopniu podobną, choć zdecydowanie skromniejszą siatkę dyskursyw-
ną zidentyfi kowano w „Gazecie Wyborczej” i „Trybunie”. Nie można jednak porówny-
wać dyskusji w tych gazetach do rozbudowanej i złożonej debaty, jaka toczyła się na 
łamach „Rzeczpospolitej”. W „Fakcie” i „Naszym Dzienniku”, w zasadzie nie pojawiły 
się żadne powiązania wewnętrzne, co świadczyć może o tym, iż na łamach tychże dzien-
ników panował swoisty „monolit” opiniotwórczy.

Po szóste, w analizie wzięto pod uwagę strategie argumentacyjne stosowane przez 
autorów, których teksty zamieszczane były w działach publicystycznych gazet codzien-
nych (zarówno publicystów, polityków oraz ekspertów, jak i czytelników). Chodzi tu 
zarówno o argumentacje, jakie pojawiały się w wewnętrznych polemikach autorów po-
szczególnych gazet, jak i o odniesienia i komentarze „zewnętrzne”. W przypadku 
„Naszego Dziennika” brak było na przykład powiązań wewnętrznych, ale za to pojawiło 
się sporo odniesień zewnętrznych, w szczególności do publicystyki „mediów spoza krę-
gu narodowo-katolickiego”, takich jak „Gazeta Wyborcza”, „Trybuna” czy też 
„Rzeczpospolita” oraz innych mediów nieuwzględnionych w analizie (na przykład 
„Wprost” czy „Newsweek”). Linia argumentacyjna stosowana przez „Nasz Dziennik” 
opierała się przede wszystkim na ataku, prowadzonym za pomocą różnorodnych technik 
erystycznych, w tym argumentacji ad personam, w której przenosi się przedmiot sporu 
na płaszczyznę osobistych rozgrywek. Oczywiście takie erystyczne zabiegi charaktery-
zowały również publicystykę pozostałych gazet, ale w mniejszym natężeniu. Również 
„Gazeta Wyborcza” oraz „Trybuna”, jak i część publicystyki „Rzeczpospolitej” (w szcze-
gólności nurt narodowy) stanowiły znakomity przykład tego typu argumentacji, które 
w swym zamiarze miały na celu pokonanie, a nie przekonanie przeciwnika. Dominowała 
więc zasada „argumentu siły”, a nie „siły argumentu”. Należy jednak zaznaczyć, że za-
równo w „Gazecie Wyborczej”, jak i w „Rzeczpospolitej” odnaleziono również wiele 
przykładów stosowania argumentacji racjonalnej, w której intencją nadawcy była chęć 
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przekonania do własnych racji za pomocą rozumowego wywodu. Ponadto część argu-
mentacji eksponowała szacunek i uznanie dla odmiennych poglądów, jak również pra-
gnienie dojścia do porozumienia (takie przykłady pojawiały się w szczególności na ła-
mach „Rzeczpospolitej” oraz w mniejszym stopniu w „Gazecie Wyborczej”). Nastawienie 
niektórych publicystów miało więc charakter kooperacyjny, nie zaś konfrontacyjny. 
Oznacza to, że w zasadzie tylko na łamach „Rzeczpospolitej” oraz w niewielkim stopniu 
na łamach „Gazety Wyborczej” dochowane zostały procedury komunikacyjne, zgodne 
z założeniami dyskursu obywatelskiego. 

Dominacja i przymus w dyskursie?

Ostatnia właściwość rozpatrywana w analizie profi lów poszczególnych gazet to przej-
rzystość (bądź też brak przejrzystości) reguł komunikacyjnych, i co się z tym wiąże – 
jawność bądź ukrytość intencji komunikacyjnych nadawcy. Obydwie te cechy mają cha-
rakter wtórny, to znaczy, ich ustalenie uzależnione było od istnienia cech dyskursu 
otwartego bądź zamkniętego, oraz racjonalności strategicznej bądź komunikacyjnej. 
Stwierdzono więc, że wszystkie gazety oprócz „Rzeczpospolitej” cechowała nieprzej-
rzystość reguł komunikacyjnych z tego względu, iż występowało w nich wiele zabiegów 
argumentacyjnych o charakterze erystycznym, mniej lub bardziej jednostronny opis rze-
czywistości społecznej, niewiele polemik toczonych między publicystami, niewielka 
liczba listów do redakcji bądź też listy wyraźnie jednostronne, a także zamknięte, wojen-
ne słownictwo, które miało na celu wywołanie określonych emocji i skojarzeń. 
Oczywiście, również w „Rzeczpospolitej” posługiwano się bardzo chętnie wojennym 
słownikiem, a także uciekano się do erystycznych zabiegów, jednak całość profi lu tego 
dziennika uplasowała się najbliżej modelu dyskursu obywatelskiego, ze względu na róż-
norodność wątków, niezwykle dynamiczny udział czytelniczy, oraz niezwykle rozbudo-
waną siatkę dyskursywną. Świadczy to o przejrzystości reguł komunikacyjnych, zgod-
nie z którymi pragnie się przedstawić jak najszersze spectrum wątków i opinii, 
pozostawiając czytelnikowi możliwość wypracowania własnego poglądu i zachowania 
intelektualnej samodzielności. W pozostałych gazetach wyraźnie widoczny był „rząd 
dusz”. Tak więc, w przypadku „Trybuny”, „Naszego Dziennika”, „Gazety Wyborczej” 
czy „Faktu” chodziło o potwierdzanie tego, co już dawno zostało symbolicznie uzgod-
nione, zgodnie z formułą światopoglądową dominującą na łamach danej gazety. 

Ukrytość intencji komunikacyjnych potwierdza jeszcze jedna charakterystyka, do 
której warto skrótowo się odnieść. W zasadzie we wszystkich gazetach stwarzało się 
wrażenie, że podmiotem wszelkich rozważań nad zaletami uregulowań nicejskich bądź 
propozycji konwentowych było społeczeństwo. Społeczeństwo kreowano więc na głów-
nego aktora wszelkich rozważań, wszystko podporządkowane było jego dobru. 
Ulubionym argumentem zwolenników obozu rządowego było przekonanie, że skoro 
społeczeństwu obiecano w kampanii przedreferendalnej uregulowania nicejskie, to odej-
ście od nich byłoby równoznaczne z oszukaniem Polaków i niewywiązaniem się z przed-
wyborczych obietnic. Stąd też za wszelką cenę walczono o zachowanie owych zapisów. 
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Na podstawie przeprowadzonej analizy rysują się zatem trzy główne wnioski:
1. W Polsce mamy do czynienia z defi cytem obywatelskiego dyskursu polityczne-

go w aspekcie problematyki unijnej. Przyczyną takiego stanu jest nieumiejętność 
porozumiewania się aktorów na scenie politycznej w sposób racjonalny. W poli-
tyce dominuje dyskurs oparty na językowej przemocy, a więc nieprowadzący do 
rozwiązywania konkretnych problemów, lecz służący wykluczaniu. W dyskursie 
takim łamane są podstawowe reguły i procedury komunikacyjne. W miejsce dia-
logu i racjonalnej argumentacji pojawiają się wojenne okrzyki i walka na słowa. 

2. Dyskursywna przemoc w polityce to nie tylko napaść językowa, brutalność i agre-
sja oraz rytualizacja debat, ale także pewne „miękkie” sposoby wykluczania 
z dyskursu (pomijanie pewnych kwestii, niepełne ich przedstawianie lub znie-
kształcenie, paternalizm na płaszczyźnie komunikowania między władzą a spo-
łeczeństwem, czyli traktowanie odbiorców jak „nierozumnych dzieci”). Debata 
nicejsko-konstytucyjna stanowi przykład pozornego konsensu, w którym elity 
polityczne „ponad głowami” społeczeństwa dokonywały uzgodnienia znaczeń 
związanych z polityką polsko-unijną, przy czym posługiwały się wojenną reto-
ryką. 

3. W dyskursie politycznym przedkłada się doraźny instrumentalizm nad szerzej 
pojętą kategorię dobra wspólnego, stanowiącego podstawę demokracji delibera-
cyjnej w rozumieniu Habermasa. Zakwestionowana zostaje więc podmiotowość 
obywateli jako potencjalnych uczestników dyskursu. 

Europejska przestrzeń dyskursywna – punkt odniesienia
dla polskiej?

W obliczu zaprezentowanych wniosków pojawia się pytanie, czy, po pierwsze, owe ne-
gatywne tendencje w politycznej komunikacji to problem wyłącznie polskiej sfery pu-
blicznej? Czy tylko w polskim dyskursie mamy do czynienia z wykluczaniem, symbo-
liczną przemocą i instrumentalizacją języka politycznego? I po drugie, skąd czerpać 
właściwe wzorce komunikacyjne, by uzdrowić przestrzeń politycznego dyskursu i wy-
kształcić prawdziwie obywatelską sferę publiczną, w której spełnione będą warunki ra-
cjonalnej komunikacji? Czy na przykład europejska przestrzeń dyskursywna stanowi 
taki punkt odniesienia? Warto skrótowo odnieść się do owych kwestii. 

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że dyskursywna przestrzeń społeczeństw 
europejskich wcale nie stanowi modelu „idealnego dyskutowania”, traktowanego jako 
punkt odniesienia dla polskiego dyskursu. Niektórzy polscy badacze właśnie w zachod-
nioeuropejskich wzorcach poszukują przykładu do naśladowania. Jednak europejska 
sfera komunikowania publicznego przeżywa nie mniej poważne kryzysy niż polska, 
szczególnie widoczne w kontekście poszerzania się Unii Europejskiej i konieczności 
przeprowadzenia reformy instytucjonalnej. Coraz głośniejsze stają się opinie zachodnio-
europejskich socjologów i ekspertów, zgodnie z którymi projekt nowej, poszerzonej 
Unii Europejskiej realizowany jest przez elity ponad głowami społeczeństw, co między 
innymi zaskutkowało sprzeciwem wobec projektu Traktatu Konstytucyjnego we Francji 
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i w Holandii, a w dalszej kolejności Traktatu Lizbońskiego w referendum irlandz-
kim. Aktualnie interesującym aspektem zagadnienia są próby politycznych nacisków, by 
– wbrew wyartykułowanej opinii obywateli – powtórzyć to ostatnie referendum. 

Niezwykle interesujący wydaje się komentarz samego Habermasa, który wskazuje 
na „pośmiertny bezwład Europy” po porażce Traktatu Lizbońskiego. Jak podkreśla: 

Po raz pierwszy od samych początków Unii stoimy twarzą w twarz z groźbą odwrócenia pro-
cesu integracji. Przeraża mnie ten iście pośmiertny bezwład. Widzieliśmy go najpierw po fi asku 
referendum we Francji i Holandii, a teraz po odrzuceniu Traktatu Lizbońskiego przez Irlandczyków. 
(...) Prawdziwym skandalem było to, że Traktat Lizboński, który miał wyprostować błędy popeł-
nione w Nicei, chciano wbić obywatelom Europy do głów biurokratyczną pałką... (...) Problemem 
Europy jest całkowity brak uczestnictwa obywateli w tym jedynym w swoim rodzaju projekcie1.

Okazuje się zatem, że w ogólnoeuropejskiej sferze politycznego komunikowania 
również panują stosunki władzy i dominacji, z czym – jak się okazuje – nie kryją się 
czołowi europejscy politycy. Niektórzy nie obawiają się otwarcie podkreślać, że we 
współczesnej polityce niezbędne jest posługiwanie się „odpowiednim” językiem wła-
dzy. Trzeba więc zastanowić się, odnosząc się do wypowiedzi Aznara, „jak dziś wygląda 
dyskurs władzy. A dokładniej (...), jakimi pojęciami musi się posługiwać europejski 
władca, aby z sukcesem uczestniczyć w politycznej grze”2. 

Tak pojmowany język polityczny stanowi więc instrument w ręku polityków, służący 
realizacji strategicznych celów. Stąd też być może należy przyznać rację Baudrillardowi, 
który obserwując wydarzenia we Francji z przełomu maja i czerwca 2005 roku, sformu-
łował tezę, iż współczesny europejski obywatel jest nawet nie tyle obywatelem pasyw-
nym, zmanipulowanym przez instrumentalizację języka politycznego, jak widziałby go 
Habermas, ile „obywatel zakładnik”. Jak bowiem podkreśla Baudrillard, bezczelna he-
gemonia hasła „tak” w kampanii przedreferendalnej, które stało się synonimem odgórnie 
narzuconego przez władzę konsensu i jednomyślności co do projektu Europy, stanowiła 
tego najlepszy dowód. Zdaniem Baudrillarda, Europa budowana była wbrew woli euro-
pejskich wyborców, którzy niejako przymuszani byli do głosowania na „tak” (przez po-
wtarzanie referendum aż obywatele zagłosują na „tak”). Społeczeństwo, sprzeciwiając 
się owej hegemonii jednomyślności, jak również budowaniu Europy wbrew woli wybor-
ców, zareagowało emocjonalną odpowiedzią na „nie”, które nie wypływało z racjonal-
nych przesłanek. Innymi słowy, było to „nie”, któremu obce były polityczne racje. Było 
to „nie” rozumiane jako niezgoda na zgodę, pojmowaną jako nienaruszalna oczywi-
stość3. I w tym właśnie, zdaniem Baudrillarda, tkwiła pułapka, czyli niemożność wydo-
stania się poza binarność „tak” oraz „nie”, które miały niejako „podwójne dno” znacze-
niowe, co wiązało się z przemocą dokonywaną na społeczeństwie. Jak bowiem zauważa 
Baudrillard, 

głęboko zakorzenione „nie” nie jest wynikiem „negatywizmu” czy też jakiejś myśli krytycznej. 
To odpowiedź przyjmująca postać zwykłego wyzwania, przeciwstawionego hegemonicznej, narzu-
conej odgórnie zasadzie. Wola narodów jest dla niej tylko obojętnym parametrem, a nawet prze-

1 J. Habermas, Europę ogarnia pośmiertny bezwład, „Europa” (dodatek do „Dziennika”), 27–28.09.08. 
2 J.M. Aznar, Europa nie przetrwa bez USA, „Europa” (dodatek do Dziennika), 26.04.06. 
3 Zob. J. Baudrillard, Boska Europa, przeł. W. Nowicki, „Europa” (dodatek do „Faktu”), 25.05.05, prze-

druk za Liberation.



133

szkodą do pokonania. Taka wirtualna Europa została stworzona według pewnego modelu, który za 
wszelką cenę musi zostać rzutowany na rzeczywistość, i do którego każdy musi się przystosować. 
Jest oczywiste, że dla tej wiernej kopii światowego mocarstwa ludność to zaledwie bezwolna masa, 
którą – po dobroci lub siłą – należy wcielić do projektu, by posłużyła mu za alibi4. 

Co więcej, Baudrillard dostrzegł znacznie poważniejsze w swych konsekwencjach 
niebezpieczeństwo, polegające na tym, iż politycy, mając świadomość możliwości 
sprzeciwu obywateli, często uciekają się do przerzucenia odpowiedzialności za podej-
mowane decyzje na parlamenty. W ten sposób, jak podkreśla Baudrillard, „najczęściej to 
parlamenty biorą na siebie trud wybielania całej operacji i dyskretnie żyrują Europę”5. 
Jego zdaniem jest to dowód upadku demokracji w samym sercu Europy – upadku idei 
samej zasady przedstawicielstwa, ponieważ parlamenty nie wychodzą od narodu, kieru-
jąc się w stronę władzy, lecz odwrotnie – kierują się od władzy ku dołowi. 

Wydaje się, iż proponowane przez Baudrillarda ujęcie problemu europejskiej płasz-
czyzny komunikacyjnej w kontekście rozważań o Traktacie Konstytucyjnym jest bliskie 
Habermasowskiemu, choć diagnoza niemieckiego myśliciela nie ma tak radykalnego 
wydźwięku, ponieważ nie dostrzega on pułapki, w jaką mieliby uwikłać się europejscy 
wyborcy, mający do wyboru podwójne znaczeniowo „tak” bądź „nie”. Wręcz przeciw-
nie, podkreśla on, iż referendalne „nie” z 2005 roku było właśnie obywatelskim prote-
stem przeciwko klasie politycznej, narzucającej społeczeństwu odgórnie projekt euro-
pejski. Był to więc swoisty, „demokratyczny impuls zatrzymania, a przynajmniej 
przerwania procesu, który toczy się ponad głowami wyborców”6. 

Ostatecznie, Habermas zbliżył się do stanowiska Baudrillarda twierdzeniem, zgodnie 
z którym obywatelskie „nie” było wymierzone nie przeciwko procesowi europejskiego 
zjednoczenia jako takiego, lecz przeciw władzy usiłującej narzucić mu określony model 
owego zjednoczenia. Całość problemu zamyka się więc w płaszczyźnie dyskursywnej, 
w instrumentalnym języku, za pomocą którego wyznacza się cele wspólnej polityki UE 
i kształtuje europejską przestrzeń komunikacyjną. Można więc powiedzieć, że w tym 
zakresie górę bierze działanie o charakterze strategicznym. 

A zatem nieumiejętność dotarcia do społeczeństwa z informacją o UE, brak wysił-
ków, by zaangażować je w wspólną przecież problematykę, oraz słaby jakościowo dys-
kurs polityczny w tej dziedzinie utrudniał właściwą percepcję procesów związanych 
z przyszłością Wspólnoty, co w rezultacie prowadziło do podtrzymywania stereotypów 
i mitów na temat UE, jak również umacniania się narodowych partykularyzmów i zamy-
kania się w „narodowych okopach”, by użyć tu tak często ostatnio nadużywanej retoryki 
wojennej. Również w Polsce dyskusja europejska wykorzystana została do „ugrywania” 
partykularnych interesów partyjnych i podporządkowana była logice gry o wyborcze 
punkty. Należy bowiem pamiętać, że debata nicejsko-konstytucyjna poprzedzała wybo-
ry prezydenckie i parlamentarne na jesieni 2005 roku. 

4 Ibidem.
5 Ibidem.
6 J. Habermas, Koniec konstytucji czy Europy?, przeł. M. Łukasiewicz, „Europa” (dodatek do „Faktu”), 

22.06.05, s. 4, przedruk z „Süddeutsche Zeitung”.
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Krytyczne rekomendacje

Skoro europejska przestrzeń dyskursywna nie stanowi dobrego punktu odniesienia dla 
polskiego dyskursu politycznego, należy wypracować kanon zasad politycznego komu-
nikowania, opierając się na przywoływanych założeniach teoretycznych. Teoria kry-
tyczna daje w tym względzie dużo możliwości, stanowi bowiem z jednej strony system 
twierdzeń krytycznych wobec zastanej rzeczywistości i ujawnia jej opresyjne właściwo-
ści. Z drugiej zaś, jej demaskatorska rola ma na celu zmianę rzeczywistości, którą opisu-
je i wyjaśnia (co ma prowadzić do demokratyzacji społeczeństwa i rozszerzenia sfery 
wolnej od przymusu). Stąd też niezwykle cenne wydają się wskazówki Habermasa. 
A zatem, aby umożliwić wytworzenie się europejskiej przestrzeni dyskursywnej, rozu-
mianej jako sieć dyskursów narodowych, które odnajdują zewnętrzne połączenia i za-
czynają tworzyć wspólne kanały komunikacji, potrzebne jest najpierw uzdrowienie dys-
kursów na poziomie narodowym. Z racji tego, iż w pracy skoncentrowano się wyłącznie 
na analizie polskiego dyskursu politycznego, poniższe uwagi odnoszą się jedynie do tej 
przestrzeni dyskursywnej. Mając na względzie Habermasowskie założenia idealnej sy-
tuacji komunikacyjnej oraz koncepcję działania komunikacyjnego, na podstawie których 
zbudowano model dyskursu obywatelskiego, można sformułować kilka głównych za-
sad, jakie należałoby odnieść bezpośrednio do polskiej przestrzeni komunikacyjnej 
w obszarze politycznym. 

Po pierwsze, powinna nastąpić zmiana, czy też odnowa języka politycznego, polega-
jąca na rezygnacji z patosu, języka walki i rozdrapywania ran narodowych za pomocą 
przekazów zabarwionych ideologicznie, czyli innymi słowy, rezygnacja z instrumental-
nego języka, służącego realizacji partykularnych interesów elit symbolicznych. Zamiast 
tego, w politycznym dyskursie powinny pojawić się takie cele nadrzędne, jak dobro 
wspólne i długoterminowa perspektywa spojrzenia na interes narodowy, niezawężona 
do kadencji określonych ugrupowań politycznych. 

Po drugie, w politycznych dyskusjach powinno się przestrzegać elementarnych zasad, 
takich jak równe traktowanie rozmówców, niewykorzystywanie swojej przewagi, wyni-
kającej na przykład z pozycji zajmowanej w polu instytucjonalnym, a także nieposługi-
wanie się „nieczystymi” zabiegami o charakterze erystycznym, których zadaniem jest 
zniszczenie przeciwnika. Choć brzmi to niezwykle idealistycznie, w polityce powinien 
być brany pod uwagę przede wszystkim argument merytoryczny, czyli siła lepszej racji, 
nie zaś przewaga wynikająca z posiadania symbolicznego kapitału, w jaki w różnym 
stopniu zaopatrzeni są rozmówcy. Chodzi więc o to, by również w polityce dyskusje 
przybierały charakter potyczek na argumenty z uwzględnieniem partnerskich zasad, a nie 
formę walki bądź też gry, w której chodzi o pogrążenie czy też zniszczenie przeciwnika. 

Po trzecie, większy udział w dyskusjach politycznych powinni brać obywatele, czy 
to artykulując swoje zdanie w czytelniczych rubrykach, czy korzystając z innych form 
komunikowania. Chodzi więc o stworzenie obywatelom możności ustosunkowania się 
do racji i argumentów wysuwanych przez tych, którzy mają dostęp do przestrzeni dys-
kursywnej, jak również o stworzenie szansy artykulacji własnych poglądów, które 
ukształtowane zostały dzięki możliwości zapoznania się z różnymi punktami widzenia. 

Po czwarte, tworzenie się społeczeństwa obywatelskiego w aspekcie dyskursywnym 
powinno opierać się na budowaniu wzajemnego zaufania między elitami odpowiedzial-
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nymi za kształt dyskursu a społeczeństwem, rozumianym nie jako bierny element odbie-
rający płynące „z góry” komunikaty, ale jako aktywny podmiot demokracji deliberacyj-
nej. Oczywiście należy mieć świadomość, iż problematyka zaufania społecznego jest 
znacznie bardziej złożona, i wiąże się z nią wiele niezwykle ważnych zagadnień7, które 
z konieczności zostały pominięte. Patrząc jednak wyłącznie przez pryzmat podjętych tu 
rozważań, należy podkreślić, iż jak na razie zaufanie to wyraźnie jest nadwyrężone, lu-
dzie zaś zniechęceni politycznym językiem elit. Być może dlatego wycofują się w sferę 
prywatną. Jak pokazują badania CBOS8 społeczeństwo w znaczącym stopniu czuje się 
niedoinformowane, a wręcz pomijane w politycznych dyskusjach. Co więcej, dyskusje, 
jakie pojawiały się w domowych czy też prywatnych rozmowach rozmijały się znacząco 
z tematyką dominującą w mediach. Nie można więc na razie mówić o obywatelskim 
pełnym zaangażowaniu w publiczną przestrzeń, gdzie uzgadniane są znaczenia w proce-
sie komunikacji. Można raczej mówić o wycofaniu się obywateli do sfery prywatnej i za-
właszczeniu publicznej sfery przez elity kreujące obraz rzeczywistości społecznej.

7 Zob. P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007.
8 Zob. przypis nr 10, s. 81.
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