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WSTĘP

Po sukcesach pierwszej dekady XXI wieku, związanych z wprowadzeniem 
wspólnej waluty i kolejnymi akcesjami państw Europy Środkowo-Wschod
niej i Południowej, Unia Europejska mierzy się obecnie z wieloma proble
mami. Trudności te pojawiły się w konsekwencji ogólnoświatowego kryzysu 
gospodarczego, a ostatnio także bardzo niepokojących wydarzeń na arenie 
międzynarodowej. Do najbardziej palących problemów zaliczają się nagląca 
potrzeba wypracowania porozumienia w sprawie uchodźców, a także konse
kwencje wynikające z rezultatów brytyjskiego referendum w sprawie wyjścia 
Wielkiej Brytanii ze struktur Unii. Wszystko to powoduje, że Unia Europej
ska stoi przed bardzo poważnym sprawdzianem. W wielu kwestiach potrzeb
ne są, jak się zdaje, zmiana sposobu myślenia o europejskiej wspólnocie oraz 
jej przebudowa. W tym kontekście wielu obserwatorów międzynarodowej 
sceny politycznej wskazuje na kluczowe znaczenie w ramach struktur UE 
współczesnych Niemiec, które są nie tylko jednym z prekursorów idei euro
pejskiej integracji, ale również jednym z największych państw i najmocniejszą 
gospodarką kontynentu, a dla niektórych także - przez osobę kanclerz Angeli 
Merkel - centrum problemu uchodźczego. Uwaga wielu osób zwraca się więc 
dzisiaj w stronę zachodniego sąsiada Polski, ponieważ niemieckie zachowanie 
i postawa są istotnym sygnałem odnośnie do kierunku, w jakim najprawdo
podobniej zmierzać będzie Europa. 

W wielu publikacjach, odnoszących się do tematyki europejskiej, stale 
przywoływany jest i obecny w toku prowadzonych analiz dyskurs mediów, i to 
nie tylko jako forum debaty publicznej. Niedawno zmarły niemiecki socjo
log Ulrich Beck zwracał na przykład uwagę, że to na mediach właśnie (obok 
wyborów krajowych i narodowych interesów gospodarczych) koncentrują 
się główne działania europejskich polityków1, a w literaturze przedmiotu nie 

1 U. Beck, Niemiecka Europa. Nowe krajobrazy władzy pod znakiem kryzysu. Wydawnictwo 
Naukowe PWN, thim. R. Formuszewicz, Warszawa 2013, s. 30. 
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brak publikacji wskazujących, że znaczenie mediów znacznie wykracza poza 
rolę biernego środka przekazu. W kontekście europejskim uwagę zwraca się 
choćby na znaczenie mediów krajowych i ich przekazu jako czynnika mogą
cego legitymizować proces integracji europejskiej wobec trudności związa
nych z zaistnieniem europejskiej sfery publicznej, powstającej jedynie doraź
nie i w sposób krótkotrwały2. Co więcej, doceniając także pozytywne aspekty 
obecności mediów we współczesnych demokracjach, część autorów stawia 
mediom zarzut niesprzyjającego idei integracji sposobu prezentowania tema
tyki europejskiej, która w medialnym przekazie ukazywana jest albo wyłącznie 
przez pryzmat interesu narodowego, który właśnie udało się ugrać, albo na
zbyt fragmentarycznie, by zwykły obywatel Europy mógł zrozumieć rządzące 
nią mechanizmy, albo czysto populistycznie, co szkodzi Europie oraz idei jej 
integracji. Tymczasem wspominana już temporalność europejskiej sfery pu
blicznej powoduje, że właśnie jakość przekazu, a więc pośrednio również po
stawa i nastawienie jego autorów do integracji europejskiej, będzie wpływać 
na legitymizację praktyczną procesu integracji europejskiej. 

2 Zob. rozdział 2. 1. 
3 E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, tłum. W. Betkiewicz et al., Wydawnictwo Na

ukowe PWN, Warszawa 2004, s. 46-49. 
4 P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007, s. 41. 
5 B. Krauz-Mozer, Teorie polityki. Założenia metodologiczne, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2005, s. 48. 

W tej sytuacji warto zadać pytanie o to, jak o Europie myślą dziennikarze, 
którzy są autorami medialnych doniesień i publikacji dotyczących Unii Eu
ropejskiej. Badanie tego rodzaju będzie mieć charakter jakościowy i będzie 
badaniem typu eksploracyjnego. Jego celem nie będzie więc stwierdzenie ist
nienia twardej zależności czy korelacji, możliwej do wyrażenia w formie we
ryfikowalnej lub falsyfikowanej hipotezy badawczej, lecz empiryczne poszu
kiwanie nowych zależności przez pogłębienie wiedzy na temat zależności już 
stwierdzonej, lepsze rozpoznanie okoliczności towarzyszących jej przebiegowi 
itd. 3 Podejmowana działalność poznawcza będzie mieć więc charakter inter
pretacyjny (będzie bliska wyjaśnianiu idiograficznemu) i będzie się mieścić 
w tradycji poznania hermeneutycznego4. Prowadzone w tym duchu badania 
społeczne nie mają wyjaśniać zjawisk społecznych, lecz właśnie prowadzić do 
lepszego ich rozumienia przez opis i interpretację5. Punktem wyjścia będzie 
więc zadanie pytań badawczych w formie otwartej, dla których nie można prze
widzieć kierunku odpowiedzi, a jedynie go domniemywać. W odniesieniu do 
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badań dotyczących nastawienia dziennikarzy do kwestii europejskich, pytań, 
które należy zadać, nasuwa się całe mnóstwo. W tym kontekście interesują
ce i warte rozważenia będą na przykład takie kwestie, jak sposób rozumienia 
przez dziennikarzy znaczenia współczesnego procesu europejskiej integracji 
i roli mediów w tym procesie, a także ich roli w kształtowaniu dyskursu o Eu
ropie. Ważne będzie pytanie o ich ocenę bieżącej kondycji Unii Europejskiej, 
ich wizję przyszłości Europy oraz rozwiązań istniejących problemów, a także 
o to, czy są one zbieżne, parafrazując słowa Ulricha Becka6, bardziej z wizją 
polityki małej, czy też dają się odnaleźć w tej wizji również przesłanki polityki 
wielkiej! Ważna będzie również wiedza dotycząca opinii dziennikarzy o jakości 
przekazu na temat UE oraz pozycji i sposobu prezentowania integracji euro
pejskiej w przekazie mediów: czy są one w ich opinii adekwatne do dzisiejsze
go znaczenia UE? Czy w ocenie dziennikarzy współczesny dyskurs o Europie 
rzeczywiście zdominował wyłącznie kontekst ekonomiczny w związku z kry
zysem strefy euro lub - jak ostatnio - kosztami utrzymania napływających 
fal uchodźców? Przedstawiciele których mediów uprawiają, zdaniem dzien
nikarzy, narodowy populizm? Czy wydarzenia ostatnich lat/miesięcy wpły- 
nęły/wpłyną w ich mniemaniu na zmianę prezentowanej w mediach optyki 
europejskiej? Czy Europa prezentowana w przekazie mediów, zwłaszcza me
diów prestiżowych i cieszących się reputacją opiniotwórczych, jest według 
dziennikarzy ponadnarodowa! A może właśnie nie powinna ich zdaniem taka 
być? Czy dziennikarze są skłonni do myślenia o byciu w Europie w katego
riach nowych, wspierać tych, którzy o Europę chcą jeszcze powalczyć, czy też 
przeciwnie: uważają, że projekt europejski w obecnej formie jest skończony? 
A wreszcie: jaka jest dzisiaj tożsamość dziennikarzy kształtujących dyskurs 
europejski? Czy oni sami czują się Europejczykami? To tylko niektóre z py
tań, które w żadnym razie nie wyczerpują katalogu możliwych wątków ana
lizy postaw i nastawienia dziennikarzy w kontekście europejskiej integracji. 
Rozważania tego typu będą przy tym szczególnie interesujące w odniesieniu 
do autorów przekazu mediów i europejskiego dyskursu medialnego Niemiec, 
ponieważ - jak dzisiaj niemal powszechnie się uważa - w obecnej sytuacji to 
właśnie Niemcom przypada w UE rola kluczowa. To, w jaki sposób Niemcy, 
a szczególnie niemieccy dziennikarze jako liderzy niemieckiej opinii publicz
nej, będą wyobrażać sobie przyszłość Europy i jej kształt, może mieć zatem 

6 Ulrich Beck w swojej pracy stwierdza: „[... ] są czasy polityki malej, zachowującej reguły, 
i jest czas na politykę wielką, która te reguły zmienia”. U. Beck, Niemiecka Europa, op. cit., s. 28. 
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istotne znaczenie dla przyszłości projektu europejskiej wspólnoty, której kie
dyś Niemcy były prekursorem, a dziś dla wielu są bezsprzecznym liderem. 

Refleksja nad przyszłością Europy jest niezwykle paląca. W miarę rozwo
ju sytuacji międzynarodowej, w tym konfliktu na Ukrainie i Bliskim Wscho
dzie, jak również rosnącej fali uchodźców zmierzających do Europy czy stale 
obecnego zagrożenia terroryzmem, także wewnątrz Unii, stawką, o którą dzi
siaj toczy się gra, obok kondycji wspólnej waluty i chęci utrzymania możliwie 
wysokiego poziomu życia w krajach członkowskich, są również najbardziej 
elementarnie rozumiane bezpieczeństwo i pokój. A przecież właśnie pragnie
nie ich zapewnienia było jedną z najważniejszych przesłanek idei integracji 
europejskiej i absolutnie podstawową, niepodważalną wartością dla Europej
czyków po II wojnie światowej. Pytanie o stosunek do Unii jest więc pytaniem 
o to, czy w Europie nadal wierzy się w to, że dalsza polityczna integracja kon
tynentu może takie bezpieczeństwo zapewnić. A może raczej wierzy się w to, 
czy też bardziej skłania się ku temu, że integracja Europy za dużo kosztuje, 
a bezpieczeństwo można i trzeba sobie zagwarantować na własną rękę, czyli 
poza strukturami Europy, bez względu na to, czy mowa o Unii w jej dotychcza
sowym kształcie, czy też o jakimś nowym europejskim projekcie? Jak pokazują 
wyniki brytyjskiego referendum, to pytanie przestało być pytaniem wyłącznie 
retorycznym, służącym do podkreślenia braku politycznej alternatywy dla UE. 

Badania, których wyniki zostaną zaprezentowane w niniejszej publika
cji, obejmują wywiady z niemieckimi dziennikarzami, odpowiedzialnymi za 
kształtowanie dyskursu europejskiego w wybranych opiniotwórczych tygo
dnikach i dziennikach niemieckich, a także prasie lokalnej. Z uwagi na specy
ficzny charakter grupy badanych jako metodę badawczą wybrano pogłębiony 
wywiad indywidualny (ang. individual depth interview (IDI), niem. Leitfaden
interview, Tiefeninterview1), który jest klasyczną metodą jakościową, z powo
dzeniem wykorzystywaną i stosowaną w naukach o mediach, w szczególności 
w odniesieniu do badań dotyczących komunikacji politycznej7 8. W gronie ba
danych dziennikarzy znaleźli się przedstawiciele opiniotwórczych magazynów 

7 W niemieckiej literaturze przedmiotu oba terminy używane są jako tożsame, zob. 
H. B. Brosius, A. Haas, F. Koschel, Methoden der empirischen Kommunikationsforschung. Eine 
Einführung, wyd. 6 zmienione i poszerzone, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 
2012, s. 102. 

8 Zob. M. jabłonowski, T. Gackowski, Tożsamość nauk o mediach. Obszary, perspektywy, 
postulaty, „Studia Medioznawcze”, nr 2 (49), 2012, s. 21, a także M. Jabłonowski, W. Jaku
bowski, Status teoretyczny nauk o mediach - kilka uwag do dyskusji, „Studia Medioznawcze”, 
nr 4 (59), 2014, s. 22. 
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informacyjnych „Der Spiegel” i „Focus”, prestiżowych tygodników „Die Zeit” 
oraz „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung”, dzienników opiniotwórczych 
„Süddeutsche Zeitung” i „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, a także „Die Welt”, 
jak również przedstawiciele wybranych dzienników lokalnych, reprezentują
cych największe koncerny prasowe na rynku niemieckiej prasy codziennej. 
W tej kategorii mediów wywiadów udzielili przedstawiciele następujących 
tytułów: dziennika „Rheinpfalz” (Rheinpfalz Verlagsgruppe), redakcji cen
tralnej Funke Mediengruppe, dziennika „Hannoversche Allgemeine Zeitung” 
(Madsack Mediengruppe), dziennika „Frankfurter Rundschau” (DuMont Me
diengruppe) oraz dzienników „Augsburger Allgemeine” (Verlagsgruppe Augs
burger Allgemeine) i „Mainzer Allgemeine Zeitung” (Rhein Main Presse). 
Badania ograniczono do dziennikarzy prasowych z uwagi na duże znaczenie 
przekazu tradycyjnych mediów drukowanych w niemieckim dyskursie medial
nym i politycznym oraz konieczność ograniczenia nakładów badawczych. Ce
lem analizy na tym etapie była identyfikacja postaw i przekonań dziennikarzy 
jako liderów niemieckiej opinii publicznej, zarówno wobec kwestii przyszłości 
Europy, jak i szeroko rozumianej polityki europejskiej, a wreszcie relacji i za
leżności zachodzących pomiędzy sferą mediów a polityką w ogóle. W sumie 
badania objęły 16 wywiadów. 

Badania postaw i nastawienia dziennikarzy jako autorów przekazu stanowią 
jednocześnie pierwszą część rozważań dotyczących przyszłości Europy, które 
podjęto w ramach szerszego projektu zatytułowanego „Europejskie Niemcy, 
niemiecka Europa”. Część druga projektu obejmuje analizę postaw i nastawie
nia niemieckich polityków wszystkich szczebli (jako tradycyjnych aktorów 
politycznych) wobec mediów w kontekście ich oceny znaczenia mediów i ich 
przekazu w niemieckiej debacie europejskiej9. Etap trzeci badań to analiza za
wartości przekazu wybranych mediów niemieckich. Jej celem jest ustalenie, 
w jakim zakresie i w kontekście których wydarzeń w przekazie niemieckich 
mediów obecna jest retoryka pro- lub antyeuropejska10. W ten sposób wyniki 
badań, obejmujące zarówno analizę jakości przekazu, jak i postaw jego twór
ców, czyli dziennikarzy oraz polityków, jako jego przedmiotu i odbiorców,  

9 Jej wyniki zostaną zaprezentowane w publikacji Europa polityków. Dyplomacja mediów 
a (post)narodowa Europa w świetle wypowiedzi niemieckich polityków (planowany termin pu
blikacji: jesień 2017). 

10 Wyniki tej części analizy zostaną zaprezentowane w publikacji Europa przekazu. (Post) 
narodowa Europa na przykładzie europejskiego dyskursu medialnego w Niemczech (planowa
ny termin publikacji: jesień 2018). 
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dadzą szansę szerszego spojrzenia na kwestię znaczenia obecności mediów 
dla jakości komunikacji politycznej dokonującej się w odniesieniu do proce
su integracji europejskiej. Decyzja o prezentacji wyników poszczególnych eta
pów badań w osobnych publikacjach została wymuszona niezwykle szybkim 
tempem wydarzeń, które w ostatnich miesiącach wstrząsają procesem inte
gracji europejskiej. Wystarczy powiedzieć, że pierwszy szkic projektu zrodził 
się jeszcze w okresie, kiedy największym problemem Unii zdawał się kryzys 
grecki i gdy wszyscy zastanawiali się, jakie negatywne konsekwencje dla Unii 
mogłoby mieć wyjście Grecji ze strefy euro. Mniej więcej w tym czasie euro
pejską solidarność na próbę wystawiał także konflikt ukraiński, wymagający 
od UE wypracowania jednolitego stanowiska i działań. Zaledwie chwilę póź
niej, a jednocześnie już w trakcie realizacji badań, głównym problemem Unii 
stały się jednak przede wszystkim rzesze uchodźców syryjskich, które poddały 
solidarność krajów Unii, jak się można było przekonać, znacznie większej pró
bie. Na koniec (jak na razie i nadal jeszcze przed zakończeniem prac związa
nych z opracowaniem zgromadzonego w wywiadach materiału badawczego) 
nastąpił Brexit. Tak dynamiczny rozwój sytuacji wymusił zatem przyspieszenie 
tempa prac wydawniczych, a także konieczność uzupełniania analiz tam, gdzie 
jest to jeszcze możliwe (szczególnie w kontekście analizy zawartości przekazu 
mediów, która w ostatnim czasie obfituje z zupełnie nowe zjawiska i która bę
dzie ostatecznie znacznie bardziej rozbudowana niż pierwotnie planowano). 
W przeciwnym razie znaczna część zgromadzonego materiału badawczego 
szybko by się zdezaktualizowała, a jej walory poznawcze zyskałyby wymiar 
jedynie historyczny. Tymczasem temat jest ponad wszelką wątpliwość zbyt 
ważny, aby poświęcać mu uwagę wyłącznie w kontekście analiz historycznych. 

Podejmując ten temat, autorka niniejszej publikacji ma również nadzieję 
wnieść swój wkład do dorobku polskiej komunikologii zarówno w obszarze 
międzynarodowej komunikacji politycznej11, jak i refleksji dotyczącej jakości 

11 Należy wymienić przede wszystkim prace: J. Olędzki, Komunikowanie w świecie, Ofi
cyna Wydawnicza Aspra, Warszawa 1998; J. Mikułowski Pomorski, Komunikacja międzykul
turowa. Wprowadzenie, wyd. 2, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 
2003; idem, Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komuni
kowaniu medialnym, Universitas, Kraków 2006; M. Szopski, Komunikowanie międzykulturowe, 
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2005, a także publikacje badaczek wrocław
skich: B. Ociepka, Komunikowanie międzynarodowe, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2002; 
eadem, Miękka siła i dyplomacja publiczna Polski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warsza
wa 2013; M. Ratajczak, Różnorodność kulturowa w mediach. Doświadczenia europejskie, Dom 
Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012. Na uwagę zasługują również prace empiryczne badaczy 
Zakładu Badań nad Mediatyzacją IDMiKS UJ: A. Hess, A. Szymańska, Pomost medialny. Rola
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debaty europejskiej12, mediów niemieckich13, a także szeroko pojętych badań 
nad zawodem dziennikarza14. 

mediów w międzynarodowej komunikacji politycznej na przykładzie relacji polsko-niemieckich, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009; M. Bukowski, Słowa klucze w rzą
dowej komunikacji politycznej. Perspektywa międzynarodowa, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Kraków 2015. 

12 Ciekawe opracowania dotyczące różnych aspektów obecności i uczestnictwa mediów 
w procesach integracji europejskiej opublikowali m. in.: D. Piontek, Europejski ład komuni
kacyjny, Wydawnictwo Naukowe INPiDz UAM, Poznań 1997; idem, Europejskie wybory Po
laków. Referendum i wybory do Parlamentu Europejskiego, Wydawnictwo Naukowe INPiDz 
UAM, Poznań 2007; A. Jaskiernia, Rada Europy a problemy mediów masowych, Aspra-JR, 
Warszawa 2002; W. Furman, T. Sasińska-Klas, K. Wolny-Zmorzyński, Państwa Europy Środ
kowowschodniej w drodze do Unii Europejskiej. Rola mediów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły 
Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2002; T. Wallas (red. ), Integracja europejska a globalizacja, 
Wydawnictwo Naukowe INPiDz UAM, Słubice 2003; T. Sasińska-Klas, K. Wolny-Zmorzyń
ski, K. Kaszuba (red. ), W drodze do Unii Europejskiej. Gospodarka - kultura - media, Wyższa 
Szkoła Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2004; A. Hess, E. Vyslonzil, (Hrsg. ), Der EU-Bei
tritt der Länder Ostmitteleuropas. Kontroversen in der Gesellschaft und die Rolle der Medien 
/ Akcesja państw Europy Środkowowschodniej do UE. Społeczne kontrowersje i rola mediów, 
Peter Lang Verlag, Wien 2004; T. Sasińska-Klas, A. Hess (red. ), Media a integracja europejska, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004; R. F. Gołembski (red. ), Tożsamość 
europejska, Biblioteka Europejska, nr 1, INP UW, Warszawa 2005; R. Szwed (red. ), Dylematy 
tożsamości zbiorowych. Przyczynek do rozważań nad tożsamością ukraińską, polską i europej
ską, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2007; B. Klimkiewicz (ed. ), 
Media Freedom and Pluralism. Media Policy Challenges in the Enlarged Europe, CEU Press, 
Budapest 2010; eadem, A Polyvalent Media Policy in the Enlarged European Union, Wydaw
nictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014; M. Jas-Koziarkiewicz, E. Stasiak-Jazukie- 
wicz, Polityka medialna Unii Europejskiej, Poltext, Warszawa 2011; A. Stępińska (ed. ), News 
in Europe, Europe on News, Logos Verlag, Berlin 2011; eadem, Media and Communication in 
Europe, Logos Verlag, Berlin 2014; M. Winiarska-Brodowska, Europa obywateli? Proces ko
munikowania politycznego w Unii Europejskiej, Humanitas, Sosnowiec 2014. 

13 Na uwagę zasługują prace takich autorów, jak Z. Oniszczuk, Kształtowanie się polityki 
medialnej (Medienpolitik) rządu RFN w latach 1949-1989, Wydawnictwo Uniwersytetu Ślą
skiego, Katowice 2002; idem, Systemy medialne w dobie cyfryzacji. Kierunki i skala przemian, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015; B. Ociepka, A. Łada, J. Ćwiek-Karpo- 
wicz, Polityka europejska Warszawy i Berlina w prasie niemieckiej i polskiej. Raport z badań, 
Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008; A. Szymańska, Medialne fiasko zjednoczenia? 
Media opiniotwórcze w sytuacji przełomu politycznego na przykładzie niemieckiego zjednocze
nia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010; J. Adamowski, A. Jaskiernia 
(red. ), Systemy medialne w XXI wieku. Wspólne czy różne drogi rozwoju?, Aspra-JR, Warsza
wa 2012; E. Stasiak-Jazukiewicz, Zmiana paradygmatu? Niemiecki system medialny, Aspra-JR, 
Warszawa 2013, jak również cykl publikacji poświęconych medialnemu wizerunkowi Polski 
w mediach europejskich wydany przez warszawski Instytut Spraw Publicznych. 

14 W gronie polskich badaczy tematykę badań nad zawodem dziennikarza podejmowali, 
ewentualnie dokonywali prezentacji wyników badań empirycznych wykonanych w środo
wisku dziennikarskim, m. in. tacy autorzy, jak Z. Bajka, Dziennikarze (1981-1990), „Zeszyty

15



Wstęp

Bezpośrednią inspiracją do podjęcia badań stało się, po pierwsze, spotka
nie „Europa, ale jaka? ”, które Zarząd Oddziału Krakowskiego PTNP zorgani
zował 20 maja 2014 roku w Krakowie w przededniu wyborów do Parlamentu 
Europejskiego. Zarówno bardzo ciekawe wystąpienia zaproszonych gości, jak 
i sam przebieg późniejszej dyskusji, pozwoliły dostrzec w procesie europejskiej 
integracji niezwykle ciekawy i nośny temat badań, obejmujących analizę roli 
mediów w kształtowaniu europejskiej debaty publicznej, czyli - w szerszym 
ujęciu - zjawiska dyplomacji mediów w kontekście międzynarodowym, która 
to kwestia od dawna bardzo mnie interesuje. O ostatecznym kształcie projek
tu przesądziła następnie lektura prac Jana Zielonki Koniec Unii Europejskiej? 15 
oraz Niemieckiej Europy16 Ulricha Becka. Tak szybka jego realizacja nie była
by jednak możliwa bez nadzwyczaj życzliwego wsparcia ze strony niemiec
kich kolegów z Katedry Nauki o Komunikowaniu w Instytucie Publicystyki 
Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji: dr. Mathiasa Webera, dr. Marca 
Ziegele, mgr Christiny Kohler i mgr. Markusa Schafera, a w szczególności jej

Prasoznawcze”, nr 1-2/1991, s. 149-159; idem, Status dziennikarzy w Polsce. Relacje właści- 
ciel-dziennikarz. Raport przygotowany dla Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, czer
wiec 1999; idem, Dziennikarze lat dziewięćdziesiątych, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 3-4/2000, 
s. 42-63; W. Pisarek, Kwalifikacje dziennikarzy polskich w opinii redaktorów naczelnych, „Ze
szyty Prasoznawcze”, nr 1-2, 1995, s. 153-163; G. G. Kopper, I. Rutkiewicz, K. Schliep, Me
dia i dziennikarstwo w Polsce 1989-1995, OBP UJ, Kraków 1996; J. Adamowski (red. ), Media 
i dziennikarstwo na przełomie wieków. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej, War
szawa 1998; B. Klimkiewicz, Mniejszości narodowe w sferze publicznej. Reprezentacje, prak
tyki i regulacje medialne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003; L. Szot, 
Wolność dziennikarzy w polskim systemie prawnym, Wydawnictwo Atla 2, Wrocław 2003; 
eadem, Trwałość zatrudnienia pracownika. Zarys problematyki, Wydawnictwo Uniwersyte
tu Wrocławskiego, Wrocław 2008; eadem, Dziennikarze mediów lokalnych w Polsce. Między 
profesjonalizmem a koniecznością przetrwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 
Wrocław 2013; St. Mocek, Dziennikarze po komunizmie. Elita mediów w świetle badań społecz
nych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006; I. Hofman (red. ), Studia nad dzienni
karstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011; A. Stępińska, 
Sz. Ossowski, Three Generations ofPolish Journalists. Professional Roles and Identities, „Jour- 
nalism Studies”, no. 5-6, 2012, s. 857-867; A. Hess, Społeczni uczestnicy medialnego dyskur
su politycznego w Polsce. Mediatyzacja i strategie komunikacyjne organizacji pozarządowych, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013; G. Nygren, B. Dobek-Ostrowska 
(eds. ), Journalism in Change. Journalistic Culture in Poland, Russia and Sweden, Peter Lang 
Edition, Frankfurt am Main 2015; B. Dobek-Ostrowska, P. Barczyszyn, (red. ), Zmiana w dzien
nikarstwie. Kultura dziennikarska w Polsce, Rosji i Szwecji, Wydawnictwo Uniwersytetu Wro
cławskiego, Wrocław 2016. 

15 J. Zielonka, Koniec Unii Europejskiej?, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 
Warszawa 2014. 

16 U. Beck, Niemiecka Europa, op. cit. 
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kierownika prof. dr. hab. Olivera Quiringa, który udostępniając infrastrukturę 
badawczą swojej jednostki, okazał ogromną pomoc i wsparcie w zakresie rea
lizacji badań na wszystkich jej etapach. Ogromne podziękowania należą się 
również władzom rektorskim i Senatowi mogunckiej uczelni w związku z przy
znaniem mi profesury gościnnej w semestrze letnim 2015 w Instytucie Publi
cystyki UJG, co także bardzo ułatwiło realizację niniejszego projektu. Osob
ne podziękowania należą się wreszcie moim mogunckim studentom, którzy 
w ramach prowadzonych przeze mnie seminariów-warsztatów badawczych 
brali udział w realizacji badań dotyczących postaw niemieckich dziennikarzy. 
Ich ogromne zaangażowanie w techniczną organizację wywiadów, wytrwałość 
i konsekwencja, a także sympatia, otwartość i entuzjazm, z jakimi podeszli do 
„polskich zajęć”, powodują, że również oni wszyscy powinni zostać wymie
nieni w tym miejscu. Za realizację wywiadów podziękowania należą się zatem 
(w kolejności alfabetycznej): Nadine Baitz, Annice Bartels, Elenie Betz, Vanes- 
sie Bitter, Sebastianowi Blockowi, Saschy Distelkampowi, Ines Gärtner, Janine 
Hofmann, Laurze Hohler, Elenie Karze, Kaiowi Kistenmacherowi, Nikolasowi 
Kovatscowi, Annie Krammes, Janine Lage-Schulte, Valerie Muschik, Leonie 
Obenauer, Annie Pazik, Pammeli Quintelli Ramos, Norze Reichel, Marlene 
Schaaf, Kathrin Schmidtke, Laurze Schweiß, Stephanowi Sengerowi, Danielo
wi Stegmannowi, Tenivoungognon Soro, Annice Storm i Maike Wurtscheid. 

Szczególne podziękowania należą się wreszcie także mojej rodzinie i przy
jaciołom, którzy wspierali mnie w tym pełnym wydarzeń i rozjazdów okresie. 

Agnieszka Szymańska 
Moguncja/Kraków, grudzień 2016





Rozdział 1

KRYZYS UNII EUROPEJSKIEJ: 
KRYZYS EKONOMICZNY CZY KRYZYS WARTOŚCI? 

POZYCJA WSPÓŁCZESNYCH NIEMIEC W UE

Obserwując bieżącą sytuację międzynarodową, można zauważyć, że Unia Eu
ropejska przeżywa bardzo poważny kryzys, a wielość problemów, które musi 
rozwiązać, powoduje, że nie sposób oprzeć się wrażeniu, że projekt europejski 
stoi obecnie przed bardzo poważnym wyzwaniem własnej, głębokiej przebudo
wy1. Po sukcesach (choć raczej pozornych, jak się wydaje z dzisiejszej perspek
tywy) pierwszej dekady XXI wieku, związanych z wprowadzeniem wspólnej 
waluty europejskiej2 i akcesjami państw Europy Środkowo-Wschodniej i Po
łudniowej3, Unia Europejska musi się zmierzyć z problemami pojawiający
mi się w konsekwencji ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego, a ostatnio 
także bardzo niepokojących wydarzeń na arenie międzynarodowej, których 
skutki są silnie odczuwane zarówno wewnątrz Unii, jak i u jej granic, od fal 
uchodźców oraz wyniku brytyjskiego referendum począwszy, na mnożących 
się atakach terrorystycznych wewnątrz Unii skończywszy. Sytuacja na Ukrainie 
u wschodnich granic Unii, a także nowy układ sił na scenie międzynarodowej,  

1 Zob. m. in. Ch. von Marschall, Europa - am Ende? Schon oft steckte die EU in einer Krise. 
Bislang ging immer alles gut. Dochjetzt ist die Lage bedrohlicher dennje. Europa steht akut vor 
der Frage, ob es in seiner heutigen Form iiberlebt, „Der Tagesspiegel”, 29. 03. 2015. 

2 Europejska waluta euro została wprowadzona 1 stycznia 1999 r. w transakcjach bezgo
tówkowych, a od 1 stycznia 2002 r. jako środek płatniczy w obrocie gotówkowym w 11 krajach 
UE (Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niem
cy, Portugalia, Włochy). Obecnie do strefy euro wewnątrz UE należą także: Grecja, Słowenia, 
Malta, Cypr, Słowacja, Estonia, Łotwa, Litwa. Poza strefą znajdują się natomiast: Bułgaria, 
Chorwacja, Czechy, Dania, Polska, Rumunia, Szwecja, Węgry i Wielka Brytania. European 
Central Bank, www. ecb. europa. eu (data odsłony: 21. 04. 2014). 

3 W 2005 r. skład krajów członkowskich UE powiększył się o Cypr, Czechy, Estonię, Li
twę, Łotwę, Maltę, Polskę, Słowację, Słowenię i Węgry. Trzy lata później do UE dołączyły Buł
garia i Rumunia. W 2013 r. UE została rozszerzona o Chorwację. 
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jaki będzie się kształtował po zaprzysiężeniu nowego prezydenta Stanów Zjed
noczonych, również nie są czynnikami sprzyjającymi stabilizacji wewnątrz 
struktur wspólnotowych. W dodatku kwestie te niejako nałożyły się na pro
blemy istniejące w UE już wcześniej, jeszcze mocniej je uwypuklając. Wielu 
obserwatorów europejskiego procesu integracji od lat wskazywało bowiem 
na stale obecny w tym procesie problem legitymizacyjnych braków instytucji 
europejskich, nadmiernie elitarnego charakteru idei integracji oraz nieprzej- 
rzystości europejskich procedur, również w tym upatrując przyczyn współ
czesnego kryzysu Unii4. 

4 Zob. N. Abbas, A. Förster, E. Richter (Hrsg. ), Supranationalität und Demokratie. Die 
Europäische Union in Zeiten der Krise, Springer VS Verlag, Wiesbaden 2015; M. Höpner, 
Usurpation statt Delegation. Wie der EuGH die Binnenmarktintegration radikalisiert und wa
rum er politischer Kontrolle bedarf, MPIfG Discussion Paper 08/12, Max-Planck-Institut für 
Gesellschaftsforschung, Köln 2008; H. H. von Arnim, Das Europa-Komplott. Wie EU-Funk
tionäre unsere Demokratie verscherbeln, Carl Hanser Verlag, München-Wien 2006; M. Wi- 
niarska-Brodowska, Europa obywateli? Proces komunikowania politycznego w Unii Europej
skiej, Humanitas, Sosnowiec 2014. 

5 Zob. M. Heise, Europa nach der Krise. Die Währungsunion vollenden, Springer VS Ver
lag, Wiesbaden 2014. 

6 Zob. m. in. M. Brost, M. Scheritz, Abgebrannt am Mittelmeer. Griechenland, Spanien, Ita
lien - was passiert, wenn unsere Lieblingsländer in Zahlungsnotgeraten, „Die Zeit”, 18. 01. 2010; 
M. Scheritz, Die Wiedergeburt des Euro. Mit dem Hilfsangebot für das fast bankrotte Grie
chenland bricht die EU die Europäische Verträge. Das ist gut für den Euro - und die deutschen 
Steuerzahler, „Die Zeit”, 11. 02. 2010. 

7 W. Luef, Die Tassen ho... Von wegen. Das Euro-Bargeld wird zehn Jahre alt -und alle drüc
ken sich vorm Feiern: der tristeste Geburtstag aller Zeiten, „Süddeutsche Zeitung”, nr 50/2011; 
T. Bielecki, Jak Euro dzieli Europę, „Gazeta Wyborcza”, 13. 10. 2011; Go Ahaed, Angela, Make 
My Day. Greece and the Euros Future, „The Economist”, 31. 01. 2015. 

Pierwszym poważnym zwiastunem dzisiejszych problemów UE stał się 
jednak kryzys ekonomiczny5, który nie ominąwszy państw europejskich, pod 
koniec pierwszej dekady XXI wieku ujawnił daleko idącą słabość systemów 
gospodarczych wielu z nich. To nie pozostało bez konsekwencji dla stabil
ności całej strefy euro i rynku wewnętrznego Unii. Struktury europejskie do 
dziś borykają się z wieloma trudnościami w związku z kryzysem poszczegól
nych gospodarek narodowych w strefie, w tym zwłaszcza gospodarki Grecji, 
od której kryzys się zaczął, ale także gospodarek Hiszpanii, Włoch, Portuga
lii, Irlandii i innych6. Kwestia przyszłości i dalszego utrzymywania wspólnej 
waluty, pomimo różnic potencjału gospodarek tej strefy, nadal zaś nie została 
ostatecznie przesądzona7. 
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Tymczasem jeszcze zanim wewnątrz Unii udało się ostatecznie rozwiązać 
problemy związane z kryzysem gospodarczym, przed europejską wspólnotą 
państw stanęły kolejne, nie mniej ważkie wyzwania, które twardej próbie pod
dały faktyczny stan europejskiej integracji nie tylko w kontekście ekonomicz
nym, ale i wartości przyjmowanych do tej pory za wspólne. Początkiem pro
blemów okazał się niezwykle niepokojący rozwój sytuacji międzynarodowej, 
nieustannie wymuszający, zarówno na Unii, jak i na rządach poszczególnych 
krajów członkowskich, potrzebę szybkiej reakcji i podejmowania kolejnych 
działań na arenie międzynarodowej. W tym aspekcie sporej aktywności ze 
strony UE od samego początku wymagał dynamicznie rozwijający się kon
flikt u jej wschodnich granic na Ukrainie. Wobec słabości decyzyjnej Unii, 
będącej rezultatem mnogości procedur oraz jej wewnętrznego zróżnicowania 
(a może nawet rozejścia interesów poszczególnych państw członkowskich? ) 
ujawnił on i nadal ujawnia swoistą niemoc UE jako aktora na arenie między
narodowej8. Tymczasem brak wyraźnej, jednolitej i zgodnej reakcji na wy
darzenia ukraińskie zdawał się raczej osłabiać niż wzmacniać pozycję UE na 
arenie międzynarodowej jako liczącego się aktora politycznego9. Latem 2015 
roku kruchość i słabość stanu europejskiej integracji ostatecznie potwierdziły 
niechęć wielu krajów członkowskich i niemoc Unii w zakresie wypracowania 
wspólnej, jednolitej i solidarnej polityki w sprawie uchodźców szturmujących 
granice Unii, których (nagły? ) masowy napływ jeszcze mocniej ujawnił panu
jący w Europie prymat interesów narodowych nad ideą europejskiego solida
ryzmu10. Także zachowanie niektórych państw naszego regionu powoduje, że 
wielu obserwatorów podaję w wątpliwość trafność decyzji o rozszerzeniu UE 
w kierunku wschodnim. Wynik czerwcowego referendum w Wielkiej Brytanii, 
w którym większość mieszkańców tego państwa wyraziła wolę opuszczenia 
struktur unijnych, ostatecznie dowiódł, że pewna idea wspólnoty europejskiej 

8 J. Żakowski, Pewna tylko niepewność. Zachód nas rozczarował, „Polityka”, 25. 08. 2014; 
B. Kohler, Putins Krieg. Der Westen darf sich nicht länger von Putin an der Nase herum
führen lassen, „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung”, 28. 08. 2014; Konflikt na Ukrainie. 
Brytyjski raport: katastrofalne błędy UE (pap), 20. 02. 2015, www. polskieradio. pl (data odsło
ny: 15. 04. 2015); Paraliż UE najważniejszym wydarzeniem ubiegłego roku?, „Newsweek. pl”, 
1. 01. 2015, www. swiat. newsweek. pl (data odsłony: 15. 04. 2015). 

9 Stoppt Putin jetzt. Ende der Feigheit, „Der Spiegel”, nr 31/2014, 28. 07. 2014; B. Bidder, 
N. Blome, M. Hesse, H. Knaup, Ch. Neef, Ch. Paul, M. Sauga, J. Schindler, Spätes Erwachen, 
„Der Spiegel”, nr 31/2014, 28. 07. 2014. 

10 Zob. M. Popp (Hrsg. ), Tödliche Grenzen - Die Krise der europäischen Flüchtlingspolitik: 
Ein SPIEGEL E-Book, Hamburg 2015. 
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odchodzi w przeszłość, a przyszłość kontynentu staje się dziś bardzo trudna 
do przewidzenia. 

Nie bez znaczenia dla bezpieczeństwa Unii, tym razem w wymiarze we
wnętrznym, jest także stale wzrastający poziom światowego zagrożenia ter
roryzmem, którego przejawy ostatnio coraz silniej odczuwane są także we
wnątrz wielu krajów członkowskich, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, Francji 
i Niemczech, ale także Holandii, Belgii i innych11. Również za jego przyczyną 
w debacie publicznej wielu państw europejskich w wątpliwość podawane są 
nie tylko zobowiązania względem innych krajów wspólnoty czy też choćby po
trzeba zachowania zwykłej solidarności wewnątrz Unii, ale i dotychczasowe 
rozwiązania dotyczące podstawowych praw obywatelskich, których obowiązy
wanie stanowiło (jak się wydawało) jedną z naczelnych zdobyczy demokracji 
zachodnich oraz procesu europejskiej integracji i które uważane były do tej 
pory za absolutnie podstawowe w obrębie tradycyjnych wartości wyznawa
nych w UE. Zagrożenie terroryzmem nie tylko stało się bowiem kamieniem 
węgielnym projektów regulacji mogących ograniczyć w niektórych krajach 
unijnych swobodę korzystania z Internetu, ale także ponownie zaktualizowało 
potrzebę szerszej dyskusji na temat polityki imigracyjnej, w której kontekście 
pojawiają się takie kwestie, jak wolność podróżowania, wyznania, wyrażania 
opinii, osiedlania się itp. Szczególny przykład w tym zakresie stanowią Wiel
ka Brytania12 i Francja13, ale również w innych krajach europejskich wiele się 
dzieje. Warto wskazać choćby antyeuropejskie demonstracje w Dreźnie i po
wstanie ruchu Pegida14 w Niemczech czy też obserwowaną w wielu krajach 
bardzo żywą reakcję społeczną na atak terrorystyczny na francuską redakcję 

11 Der Terror der Verlierer. Warum junge Männer Europa den Krieg erklären, „Der Spie
gel”, nr 4/2015, 17. 01. 2015; Der Dschihad-Kult. Warum deutsche Jugendliche in den „heiligen 
Krieg" ziehen, „Der Spiegel”, nr 47/2014, 17. 11. 2014. 

12 Zob. wywiad Alexa Perry ego z Tonym Blairem Democracy Isn’t Working, „Newsweek”, 
17. 04. 2014; M. Rybarczyk, Londyn czeka na zamach, „Newsweek. pl”, 21. 11. 2014, www. swiat. 
newsweek. pl (data odsłony: 16. 04. 2015). 

13 R. Graczyk, Francja po ataku na „Charlie Hebdo", czyli ustawa o inwigilacji - niekoń
czący się spór bezpieczeństwa z wolnos'cią, „wPolityce. pl”, 19. 04. 2015; http: //wpolityce. pl/ (data 
odsłony: 20. 04. 2015); Frankreich: 100 Milionen gegen Rassismus, „Spiegel Online”, 17. 04. 2015, 
www. spiegel. de (data odsłony: 20. 04. 2015). 

14 Nazwa Pegida to skrót od Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abend
landes („Patriotyczni Europejczycy przeciw Islamizacji Zachodu”). Więcej na temat Pegidy: 
B. T. Wieliński, Islamskie strachy Niemców, http: //wyborcza. pl (data odsłony: 20. 04. 2015); 
B. Cöllen, Antyislamski ruch Pegida dzieli Niemcy, „Deutsche Welle” (dział Polityka), http: // 
www. dw. de (data odsłony: 20. 04. 2015). 
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tygodnika satyrycznego „Charlie Hebdo”15. Także i w tym wymiarze masowy 
napływ między innymi syryjskich uchodźców latem i jesienią 2015 roku stał 
się dla Europy wyzwaniem. Na przykład w Niemczech, zapewne właśnie pod 
wpływem wydarzeń związanych z przybywającą do Niemiec rzeszą uchodź
ców, nastąpił nagły i niespodziewany renesans populistycznej i antyeuropejsko 
zorientowanej partii AfD (Alternativ für Deutschland), którą jeszcze późną 
wiosną 2015 roku targały tak silne wewnętrzne konflikty personalne, że była 
na granicy rozpadu. Tymczasem w roku 2016 AfD uzyskała w Niemczech dwu
cyfrowe wyniki w kolejnych wyborach do parlamentów krajowych. Unijna po
lityka migracyjna stała się też w ocenie ekspertów pośrednio jedną z przyczyn 
wyniku referendum w Wielkiej Brytanii. W wywiadzie udzielonym w lipcu 
2016 roku hamburskiemu tygodnikowi opinii „Die Zeit” Jürgen Habermas 
wskazywał, że analizy wyników brytyjskiego referendum dowodzą, że Brexit 
miał podłoże społeczne i gospodarcze16. Mieszkańcy części regionów Wielkiej 
Brytanii od dłuższego czasu silnie odczuwali narastanie nierówności społecz
nych, czemu towarzyszyło także poczucie braku możliwości wyrażania swojej 
opinii i wywarcia jakiegokolwiek wpływu na decyzje odpowiadające za ten stan 
rzeczy. W rezultacie doprowadziło to do mobilizacji brytyjskiej opinii publicz
nej przeciwko obcokrajowcom i migrantom, a także wzmogło niechęć wobec 
Unii i decyzji podejmowanych w Brukseli. 

15 M. Czarnecki, „Jestem Charlie", „Akt barbarzyństwa”. Reakcje świata po ataku w redakcji 
„Charlie Hebdo", „Gazeta Wyborcza”, 7. 01. 2015; Czołówki gazet, demonstracje i rysunki - świat 
reakcji na tragedię w „Charlie Hebdo", „Polityka”, 18. 01. 2015, www. polityka. pl (data odsłony: 
20. 04. 2015). 

16 J. Habermas, Die Spieler treten ab. Kerneuropa ais Rettung: Ein Gespriich mit Jurgen Ha
bermas überBrexit und die EU-Krise, „Die Zeit”, nr 29/2016, 7. 06. 2016, s. 37. 

17 Zob. P. Taylor, The End of European Intégration. Anti-Europeanism Examined, Routledge, 
London 2008. 

W tej sytuacji coraz wyraźniej słyszalne stają się opinie, że kryzys Unii nie 
ma charakteru wyłącznie ekonomicznego. Wielu autorów, jak wspominano, już 
od dawna wskazuje na problem braku legitymizacyjnych instytucji europej
skich, a także absolutnego braku przejrzystości - z punktu widzenia zwykłych 
obywateli - różnych europejskich procedur, które to kwestie również należą 
do przyczyn współczesnego kryzysu Unii. Wielu europejskich intelektualistów, 
krytykując nadmierne przywiązanie twórców europejskiej integracji do jej wy
miaru ekonomicznego, od dłuższego czasu postuluje potrzebę przebudowy i od
nowienia projektu europejskiego. Taką diagnozę stawiali: Paul Taylor17, Simon 
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Hix18, Giandomenico Majone19, Anthony Giddens20, Jan Zielonka21 i wielu in
nych22. W ten trend oceny stanu europejskiej integracji wpisują się również pu
blikacje autorów niemieckich, w tym w szczególności prace Jiirgena Haberma- 
sa23, Clausa Offego24 oraz Ulricha Becka25, którego Niemiecka Europa zostanie 
szczegółowo omówiona w dalszej części rozważań. Bardzo krytycznie na temat 
wspólnej waluty i dyktatu wolnego rynku wewnątrz UE wielokrotnie wyrażał 
się także Wolfgang Streeck26, były dyrektor kolońskiego Instytutu Maxa Planc
ka. Według niego w dzisiejszej Europie Zachodniej już nie nacjonalizm stanowi 
największe niebezpieczeństwo [a już na pewno nie nacjonalizm niemiecki], lecz 
Hayekowski liberalizm rynkowy27. Zdaniem tego autora dalsze prace nad po
głębianiem unii walutowej oznaczać będą koniec narodowych demokracji, co 
nie jest właściwe, ponieważ stanowią one jedyną istniejącą przewagę dla idei 
państwa konsolidacyjnego28. Także inni autorzy zwracają uwagę, że dość nie-

18 Zob. S. Hix, What Wrong with the European Union and How to Fix It, Polity Press, 
Cambridge 2008. 

15 Zob. G. Majone, Europe as the Would-Be Power. The EU at Fifty, Cambridge Universi
ty Press, Cambridge 2009. 

20 Zob. A. Giddens, Turbulent and Mighty Continent. What Future for Europe, Polity Press, 
Cambridge 2013. 

21 Zob. J. Zielonka, Is the EU Doomed?, Polity Press, Cambridge 2014 [polskie wydanie: 
Koniec Unii Europejskiej?, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2014]. 

22 Zob. także: A. Triandafyllidou, R. Gropas, H. Kouki (eds. ), The Greek Crisis and Eu
ropean Modernity, Palgrave Macmillan, Bassingstoke 2013; I. Berend, Europe in Crisis: Bolt 
from the Blue?, Routledge, London 2013; N. Fligstein, Euro-Crash. The EU, European Identity 
and the Future of Europe, Oxford University Press, Oxford 2008. 

23 Zob. J. Habermas, Die Krise der Europäischen Union im Lichte einer Konstitutionalisie
rung des Völkerrechts - ein Essay zur Verfassung Europas, Max-Planck-Institut für ausländisches 
öffentliches Recht und Völkerrecht, ZaöRV 72 (2012), http: //www. zaoerv. de (data odsłony: 
14. 04. 2015); idem, The Crisis of the European Union. A Response, Polity Press, Cambridge 2012. 

24 Zob. C. Offe, Europe Entrapped, Polity Press, Cambridge 2015. 
25 Zob. U. Beck, German Europe, Polity Press, Cambridge 2013 [polskie wydanie: Nie

miecka Europa. Nowe krajobrazy władzy pod znakiem kryzysu, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
tłum. R. Formuszewicz, Warszawa 2013]. 

28 W. Streeck, B. Jackson, Interview: Capitalism, Neo-liberalism and Democracy, „Renewal. 
A Journal of Social Democracy”, vol. 22, no. 3/4 (2014), http: //renewal. org. uk (data odsłony: 
14. 02. 2016), a także W. Streeck, Warum der Euro Europa spaltet statt es zu einigen, „Leviathan”, 
Jahrgang 43 (2015), Heft 3, s. 365-387; Die Währungsunion treibt die Länder Europas ause
inander (wywiad z Wolfgangiem Streeckiem), Goethe Institut Online, Juni 2013, https: //wol- 
fgangstreeck. com (data odsłony: 14. 02. 2016). 

27 W. Streeck, Europo, co dalej, [w: ] Co dalej z niemiecki} Europą?, „Krytyka Polityczna”, 
nr 34 (wydanie specjalne), Toruń, 20. 10. 2013, s. 76. 

28 Ibidem. 
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udolnie podejmowane próby rozwiązania kryzysu ekonomicznego strefy euro 
w połączeniu z deficytem legitymizacyjnym instytucji unijnych (a przynaj
mniej niepodlegającej dyskusji supremacji decyzji instytucji europejskich nad 
decyzjami parlamentów krajowych, co było szczególnie wyraźne w czasie tego 
kryzysu25 * * * 25 * * * 29) doprowadziły do renacjonalizacji polityk krajowych30, a co za tym 
idzie - do faktycznego osłabienia Unii. 

25 D. Kerwer, Ein Imperium im Wandel? Wie die Eurokrise die Europäische Union verän
dert, s. 70-89, [w: J H. -J. Bieling, M. Große Hüttmann (Hrsg. ), Europäische Staatlichkeit. Zwi
schen Krise und Integration, Springer VS Verlag, Wiesbaden 2016. Zob. również orzeczenie
niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego z 19. 06. 2012 r.: Bundesverfassungsgericht - Urteil des
Zweiten Senats vom 19. Juni 2012, www. bverfg. de/entscheidungen (data odsłony: 14. 02. 2016). 

30 L. Tsoukalis, The Shattering of Illusions - And What Next?, „Journal of Common Mar
ket Studies”, vol. 49, 2011, s. 35. 

31 F. Rampini, La Spirale delle tre crisi, „La Repubblica”, 7. 10. 2008, cyt. za: J. Zielonka, Ko
niec Unii Europejskiej?, op. cit., s. 19. 

32 J. Zielonka, Koniec Unii Europejskiej?, op. cit., s. 20-21. 
33 Ibidem, s. 29. 

Podobną diagnozę stawia przywoływany powyżej Jan Zielonka, który 
w swojej pracy Koniec Unii Europejskiej? wyraźnie podkreśla, że obecnie wspól
nota europejska boryka się nie tylko z kryzysem finansowym, ale także z wielo
ma innymi kryzysami, mającymi różny zasięg i dotyczącymi różnych kwestii. 
Aby zobrazować skalę problemu, Zielonka przywołuje nawet słowa Federica 
Rampiniego, włoskiego publicysty „La Repubblica”. Zdaniem dziennikarza 
kryzys przybrał rozmiary, których nikt nie jest w stanie kontrolować. Zbyt dużo 
pożarów trzeba gasić w zbyt wielu różnych miejscach31. Wbrew panującemu 
powszechnie przekonaniu, że kryzys Unii dotyczy wyłącznie kwestii finanso
wych, Zielonka uważa, iż jest to przede wszystkim kryzys spójności, wyobraźni 
i zaufania, bez których nie można rozwiązać istniejących wewnątrz UE pro
blemów ekonomicznych ani w ogóle optymistycznie myśleć o trwałości pro
jektu europejskiego w obecnym kształcie32. Kryzys spójności widać w rozej
ściu się ról odgrywanych przez poszczególne państwa członkowskie wewnątrz 
Unii - jedne politykę tworzą, a inne muszą się do niej dostosować. Kryzys wy
obraźni polega z kolei na uciążliwym ignorowaniu przez europejskich techno
kratów pamięci historycznej, wszelkich mitów kulturowych i faktu istnienia 
różnego rodzaju uprzedzeń ideologicznych, przez co ich propozycje rozwiązań 
są oderwane od europejskich realiów i jako takie mało przydatne33. Zielonka 
rozumie naturalnie, że zmiana paradygmatu myślenia o Europie wymaga cza
su, a do nawet najlepszych nowych wizji trzeba jeszcze przekonać elektorat, co 
jest zadaniem polityków. Tymczasem politycy, zarówno na poziomie europej
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skim, jak i krajowym, cieszą się coraz mniejszym zaufaniem wyborców. Co
raz mniejszym zaufaniem cieszy się również sama Unia. Wszystko to powo
duje więc, żeglownymi problemami Europy są spójność, wyobraźnia i zaufanie, 
a nie jedynie brak właściwego nadzoru finansowego34. W grudniu 2016 roku 
Jan Zielonka oceniał stan integracji europejskiej na łamach niemieckiego ty
godnika „Die Zeit” jako jeszcze bardziej dramatyczny35. W jego opinii wynik 
brytyjskiego referendum ostatecznie pogrzebał ideę Unii w obecnym kształ
cie, a rosnąca popularność antyestablishmentowo i antyeuropejsko zorien
towanych ugrupowań politycznych w wielu krajach europejskich stawia pod 
znakiem zapytania przyszłość istniejącego dotychczas konsensusu pomiędzy 
krajami członkowskimi w takich sprawach, jak otwartość granic, gwarancje 
praw człowieka, wspieranie demokracji i dbałość o jej rozwój. To zaś ozna
cza, że wspólnota europejska utraciła swój walor podstawowy, ponieważ nie 
gwarantuje już bezpieczeństwa na naszym kontynencie. Winę za to ponoszą 
krótkowzroczni politycy, sprawujący władzę w różnych krajach europejskich. 
W gronie tych osób Zielonka wymienia również przedstawicieli polskiego rzą
du. Autor jednocześnie przestrzega polityków przed nadmiernym zadowole
niem z sukcesu ich antyeuropejskiej polityki, wskazując, że niniejszym tworzą 
oni sytuację, w której nawet drobna waśń pomiędzy krajami członkowskimi 
może doprowadzić do tragicznych skutków. Jako przykład przywołuje sytuację 
panującą w Europie w 1914 roku, kiedy to również nikt nie spodziewał się, że 
tak niepozorne wydarzenie, jak zamach na arcyksięcia Ferdynanda w Saraje
wie, może doprowadzić do konfliktu na skalę światową, w którym w ostatecz
nym rozrachunku śmierć poniosły miliony Europejczyków. 

34 Ibidem, s. 31-32. 
35 J. Zielonka, Europa ist nicht Idnger sicher, „Die Zeit”, nr 52/2016, 16. 12. 2016. 
36 C. Offe, Europa w pułapce, [w: ] Co dalej z niemiecką Europą?, „Krytyka Polityczna”, 

nr 34 (wydanie specjalne), Toruń, 20. 10. 2013, s. 95. 

Z tą bardzo krytyczną opinią Jana Zielonki, dotyczącą słabej kondycji współ
czesnych elit politycznych, zgadza się także Claus Offe. Otwarcie mówi on 
o nędzy partyjnej polityki, argumentując, że dzisiejsze partie desperacko trzy
mają się narodowych ram i krótkoterminowego rachunku kosztów, ponieważ 
boją się [... ] stracić głosy na rzecz populistycznych konkurentów. To, co ich lide
rzy mówią i o czym decydują za zamkniętymi drzwiami w Brukseli, jest często 
ryzykowne do wypowiedzenia na głos u siebie w krajowych mediach, a to z racji 
wszechobecnego podejrzenia o zdradę „narodowych" interesów36. Dzisiejsi przy
wódcy partyjni są zatem w jego opinii w najlepszym razie zdolni wyłącznie do 
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odpowiadania na istniejące preferencje wyborców, lecz w żadnym razie nie są 
oni zdolni do preferencji ich kształtowania. Offe nie podziela też, jak się wyra
ża, pełnego optymizmu poglądu Habermasa, wedle którego partie polityczne 
są w stanie kształtować opinię publiczną i chcą - używając właściwych argu
mentów - pozyskać ją dla polityki inkluzyjnej i dalekowzrocznej37 38 39 38 39. Bynajmniej 
tak się nie dzieje. Wszystko to powoduje, że masowy wyborca gotowy jest do 
boju przeciwko „Brukseli”, „Berlinowi”, „Europie™. Zresztą przecież i sam Jür
gen Habermas, niejako wywołany tutaj do tablicy przytaczaną wypowiedzią 
Clausa Offego, również bardzo krytycznie wyraża się na temat współczesnych 
elit politycznych w Europie. W swojej słynnej rozprawie Die Krise der Europäi
schen Union im Lichte einer Konstitutionalisierung des Völkerrechts - ein Essay 
zur Verfassung Europas stwierdza on bowiem: Wszystkim zaangażowanym rzą
dom brakuje jak do tej pory odwagi, szamoczą się i szarpią w kleszczach wymo
gów wielkich banków i agencji ratingowych z jednej strony, a swoimi własnymi 
lękami przed utratą poparcia/legitymacji własnego sfrustrowanego społeczeństwa 
z drugiej. Bezmyślny inkrementalizm [polityka niechętna zmianom] zdradza brak 
dalekowzrocznej perspektywy59. Tymczasem waga gatunkowa problemów, któ
re są do rozwiązania, wymagałaby, aby politycy wreszcie - i bez wykrętów - wy
łożyli europejskie karty na stół i stanowczo poinformowali społeczeństwo o sto
sunku krótkoterminowych kosztów i prawdziwych korzyści, czyli o historycznym 
znaczeniu europejskiego projektu40. W opinii Habermasa politycy powinni się 
więc przestać bać i po prostu zastanowić nad doborem właściwych argumen
tów. Niemiecki filozof i socjolog ubolewa jednocześnie, iż zamiast tego wielu 
polityków woli schlebiać populistycznym postawom, których powstanie sami 
sprowokowali, unikając otwartości i transparentności w bardzo złożonej, a przez 
to niepopularnej i nawet przez nich samych nielubianej tematyce europejskiej41. 

37 Ibidem, s. 96. 
38 Ibidem, s. 99. 
39 „Allen beteiligten Regierungen fehlt bislang der Mut, sie zappeln hilflos in der Zwick

mühle zwischen den Imperativen von Großbanken und Ratingagenturen auf der einen, ihrer 
Furcht vor dem drohenden Legitimationsverlust bei den eigenen frustrierten Bevölkerungen 
auf der anderen Seite. Der kopflose Inkrementalismus verrät das Fehlen einer weiter ausgreifen
den Perspektive”. J. Habermas, Die Krise der Europäischen Union..., op. cit., s. 3. 0 ile w tekście 
nie zaznaczono inaczej, wszystkie tłumaczenia pochodzą od autorki niniejszego opracowania. 

„[Angesichts des unerhörten Gewichts der Probleme wäre zu erwarten], dass die Poli
tiker endlich - ohne Wenn und Aber - die europäischen Karten auf den Tisch legten und die 
Bevölkerung offensiv über das Verhältnis von kurzfristigen Kosten und wahrem Nutzen, also 
über die historische Bedeutung des europäischen Projektes aufklärten”. Ibidem, s. 4. 

41 Ibidem. 
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Negatywną ocenę obecnego stanu europejskiej integracji stawia również 
belgijska filozof Chantal Mouffe. Wskazuje ona, że na przekór tym, którzy 
oczekiwali upowszechnienia postkonwencjonalnych ipostnarodowychform toż
samości, dziś jesteśmy świadkami raczej wzmocnienia tożsamości narodowych, 
co powoduje, że utracie znacznego zakresu kompetencji państwa narodowego 
na rzecz instytucji europejskich bynajmniej nie towarzyszył zanik narodowych 
form tożsamości42. To oznacza również, że politycy europejscy do dziś nie zna
leźli odpowiedzi na pytanie, jak uniknąć przeradzania się w relację wrogości 
współistniejących obok siebie narodowych tożsamości, konstytuujących się na 
podstawie schematu myślenia przeciwstawiającego własną zbiorowość zbioro
wości odrębnej. Zdaniem Mouffe tego wyzwania integracji europejskiej, które 
polega na połączeniu jedności i różnorodności, nie da się dokonać inaczej, jak 
wyłącznie pozostawiając miejsce na wewnętrzne zróżnicowanie. W jej opinii 
niezbędne jest więc zarzucenie wszelkich prób skonstruowania jednolitego, post- 
narodowego „my”, które przezwyciężyłoby różnorodność „my” narodowych43. 
Co zaś szczególnie ciekawe z punktu widzenia rozważań, które w szerszym 
zakresie podjęto w niniejszym opracowaniu w części poświęconej znaczeniu 
mediów w debacie europejskiej, belgijska filozof jest przeciwna opinii, że roz
wiązaniem problemu deficytu demokracji UE byłoby jakoby powstanie eu
ropejskiej sfery publicznej. Podobnie jak Offe, Mouffe nie zgadza się bowiem 
z opinią Jurgena Habermasa, że demokracja ma na celu ustanowienie w sferze 
publicznej racjonalnego porozumienia. W jej opinii błędne jest bowiem zało
żenie, wedle którego polityka w demokracji wymaga wyzbycia się namiętności 
towarzyszących procesowi konstytuowania się politycznych tożsamości. Mouf
fe uważa wręcz przeciwnie: należy się zastanowić nad tym, jak te namiętności 
wykorzystać i zmobilizować, aby mogły służyć one demokratycznym celom44. 

42 Ch. Mouffe, Przyszłość Europy. Podejście agonistyczne, [w: ] Co dalej z niemiecką Euro
pą?, „Krytyka Polityczna”, nr 34 (wydanie specjalne), Toruń, 20. 10. 2013, s. 103. 

43 Ibidem, s. 105. 
44 Ibidem, s. 107-108. 
45 Zob. U. Beck, Niemiecka Europa..., op. cit.; J. Zielonka, Koniec Unii Europejskiej?, 

op. cit. -, Co dalej z niemiecką Europą?, „Krytyka Polityczna” (wydanie specjalne), nr 34, To
ruń, 20. 10. 2013, w tym w szczególności eseje: W. Streecka Europo, co dalej?, Clausa Offego

W kontekście obecnego kryzysu Unii wielu autorów i obserwatorów 
międzynarodowej sceny politycznej od pewnego czasu wskazuje, że kluczowym 
graczem w ramach jej struktur stały się Niemcy, będące jednocześnie nie tylko 
jednym z największych państw Unii, ale przede wszystkim najmocniejszą go
spodarką kontynentu oraz jednym z prekursorów idei europejskiej integracji45.  
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Obecna pozycja Niemiec, i to bez względu na to, czy jest ona rezultatem ich 
zamierzonej polityki, czy też raczej (co bardziej prawdopodobne) przyjętych 
przez nie założeń gospodarczych oraz wielu różnych, niezależnych od nich 
okoliczności i uwarunkowań46 - to pozycja niekwestionowanego lidera. Status 
lidera wiąże się jednak, co podkreśla Jürgen Habermas, z ogromną odpowie
dzialnością47. Uwaga wielu osób zwraca się więc dzisiaj w stronę Niemiec, któ
rych zachowanie i postawa stają się istotnym sygnałem wskazującym kierunek, 
w jakim może zmierzać Europa. Dzieje się tak dlatego, że to właśnie niemiec
kie propozycje rozwiązań mają - z uwagi na pozycję Niemiec - w obecnej sy
tuacji w Europie największą siłę przebicia, a dzięki temu i szansę na realizację. 
Także w kontekście wydarzeń ukraińskich znaczenie niemieckiego nastawie
nia oraz niemiecka reakcja na wydarzenia dziejące się na Ukrainie były nader 
istotne. Począwszy od ery Gerharda Schródera (a z polskiej perspektywy nie
mal od zawsze) relacje Niemiec i Rosji postrzegane są bowiem w Europie jako 
szczególne, a od czasów Schródera także jako szczególnie bliskie i przyjazne. 
I mimo że polityka Angeli Merkel48 w tym zakresie jest już znacznie bardziej 
wyważona (raczej trudno też mówić o jakiejś szczególnej sympatii niemiec
kiej kanclerz do Władimira Putina, jak było to w przypadku jej socjaldemo
kratycznego poprzednika, do dziś publicznie deklarującego głęboką przyjaźń

Europa w pułapce, Chantal Mouffe Przyszłość Europy. Podejście agonistyczne, Ulricha Becka 
Kosmopolityczny naród i nowa architektura Europy?, Jiirgena Habermasa Demokracja, solidar
ność i kryzys Europy, Marka A. Cichockiego Niemcy duszą się na kontynencie, Piotra Burasa 
Inna niemiecka Europa?, a także wywiad Michała Sutowskiego z Ulrike Guerot Kiedy system 
dochodzi do ściany, potrzebujemy idei. Temat ten jest również intensywnie obecny w przeka
zie mediów. Zob. też: The German Übermacht. Wie Europäer auf die Deutschen blicken, „Der 
Spiegel”, nr 13/2015, 21. 03. 2015. 

46 T. Garton Ash, Allein kriegen sie es nicht hin. In die Führung Europas hat sich Deutschland 
nicht gedrängt, es ist auch schlecht darauf vorbereitet, „Der Spiegel”, nr 7/2012, 13. 02. 2012. 

47 J. Habermas, Ein Fall von Elitenversagen. Die Regierung Merkel nötigt die Südländer zu 
tiefgreifenden Reformen und leugnet doch die gesamteuropäische Verantwortung für die Flogen 
ihrer Krisenpolitik, „Der Spiegel”, nr 32/2012; R. Sikorski, Polska a przyszłość Unii Europejskiej, 
przemówienie Radosława Sikorskiego w niemieckim Bundestagu 28 listopada 2011, http: // 
www. msz. gov. pl resource/ (data odsłony: 14. 04. 2015). Minister Sikorski powiedział w Berli
nie m. in.: „Niemcy [... ] są największym beneficjentem obecnej sytuacji i tym samym [... ] na 
nich ciąży największy obowiązek, aby ją utrwalać” (s. 8) oraz „Niemcy stały się niezbędnym 
narodem Europy. Nie możecie sobie pozwolić na porażkę przywództwa. Nie możecie domi
nować, lecz macie przewodzić reformom” (s. 10). 

48 Ciekawy opis drogi politycznej kanclerz Angeli Merkel zaprezentowano w: M. Grze
lak, D. Piontek, Żelazna Dziewczyna - Mutti - Madame Non: Angela Merkel, pierwsza dama 
światowej polityki, „Przegląd Politologiczny”, nr 4/2013, s. 221-236.  

29

http://www.msz.gov.pl


Rozdział 1. Kryzys Unii Europejskiej: kryzys ekonomiczny czy kryzys wartości? Pozycja współczesnych Niemiec w UE

z prezydentem Rosji49), to jednak zakres zaangażowania niemieckiego biznesu 
na rynku rosyjskim nadal stanowi istotny element hamujący ostrzejszą reakcję 
Niemiec na wydarzenia we wschodniej Ukrainie. Stanowisko Niemiec miało 
również istotne (a nawet kluczowe) znaczenie dla kierunku rozwiązań propo
nowanych i przyjmowanych w związku z kryzysem greckim. Minister finan
sów Grecji Yanis Varoufakis wielokrotnie skarżył się nawet w tym kontekście 
na swoistą supremację w gronie ministrów krajów członkowskich strefy euro 
stanowiska niemieckiego ministra finansów Wolfganga Schaublego50. I tyl
ko w odniesieniu do kryzysu uchodźczego siła przebicia stanowiska Niemiec 
wydaje się jak na razie szczególnie nieskuteczna, co powoduje, że kanclerz 
Angela Merkel jest na swojej pozycji dość osamotniona. Pytaniem otwartym 
pozostaje, jaki będzie miało to wpływ na wynik wyborów do niemieckiego 
Bundestagu w 2017 roku. A gra jest warta świeczki, bo jak określił to w grud
niu 2016 roku w publikacji na łamach „Gazety Wyborczej” politolog Roman 
Kuźniar: Historycznym paradoksem może się wydać to, że ostatnim bastionem 
praw człowieka na Zachodzie stają się Niemcy. Ale uwaga: Niemcy Angeli Mer
kel, bo już nie wicekanclerza czy szefa MSZ. Bastion to więc kruchy, ale jeśli się 
obroni, może obroni się nie tylko Europa, ale także Zachód51. Przed nadmiernym 
izolowaniem Niemiec w kontekście ich polityki uchodźczej jeszcze w styczniu 
2016 roku ostrzegał także polski historyk Włodzimierz Borodziej, który przy
pominał: W Niemczech obowiązuje zimny model pamięci historycznej i kultury 
politycznej. Polega na intelektualnej rewizji i obalaniu prawd objawionych oraz 
stronieniu od wywoływania i podsycania emocji zbiorowych. W innych krajach 
taki model nie istnieje. Nie jest atrakcyjny, lepszy jest gorący. Jakoś nie rodzi się 
refleksja, co by było, gdyby i w Niemczech stał się modny, choć niby z historii 
wiadomo, że wszystkim będzie gorzej, gdy i tam obudzą się demony nacjonali
zmu52. Warszawski historyk uczula zatem, by nie przyjmować za pewnik, że 
Niemcy zawsze będą zachowywać się w ten sposób, ponieważ to im Europa 

49 Schroder: Moskau nicht aus G8 ausschliefien (dpa), „Der Tagesspiegel”, 29. 03. 2015; Wie 
man Frieden sichert, „Der Spiegel”, nr 14/2015, 28. 03. 2015. 

50 M. Gatzke, M. Scherritz, J. Simon, Varoufakis - ein Interview mit dem ehemaligen grie- 
chischen Finanzminister, „Zeitmagazin”, nr 31, 30. 07. 2015, s. 14-23. 

51 R. Kuźniar, Czy to koniec epopei praw człowieka?, „Gazeta Wyborcza”, 16. 12. 2016, http: // 
wyborcza. pl/7, 75968, 21130582, czy-to-koniec-epopei-praw-czlowieka-kuzniar. html (data od
słony: 18. 12. 2016). 

52 M. Stasiński, Niemcom nie wolno powiedzieć: Niemcy dla Niemców. A co będzie, jeśli 
w końcu powiedzą? (wywiad z prof. Włodzimierzem Borodziejem), „Gazeta Wyborcza”, 
16. 01. 2016, http: //wyborcza. pl/magazyn/1, 124059, 19446666, niemcom-nie-wolno-powie- 
dziec-niemcy-dla-niemcow-a-co-bedzie. html (data odsłony: 14. 02. 2016). 
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najbardziej się opłaca. Gdy w tak wielu krajach obserwujemy swoisty festiwal 
wyborów nieracjonalnych, nie można niczego uznawać za pewnik. Wspomi
nana wcześniej rosnąca w Niemczech popularność ruchu Pegida, a także anty
europejskiej partii AfD powinny dawać do myślenia. 

Na szczególną pozycję współczesnych Niemiec w strukturach Unii uwa
gę zwracał również znany, niedawno zmarły niemiecki socjolog Ulrich Beck. 
Autor ten podkreślał przy tym, że Niemcy, pomagając Europie, w istocie będą 
pomagać samym sobie53. Aby było to możliwe, politycy niemieccy i niemiecka 
opinia publiczna powinny jednak uprzednio zrozumieć, że dzisiaj należy do
prowadzić do zmiany paradygmatu myślenia o polityce wspólnotowej54. Bez
względnie niezbędne jest, aby Niemcy (oraz społeczeństwa pozostałych kra
jów członkowskich) nauczyli się myśleć w kategoriach szerszych niż wyłącznie 
interes narodowy jako jedyny wyznacznik sukcesu i gwarant dobrobytu. Po
stulowane przez Becka myślenie w nowych kategoriach oznacza odejście od 
paradygmatu, w którym centralnym punktem odniesienia była (a raczej na
dal jest) tradycyjnie rozumiana narodowa racja stanu. Zdaniem niemieckie
go socjologa Europie potrzeba nowego sposobu myślenia: takiego, w którym 
głównym punktem odniesienia i gwarantem dobrobytu stanie się europejska 
racja stanu, rozumiana jako wspólnota interesów i korzyść konkretnego czło
wieka55. Swoje rozważania Beck opierał na własnej teorii społeczeństwa ry
zyka56, która stanowiła punkt wyjścia dla prezentowanej przez niego w eseju 
Niemiecka Europa perspektywy nowoczesności. Jej najważniejszym elemen
tem nie są istniejące struktury europejskie, lecz właśnie zwykły Europejczyk, 
którego Beck pragnie ostatecznie upodmiotowić. Aby idea zintegrowanej Eu
ropy przetrwała, konieczne jest bowiem, aby korzyści z jej istnienia odczuwał 
przede wszystkim zwykły jej mieszkaniec. Unia Europejska zyska niepodwa
żalne prawo bytu, jeśli stanie się gwarantem lepszego życia Europejczyków, 
bez względu na to, którego kraju członkowskiego będą oni mieszkańcami. 
Podobną do Becka diagnozę stawia europejskiemu procesowi integracji tak
że Jürgen Habermas. Zwraca on uwagę, że proces integracji europejskiej, któ
ry od zawsze prowadzony był ponad głowami społeczeństwa, znalazł się dzisiaj 

53 U. Beck, Niemiecka Europa..., op. cit., s. 25-26. 
54 Ibidem, s. 28. 
55 Ibidem. 
56 Zob. U. Beck, Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne, Suhrkamp, Frank

furt am Main 1986; idem, Weltrisikogesellschaft. Auf der Suche nach der verlorenen Sicherheit, 
Suhrkamp, Frankfurt am Main 2007. 
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w ślepym zaułku, ponieważ nie może postępować naprzód bez przestawienia 
dotychczasowego administracyjnego modus operandi na silniejsze uczestnictwo 
społeczeństwa57. Także i inni badacze zarzucają obecnej integracji, podobnie 
jak Beck i Habermas, nadmiernie elitarny oraz niedemokratyczny charakter: 
Weryfikacja demokratycznego potencjału i charakteru politycznego europej
skiej integracji ponadnarodowej okazała się uzasadniona, ponieważ UE - co nie 
jest niespodzianki} - można sklasyfikować jako samozadowolony [zadowolony 
z siebie], daleki od oczekiwań obywateli projekt elit albo jako instancję prawną/ 
regulacyjną, która nie musi poddawać się regułom demokratycznym58. Także 
przywoływana powyżej Chantal Mouffe jest gorącą orędowniczką większego 
zaangażowania zwykłych obywateli w proces integracji. W ślad za Jonatha
nem Whitem, brytyjskim politologiem zajmującym się tematyką europejską, 
opowiada się ona za taką koncepcją wspólnoty, która opiera się na aktywnym 
uczestnictwie obywateli krajów członkowskich w rozwiązywaniu istniejących 
problemów Unii59 60 61 60 61. To zaś w pełni zgadza się z postulatem Jiirgena Habermasa, 
wedle którego niepodobna konstruować kolejnych instytucji unijnych o cha
rakterze wykonawczym (jak np. proponowane wspólne unijne ministerstwo 
finansów) bez rozbudowania demokratycznej struktury legislacyjnej, legity
mizującej decyzje wspólnoty40. Co ciekawe, w komentarzach medialnych, jakie 
przeczytać można było w niemieckiej prasie po ogłoszeniu wyników brytyj
skiego referendum, nadmiernie elitarny charakter projektowi europejskiemu 
zarzucała nawet komentatorka tabloidu „Bild”, która w swoim komentarzu 
stwierdziła: To ta postawa elit jest tym, co się teraz tak okropnie mści6'. Nad
mierny elitaryzm stał się przyczyną ignorowania potrzeb i lęków zwykłego 

57 „Der europäische Einigungsprozess, der immer schon über die Köpfe der Bevölkerung
hinweg betrieben worden ist, steckt heute in der Sackgasse, weil er nicht weitergehen kann, 
ohne vom bisher üblichen administrativen Modus auf eine stärkere Beteiligung der Bevölke
rung umgestellt zu werden”. Cyt. za: E. D. Stratenschulte, Europa. Fakten und Zusammenhän
ge, Bundeszentrale f. politische Bildung, Bonn 2016, s. 15. 

59 „Die Prüfung der demokratischen Potentiale und des politischen Charakters der su
pranationalen europäischen Integration hat sich als berechtigt herausgestellt, weil die EU 
nicht unversehens als selbstgenügsames, bürgerfernes Elitenprojekt oder als Regulations
instanz, die gar keinen Demokratiebedarf aufwirft, abklassifiziert werden kann”. E. Richter, 
Demokratische Gestaltungsmacht und europäische Integration - Die Potentiale demokratischer 
Einflussnahme auf die politische Ordnung der Europäischen Union, [w: ] N. Abbas, A. Förster, 
E. Richter (Hrsg. ), Supranationalität und Demokratie..., op. cit, s. 231. 

59 Ch. Mouffe, Przyszłość Europy..., op. cit., s. 108. 
60 J. Habermas, Die Krise der Europäischen Union..., op. cit., s. 4. 
61 „Es ist diese Eliten-Haltung, die sich gerade so entsetzlich rächt“. T. Koch, Britische 

Tragödie, „Bild”, 25. 06. 2016, s. 2. 
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obywatela i doprowadził do tego, że 17, 4 miliona Brytyjczyków powiedziało 
Unii kategoryczne „nie”. 

Debata europejska jest tymczasem (nadmiernie? ) redukowana, o czym 
wspominano już wcześniej, niemal wyłącznie do wymiaru ekonomicznego. 
W opinii Becka odpowiedzialność ponoszą za to po części właśnie Niem
cy i kanclerz Angela Merkel, której polityka oszczędności narzucana innym 
krajom dzieli Europę. Beck krytykuje jej sposób rządzenia i nazywa go mer- 
kiawelizmem, czyli machiawelizmem w stylu Angeli Merkel62. Merkiawelizm 
cechuje się postępowaniem zachowawczym, z dominującą perspektywą na
rodową, i wynika przede wszystkim z chęci utrzymania korzystnego wyniku 
wyborczego w macierzystych Niemczech. Beck uważa politykę oszczędności 
Merkel za antyeuropejską, ponieważ z jednej strony jest co prawda przyjmo
wana przez polityków/rządy europejskie, ale z drugiej odrzucana przez społe
czeństwa, i to zarówno krajów zadłużonych, jak i krajów wierzycielskich, choć 
naturalnie z innych powodów: w Niemczech ludzie są wściekli, że „pieniądze 
z niemieckich podatków marnowane są na zbankrutowanych Greków”, jak wi- 
chrzycielsko tytułowała „Bild-Zeitung” (w ten sam róg dął też „Focus” z niesław
ną okładką przedstawiającą Wenus z Milo pokazującą światu środkowy palec)63. 
Niemiecki socjolog zwracał uwagę również na to, że taki sposób debatowania 
o Europie sprzyja wszelkiej maści populistom, ponieważ powoduje, że: Ludzie 
w poszczególnych państwach rozgrywani są w populistyczny sposób przeciwko 
sobie i nie rozpoznają, że wszyscy razem stanowią ofiary kryzysu finansowego 
i nieudolnych prób jego przezwyciężenia64. Podobne do Becka oceny formułu
ją w tym kontekście także inni wspominani wcześniej autorzy. Na przykład 
Jan Zielonka uważa, że przyczyną obecnego kryzysu gospodarczego w strefie 
euro są nie tylko sposób zarządzania przez greckich polityków finansami pu
blicznymi w Grecji i wysokość tamtejszego deficytu budżetowego (zwłaszcza 
że poziom deficytu budżetowego Irlandii i Hiszpanii, czyli tych krajów człon
kowskich strefy euro, których gospodarki także nie radzą sobie z kryzysem, 
jest znacznie niższy niż np. Wielkiej Brytanii). Odpowiedzialnością za kłopoty 
strefy euro Zielonka obarcza przede wszystkim błędne założenia Europejskiej 
Unii Gospodarczej i Walutowej, a także podpisany w 2012 roku traktat fiskal
ny, którego autorami i promotorami byli francuski prezydent Nikolas Sarko- 
zy oraz niemiecka kanclerz Angela Merkel. W ocenie wspomnianego badacza 

62 U. Beck, Niemiecka Europa..., op. cit., s. 63-75. 
63 Ibidem, s. 17. 
64 Ibidem, s. 18. 
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tego rodzaju polityka sprawia, że UE jawi się obywatelom krajów członkow
skich (zwłaszcza na południu strefy euro) jako skąpa, nieelastyczna i opresyj- 
na, a rygorystyczne reguły formułuje się z myślą tylko o niektórych członkach 
UE, przez co narasta konflikt pomiędzy opinią społeczną w krajach wierzyciel- 
skich i dłużniczych, ponieważ te pierwsze nie chcą już subsydiować innych, 
a drugie mają dość dyktatu „bogatych”65. Swoisty zarzut z promowanej auste- 
ritypolicies przez niemiecki rząd Angeli Merkel czyni również Jiirgen Haber
mas, który twierdzi, iż dzięki niej niemiecki rząd federalny przyspieszył zanik 
postawy solidarności w Europie66. 

65 J. Zielonka, Koniec Unii Europejskiej?, op. cit., s. 24, 34-37. 
66 „Die deutsche Bundesregierung ist zum Beschleuniger einer europaweiten Entsolida- 

risierung geworden”. J. Habermas, Die Krise der Europäischen Union..., op. cit., s. 4. 
67 U. Beck, Die Erfindung des Politischen. Zu einer Theorie reflexiver Modernisierung, Suhr

kamp, Frankfurt am Main 1993, s. 17 i nast. 
68 U. Beck, Niemiecka Europa..., op. cit., s. 27. 

Co paradoksalne, Beck zauważa, że przyczyną powszechnego niedocenia
nia UE jest właśnie jej sukces. Korzyści płynące z przynależności poszczegól
nych państw narodowych do jej struktur stały się dla ich obywateli tak oczy
wiste, że dopiero gdyby ponownie ich zabrakło, potrafiliby je oni docenić na 
nowo: „Heimat Europa” stała się drugą naturą i właśnie to może być powodem, 
dla którego tak lekkomyślnie ją tracimy. Biorąc pod uwagę nastroje panujące 
dziś w części społeczeństwa polskiego i na Węgrzech, ciężko odmówić Bec
kowi racji. Problem idei europejskiej integracji polega zatem w jego opinii 
przede wszystkim na tym, że ukształtowane przez państwa narodowe pojęcie 
polityczności jest anachroniczne. Zwracał zresztą na to uwagę już we wcze
śniejszych swoich publikacjach67 68 68. Beck bardzo wyraźnie postuluje więc prze
budowę projektu europejskiego: Model zachodniej nowoczesności musi zostać 
na nowo wynegocjowany i zaprojektowany. [... ] [Nie chodzi tylko o] politykę 
implementującą reguły, lecz także [o] politykę kształtującą. [... ] Stajemy wobec 
coraz liczniejszych kwestii w sytuacjach, co do których utarte instytucje, pojęcia 
i koncepcje polityczności nie są w stanie ani ich objąć, ani dostarczyć adekwat
nych odpowiedzi66. Stare reguły, do których Europejczycy się przyzwyczaili, 
okazują się dzisiaj niewystarczające. Odnoszą się bowiem do myślenia i rozu
mowania w kategoriach interesu państwa narodowego, którego logika i per
spektywa wydają się niedostateczne, by rozwiązywać problemy współczesnej 
Europy w jej obecnym kształcie. Stare przepisy i procedury w odniesieniu do 
obecnych wyzwań są anachroniczne. Zdaniem Becka: są czasy polityki małej,  
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zachowującej reguły, i jest czas na politykę wielką, która te reguły zmienia69. 
Według niego nadszedł właśnie czas polityki wielkiej. Tego zdania jest rów
nież Jan Zielonka. 

69 Ibidem, s. 28. 
70 Ibidem, s. 40-43. 
71 Ibidem, s. 40. 
72 Ibidem, s. 44-54. 

W swoich rozważaniach na temat przyszłości Europy Ulrich Beck przywołu
je i poddaje analizie dwa scenariusze wydarzeń, tak zwany scenariusz heglowski 
i scenariusz Carla Schmitta70. Wedle pierwszego z nich perspektywa narodo
wa tak długo będzie prymarna względem europejskiej, aż niemal doprowadzi 
do ostatecznego rozpadu zintegrowanej Europy. Dopiero wówczas ponownie 
uaktywni się imperatyw kosmopolityczny, w myśl zasady kooperuj albo upadaj7'. 
Scenariusz Carla Schmitta nie jest tak optymistyczny. Wedle jego koncepcji 
groźba upadku Europy, zamiast ostatecznie zmobilizować do kooperacji, może 
się przyczynić do uaktywnienia różnego typu politycznych patologii. Kierun
ku, w którym ostatecznie podąży Europa, nie da się jak na razie przewidzieć. 

Za wskazówki pomocne do jego identyfikacji posłużyć mogą, w opinii Becka, 
cztery „relacje napięcia”, odnoszące się do różnych wymiarów rzeczywistości, 
które można opisać przy użyciu następujących par przeciwstawnych cech tej rze
czywistości: 1) więcej Europy kontra więcej państwa narodowego; 2) wymagane 
ze względu na zagrożenie (istniejącą potrzebę) kontra zakazane przez istniejący 
porządek prawny; 3) logika zagrożenia wojną kontra logika zagrożenia ryzyka; 
4) globalny kapitalizm kontra narodowa polityka72. W odniesieniu do pierw
szej pary cech (państwo narodowe versus Europa) Beck stwierdza, że współcze
sne wyobrażenie o suwerenności narodowej jest anachroniczne i lepiej byłoby, 
gdyby politycy i inni uczestnicy życia publicznego porzucili je oraz zrozumieli, 
że prawdziwa niezależność (suwerenność) jest możliwa jedynie na poziomie 
europejskim i powinna się opierać na współpracy, porozumieniu i negocjacji. 
W przypadku drugiej pary cech (wymóg czasów / zagrożenia versus ogranicze
nia istniejącego systemu prawa) Beck zarzuca zwolennikom rozwiązań praw
nych, dopuszczalnych wyłącznie w ramach istniejących systemów prawnych 
(czyli zgodnych z konstytucjami państw członkowskich), ortodoksję prawną 
i działanie w pozornie legalnym zakresie, ponieważ de facto nie dysponują oni 
realnymi narzędziami pozwalającymi na działanie w sytuacji wielu zagrożeń, 
które współcześnie stają przed Europą. Trzecią cechą współczesnej rzeczywi
stości, pomocną w zidentyfikowaniu kierunku, w którym zmierza Europa, jest 
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logika, jaką decydenci polityczni kierują się w swoim działaniu. W tym aspekcie 
Beck przeciwstawia logice wojny, zasadzającej się na zbrojeniach, odparciu albo 
podporządkowaniu sobie wrogów, logikę ryzyka, której sedno stanowi trans- 
graniczna współpraca w celu zapobieżenia zagrożeniom. Stosowanie w polity
ce logiki wojennej jest - jego zdaniem - szkodliwe, ponieważ w konfrontacji 
z wrogiem tworzy się i odnawia świadomość narodowa, podczas gdy logika 
ryzyka zawiera niejako imperatyw współpracy ponadgranicznej: przezwycię
żenie obrazów wroga staje się narodową racją stanu. 

Analizując w 2013 roku kondycję UE, Ulrich Beck wskazywał nie tylko na 
rosnącą pozycję Niemiec (i kanclerz Angeli Merkel) jako niekwestionowanego 
lidera na kontynencie europejskim, ale i na niepokojące pęknięcia pojawiające 
się w konstrukcji europejskiej. Jego zdaniem pierwszym z nich był rozłam, jaki 
dokonał się wewnątrz Europy, na państwa strefy euro i państwa członkowskie 
do strefy nienależące73, które utraciły możliwość kontrolowania różnych dzia
łań i decyzji podejmowanych wewnątrz struktur unijnych, będąc jednocześnie 
nadal narażonymi na dalekosiężne ich skutki. Podobnych obserwacji dokonuje 
także Jan Zielonka. Wskazuje on, że członkostwo w strefie euro stało się znacznie 
ważniejsze od członkostwa w UE i usztywnia się granica między tymi dwiema 
strefami74. Drugi rozłam dokonał się w samej grupie państw strefy euro; pęk
nięcie nastąpiło na linii wierzyciele-dłużnicy. W tym kontekście w znacznym 
zakresie kontrolę nad sytuacją utraciły państwa-dłużnicy. Z tym z kolei zgadza 
się też Claus Offe, który stwierdza, że kryzys euro przeistoczył się w kryzys in
tegracji europejskiej, polegający na renacjonalizacji horyzontów solidarności 
i na tym, że bogate kraje Europy dyktują biedniejszym terapię oszczędnościową75. 
A przecież, jak zauważa Jan Zielonka, integracja miała przede wszystkim wyeli
minować politykę siły: położyć kres tyranizowaniu państw małych i zubożałych 
przez wielkie i bogate76. Ostatnim rozłamem, jaki dokonał się wewnątrz struk
tur UE, jest podział na Europę dwóch prędkości77. 

73 Zdaniem Becka rozłam ten ostatecznie dokonał się w październiku 2011 r., podczas spo
tkania szefów państw i rządów krajów członkowskich, w czasie którego po omówieniu kwestii 
dotyczących tematu przewidzianego na ten dzień, czyli kwestii przyszłości UE, jeszcze przed 
zakończeniem posiedzenia z sali obrad wyproszono 10 przedstawicieli państw spoza strefy 
euro (w tym m. in. premierów Wielkiej Brytanii i Polski, tj. Davida Camerona i Donalda Tu
ska), by móc w węższym gronie porozmawiać o sposobie ratowania europejskiej waluty. Zob. 
U. Beck, Niemiecka Europa..., op. cit., s. 57. 

74 J. Zielonka, Koniec Unii Europejskiej?, op. cit., s. 39. 
75 C. Offe, Europa w pułapce..., op. cit., s. 100. 
76 J. Zielonka, Koniec Unii Europejskiej?, op. cit., s. 52. 
77 U. Beck, Niemiecka Europa..., op. cit., s. 57. 
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Proces dezintegracji już się zatem rozpoczął, nie wiadomo tylko, jakie bę
dzie miał konsekwencje oraz jakie czynniki będą mieć wpływ na jego tempo 
i kierunek, który ostatecznie przybierze. Czy da się go ewentualnie powstrzy
mać? Czy warto w ogóle to robić? Otwarte pozostaje też pytanie: czy i w jaki 
sposób na pogłębienie się wspominanego rozejścia wewnątrz UE wpływać 
będą ostatnie wydarzenia na arenie międzynarodowej, w tym w szczególności 
przeciągający się kryzys uchodźczy i wzrastające zagrożenie terroryzmem? Czy 
pojawienie się nowej kategorii zagrożeń okaże się w rezultacie bardziej sprzy
jać optyce europejskiej czy narodowej? Czy wydarzenia te per saldo pomogą 
Europie mocniej się zintegrować, czy też ostatecznie „dobiją” procesy europej
skiej integracji? A może mocniej integrować się będzie tylko część kontynentu? 
Jakie propozycje rozwiązań będą prezentowane, na jakim forum i przez kogo? 
Którzy aktorzy polityczni (a także medialni) będą promować ideę silnej Euro
py, a którzy rozwiązań zaistniałej sytuacji będą skłonni szukać poza integracyj
nym paradygmatem, skłaniając się w swojej retoryce bardziej ku logice wojny 
w rozumieniu Becka? Czy Europa będzie promowana w postaci obecnej, czy 
też raczej do głosu dojdą ci, którzy będą chcieli kształt integrującej się Europy 
odmienić? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najbliższa przyszłość, ale już 
dziś ważne jest także to, jak zachowają się media, które będą towarzyszyć tym 
nadchodzącym wydarzeniom. Jan Zielonka powiedział: W świecie zdomino
wanym przez środki masowego przekazu i ich pogoń za widowiskiem i rozryw
ką polityka zajmuje się głównie kryzysami73. To, w jaki sposób media zechcą 
relacjonować, a być może nawet współtworzyć proces modernizacji integracji 
europejskiej, będzie miało zatem istotny wpływ na to, w jakim stopniu obywa
tele Europy będą świadomi jego przebiegu i w jaki sposób będą go postrzegać, 
a w konsekwencji - czy zechcą go poprzeć. 

78 J. Zielonka, Koniec Unii Europejskiej?, op. cit., s. 39. 





Rozdział 2

ROLA MEDIÓW W MIĘDZYNARODOWEJ 

KOMUNIKACJI POLITYCZNEJ

Obecność środków masowego przekazu miała w różnych okresach historycz
nych różnorakie znaczenie dla procesu planowania i realizacji polityki zagra
nicznej. W ciągu wieków różne były wszak oblicza i możliwości oddziaływania 
mediów1. W kontekście polityki zagranicznej ich znaczenie ewoluowało wraz 
z dokonującym się rozwojem technologii i dostępnych technik przekazu. Szcze
gólna rola i zasadnicze znaczenie mediów w komunikacji międzynarodowej 
w ogóle, a zwłaszcza w polityce zagranicznej i dyplomacji, wynikają bowiem 
z możliwości przekazywania informacji z miejsc geograficznie odległych od 
miejsca, w którym przebywa odbiorca przekazu. W odniesieniu do nich użyt
kownicy przekazów medialnych najczęściej jedynie w bardzo wąskim zakresie 
mogą się odwoływać do własnych, bezpośrednich doświadczeń, ewentualnie 
innych, pozamedialnych źródeł informacji i wiedzy na temat wydarzeń dzieją- 
cych się poza granicami ich kraju. Percepcja zdarzeń zachodzących za granicą 
jest więc w istotnym stopniu dyktowana jakością ich medialnego wizerunku, 
zarówno w płaszczyźnie treści przekazu (czyli tego, o których wydarzeniach 
odbiorca w ogóle się dowiaduje), jak i sposobu prezentacji (czyli tego, w ja
kim kontekście media pokażą dany problem, jak będą go interpretować)2. 

1 Wątek ewolucji wzajemnych relacji mediów i polityki w kontekście komunikacji między
narodowej i zjawiska dyplomacji mediów autorka niniejszej publikacji omawia także w pod
rozdziale Dyplomacja mediów, [w: ] A. Hess, A. Szymańska, Pomost medialny. Rola mediów 
w międzynarodowej komunikacji politycznej na przykładzie relacji polsko-niemieckich, Wydaw
nictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 28-37. Zob. też A. Szymańska, Dyplo
macja mediów - wizerunek problematyki wypędzonych na przykładzie wybranych publikacji 
prasowych ostatniej dekady (dzienniki „Rzeczpospolita" i „Frankfurter Allgemeine Zeitung”), 
„Zeszyty Prasoznawcze”, nr 1-2, 2009, s. 50-58. 

2 Zob. S. N. Soroka, Media, Public Opinion, Foreign Policy, „The Harvard International 
Journal of Press/Politics”, vol. 8 (1), Winter 2003, s. 42-43. 
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Medialny wizerunek relacjonowanych wydarzeń okazuje się więc kluczowy 
dla przyszłego nastawienia do nich opinii społecznej, co następnie może mieć 
istotne znaczenie dla kształtu działań politycznych podejmowanych później 
w tym obszarze polityki zagranicznej, której przekaz dotyczył3. Fakt ten, oraz 
sytuacja, w której współczesny przekaz mediów nierzadko znacznie szybciej 
dociera do aktorów politycznych niż informacje przekazywane tradycyjnymi 
kanałami dyplomatycznymi, stanowią o pozycji mediów w nowoczesnej dy
plomacji i polityce zagranicznej4. 

3 J. Ramaprasad, Media Diplomacy. In Search of a Definition, „International Communi
cation Gazette”, vol. 31, 1983, s. 71. 

4 Np. Dick Cheney, piastując stanowisko sekretarza obrony w administracji prezydenta 
George’a Busha, często przyznawał, że ważne informacje szybciej uzyskuje z przekazu CNN 
niż od pracowników amerykańskiego korpusu dyplomatycznego. Zob. S. Hess, M. Kalb 
(eds. ), The Media and the War on Terrorism, Brookings Institution Press, Washington, DC 
2003, s. 63. 

Rozważania prowadzone w tym rozdziale składać się będą z trzech części, 
a ich celem jest wskazanie ram teoretycznych dla przeprowadzonych badań 
empirycznych, których wyniki zostaną zaprezentowane w następnym roz
dziale. W części pierwszej (podrozdział 2. 1) wskazany zostanie obszar komu
nikacji politycznej jako dyscypliny, w obrębie której prowadzone będą roz
ważania dotyczące badanych kwestii, a także podstawowy aparat pojęciowy, 
obejmujący definicje takich terminów, jak tożsamość europejska, europejska 
sfera publiczna / europejska przestrzeń publiczna. W tej części podsumowa
ny zostanie także obecny stan badań na temat znaczenia mediów w debacie 
europejskiej. W części drugiej (podrozdział 2. 2) omówiony zostanie nato
miast zakres znaczeniowy terminu dyplomacja mediów, a następnie będzie 
wskazana definicja wyznaczająca granice prowadzonych w niniejszej pracy 
rozważań. W części trzeciej (podrozdział 2. 3) omówione zostaną funkcje 
społeczne, pełnione przez media w polityce międzynawowej, oraz najważ
niejsze modele teoretyczne relacji wzajemnych mediów i polityki na płasz
czyźnie międzynarodowej, z których jeden (model kompleksowych relacji 
mediów i polityki zagranicznej Ch. Naveha) zostanie wskazany jako najbar
dziej przydatny do wyjaśnienia i zrozumienia zakresu oddziaływania współ
czesnej komunikacji medialnej na sposób funkcjonowania polityki, w tym 
także polityki zagranicznej. 
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2. 1.  Znaczenie mediów w debacie europejskiej

W czasie, kiedy przepływ wielu dóbr związanych ze sferą ekonomiczną proce
su europejskiej integracji, takich jak kapitał, towary i usługi, siła robocza, od 
wielu lat dokonuje się na terytorium Unii Europejskiej w sposób nadzwyczaj 
sprawny (nawet jeśli wziąć pod uwagę kłopoty, jakie przeżywa dzisiaj gospo
darka wspólnotowa), na jej obszarze nadal nie ma mowy o podobnie spraw
nie dokonującej się wymianie medialnej informacji politycznej. Ta sfera ściśle 
związana jest bowiem z językiem jako elementem nośnym kultur narodo
wych, który stanowi bardziej skuteczną barierę wymiany niż wyłącznie kul
tura i model przedsiębiorczości, przyjęte w danym społeczeństwie. Te ostat
nie znacznie łatwiej i szybciej, jak się zdaje, poddają się i adaptują do nowych 
warunków funkcjonowania, ponieważ wizja możliwych zysków (a czasem po 
prostu zwykła i wyraźniej dostrzegana potrzeba przetrwania na rynku), sta
nowią niezwykle silny bodziec do podjęcia wysiłku na rzecz zmiany5. Tym
czasem występująca w Europie wielość języków, będących nie tylko kodami 
komunikacji, ale i głównymi nośnikami kultury narodowej określonych spo
łeczności, stanowi istotną przeszkodę uniemożliwiającą powstanie przestrzeni 
dla wspólnego dyskursu europejskiego, w sensie wspólnego forum wymiany 
myśli i informacji, bez których szerokim kręgom Europejczyków trudno się 
nawzajem poznać i zrozumieć i bez których trudno sobie wyobrazić powsta
nie podwalin wspólnej europejskiej tożsamości, stanowiącej spoiwo trwale 
łączące Europejczyków w zglobalizowanym świecie. Tożsamość europejska ro
zumiana jest w tym kontekście zgodnie z definicją przyjętą przez Jerzego Mi
kułowskiego Pomorskiego, czyli jako świadomość wartości łączących miesz
kańców kontynentu europejskiego, i jest równoznaczna z poczuciem łączności 

5 Pewnie właśnie z tego powodu przez całe stulecia niezwykle skutecznymi łącznikami 
pomiędzy różnymi kulturami byli właśnie kupcy (oraz rzemieślnicy, mnisi czy uczeni, a zatem 
wszyscy ci ludzie, którzy mieli do zaoferowania zagranicy inny „towar”, czy raczej usługi) po
trafiący pokonać barierę języka. To właśnie te jednostki (transnarodowość miała więc niemal 
od zawsze wymiar wyłącznie indywidualny) stawały się w swoim kraju często prekursorami 
nowych idei i rozwiązań, które podpatrzyły w innych krajach. H. J. Kleinsteuber, Strukturwan
del der europäischen Öffentlichkeit? Der Öffentlichkeitsbegriff von Jürgen Habermass und die 
European Public Sphere, [w: ] L. M. Hagen (Hrsg. ), Europäische Union und mediale Öffentlich
keit. Theoretische Perspektiven und empirische Befunde zur Rolle der Medien im europäischen 
Einigungsprozess, Robert von Halem Verlag, Köln 2004, s. 35. 
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narodów wchodzących w skład Wspólnot Europejskich6. Definicja ta okazu
je się również zbieżna z ujęciem proponowanym w ślad za niemieckim poli
tologiem Peterem Grafem von Kielmannseggiem przez Jürgena Habermasa. 
Według niego tożsamość europejska to świadomość „zobowiązania wobec eu
ropejskiego dobra wspólnego’'7. Jaką rolę w tym procesie mogą odgrywać me
dia masowe i ich przekaz? 

6 J. Mikułowski Pomorski, Komunikacja międzykulturowa. Wprowadzenie, wyd. 2, Wy
dawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2003, s. 90; zob. także: E Gołemb- 
ski, Tożsamość europejska (aspekty teoretyczne), s. 13-67, [w: ] F. Gołembski (red. ), Tożsamość 
europejska, Biblioteka Europejska, nr 1, INP UW, Warszawa 2005. 

7 J. Habermas, Obywatelstwo a tożsamość narodowa. Rozważania nad przyszłością Euro
py, tłum. B. Markiewicz, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1993, s. 19. 

’ W. Schulz, Politische Kommunikation, [w: j G. Bentele, H. -B. Brosius, O. Jarren (Hrsg. ), 
Handbuch Öffentliche Kommunikation, Westdeutscher Verlag, Opladen-Wiesbaden 2003, 
s. 458. 

’ Ibidem. 
10 „Kommunikation bezeichnet den Vorgang der Bedeutungsvermittlung. Politik ist je

nes gesellschaftliche Teilsystem, daß allgemein verbindliche Entscheidungen generiert. Po
litische Kommunikation ist ein zentraler Mechanismus bei der Herstellung, Durchsetzung 
und Begründung derselben”. U. Saxer, System, Systemwandel und politische Kommunikation, 
[w: ] O. Jarren, U. Sarcinelli, EU. Laxer (Hrsg. ), Politische Kommunikation in der demokratischen 
Gesellschaft. Ein Handbuch, Westdeutscher Verlag, Wiesbaden 1998, s. 25. Również w ślad

Rozważania na ten temat dotyczą komunikacji politycznej jako subdyscy- 
pliny nauki o komunikowaniu. Działalność poznawcza w obrębie komuni
kacji politycznej dokonuje się bowiem na podstawie dwóch istotnych pytań: 
1) w jaki sposób komunikowanie społeczne (w tym media) wpływa na - albo 
warunkuje - procesy i strukturę polityczną?; 2) w jaki sposób polityka wpły
wa na - albo warunkuje - komunikowanie społeczne? 8 Badania w obszarze tej 
dyscypliny koncentrują się głównie wokół zagadnień komunikacji społecznej 
w wymiarze masowym, w szczególności zaś dotyczą politycznej roli środków 
masowego przekazu. 

Sposób rozumienia zakresu pojęciowego terminu komunikacja polityczna 
jest różny dla poszczególnych badaczy, co stanowi konsekwencję odmiennego 
pojmowania dwóch kluczowych pojęć składowych terminu komunikacja poli
tyczna - polityki i komunikacji9 10. Ulrich Saxer przyjmuje na przykład w swoich 
rozważaniach następującą roboczą definicję operacyjną: komunikacja ozna
cza procedurę przekazu znaczenia. Polityka jest tym społecznym podsystemem, 
który generuje ogólnie wiążące decyzje. Komunikacja polityczna jest central
nym mechanizmem [służącym] do ich [tj. decyzji politycznych] powstawania, 
przeforsowania i uzasadniania19. Otfried Jarren i Patrick Donges definiują ko
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komunikację polityczną w sposób zbieżny do Samara jako centralny mechanizm 
formułowania, agregacji, powstawania i przeforsowania ogólnie więżących 
decyzji politycznych11. Winfried Schulz definiuje komunikację polityczną, sto
sując z kolei odniesienie do kategorii aktorów politycznych. Według tego autora 
komunikacją polityczną jest komunikacja, którą podejmują aktorzy polityczni, 
która jest do nich adresowana lub która zawiera odniesienie do nich, ich działań, 
warunków i zasad11. Aktorami politycznymi są przy tym dla Schulza ci, któ
rych działanie ma wymiar polityczny, a więc podmioty uczestniczące w pro
cesie powstawania ogólnie obowiązujących decyzji dotyczących kompetencji 
poszczególnych władz i podziału dostępnych dóbr. Typowymi aktorami w uję
ciu Schulza są partie polityczne, parlamenty, grupy interesów, rządy, państwa 
oraz ich członkowie ew. przedstawiciele13, a także zwykli obywatele dokonujący 
określonych wyborów politycznych. Doris Graber natomiast zwraca uwagę, 
że aktorzy polityczni często pełnią funkcję nadawców w procesie komunika
cji politycznej, i wśród nadawców tych - obok polityków i zwykłych obywa
teli - wspomniana autorka wymienia także członków grup interesów, a poza 
nimi także jeszcze dziennikarzy14. Otfried Jar ren i Patrick Don ges wyróżniają 
zaś trzy typy aktorów politycznych. Pierwszym z nich są aktorzy indywidual
ni (Nitem. individuelle Akteure). Kategorię drugą stanowią aktorzy kolektywni 
(Nitem. kollektive Akteure), do których należą związki i ruchy społeczne, pod-

za Laxerem formułuje definicję komunikacji politycznej Słownik terminologii medialnej wy
dany pod redakcją Walerego Pisarka nakładem Wydawnictwa Universitas (Kraków 2006, 
s. 99). Szerzej na temat zakresu znaczeniowego komunikacji politycznej oraz międzykultu
rowej i międzynarodowej komunikacji politycznej zob. także w: A. Szymańska, Medialne fia
sko zjednoczenia? Media opiniotwórcze w sytuacji przełomu politycznego na przykładzie nie
mieckiego zjednoczenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 13-43, 
a także: A. Bess, A. Szymańska, Pomost medialny..., op. cit., s. 19-27; A. Szymańska, A. Bess, 
Mniejszości narodowe, etniczne i religijne w przekazie mediów. Metodologia międzynarodowych 
badań porównawczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, s. 9-12. 

11 „der zentrale Mechanismus bei der Formulierung, Aggregation, Herstellung und Durch
setzung kollektiv bindender Entscheidungen”. O. Jarren, P. Donges, Politische Kommunikation 
in der Mediengesellschaft. Eine Einführung. Band 1: Verständnis, Rahmen und Strukturen, wyd. 2 
zmienione, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2006, s. 22. 

12 „die Kommunikation, die von politischen Akteuren ausgeübt wird, die an sie gerichtet 
ist, oder die politische Akteure, ihr Handeln und ihre Kognitionen beinhaltet”. W. Schulz, Politi
sche Kommunikation. Theoretische Ansätze und Ergebnisse empirischer Forschung, wyd. 2. zmie
nione i poszerzone, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2008, s. 16.

13 „[Typische politische Akteure] sind Parteien, Parlamente, Interessengruppen, Regie
rungen, Staaten und ihre jeweiligen Mitglieder bzw. Repräsentanten”. Ibidem.

14 D.A. Graber, Political Communication Faces the 21 st Century, „Journal of Communi- 
cation”, 55(3), 2005, s. 479.
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legające kontroli własnych członków. Ostatnim typem aktorów są aktorzy kor
poracyjni (niem. korporative Akteure). Należą do nich urzędy, przedsiębiorstwa 
oraz wszelkie inne organizacje o strukturze hierarchicznej15. Jarren i Donges 
wyróżniają także pięć cech charakteryzujących aktorów politycznych. I tak 
oto w ich ujęciu aktor polityczny: 1) posiada określone interesy i skupia się na 
realizacji konkretnych celów; 2) ma również ustalony system wartości i wzor
ców poznawczych; 3) dysponuje środkami i narzędziami, pozwalającymi osią
gnąć wyznaczony cel (należą do nich członkowie, zwolennicy czy sojusznicy 
aktora, a także pieniądze, wpływy, posiadana władza, zasoby personalne itp.); 
4) dysponuje strategią, która umożliwia właściwe zarządzanie posiadanymi 
środkami; 5) sam postrzega siebie jako aktora politycznego i jest uznawany 
za takiego także przez innych16. Media masowe spełniają wszystkie te kryte
ria i jako takie zdecydowanie muszą być uwzględniane jako liczący się aktor 
na scenie politycznej17 18.

15 O. Jarren, P. Donges, Politische Kommunikation in der Mediengesellschaft. Eine Ein
führung, wyd. 3 zmienione i zaktualizowane, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 
2011, s. 42-43.

16 Ibidem, s. 44.
17 Zob. F. Esser, C. Reinemann, D. Fan, Spin Doctors in the United States, Great Britain, and 

Germany. Metacommunication about Media Manipulation, „Press/Politics”, 6(1), 2001, s. 16-45.
18 „It is known that lacking direct personal contact with or reliable interpersonal channels 

of information about the foreign policy process. [...] It is a truism that if we are not aware 
of something, we cannot have opinions about it or attitudes towards it. The media affect our 
cognitions and cognitions are the first link in the awareness-information-attitudes-behavior 
chain”. J. Ramaprasad, Media Diplomacy..., op.cit., s. 71.

Media masowe i ich przekaz, o czym wspominano już wcześniej, posiadają 
przy tym znaczenie szczególne w komunikacji politycznej w odniesieniu do 
poziomu polityki międzynarodowej. Ta ich szczególna rola wynika z możli
wości przekazywania informacji z krajów geograficznie odległych od miejsca, 
gdzie przebywa odbiorca przekazu. Wiedzę o nich może on czerpać głównie 
z mediów, bez których byłby zapewne pozbawiony możliwości wyrobienia so
bie opinii na temat przebiegu oraz znaczenia zachodzących tam wydarzeń: Po
wszechnie wiadomo, że brakuje bezpośredniego kontaktu osobistego lub innych 
wiarygodnych interpersonalnych kanałów informacyjnych odnośnie do spraw 
zagranicznych. [...] Truizmem jest stwierdzenie, że jeśli o czymś nie wiemy, to 
nie możemy mieć na ten temat ani opinii, ani żadnej względem tego postawy. 
Media oddziałują na naszą percepcję, a ta jest pierwszym ogniwem w łańcuchu 
świadomość-informacja-postawa-działanie16. To media kierują zatem uwagę 
na wydarzenia zachodzące na międzynarodowej scenie politycznej, czyli poza 
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granicami kraju macierzystego odbiorcy. Sposób prezentacji owych wydarzeń 
ma istotny wpływ na ich postrzeganie: Media masowe siłą rzeczy odgrywają 
znaczącą rolę w przykuwaniu uwagi publicznej do spraw zagranicznych. Wy
darzenia związane ze sprawami zagranicznymi najczęściej mają miejsce poza 
sferą bezpośredniego doświadczenia - jeśli się o nich dowiadujemy, to najczę
ściej dzieje się tak w rezultacie medialnego przekazu19. To zaś czyni media nie
odzownym elementem składowym procesu międzynarodowej komunikacji 
politycznej, także w wymiarze europejskim. I tak, jak mowa będzie o tym jesz
cze poniżej, przy okazji rozważań odnoszących się do modeli relacji mediów 
i polityki zagranicznej, w tym kontekście media nierzadko przyjmują na siebie 
rolę aktywnego kreatora dyskursu politycznego: jako brokerzy [negocjatorzy] 
dyplomatyczni media prowadzą, a czasami same inicjują mediacje międzyna
rodowe i czynią to w sposób, w którym często zaciera się różnica pomiędzy rolą 
reportera i dyplomaty20. Co więcej, wpływ, jaki media wywierają w procesie 
międzynarodowej komunikacji politycznej, nie zależy wyłącznie od intencji 
zespołów redakcyjnych czy poszczególnych dziennikarzy. Już sama obecność 
mediów nie jest bowiem obojętna dla sposobu, w jaki współcześnie doko
nuje się międzynarodowa komunikacja polityczna, bez względu na to, jaką 
rolę - pasywną czy aktywną - media zechcą odgrywać w jej procesie. Dlate
go też należy uwzględniać wszystkie możliwe do pomyślenia aspekty/formy 
udziału mediów: aktywne i pasywne, zamierzone i niezamierzone, o dużym 
i mniejszym znaczeniu, subtelne i bardziej dosadne21. Jaka rola zatem przypa
da mediom w debacie europejskiej?

19 „The mass media necessarily play a significant role in determining public attention 
to foreign affairs. Foreign affairs events most often take place beyond the realm of personal 
expérience - if we learn about these events, it is almost surely the product of media coverage”. 
S.N. Soroka, Media, Public Opinion, Foreign Policy, op.cit., s. 42-43.

20 „as diplomatie brokers, the media conduct, and sometimes initiate international mé
diation, in ways that often blur the distinctions between the rôles of reporters and diplo- 
mats”. D. Shinar, Media Diplomacy and 'Peace Talk’, „International Communication Gazet
te”, vol. 62, 2000, s. 83.

21 J. Ramaprasad, Media Diplomacy..., op.cit., s. 77.
22 Pojęcia te są tożsame i jako takie będą w niniejszym opracowaniu używane wymiennie.

Polityka europejska i krajowa oraz media oddziałują na siebie wzajem
nie, jak również na członków społeczeństw europejskich, w przestrzeni ko
munikacyjnej, którą w literaturze przedmiotu określa się mianem europej
skiej sfery publicznej, ewentualnie europejskiej przestrzeni publicznej22 (niem. 
europäische Öffentlichkeit). Samo pojęcie europejskiej przestrzeni publicznej 
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w ujęciu różnych autorów opisywane jest w sposób dość zróżnicowany: albo 
jako przestrzeń komunikacyjna (niem. Kommunikationsraum), albo sieć po
wiązań komunikacyjnych (niem. Kommunikationsnetzwerk), albo system ko
munikacji (niem. Kommunikationssystem) bądź forum komunikacji (niem. 
Kommunikationsforum), czy wreszcie jako przestrzeń komunikacyjna (niem. 
Kommunikationssphäre) lub proces porozumiewania się społeczeństwa (niem. 
Verständigungsprozess der Gesellschaft) europejskiego23. Zgodnie z definicją 
Hansa-Jürgena Trenza, nawiązującą w swoim zakresie pojęciowym do termi
nów proponowanych przez Jürgena Habermasa i Bernharda Petersa, przez 
sferę publiczną rozumie się intersubiektywnie podzieloną, komunikacyjnie 
ustrukturyzowaną przestrzeń wzajemnej obserwacji24. Sfera publiczna jest 
jednakowoż tylko pewnym konstruktem teoretyczno-normatywnym i w sen
sie empirycznym nie istnieje jako jednolita i jednorodna przestrzeń wymiany 
poglądów politycznych ani na poziomie krajowym, ani europejskim25. W rze
czywistości przestrzeń publiczna okazuje się bardzo zróżnicowana pod wzglę
dem swojej struktury i składa się z wielu pomniejszych przestrzeni, w których 
toczy się debata. W praktyce w wielu analizach o charakterze empirycznym 
sfera publiczna operacjonalizowana jest zatem jako natężenie (rozumiane jako 
ilość i gęstość) działań komunikacyjnych, podejmowanych w danej przestrze
ni przez różnego typu aktorów. W kontekście procesu integracji europejskiej 
wielu autorów zwraca uwagę na znacznie mniejsze natężenie działań komu
nikacyjnych w przestrzeni komunikacji transnarodowej (europejskiej) niż 
w przypadku komunikacji na poziomie krajowym, co nie sprzyja ani budo
waniu europejskiej tożsamości, ani legitymizacji polityki instytucji europej
skich26. Znaczenie europejskiej sfery publicznej dla polityki i procesu integracji 
europejskiej jest bowiem analogiczne do znaczenia krajowej sfery publicznej 
dla poziomu polityki krajowej i odnosi się do politycznych oraz społecznych 
funkcji mediów, w szczególności zaś do roli mediów w zakresie legitymizacji 

23 M. Latzer, F. Saurwein, Europäisierung durch Medien: Ansätze und Erkenntnisse der 
Öffentlichkeitsforschung, [w:J W.R. Langenbucher, M. Latzer (Hrsg.), Europäische Öffentlich
keit und medialer Wandel. Eine transdisziplinäre Perspektive, VS Verlag für Sozialwissenscha
ften, Wiesbaden 2006, s. 11.

24 H.-J. Trenz, Korruption und politischer Skandal in der EU. Auf dem Weg zu einer 
europäischen politischen Öffentlichkeit, [w:] M. Bach (Hrsg.), Die Europäisierung nationaler 
Gesellschaften, „Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie”, Sonderheft 40, West
deutscher Verlag, Wiesbaden 2000, s. 333.

25 J. Habermas, Obywatelstwo a tożsamość narodowa..., op.cit., s. 20.
26 M. Latzer, F. Saurwein, Europäisierung durch Medien..., op.cit., s. 11.
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polityki i integracji społeczeństwa. Zasięg i jakość europejskiej sfery publicz
nej często łączone są więc z oceną jakości waloru demokratyczności samej 
UE. Wąski zakres obecności europejskiej sfery publicznej ocenia się jako istot
ny uszczerbek waloru demokratyczności instytucji unijnych, a zatem deficyt 
europejskiej sfery publicznej utożsamia się z deficytem demokracji struktur 
unijnych27. We wstępie do publikacji poświęconej medialnej sferze publicznej 
w UE28 29 Lutz M. Hagen zwraca uwagę na ogromne oczekiwania, jakie w związ
ku z tym powszechnie wiąże się w Unii z przekazem mediów jako antidotum 
na wszelkie deficyty demokracji instytucji unijnych: W mediach masowych są 
pokładane wielkie nadzieje, zgodnie z którymi media mogą/potrafią zaradzić 
deficytowi demokracji w Unii Europejskiej. W swojej funkcji społecznej, jako 
czwarta władza, media powinny przyczyniać się do krzewienia wspólnej toż
samości wśród obywateli Unii. Poprzez odpowiednio szeroko zakrojoną i pogłę
bioną informację powinny pozwalać na powstanie dyskursu transnarodowego, 
który pomógłby demokratyzować Europę i legitymizować UE19. Czy media są 
jednak w stanie sprostać tym oczekiwaniom?

27 Ibidem, s. 10.
28 L.M. Hagen (Hrsg.), Europäische Union und mediale Öffentlichkeit. Theoretische Perspek

tiven und empirische Befunde zur Rolle der Medien im europäischen Einigungsprozess, Robert 
von Halem Verlag, Köln 2004.

29 „Auf den Massenmedien ruhen große Hoffnungen, wonach sie Demokratiedefizite in 
der Europäischen Union beheben können. In ihrer öffentlichen Funktion, als vierte Gewalt 
sollen die Medien eine gemeinsame Identität unter EU-Bürgern stiften. Sie sollen durch hinlän
glich breite und tiefe Information den transnationalen Diskurs erstehen lassen, die politische 
Kommunikation über Europa demokratisieren und die EU legitimieren helfen”. Ibidem, s. 7.

30 M. Latzer, F. Saurwein, Europäisierung durch Medien..., op.cit., s. 12.

W rozważaniach teoretycznych, odnoszących się do znaczenia europejskiej 
sfery publicznej, punkt odniesienia poszczególnych koncepcji stanowią róż
norakie funkcje społeczne mediów, którym autorzy tych koncepcji przypisują 
rangę najwyższą. Największą uwagę badacze przywiązują, co jest absolutnie 
zrozumiałe, do funkcji legitymizacyjnej i integracyjnej mediów30. W bada
niach empirycznych dotyczących europejskiej przestrzeni publicznej, a podej
mowanych w nurcie liberalnych teorii demokracji przedstawicielskiej, uwaga 
badaczy skupia się więc na widzialności UE, jej instytucji oraz aktorów, a tak
że tematyki integracyjnej w przekazie mediów, ewentualnie czynnikach, które 
ową widzialność potęgują lub osłabiają. W świetle tej tradycji badawczej uwaga 
mediów stanowi warunek nieodzowny dla zapewnienia przejrzystości i kon
troli polityki na poziomie europejskim, a zatem znaczenie mediów w debacie 
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europejskiej polega w tym ujęciu na sprawowaniu kontroli nad instytucjami 
unijnymi. W badaniach podejmowanych w nurcie teorii pluralistyczno-par- 
tycypacyjnych podkreśla się z kolei znaczenie europejskiej sfery publicznej 
jako przestrzeni dla zaistnienia reprezentatywnego i możliwie zróżnicowane
go spektrum opinii, które nie ogranicza się do grona głównych aktorów poli
tycznych, lecz obejmuje również takich aktorów peryferyjnych, jak obywatele, 
organizacje pozarządowe itd. W przedstawionej tradycji badawczej zadaniem 
mediów jest więc zapewnienie forum wymiany opinii możliwie szerokiemu 
spektrum aktorów. W tym ujęciu to właśnie stanowi najważniejszy wskaźnik 
znaczenia mediów w debacie europejskiej. W centrum zainteresowania badań 
podejmowanych w nurcie teorii demokracji deliberatywnej znajdują się nato
miast praktyka zachodzącego procesu komunikacji transnarodowej, czynniki 
wpływające na jego jakość oraz jakość dyskursu dotyczącego europejskich te
matów politycznych. Znaczenie mediów w debacie europejskiej polega więc 
w tym ujęciu na stwarzaniu przestrzeni dla komunikacji transnarodowej31.

31 Ibidem, s. 13-14.
32 L.M. Hagen (Hrsg.), Europäische Union und mediale Öffentlichkeit..., op.cit., s. 7-8. Zob. 

także eseje Jochena Petera pt. Kaum vorhanden, thematisch homogen und eher negativ - Die 
alltägliche Fernsehberichterstattung über die Europäische Union im internationalen Vergleich, 
s. 146-161, oraz Marthy Kalantzi pt. Europa in der Tagespresse Deutschlands und Griechen
lands - Ergebnisse einer empirischen Untersuchung, s. 178-194.

33 L.M. Hagen (Hrsg.), Europäische Union und mediale Öffentlichkeit..., op.cit., s. 7-8.

Jak pokazują wyniki wielu badań, w tym także rezultaty analiz zaprezento
wanych w pracy pod redakcją Hagena, które - co warte odnotowania - zosta
ły przeprowadzone jeszcze przed rozszerzeniem UE na Wschód o kolejnych 
10 państw członkowskich, media niestety nie radzą sobie z oczekiwaniami, 
jakie są przed nimi stawiane w związku z procesem integracji europejskiej. 
Przekaz mediów dotyczący wydarzeń i spraw europejskich związanych z pro
cesem integracji europejskiej jest niewspółmiernie skromny w porównaniu do 
znaczenia i wpływu polityki i decyzji wspólnotowych na życie codzienne oby
wateli państw członkowskich32. Przekaz mediów dotyczący UE bywa poza tym 
nader często redukowany do wymiaru ekonomicznego procesu europejskiej 
integracji, a w poszczególnych krajach członkowskich prezentuje się go niemal 
wyłącznie z perspektywy interesu narodowego i korzyści odnoszonych przez 
to konkretne państwo33. Płaszczyzna niezbędna do powstania wspólnego dys
kursu europejskiego pojawia się więc jedynie sporadycznie i dotyczy zwykle 
jakichś palących wydarzeń na arenie międzynarodowej, takich jak wojna w Ko
sowie, czy ostatnio także konflikty na Ukrainie i Syrii, lub wydarzeń wewnątrz 
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Unii, budzących szczególnie silne kontrowersje (kryzys grecki, kryzys uchodź
ców, Brexit). W tej sytuacji nie może dziwić, że rozszerzenie struktur Unii na 
Wschód o kolejnych 10 państw narodowych, które nastąpiło później, rozbudo
wujące wewnętrzny dyskurs europejski o kolejnych 10 narodowych punktów 
widzenia, jeszcze mocniej, jak się zdaje, pogłębiło kryzys tożsamościowy UE.

Hartmut Weßler34, podejmujący w przywoływanej powyżej publikacji roz
ważania dotyczące struktury i funkcji europejskiej sfery publicznej, stoi więc 
na stanowisku, że możliwości mediów są zdecydowanie mniejsze niż stawiane 
im oczekiwania. Dzieje się tak właśnie dlatego, że europejska sfera publiczna 
nie istnieje w liczbie pojedynczej. Europejska sfera publiczna istnieje jedynie 
w liczbie mnogiej i ma postać wielogłosu dyskursów mediów krajowych. Eu
ropa nie oferuje swoim mieszkańcom żadnej wspólnej, ponadnarodowej oferty 
medialnej35, sprzyjającej powstaniu wspólnej, jednolitej dla wszystkich Europej
czyków tożsamości europejskiej. Formowanie się europejskiej sfery publicznej 
było i jest więc procesem, który - jak na razie - dokonuje się tylko punktowo, to 
znaczy wyłącznie wówczas, kiedy media w różnych państwach członkowskich 
Unii przez moment zajmują się tym samym tematem, a zatem poszczególne 
dyskursy narodowe zyskują na krótki czas swoisty „wspólny mianownik”. Ta
kie sytuacje stanowią jednak wyjątek, a nie regułę i dotyczą takich wydarzeń 
bądź aktorów, których cechuje szczególna atrakcyjność w rozumieniu logiki 
mediów, to znaczy których zasięg i znaczenie są nadzwyczajne, którzy wzbu
dzają ponadprzeciętne emocje itp., co jednak niestety zdecydowanie sprzyja 
negatywnemu nacechowaniu owego „wspólnego mianownika”. Te ustalenia 
pozwoliły Weßlerowi na sformułowanie dość nieprzyjemnej dla prognozo
wanej na tej podstawie przyszłości Unii tezy, a mianowicie, że europejską sferę 
publiczną utrzymuje przy życiu konflikt36. Zjawisko to, na które uwagę zwrócił 
Hartmut Weßler, jest o tyle niepokojące, że media są ważną instancją integra
cji społecznej. Mechanizm integracji dokonujący się za ich pośrednictwem 

34 H. Weßler, Kulturelle und politische Integration durch Medien? Theoretische Überlegungen 
zur Europäisierung von Öffentlichkeit, s. 13-28, [w:] L.M. Hagen (Hrsg.), Europäische Union 
und mediale Öffentlichkeit..., op.cit.

35 Istniejące, głównie anglojęzyczne, media ogólnoeuropejskie, takie jak brukselski ty
godnik „European Voice”, dziennik ekonomiczny „Wall Street Europę” czy telewizyjny kanał 
informacyjny „Euronews” (emitujący programy - oprócz języka angielskiego - także w języ
kach francuskim, niemieckim, hiszpańskim i włoskim) nadal nie zdobyły uznania szerokiej 
publiczności w krajach członkowskich. Korzysta z nich wyłącznie niewielkie grono fachow
ców. H.J. Kleinsteuber, Strukturwandel der europäischen Öffentlichkeit?, op.cit., s. 37.

36 „Europäische Öffentlichkeit lebt vom Konflikt”. H. Weßler, Kulturelle und politische In
tegration durch Medien?, op.cit., s. 24.
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polega na włączaniu członków społeczeństwa, przyjmujących rolę odbior
ców ich przekazu, do życia publicznego, toczącego się w danej przestrzeni 
publicznej, której ten przekaz dotyczy. Jeśli więc ów sporadycznie powstający 
przekaz, mogący się stać europejskim „wspólnym mianownikiem”, jest nace
chowany negatywnie, to integracja społeczna nie może się dokonać. W takiej 
sytuacji Europejczyków połączyć może co najwyżej niewiara w szanse powo
dzenia projektu europejskiego. Toczące się na łamach europejskich mediów 
w ostatnim czasie debaty na temat kryzysów greckiego i ukraińskiego czy fali 
uchodźców przybyłych w 2015 roku (i stale napływających) do Europy zdają 
się potwierdzać tezę Weßlera.

Powstaniu europejskiej sfery publicznej nie sprzyja również fakt, że temu 
zwykle mocno negatywnemu nacechowaniu „wspólnego mianownika” towa
rzyszy na dodatek „krajowa” rama interpretacyjna (framing). Jak pokazują 
wyniki analiz zawartości mediów różnych państw członkowskich, prowadzo
ne przez badaczy przy okazji debat o konstytucji europejskiej oraz traktatu 
lizbońskiego, poszczególne krajowe dyskursy medialne co prawda rzeczywi
ście podejmowały te tematy w zbieżnym czasie, lecz w różnych interpretacjach 
i w różnym kontekście dyskusji i debat prowadzonych w kraju macierzystym, 
co nie sprzyjało powstaniu transnarodowej wymiany idei europejskich37. Poza 
tym w przekazie mediów krajowych inna jest też percepcja korzyści płyną
cych z istnienia UE w poszczególnych państwach członkowskich. Czytelne 
zabarwienie narodowe w tym kontekście wyraźnie widać również w zorien
towaniu narracji europejskiej, prezentowanej w przekazie mediów krajowych 
w państwach wspólnoty. Na przykład w Niemczech i Hiszpanii w dyskursie 

37 D. Lichtenstein, Ch. Eilders, Konstruktionen europäischer Identität in den medialen De
batten zur EU-Verfassung. Ein inhaltsanalytischer Vergleich von fünf EU-Staaten, „Publizistik”, 
60. Jahrgang, 2015, Springer Fachmedien, Wiesbaden 2015, s. 281. Autorzy powołują się na 
wyniki następujących badań: S. Adam, Symbolische Netzwerke in Europa. Der Einfluss der na
tionalen Ebene auf europäische Öffentlichkeit. Deutschland und Frankreich im Vergleich, Her
bert von Halem Verlag, Köln 2007; C. Butter, Getrennt vereint? Die Debatte um die europäische 
Verfassung in den drei großen Ländern der EU, s. 119-172, [w:] M. Tatur (Hrsg.), Nationales 
oder kosmopolitisches Europa? Fallstudien zur Medienöffentlichkeit in Europa, VS Verlag für 
Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2009; E. Dietzsch, Europas Verfassung und die Medien. Deut
schland und Frankreich im Vergleich, Tectum Verlag, Marburg 2009; M. Tatur, „Europa" als 
Gegenstand nationaler Mobilisierung und Demobilisierung. Der Brüsseler Gipfel 2007 zum „Re
formvertrag" in der deutschen, französischen, britischen undpolnischen Presse, s. 173-202, [w:] 
M. Tatur (Hrsg.), Nationales oder kosmopolitisches Europa? Fallstudien zur Medienöffentlichkeit 
in Europa, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2009; P. Statham, H.-J. Trenz, The 
Politicization of Europę. Contestingthe Constitution in the Mass Media, Routledge, London 2013.
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mediów proces integracji europejskiej postrzegany jest w kontekście trudnej 
przeszłości historycznej tych krajów jako szansa na swoistą rehabilitację dzie
jową. W Wielkiej Brytanii z kolei media najchętniej przyglądają się postępowi 
integracji w kontekście pogłębiającej się współpracy gospodarczej, przy czym 
układ odniesienia stanowi dla nich w tej optyce brytyjska idea Common- 
wealthu. W Polsce i innych krajach tego regionu Europy członkostwo w struk
turach Unii traktowane jest z kolei jako szansa na gospodarczy i polityczny 
rozwój lub - jak w przypadku Bułgarii - jako sposób skompensowania słabo
ści własnego systemu politycznego38.

38 Ibidem.
35 J. Gerhards, Europäisierung von Ökonomie und Politik und die Trägheit der Entstehung 

einer europäischen Öffentlichkeit, s. 277-305, [w:] M. Bach (Hrsg.), Transnationale Integrations
prozesse in Europa, Sonderheft der „Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie”, 
Westdeutscher Verlag, Opladen 2000.

Rozważania dotyczące warunków, jakie musiałyby zostać spełnione, aby 
wewnątrz Unii mogła powstać wspólna sfera publiczna, podejmował też inny 
niemiecki badacz Jiirgen Gerhards39. Wśród pięciu przesłanek, które uznał za 
absolutnie nieodzowne, autor ten na pierwszym miejscu wymienił istnienie 
we wszystkich państwach członkowskich rozwiązań prawnych gwarantują
cych wolność słowa i wolność mediów. Drugim czynnikiem była, w jego opi
nii, dostępność efektywnych i skutecznych technologii przekazu informacji. 
Przesłanką trzecią była obecność w Europie zainteresowanego audytorium, 
które aktywnie korzysta z przekazu i jest kompetentne/zdolne do podjęcia 
dyskusji. Czynnik czwarty to profesjonalizacja zawodów medialnych, w tym 
w szczególności dziennikarstwa i menedżerów zarządzających mediami. Ostat
nim z elementów mających umożliwić powstanie europejskiej sfery publicznej 
było wykształcenie się kategorii kolektywnych aktorów politycznych, którzy 
zabieraliby głos na europejskim forum publicznym i - promując na nim na 
przykład swoje programy wyborcze - znosiliby, a przynajmniej osłabiali, ba
rierę istniejących granic narodowych sfer publicznych. Co ciekawe, w tamtym 
czasie (2000 r.) przeszkód stających na drodze powstaniu europejskiej sfery 
publicznej Gerhards upatrywał jedynie w zakresie trzeciej i piątej z wymie
nionych powyżej przesłanek. W przypadku przesłanki trzeciej jego zastrzeże
nia budziła przywoływana już wcześniej kwestia wielojęzyczności kontynentu 
europejskiego. Prawdziwą barierą była jednak, jego zdaniem, przede wszyst
kim przesłanka piąta, jako że granice narodowych sfer publicznych pokry
wają się z granicami terytorialnymi poszczególnych państw członkowskich, 
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wewnątrz których dokonywane są wszystkie wybory polityczne. W związku 
z tym kolektywni aktorzy polityczni, obecni na forum europejskim, adresują 
swoje wypowiedzi nie do wszystkich Europejczyków jako całości, lecz jedynie 
do określonego narodowego audytorium40.

40 Ibidem, s. 289-292.
41 Zob. wyniki badań projektu pilotażowego Media Pluralism Monitor 2015 (Monitoring 

Riskfor Media Pluralism in EU MEmber States) na temat pluralizmu mediów w Europie (dane 
dotyczą 2015 r. i odnoszą się do 19 państw członkowskich, w styczniu 2017 r. planowana jest 
publikacja raportu, obejmującego sytuację mediów w 2016 r. i dotyczącego 30 państw euro
pejskich), http://monitor.cmpf.eui.eu/mpm2015/results/ (data odsłony: 16.11.2016).

42 J. Tunstall, Trends in News Media and Political Journalism, [w:] R. Kuhn, E. Neveu, 
Political Journalism. New Challenges, New Practices, Routledge, London-New York 2002, s. 231.

43 Więcej informacji o specyfice rynków poszczególnych krajów zob. wyniki projektu 
Media Pluralism Monitor 2015, op.cit.

Z dzisiejszej perspektywy powstanie europejskiej sfery publicznej wydaje się 
jeszcze trudniejsze, a zakres istniejących przeszkód znacznie wykracza poza te 
dwie przesłanki stanowiące źródło niepokoju Gerhardsa. Zmiany, jakie nastąpiły 
w ostatnim czasie w sferze regulacji prawnych dotyczących sposobu funkcjono
wania mediów w wielu krajach członkowskich, zwłaszcza naszego regionu (m.in. 
na Węgrzech, w Polsce), czy też sprawach własności mediów (m.in. w Czechach, 
na Słowacji, ale i w wielu krajach tzw. starej Europy41) stawiają pod znakiem za
pytania możliwość realizacji także pierwszej z przesłanek wymienianych przez 
Gerhardsa. Oprócz tego przeobrażenia, jakie nastąpiły (i nadal następują) na 
samym rynku mediów, powodują obawy, czy rzeczywiście możliwa jest dzisiaj 
realizacja również przesłanki czwartej. Poziom profesjonalizmu zawodu dzien
nikarza i jakość funkcjonowania mediów (jakość ich przekazu) nieodmiennie 
wiążą się bowiem z finansową sferą działania mediów, które od wielu lat nęka 
głęboki kryzys. Różne są też charakterystyki rynków mediów i tradycje dzien
nikarstwa w krajach członkowskich. Jak wskazuje Jeremy Tunstall, na przykład 
różnice pomiędzy sposobem uprawiania i percepcją dziennikarstwa politycznego 
w Grecji i Niemczech są olbrzymie. W 2002 roku, kiedy prowadził te rozważania, 
Niemcy nadal posiadały silne media publiczne, a ich rynek cechowały także sil
na pozycja i wysokie czytelnictwo prasy, podczas gdy Grecja miała bardzo słabe 
media publiczne oraz bardzo ograniczoną ofertę tytułów prasowych, wśród któ
rych dominowała popołudniowa prasa tabloidowa. Zupełnie inny niż niemiecki 
były także rynki mediów włoskich i francuskich, a rynek medialny Skandynawii 
znacznie różnił się od hiszpańskiego itd.42 A to i tak dopiero kilka przykładów 
niezwykle bogatego zróżnicowania europejskich rynków medialnych43. Nie do 
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przecenienia wydaje się również ogólnie panujący w EU klimat zniechęcenia 
i bezwładu. Powoduje on, że także gotowość poszczególnych audytoriów na
rodowych do interesowania się i pozytywnego angażowania w sprawy Unii jest 
także bardzo wątpliwa (patrz przykład Brexitu).

Bez względu jednak na dynamikę zmian, jaka może dotyczyć wszystkich po
zostałych przesłanek wyróżnionych przez Gerhardsa, wielojęzyczność i Wielo
kulturowość Unii pozostaną tymi czynnikami, które niezmiennie i - jak się 
wydaje - raczej trwale uniemożliwiać będą powstanie europejskiej sfery pu
blicznej w postaci kolektywnej, jednolitej przestrzeni publicznej, gdzie wspól
nie dyskutuje się o sprawach wspólnotowych. Także znaczenie państwa naro
dowego raczej nie będzie słabło. Jak zauważał Kazimierz Łastawski, państwa 
narodowe delegują, co prawda, sporą część swoich kompetencji na poziom 
europejski i lokalny, ale w istniejących realiach europejskich państwa narodo
we nadal pełnią bardzo ważne funkcje polityczne, gospodarcze i, co najważ
niejsze, kulturalne44. Wszystko wskazuje na to, że obecnie znaczenie państwa 
narodowego będzie na powrót rosło45. To zaś skłania niektórych badaczy46 do 
szukania przestrzeni dla powstania europejskiej sfery publicznej tam, gdzie 
dochodzi do wzajemnego przenikania się dyskursów publicznych poszczegól
nych krajów członkowskich. Najpowszechniejszą formą przenikania się kra
jowych dyskursów publicznych jest, zdaniem tych badaczy, wzajemne prze
nikanie się treści przekazów medialnych pochodzących z różnych krajów. 
A zatem dyskursy publiczne różnych krajów łączą się zawsze wówczas, kiedy 
któreś z mediów krajowych zacytuje (albo w jakikolwiek inny sposób odnie
sie się do treści przekazu) medium z innego kraju. Czyniąc to, media stają się 

44 K. Łastawski, Polskość w Europie, Ministerstwo Obrony Narodowej, Departament 
Wychowania i Promocji Obronności, Polskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne, 
Warszawa 2004, s. 8.

45 Zob. Zurück zur Nation. Wie die Rechtspopulisten das politische Klima in Europa verän
dern, „Frankfurter Allgemeine Woche”, nr 50/2016,9.12.2016; H. Schuman, Europa nach dem 
Brexit: Starke nationale Regierungen machen die EU unsozial, „Der Tagesspiegel”, 5.07.2016, 
http://www.tagesspiegel.de/politik/europa-nach-dem-brexit-starke-nationale-regierungen- 
-machen-die-eu-unsozial/13829186.html (data odsłony: 16.11.2016). Opinię tę wyraża na
wet przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. Zob. M. Olejnik, wywiad z przewod
niczącym Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem, Kropka nad „i”, TVN24,20.12.2016, www. 
tvn24.pl (data odsłony: 20.12.2016).

46 Zob. H. Wessler, Multiple Differenzierung und kommunikative Integration. Symbolische 
Gemeinschaften und Medien, s. 56-76, [w:J K. Imhof, O. Jarren, R. Blum (Hrsg.), Integration 
und Medien, Westdeutscher Verlag, Opladen 2002, a także: K. Eder, C. Kantner, Transnatio
nale Resonanzstrukturen in Europa. Eine Kritik der Rede von Öffentlichkeitsdefizit, s. 306-331, 
[w:] M. Bach (Hrsg.), Transnationale Integrationsprozesse..., op.cit.

53

http://www.tagesspiegel.de/politik/europa-nach-dem-brexit-starke-nationale-regierungen--machen-die-eu-unsozial/13829186.html
tvn24.pl


Rozdział 2. Rola mediów w międzynarodowej komunikacji politycznej

bowiem dla odbiorców swoistym tłumaczem dyskursu publicznego toczącego 
się w innym kraju, znoszącym w swoim przekazie zarówno barierę językową, 
jak i barierę kontekstu kulturowego, które bez ich pośrednictwa/udziału by
łyby nie do pokonania dla większości odbiorców. W ten sposób media euro
pejskie, pomimo swojej różnorodności w zakresie kodu komunikacji i wielu 
barier strukturalnych, nadal pozostają podstawową instytucją, która posiada 
niezbędny potencjał i infrastrukturę do tego, aby okazać się niezwykle skutecz
ną w budowaniu europejskiej „sieci”, łączącej sfery publiczne poszczególnych 
krajów członkowskich. Zamiast więc poszukiwać form wspólnej dla wszyst
kich Europejczyków oferty medialnej jako podstawy potrzebnej do powstania 
ogólnoeuropejskiej tożsamości kulturowej, autorzy ci proponują, aby skupić 
się na poszukiwaniu i promocji takich form współistnienia krajowych sfer pu
blicznych, które będą łączyć je w swoistą sieć. Ich zdaniem należy więc zadać 
następujące pytanie: czy i w jakich warunkach dyskursy publiczne różnych 
krajów europejskich mogą się wzajemnie przenikać i na siebie oddziaływać?47

47 H. Weßler, Kulturelle und politische Integration durch Medien?, op.cit., s. 20, 22-23.
48 Zob. J. Zielonka, Koniec Unii Europejskiej?, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 

Warszawa 2014, s. 73.
49 H.J. Kleinsteuber, Strukturwandel der europäischen Öffentlichkeit?, op.cit., s. 38-39.

Inną formą tworzenia swoistej namiastki europejskiej sfery publicznej, sta
nowiącej podstawę wytworzenia więzi i poczucia wspólnoty pomiędzy miesz
kańcami krajów członkowskich Unii, których sprawcą i nośnikiem mogą być 
media, są również różnego rodzaju otwarte debaty polityczne i społeczne, or
ganizowane przez same media. Jako przykład tego typu wydarzeń przywołać 
można choćby dyskusję zorganizowaną w 2013 roku przez kilka europejskich 
gazet („El Pais”, „Guardian”, „Gazeta Wyborcza”, „La Stampa”, „Süddeutsche 
Zeitung”, „Le Monde”). Zapytano wówczas sześciu znanych publicystów o ich 
opinię na temat możliwości przezwyciężenia kryzysu UE48. Także redakcje 
niemieckiego tygodnika „Die Zeit” czy francuskiego dziennika „Le Monde” 
wielokrotnie organizowały spotkania49, na których politycy europejscy, repre
zentujący różne narodowe punkty widzenia, prezentowali opinie na temat bie
żących kwestii europejskich albo też swoje własne wizje przyszłości procesu 
europejskiej integracji, czyniąc to jednak nie w zaciszu swojego gabinetu, ale 
na forum medialnym. Dzięki temu odbiorcy medium organizującego spotka
nie zyskiwali okazję do bezpośredniego zapoznania się ze sposobem myśle
nia o Europie przedstawicieli innych krajów. Przykładem otwartej debaty jest 
też niedawny sparing „Polska-Niemcy”, który pomiędzy 13 a 17 czerwca 2016 
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roku zorganizowała „Gazeta Wyborcza” wspólnie z redakcją niemieckiego 
„Zeit Online”. Jego formuła przewidywała publikację przez każdą z obu redak
cji odpowiedzi na pięć rund pytań, trudnych i budzących wiele kontrowersji 
we wzajemnych relacjach Polski i Niemiec. Odpowiedzi miały wyjaśnić czy
telnikom obu tytułów stanowisko i punkt widzenia strony przeciwnej50. Waż
ne jest bowiem, aby w czasie tego rodzaju dysput nie bać się poruszać także 
tzw. trudnych kwestii, ponieważ europejska sfera publiczna może powstać tylko 
wówczas, kiedy wspólnie dokonane zostaną diagnoza deficytów i wysondowa
nie cech wspólnych51. Podobną opinię formułował również Jurgen Habermas. 
Uważał, że media powinny informować nie tylko o wydarzeniach, lecz rów
nież o reakcjach politycznych i ewentualnych kontrowersjach, jakie wzbudziły 
one w innych krajach członkowskich52.

Jeszcze innym przykładem działania medialnego, które mogło się pozytyw
nie przyczynić do oswojenia szerokich kręgów odbiorców z tematyką europej
ską i bogatym zróżnicowaniem kulturowym wspólnoty, był talk-show Europa

50 Pytania w rundzie 1 brzmiały: Niemcy same wpakowały się w kryzys migracyjny. [... ] Dla
czego Niemcy chcą, by za ich błąd płaciły inne kraje UE? / Dlaczego Polacy są tak nietolerancyjni 
wobec innych religii, zwłaszcza islamu, choć muzułmanów wcale w Polsce nie ma? (http://wy- 
borcza.pl/1,75968,20233612, sparing-polska-niemcy-wyborcza-kontra-zeit-online-po.html; 
data odsłony: 16.11.2016). Pytania w rundzie 2 brzmiały: Dlaczego Niemców dziwi Brexit? 
Europejczycy od dawna mają dość niemieckiej dominacji. / Polska od Unii potrafi tylko brać. 
Gdziejestpo/skaso/idarnosc? (http://wyborcza.pl/l,75968,20237674,sparing-polska-niemcy- 
-wyborcza-kontra-zeit-online-po.html; data odsłony: 16.11.2016). Pytania w rundzie 3 brzmia
ły: Niemcy deklarują wsparcie dla Ukrainy, a za plecami robią interesy z Rosjanami. / Polacy 
są tacy dumni ze swojej natury, a trują elektrowniami węglowymi, co się da (http://wyborcza. 
pl/l,75968,20243398,sparing-polska-niemcy-wyborcza-kontra-zeit-online-po.html; data od
słony: 16.11.2016). Pytania w rundzie 4 brzmiały: Dlaczego Niemcy traktują Polaków wyłącz
nie jako tanią siłę roboczą? / A dlaczego Polacy, którzy stworzyli u siebie wzór demokracji, teraz 
wybrali partię, która chce ją stłamsić? (http://wyborcza.p1/l,75968,20251406,sparing-polska- 
niemcy-wyborcza-kontra-zeit-online-po.html; data odsłony:16.11.2016). Pytania w rundzie 5 
brzmiały: Dlaczego w Niemczech Polacy nie mają żadnego swojego reprezentanta politycznego? 
/ A czemu Polacy, tacy niby tradycyjni, zachwycają się neoliberalizmem i wszystkim, co związa
ne z Ameryką? (http://wyborcza.p1/l,75968,20257378,sparing-polska-niemcy-wyborcza-kon- 
tra-zeit-online-po.html, data odsłony: 16.11.2016). Na łamach „Die Zeit” debata ukazała się 
w serii „Kumpel seit 91” pt. Fünf fiese Fragen an Polen [Pięć niemiłych pytań do Polaków], 
http://www.zeit.de/politik/ausland/2016-06/deutsch-polnische-freundschaft-fragen-an-ga- 
zeta-wyborcza, data odsłony: 16.11.2016).

51 „Eine europäische Öffentlichkeit kann nur dann entstehen, wenn miteinander Defizite 
diagnostiziert und Gemeinsamkeiten ausgelotet werden”. H.J. Kleinsteuber, Strukturwandel 
der europäischen Öffentlichkeit?, op.cit., s. 40.

52 J. Habermas, Obywatelstwo a tożsamość narodowa..., op.cit., s. 30. 
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da się lubić53 goszczący na antenie TVP2 od 16 lutego 2003 do 21 czerwca 
2008 roku. Był on polską adaptacją francuskiego programu Union Librę (poi. 
Wolna Unia, ale także Wolny Związek), emitowanego w latach 1998-2002 
przez drugi program telewizji francuskiej France 2. Formuła polskiej wersji 
programu przewidywała udział obcokrajowców mieszkających w Polsce, któ
rzy w każdym odcinku (dotyczącym innego tematu) w zabawny sposób opo
wiadali o zwyczajach panujących w ich ojczyźnie. Program w założeniu miał 
mieć charakter rozrywkowy, ale w opinii Wiesława Godzica był również bar
dzo wartościowym i pouczającym programem, realizującym misję społecz
ną TVP54. Monika Richardson-Zamachowska, dziennikarka pełniąca funkcję 
gospodyni programu, uważa nawet, że uczynił on więcej dla procesu integracji 
europejskiej niż niejeden program rządowy55.1 trudno jej odmówić racji, biorąc 
pod uwagę bardzo długo utrzymujące się wielomilionowe wyniki oglądalno
ści oraz olbrzymią sympatię i popularność, jakimi do dziś cieszy się większość 
zagranicznych gości programu.

53 R. Borczyk, Europa da się lubić. 10 lat temu była hitem ramówki, http://natemat. 
pl/91657,europa-da-sie-lubic-hit-ramowki-mialby-10-lat (data odsłony: 16.11.2016).

54 B. Sowa, „Europa da się lubić” znika z anteny, „Dziennik Polska Europa Świat”, www. 
dziennik.pl, 5.05.2008 (data odsłony 16.11.2016).

55 Ibidem.

Prowadząc tego typu rozważania, nie należy jednak zapominać, że jakość 
przekazu na temat Europy oczywiście nie tylko zależy od woli dziennikarzy 
i wydawców mediów, ale jest też - przynajmniej w znaczącej części - pochodną 
wydarzeń zachodzących na naszym kontynencie. Także zaangażowanie i po
stawa polityków, tych piastujących mandat europejski, ale również - a może 
przede wszystkim - krajowych, będących bliżej wyborców i społeczeństwa, 
ma wpływ na ramę interpretacyjną i klimat, w jakich problematyka europej
ska będzie w mediach ukazywana oraz jakie będą towarzyszyć prezentacji wy
darzeń i spraw europejskich. Nie można bowiem zapominać, że na barkach 
dziennikarzy i mediów przede wszystkim spoczywa obowiązek kronikarskie
go opisu i przekazu informacji. Jednak wobec istnienia tak poważnych barier, 
uniemożliwiających powstanie europejskiej przestrzeni publicznej, o których 
była mowa powyżej, to właśnie ten wolicjonalny element zachowania mediów 
może zyskać kluczowe znaczenie. To bowiem od woli i nastawienia ludzi me
diów zależeć będzie, czy w ogóle, a jeśli tak, to jak często i w jakim zakresie, 
podejmowane będą działania przyczyniające się do powstania europejskiej 
„sieci powiązań”. A zatem to, czy media w swoich działaniach będą dążyć do 
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poszukiwania przestrzeni dla wspólnego europejskiego dyskursu politycznego 
oraz szukać owego wspólnego europejskiego mianownika, jako podstawy do 
powstania i wykształcenia się swoistej europejskiej tożsamości mieszkańców 
Unii, zależeć będzie również od dziennikarzy, ich wyobrażeń o roli i znacze
niu Unii Europejskiej oraz procesu integracji w ogóle, od zadań, jakie w tym 
kontekście wynikają w ich opinii dla mediów, a także od oczekiwań, jakie oni 
sami wiązać będą z procesem integracji jako projektem pokojowo łączącym 
Europejczyków. Warto zatem pytać, co o Europie sądzą dziennikarze.

2.2. Zakres znaczeniowy terminu dyplomacja mediów

Ramy zjawiska dyplomacji mediów wyznaczają granice systemu mediów oraz 
systemu politycznego, ze szczególnym uwzględnieniem dyplomacji. W trady
cyjnym ujęciu dyplomacja oznacza wprowadzenie polityki zagranicznej w prak
tykę56. Zgodnie z artykułem 3 Konwencji Wiedeńskiej o Stosunkach Dyploma
tycznych z 1961 roku funkcje misji dyplomatycznych obejmują między innymi: 
1) reprezentowanie państwa wysyłającego w państwie przyjmującym; 2) ochro
nę w państwie przyjmującym interesów państwa wysyłającego i jego obywa
teli, w granicach ustalonych przez prawo międzynarodowe; 3) prowadzenie 
rokowań z rządem państwa przyjmującego; 4) zaznajamianie się wszelkimi 
legalnymi sposobami z warunkami panującymi w państwie przyjmującym 
i z rozwojem zachodzących w nim wydarzeń oraz zdawanie z tego sprawy rzą
dowi państwa wysyłającego; 5) popieranie przyjaznych stosunków pomiędzy 
państwem wysyłającym a państwem przyjmującym oraz rozwijanie pomiędzy 
nimi stosunków gospodarczych, kulturalnych i naukowych57 58. Brytyjski dyplo
mata i historyk dyplomacji, sir Harold George Nicolson, którego publikacje 
należą do klasycznego kanonu teorii stosunków międzynarodowych, definio
wał dyplomację bardzo szeroko jako totalny proces, w ramach którego państwa 
dbają o swoje stosunki polityczne z innymi państwami świata56, gdzie pojęcia 

56 „Putting of foreign policies into practice”. R.J. Ammon, Global Television and the Sha
ping of World Politics: CNN, Telediplomacy, and Foreign Policy, McFarland, London 2001, s. 8.

57 http://www.msz.gov.pl (data odsłony: 14.06.2016).
58 „Total process by which states carry on their political relations with other states in the 

world”. Cyt. za: R.J. Ammon, Global Television..., op.cit., s. 8.
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takie jak dyplomacja (diplomacy), polityka zagraniczna (foreign policy) i poli
tyka światowa (worldpolitics) mają znaczenie niemal synonimiczne. W ujęciu 
Nicolsona dyplomacja jest zatem procesem politycznym dokonującym się na 
płaszczyźnie międzynarodowej i obejmującym siedem funkcji: 1) wspieranie 
obywateli państwa przebywających poza jego granicami (funkcja konsular
na); 2) zbieranie i interpretacja informacji na temat zagranicy; 3) sygnalizo
wanie i przyjmowanie sygnałów dotyczących pozycji rządu w odniesieniu do 
różnych kwestii i wydarzeń międzynarodowych; 4) oficjalne reprezentowanie 
kraju przed dyplomatami innych krajów; 5) prowadzenie działań z zakresu 
międzynarodowego public relations; 6) prowadzenie negocjacji międzynaro
dowych; 7) rozwiązywanie konfliktów i kryzysów międzynarodowych59. Jak 
zatem widać, komunikacja stanowi nieodzowny element procesu dyploma
tycznego. Media są z kolei nieodzownym elementem składowym procesu ko
munikacji politycznej, także na płaszczyźnie międzynarodowej. Ich obecność 
nie jest więc obojętna dla sposobu uprawiania dyplomacji, bez względu na to, 
jaką rolę - pasywną czy aktywną - będą one odgrywać w jej procesie60. Równie 
nieobojętny dla sposobu prowadzenia dyplomacji okazuje się ustrój polityczny, 
panujący w danym kraju. To oznacza, że inny będzie zakres znaczeniowy ter
minu dyplomacja publiczna w odniesieniu do reżimów niedemokratycznych 
niż w przypadku systemów opierających się na zasadach demokracji.

59 Ibidem, s. 8-9.
60 Szerzej na temat modeli, funkcji i zadań, jakie media masowe mogą pełnić w procesie 

międzynarodowej komunikacji politycznej, zob. w następnym podrozdziale.
61 J. Ramaprasad, Media Diplomacy..., op.cit. Na temat zakresu znaczeniowego pojęcia 

dyplomacja mediów zob. także w: A. Hess, A. Szymańska, Pomost medialny..., op.cit., s. 28-37.
62 Tematyka ta zostanie w ramach niniejszego projektu obszernie omówiona w rozdziale 

Ewolucja relacji mediów i polityki zagranicznej w kolejnej publikacji cyklu pt. Europa polity
ków. Dyplomacja mediów a (post)narodowa Europa w świetle wypowiedzi niemieckich polity
ków, która ukaże się jesienią 2017 r.

Na początku lat 80. XX wieku próbę zdefiniowania pojęcia media diplomacy 
z powodzeniem podjęła Jyotika Ramaprasad61. Punktem wyjścia rozważań tej 
autorki stała się krótka charakterystyka kanałów komunikacji typowych dla 
tradycyjnej dyplomacji (old diplomacy). Jej instrumentarium w istotny sposób 
po raz pierwszy zmieniło pojawienie się telegrafu, a potężna ewolucja w zakre
sie technologii komunikacyjnych, która dokonała się od tego czasu, skutkująca 
między innymi powszechną obecnością i ogromnym zróżnicowaniem różnego 
typów mediów masowych, spowodowała głębokie przeobrażenia w sposobie 
prowadzenia i realizacji polityki zagranicznej62. Już współczesna autorce ‘new’ 
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diplomacy nie była, jej zdaniem, niczym innym, jak public diplomacy63, czyli 
dyplomacją prowadzoną na forum publicznym. Ramaprasad podkreślała jed
nocześnie, że sposób, w jaki media masowe uczestniczą w tym procesie, jest 
determinowany przez system rządów. Autorka wskazywała bowiem, iż w przy
padku systemów niedemokratycznych media są zwykle wykorzystywane in
strumentalnie, ponieważ najczęściej znajdują się pod kontrolą sprawujących 
władzę. Głos mediów jest zatem w tej sytuacji głosem rządzących. W syste
mach demokratycznych media są niezależne, a więc ich udział w międzynaro
dowej komunikacji politycznej jest bardziej złożony (z jednej strony są kana
łem przekazu oficjalnych komunikatów rządu, a z drugiej wypełniają funkcję 
kontroli władzy, artykulacji oczekiwań społecznych itd.) i wykracza poza ramy 
tradycyjnego relacjonowania zdarzeń. Termin media diplomacy w rozumie
niu Ramaprasad nadaje natomiast mediom rolę aktywnego aktora w procesie 
międzynarodowej komunikacji politycznej, stąd jego zastosowanie wydaje się 
znacznie bardziej trafne/adekwatne w przypadku systemów demokratycznych 
i oznaczać powinno rolę mediów, jaka przypada im w praktyce dyplomatycz
nej: Dyplomacja mediów [... ] dotyczy roli, jaką prasa [media] pełni w praktyce 
dyplomatycznej pomiędzy narodami6*. Przyjęta przez Jyotikę Ramaprasad de
finicja pojęcia jest zatem bardzo szeroka i uwzględnia wszystkie możliwe do 
pomyślenia aspekty/formy udziału mediów, zarówno aktywne, jak i pasywne, 
zamierzone lub nie, o dużym lub mniejszym znaczeniu, czy wreszcie subtelne 
lub bardziej dosadne: Rola [mediów] może być aktywna albo pasywna, zamie
rzona albo niezamierzona, duża albo mała, subtelna albo kluczowa65. Autor
ka zwraca także uwagę, iż termin media diplomacy pokrywa się znaczeniowo 
z innymi pojęciami występującymi w literaturze przedmiotu, jak newspaper 
diplomacy, television diplomacy, satellite diplomacy.

63 J. Ramaprasad, Media Diplomacy..., op.cit., s. 69.
64 „Media diplomacy [...] refers to the role the press plays in the diplomatic practice be

tween nations”. Ibidem, s. 70.
65 „The role may be active or passive, intended or unintended, large or small, subtle or 

loud”. Ibidem, s. 77.
66 Zob. Ch. de Franco, War by Images: from Kosovo to Afghanistan, Departament of Po

litical and Social Sciences of the European University Institute in Florence 2008 (niepubliko
wana praca doktorska), s. 29-30.

W przeciwieństwie do Jyotiki Ramaprasad większość autorów, którzy póź
niej podjęli wyzwanie analizy relacji wzajemnych mediów i dyplomacji, na ogół 
używa pojęcia dyplomacja mediów w ujęciu znacznie węższym i - co za tym 
idzie - znajdującym zdecydowanie bardziej ograniczone zastosowanie66. Na przy
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kład Eytan Gilboa łączy to zjawisko wyłącznie z sytuacją, gdy media są używane 
przez polityków do komunikowania międzypaństwowego dotyczącego kryzysów, 
którego adresatami są aktorzy rządowi i pozarządowi, a celem jest stabilizacja 
i wsparcie negocjacji, ewentualnie zdobycie społecznego poparcia dla wypraco
wanych rozwiązań67 *. Patricia A. Karl definiuje dyplomację mediów natomiast 
jako warunek formułowania i realizacji polityki zagranicznej i publicznego zro
zumienia spraw międzynarodowych™. Żadne z tych ujęć nie uwzględnia zatem 
i nie dopuszcza „sprawczej”, czyli aktywnej, samodzielnej i suwerennej względem 
polityków, roli mediów w polityce zagranicznej. W świetle tych definicji media 
wpływają, co prawda, na politykę międzynarodową, ale głównie jako pasywne 
narzędzie w rękach polityków, a nie samodzielny aktor.

67 Zob. E. Gilboa, Mass Communication and Diplomacy. A Theoretical Framework, „Com
munication Theory”, voi. 10, issue 3, August 2000, s. 275-309, a także: idem, Diplomacy in
the Media Age. Three Models of Uses and Effects, „Diplomacy & Statecraft”, voi. 12, no. 2, June 
2001, s. 1-28.

69 „Conditioning the formulation and execution offoreign policy and the publics under- 
standing of international affairs”. P.A. Karl, Media Diplomacy, „Proceedings of the Academy 
of Political Science”, voi. 34, no. 4, The Communications Révolution in Politics, 1982, s. 152.

69 Zob. Y. Cohen, Media Diplomacy. The Foreign Office in the Mass Communication Age, 
Frank Cass and Company Limited, London-New York 1986.

70 Ibidem, s. 8.
71 Ibidem.

Wątek rozważań na temat relacji łączących media informacyjne i współ
czesną dyplomację podejmował też izraelski uczony Yoel Cohen, który przed
miotem swoich rozważań uczynił związki zachodzące pomiędzy mediami i dy
plomacją Wielkiej Brytanii69. W swojej pracy dotyczącej zjawiska dyplomacji 
mediów autor ten wskazuje, że pojęcie media diplomacy nawiązuje do teorii 
wpływu mediów, ponieważ media wpływają na politykę, decydując o tematy
ce i zakresie swojego przekazu. Dyplomacja mediów obejmuje zatem sposób, 
w jaki media pośredniczą swoim przekazem i informacją w nim zawartą po
między politykami własnego kraju a rządami innych państw70. Poza tym Yoel 
Cohen dostrzegał wiele podobieństw (które jednak nie wyczerpywały pełnego 
spektrum działań podejmowanych w ramach obu systemów) pomiędzy zakre
sem zadań społecznych mediów i dyplomacji. Zarówno bowiem dyplomaci, jak 
i dziennikarze mają za zadanie interesować się relacjami międzypaństwowy
mi, zbierać oraz interpretować informacje na temat innych państw i wydarzeń 
w nich zachodzących, a także wpływać na opinię publiczną w odniesieniu do 
nich71. W jego opinii ważnym elementem dyplomacji mediów jest więc fakt, 
iż dyplomaci muszą stale pracować nad własnymi kompetencjami medialny
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mi - autor ten wprowadza nawet pojęcie medialnego dyplomaty (ang. media 
diplomat) - aby móc realizować swoje zadania72.

72 Ibidem, s. 167.
73 B.C. Cohen, The Press and Foreign Policy, Legacy Library, Princeton 1963.

Ewolucja technologiczna, jaka dokonała się w sferze mediów, przemawia 
za tym, aby za najbardziej przydatną dla prowadzonych w niniejszej publi
kacji rozważań nad zjawiskiem dyplomacji mediów uznać definicję Joytiki 
Ramaprasad. Perspektywa patrzenia tej autorki na rolę mediów w polityce 
międzynarodowej obejmuje bowiem najszersze spektrum zachowań oraz od
działywania mediów i jako taka nadal zachowuje aktualność w odniesieniu 
do dzisiejszej sytuacji, cechującej się obecnością tak wielu bardzo różnych ty
pów mediów, dostępnych i używanych na wszystkich możliwych poziomach 
komunikacji politycznej.

2.3. Funkcje i modele działania mediów w zakresie 
polityki zagranicznej

Jedną z pierwszych publikacji, podejmujących kwestię relacji wzajemnych za
chodzących pomiędzy przekazem mediów a polityką zagraniczną, jest praca 
amerykańskiego badacza Bernharda Cecila Cohena73. Autor wyróżnia trzy 
podstawowe funkcje realizowane przez media w odniesieniu do polityki za
granicznej i dyplomacji, a mianowicie/wMfccjf obserwatora, funkcję uczestnika 
oraz funkcję katalizatora wydarzeń.

W ramach funkcji obserwatora zadaniem mediów i podstawą ich wpływu 
na sferę polityki międzynarodowej jest informowanie aktorów politycznych 
o wydarzeniach zaobserwowanych przez nie na arenie międzynarodowej. Wa
runkiem nieodzownym dla zaistnienia tego wpływu jest jednak rzeczywiste 
korzystanie przez polityków z przekazu mediów jako źródła informacji, co 
dzieje się wówczas, gdy media informują szybciej niż oficjalne kanały dyploma
tyczne i kiedy mają one w miejscu wydarzeń szerszy dostęp do informacji niż 
dyplomaci. W ramach tej funkcji media powinny także informować - z uwa
gi na dystans przestrzenny dzielący rodzime audytorium od wydarzeń poza 
granicami - krajową opinię publiczną. W kontekście przekazu zagranicznego, 
w opinii B.C. Cohena, najważniejszym sektorem publiczności dla mediów są 
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jednak elity polityczne74. W rezultacie swoich działań informacyjnych media 
jako obserwatorzy wydarzeń zagranicznych stanowią także instancję porząd
kującą i hierarchizującą agendę tematów polityki międzynarodowej. Funkcja 
obserwatora w ujęciu Cohena obejmuje zatem zarówno funkcję informacyjną 
mediów, jak i funkcję agenda setting, a więc tematyzacji i strukturyzacji tema
tów międzynarodowych obecnych w dyskursie. W tym miejscu swoich rozwa
żań B.C. Cohen zwracał jednak uwagę także na bariery ograniczające media 
w tych ich działaniach. Zaliczał on do nich na przykład niski poziom kompe
tencji merytorycznych dziennikarzy, zarówno w odniesieniu do samej poli
tyki zagranicznej (czyli tego, jak relacjonujący wydarzenia dziennikarz rozu
mie cele i zasady polityki i dyplomacji), jak i tej części świata, której przekaz 
dotyczy. Inne bariery to możliwy do uzyskania dostęp do informacji, a także 
i sama logika działania mediów, dyktowana miedzy innymi przez czynniki tak 
zwanej atrakcyjności medialnej wydarzeń75.

74 Ibidem, s. 97.
75 Ibidem, s. 96.
76 Ibidem, s. 202.

W ujęciu Cohena media realizują/unkcjf uczestnika w odniesieniu do poli
tyki zagranicznej i dyplomacji, wprowadzając do dyskursu nowe tematy (albo 
nowe aspekty tematów podejmowanych już wcześniej). W tym kontekście me
dia mogą odgrywać rolę swoistego innowatora polityki zagranicznej. Przesłan
ką dla zaistnienia/wypełnienia tej innowacyjnej roli względem polityki zagra
nicznej jest jednak bliskość mediów względem procesu decyzyjnego. Funkcję 
uczestnika media także realizują, służąc jako kanał wymiany treści w procesie 
dyplomatycznym. Cohen nie różnicuje przy tym, czy takie działania podejmo
wane są z inicjatywy mediów (np. w formie listów otwartych do polityków), czy 
też z inicjatywy aktorów rządowych, wykorzystujących media do przekazywania 
informacji innym rządom, ewentualnie do testowania reakcji zagranicznych na 
przygotowywane propozycje rozwiązań czy też poparcia społecznego dla nich 
we własnym kraju76. Wspomniany autor odnosi się przy tym w szczególności 
do sytuacji, w której media zagraniczne są instrumentalizowane przez aktorów 
rządowych, co dokonuje się w konsekwencji działań konsulatów i ambasad, 
przekazujących (także w formie nieoficjalnych przecieków) zagranicznym me
diom w miejscu swojego działania pewne treści, które mogą wspierać politykę 
ich rządu. W modelu Cohena media uczestniczą w procesie polityki zagranicz
nej, także wyrażając krytykę pod adresem treści, agendy tematycznej, konkret
nych działań czy też ogólnie prowadzonej w danym czasie polityki zagranicznej,
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ponieważ to może się przełożyć na jakość i zakres społecznego dla niej popar
cia. W tym kontekście media traktowane są jako reprezentanci opinii publicz
nej77. Funkcja uczestnika w ujęciu Cohena obejmuje zatem funkcję innowacyjną 
mediów względem dyskursu politycznego, ich funkcję pośrednictwa, a wreszcie 
funkcję kontrolną oraz funkcję artykulacji potrzeb.

77 Ibidem, s. 35.
78 Ibidem, s. 253.
79 Zob. G.W. Wittkämper (Hrsg.), Medienwirkungen in der internationalen Politik. Band 2: 

Das Beziehungsgeßecht von Außenpolitik und Presse, Lit-Verlag, Münster 1986, s. 85.

Funkcja mediów jako katalizatora w procesie polityki międzynarodowej 
dotyczy z kolei związku zachodzącego pomiędzy przekazem mediów, opinią 
publiczną a kształtem polityki. W ujęciu Cohena szczególne znaczenie w tym 
kontekście zyskiwały działania aktorów pozarządowych, którzy korzystają 
z obecności mediów, aby za ich pośrednictwem przedstawić opinii publicznej 
swój sposób widzenia problemów i w ten sposób oddziaływać na polityczny 
proces decyzyjny. Dzięki ich działaniom pod debatę publiczną poddane mogą 
zostać nawet te wydarzenia i tematy, które pierwotnie nie cieszyły się dużym 
zainteresowaniem mediów78. Funkcja ta zaś zyskuje szczególne znaczenie, kie
dy politycy nie potrafią na czas wypracować przekonujących strategii działań.

Zaproponowana przez B.C. Cohena typologia funkcji mediów w odnie
sieniu do polityki zagranicznej znalazła potwierdzenie w dalszych badaniach 
i do dziś stanowi istotny punkt odniesienia dla dociekań nad układem wzajem
nych relacji przekazu mediów i polityki zagranicznej79. Na przykład Gerhard 
W. Wittkämper, autor pierwszej publikacji niemieckiej, podejmującej tematykę 
wzajemnych relacji mediów i polityki zagranicznej na przykładzie negocjacji 
polsko-niemieckich z 1970 roku, oparł swoje rozważania na schemacie funk
cji mediów ściśle nawiązującym do modelu Cohena. W swojej pracy wyróżnił 
on również trzy podstawowe funkcje mediów: funkcję zasobu/źródła (niem. 
Ressourcenfunktion), funkcję innowacyjną (niem. innovative Funktion) oraz 
funkcję operacyjną (niem. operative Funktion).

W 2001 roku rozważania dotyczące teorii wpływu mediów na politykę mię
dzynarodową podjął brytyjski badacz Piers Robinson. W swojej pracy wyszedł 
od głębokiej dychotomii, jaka po zakończeniu wojny w Wietnamie cechowa
ła w literaturze przedmiotu sposób opisu roli mediów w ujęciu różnych auto
rów. Podczas gdy jedni badacze (do ich grona zaliczają się zwłaszcza przed
stawiciele koncepcji nawiązujących do tzw. CNN effect) wykazują skłonność 
do przypisywania mediom ogromnej wręcz siły oddziaływania w sprawach 
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międzynarodowych, inni - i do tej grupy należą głównie badacze reprezentu
jący nurt związany z koncepcjami manufacturing consent [political contest oraz 
tak zwanym efektem indeksacji (ang. indexing effect) - stoją na stanowisku, że 
wpływ ten jest raczej znikomy30. Robinson dokonuje analizy obu podejść na 
przykładzie dwóch opozycyjnych wobec siebie koncepcji, z których pierwsza 
(model of media influence) zakłada istnienie silnego wpływu mediów na poli
tykę zagraniczną, a druga (manufacturing consent) istnienie silnego wpływu 
polityki na zagraniczny przekaz mediów. Robinson chce przy tym zniesienia 
istniejącej w literaturze przedmiotu dychotomii przez wypracowanie mode
lu łączącego w sobie oba podejścia, nazwanego modelem interakcji polityki 
i mediów (ang. policy-media interaction model). Rezultat ten badacz brytyjski 
chciał uzyskać, odchodząc od kategorycznego rozstrzygania kwestii, czy media 
wpływają na politykę, czy nie, na rzecz skupienia uwagi na wskazaniu i anali
zie czynników, których obecność sprzyjać będzie powstawaniu tego wpływu 
i które mogą się stać katalizatorem wpływu mediów na politykę zagraniczną80 81 82.

80 Zob. P. Robinson, Theorizing the Influence of Media on World Politics. Models ofMedia In
fluence on Foreign Policy, „European Journal of Communication”, vol. 16 (4), 2001, s. 523-544.

81 W tym zakresie Piers Robinson nawiązywał do modelu political contest autorstwa Ga- 
diego Wolfsfelda.

82 Twórcami koncepcji są Noam Chomsky oraz Edward S. Herman. Zob. E.S. Herman, 
N. Chomsky, Manufacturing Consent. The Political Economy of the Mass Media, Panteon, 
New York 1988.

Podstawą koncepcji manufacturing consent?1 jest założenie, że politycy i ich 
działania wpływają znacząco na przekaz mediów informacyjnych. W swo
jej analizie Robinson wyróżnia dwie podstawowe wersje tego paradygmatu, 
a mianowicie wersję rządową (ang. executive version) oraz wersję elit [politycz
nych] (ang. elite version). Pierwsza z nich, wersja rządowa, podkreśla zakres 
i stopień dostosowania przez media informacyjne ich przekazu do agendy te
matycznej rządu oraz rządowego sposobu interpretacji zachodzących wyda
rzeń. Robinson zwraca uwagę, że w tym ujęciu media ani nie krytykują, ani 
też w żaden sposób nie podają w wątpliwość działań rządu. Ten konformizm 
mediów w stosunku do polityki zagranicznej rządu staje się więc przyczyną, 
dla której media nie posiadają żadnego wpływu na decyzje polityczne w tym 
obszarze. Wersja druga omawianego przez Robinsona paradygmatu, czyli wer
sja elit [politycznych], dotyczy stopnia i zakresu dostosowania przez media in
formacyjne ich przekazu do potrzeb elit politycznych w ogóle, to znaczy bez 
względu na ich pozycję i status tych ostatnich w obrębie systemu polityczne
go, a zatem nie tylko w stosunku do pozycji i agendy politycznej rządu, ale 
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również parlamentu, władzy sądowniczej, opozycji itd. W tym ujęciu wszelka 
krytyka ze strony mediów pod adresem polityki zagranicznej rządu jest wy
łącznie odbiciem krytyki formułowanej przez przedstawicieli różnych kate
gorii elit politycznych83. W obu wersjach tej koncepcji zaprzecza się zatem ist
nieniu jakiejkolwiek samodzielności i autonomii mediów, zarówno w zakresie 
pozyskiwania informacji ze źródeł innych niż politycy, jak i oceny bieżących 
wydarzeń. Media są w tym ujęciu wyłącznie pasywnym przekaźnikiem opinii 
i stanowiska polityków.

83 P. Robinson, Theorizing the Influence..., op.cit., s. 526.
84 Ibidem, s. 529-530.
85 Ibidem, s. 528.
86 Zob. D. Hallin, The Uncensored War. The Media and Vietnam, University of California 

Press, Oxford University Press, Berkeley 1986.
87 Zob. L.W. Bennett, Toward a Theory of Press-State Relations in the United States, „Jour

nal of Communication”, vol. 40, issue 2, June 1990, s. 103-127.

Podejmując polemikę z badaczami reprezentującymi ten nurt badań i for
mułując uwagi krytyczne pod adresem manufacturing consent, Robinson wska
zuje na dwa typy ograniczeń wynikających z założeń tej koncepcji. Po pierwsze, 
jedna z podstawowych jej przesłanek, według której krytyczny przekaz mediów 
stanowi wyłącznie odbicie postaw i opinii przedstawicieli świata polityki, jest 
w jego opinii w takim samym stopniu trudna do udowodnienia, jak założenie 
odwrotne, iż przekaz mediów miał wpływ na powstanie tych krytycznych opinii 
i postaw w gronie polityków, ponieważ być może właśnie to przekaz mediów 
spowodował powstanie zgłaszanych przez polityków wątpliwości. Po drugie, 
nawet w sytuacji, kiedy ten krytyczny przekaz mediów miałby rzeczywiście 
zaledwie odzwierciedlać ganiące postawy polityków względem prowadzonej 
w danym momencie polityki zagranicznej, to działaniom mediów nadal nie 
można byłoby odmówić autonomii przynajmniej w tym względzie, w jakim 
one same decydują, o jakich opiniach i postawach i których polityków infor
mować w swoim przekazie (a także jak to robić), a o jakich nie84. Zatem zało
żenie, że skoro politycy są źródłem informacji dla mediów, to media nie po
siadają wpływu na polityczny proces decyzyjny, jest błędne, ponieważ źródło 
informacji nie ma wpływu na efekt oddziaływania informacji85.

Robinson skłania się zatem raczej do przyjęcia założenia, wedle którego prze
kaz i działania mediów posiadają - w określonych warunkach - wpływ na po
lityczny proces decyzyjny dotyczący polityki międzynarodowej. Nawiązując do 
ustaleń Daniela Hallina86 i Lance a W. Bennetta87, autor ten wskazuje, że media 
zyskują możliwość wywierania wpływu na debatę na przykład w sytuacji braku 
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konsensusu wśród elit politycznych co do sposobu rozwiązania istniejących 
problemów lub/i istnienia sporów legitymizacyjnych z tym związanych. W pre
zentowanym przez Robinsona modelu interakcji polityki i mediów (policy-media 
interaction model) media czynią to przez nadawanie debacie politycznej określo
nych ram interpretacyjnych (ang. framing), ewentualnie przez opowiedzenie się 
po którejś ze stron sporu politycznego i wzmocnienie w ten sposób owej pozycji 
i jej znaczenia, a w przypadku braku decyzji po stronie polityków - wypełnia
jąc tę lukę własnymi propozycjami rozwiązań zaistniałej sytuacji (zob. tabela 1). 
W tym ujęciu znaczenie przekazu i działań mediów okazuje się tym większe, im 
mniej jednolite i stabilne jest stanowisko polityków: im wyższy poziom niepew
ności w odniesieniu do prowadzonej polityki w ekipie rządzącej, tym polityka ta 
staje się bardziej wrażliwa/czuła na wpływ negatywnie nacechowanego przekazu 
mediów61.1 odwrotnie: wpływ mediów jest słaby w sytuacji, kiedy stanowisko 
polityków jest jasne i jednoznaczne oraz cieszy się poparciem polityków różnych 
opcji88 89. W ten sposób Robinson stworzył model, który wskazując na obustron
ny kierunek relacji wzajemnych mediów i polityki, pogodził oba przeciwstawne 
stanowiska odnośnie do zakresu wpływu i roli mediów w dyskursie politycznym 
dotyczącym spraw międzynarodowych.

88 „the grater the level of uncertainty over policy within the executive, the more vulner
able the policy process is to the influence of negative media coverage”. P. Robinson, Theorizing 
the Influence..., op.cit., s. 535.

89 Ibidem, s. 533.

Tabela 1. Charakterystyka modelu Interakcji polityki i mediów na podstawie kryterium konsensusu elit

Poziom 
konsensusu elit

Jakość relacji media-polityka Rola mediów

Konsensus elit
Media działają w granicach istniejącego 

konsensusu.
Media „wytwarzają 

zgodę” dla oficjalnej polityki.

Brak konsensusu elit
Media działają w granicach zgłaszanych 

kontrowersji.
Media odwzorowują 

istniejące postawy i opinie.

Brak konsensusu elit 

+ niepewność stanowi
ska rządu i krytycznie 
nacechowany przekaz 

mediów

Media nadają ramy interpretacyjne 

wydarzeń + opowiadają się po jednej 
ze stron konfliktu i stają się aktywnym 

uczestnikiem wydarzeń + zgłaszają własne 

propozycje rozwiązań.

Media mają wpływ na 
kierunek polityki rządu.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: P. Robinson, Theorizing the Influence..., op.cit., s. 231-236.
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Jeszcze inną typologię relacji mediów i polityki w kontekście międzynarodo
wym proponuje izraelski uczony Eytan Gilboa. Autor ten wyróżnia sześć mo
deli relacji wzajemnych mediów i współczesnej dyplomacji (zob. tabela 2). 
Kryterium, na którego podstawie dokonuje on klasyfikacji pierwszych trzech 
(secret diplomacy, closed-door diplomacy, open diplomacy) stały się ograniczenia 
narzucane mediom przez oficjalnych aktorów rządowych, skutkujące różnym 
zakresem dostępu mediów i opinii publicznej do procesu negocjacji między
narodowych, a w konsekwencji bardzo zróżnicowaną objętością przekazu me
diów na ich temat. Kolejne trzy (public diplomacy, media diplomacy, media 
broker diplomacy) autor ten natomiast konstruuje, odnosząc się do zakresu 
użyteczności i przydatności mediów w procesie negocjacji międzynarodowych, 
widzianych zarówno z perspektywy polityków, jak i przedstawicieli mediów90.

Tabela 2. Modele relacji wzajemnych mediów i polityki zagranicznej według E. Gilboa

Kryterium podziału

(I grupa modeli)
OGRANICZENIA ze strony polityków

(II grupa modeli)
PRZYDATNOŚĆ mediów w procesie negocjacji

dyplomacja tajna
(ang. secret diplomacy)

dyplomacja publiczna 
(ang. public diplomacy)

dyplomacja za zamkniętymi drzwiami 

(ang. closed-door diplomacy)

dyplomacja mediów 
(ang. media diplomacy)

dyplomacja otwarta 
(ang. open diplomacy)

dyplomacja negocjatorów medialnych 
(ang. media broker diplomacy)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: E. Gilboa, Mass Communication and Diplomacy..., op.cit.

Pierwsza grupa modeli sklasyfikowana została zatem na podstawie kryterium 
stopnia dostępności przedstawicieli mediów i opinii publicznej do przebiegu 
negocjacji międzynarodowych, czyli poziomu ich publicznej jawności (zob. 
tabela 3). Model pierwszy, dyplomacji tajnej (secret diplomacy), odnosi się do

50 E. Gilboa, Mass Communication andDiplomacy..., op.cit., s. 277. W opracowaniu tym 
Gilboa charakteryzuje i analizuje wyróżnione modele na podstawie jednolitych kryteriów, ta
kich jak ich definicje, przykłady; zakres oddziaływania i wpływ na polityków, media i opinię 
publiczną; wiążące się z danym modelem dylematy zawodowe i etyczne; główne wyróżniki 
w opisie, odnoszące się do m.in. zmiennych i warunków różnicujących możliwy do osiągnię
cia w danym modelu zakres przekazu medialnego.
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sytuacji, w której media i opinia publiczna nie mają żadnego dostępu do ne
gocjacji, a ich obecność w przebiegu owych negocjacji jest całkowicie wyklu
czona. Model dyplomacji za zamkniętymi drzwiami (closed-door diplomacy) 
dopuszcza natomiast częściową obecność mediów i opinii publicznej. Dy
plomacja otwarta (open diplomacy) ilustruje z kolei sytuację, w której media 
i opinia publiczna są szeroko informowane o przebiegu procesu negocjacji, co 
umożliwia także najpełniejszy przekaz mediów na jego temat.

Tabela 3. Charakterystyka I grupy modeli relacji mediów i polityki zagranicznej według E. Gilboa

Kryterium 
'K wyróżnia- 

jące

Model

Obecność 
mediów 

i opinii 
publicznej 
w trakcie 

negocjacji

Informacja 

o rozpoczęciu 
negocjacji

Informacja 
o przebiegu 

negocjacji

Informacja 
o założonych 

celach 

negocjacji

Objętość 
przekazu 
mediów 

na temat 

negocjacji

Dyplomacja tajna 
(secret diplomacy)

wykluczona brak brak brak
brak 

przekazu

Dyplomacja 
za zamkniętymi 

drzwiami 
(closed-door 

diplomacy)

bardzo 

ograniczona
dostępna

bardzo 

ograniczona

bardzo 

ograniczona

bardzo 

ograniczona

Dyplomacja 

otwarta 
(open diplomacy)

dopuszczalna dostępna dopuszczalna dopuszczalna duża

Źródło: opracowanie własne na podstawie: E. Gilboa, Mass Communication and Diplomacy..., op.cit.

Charakteryzując wyróżnione modele, Gilboa wskazuje, że dyplomacja tajna 
(secret diplomacy) to model relacji mediów i polityki zagranicznej, typowy 
dla sytuacji negocjacji prowadzonych przez strony nastawione do siebie wro
go, lecz poszukujące pokojowych rozwiązań: Tajne rozmowy są prowadzone 
przez wrogie strony, których życzeniem jest sprawdzenie opcji rozwiązań kon
fliktu na drodze pokojowej91. W tym modelu opinia publiczna i media nie są 
nawet świadome faktu, że tego rodzaju działanie zostało przez przedstawicieli 
rządu w ogóle podjęte. Zgodnie z tym modelem skłonność aktorów politycz
nych do ujawniania, czy nawet jedynie komentowania przebiegu procesu ne
gocjacji okazuje się tym słabsza, im wrażliwszy jest przedmiot prowadzonych 

91 „Secret talks are typically pursued by enemies who wish to examine options to resolve 
their conflicts by peaceful means”. Ibidem, s. 279.
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pertraktacji i im trudniejsze są relacje łączące ich strony. W konsekwencji 
w obrębie tego modelu rosną natomiast trudność i znaczenie zapobiegania 
wszelkiego rodzajom przeciekom informacji do mediów i opinii publicznej 
(ang. leaks). Jako przykład tego modelu relacji Gilboa podaję negocjacje pro
wadzone przez premiera Izraela Icchaka Rabina, których przebiegu nie ujaw
niał on nawet członkom swojego gabinetu92. Model dyplomacji tajnej zakłada 
więc brak informacji o dacie rozpoczęcia negocjacji, ich miejscu, treści, uczest
nikach biorących w nich udział, a także założonych celach rokowań. W tym 
modelu powstanie przekazu mediów na temat prowadzonych rozmów mię
dzynarodowych jest wykluczone (zob. tabela 3).

92 Ibidem, s. 280.
93 „The actors in the closed-door model typically include a mediator and parties to a con- 

flict that had decided to seek conflict resolution through peaceful means. [...] The mediator 
feels that one morę concentrated effort, isolated from media and public pressure, can produce 
an agreement”. Ibidem, s. 283.

Model dyplomacji za zamkniętymi drzwiami (closed-door diplomacy) od
nosi się do sytuacji, w której media i opinia publiczna posiadają ograniczony 
dostęp do wiadomości i wiedzy na temat prowadzonych negocjacji między
narodowych. Na ogół ograniczają się one do informacji o dacie rozpoczęcia 
rokowań, ich miejscu i uczestnikach, ewentualnie ich aktualnym stanie, ale 
bez szczegółów dotyczących ich przebiegu i agendy. Ten model relacji mediów 
i polityki zagranicznej jest typowy dla rokowań co najmniej trójstronnych, gdy 
jedna strona pełni funkcję mediatora, a nadmierna uwaga mediów mogłaby się 
stać czynnikiem rozpraszającym uwagę dyplomatów zaangażowanych w roz
mowy: Typowymi aktorami w modelu dyplomacji za zamkniętymi drzwiami 
są mediator i strony konfliktu, które zdecydowały się szukać rozwiązania na 
drodze pokojowej. [...] Mediator uważa, że jeszcze jeden skoncentrowany wy
siłek, odizolowany od mediów i nacisków opinii publicznej, może doprowadzić 
do porozumienia93. Politycy i dyplomaci postrzegają ten model relacji z me
diami jako pozwalający im na utrzymanie kontroli nad procesem negocjacji 
przy jednoczesnej jego legitymizacji poprzez ujawnienie faktu jego trwania, 
ale bez szczegółów dotyczących przebiegu czy też założonych celów rozmów, 
stąd również objętość przekazu mediów poświęcona tego rodzaju negocjacjom 
pozostaje w tym modelu bardzo ograniczona.

Model dyplomacji otwartej (open diplomacy) odnosi się do rokowań, o któ
rych przebiegu opinia publiczna jest szeroko informowana za pośrednictwem 
mediów. W ramach tego modelu media posiadają także możliwość realizacji 
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bezpośredniego przekazu dotyczącego prowadzonych negocjacji. Uczestniczą
cy w rozmowach aktorzy rządowi regularnie zwołują konferencje prasowe oraz 
briefingi dla mediów i przekazują informacje o przebiegu rokowań, udzielają 
przedstawicielom mediów wywiadów, a w szczególnych sytuacjach nawet do
puszczają ich obecność na sali obrad. Opinia publiczna zna zatem czas, miej
sce, przebieg oraz agendę rozmów. Nawet w tym modelu media nie posiadają 
jednak pełnej informacji na temat minimum założonych celów strategicznych 
ani też pełnej wiedzy na temat metod i dopuszczalnego zakresu ustępstw, ma
jących umożliwić politykom i dyplomatom ich osiągnięcie. Model najczęściej 
dotyczy sytuacji, w której prowadzone rozmowy nie budzą kontrowersji, a ich 
rezultat ma znikomy wpływ (albo nie ma żadnego) na innych partnerów na 
arenie międzynarodowej: Jest zdecydowanie łatwiej prowadzić otwartą dyplo
mację wówczas, gdy same rozmowy nie są kontrowersyjne i nie mają wpływu, 
albo mają niewielki wpływ, na partnerów trzecich94. Niebezpieczeństwo nego
cjacji międzynarodowych prowadzonych w ramach tego modelu wynikać może 
natomiast z faktu, że któraś ze stron będzie chciała wykorzystać rokowania do 
poprawy swojego wizerunku medialnego, a zatem bardziej zależeć jej będzie 
na osiągnięciu celów piarowskich niż na faktycznym dążeniu do wypracowa
nia porozumienia w samych negocjacjach.

94 „It is certainly easier to pursue open diplomacy when the talks themselves are not 
controversial and will have no or little effect on third parties”. Ibidem, s. 287.

95 Dokładny opis tych modeli Gilboa przedstawił także w publikacji z 2001 r. Zob. E. Gil
boa, Diplomacy in the Media Age..., op.cit.

Druga grupa modeli relacji mediów i polityki zagranicznej została wy
różniona na podstawie kryterium przydatności i użyteczności mediów jako 
kluczowego narzędzia polityki zagranicznej i również obejmuje trzy mo
dele (zob. tabela 4)95. Pierwszy z nich, model dyplomacji publicznej (public 
diplomacy), odnosi się do sytuacji, w której rząd i organizacje pozarządowe 
posługują się mediami oraz innymi dostępnymi kanałami komunikowania 
w celu oddziaływania na audytoria zagraniczne. Model dyplomacji mediów 
(media diplomacy) dotyczy z kolei sytuacji, w której media są wykorzysty
wane przez aktorów rządowych do promocji określonych rozstrzygnięć kon
fliktów międzynarodowych. O dyplomacji negocjatorów medialnych (media 
broker diplomacy) można zaś mówić wtedy, gdy przedstawiciele mediów 
tymczasowo przyjmują na siebie rolę polityków i realizują zadania typowe 
dla korpusu dyplomatycznego, to znaczy pełnią funkcję mediatora w nego
cjacjach międzynarodowych.
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Tabela 4. Charakterystyka II grupy modeli relacji mediów i polityki zagranicznej według E. Gilboa

Źródło: opracowanie własne na podstawie: E. Gilboa, Mass Communication and Diplomacy..., op.cit.

Kryterium 
\wyróżnia- 

\iące 

MODEL \

Cel obecności 
mediów i opinii 

publicznej w trak

cie negocjacji

Rodzaj 
komunikacji

Podmiot relacji

Perspektywa 

czasowa 
oczekiwanych 

skutków działania

Dyplomacja 
publiczna 

(public 
diplomacy)

propaganda 
i kreacja 

wizerunku
jednokierunkowa aktorzy rządowi długoterminowa

Dyplomacja 
mediów 

(media diplo

macy)

promocja 
rozwiązań 
konfliktów

jednokierunkowa aktorzy rządowi krótkoterminowa

Dyplomacja 

negocjatorów 
medialnych 

(media broker 

diplomacy)

mediacja 

pomiędzy 

stronami 
konfliktu

wielokierunkowa dziennikarze doraźna

Prowadząc swoje rozważania, Gilboa przyjmuje wąskie rozumienie zakresu 
znaczeniowego terminu dyplomacja publiczna96. Zgodnie z jego definicją jest 
ona zatem modelem komunikowania jednokierunkowego, stosowanego przede 
wszystkim w komunikacji międzynarodowej typu piarowskiego, czyli mające
go budować pozytywne nastawienie audytoriów zagranicznych, w tym zarówno 
społeczeństw zagranicznych, jak i ich rządów: Istotą idei dyplomacji publicznej 
jest „komunikowanie bezpośrednio z ludźmi zagranicą w celu oddziaływania na 
ich sposób myślenia i, w końcu, sposób myślenia ich rządów”97. Media są w tym 
układzie jednym z wielu narzędzi i kanałów komunikacji wchodzących w za
kres instrumentarium dyplomacji publicznej. Gilboa wskazuje, że po zakończe
niu zimnej wojny dyplomacja publiczna była znacznie ważniejszym narzędziem 

96 Zob. definicje dyplomacji publicznej prezentowane w: B. Ociepka, Miękka siła i dyplo
macja publiczna Polski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013; eadem, Nowa dy
plomacja publiczna - perspektywa teorii stosunków międzynarodowych i komunikowania po
litycznego, „Przegląd Strategiczny”, 1/2012, ss.129-139, a także: A. Szymańska, Rola mediów 
w strategicznej komunikacji zewnętrznej państwa - szkic teoretyczny, „Zeszyty Prasoznawcze”, 
nr 2 (218), 2014, s. 273-292.

97 „The core idea of public diplomacy ‘is one of direct communication with foreign peoples, 
with the aim of affecting their thinking and, ultimately, that of their governments’”. E. Gilboa, 
Mass Communication and Diplomacy..., op.cit., s. 290-291. Gilboa przyjmuje i cytuje tę defi
nicję za Giffordem D. Malone, Managing Public Diplomacy, „Washington Quarterly”, vol. 8, 
issue 3, 1985, s. 199-213.
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oddziaływania polityki amerykańskiej na sytuację międzynarodową niż dotych
czasowe tradycyjne metody, opierające się na sile militarnej oraz gospodarczej.

Sposób rozumienia zakresu pojęciowego terminu dyplomacja mediów (me
dia diplomacy), przyjęty przez izraelskiego badacza do konstrukcji modelu 
o tej samej nazwie, jest również bardzo wąski98 99 i odnosi się wyłącznie do sy
tuacji, gdy media są używane przez polityków do komunikowania między
państwowego dotyczącego kryzysów, którego adresatami są aktorzy rządo
wi i pozarządowi, a celem jest stabilizacja i wsparcie negocjacji, ewentualnie 
zdobycie społecznego poparcia dla wypracowanych rozwiązań: dyplomacja 
mediów odnosi się do używania mediów masowych do komunikowania z ak
torami rządowymi i pozarządowymi w celu budowy zaufania i postępów w ne
gocjacjach, jak również do mobilizacji poparcia opinii publicznej dla przyjętych 
rozwiązań". Model ten odwzorowuje sytuację, w której rządowi aktorzy uży
wają mediów (głównie telewizji o zasięgu globalnym) jako kanału komunikacji 
z drugą stroną konfliktu. Przyczyna tej sytuacji może być dwojakiego rodza
ju. Po pierwsze, dziać się tak może w przypadku, kiedy politycy nie posiada
ją dostępu do innych kanałów komunikacji - na przykład brakuje kanałów 
dyplomatycznych; po drugie - wówczas, kiedy jedna ze stron nie jest pewna 
reakcji drugiej strony na swoje warunki negocjacyjne, stanowisko czy pro
pozycje rozwiązań. Model ten uwzględnia również sytuację, kiedy politycy 
wykorzystują obecność mediów do tego, by zasygnalizować gotowość pod
jęcia negocjacji. Mogą to uczynić, na przykład przerywając milczenie wzglę
dem przedstawicieli mediów konkretnego państwa. Wśród narzędzi stosowa
nych w ramach tego modelu relacji Gilboa wymienia organizację konferencji 
prasowych, wywiady dla mediów, przecieki kontrolowane, jak również ofi
cjalne wizyty państwowe, którym towarzyszą media. Charakteryzując ostat
nie z wymienionych działań, Gilboa zwraca uwagę, że jest to sytuacja, która 
w ramach wspomnianego modelu stwarza politykom możliwość nawiązania 
mniej formalnych relacji z przedstawicielami mediów, co może się przełożyć 
na medialne poparcie dla prowadzonej polityki i sprzyjać jego pozyskaniu. 
Specjalną kategorią narzędzi, której omówieniu badacz izraelski poświęca 
sporo uwagi, są tak zwane eventy medialne, czyli relacje bezpośrednie me
diów z przebiegu konkretnych wydarzeń międzynarodowych. Za Danielem 

98 Zob. definicja autorstwa Jyotiki Ramaprasad w poprzednim podrozdziale.
99 „media diplomacy refers to uses of the mass media to communicate with state and non- 

state actors, to build confidence and advance negotiations, as well as to mobilize public sup
port for agreements”. E. Gilboa, Mass Communication andDiplomacy..., op.cit., s. 294-295.
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Dayanen i Elihu Katzem100 Gilboa wymienia, po części negatywne, następ
stwa tego rodzaju eventôw dla dyplomacji. Należy do nich przede wszystkim 
trywializacja roli ambasadorów, ale też przełamywanie dyplomatycznych im
pasów, stwarzanie klimatu sprzyjającego negocjacjom czy też klimatu przy
chylnego przyjętemu rozwiązaniu bądź aprobującego podpisaną umowę101. 
Gilboa zwraca uwagę również na zwiększony zakres oddziaływania polityki 
za pośrednictwem mediów w ramach tego modelu, co jest rezultatem ewolu
cji technologii komunikacyjnych, która doprowadziła do powstania rozgłośni 
telewizyjnych o zasięgu globalnym. Między innymi z tego względu omawiany 
model relacji wymaga ścisłej współpracy polityków z mediami. W wypadkach 
szczególnych dopuszcza ona manipulowanie dziennikarzami przez aktorów 
politycznych, co jest podstawą dla powstania wątpliwości natury etycznej.

100 D. Dayan, E. Katz, Media Events. The Live Broadcasting of History, Harvard Universi
ty Press, Cambridge 1992. Cyt. za: E. Gilboa, Mass Communication andDiplomacy..., op.cit., 
s. 296.

101 Ibidem.
102 „It refers to international médiation conducted and sometimes initiated by media Pro

fessionals”. Ibidem, s. 298.

Model dyplomacji negocjatorów medialnych (media broker diplomacy) 
odnosi się do sytuacji, gdy przedstawiciele mediów pełnią funkcję między
narodowych negocjatorów politycznych (ang. international political brokers). 
Dotyczy zatem przypadków negocjacji międzynarodowych, w których aktyw
ny udział biorą osoby na co dzień związane z mediami: To dotyczy mediacji 
międzynarodowych prowadzonych, a czasami inicjowanych przez ludzi zawodo
wo związanych z mediami102. Jest to zatem jedyny model w obrębie klasyfikacji 
wyróżnionej przez Gilboa, uwzględniający możliwość aktywnego działania ak
torów medialnych w obszarze spraw międzynarodowych. Wśród narzędzi, któ
rymi w ramach tego modelu dziennikarze odgrywający rolę dyplomatów mogą 
się posługiwać w celu oddziaływania zarówno na rodzimą opinię publiczną, 
w tym rodzimych decydentów politycznych, jak i audytorium - również rzą
dowe - poza granicami własnego kraju, Gilboa wymienia sytuację wywiadu, 
czyli bezpośredniej rozmowy z przedstawicielami strony przeciwnej w danym 
sporze. Jako przykład takiej mediacji medialnej Gilboa podaję wywiady tele
wizyjne udzielane przez Saddama Husajna w Bagdadzie już w czasie trwania 
pierwszej wojny w Zatoce Perskiej (1990-1991). Gilboa zwraca jednak uwagę 
na niezwykle szeroki margines możliwych interpretacji sytuacji tego rodza
ju wywiadów. W świetle kryteriów przyjętych w tej klasyfikacji wywiad taki 

73



Rozdział 2. Rola mediów w międzynarodowej komunikacji politycznej

bowiem - jeśli brać pod uwagę aspekt możliwego zakresu oddziaływania lide
ra politycznego danego kraju na audytorium zewnętrzne - można by uznać za 
działanie w ramach modelu dyplomacji publicznej. Jeśli natomiast za punkt od
niesienia przyjąć cel wystąpienia danego polityka w wywiadzie, którym może 
być pozyskanie rodzimej lub zagranicznej opinii publicznej dla własnych pro
pozycji rozwiązań, to wywiad taki można uznać także za działanie w ramach 
modelu dyplomacji mediów. W obrębie tego modelu zostały wyróżnione trzy 
warianty. Pierwszy z nich, tak zwany wariant interwencji bezpośredniej [direct 
intervention variant) odnosi się do sytuacji bezpośredniego i aktywnego udziału 
przedstawiciela mediów w negocjacjach międzynarodowych. Drugi - wariant 
pomostowy (bridging variant) - dotyczy sytuacji, gdy media stają się miejscem 
spotkania zwaśnionych stron i jako gospodarz moderują jego przebieg. Wariant 
ostatni, tajny (secret variant), odnosi się do sytuacji, w której przedstawiciel 
mediów w sposób niejawny aktywnie uczestniczy w negocjacjach dyploma
tycznych i jest to wersja modelu negocjatorów medialnych budząca największe 
zastrzeżenia natury etycznej. Jednakowoż i pozostałe dwa warianty przed
stawionego modelu są, zdaniem izraelskiego badacza, dość kontrowersyjne. 
Autor ten przypomina bowiem, że zadanie mediów polega przede wszystkim 
na informowaniu/przekazywaniu informacji i krytycznej obserwacji działań 
podejmowanych przez polityków. Wszelkie próby podejmowania działań na 
własną rękę stoją zaś w sprzeczności z tym zadaniem, a dziennikarze je podej
mujący (jak również opinia publiczna) powinni być świadomi skutków (i nie
bezpieczeństw), jakie może ono przynieść103.

103 Ibidem.

Przyjęta przez izraelskiego badacza klasyfikacja jest niewątpliwie bardzo 
przydatna, jako że podejmuje ona wyzwanie uporządkowania na płaszczyź
nie teoretycznej wielu różnych wątków obszaru wzajemnych relacji mediów 
i polityki zagranicznej. Z dzisiejszej perspektywy przestaje być ona jednak 
wystarczająca, stała się niekompletna i w części (zwłaszcza w odniesieniu do 
modeli ujętych w drugiej grupie) opiera się na znacznym uproszczeniu. Zja
wiska dyplomacji publicznej oraz dyplomacji mediów są bowiem w tym uję
ciu ograniczane przez założenie, że dotyczą one wyłącznie komunikacji jedno
kierunkowej, w której nadawcą jest zawsze rząd. W dodatku w części mają one 
wykorzystywać perswazję typu propagandowego, a zatem opierać się, po pierw
sze, na manipulacji oraz, po drugie, na przekazie, w którym nieistotny okazuje 
się postulat prawdziwości komunikowanych treści. To z kolei jest niemożliwe 
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do pogodzenia z wymogami współczesnego modelu zrównoważonej komu
nikacji dwukierunkowej, postulowanego w obrębie międzynarodowego public 
relations i powszechnie stosowanego przez kraje demokracji zachodnich w ra
mach takich działań, jak właśnie szeroko rozumiana dyplomacja publiczna czy 
national branding. Oba typy działań mają na celu budowę pozytywnych relacji 
kraju z jego otoczeniem międzynarodowym, którego to celu nie da się osią
gnąć, jeśli wiarygodność przekazu jest możliwa do podważenia104.

104 Zob. A. Szymańska, Rola mediów w strategicznej komunikacji zewnętrznej..., op.cit.

Po drugie, nie sposób ignorować dzisiaj także zmian, jakie dokonały się 
w obrębie samego paradygmatu komunikacji, który nieodwracalnie zmieni
ła, także w odniesieniu do tego obszaru polityki, obecność nowych mediów. 
W opisie zakresu pojęciowego zaprezentowanych modeli uwagę zwraca bo
wiem zrozumiałe w czasie powstania omawianej typologii znaczne przywią
zanie autora do mediów typu CNN, a więc do mediów głównego nurtu o za
sięgu globalnym, co niesie z sobą niebezpieczeństwo odwrócenia uwagi od 
możliwości, jakie wynikają dla polityki z obecności nowych typów mediów, 
w tym mediów społecznościowych, przenoszących punkt ciężkości między
narodowej komunikacji politycznej z poziomu makro na poziom mezo i mi
kro, gdzie media głównego nurtu są często pomijane (lub są odpowiedzialne 
zaledwie za dopełnianie przekazu), podczas gdy komunikacja medialna nadal 
pozostaje istotnym elementem gry politycznej.

Po trzecie, dyplomacja negocjatorów medialnych jako jedyny model wyróż
niony w tej klasyfikacji (czy raczej typologii), zakładający aktywną rolę mediów 
w procesie dyplomatycznym, nie uwzględnia innych możliwych do wyobraże
nia sytuacji, gdy media stają się aktywnym uczestnikiem wydarzeń międzyna
rodowych, a jedynie ogranicza się do wariantu, w którym media pełnią funk
cję mediatorów w konfliktach. W ten sposób Gilboa odnosi się wyłącznie do 
sytuacji, gdy obecność mediów wpływa na przebieg międzynarodowych pro
cesów politycznych tylko wskutek świadomie podejmowanych działań kon
kretnych pracowników mediów. Tymczasem spektrum oddziaływania mediów 
na tę sferę polityki (czy też polityki w ogóle) wynika przede wszystkim z sa
mej ich obecności, ponieważ w żaden sposób nie może być ona obojętna dla 
przebiegu procesów politycznych. Media mogą bowiem odgrywać na przykład 
bardzo ważną rolę instancji stabilizującej politykę zarówno własnego rządu, 
jak i rządów innych krajów, którą realizują one, wpływając na stopień popar
cia społecznego dla tej polityki przez jej (co niezwykle ważne!) autonomiczną 
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ocenę. I odwrotnie: mogą także stać się instancją korygującą kierunek polityki 
zagranicznej, jeśli - pod wpływem przekazu mediów - tego poparcia społecz
nego dla określonych rozwiązań politycznych zabraknie. Media mogą wreszcie 
mieć także kluczowy wpływ na agendę tematów podejmowanych w ramach 
polityki zagranicznej, a w sytuacji, kiedy politycy nie dysponują gotowymi sce
nariuszami ich rozwiązań, także podpowiadać możliwe sposoby ich rozstrzy
gnięcia, co uwzględnia model interakcji polityki i mediów Robinsona. Media 
służą też jako forum międzynarodowej debaty politycznej (i również mogą to 
czynić niezależnie od agendy rządu), a reagując w poszczególnych państwach 
w tym samym czasie na te same wydarzenia na scenie światowej, mogą się tak
że przyczyniać do powstania międzynarodowej opinii publicznej. Co więcej, 
jak pokazują przykłady takich stacji jak Al Jazeera, media mogą się stać in
stancją integrującą i mobilizującą znacznie szerszą publiczność niż tylko audy
toria krajowe. Efekt Al Jazeera wskazuje, że dzięki nim nawet ponad granica
mi państwowymi możliwa jest mobilizacja i integracja publiczności, na którą 
składają się członkowie wielu różnych audytoriów narodowych i etnicznych, 
dzięki czemu powstaje struktura społeczna zupełnie nowego rodzaju. Nieste
ty równie silne mogą być także negatywne skutki oddziaływania mediów. Ich 
przekaz i aktywność mogą doprowadzić do głębokiej polaryzacji audytorium/ 
audytoriów, zarówno wewnątrz państwa (co ostatnio obserwujemy chociażby 
w Polsce), jak i pomiędzy publicznościami różnych państw.

Obecność części spośród wymienionych tu powyżej zjawisk Gilboa uwzględ
nił w jednej ze swoich ostatnich publikacji, którą przygotował wspólnie ze 
wspominanym wcześniej Piersem Robinsonem oraz dwójką norweskich ba
daczy - Marią Gabrielsen Jumbert i Jasonem Miklianem105.1 tak oto w modelu 
dotyczącym wpływu mediów na sytuacje konfliktów międzynarodowych, zapre
zentowanym przez tych badaczy (zob. rycina 1) media przestają być wyłącznie 
kanałem i narzędziem komunikacji dyplomatycznej, którym wedle uważania 
mogą swobodnie dysponować politycy, lecz stają się także niezależnym akto
rem wywierającym nacisk na decydentów politycznych106. Punktem wyjścia dla 
tej swoistej zmiany paradygmatu postrzegania roli mediów w procesie politycz
nym, dotyczącym w tym modelu sytuacji konfliktów międzynarodowych, stała 
się rewolucja technologiczna, jaka dokonała się w środowisku medialnym na

105 Zob. E. Gilboa, M. Gabrielsen Jumbert, J. Miklian, P. Robinson, Moving Media and 
Conflict Studies Beyond the CNN Effect, „Review of International Studies”, vol. 42, part 4, 
3 March 2016, s. 654-672.

106 Ibidem, s. 654.
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Rycina 1. Wielopłaszczyznowy model hybrydowy relacji wzajemnych mediów i polityki zagranicznej według
E. Gi Iboa, M. Gabrielsen Jumbert, J. Mikliana i P. Robinsona

Źródło: opracowanie własne na podst. E. Gilboa. M. Gabrielsen Jumbert, J. Miklian, P. Robinson. Moving Media..., op.cit.

początku XXI wieku. W jej rezultacie głębokiej zmianie uległa struktura rynku 
mediów, która jest obecnie znacznie bardziej złożona wskutek obecności nowego 
rodzaju mediów (chodzi tutaj głównie o media społecznościowe). Celem auto
rów było więc rozszerzenie wcześniejszej perspektywy patrzenia na media poza 
wymiar wyłącznie mediów tradycyjnych. Badacze ci, chcąc zilustrować wpływ, 
jaki przekaz mediów na różnych poziomach wywiera na polityczny proces de
cyzyjny, sięgają więc do koncepcji hybrydyzacji (ang. concept ofhybrydity) Roge
ra Mac Gintyego107 oraz systematyki sześciu płaszczyzn analizy i oddziaływania 
mediów autorstwa Eytana Gilboa108. 

107 Zob. R. Mac Ginty, Hybryd Peace. The Interaction between Top dawn and Bottom up 
Peace, „Security Dialoge”, vol. 41/4, 2009, s. 391-412; idem, International Peacebuilding and 
Local Resistance; Hybryd Forms of Peace, Palgrave, London 2011.

108 E. Gilboa, Media Coverage of International Negotiations. A Taxonomy of Levels and Ef
fects, „International Negotiation”, vol. 5/3, 2000, s. 543-568; idem, Media and Conflict Resolu
tion. A Framework for Analysis, „Marquette Law Review”, vol. 91/3, 2009, s. 87-111.
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Koncepcja hybrydyzacji Mac Gintyego zakłada, że pokój, bezpieczeństwo, 
rozwój i rekonstrukcja społeczeństwa po zakończeniu konfliktu są hybrydą 
działania oraz wpływów lokalnych i zewnętrznych. W procesie budowania 
pokoju i jego stabilizacji pomoc międzynarodowa zderza się bowiem z lokal
nymi warunkami i lokalnym rozumieniem pokoju. Hybrydyzacja nie jest przy 
tym prostą sumą tych dwóch podejść, ale staje się wynikiem swoistej społecz
nej negocjacji109. To założenie koncepcji hybrydyzacji autorzy transponują na 
poziom komunikacji medialnej, która w odniesieniu do konkretnych wyda
rzeń politycznych również dokonuje się na wielu płaszczyznach (w tym także 
na płaszczyźnie lokalnej i międzynarodowej). Koncepcja hybrydyzacji zaada
ptowana na potrzeby ich modelu pozwala więc na uchwycenie kompleksowe
go charakteru konstrukcji przekazu mediów, wpływającego dziś na politykę, 
nieograniczającego się wyłącznie do mediów tradycyjnych.

Następnie autorzy uwzględniają w swoim modelu sześć płaszczyzn analizy 
i oddziaływania mediów, które w swoich wcześniejszych rozważaniach wy
różnił Eytan Gilboa:
1) poziom lokalny: miasto/region (zasięg mediów nie osiąga poziomu publicz

ności ogólnokrajowej);
2) poziom krajowy: „New York Times”, CNN-USA, BBC-UK, CNN-IBN (In

die) (media mają zasięg ogólnokrajowy);
3) poziom regionalny (w sensie regionu świata): Al Jazeera (Arabska), Al- 

-Arabia, SABC, TeleSUR (zasięg mediów obejmuje określony region kul- 
turowy/geograficzny) ;

4) poziom międzynarodowy: VOA, Al Jazeera International, Russia Today, 
France 24, CCTV (zasięg mediów jest międzynarodowy, ale media te pre
zentują w swoim przekazie i komentarzach optykę widzenia i interpretacji 
wydarzeń konkretnego państwa);

5) poziom globalny: CNN International, BBC World, „International New 
York Times” (zasięg mediów jest międzynarodowy, a przekaz i komentarz 
oficjalnie nie posiadają żadnej krajowej konotacji110);

6) poziom glokalny: Facebook, Twitter, YouTube (media społecznościowe 
opierające się na komunikacji internetowej)111.

105 E. Gilboa, M. Gabrielsen Jumbert, J. Miklian, P. Robinson, Moving Media..., op.cit., 
s. 665.

110 Jednocześnie autorzy odsuwają na bok kwestię wszelkich konotacji nieoficjalnych. 
Ibidem, s. 667.

111 Ibidem, s. 666-667.
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W ten sposób wielopłaszczyznowy model hybrydowy autorstwa Gilboa, 
Gabrielsen Jumbert, Mikliana i Robinsona uwzględnia zarówno element dy
namicznie zmieniającej się struktury mediów, obecnych w przestrzeni społecz
nej, jak i wielość płaszczyzn, na jakich dokonuje się komunikacja medialna, 
towarzysząca politycznemu procesowi decyzyjnemu.

Kolejny model relacji wzajemnych polityki i mediów zdecydowanie wy
różnia zakres wpływu i znaczenia przypisywanego mediom w procesie de
cyzyjnym polityki zagranicznej. Jego autor Chanan Naveh112 stoi bowiem 
na stanowisku, że media wpływają na proces decyzyjny w odniesieniu do 
polityki zagranicznej w sposób kompleksowy, na każdym z jej etapów, co 
powoduje, że politycy są zmuszeni uwzględniać i kalkulować obecność 
mediów w swoich działaniach, w czym często pomagają im różni dorad
cy i konsultanci medialni, których obecność staje się w ten sposób jednym 
z ważnych wskaźników znaczenia mediów. Właśnie dlatego ów model zo
stanie omówiony w tym miejscu, mimo że chronologicznie jest modelem 
znacznie starszym (pierwsze publikacje autora pochodzą z 1997 r.) niż oma
wiane powyżej.

112 Ch. Naveh, The Role of the Media in Foreign Policy Decision-Making. A Theoretical 
Framework, „Conflict & Communication Online”, vol. 1, no. 2, 2002, s. 1-14, www.cco.rege- 
ner-online.de (data odsłony: 14.02.2016).

113 Ibidem, s. 1.

Wedle modelu Chanana Naveha media uczestniczą zatem w każdym z eta
pów konstytuowania się polityki zagranicznej. Zdaniem izraelskiego badacza 
dzieje się tak, ponieważ politycy w dużym stopniu uwzględniają w swoich 
działaniach przekaz mediów zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Treść 
przekazu mediów wpływa na polityków na etapie krystalizowania się ich sta
nowiska i opinii na dany temat, a następnie także formułowania propozycji 
rozwiązań i ostatecznych decyzji. Poza tym to właśnie głównie z przekazu 
mediów politycy dowiadują się o wydarzeniach zachodzących na świecie. Nie 
mniej ważnym wskaźnikiem znaczenia mediów w politycznym procesie de
cyzyjnym w odniesieniu do polityki zagranicznej jest, w opinii Naveha, także 
wspominany powyżej udział w tym procesie różnych doradców i konsultantów 
medialnych, a także piarowców, których zadaniem jest pomaganie politykom 
i wypracowanie odpowiednich strategii komunikacyjnych, ułatwiających im 
realizację powziętej polityki113.

Z uwagi na fakt, że większość wcześniejszych prac analizujących przebieg 
procesu decyzyjnego w polityce zagranicznej na ogół wcale nie uwzględniała 
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obecności mediów masowych114, zamierzeniem tego autora była konstrukcja 
modelu interdyscyplinarnego, opierającego się zarówno na ustaleniach z ob
szaru teorii stosunków międzynarodowych, jak i nauki o komunikowaniu. 
Z dorobku teorii stosunków międzynarodowych badacz izraelski korzysta, 
sięgając do trzech podstawowych modeli, obrazujących przebieg politycz
nego procesu decyzyjnego. Pierwszym z nich jest model Richarda Snydera, 
H.W. Brucka i Burtona Sapina115 z 1969 roku. Autorzy w opisie czynników 
posiadających wpływ na proces powstawania decyzji politycznej dotyczącej 
polityki zagranicznej uwzględnili także element opinii publicznej, za której 
główny ośrodek tworzenia i kształtowania uznać można, zdaniem izraelskie
go badacza, media masowe. Drugim jest model Michaela Brechera116 z 1972 
roku, w którym media są traktowane jako: [...] sieć/ system komunikacji we
wnątrz systemu politycznego117. Jako ostatni Naveh przywołuje model Papa- 
dakisa i Starra118 z 1986 roku. Badacz izraelski nawiązuje do nich, ponieważ 
we wszystkich tych koncepcjach media traktuje się jako wewnętrzny element 
składowy procesu decyzyjnego. Ich znaczenie zostało jednak ograniczane do 
funkcji, jaką pełnią jako kanał przekazu informacji, choć niektórzy z auto
rów doceniają także ich obecność jako mechanizmu filtrującego natłok wy
darzeń119.

114 Albo czyniła to wyłącznie w bardzo wąskim zakresie, traktując je jako pasywny kanał 
przekazu informacji-narzędzie w rękach polityków, co w opinii Naveha znacznie umniejsza 
znaczenie mediów i nie odpowiada rzeczywistości. Jako przykład dobrze ilustrujący znaczenie 
mediów Naveh przywołuje przebieg Oslo Peace Process, który - jeśli chodzi o zakres obecności 
mediów - nie jest w jego opinii w żadnym razie odosobniony. Ibidem, s. 2.

115 Zob. R. Snyder, H.W. Bruck, B. Sapin, The Decision-Making Approach to the Study of 
International Relations,, s. 199-206, [w:] J.N. Rosenau (ed.), International Politics and Foreign 
Policy, wyd. 2, The Free Press, New York 1969.

116 Zob. M. Brecher, The Foreign Policy of Israel, Oxford University Press, London 1972.
117 „the communication network within the political system”. Ibidem, s. 11, cyt. za: 

Ch. Naveh, The Role of the Media..., op.cit., s. 2.
118 M. Papadakis, H. Starr, Opportunity, Willingness and Small States. The Relationship 

Between Environment and Foreign Policy, s. 409-432, [w:] C.F. Hermann, C. Kegley, J.N. Ro
senau (eds.), New Directions in the Study of Foreign Policy, Allen and Unwin, London 1987.

Ch. Naveh, The Role of the Media..., op.cit., s. 3.

Chanan Naveh znacznie poszerza tę perspektywę patrzenia na rolę i znacze
nie mediów w procesie powstawania decyzji politycznych, proponując w swo
im modelu (zob. rycina 2), by widzieć w nich także element otoczenia, w któ
rym aktorzy polityczni (głównie państwa narodowe, ewentualnie ich rządy) 
funkcjonują, są niejako zanurzone, i które to otoczenie oddziałuje również na
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Rycina 2. Model kompleksowych relacji mediów I polityki zagranicznej według Ch. Naveha

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ch. Naveh, The Role ofthe Media..., op.cit.

nich. To oddziaływanie mediów jako otoczenia/środowiska, gdzie rozstrzyga 
się i jest realizowana polityka, w tym polityka zagraniczna, polega zatem na 
filtrowaniu wydarzeń i dostarczaniu politycznego input, jak również na od
grywaniu roli swoistego pudła rezonansowego (ang. sounding board) dla poli
tycznego output, czyli planowanych lub już podjętych decyzji politycznych120. 
W modelu Naveha oddziaływanie mediów dokonuje się przy tym wielopłasz
czyznowo. To znaczy jest ono skutkiem nie tylko krajowego otoczenia mediów, 
ale również środowiska mediów międzynarodowych, a także wtórnego zakresu 
oddziaływania mediów, dokonującego się na poziomie komunikacji interper
sonalnej w rozmowach i dyskusjach, w czasie których często (aczkolwiek nie 
zawsze świadomie!) ponownie przytaczane są argumenty zaczerpnięte z prze
kazu mediów. W prezentacji swojego modelu Chanan Naveh opisuje media 

120 Ibidem, s. 4.
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jako środowisko funkcjonowania polityki, następnie jako kreatora polityki 
zagranicznej i wreszcie jako środowisko powstawania politycznego output.

Media jako środowisko funkcjonowania polityki cechuje w ujęciu Nave- 
ha sześć zmiennych posiadających bardzo istotny wpływ na zakres znaczenia 
i rolę, jaką media będą odgrywać w politycznym procesie decyzyjnym. Wśród 
tych zmiennych badacz izraelski wymienia: ustrój komunikacji politycznej (ang. 
political communication régime),politykę medialną rządu (ang. communication 
policy), warunki ekonomiczne  funkcjonowania mediów (ang. political economy 
settingofthe media), strukturę rynku mediów (ang. media channels and orga
nisations), zakres typowych funkcji mediów (ang. typical media functions) oraz 
czynniki atrakcyjności medialnej (ang. news values). Przez ustrój komunikacji 
politycznej Naveh rozumie układ relacji wzajemnych mediów i polityki, który 
może przyjmować formę od skrajnie autorytarnej (pełna kontrola polityki nad 
mediami) do skrajnie liberalnej (wyłącznie ograniczenia rynkowe). Ustrój ko
munikacji politycznej charakteryzują przy tym cztery czynniki: struktura wła
sności mediów (kto jest właścicielem mediów?), sposób finansowania mediów, 
sposób mianowania redaktorów naczelnych i wydawców (kto ich mianuje?), 
a wreszcie zakres kontroli, ewentualnie cenzury przekazu mediów. W autory
tarnym ustroju komunikacji politycznej właścicielem mediów jest rząd, który 
je również finansuje, cenzuruje ich przekaz i mianuje redaktorów naczelnych. 
Polityka medialna rządu obejmuje decyzje dotyczące ochrony praw autorskich, 
stymulacji konkurencyjności i pluralizmu rynku mediów, minimalizacji za
kresu i liczby regulacji prawnych, zapobiegania koncentracji kapitału i wła
sności mediów, przydzielania koncesji na emisję w określonych częstotliwo
ściach itp. Sposób, w jaki zorganizowane są w danym kraju relacje mediów 
i polityki, ma zatem istotny wpływ na to, jakie znaczenie obecność mediów 
będzie miała dla kształtu polityki zagranicznej. Warunki ekonomiczne funk
cjonowania mediów są w ujęciu Naveha nie mniej ważną zmienną środowiska 
medialnego, ponieważ media jako przedsiębiorstwa komercyjne uczestniczą 
w grze wolnorynkowej (z wyjątkiem sytuacji, kiedy są w pełni finansowane 
ze środków publicznych) i aby się na tym rynku utrzymać, muszą zarabiać. 
A zatem wszelkie trudności natury finansowej będą się negatywnie przekładać 
na jakość i zakres realizowanych przez media funkcji społecznych. Struktu
ra rynku mediów dotyczy stopnia zróżnicowania rynku medialnego, zarówno 
krajowego, jak i międzynarodowego. Im bogatsze spektrum typów i rodzajów 
mediów występujących w kraju i za granicą, tym większy może być zakres 
wpływu wywieranego przez media na politykę. Kolejną zmienną wymienio
ną przez izraelskiego autora jest zakres typowych funkcji mediów. W ślad za 
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lasswellowską121 typologią funkcji społecznych mediów wymienia on funkcję 
obserwacyjno-nadzorującą, funkcję korelacyjną [funkcję transmisyjną, dodając 
za Denisem McQuailem jeszcze funkcję rozrywkową [funkcję mobilizacyjną. 
Zdaniem Naveha trzy z nich (funkcja informacyjna, korelująca i mobilizacyj
na) mają w kontekście polityki zagranicznej znaczenie szczególne122. Zadanie 
mediów polega zatem na informowaniu społeczeństwa, które zintegrowały one 
jako składową otoczenia krajowego, o wydarzeniach na arenie międzynaro
dowej, ich interpretacji, wyjaśnianiu i komentowaniu, a także na dostarczaniu 
poparcia dla realizowanej polityki, szczególnie w okresie kryzysów i konflik
tów, kiedy media mobilizują opinię publiczną. Naveh zwraca jednak uwagę, 
że mobilizacja społeczeństwa nie zawsze dokonuje się z korzyścią dla rządu, 
przez co uznaje on autonomię mediów w zakresie oceny polityki. Czynnikami 
atrakcyjności medialnej są zaś te elementy wydarzeń, które z punktu widze
nia logiki mediów stanowią o ich wartości i atrakcyjności i których obecność 
rozstrzyga o tym, czy dziennikarze decydują się na uwzględnienie tych wyda
rzeń w przekazie swoich mediów. Czynniki atrakcyjności medialnej stanowią 
więc swoiste kryterium doboru agendy przekazu mediów123. Wśród najważ
niejszych czynników atrakcyjności medialnej posiadających wpływ na polity
kę zagraniczną Naveh wymienia na pierwszym miejscu element redakcyjnej 
linii programowej. Poza tym wydarzenia powinny zawierać między innymi 
element nowości i zaskoczenia, odniesienie do narodów i państw o ugrun
towanej pozycji, być ważne, posiadać odniesienie do rodzimej publiczności. 
Duże zainteresowanie mediów budzą także przemoc i wydarzenia nacecho
wane negatywnie124. Uwagę zwraca natomiast, że w tym wyliczeniu izraelski 
badacz nie uwzględnia elementu zagrożenia uznanych wartości125, a ten czyn
nik jest częstym elementem uramowienia przekazu mediów w odniesieniu do 
wielu konfliktów i sporów na arenie międzynarodowej i jako taki powinien 
zostać ujęty w jego modelu.

121 W polskiej (polskich tłumaczeniach) literaturze przedmiotu główne funkcje komu
nikacji w społeczeństwie według Harolda Lasswella to nadzorowanie otoczenia, korelowa
nie reakcji grup w ramach społeczeństwa na jego otoczenie oraz transmisja dziedzictwa kul
turowego. D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, tłum. M. Bucholc, A. Szulżycka, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 111.

122 Ch. Naveh, The Role of the Media..op.cit., s. 6.
123 Szerzej na temat czynników atrakcyjności medialnej zob. A. Szymańska, Akomodacja 

t atrakcyjność medialna polityki na przykładzie wyborów samorządowych w świetle publikacji 
krakowskich dzienników, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 3-4, 2009, s. 42-57.

124 Ch. Naveh, The Role ofthe Media..., op.cit., s. 7.
125 Zob. W. Schulz, Politische Kommunikation. Theoretische Ansätze..., op.cit., s. 80 (89-92).
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W kontekście mediów jako kreatora środowiska/otoczenia polityki zagra
nicznej Naveh zwraca uwagę, że komunikacja masowa ma dwa wymiary, cza
sami przeciwstawne względem siebie. Przekaz mediów jest bowiem zarówno 
zmienną politycznego input, jak i output w odniesieniu do środowiska mediów 
działającego jak pudło rezonansowe względem działań rządu. Ta dwustron- 
ność oddziaływania mediów wynika przede wszystkim z funkcji agenda setting 
mediów oraz ramy interpretacyjnej mediów (framing)126. W tej części opisu 
swojego modelu badacz izraelski nawiązuje do opinii omawianego na począt
ku tego podrozdziału Bernarda C. Cohena, który w swojej pracy stwierdzał, 
iż [... ] prasa może nie odnosi przez cały czas sukcesów w mówieniu ludziom, c o 
mają myśleć, jednak jest zdumiewająco [skuteczna] w mówieniu czytelnikom, 
o czym mają myśleć127, a także do późniejszych ustaleń Maxwella McCombsa 
i Donalda Shawa, którzy wskazywali: Podczas kiedy media masowe mogą po
siadać niewielki wpływ na kierunek i natężenie postaw, istnieje przypuszczenie, 
iż media masowe ustanawiają agendę każdej politycznej kampanii, wpływając 
na zakres (wydatność) postaw wobec kwestii politycznych128. Naveh podkreśla 
przy tym, że działanie agenda setting nie ogranicza się wyłącznie do funkcji 
informacyjnej i interpretacyjnej mediów, ale dotyczy też wszystkich obsza
rów społecznego oddziaływania mediów, a zatem także funkcji mobilizacyj
nej, rozrywkowej itd.

126 Ch. Naveh, The Role ofthe Media..., op.cit., s. 7.
127 „the press [...] may not be successful much ofthe time in telling people what to think, 

but it is stunningly in telling its readers what to think about”. B.C. Cohen, The Press..., op.cit., 
s. 12-13, cyt. za: Ch. Naveh, The Role ofthe Media..., op.cit., s. 7.

128 „While the mass media may hâve little influence on the direction or the intensity of 
attitudes, it is hypothesized that the mass media set the agenda for each political campaign, 
influencing the salience of attitudes toward the political issues”. M.E. McCombs, D.L. Shaw, 
The Agenda Setting Approach. Function of the Media, „Public Opinion Quarterly”, vol. 36, no. 2, 
Summer 1972, s. 177, cyt. za: Ch. Naveh, The Role ofthe Media..., op.cit., s. 7.

Media jako środowisko powstawania politycznego output są obszarem 
(w przeciwieństwie do mediów jako środowiska funkcjonowania polityki i źró
dła politycznego input), na który politycy, podejmujący określone decyzje, 
starają się wywierać możliwie duży wpływ. Dzieje się tak, ponieważ w opinii 
Naveha politycy działający w otoczeniu, którego częścią składową są media, po
dejmując decyzję, próbują jednocześnie także kształtować swój własny medial
ny wizerunek. Ich celem jest więc nie tylko poszukiwanie konkretnych rozwią
zań, ale i realizacja określonych strategii komunikacyjnych. Realizacja owych 
strategii przykuje i skupi na nich przychylną im uwagę mediów w kontekście 
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podejmowanych przez nich decyzji. Model izraelskiego badacza zawiera zatem 
również odwołanie do komponentu politycznego PR jako narzędzia, którego 
zastosowanie wymusiła na politykach obecność mediów i logika ich działa
nia129 i którego powszechne stosowanie przez polityków również nie jest obo
jętne dla sposobu funkcjonowania współczesnej polityki. W wymiarze poli
tyki zagranicznej narzędzia piarowskie są często stosowane w celu pozyskania 
najpierw medialnego, a następnie - za pośrednictwem mediów - społecznego 
poparcia i akceptacji dla prowadzonych działań130.

129 O rzeczywistości politycznej „podwójnego dna”, jaka powstaje, kiedy politycy świa
domi logiki działania mediów próbują ją wykorzystać dla własnych celów, wielokrotnie pisał 
m in. niemiecki badacz Winfried Schulz. Zob. W. Schulz, Politische Kommunikation. Theo
retische Ansätze..., op.cit., s. 14; idem, Politische Kommunikation. Theoretische Ansätze und 
Ergebnisse empirischer Forschung, wyd. 3 zmienione, VS Verlag für Sozialwissenschaften, 
Wiesbaden 2011, s. 14.

130 Ch. Naveh, The Role ofthe Media..., op.cit., s. 8-9.

Reasumując, model Chanana Naveha zdaje się najlepiej i najpełniej kore
spondować, spośród wszystkich przedstawionych powyżej, z przyjętą wcześniej 
i bardzo szeroką definicją dyplomacji mediów Jyotiki Ramaprasad. Definicja 
tej badaczki uwzględnia bowiem wszystkie możliwe do pomyślenia aspekty/ 
formy udziału mediów, a zatem zarówno aktywne, jak i pasywne, zamierzo
ne, jak i niezamierzone, o dużym i mniejszym znaczeniu itd. Poza tym, mimo 
że chronologicznie jest to model najstarszy spośród wyżej wymienionych, to 
uwzględnia on już wiele najistotniejszych elementów, zawartych w modelach 
opracowanych później. Zgodnie z modelem Chanana Naveha polityczny pro
ces decyzyjny dokonuje się w środowisku/otoczeniu częściowo wykreowanym 
przez media, o których działaniu decyduje, tak jak w modelu interakcji mediów 
i polityki Piersa Robinsona, wiele zmiennych i na które to media politycy starają 
się również oddziaływać przez realizację własnych strategii komunikacyjnych. 
Ich celem jest przy tym, z jednej strony, kreacja własnego wizerunku, a z dru
giej - także uzyskanie poparcia dla podejmowanych działań i rozstrzygnięć, 
które to elementy odnajdujemy zarówno w omówionym powyżej modelu Piersa 
Robinsona, jak i modelu otwartej dyplomacji Eytana Gilboa. Analogicznie jak 
w przypadku wielopłaszczyznowego modelu hybrydowego Gilboa, Gabrielsen 
Jumbert, Mikliana i Robinsona model Naveha także pojmuje media jako au
tonomicznego aktora i obejmuje wielopłaszczyznowe oddziaływanie mediów 
na polityczny proces decyzyjny. Niemniej istotne jest również, że jest to jedyny 
model w tak szerokim zakresie uwzględniający ustalenia adekwatnych teorii 
z obszaru nauki o komunikowaniu masowym, przez co staje się on godnym 
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kontynuatorem prac B.C. Cohena. Jeśliby więc (w nawiązaniu do koncepcji 
hybrydyzacji) uwzględnić w modelu Naveha obecność nie tylko tradycyjnych 
mediów, ale i nowych (a także nowych nowych) mediów, to model ten okazu
je się najbardziej pomocny w zrozumieniu zakresu oddziaływania współcze
snej komunikacji medialnej na sposób funkcjonowania polityki, w tym tak
że polityki zagranicznej. Obrazuje on, co prawda, bardzo złożony obraz tego 
swoistego pola siłowego, gdzie nieprzerwanie trwa wymiana pomiędzy sferą 
mediów i polityki, lecz w świetle powyższych rozważań szkicowanie dzisiaj 
prostszego schematu wzajemnych zależności wydaje się nieuprawnione. Nie 
jest bowiem możliwe wyizolowanie wpływu, jaki obecność mediów wywie
ra na społeczeństwo i procesy, również polityczne, dokonujące się w jego ob
rębie. Wzajemna relacja mediów i polityki, także polityki zagranicznej, ma 
zatem charakter permanentnego współistnienia i przenikania się nawzajem 
obu podsystemów na wszystkich ich płaszczyznach i we wszystkich ich wy
miarach. Nie inaczej dzieje się w przypadku mediów i polityki europejskiej, 
która dokonuje się / jest realizowana w ścisłym związku z obecnością mediów 
krajowych. Tym ciekawsze wydaje się to, co o charakterze relacji wzajemnych 
mediów i polityki myślą dziennikarze będący autorami przekazu mediów na 
temat polityki europejskiej.



Rozdział 3

(POST)NARODOWA EUROPA W OPINII 
NIEMIECKICH DZIENNIKARZY

3.1. Metodologia badań

Przedmiotem dociekań w ramach niniejszego projektu były postawa i nasta
wienie do kwestii europejskich środowiska niemieckich dziennikarzy jako 
twórców/autorów medialnego dyskursu o tematyce europejskiej. Ten etap ba
dań objął zatem wywiady z publicystami odpowiedzialnymi za kształtowanie 
europejskiego przekazu niemieckich mediów drukowanych, w tym w szcze
gólności dyskursu dotyczącego Grecji i Ukrainy. Badania zawężono do dzien
nikarzy prasowych z uwagi na duże znaczenie przekazu tradycyjnych me
diów drukowanych w niemieckim dyskursie medialnym i politycznym oraz 
konieczność ograniczenia nakładów badawczych. Celem analizy na tym eta
pie była identyfikacja postaw i przekonań dziennikarzy jako liderów i sterni
ków niemieckiej opinii publicznej, zarówno wobec zagadnienia przyszłości 
Europy, jak i szeroko rozumianej sfery europejskiej polityki, a wreszcie rela
cji i zależności, zachodzących w tym obszarze pomiędzy mediami a polityką. 
Zgodnie z założeniem, celem wywiadów było również ustalenie, czym dzien
nikarze kierują się przy podejmowaniu określonych decyzji, dotyczących wy
boru i sposobu prezentacji publikowanych kwestii europejskich, jakie jest ich 
osobiste nastawienie do opisywanych wydarzeń, jak oceniają oni znaczenie 
i rolę własnych doniesień dotyczących tych wydarzeń, a także jakich rezulta
tów spodziewają się oni po swoich publikacjach. Badania tego rodzaju mają 
charakter jakościowy i są badaniami typu eksploracyjnego. Ich celem nie jest 
więc stwierdzenie istnienia twardej zależności czy korelacji możliwej do wy
rażenia w formie weryfikowalnej lub falsyfikowanej hipotezy badawczej, lecz 
empiryczne poszukiwanie nowych zależności przez pogłębienie wiedzy na 
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temat zależności już stwierdzonej, lepsze rozpoznanie okoliczności towarzy
szących jej przebiegowi itd.1

1 E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, tłum. W. Betkiewicz et al., Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 46-49.

2 P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007, 
s. 41.

3 B. Krauz-Mozer, Teorie polityki. Założenia metodologiczne, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2005, s. 48.

4 U. Saxer, System, Systemwandel und politische Kommunikation, s. 21, [w:] O. Jarren, 
U. Sarcinelli, U. Saxer (Hrsg.), Politische Kommunikation in der demokratischen Gesellschaft. 
Ein Handbuch, Westdeutscher Verlag, Wiesbaden 1998.

5 W niemieckiej literaturze przedmiotu oba terminy używane są jako tożsame, zob. 
H.-B. Brosius, A. Haas, F. Koschel, Methoden der empirischen Kommunikationsforschung. 
Eine Einführung, wyd. 6 zmienione i poszerzone, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesba
den 2012, s. 102.

Eksploracyjna działalność poznawcza jako procedura jakościowa ma cha
rakter interpretacyjny (jest bliska wyjaśnianiu idiograficznemu), mieści się 
więc w tradycji poznania hermeneutycznego2. Uprawiane w tym duchu ba
dania społeczne widzą więc swe zadania i cele nie w wyjaśnianiu zjawisk 
społecznych, lecz właśnie w opisie i interpretacji prowadzącej do lepszego 
ich zrozumienia3. Punktem wyjścia takiej procedury poznawczej jest zadanie 
pytań badawczych, w związku z którymi, o czym wspominano już powyżej, 
nie da się sformułować hipotez badawczych na tyle specyficznych, by dykto
wały przewidywanie zachowań. Podstawą schematu postępowania stają się 
w tym wypadku pytania badawcze w formie otwartej, dla których nie moż
na przewidzieć kierunku odpowiedzi, a jedynie go domniemywać. Specyfi
ka procesu komunikacji politycznej, na którą składa się hiperkompleksowy 
konglomerat relacji i wpływów, zachodzących pomiędzy mediami i polityką4, 
skutkuje wielością możliwych przyczyn i okoliczności, które mogą prowadzić 
do określonego stanu rzeczy/zachowania/działania aktorów. To z kolei czy
ni z komunikacji politycznej obszar dociekań naukowych, w odniesieniu do 
którego badania eksploracyjne, zmierzające do lepszego poznania sposobu 
zachowania poszczególnych części układu, będą szczególnie przydatne i war
tościowe poznawczo.

Z uwagi na specyficzny charakter grupy badanych jako metodę badawczą 
wybrano pogłębiony wywiad indywidualny (ang. individual depth interview 
(IDI), niem. Leitfadeninterview, Tiefeninterview5), który jest klasyczną me
todą jakościową, z powodzeniem wykorzystywaną i stosowaną w dyscypli
nie nauk o mediach, w szczególności w odniesieniu do badań dotyczących 
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komunikacji politycznej6. Metody jakościowe służą w naukach społecznych 
do pozyskiwania informacji na temat rozmaitych cech indywidualnych ba
danych jednostek, w tym między innymi nastawienia, motywacji, sposobu 
myślenia, systemu wartości i przekonań czy indywidualnej percepcji okre
ślonych stanów rzeczy, oraz pozwalają na wyjaśniania i uogólnianie rozpo
znanych zależności i związków na podstawie ograniczonej liczby badanych 
przypadków7. Pogłębiony wywiad indywidualny wykorzystuje się do badania 
subiektywnych opinii typowych dla przedstawicieli różnych grup społecz
nych, cechujących się wyraźną i zwartą tożsamością grupową8. Polega on na 
bezpośredniej rozmowie z jednym badanym. Celem pogłębionego wywiadu 
indywidualnego jest zatem uzyskanie informacji na temat danego stanu rze
czy od konkretnego respondenta, wybranego do badań na podstawie okre
ślonych przez badacza kryteriów. Istotną zaletą tej metody jest możliwość 
wykluczenia bezpośredniego wpływu innych osób na treść i zakres udziela
nych odpowiedzi, co może znacznie ułatwić uzyskanie odpowiedzi szczerych, 
obszernych i przemyślanych. Od strony organizacyjnej badania, z uwagi na 
możliwość elastycznego ustalenia terminu rozmowy, pogłębiony wywiad in
dywidualny doskonale nadaje się do badań respondentów, których pozycja 
zawodowa i dorobek pretendują do roli ekspertów w danej dziedzinie i do 
których dostęp - z uwagi na ich intensywny i nieregulowany czasowo tryb 
pracy zawodowej - jest znacznie utrudniony9. W szczególności pogłębiony 
wywiad indywidualny wskazuje się jako metodę adekwatną i sprawdzającą się 
w badaniach liderów opinii publicznej10. Wszystkie te cechy posiadała grupa 
respondentów wybranych do badań na tym etapie analizy.

6 Zob. M. Jabłonowski, T. Gackowski, Tożsamość nauk o mediach. Obszary, perspekty
wy, postulaty, „Studia Medioznawcze”, nr 2 (49), 2012, s. 21, a także: M. Jabłonowski, W. Ja
kubowski, Status teoretyczny nauk o mediach - kilka uwag do dyskusji, „Studia Medioznaw
cze”, nr 4 (59), 2014, s. 22.

7 Zob. H.-B. Brosius, A. Haas, F. Koschel, Methoden der empirischen..., op.cit., s. 4-6.
8 U. Flick, Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung, Rowolts Enzyklopädie, wyd. 3. 

zmienione, Hamburg 2010, s. 201; M. Nicpoń, R. Marzęcki, Pogłębiony wywiad indywidu
alny w badaniach politologicznych, s. 249, [w:] D. Mikułocka-Wójtowicz (red.), Przeszłość - 
teraźniejszość - przyszłość. Problemy badawcze młodych politologów, Wydawnictwo Libron, 
Kraków 2010.

9 M. Meyen, M. Löblich, S. Pfaff-Rüdiger, C. Riesmeyer, Qualitative Forschung in der 
Kommunikationswissenschaft. Eine praxisorientierte Einführung, VS Verlag für Sozialwissen
schaften, Wiesbaden 2011, s. 85-86, 87.

10 M. Nicpoń, R. Marzęcki, Pogłębiony wywiad..., op.cit.

89



Rozdział 3. (Post)narodowa Europa w opinii niemieckich dziennikarzy

Wywiady miały formę wywiadów częściowo standaryzowanych/ustruk- 
turalizowanych11 (ang. semi-structured interview, niem. halbstandarisiertes 
Interview), to znaczy osoby je prowadzące posługiwały się wcześniej przygo
towaną listą pytań wyjściowych, którą - w zależności od treści wypowiedzi ba
danego - można było swobodnie rozwijać i poszerzać o kolejne pytania w celu 
pogłębienia, rozwinięcia lub uzupełnienia uzyskiwanej wcześniej wypowiedzi 
lub/i ewentualnie w reakcji na nowe wątki tematyczne pojawiające się w wypo
wiedzi rozmówcy12. Zastosowanie takiej formy wywiadów było korzystne z kil
ku powodów. Po pierwsze, dzięki zastosowaniu ustandaryzowanej listy pytań 
wyjściowych znacznie łatwiej systematyzować uzyskane wypowiedzi13. Po dru
gie, zastosowanie takiej formy wywiadu było niezbędne z uwagi na stosunko
wo niewielkie doświadczenie badawcze części członków zespołu badawczego.

11 U. Flick, Qualitative Sozialforschung..., op.cit., s. 203.
12 H.-B. Brosius, A. Haas, E Koschei, Methoden der empirischen..., op.cit., s. 102; C. Ries- 

meyer, Das Leitfadeninterview. Königsweg der qualitativen Journalistenforschung?, s. 224, 
[w:] O. Jandura, T. Quandt, J. Vogelgesang (Hrsg.), Methoden der Journalistenforschung, VS 
Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2011.

13 M. Meyen, M. Löblich, S. Pfaff-Rüdiger, C. Riesmeyer, Qualitative Forschung..., op.cit., 
s. 91; C. Riesmeyer, Das Leitfadeninterview..., op.cit., s. 224.

14 M. Meyen, M. Löblich, S. Pfaff-Rüdiger, C. Riesmeyer, Qualitative Forschung..., op.cit., 
s. 97.

Lista pytań wyjściowych (ang. interview guide, guideline, niem. Leitfaden) 
wykorzystanych w wywiadach z niemieckimi dziennikarzami, składała się 
w sumie z 17 pytań (zob. tabela 5; Leitfaden wywiadu z dziennikarzami w wer
sji oryginalnej został zmieszczony w aneksie na końcu niniejszej publikacji), 
przyporządkowanych trzem poziomom komunikacji politycznej, czyli odno
szących się do poziomu makro, mezo i mikro, przy czym zgodnie z zalecaną 
praktyką pytania w trakcie wywiadu zadawane były w kolejności od pytań 
ogólnych do pytań coraz bardziej szczegółowych14. Przebieg wywiadu obej
mował sześć faz: 1) wprowadzenie (1 pytanie na poziomie makro); 2) roz
grzewkę, czyli warm up (1 pytanie na poziomie makro); 3) wejście (niem. 
Einstieg-, w sumie 11 pytań - 8 pytań dotyczących poziomu makro, 1 pytanie 
dotyczące poziomu mezo i 2 pytania dotyczące poziomu mikro); 4) zakoń
czenie z możliwością uzupełniania wypowiedzi; 5) podsumowanie (2 pyta
nia dotyczące prognozy dalszego rozwoju na poziomie makro); 6) konfron
tację (2 pytania kontrolne, w tym 1 pytanie przygotowane indywidualnie dla 
każdego z badanych, oraz 1 pytanie o sposób samookreślenia tożsamości 
dziennikarza, czyli dotyczące poziomu mikro). Większość pytań odnosiła się
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Tabela 5. Lista pytań wyjściowych wykorzystanych w wywiadach z dziennikarzami
Fa

za
 w

yw
ia

du

Po
zi

om

Treść pytania

Wprowadzenie

m
ak

ro

Co dla Europy znaczy dzisiaj proces integracji?

Rozgrzewka

m
ak

ro Jaki wpływ mają (mogą mieć?) media narodowe na proces integracji 
europejskiej?

W
ej

śc
ie

m
ak

ro

W jakim stopniu media mogą (albo powinny?) przyczyniać się do naszej 
identyfikacji z UE?

Cytat z U. Becka’. Co Pan(i) o tym sądzi?

Co Pana(i) zdaniem sądzą o tym [o słowach Becka] media?

Co Pan(i) sądzi o Niemczech w roli lidera polityki europejskiej?

Jak to [Niemcy w roli lidera polityki europejskiej] widzą media?

W jakim stopniu adekwatny/wystarczający jest w Pana(i) odczuciu przekaz 
mediów na temat UE?

Czy media w swoim przekazie przypisują UE rolę adekwatną do jej znaczenia?

Czy media niemieckie przyczyniają się do stabilizacji/destabilizacji wspólnoty 

europejskiej?

m
ez

o Czy myśli Pan(i), że niemieckie media opiniotwórcze mają wpływ na niemieckich/ 

europejskich decydentów politycznych?

m
ik

ro

W jakim zakresie bierze Pan(i) pod uwagę możliwe reakcje za granicą na Pana(i) 

pracę [publikacje]?

Któremu z kryzysów - greckiemu czy ukraińskiemu - przypisuje Pan(i) większą 

atrakcyjność medialną?

Zakończenie MOŻLIWOŚĆ UZUPEŁNIENIA ODPOWIEDZI

Po
ds

um
ow

an
ie

 |
pr

og
no

zy Jak widzi Pan(i) Unię Europejską za 10 lat?

Jak widzi Pan(i) (w tej Europie za 10 lat) rolę mediów?

Ko
nf

ro
nt

ac
ja

py
ta

ni
a 

ko
nt

ro
ln

e PYTANIE INDYWIDUALNE”

W swojej osobistej ocenie uważa się Pan(i) za „niemieckiego” czy „europejskiego” 

dziennikarza?

Źródło: opracowanie własne. *Cytat brzmial następująco: „Są czasy polityki małej, zachowującej reguły, i jest czas na 

politykę wielką, która te reguły zmienia" (U. Beck, Niemiecka Europa, op.cit.). **Lista pytań indywidualnych znajduje 

się w tabeli 7. 
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do postaw i osobistych opinii badanych, dlatego miała formę pytań otwar
tych, co jest również typowe i zalecane dla tej metody badawczej15. Repertuar 
pytań wykorzystanych w wywiadach obejmował jednak także inne formy, 
w tym - dla urozmaicenia formuły wywiadu - również pytanie ilustrowa
ne cytatem. Z uwagi na przewidywaną formę sytuacji badawczej (zob. niżej) 
konieczne okazało się jednak odstąpienie od pytań długich, formułowanych 
za pomocą zdań podrzędnie złożonych czy też z użyciem trudno zrozumia
łych słów. Bez względu bowiem na kompetencje komunikacyjne rozmówcy, 
z uwagi na potencjalne trudności techniczne (zakłócenia, chwilowe zawie
szenie połączenia) w wywiadach prowadzonych za pośrednictwem mediów 
(Skype, telefon) lepiej sprawdzają się pytania krótkie i jasno sformułowane, 
których percepcja i zrozumienie są łatwiejsze16.

15 J. Gläser, G. Laudel, Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse als Instrumente 
rekonstruierender Untersuchungen, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2010, s. 131.

16 Zob. H.-B. Brosius, A. Haas, F. Koschei, Methoden der empirischen..., op.cit., s. 91-93.
17 Zob. C. Helfferich, Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qua

litativer Interviews, wyd. 4, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2011, s. 174.
18 Zob. Basisdaten 2014, „Media Perspektiven”, s. 53, http://www.ard-werbung.de/media- 

-perspektiven/publikationen/basisdaten/ (data odsłony: 12.10.2015).

Dobór respondentów do grupy badanych przebiegał wielostopniowo, 
co często stosuje się w przypadku procedur jakościowych17. Pierwszą gru
pę tworzyli dziennikarze prestiżowych i opiniotwórczych mediów niemiec
kich, których zidentyfikowano jako autorów publikacji o tematyce europej
skiej w wyniku badań pilotażowych, przeprowadzonych w lutym 2015 roku 
w celu przygotowania ostatniego etapu badań w ramach niniejszego projek
tu, czyli analizy zawartości przekazu mediów niemieckich o tematyce euro
pejskiej (zob. Wstęp). Kryterium doboru stanowiła częstotliwość opubliko
wanego przekazu ich autorstwa w objętym badaniem przedziale czasowym, 
a więc w pierwszej kolejności o wywiad proszeni byli dziennikarze-autorzy 
największej liczby publikacji na łamach poszczególnych mediów. Ich grono 
poszerzono następnie o przedstawicieli prasy lokalnej w celu ustalenia, czy 
i w jakim zakresie nastawienie dziennikarzy opiniotwórczych mediów ogólno
krajowych i ponadregionalnych różni się od nastawienia do kwestii europej
skiej dziennikarzy prasy lokalnej. Listę mediów lokalnych, których przedsta
wiciele mieli zostać objęci badaniem, wytypowano na podstawie zestawienia 
największych podmiotów na rynku niemieckiej prasy codziennej, publikowa
nej rokrocznie na łamach niemieckiego medioznawczego miesięcznika „Me
dia Perspektiven”18. Zgodnie z założeniem w tej kategorii badanych najpierw 
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o wywiad proszeni byli dziennikarze największych dzienników wchodzących 
w skład siedmiu największych wydawnictw/grup mediów na rynku niemiec
kim. Z uwagi na brak możliwości wywiadu z przedstawicielami tytułów pra
sowych wchodzących w skład Grupy Wydawniczej Ippen (Verlgasgruppe Ip- 
pen), zajmującej 6. miejsce w tym rankingu, listę tych mediów poszerzono 
o lokalny tytuł moguncki „Mainzer Allgemeine Zeitung”, wchodzący w skład 
grupy Rhein Mainz Presse. W kategorii mediów lokalnych kryterium dobo
ru dziennikarzy stanowił ich zakres obowiązków redakcyjnych. O wywiad 
proszeni byli zatem wyłącznie dziennikarze odpowiedzialni za dział polityka 
lub/i serwis zagraniczny. Osobne kryterium doboru dziennikarzy w obu po
wyższych kategoriach (tj. w kategoriach dziennikarzy opiniotwórczych gazet 
ogólnokrajowych i ponadregionalnych oraz dziennikarzy lokalnych tytułów 
prasowych) stanowili korespondenci zagraniczni, ze szczególnym uwzględ
nieniem korespondentów europejskich/brukselskich. W ich kontekście celem 
badania było ustalenie, czy na nastawienie przedstawicieli mediów do kwestii 
europejskich ma wpływ miejsce tworzenia przekazu. W ten sposób uzyskano 
bardzo zróżnicowaną grupę dziennikarzy-respondentów, której struktura (zob. 
tabela 6) i liczebność19 pozwalały mieć nadzieję na uzyskanie rzetelnych i cie
kawych wyników. W sumie w gronie badanych znalazło się 16 dziennikarzy, 
w tym 10 przedstawicieli prasy, której przekaz został objęty analizą w bada
niach pilotażowych (w tej grupie było 6 korespondentów zagranicznych) oraz 
6 dziennikarzy prasy lokalnej (w tej kategorii znalazło się 2 korespondentów 
zagranicznych). I tak, w kategorii tygodników opiniotwórczych w badaniu 
wzięli udział: redaktorzy Matthias Schepp i Christoph Schult z magazynu in
formacyjnego „Der Spiegel”, korespondentka zagraniczna magazynu „Focus” 
Gudrun Dometeit, redaktorzy Marc Brost i Alice Bota z tygodnika „Die Zeit” 
oraz redaktor Thomas Gutschker z „Frankfurter Allgemeiner Sonntagszeitung”, 
a wśród dziennikarzy dzienników opiniotwórczych: brukselski korespondent 
„Frankfurter Allgemeine Zeitung” Michael Stabenow, Cathrin Kahlweit - wie
loletnia korespondentka zagraniczna „Süddeutsche Zeitung” - oraz redaktorzy 
Holger Zschäpitz i Thorsten Jungholt z dziennika „Die Welt”, reprezentujący 

19 W literaturze przedmiotu odnaleźć można wszelako różne zalecenia dotyczące mini
malnej wielkości próby. Wedle wskazań Helfferich jest to już grupa sześciu respondentów. 
Zob. C. Helfferich, Die Qualität..., op.cit., s. 175. Autorzy polscy zalecają badanie większej 
próby, tj. od 15 do 100 respondentów. Zob. E. Młyniec, Opinia publiczna. Wstęp do teorii, 
Forum Naukowe, Poznań-Wrocław 2002, s. 148; M. Nicpoń, R. Marzęcki, Pogłębiony wy
wiad..., op.cit., s. 246.
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Springer Verlag (do badań nie udało się niestety pozyskać żadnego dzienni
karza z tabloidu „Bild”). W gronie przedstawicieli niemieckiej prasy lokalnej, 
którzy udzielili wywiadu, znaleźli się natomiast redaktor Ralf Joas z „Rheinp
falz”, brukselski korespondent redakcji centralnej Funke Medien Gruppe Knut 
Pries, dziennikarka „Hannoversche Allgemeine Zeitung” Marina Kornbaki, 
korespondent wschodni „Frankfurter Rundschau” Viktor Funk, a także dzien
nikarz „Augsburger Allgemeine” Detlef Drewes oraz zastępca redaktora naczel
nego „Mainzer Allgemeine Zeitung” Lars Hennemann. Z uwagi na tematykę 
omawianych badań warto również odnotować, że w gronie badanych znaleźli 
się dziennikarze deklarujący różne pochodzenie etniczno-narodowe20. Zgod
nie z przyjętymi w badaniach standardami, uzyskane w trakcie poszczególnych 
wywiadów wypowiedzi i opinie zostały omówione poniżej z zachowaniem 
anonimowości ich autorów. Jedynymi kwantyfikatorami, jakie zostały uży
te do klasyfikacji uzyskanych wypowiedzi, są zaledwie wskazania (stosowane 
zasadniczo rozłącznie) dotyczące częstotliwości ukazywania się tytułu praso
wego, w którym zatrudniony jest dziennikarz (dziennik lub tygodnik), miejsca 
tworzenia przekazu (dziennikarz krajowy lub korespondent zagraniczny) oraz 
zasięg danego tytułu (tytuł lokalny lub tytułponadregionalny/ogólnokrajowy). 
Przyjęcie takich standardów postępowania było niezbędne dla pozyskania do 
badań wyżej wymienionych dziennikarzy.

20 Korespondentka „Die Zeit” Alice Bota ma polskie pochodzenie, dziennikarka „Han
noversche Allgemeine Zeitung” Marina Kornbaki jest z pochodzenia Greczynką, a redaktor 
„Frankfurter Rundschau” Viktor Funk - Rosjaninem.

21 W pierwszych dniach lipca 2015 r. nastąpiło zerwanie negocjacji na osi Ateny-Unia 
Europejska w sprawie dalszego pakietu pomocowego dla Grecji, a następnie przeprowadzo
no referendum, w którym mieszkańcy Grecji opowiedzieli się za odrzuceniem oferowanego 
im pakietu pomocowego.

Wszystkie wywiady, przewidziane dla tego poziomu badań, zostały przepro
wadzone w okresie trzech kolejnych miesięcy - od czerwca do sierpnia 2015 
roku. Z oczywistych względów w szeroko rozumianym niemieckim dyskursie 
medialnym i politycznym na ten czas przypadło zwiększone zainteresowanie 
Grecją21, co z jednej strony stało się z całą pewnością czynnikiem sprzyjają
cym badaniu (ponowne uaktualnienie tematu), z drugiej jednak często oka
zywało się bardzo istotną przeszkodą w jego realizacji. Z dwojakich przy
czyn. Po pierwsze, sytuacja ta wymusiła znaczne zwiększenie nakładu pracy 
w kontekście organizacji i terminu prowadzenia części wywiadów, z których 
wiele było - i to nierzadko wielokrotnie - przesuwanych, a część z nich z tego 
powodu w ogóle musiała zostać odwołana. Po drugie, to bardzo intensywne
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Tabela 6. Dobór próby badawczej - lista mediów i dziennikarzy objętych badaniem

Tytuł
Dziennikarz 

krajowy
Korespondent 
zagraniczny

prestiżowe tygodniki opiniotwórcze

„Der Spiegel”* -
Matthias Schepp, 
Christoph Schult

„Focus”* -
Gudrun 

Dometeit

„Die Zeit”* Marc Brost Alice Bota

„Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung”*
Thomas 

Gutschker -

prestiżowe dzienniki opiniotwórcze

„Frankfurter Allgemeine Zeitung"* -
Michael 

Stabenow

„Süddeutsche Zeitung”* - Cathrin Kahlweit

bulwarowe dzienniki opiniotwórcze

1. Springer Verlag „Bild”* - -

tytuły największych podmiotów na niemieckim rynku prasy codziennej (udział w rynku prasy 
codziennej**)

1. Springer Verlag (15,5%) „Die Welt”*
Thorsten Jungholt, 
Holger Zschäpitz -

2. Rheinpfalz Verlagsgruppe (9,5%) „Rheinpfalz” Ralf Joas -

3. Funke Mediengruppe (7,7%) redakcja centralna - Knut Pries

4. Madsack Mediengruppe (5,2%)
„Hannoversche 

Allgemeine”
Marina Kornbaki -

5. Du Mont Mediengruppe (5%)
„Frankfurter 
Rundschau” - Viktor Funk

7. Verlagsgruppe Augsburger All. (3,3%)
„Augsburger 
Allgemeine”

Detlef Drewes -

dziennik lokalny

Rhein Main Presse „Mainzer 
Allgemeine”

Lars Hennemann -

Źródło: opracowanie własne. *Tytuły prasowe, których przekaz objęto badaniem w niniejszym projekcie. **Numer 

przy nazwie grupy wydawniczej/wydawnictwa oznacza jej/jego miejsce w rankingu największych udziałowców rynku 
niemieckiej prasy codziennej, publikowanym na łamach miesięcznika „Media Perspekliven” (Basisdaten 2014).

zainteresowanie kwestią grecką na dalszy plan odsunęło (co zdecydowanie 
trzeba wziąć pod uwagę przy interpretacji otrzymanych wypowiedzi) zaintere
sowanie sytuacją na Ukrainie. Przyjęte w badaniach ramy czasowe były jednak 
warunkowane z natury rzeczy nieelastycznym terminarzem zajęć dydaktyczno- 
-warsztatowych, w ramach których wywiady zorganizowano i przeprowadzono. 
Zespół badawczy, biorący udział w realizacji tej części badań, stanowili bowiem 
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studenci Instytutu Publicystyki Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji, 
uczestniczący w warsztatach badawczych „Aktuelle Fragen der Berufsfeldfor
schung, Teil D” („Aktualne zagadnienia badań nad zawodem, część D”), pro
wadzonych w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 przez autorkę 
niniejszej publikacji. W sumie w realizacji badań na tym etapie uczestniczyło 
27 studentek i studentów22 Instytutu Publicystyki Uniwersytetu Jana Guten
berga w Moguncji, pracujących - z wyjątkiem jednej studentki - w zespołach 
dwuosobowych23.

22 W badaniach wzięli udział (w kolejności alfabetycznej): Nadine Baitz, Annika Bartels, 
Elena Betz, Vanessa Bitter, Sebastian Block, Sascha Distelkamp, Ines Gärtner, Janine Hof
mann, Laura Hohler, Elena Kara, Kai Kistenmacher, Nikolas Kovatsc, Anna Krammes, Jani
ne Lage-Schulte, Valerie Muschik, Leonie Obenauer, Anna Pazik, Pammela Ramos, Nora Re
ichel, Marlene Schaaf, Kathrin Schmidtke, Laura Schweiß, Stephan Senger, Daniel Stegmann, 
Tenivoungognon Soro, Annika Storm, Maike Wurtscheid.

23 Takie rozwiązanie było niezbędne w związku ze wspominanym powyżej względnie 
niewielkim doświadczeniem badawczym części zespołu. Zob. T. Brüsemeister, Qualitative 
Forschung. Ein Überblick, wyd. 2 zmienione, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 
2008, s. 126.

24 Zob. C. Helfferich, Die Qualität..., op.cit., s. 175-178.
25 Zob. M. Meyen, M. Löblich, S. Pfaff-Rüdiger, C. Riesmeyer, Qualitative Forschung..., 

op.cit., s. 85-87.

Po wcześniejszym bardzo szczegółowym omówieniu ze studentami strate
gii organizacji tego typu przedsięwzięcia badawczego (warsztaty realizowano 
w formie czterech ośmiogodzinnych bloków spotkań) ich zadaniem było za
inicjowanie, zgodnie z omówionym schematem postępowania24, kontaktu ze 
wskazanym przez prowadzącą warsztaty dziennikarzem, przedstawienie mu 
koncepcji projektu badawczego, do udziału w którym był zapraszany (zob. ry
cina 3; Begrüßungsbrief w wersji oryginalnej został zamieszczony w aneksie na 
końcu niniejszej publikacji), ustalenie terminu wywiadu, jego przeprowadze
nie, a następnie przygotowanie szczegółowego raportu z jego przebiegu oraz 
jego transkrypcji. Część wywiadów miała formę rozmowy face-to-face, czyli 
prowadzonych bezpośrednio, najczęściej jednak - z uwagi na odległe miej
sce zamieszkania wielu rozmówców, zwłaszcza w kategorii korespondentów 
zagranicznych - wywiady przeprowadzone zostały przez komunikator Skype 
lub telefonicznie, co jest ogólnie przyjętym standardem w przypadku tego typu 
badań25. Wywiady trwały zwykle około 45-60 minut, a średnia objętość ich 
transkrypcji wyniosła 16,5 strony znormalizowanego tekstu. W sumie uzyska
ny w drodze wywiadów materiał badawczy miał objętość 265 stron znormali
zowanego maszynopisu.
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Rycina 3. Treść listu powitalnego (niem. BegriiBungsbrief} skierowanego do niemieckich dziennikarzy

[...]

Informacje na temat projektu 
„Dyplomacja mediów i (post)narodowa Europa 

na przykładzie europejskiego dyskursu politycznego w Niemczech"

Szanowni Państwo,

podstawowym obszarem badań Instytutu Publicystyki Uniwersytetu Jana Gutenberga są 
wzajemne relacje mediów i polityki.

W ramach seminarium „Aktualne badania nad zawodem" koncentrujemy się na współ
działaniu mediów i polityki w Niemczech w kontekście dyskursu europejskiego. Podczas 
gdy warunki funkcjonowania mediów i polityki na płaszczyźnie narodowej/krajowej cieszą 
się dużym zainteresowaniem badaczy, nie dzieje się tak w odniesieniu do płaszczyzny eu
ropejskiej. Jednocześnie właśnie ta płaszczyzna zdaje się posiadać dzisiaj znaczenie szcze
gólne. Z uwagi na obecną sytuację w UE oraz tak często przypisywaną Niemcom rolę euro
pejskiego lidera poddanie tej sytuacji szczególnej refleksji naukowej wydaje się konieczne. 
Konkretnie chodzi o pytanie: jaką rolę odgrywają media i ich przekaz w codzienności po
litycznej? Jak przekaz mediów o tematyce europejskiej postrzegają niemieccy decydenci 
[polityczni] i inne grupy odbiorców? W zamierzeniu chodzi o ustalenie, jak medialny sposób 
prezentacji tematyki europejskiej wplyWa na polityczną debatę europejską w Niemczech.

Aby móc odpowiedzieć na te pytania, musimy się odwołać do Państwa bogatego do
świadczenia w pracy dziennikarskiej. Bylibyśmy bardzo zobowiązani, gdyby zgodzili się 
Państwo podzielić z nami swoim doświadczeniem i w ten sposób umożliwili zebranie 
nowych obserwacji naukowych w tym zakresie. Celem badań jest uchwycenie Państwa 
perspektywy indywidualnej jako doświadczonych redaktorów działu politycznego i/lub 
korespondentów zagranicznych. Badanie nie może więc polegać jedynie na wypełnieniu 
ustandaryzowane] ankiety, ale na swobodnej rozmowie, w której zadawane będą pytania 
o formule otwartej.Ta rozmowa będzie trwać ok. godziny. Aby następnie można było opra
cować Państwa wypowiedzi przy użyciu metod i narzędzi naukowych, konieczne jest, aby 
była ona nagrywana. Państwa tożsamość pozostanie przy tym naturalnie anonimowa - do 
usystematyzowania wyników będą wykorzystywane jedynie takie kwantyfikatory, jak typ 
medium (dziennik lub tygodnik) lub miejsce przygotowywania przekazów (dziennikarz 
krajowy lub korespondent zagraniczny). Treść Państwa wypowiedzi nie będzie używana 
w kontekście Państwa nazwiska/tożsamości i będzie wykorzystywana wyłącznie w celach 
naukowych. Treść wywiadu nie będzie nigdzie publikowana w całości, a w publikacjach 
przytaczane będą jedynie pojedyncze wypowiedzi w kontekście naukowym.

Będziemy zobowiązani, jeśli zgodzą się Państwo wesprzeć nasze badania i zezwolą na
szym studentom na wejrzenie w Państwa indywidualną perspektywę zawodową, udziela
jąc im w czerwcu br. zgody na rozmowę. W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań jestem 
naturalnie do Państwa dyspozycji jako odpowiedzialna za realizację projektu.

Łącząc pozdrowienia 
dr Agnieszka Szymańska 

Profesor gościnny w Instytucie Publicystyki Uniwersytetu Jana Gutenberga

Źródło: opracowanie własne.
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Rozdział 3. (Post) na rodowa Europa w opinii niemieckich dziennikarzy

Tabela 7. Lista pytań indywidualnych wykorzystanych w wywiadach z dziennikarzami

Źródło: opracowanie własne.

1.
Czy uważa Pan(i), że wzajemna relacja [dosł. współdziałanie] mediów i polityki zmieni się 
jeszcze w przyszłości?

2. Czy uważa Pan(i), że w przyszłości media będą wpływać na politykę mocniej czy słabiej?

3.
Czy jako dziennikarz (dziennikarka) odczuwa Pan(i) satysfakcję, kiedy ma Pan(i) wpływ na 

polityków?

4.
Jak dalece zagraniczny przekaz mediów wpływa na politykę europejską w czasach [obecnego] 

kryzysu?

5. Jaki wpływ przekaz mediów miał na dymisję Tsiprasa sprzed kilku dni?

6.
Jaką rolę odegrały media/ich przekaz w ostatnio przyjętych uzgodnieniach w sprawie greckich 
reform?

7. Jak media zachodnioeuropejskie mogą obecnie pomóc ludziom na Ukrainie?

8. Jakie niebezpieczeństwa dla EU kryje w sobie kryzys grecki?

9. Jakie niebezpieczeństwa dla EU kryje w sobie kryzys ukraiński?

10.
W jednym z wywiadów Martin Schultz mówił o końcu hegemonii Niemiec w Europie. 
Czy daje się go odczuć także w przekazie niemieckich mediów?

11.
W jednym z artykułów Angela Merkel nazywana jest „perpetuum mobile polityki 
zagranicznej”. Jak Pan(i) to rozumie?

12. Co sądzi Pan(i) o narodowym sposobie widzenia [optyce narodowej] mediów?

13. Kiedy optyka widzenia w przekazie mediów jest europejska?

14.
Na czym polega różnica? [Pomiędzy dziennikarzem niemieckim i dziennikarzem europej
skim]

15.
W kontekście roli UE, przypisywanej jej w przekazie mediów adekwatnie do jej znaczenia: 
czy media lokalne różnią się od dużych [ogólnokrajowych] mediów wiodących?

16.
Czy można powiedzieć, że niektóre media z premedytacją sieją panikę albo że wykorzystują 
niewiedzę społeczeństwa, żeby podnieść sprzedaż swojego nakładu?

Zgodnie z zasadami pytania na liście pytań wyjściowych były zoperacjona- 
lizowaną wersją pytań badawczych26, podjętych w ramach omawianego pro
jektu. Dotyczyły one pięciu zagadnień podstawowych: opinii dziennikarzy na 
temat relacji mediów i polityki-, dyplomacji mediów; kondycji Unii Europejskiej; 
znaczenia Niemiec w Unii Europejskiej oraz sposobu prezentacji kwestii euro
pejskich w przekazie mediów. Osobną grupę stanowiły pytania indywidualne, 
przewidziane dla każdego z badanych dziennikarzy oddzielnie i zadawane im 
pod koniec wywiadu (zob. tabela 7; lista pytań indywidualnych w brzmieniu

26 Ibidem, s. 91; C. Riesmeyer,DasLeitfadeninterview.op.cit., s. 227.
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Tabela 8. Zakres pytań przyporządkowanych poszczególnym zagadnieniom podstawowym

KWESTII EUROPEJSKICH W PRZEKAZIE MEDIÓW

RELACJE MEDIÓW I POLITYKI

PI 1 Czy uważa Pan(i), że wzajemna relacja/współdziałanie mediów i polityki zmieni się jeszcze w przyszłości?

PI 2 Czy uważa Pan(i), że w przyszłości media będą wpływać na politykę mocniej czy słabiej?

PI.3 Czy jako dziennikarz (dziennikarka), odczuwa Pan(i) satysfakcję, kiedy ma Pan (i) wpływ na polityków?

DYPLOMACJA MEDIÓW

LPW Jaki wpływ mają (mogą mieć?) media narodowe na proces integracji europejskiej?

LPW W jakim stopniu media mogą (albo powinny?) przyczyniać się do naszej identyfikacji z UE?

LPW Czy media niemieckie przyczyniają się do stabilizacji/destabilizacji wspólnoty europejskiej?

LPW
Czy myśli Pan(i), że niemieckie media opiniotwórcze mają wpływ na niemieckich/europejskich decyden

tów politycznych?

PI 4 Jak dalece zagraniczny przekaz mediów wpływa na politykę europejską w czasach |obecnego] kryzysu?

PI.5 Jaki wpływ przekaz mediów miał na dymisję Tsiprasa sprzed kilku dni?

PI.6 Jaką rolę odegrały media/ich przekaz w ostatnio przyjętych uzgodnieniach w sprawie greckich reform?

PI 7 Jak media zachodnioeuropejskie mogą obecnie pomóc ludziom na Ukrainie?

LPW W jakim zakresie bierze Pan(i) pod uwagę możliwe reakcje za granicą na Pana(i) pracę [publikacje]?

LPW Jak widzi Pan(i) (w tej Europie za 10 lat) rolę mediów?

KONDYCJA UNII EUROPEJSKIEJ

LPW Co dla Europy znaczy dzisiaj proces integracji?

LPW Cytat z U. Becka*. Co Pan(i) o tym sądzi?
PI 8 Jakie niebezpieczeństwa dla EU kryje w sobie kryzys grecki?

PI 9 Jakie niebezpieczeństwa dla EU kryje w sobie kryzys ukraiński?

LPW Jak widzi Pan(i) Unię Europejską za 10 lat?

JĘCZENIE NIEMIEC W UNII EUROPEJSKIEJ

LPW Co Pan (i) sądzi o Niemczech w roli lidera polityki europejskiej?

PI_10 W jednym z wywiadów Martin Schultz mówił o końcu hegemonii Niemiec w EU. Czy daje się go odczuć także 

w przekazie niemieckich mediów?

PI.ll W jednym z artykułów Angela Merkel nazywana jest „perpetuum mobile polityki zagranicznej”. Jak Pan(i) to 

rozumie?

LPW

PI_15

LPW

PlJ2 
IU3
LPW^

LPW^

LPW
Ku

LPW

pi_i6

W jakim stopniu adekwatny/wystarczający jest w Pana(i) odczuciu przekaz mediów na temat UE?

W kontekście roli UE, przypisywanej jej w przekazie mediów adekwatnie do jej znaczenia: czy media lokalne 

¿oznią się od dużych [ogólnokrajowych] mediów wiodących?___________________________________________

Czy media w swoim przekazie przypisują UE rolę adekwatną do jej znaczenia?

Co sądzi Pan(i) o narodowym sposobie widzenia [optyce narodowej] mediów?

JCiedy optyka widzenia w przekazie mediów jest europejska?___________________________________________

Cytat z U, Becka*, Co Pana(i) zdaniem sądzą o tym [o słowach Becka] media?__________________________

_hk to [Niemcy w roli lidera polityki europejskiej] widzą media?_______________________________________

Któremu z kryzysów - greckiemu czy ukraińskiemu - przypisuje Pan/i większą atrakcyjność medialną?

Na czym polega różnica? [Pomiędzy] dziennikarzem niemieckim i dziennikarzem europejskim?

r°ztnó CPraCQwan'e wlasne. Symbol LPW oznacza pytanie pochodzące z listy pytań wyjściowych, zadawanych każdemu

reguły ' Pł oznacza pytania indywidualne. ‘Cytat brzmial następująco: „Są czasy polityki malej, zachowującej
I651 czas na Politykę wielką, która te reguły zmienia" (U. Beck, Niemiecka Europa..., op.cit.).

W swojej osobistej ocenie uważa się Pan(i) za „niemieckiego” czy „europejskiego” dziennikarza?

Czy można powiedzieć, że niektóre media z premedytacją sieją panikę albo że wykorzystują niewiedzę społe- 

J£enstwa, żeby podnieść sprzedaż swojego nakładu?___________________________________________________



Rozdział 3. (Post)narodowa Europa w opinii niemieckich dziennikarzy

oryginalnym znajduje się w aneksie na końcu niniejszej publikacji), tak aby 
ich treść nie miała wpływu na kształt ani zakres wcześniejszych odpowiedzi 
na pytania, które były wspólne dla wszystkich respondentów (zob. tabela 5). 
Merytorycznie ich treść nie odbiegała jednak od tematyki podejmowanej 
w pozostałych pytaniach dotyczących zagadnień podstawowych i stanowiła 
w większości ich rozwinięcie albo dopełnienie. Niektóre z pytań indywidual
nych pełniły także funkcję pytań kontrolnych. Zakres wszystkich pytań (za
równo z listy pytań wyjściowych, jak i pytań indywidualnych) w kontekście 
każdego z pięciu zagadnień podstawowych zawiera tabela 8.

3.2. Wyniki analizy wypowiedzi uzyskanych w wywiadach 
z niemieckimi dziennikarzami

Omówienie i interpretacja wypowiedzi dziennikarzy, które uzyskano w trakcie 
wywiadów, dokonane zostały w odniesieniu do wyróżnionych wcześniej pię
ciu zagadnień podstawowych {relacja mediów i polityki, dyplomacja mediów, 
kondycja Unii Europejskiej, znaczenie Niemiec w Unii Europejskiej oraz sposób 
prezentacji kwestii europejskich w przekazie mediów). W tym miejscu należy 
jednak zaznaczyć, że etap podsumowania i systematyzacji otrzymanych wyni
ków wymagał - z uwagi na otwartą formułę pytań zastosowanych w badaniu, 
a w konsekwencji tego sposób i zakres udzielanych przez dziennikarzy odpo
wiedzi - dość elastycznego podejścia do sposobu klasyfikacji poszczególnych 
wypowiedzi oraz ich przyporządkowywania i interpretacji w ramach wyróż
nionych zagadnień podstawowych. Udzielane odpowiedzi kształtowane były 
przez dziennikarzy swobodnie i nie tylko były często bardzo obszerne i wielo
wątkowe, ale także nierzadko zawierały odniesienie do pytań, które im zadano 
wcześniej i które udzielający odpowiedzi próbowali jeszcze na bieżąco w ten 
sposób uzupełniać. O przypisaniu konkretnej wypowiedzi do określonego za
gadnienia decydowała zatem przede wszystkim jej treść.

3.2.1. Wypowiedzi dotyczące relacji mediów i polityki

Wypowiedzi dotyczące relacji mediów i polityki, jakie uzyskano od dziennikarzy 
w trakcie przeprowadzonych wywiadów, koncentrowały się przede wszystkim 
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3.2. Wyniki analizy wypowiedzi uzyskanych w wywiadach z niemieckimi dziennikarzami

wokół trzech wątków, to jest sposobu pojmowania przez badanych zakresu ról 
i zadań społecznych mediów w ogóle, znaczenia nieformalnych relacji między 
politykami i ludźmi mediów oraz prognoz odnoszących się do układu wzajem
nych relacji mediów i polityki w przyszłości.

3.2.1.1. Zakres ról i zadań społecznych mediów w ogóle

W odniesieniu do pierwszej kwestii badani dziennikarze zasadniczo wyrażali 
opinie, że zadaniem mediów są przede wszystkim zapis i wyjaśnienie zacho
dzących wydarzeń, pojmowane jako bezstronne kronikarstwo. W tym zakresie 
stanowiska prezentowane przez dziennikarzy poszczególnych typów mediów, 
zarówno gazet ogólnokrajowych i regionalnych, jak i lokalnych, najczęściej 
były zbieżne27: (1) [...] media powinny [...] prezentować [wydarzenia] [...] za
pisywać to, co jest [...] moje zadanie widzę w tym, i myślę, że to dotyczy tak
że większości kolegów [w mojej redakcji] i większości kolegów w Brukseli, aby 
wyjaśniać i opisywać sprawy, które dzieją się za kulisami i o których ludzie nie 
dowiedzieliby się, gdybyśmy ich nie opisywali2*; (3) Media [...] muszą wyja
śniać. Muszą próbować wskazywać scenariusze, [... ] odpowiednio wcześnie do
strzegać kryzysy i o nich informować29. Dziennikarze podkreślali, że ważnym 

27 Wszystkie tłumaczenia wypowiedzi dziennikarzy zostały wykonane przez autorkę 
niniejszego opracowania. Treść wypowiedzi w brzmieniu oryginalnym została zamieszczo
na w przypisach. Wielokropki w nawiasach kwadratowych w tekście oznaczają, iż w tre
ści wypowiedzi pominięto fragmenty nieistotne dla niniejszych rozważań. W nawiasach 
kwadratowych zamieszczono również dopowiedzenia, czyli uzupełnienia, które wynikały 
z kontekstu wcześniejszych/późniejszych słów respondenta (ew. treści pytania) i które były 
niezbędne dla zachowania logiki wypowiedzi. Numer w nawiasie okrągłym, znajdujący się 
każdorazowo na początku wszystkich wypowiedzi, jest numerem identyfikacyjnym respon
denta, przypisanym mu losowo. Przy interpretacji wyników badań, jak również w tłuma

czeniu wypowiedzi respondentów zdecydowano o konsekwentnym stosowaniu w ich opisie 
oraz w przypadku użytych przez nich form gramatycznych, wymagających określenia płci 
respondenta, wyłącznie formy męskiej. Zabieg ten miał na celu zachowanie waloru anoni
mowości wypowiedzi.

28 Medien sollen [... ] darstellen [... ] aufschreiben, was ist [... ] ich sehe meine Auf
gabe darin, und ich glaube das gilt für die meisten Kollegen [in meiner Redaktion] und für 
die meisten Kollegen in Brüssel, Dinge zu erklären und aufzuschreiben, die hinter den Ku
lissen passieren und die die Menschen nicht mitbekommen würden, wenn wir sie nicht auf
schreiben würden”.

»Medien [...] müssen aufklären. Sie müssen versuchen Szenarien hervorzuhe- 
ben, [...] Krisen, [...] rechtzeitigwahrzunehmen und darüber zu berichten”.
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Rozdział 3. (Post)narodowa Europa w opinii niemieckich dziennikarzy

ogniwem procesu przekazu są odbiorcy mający prawo do tego, aby na pod
stawie bezstronnych informacji dostarczanych im przez media sami mogli 
sobie wypracowywać własne opinie: (13) Media mają za zadanie przekazywać 
informacje, stany rzeczy i ich kontekst, wyjaśniać je, opisywać ich tło, a potem 
w zasadzie zdać się na dojrzałego odbiorcę, który sobie na tej podstawie wy
rabia opinię [...]30. W wypowiedziach podkreślano również, iż pod żadnym 
pozorem media nie powinny narzucać odbiorcom żadnych opinii i postaw: 
(4) [...] naszym zadaniem jako dziennikarzy jest [...] przede wszystkim infor
mować [... ] nasze główne zadanie polega na tym, aby informować ludzi, a nie 
aby im narzucać naszą wolę/przekonania31. Poza tym dziennikarze domagali 
się, aby uwzględniać rozróżnienie pomiędzy informowaniem i komentowa
niem: (4) Myślę, że trzeba tu rozróżniać pomiędzy klasycznym relacjonowa
niem i analizą a komentarzem. To pierwsze jest obowiązkiem kronikarskim. 
To drugie jest przywilejem [...]32. Respondenci sugerowali przy tym, że róż
ni dziennikarze różnie rozumieją te kwestie i nie należy niczego pochopnie 
uogólniać: (4) [...] poszczególni dziennikarze i redakcje [...] różnie do tego 
podchodzą i nie chcę tego teraz uogólniać33.

30 „Medien haben wirklich die Aufgabe Nachrichten, Sachverhalte, Zusammenhänge zu 
transportieren, zu erklären, Hintergründe zu beleuchten und dann im Grunde genommen auf 
den mündigen Rezipienten zu setzen, der sich daraus eine Meinung bildet

31 „[...] unsere Aufgabe als Journalisten ist [... ] erst einmal [... ] zu informieren [... ] unsere 
Hauptaufgabe liegt darin die Menschen zu informieren und nicht zu bevormunden”.

32 „Ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen der klassischen Berichterstattung 
und der Analyse und dem Kommentar [...]. Das eine ist die Chronistenpflicht, also die Pflicht. 
Das andere ist die Kür [...]”.

33 „[...] das halten einzelne Journalisten, einzelne Medien unterschiedlich und das will 
ich jetzt nicht verallgemeinern”.

Swoistą potrzebę skromności w postrzeganiu roli mediów i chęć ogranicza
nia jej wyłącznie do towarzyszenia polityce, czyli stanowisko, zgodnie z którym 
media nie powinny przyjmować roli aktywnych aktorów politycznych, szcze
gólnie wyraźnie i często (zob. też niżej) zajmowali w wywiadach dziennikarze 
tytułów opiniotwórczych. Deklarowali oni: (9) No cóż, tak, jak ja zasadniczo 
widzę rolę mediów, życzyłbym sobie, żeby media nie uważały się za aż tak waż
ne, aby nie rozumiały się jako aktora politycznego, lecz jako towarzysza-akom- 
paniatora, który tłumaczy, informuje, wyjaśnia, porządkuje, który być może na
wet pełni funkcję psa dozorującego [ang. watch dog], a więc kontroluje, który 
zawsze krytycznie przygląda się trzem władzom, które przewiduje nasz [trój] 
podział władzy i poprzez swoją publicystykę sprawuje nad nimi kontrolę, sam 
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jednak nie uważa się za aż tak ważnego i nie uważa się za politycznego aktora34. 
Wśród głosów badanych znalazły się wszelako również inne opinie. Zgodnie 
z nimi nie każdy dziennikarz chce postrzegać swoją rolę w procesie komuni
kacji politycznej aż tak skromnie. Respondenci wskazywali na rynku mediów 
na obecność również takich, którzy chcą oddziaływać politycznie i nie chcą 
ograniczać swojej roli jedynie do biernego obserwatora wydarzeń: (1) Szcze
rze mówiąc, ja nie [nie chcę wpływać], ale być może jestem staromodny. Wiem, 
że na pewno są i tacy koledzy, którzy myślą inaczej35.

34 „Naja, so wie ich generell die Rolle der Medien sehe, ich wünsche mir, dass Medien 
sich nicht so wichtig nehmen, dass sie sich nicht als politischen Akteur verstehen, sondern 
als einen Begleiter, der erklärt, der berichtet, der erläutert, der einordnet, der vielleicht auch 
die Rolle des Watchdogs spielt, also kontrolliert, der die ersten drei Gewalten, die es in un
serer Gewaltenteilung gibt, immer im Auge hat und kritisch begleitet und durch das Publi
zieren sie kontrolliert, dass er sich aber nicht so wichtig nimmt und glaubt selbst politischer 
Akteur zu sein”.

35 „Ehrlich gesagt ich nicht, aber ich mag da eine altmodische Denke sein. Ich weiß, da 
gibt es andere Kollegen, die da anders gestrickt sind, garantiert”.

36 „Was wir aber [... ] zurzeit erleben, ist eine unfassbare Ereignisdichte. [... ] das hat auch 
etwas mit der medialen Berichterstattung zu tun und hat auch etwas damit zu tun, das wir 
ständig irgendwie permanent feuern, also eine ,24/7‘-Berichterstattung Liveticker-mäßig be
treiben und damit natürlich auch den Eindruck erzeugen, dass hier gerade irgendwie ein Er
eignis an das andere irgendwie prallt”.

37 „[...] Medien sind einerseits Spiegel dessen, was in der Gesellschaft passiert, weil sie 
ja auch Strömungen aufgreifen, und sind zweitens dann auch noch Verstärker dieser Strö
mungen”.

38 Przykładem takiej sytuacji mogą być wschodnioniemieckie wydarzenia z lata i jesie
ni 1989 r., które bezpośrednio poprzedziły upadek muru berlińskiego, a w dalszej kolejności

Dziennikarze niemieccy dostrzegali również, że już sama obecność me
diów oznacza oddziaływanie, wywieranie wpływu, ponieważ w natłoku 
codziennych wydarzeń przekaz mediów z jednej strony jest ich odbiciem, 
a z drugiej strony może swoją obecnością wzmacniać ich znaczenie (a brak 
przekazu je osłabiać): (14) To, co [...] obecnie przeżywamy, to niewyobrażalne 
zagęszczenie wydarzeń. [...] to jest związane także z przekazem mediów i tym, 
że my w zasadzie ciągle/bez przerwy nadajemy, czyli relacjonujemy na żywo 
24/7 i w ten sposób wywołujemy wrażenie ogromnego natłoku wydarzeń36; 
(6) [...] z jednej strony media odzwierciedlają to, co dzieje się w społeczeństwie, 
ponieważ podchwytują trendy [społeczne], ale z drugiej też je wzmacniają37. 
Sam fakt zaistnienia przekazu mediów na jakiś temat może zatem mieć aktyw
ną moc sprawczą w tym zakresie, w jakim przyczyni się on do wzmocnienia 
tego trendu i zdynamizowania jego rozwoju38.1 choć, co prawda, dziennika
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rze niemieccy deklarowali, że są świadomi tego, iż w nadawanym przekazie 
nie wolno im niczego pomijać: (1) Przede wszystkim chodzi o to, żeby nicze
go nie pomijać (niedopuszczanie do głosu innych opinii albo dopuszczanie ich 
w zbyt małym zakresie jest jakimś rodzajem pomijania części prawdy)39, to 
jednak zdawali sobie sprawę z tego, że kwestia obiektywizmu przekazu, two
rzonego przecież przez ludzi posiadających własną opinię, stanowi jedynie 
postulat odnoszący się do sytuacji idealnej: (1) Każdy dziennikarz ma, rzecz 
jasna, pewną hierarchię wartości i nastawienie [postawy], które [...] stają się 
czytelne w jego relacjach/doniesieniach40. W kontekście przekazu mediów na 
temat EU oznacza to, że stanowisko dziennikarza może mieć wpływ na spo
sób prezentowania tej tematyki: (8) [Dziennikarze są niezależnymi sprawoz
dawcami], ale jest też jasne, że mam swoje zdanie na temat Europy i własne 
nastawienie. I kiedy piszę i zajmuję się tematyką europejską, stają się one tego 
częścią. [...] to znaczy [...] próbuję wyjaśniać politykę europejską i próbuję to 
robić w sposób możliwie mało populistyczny i wielu prawdopodobnie powie
działoby: tak wyjaśnia się Europę i [pomaga ją] zrozumieć, kiedy generalnie 
nie uważa się tego, co dzieje się w Europie, za złe. Tak opisałbym moje własne 
nastawienie41. Także linia redakcyjna nie jest obojętna dla sposobu prezen
towania tematyki europejskiej: (13) W pierwszej kolejności media są przekaź
nikiem, to znaczy media [...] niekoniecznie powinny coś forsować, ale[...]na

zjednoczenie Niemiec. Rolę mediów masowych w procesie przemian zachodzących w owym 
czasie zasadniczo postrzega się jako bardzo dużą i mającą bardzo istotny wpływ na rozwój 
i dynamikę ówczesnych wydarzeń. Dokonujący się wówczas we wschodnich Niemczech prze
łom polityczny nader często określa się w związku z tym w literaturze przedmiotu mianem 
przełomu medialnego (niem. Medien-Wende). Zob. A. Szymańska, Medialne fiasko zjednocze
nia? Media opiniotwórcze w sytuacji przełomu politycznego na przykładzie niemieckiego zjed
noczenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.

39 „Erst mal würde ich sagen gehts darum auch Dinge nicht wegzulassen (andere Mei
nungen nicht oder nur sehr wenig zu Wort kommen [zu lassen], ist eine Art des Weglassens 
von Teilen der Wahrheit)”.

40 „Jeder Journalist hat natürlich ein gewisses Wertekonstrukt und gewisse Haltungen, 
die [... ] auch in seinen Geschichten zum Tragen kommen”.

41 „[Journalisten sind unabhängige Berichterstatter] Aber klar ist natürlich auch, ich hab 
eine eigene Meinung zu Europa und eine eigene Einstellung. Und wenn ich schreibe und 
mich mit europäischen Themen beschäftige, wird das Teil davon. [...] das heißt [...] ich ver
suche europäische Politik zu erklären und ich versuche das in einer Weise zu tun, die mög
lichst nicht populistisch ist und wahrscheinlich würden viele sagen: ja, das ist ein Versuch 
auch Europa verständlich zu machen und zu erklären und das tut man glaube ich, wenn man 
der Meinung ist, dass das, was in Europa passiert, ist nicht grundsätzlich falsch. So würde ich 
meine eigene Haltung beschreiben”.
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przykład nasza redakcja/wydawnictwo [...], my w naszej deklaracji programo
wej opowiadamy się za integracją europejską, tzn. to zostało literalnie zapisane 
w deklaracji programowej redakcji, [...] iw tym kontekście media odgrywają 
naturalnie znaczącą rolę, zarówno w jednym, jak i drugim kierunku [w sensie: 
za i przeciw Europie], wpływając na kształt opinii publicznej42.

42 „Medien transportieren zunächst, also Medien sollen [...] nicht unbedingt 
selbst [...] etwas voranbringen, aber [...] z.B. unser Haus [...], wir bekennen uns in un
seren Grundsätzen zur europäischen Einigung, also das steht ausdrücklich bei uns in den 
Grundsätzen des Hauses drin, [... ] und insofern natürlich spielen Medien da eine ganz gro
ße Rolle, in die eine wie in die andere Richtung, also sie können natürlich das öffentliche 
Meinungsbild bestimmen”.

43 »Ja, also ich glaube, dass wir als Medien, wenn wir uns mit politischer Berichterstat
tung beschäftigen, grundsätzlich uns in einem Kraftfeld befinden. Wir schweben nicht über 
dem Geschehen. Wir sind Teil dieses Feldes. Wirerfüllen eine eigene Funktion darin [...] wir 
sind auch Akteure. Wir sind nicht nur Beobachter”.

44 W tym miejscu rozważania dotyczą wyłącznie ogólnych ram wzajemnych relacji me
diów i polityki. Obszerna analiza uzyskanych w wywiadach wypowiedzi na temat szczegó
łowego znaczenia mediów w procesie międzynarodowej komunikacji politycznej została za

prezentowana w części poświęconej zjawisku dyplomacji mediów.
43 ,,[...] unsere erste Aufgabe ist es natürlich die Dinge kritisch zu beäugen. Journalisten 

sind ja nicht dafür da eine Regierung in erster Linie zu loben, schon gar nicht die eigene”.

Przedstawiciele niemieckich dziennikarzy dostrzegają więc, że obecność 
mediów nie jest dla systemu politycznego obojętna, a zatem - bez wzglę
du na odczuwaną przez nich potrzebę możliwie skromnego opisu własnej 
roli - media są istotnym podmiotem dyskursu politycznego i jako takie są 
aktorem politycznym, choć nie sprawują władzy sensu stricto ani nie pono
szą one politycznej odpowiedzialności: (8) Tak, no więc ja uważam, że my 
jako media, jeśli zajmujemy się sprawozdawstwem politycznym, to zasadni
czo znajdujemy się wewnątrz [określonego] pola siłowego. Nie unosimy się 
nad wydarzeniami. Jesteśmy ich częścią [częścią pola siłowego]. Odgrywamy 
w nich swoją własną rolę [...] również jesteśmy aktorami. Nie jesteśmy tylko 
obserwatorami43. Według badanych w kontekście międzynarodowej komu
nikacji politycznej44 szczególne znaczenie przypada mediom w zakresie ich 
funkcji informacyjnej i kontrolnej. Niemieccy dziennikarze prasowi postrze
gali przy tym swoje zadanie przede wszystkim w odniesieniu do własnego 
rządu: (1) [...] naszym pierwszym [podstawowym] zadaniem jest oczywi
ście być krytycznym świadkiem wydarzeń. Dziennikarze nie są od tego, aby 
w pierwszym rzędzie chwalić rząd, a już na pewno nie swój własny45. Zgod
nie z tym stanowiskiem dziennikarze krajowi są dla zagranicy źródłem in-
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formacji na temat ich rodzimego rządu oraz interpretatorem jego działań, 
a korespondenci zagraniczni pełnią analogiczną funkcję w odniesieniu do 
rządów zagranicznych względem rodzimej publiczności: (1) Jasne, że jako 
dziennikarz jest się pasem transmisyjnym i interpretatorem obecnej polityki 
niemieckiej46-, (6) Jako korespondent zagraniczny postrzegam swoje} rolę na 
podobieństwo mostu [łączącego] albo tłumacza. Kogoś, kto próbuje [...] wy
jaśnić warunki [... ] panujące w [danym] kraju w taki sposób, aby moi czytel
nicy je lepiej zrozumieli47 48.

46 „Klar ist man da als Journalist Transmissionsriemen und auch Interpréteur der 
jeweiligen deutschen Politik”.

47 „Ich sehe meine Funktion als Ausländskorrespondent als eine Art Brücke oder als eine 
Art Übersetzer. Jemand, der versucht [...] Verhältnisse [...] in dem Land [...] so aufzuberei
ten, dass sie [meine Leser] es besser verstehen”.

48 „[...] das geht sogar schon in die Berichterstattung nicht nur in die Kommentierung, 
also welche Akteure vorkommen, welche Ereignisse unter den Tisch fallen zum Beispiel und 
Dinge, wo ein viel, viel engerer Kontakt oder Wechselbeziehung besteht, als das nach außen 
immer so zu erspüren ist”.

49 „Wir brauchen unsere Informationsquellen, wir brauchen die Politiker, Spitzenperso
nal, aber die brauchen uns auch und die gucken halt ganz genau darauf, was von ihren Bot
schaften und Informationen letztlich ankommt und die passen dann auch ihre Strategien an”. 
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3.2.1.2. Znaczenie relacji nieformalnych

W wypowiedziach dotyczących znaczenia relacji nieformalnych we wzajem
nych kontaktach ludzi mediów i polityków dziennikarze niemieccy byli świa
domi tego, że znaczenie przekazu mediów dla przedstawicieli świata polity
ki jest bardzo duże. Dziennikarze zwracali uwagę, iż politycy na ogół bardzo 
pilnie śledzą doniesienia medialne, i to nie tylko na własny temat, starając się 
uzyskać rozeznanie co do swojej aktualnej pozycji i sytuacji: (4) [...] [politycy 
generalnie przyglądają się mediom, czytają też między wierszami] nie chodzi 
przy tym wyłącznie o komentarze, ale w ogóle o przekaz, o to, którzy aktorzy są 
w nim obecni, a które wydarzenia przechodzą na przykład bez echa oraz o [inne] 
rzeczy, gdzie kontakt i wzajemne powiązania są znacznie, znacznie bliższe, niż 
to się wydaje na zewnątrz46. Dziennikarze niemieccy rozumieją jednak, że za
leżność ta jest obustronna, ponieważ również oni są niejako skazani na poli
tyków jako źródła swoich informacji politycznych: (4) potrzebujemy naszych 
źródeł informacji, potrzebujemy polityków, liderów, ale oni też nas potrzebują 
i bardzo dokładnie patrzą, które z ich wypowiedzi przedostały się do mediów 
i dostosowują do tego swoje strategie [komunikacyjne]49.
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3.2.1.3. Prognozy odnośnie do kształtu przyszłych relacji mediów i polityki

Co szczególnie ciekawe, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę rozwój nowych me
diów, niezwykle intensywnie dokonujący się w ostatnim czasie, zwłaszcza 
w wymiarze ilościowym, niemieccy dziennikarze, formułując prognozy doty
czące relacji mediów i polityki, byli raczej pesymistami. W przeprowadzonych 
wywiadach wyrażali opinie, wedle których pozycja mediów ma w przyszło
ści słabnąć, podczas gdy będzie rosnąć znaczenie polityków: (1) nie sądzę, że 
władza mediów wzrośnie. Już choćby tylko dlatego, że dziennikarzy jest coraz 
mniej, a media oszczędzają. Myślę, że ostatecznie to polityka staje się coraz po
tężniejsza. Polityka nie musi oszczędzać. Nie wierzę, że dzisiaj jest mniej urzęd
ników w Ministerstwie Finansów, niż było ich 10 lat temu, prawdopodobnie jest 
odwrotnie. Czyli, że media będą musiały być bardzo, ale to bardzo dobre, aby 
nadal móc zachować rangę swoich doniesień50.

50 »Ich glaube nicht, dass die Macht der Medien zunimmt. Einfach weil es zahlenmäßig 
weniger Journalisten gibt und die Medien sparen. Ich glaube, dass die Politik am Ende im
mer mächtiger ist. Die Politik muss nicht sparen. Ich glaube nicht dass es weniger Beamte im 
Finanzministerium gibt als noch vor zehn Jahren, wahrscheinlich eher andersrum. Sprich, 
da müssen die Medien schon sehr, sehr gut sein, um zu versuchen nach wie vor auf gleicher 
Augenhöhe zu kommunizieren”.

3.2.2. Wypowiedzi dotyczące zjawiska dyplomacji mediów

Wypowiedzi dziennikarzy niemieckich odnoszące się do zjawiska dyplomacji 
mediów stanowiły pierwszoplanowy element badań i jako takie miały znaczenie 
kluczowe. Im również poświęcono w wywiadach najwięcej miejsca. Uzyskane 
opinie odnosiły się przy tym przede wszystkim do takich kwestii, jak istnienie 
europejskiej sfery publicznej, wpływ mediów na kształtowanie tożsamości eu
ropejskiej i hierarchii wartości wyznawanych przez europejskie społeczeństwa, 
wpływ mediów krajowych na proces integracji europejskiej, także w kontekście 
prognoz na przyszłość, wpływ mediów (w tym mediów tabloidowych) na pro
ces stabilizacji/destabilizacji procesu europejskiej integracji, wpływ mediów na 
polityków/decyzje polityczne, podejmowane zarówno przez polityków krajo
wych, jak i zagranicznych, skutki przekazu mediów za granicą, ewentualnie re
akcje zagranicy na przekaz mediów niemieckich, znaczenie mediów niemieckich 
w procesie europejskiej komunikacji politycznej, postulowana optyka widzenia/ 
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prezentacji tematyki europejskiej w mediach krajowych, czy wreszcie bariery 
strukturalne obecne na rynku mediów, które uniemożliwiają im realizację peł
nego spektrum ich funkcji społecznych w odniesieniu do procesu między
narodowej komunikacji politycznej.

3.2.2.1. Europejska sfera publiczna

Wypowiedzi dziennikarzy, których udzielili oni w toku przeprowadzonych wy
wiadów, ujawniły występowanie wśród nich bardzo zróżnicowanych, a w części 
nawet skrajnie odmiennych opinii odnośnie do możliwości i potrzeby istnienia 
europejskiej sfery publicznej. Również w tym aspekcie badań na prezentowa
ne stanowisko nie miały jednak wpływu ani typ medium, w którym dzienni
karz był zatrudniony, ani częstotliwość czy zasięg jego ukazywania się. I tak, 
dziennikarze prezentowali zarówno opinie, według których europejska prze
strzeń publiczna nie istnieje i istnieć nie może, jak i takie, wedle których nie 
tylko jej istnienie jest możliwe, ale nawet już stało się faktem w pewnych sy
tuacjach. Opinii pesymistycznie odnoszących się do kwestii istnienia europej
skiej sfery publicznej było jednak zdecydowanie więcej i ten nurt wypowiedzi 
okazał się dominujący.

Przeciwnicy tezy o europejskiej sferze publicznej nie tylko zaprzeczali jej 
istnieniu: (3) Europejska sfera publiczna nie istnieje, na ile jestem w stanie to 
zaobserwować, i wszystkie projekty/zamierzenia [...], które próbują [...] stwo
rzyć europejską przestrzeń publiczną, pozostają bardzo ograniczone51, ale też 
nie wiedzieli, w jaki sposób miałaby ona w ogóle powstać. Jednym z dość 
często przywoływanych argumentów była w tym kontekście wielojęzyczność 
Europy, która stanowi istotną przeszkodę: (8) Nie widzę, jak miałaby taka 
przestrzeń publiczna powstać, ponieważ my po prostu mówimy różnymi języka
mi. [...] wszystkie próby zbudowania w Brukseli czegoś [wspólnego europejskie
go medium] po angielsku, co mogłoby się przyczynić do powstania europejskiej 
sfery publicznej, docierają ostatecznie jedynie do maleńkiego kręgu ekspertów 
i - jeśli w ogóle - to ograniczają się do brukselskiego odbiorcy. [...] Myślę, że 
Europa pod tym względem jeszcze długo będzie Europą krajowych/narodowych 

51 „Soweit ich das beobachten kann, gibt es keine europäische Öffentlichkeit und alle 
Projekte [...], die versuchen [...] eine europäische Öffentlichkeit zu schaffen, bleiben [in] 
bestimmten Grenzen”.
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sfer publicznych52 53. W opinii badanych ma być tak również dlatego, że odbiorca 
mediów krajowych myśli lokalnie i jako taki po prostu nie jest zainteresowany 
przekazem „europejskim”: (14) [wspólne medium europejskie] [...] kto miał
by je oglądać? Kto miałby je czytać? Poza, być może, europarlamentarzystami 
w Brukseli i Sztrasburgu? No więc ja uważam, że jest to przepiękna idea [...]: 
europejska sfera publiczna, wspólne europejskie medium, jeden [wspólny] świat 
i jedna [wspólna] Europa, gdzie ludzie w takim samym stopniu interesują się 
placem budowy, który mają po drodze do pracy, co subwencjami dla rolnictwa 
w Portugalii. Ale myślę, że to przede wszystkim pewien ideał, do którego nadal 
nam bardzo daleko55.

52 »Ich sehe nicht, wie eine solche Öffentlichkeit entstehen soll, weil wir einfach keine 
gemeinsame Sprache sprechen. [...] alle Versuche in Brüssel etwas aufzubauen, was auf Eng
lisch ist, und was dann irgendwie den Anspruch hat eine europäische Öffentlichkeit zu schaf
fen, bleibt am Ende auf einen ganz kleinen Kreis von Fachleuten und wenn dann auf dieses 
Brüsseler Publikum beschränkt. [...] Ich glaube, dass Europa in der Hinsicht doch auf lange 
Zeit weiterhin ein Europa der Nationalstaaten, der nationalen Öffentlichkeiten sein wird”.

53 ,,[...] wer soll das gucken? Wer soll das lesen? Außer vielleicht Parlamentsabgeordnete 
in Straßburg und Brüssel? Also ich halte das für eine total schöne Idee [...]: eine europäische 
Öffentlichkeit, ein europäisches Medium, eine Welt oder ein Europa, in dem sich Menschen 
für Baustellen auf dem Weg zur Arbeit genauso interessieren wie für Agrarsubventionen in 
Portugal. Aber ich glaube, ein Stück weit ist das ein sehr großes Ideal, von dem wir noch sehr 
weit entfernt sind”.

54 >.[...] bei den Medien [...] ist das halt so, dass hin und wieder die Engländer zitieren, 
was in deutschen Zeitungen steht und umgekehrt. Und die Griechen und die Deutschen
auch [...] oder auch bei der Türkei-Berichterstattung [...] [da] fördert das eher die Ressen
timents, wo Dinge rausgegriffen werden, die ohnehin provokativ sind und dann beleidigend 
für das jeweils andere Volk. Seltener kommt es zu gemeinsamen, also zweinationalen Me
dieninitiativen. Die ,Bild-Zeitung' hat das mal mit den Türken gemacht, mit ner türkischen

Zdaniem niektórych badanych również i same media nie dojrzały jeszcze do 
tego, aby współtworzyć europejską sferę publiczną. Pewne wspólne działania 
mediów z różnych krajów są - co prawda - podejmowane, ale nadal nie znaj
dują one większego przełożenia na to, w jaki sposób komunikuje się w i o Eu
ropie: (6) [... ] w mediach [... ] jest po prostu tak, że od czasu do czasu Anglicy 
cytują coś z niemieckich gazet i na odwrót. I Grecy i Niemcy tak samo [... ] albo 
też w doniesieniach na temat Turcji [...] to ożywia raczej resentymenty, bo wy
biera się rzeczy, które i bez tego są już prowokujące i najczęściej obraźliwe dla 
[tego] innego narodu. Znacznie rzadziej dochodzi do wspólnych, to znaczy dwu
stronnych, inicjatyw medialnych. „Bild” zrobił kiedyś coś takiego z Turkami, z tu
recką gazetą, [...] ale [w sumie] powiedziałbym, że negatywna logika pracy me
diów jest silniejsza niż te pozytywne inicjatywy medialne54-, (14) [...] jest wiele 
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bardzo pięknych [... ] przykładów [współpracy] ponadregionalnych dzienników 
z różnych krajów europejskich. „Süddeutsche" jest takim przykładem. „Le Figa
ro”. „Guardian”. Jedna z polskich gazet też bierze w tym udział. „El Pais" też. 
One wszystkie [...] wydają dodatki, które ukazują się w tych gazetach w ich ro
dzimym języku, w których dziennikarze z innych krajów piszą na tematy euro
pejskie z perspektywy własnych mediów [własnego kraju], I to [...] jest abso
lutnie świetne. [...] Ale nie przypisywałbym temu nadmiernie wielkiej wagi55. 
Poza tym powstanie europejskiej sfery publicznej zmieniłoby (zmniejszyło
by?) wagę mediów krajowych: (8) Pytanie o to, czy powstanie europejska prze
strzeń publiczna, jest ważne, ponieważ oznaczałoby [... ] zmianę zasad gry dla 
mediów w Europie. Teraz w każdym kraju mamy jedno albo dwa media wiodą
ce, to znaczy w określonym segmencie [mediów], [...] ale jeśli wziąć pod uwagę 
całą Europę, to jest ich cholernie dużo56. Jednocześnie przedstawiciele mediów 
niemieckich potrafili dostrzec pozytywne aspekty istnienia wspólnej europej
skiej sfery publicznej. Wśród nich wskazywali - w przeciwieństwie osób oba
wiających się spadku znaczenia mediów krajowych - możliwość zwiększenia 
(sic!) zasięgu oddziaływania własnych mediów: (9) Naturalnie chciałoby się 
jak największego rozgłosu dla każdego materiału/doniesienia, które się przygo
towuje [...]. I kiedy ten rozgłos wychodzi poza granice własnego kraju i nastę
puje także zagranicą, to to jest dobrze. Bo i czemu nie? Chcemy przecież euro
pejskiej przestrzeni publicznej i jeśli inne kraje dostrzegają przekaz niemieckich 
mediów, w tym również mojego medium, to to jest dobre57.

Zeitung, [...] aber da würde ich sagen, ist der mediennegative Reflex größer, als die positiven 
Initiativen bei den Medien”.

55 „[...] es gibt ja sehr schöne [...] Versuche von überregionalen Tageszeitungen aus vielen 
europäischen Ländern. Die .Süddeutsche' macht das. Der ’Figaro' macht das. Der ’Guardian 
macht das. Ein polnisches Medium macht das. ’El Pais' macht das. Die bringen alle [...] eine 
Beilage heraus, die in den jeweiligen Blättern in der Sprache der jeweiligen Blätter gedruckt 
ist, wo dann Journalisten aus den genannten Ländern eben zu europapolitischen Themen be
richten eben aus Perspektive der jeweiligen Medien. Und das [...] ist ganz toll. [...] Ich würde 
es jetzt aber nicht so hoch hängen”.

56 „Die große Frage ist, ob eine europäische Öffentlichkeit entsteht. Ja, denn das 
wäre [...] der Game-Change für die Medien in der EU. Jetzt haben wir sozusagen in jedem 
Land ein bis zwei Leitmedien, also in einer bestimmten Kategorie, [...] aber wenn Sie ganz 
Europa nehmen, sind das verdammt viele Zeitungen”.

57 „Also natürlich möchte man bei jeder Berichterstattung, die man macht, eine mög
lichst große Wahrnehmung haben [...]. Und wenn diese Wahrnehmung über das eigene Land 
hinausgeht und auch im Ausland wahrgenommen wird, dann ist das erst mal gut. Warum 
denn nicht? Wir wollen ja eine europäische Öffentlichkeit und wenn andere Länder deutsche 
Berichterstattung, auch meines Mediums, wahrnehmen, dann ist das gut”.
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Inną barierą powstania wspólnej europejskiej sfery publicznej jest w opinii 
zwolenników tezy, wedle której ona nie istnieje, fakt, że media nadal postrzegają 
integrację europejską wyłącznie w kontekście kooperacji rządów, a to oznacza, 
że w perspektywie mediów brakuje integracji w wymiarze konkretnych obywa
teli: (8) No więc wspólnota europejska jest z jednej strony wspólnotą obywateli, 
a z drugiej wspólnotą rządów. Wspólnota obywateli jest, jak sądzę, dla mediów 
nadal czymś, co prawie nie istnieje. Ponieważ musiałaby istnieć europejska sfera 
publiczna, aby można było przypisywać mediom funkcję budowania więzi po
między obywatelami. To znaczy musiałyby istnieć media, które w takim samym 
stopniu byłyby czytane, oglądane czy słuchane w Niemczech, Francji, Włoszech, 
Hiszpanii, Grecji. A tego nie ma. Media nadal mają narodowe/krajowe publicz
ności. A więc na tym poziomie tej funkcji nie mogą [...] wypełniać. Ani pozy
tywnie, ani negatywnie58. W kontekście tej wypowiedzi istnienie europejskiej 
przestrzeni publicznej jest zatem warunkiem koniecznym do ukonstytuowa
nia się takiej funkcji społecznej mediów, zgodnie z którą ich zadaniem byłoby 
wspieranie procesu integracji europejskiej.

58 »Also der europäische Zusammenhalt ist ja ein Zusammenhalt einerseits unter den 
Bürgern und andererseits unter den Regierungen. Unter den Bürgern, glaube ich, dass das 
für Medien noch etwas ist, was es fast nicht gibt. Denn man müsste eine europäische Öffent
lichkeit haben, damit man Medien die Funktion zuschreiben kann, dass sie den Zusammen
halt der Bürger bewirken. Das heißt es müsste Medien geben, die in Deutschland, Frankreich, 
Italien, Spanien, Griechenland gleichermaßen gelesen oder gesehen oder gehört werden. Das 
gibt es nicht. Also wir haben weiterhin nationale Medienöffentlichkeiten. Also auf der Ebene 
kann [... ] diese Funktion nicht erfüllt werden. Im positiven nicht und im negativen auch nicht”.

59 „Was noch ziemlich unausgereift ist, ist, dass viele Mitgliedsstaaten ein ziemlich zwie- 
gespaltenes Verhältnis zu dem Thema Medium aus einem anderen Land haben. Wenn man 
anfragt, um Interviews mit einem Regierungschef aus einem anderen Land zu bekommen, 
dann ist das immer noch nicht eine Selbstverständlichkeit”.

Wedle uzyskanych opinii powstaniu europejskiej przestrzeni publicznej nie 
sprzyja również zachowanie polityków, nader często mających inny stosunek 
do mediów zagranicznych niż do rodzimych: (1) To, co jeszcze się do końca nie 
uformowało/wykształciło, to rozdwojony [ambiwalentny] stosunek wielu krajów 
członkowskich do tematu medium z innego kraju. Kiedy prosi się o wywiad szefa 
rządu z innego kraju, to nadal nie zawsze jest to dla niego czymś oczywistym59. 
Ten sam rozmówca w dalszej części swojej wypowiedzi wyraził ponadto nadzie- 
ję-potrzebę pojawienia się takiego typu polityka europejskiego, który będzie 
rozumieć konieczność prezentacji swoich racji także przed publicznościami 
mediów w innych krajach: (1) Mam nadzieję, że w polityce pojawią się także 
osobowości, dla których Europa będzie tak ważna, że powiedzą oni „także tym 
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narodowym/krajowym opiniom publicznym jestem winien wyjaśnienie”. Jestem 
[jednak] raczej pesymistą, czy tak się rzeczywiście stanie60.

60 „Ich hoffe, dass in der Politik noch Persönlichkeiten heranreifen, für die Europa so 
wichtig ist, dass sie sagen .auch dieser nationalen Öffentlichkeit bin ich irgendwie gegenüber 
Rechenschaft schuldig“. Das wird man sehen, da bin ich etwas pessimistischer”.

61 „Wir werden nie eine Zeitung oder ein Medium haben, das grenzübergreifend berich
tet. Das ist aufgrund der Sprachen nicht möglich, dazu sind auch die Kulturen zu unterschied
lich. Die Themen und die Stoßrichtung sind aber auf jeden Fall kongruent”.

62 „[...] Also [...] das Spannende ist, was wir zurzeit erleben [...] Wir haben, was 
den europäischen Diskurs, [...] anbelangt, eine komplett paradoxe [...] Situation. Einer
seits wussten [...] noch nie [...] Medienleute“, aber auch [...] Medienrezipienten - so viel

Wśród opinii bardziej optymistycznie nastawionych do kwestii europejskiej 
sfery publicznej znalazły się między innymi takie, zgodnie z którymi co prawda 
rzeczywiście nie można oczekiwać powstania wspólnego medium europejskie
go, ale nie jest to warunek konieczny do jej zaistnienia. Kluczowe znaczenie dla 
powstania europejskiej sfery publicznej ma bowiem przede wszystkim jednocze
sne zainteresowanie tą samą tematyką w krajach członkowskich UE. Wspólne 
zainteresowanie kwestiami europejskimi powinno być zatem w tym kontekście 
przesłanką wystarczającą: (1) Nie będziemy mieć nigdy ani gazety, ani medium, 
które informowałoby ponad granicami. To jest niemożliwe z powodu różnych ję
zyków, także zróżnicowanie kulturowe jest zbyt wielkie. Na pewno jednak wspól
ne są tematy i punkty przecięcia wspólnych interesów61. W tym kontekście spo
rą barierą dla wzmocnienia jedności europejskiej jest jednak również sposób 
prezentacji tematyki europejskiej. Zbieżne zainteresowania nie wystarczą, jeśli 
optyka widzenia będzie wyłącznie narodowa: (14) [... ] no więc [... ] ciekawe jest 
to, co właśnie przeżywamy [...] Jeśli chodzi o dyskurs europejski, to [...] mamy do 
czynienia z sytuacją zupełnie paradoksalną [...]. Z jednej strony ludzie mediów 
[...], ale też i ich odbiorcy [...], jeszcze nigdy nie wiedzieli tak dużo o wewnętrznej 
sytuacji politycznej Grecji [...], krajów bałtyckich [...], jak teraz w konsekwencji 
kryzysu. [...] Nikt nie przypuszczał, że to w ogóle kiedyś będzie możliwe, że uwaga 
Niemiec tak mocno będzie się koncentrować na polityce wewnętrznej poszczegól
nych krajów UE. [... ] Z drugiej strony dyskurs europejski jest jednocześnie ze wszech 
miar nacechowany narodowo. [...] Perspektywa [patrzenia] jest perspektywą bar
dzo narodową [...] ze współbrzmieniem [...] resentymentów. [...] Czyli [...] sytu
acja jest paradoksalna: z jednej strony jest duże zainteresowanie tym, jak sąsiedzi 
uprawiają politykę. Ale jest to zainteresowanie nacechowane mocną dychotomią 
perspektywy „my-wy” [...] to nie jest ten rodzaj europejskiej sfery publicznej, którą 
wyobrażali sobie teoretycy polityki62. Warunkiem zaistnienia wspólnej, jednoli
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tej przestrzeni publicznej w wymiarze europejskim jest zatem nie tylko jedno
czesne zainteresowanie tą samą tematyką w różnych krajach UE, ale też sposób 
jej prezentacji, uwzględniający nie tylko krajowy/narodowy punkt widzenia63.

Sposób relacjonowania w mediach europejskich pewnych tematów (kryzy
su euro, polityki rządu Victora Orbana, praw człowieka, wolności podróżowa
nia itd.) jest z kolei w opinii badanych dowodem na to, że powstanie jednolitej 
europejskiej sfery publicznej już się dokonało, a przynajmniej stanowi wystar
czającą legitymację do tego, aby móc formułować optymistyczne prognozy 
w tym zakresie: (1) [...] zarówno w odniesieniu do kwestii gospodarczych, jak 
kryzys euro, jak i innych kwestii, jak prawa człowieka czy wolność podróżowa
nia, mieliśmy do czynienia ze znamionami/przejawami obecności europejskiej 
sfery publicznej. W gazetach różnych krajów we względnie jednolity/podobny 
sposób krytykowano węgierskiego premiera, [...] relacje wszystkich mediów, 
niezależnie od tego, z jakich krajów, były bardzo krytyczne; [podobnie:] deba
ta na temat Romów z Sarkozym, zamknięcie granic trzy lata temu przez Danię 
i Wielką Brytanię64.

3.2.2.2. Wpływ mediów na powstanie tożsamości europejskiej i europejskiej 
hierarchii wartości

Kwestia wpływu mediów na powstanie i wzmacnianie tożsamości europej
skiej, czy też szerzej: na hierarchię wartości wyznawanych przez społeczność 

über [•■•] griechische Innenpolitik, [...] baltische Innenpolitik [...] wie jetzt im Zuge der 
Krise. [...] Wer hätte gedacht, dass das jemals möglich gewesen wäre, dass tatsächlich von 
Deutschland aus ein so fokussierter Blick auf die Innenpolitik einzelner EU-Mitgliedsstaaten 
erfolgt. [,..]Auf der anderen Seite und gleichzeitig ist der europäische Diskurs ein zu tiefst 
nationalgefärbter. [...] Die Perspektive ist eine [...] sehr [nationale] Perspektive [...] [mit] 
Mitschwingen von [...] Ressentiments. [...] Also [...] paradoxe Situation: Einerseits gro
ßes Interesse an dem, wie Nachbarn irgendwie Politik machen. Aber ein Interesse aus einer 
sehr [...] ,Wir-Ihr‘-Perspektive [...] das ist nicht so die Art von europäischer Öffentlichkeit, 
die die Politiktheoretiker sich so vorgestellt haben [...]”.

63 Więcej miejsca kwestii sposobu prezentacji tematyki europejskiej w przekazie mediów 
krajowych w opinii badanych dziennikarzy poświęcono w dalszej części rozważań.

64 >,[...] sowohl in wirtschaftlichen Fragen, wie der Eurokrise, sowie in anderen Fragen, 
wie Menschenrechte oder Reisefreiheit, hat es schon in den letzten Jahren Ansätze einer eu
ropäischen Öffentlichkeit gegeben. In Zeitungen aus verschiedenen Ländern wurde relativ 
übereinstimmend Kritik an dem ungarischen Ministerpräsidenten [geübt], [...] alle Medien, 
egal aus welchen Ländern, sehr kritisch berichtet haben; [ähnlich:] Roma Debatte mit Sarkozy; 
Schließung von Grenzen vor drei Jahren in Dänemark oder Großbritannien”. 
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europejską, była w trakcie wywiadów niezwykle żywiołowo komentowana 
przez badanych dziennikarzy. Podobnie jak w przypadku wcześniej oma
wianych wątków tematycznych, na prezentowane stanowisko i tym razem 
wpływu nie miały raczej ani typ medium, zatrudniającego dziennikarza, ani 
częstotliwość jego ukazywania się. Bez względu na przynależność redakcyj
ną znacząca większość badanych w zaskakująco jednolity sposób i nader sta
nowczo odpowiadała na pytania dotyczące tej kwestii, podkreślając zdecy
dowanie, że w żadnym wypadku zadaniem mediów nie jest i nie może być 
promocja jakiejkolwiek idei.

Wedle opinii badanych media nie mogą promować żadnej postawy, 
a dziennikarz nie może być misjonarzem żadnej idei, nawet dobrej. W su
mie wypowiedzi tego typu pojawiały się w niemal każdym z wywiadów: (13) 
No więc tu byłbym ostrożny. Nie powinniśmy pojmować siebie jako misjona
rzy [działających] ani na rzecz, ani przeciw czemuś. [...] to nie jest zadaniem 
mediów. [... ] od tego są komentarze, [... ] czytelnicy i tak nie zawsze rozumie
ją, czym jest komentarz [„proszę pisać swoje komentarze bardziej obiektyw
nie"]. [...] ja byłbym przeciwny [...] żeby teraz lansować Europę albo [być] 
jej przeciwnym65-, (6) Media powinny trzymać się z daleka od jakiegokolwiek 
misjonarstwa, ponieważ misjonarstwo dzieli tylko krok od propagandy. Me
dia powinny trzeźwo i jasno informować i w ten sposób jako czwarta władza 
w państwie umożliwiać opinii publicznej podejmowanie mądrych decyzji wy
borczych w [obecnym] systemie politycznym. Nie jest zadaniem mediów ani 
Europy uratować, ani jej pogrzebać66-, (2) [...] my nie mamy żadnego posłan
nictwa misyjnego. Nie wiem, czy naszym zadaniem jako mediów jest wycho
wywanie wszystkich na dobrych Europejczyków. Ale minimum tego, co możemy 
zrobić, to naturalnie wyjaśniać Europę. I tu mamy na swoim koncie w prze
szłości wszyscy jakieś zaniedbania. [...] tak więc [...] nie sądzę, abyśmy mieli 
mieć jakiś wkład w europejskość albo integrację [...] w stosunku do integracji 

65 „Also da wäre ich vorsichtig. Also wir sollten uns nicht als Missionare verstehen, weder 
in die eine noch in die andere Richtung. [...] das ist nicht Aufgabe der Medien. [...] dafür 
gibt es Kommentare, [... ] Leser verstehen zum Teil nicht was ein Kommentar ist [.schreiben 
Sie ihre Kommentare mal objektiver“]. [...] ich wäre dagegen, [...] jetzt Europa [zu] pushen 
oder Anti-Europa [zu sein]”.

66 „Medien sollen sich weit weg von jeglichen missionarischem Auftrag halten, denn mis
sionarische Aufträge sind von Propaganda nicht so weit entfernt. Medien sollen nüchtern und 
aufklärend informieren und dadurch es der Öffentlichkeit ermöglichen als die vierte Macht 
im Staat weise Wahlentscheidungen in so einem politischen System zu fällen. Es ist nicht die 
Aufgabe der Medien Europa zu retten oder Europa zu beerdigen”.
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UE należy pozostać neutralnym67 *. W kontekście europejskiego dyskursu in
tegracyjnego zadaniem mediów jest zatem, według niemieckich dziennika
rzy, wyłącznie informowanie, a nie promowanie jakichkolwiek konkretnych 
wartości czy budowa wspólnej, postnarodowej tożsamości Europejczyków: 
(9) Nie uważam, aby zadaniem mediów było przyczynianie się do powstania 
jakiejkolwiek tożsamości. Zadaniem mediów jest najpierw informować, rze
czowo/merytorycznie informować, udostępniać informację, opisywać przebieg 
procesów, wyjaśniać kontekst. [...] To jest zasadniczo naszym zadaniem. Obo
wiązek [... ] troszczenia się o tożsamość europejską [... ] jest wymaganiem sta
wianym mediom błędnie66. Także ten wątek pojawiał się wielokrotnie w wie
lu wypowiedziach: (1) Media powinny [... ] prezentować [... ] zapisywać to, co 
jest [... ] w zakres tego nie wchodzi, iż jakoś tam przyjmuje się, że chcę oto teraz 
promować jakieś szczególne wartości69; (4) W pierwszej linii znaczenie i zadanie 
mediów polega nie na wpływaniu na proces, ale na jego prezentacji70; (8) Jeste
śmy niezależnymi sprawozdawcami. Ta zasada obowiązuje zarówno w odnie
sieniu do poziomu kraju, jak i Europy71. Zadaniem mediów nie jest również 
budowa mechanizmów identyfikacji ich odbiorców z jakąkolwiek ideą, ani 
też jej stabilizacja: (3) Czy stabilizacja jest odpowiednim słowem/określeniem7 
Nie uważam, aby budowa poczucia identyfikacji z czymkolwiek była zadaniem 
mediów72; (3) [...] interpretować dziennikarstwo jako [czynnik] stabilizują
cy? Ja tego tak nie widzę. Swoje zadanie postrzegam w istocie bardziej jako 

67 „[...] wir haben ja keine missionarische Aufgabe. Ich weiß nicht, ob es unsere Aufgabe
als Medien ist, alle zu guten Europäern zu erziehen. Aber das Mindeste, was wir machen kön
nen, ist natürlich Europa zu erklären. Und da haben wir sicher in der Vergangenheit auch alle 
Versäumnisse gehabt. [... ] so [... ] ich glaube nicht, dass wir zu dem Europäertum oder Integ
ration beitragen [...] zur EU Integration glaube ich, da sollte man irgendwie neutral bleiben”.

69 »Ich glaube nicht, dass das die Aufgabe von Medien ist, zu irgendeiner Identifikation 
beizutragen. Die Medien haben zunächst einmal die Aufgabe zu informieren, sachlich zu in
formieren, Informationen anzubieten, Vorgänge zu beschreiben, Zusammenhänge zu erläu
tern. [...] Das ist im Wesentlichen unsere Aufgabe. Eine Aufgabe [...] für eine europäische 
Identifikation zu sorgen [...] das ist der falsche Anspruch an Medien”.

69 „Medien sollen [...] darstellen [...] aufschreiben, was ist [...] dazu gehört nicht, dass 
man sich irgendwie vornimmt, ich will jetzt besondere Werte vermitteln”.

70 „Medien haben in erster Linie nicht die Bedeutung und die Aufgabe den Prozess zu 
beeinflussen, sondern in erster Linie den Prozess darzustellen”.

71 „Wir sind unabhängige Berichterstatter. Das gilt im nationalen System genauso wie 
im europäischen System”.

72 „Ob Identifikation das richtige Wort ist? Ich sehe es sich nicht unbedingt als Aufgabe 
der Medien eine Identifikation mit irgendetwas herzustellen”.
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sprawozdawanie i [...] komentowanie niż [...] afirmatywne zadeklarowanie 
się jakiemuś konkretnemu projektowi [politycznemu]73.

73 „[...] den Journalismus als stabilisierend zu interpretieren? Ich sehe das nicht so. Ich 
sehe meine Aufgabe tatsächlich eher als berichtend und [...] kommentierend, als [...] mich 
irgendeinem Projekt affirmativ zu verschreiben”.

74 „[Es ist] nicht die oberste Pflicht der Medien eine Identifikation oder das Bewusstsein 
für Europa zu schärfen. Das ist [... ] Sache der Verantwortlichen in der Politik [...]”.

75 „Das ist [... ] nicht Aufgabe von Journalisten und von Medien, [... ] das können die in 
Brüssel gerne machen, die haben da ja ihre PR-Abteilung, aber ich finde so als unabhängiges 
Medium sollte man da vorsichtig sein. Würde ich auch bei anderen Dingen nicht machen”.

76 „Also als Journalist würde ich mal sagen, dass das eine politische Aufgabe [ist]. Ich sehe 
mich nicht als jemand, der einen Integrationsauftrag erfüllt. Das kann ich deshalb nicht, weil 
das ja im Zweifel heißen würde, [dass] wenn ich etwas habe, das dem entgegen steht, müsste 
ich sozusagen eine Abwägung für mich treffen: Berichte ich darüber oder nicht? Solche Fra
gen finde ich, geziemen sich nicht für Journalisten”.

77 „Die Medien haben diesen Einigungsprozess einfach kritisch zu begleiten”.

Wielu dziennikarzy było również zdania, że budowanie tożsamości euro
pejskiej jest zadaniem polityków, a nie mediów: (4) Najwyższym obowiązkiem 
mediów nie [jest] krzewienie świadomości czy poczucia identyfikacji z Europą. 
To jest [...] sprawa polityków [...]74; (14) To nie jest [...] zadanie ani dzienni
karzy, ani mediów, [... ] to mogą chętnie robić ci w Brukseli, mają przecież swoje 
działy PR, ale jako niezależne medium uważam, że trzeba być w tym względzie 
ostrożnym. Nie robiłbym tego także w odniesieniu do innych spraw75. Co więcej, 
jakakolwiek próba lansowania idei europejskiej integracji oznaczałaby koniecz
ność stosowania niewłaściwych standardów dziennikarskich: (8) Jako dzienni
karz powiedziałbym, że to [jest] zadanie polityczne. Nie postrzegam siebie jako 
kogoś, kto wypełnia jakieś posłannictwo w sprawie integracji. Nie mogę tak czy
nić, ponieważ w razie wątpliwości oznaczałoby to, że jeśli miałbym coś, co stoi 
w sprzeczności z tym [posłannictwem], to musiałbym sam rozstrzygnąć: opu
blikuję to czy nie? A takie postępowanie dziennikarzowi się nie godzi76. ~W opinii 
badanych dziennikarze nie mają więc promować idei europejskiej integracji, 
ale krytyczne przyglądać się jej: (14) Zadaniem mediów jest po prostu krytycz
ne towarzyszenie temu procesowi integracji77.

Jeśli natomiast media mogą w jakikolwiek sposób wpływać na proces 
integracji europejskiej, to tylko przez realizację swoich funkcji społecz
nych, a więc przez wyjaśnianie procesów, interpretację wydarzeń itd., po
nieważ bez tego ludzie nie będą rozumieć, o co w projekcie europejskim 
chodzi: (15) [Media] mogą wpływać wtedy, kiedy w sposób jasny i przejrzy
sty będą przybliżać wszystko to, co dzieje się w Brukseli i Sztrasburgu. [... ] na 
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przykład [... ] cały ten specjalistyczny żargon europejski prowadzi do tego [...], 
że ludziom cała ta Bruksela wydaje się targowiskiem dywanów w Marrake- 
szu, który przynosi określone korzyści każdemu z 28 państw członkowskich. 
Zamiast [...] powiedzieć: mamy teraz konkretny problem [np. ochrona śro
dowiska] i jak teraz Znajdziemy dla niego najlepszy kompromis europejski? 
To się gdzieś zagubiło™. Oprócz wyjaśniania i wskazywania wzajemnych za
leżności krajowe media mogą być także forum wymiany argumentów (któ
rych treść i zakres nie będzie się ograniczać wyłącznie do polityki) i w ten 
sposób współtworzyć europejski dyskurs międzynarodowy: (3) Poprzez wy
jaśnianie, poprzez próbę opisu procesów, jego złożoności, umożliwienie zro
zumienia, wskazywanie zależności. [Media] mogą próbować [...] przybliżyć 
ludziom, czym jest / co oznacza dla nich Unia Europejska na co dzień [...]. 
[Media] mogą kształtować dyskurs, publikując na przykład eseje. Szczególnie 
prasa drukowana. Kiedy na Habermasa odpowie Włoch, kiedy Włochowi od
powie Francuz. Kiedy argumenty nie będą czysto pragmatyczne i nie będą się 
ograniczać wyłącznie do polityki, lecz faktycznie będą bardziej ideowe [...]78 79. 
W tym sensie przedstawiciele mediów niemieckich doceniali - poza obowiąz
kiem informowania swoich odbiorców - także posiadany przywilej komen
towania aktualnych wydarzeń: (4) [...] z jednej strony [...] naszym obowiąz
kiem jako tworzących media albo korespondentów [...] [jest] zadośćuczynienie 
wydarzeniom, ich analiza, ich porządkowanie [...], z drugiej strony [to] tak
że przywilej, który posiadamy jako dziennikarze [...] nie sprawując publicz
nego mandatu [...], aby wyrażać swoją opinię [...] tak - mamy [...] wpływ 
i wpływamy. [...] jednak [...] warunkiem podstawowym jest, że rzeczywiście 

78 „Sie können dann beitragen, wenn sie all das, was in Brüssel und in Straßburg pas
siert, transparent und verständlich machen. [...] zum Beispiel [...] dieser ganze europäische 
Sprachjargon führt dazu, dass ein völlig falsches Bild an der Basis ankommt. [... ] es führt dazu 
[•••], dass dieses Brüssel eigentlich so ein bisschen der Teppichhändlermarkt von Marrakesch 

zu sein scheint, der 28 Mitgliedsstaaten gewissen nationale Vorteile bringt. Anstatt [...] zu 
sagen: wir haben jetzt ein bestimmtes Problem [z.B. Thema ,Klimaschutz1], und wie finden 
wir den besten europäischen Kompromiss dafür? Das ist verloren gegangen”.

79 „Indem sie aufklären, indem sie versuchen Prozesse zu beschreiben, Komplexität zu 
beschreiben, verständlich zu machen, Zusammenhänge herzustellen. Sie [Medien] kön

nen versuchen [...] nachvollziehbar zu machen für Menschen was Europäische Union im 
Alltag bedeutet [...]. Sie [Medien] können auch einen Diskurs prägen, also beispielsweise 
indem sie Essays veröffentlichen. Printmedien vor allem. Wenn auf Habermas ein Italie
ner antwortet, wenn auf den Italiener ein Franzose antwortet. Wenn Argumente, die nicht 
nur rein pragmatisch und in Politik sozusagen sich erschöpfen, sondern tatsächlich ideell 
geprägt sind [...]”.
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musimy próbować zaznajamiać naszych czytelników, naszych słuchaczy z tym, 
co się tutaj dzieje30. W ten sposób, czyli poprzez realizację swoich funkcji 
społecznych, media mogą się przyczyniać do lepszego zrozumienia euro
pejskiej wspólnoty interesów: (4) Z drugiej strony możemy naturalnie przy
czyniać się do poprawy zrozumienia wzajemnych zależności w Europie 
wyjaśniając, dostarczając informacji na temat tła wydarzeń, ale także podej
mując tematy także wykraczające poza klasyczne sprawozdawstwo bieżących 
wydarzeń [... ] [pokazując] jak mocno decyzje i regulacje europejskie dotykają 
ludzi w poszczególnych krajach członkowskich. [... ] Oczywiście z tym wiąże 
się także odpowiedzialność31.

W wypowiedziach dziennikarzy, uzyskanych w wywiadach, nie zabrakło 
też głosów wskazujących, iż przedstawiciele niemieckich mediów są abso
lutnie świadomi, przy całej złożoności formułowanych przez nich zastrze
żeń dotyczących niebezpieczeństwa lansowania przez media jakichkolwiek 
postaw i ideologii, że publicystyka europejska ma znaczenie szczególne: 
(7) [...] żaden dziennikarz nie powinien się utożsamiać z żadną sprawą, choćby 
nawet dobrą. I dlatego mam opory, żeby powiedzieć, że media z definicji mu
szą się wstawiać/opowiadać za integracją europejską. Jednak uważam też, że 
media MUSZĄ, się za nią opowiadać [dłuższa przerwa w wypowiedzi]. Prze
kazywać punkt widzenia innych krajów i inne stanowiska niż tylko swoje, na- 
rodowe/krajowe. I media, podobnie jak politycy czy obywatele [...], powinny 
same siebie i swoje zachowanie podawać w wątpliwość/sprawdzać i w swojej 
pracy odzwierciedlać także to, co donoszą inni32. Bez wsparcia mediów, po-

80 „[...] einerseits [...] unsere Pflicht als Medienschaffende oder Korresponden
ten!...] [ist] den Ereignissen gerecht zu werden, sie zu analysieren, sie einzuordnen [...] an
dererseits auch das Privileg, dass wir als Journalisten haben [...] [ohne] öffentliches Man
dat [...] unsere Meinung zu sagen. [...] ja - wir können [...] beeinflussen und wir tun das 
auch. Aber [... ] die Grundvoraussetzung ist, dass wir versuchen müssen unsere Leser, unsere 
Zuhörer wirklich mit dem vertraut zu machen, was hier läuft”.

81 „Wir können natürlich schon anderseits dazu beitragen das Verständnis der euro
päischen Zusammenhänge zu verbessern [...], zu erklären, Hintergründe zu liefern, aber 
auch abseits dieser klassischen Tagesaktualität immer mal wieder mal auf Themen einge
hen [...] [zeigen] wie stark die Betroffenheit der Bürger in den einzelnen Mitgliedsstaaten 
durch europäische Entscheidungen und europäische Regelungen auch ist. [...] Natürlich, da 
sehen wir auch eine Verantwortung”.

82 „[...] kein Journalist soll sich mit einer Sache gemein machen, nicht einmal einer Gu
ten. Insofern widerstrebt es mir zu sagen die Medien müssen sich per se für die europäische 
Integration einsetzen. Aber ich glaube, dass DIE Medien sich dafür einsetzen müssen [län
gere Pause], Die Sichtweisen auch anderer Länder und andere Positionen zu transportieren 
und nicht nur die eigene, die nationale. Und Medien müssen sich genauso wie Politiker oder 
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legającego na rzetelnym informowaniu o tym, co dzieje się w innych kra
jach, istnienie zintegrowanej Europy będzie bowiem raczej trudne. Jeden 
z respondentów sformułował tę opinię jeszcze bardziej dosadnie, mówiąc: 
(11) [...] One [media] to robią [promują ideę wspólnej Europy]. Trudno po
wiedzieć [...] jak dalece. Jak bardzo powinny się do tego przyczyniać, zale
ży [...] od tego, jaką osobiście ma się opinię na temat tego, czy proces integra
cji jest korzystny i powinien postępować lub też się [cofnąć] - tymczasem jest 
wystarczająco wielu ludzi, którzy uważają, że „integracja poszła za daleko, 
potrzebujemy raczej jej rozbiórki" [np. Wielka Brytania], [...] Media powin
ny, na ile są w stanie, przyczyniać się do tego, aby uzmysławiać ludziom, że 
postęp integracji europejskiej jest elementem kluczowym i jest bardzo ważny. 
I zabiegać o to, aby ludzie rozumieli, dlaczego tak jest. Ale [...] to jest tylko 
moje zdanie - są i inneSi.

3.2.2.3. Wpływ mediów na proces integracji europejskiej

Odpowiedzi uzyskane w wywiadach w odniesieniu do kwestii obecnego 
wpływu mediów na proces integracji europejskiej były dość zróżnicowane. 
W gronie badanych znaleźli się bowiem zarówno dziennikarze twierdzący, że 
media istotnie wpływają dzisiaj na proces integracji europejskiej, jak i osoby 
reprezentujące stanowisko, zgodnie z którym media mają marginalny wpływ 
na stan wspólnoty jako projektu politycznego i są raczej jedynie wykorzy
stywane, używane do wywierania wpływu. Zróżnicowane (a w części nawet 
wzajemnie się wykluczające) były także opinie respondentów na temat zna
czenia mediów w odniesieniu do polityki krajowej i europejskiej. To nato
miast, jaki będzie wpływ mediów na proces integracji Europy w przyszło
ści, zależeć będzie, według badanych, od co najmniej kilku czynników. Po

Bürger [...] immer wieder selbst hinterfragen und ihr Tun hinterfragen und ihr Tun auch 
spiegeln an dem, was andere berichten”.

83 „[...] Sie [Medien] tun es [fordern die europäische Integration]. Inwieweit [...] kann 
man schwer bemessen. Wie stark sie dazu beitragen sollen, hängt [...] davon ab, was man 
persönlich für eine Meinung hat, ob dieser Prozess der Integration gut und richtig ist und 
fortgesetzt werden sollte oder ob man [zurückkommt] - es gibt mittlerweile genügend Leu
te, die sagen, ,die Integration ist schon zu weit gegangen, wir brauchen eher einen Rückbau. 
[Beispiel: Großbritannien] [...] Die Medien sollten nach Kräften dazu beitragen, den Leuten 

zu vermitteln, dass die Weiterführung der europäischen Integration ein Kernerfordernis ist 
und ganz wichtig. Und dafür werben, dass die Leute das verstehen, warum das wichtig ist. 
Aber [...] das ist nur meine Meinung - es gibt andere”.
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pierwsze, od przyszłej kondycji samych mediów oraz, po drugie, od przy
szłej kondycji samej UE (a także przyszłego sposobu rozumienia istoty i celu 
integracji). Poza tym w gronie badanych znalazły się również osoby twier
dzące, że rola mediów w przyszłości zasadniczo się nie zmieni, a szczególnie 
optymistycznie nastawieni do przyszłości przedstawiciele prasy niemieckiej 
twierdzili nawet, że nie tylko się ona nie zmieni, ale również że media nadal 
będą niezbędne. Także w tym punkcie badań na posiadaną opinię wpływu 
nie miał ani typ medium, zatrudniającego dziennikarza, ani częstotliwość 
jego ukazywania się.

W przeprowadzonych wywiadach niektórzy badani twierdzili zatem, że 
media mają istotny wpływ na proces integracji europejskiej, ponieważ wpły
wają one na sposób percepcji swoich odbiorców, a czynią to również po
przez sposób prezentacji tematyki europejskiej. W świetle tych opinii wpływ 
mediów wynika z realizowanych przez nie klasycznych funkcji społecznych: 
(12) Tak, absolutnie, absolutnie. [...] Oczywiście jest jasne, że media kształtują 
twój sposób postrzegania otoczenia [...] Czyli tych, którzy [...] są odbiorcami 
mediów, w każdym razie w klasycznym znaczeniu64; (11) Media krajowe - albo 
media w ogóle - odgrywają w odniesieniu do celu integracji ważną rolę w pro
cesie kształtowania nastrojów społecznych w krajach członkowskich. [...] wyja
śniają użytkownikom w krajach członkowskich rozwój wydarzeń europejskich, 
decyzje, plany i poddają je jednocześnie ocenie. Te oceny odgrywają istotną rolę 
dla [uzyskania] akceptacji, [...] [ponieważ] sposób prezentacji problematyki 
w mediach jest ważnym czynnikiem, dzięki któremu ludzie się orientują i wy
rabiają sobie własną opinię na temat europejskiej integracji. [...]! my jako me
dia współdecydujemy o tym, czy ta opinia jest pozytywna65.

W tym kontekście media krajowe, co stanowi pochodną również bra
ku mediów ponadnarodowych, budują sposób postrzegania poziomu euro
pejskiej komunikacji politycznej, ponieważ są w zasadzie jedynym źródłem

M „Ja, absolut, absolut. [...] Medien prägen [...] natürlich ganz klar die Wahrnehmung 
deines Umfelds [...]. Also diejenigen, die [...] die Medien rezipieren, im klassischen Sinne 
auf jeden Fall”.

95 „Die nationalen Medien - oder die Medien überhaupt - haben eine wichtige Rolle 
für die Stimmung in der Bevölkerung der Mitgliedstaaten, was das Ziel der Integration an
langt. [... ] die übersetzen die europäischen Entwicklungen, Beschlüsse, Absichten für die Nu
tzer in den Mitgliedstaaten und geben gleichzeitig Bewertungen dazu ab. Diese Bewertungen 
spielen eine große Rolle für die Akzeptanz, [...] [denn] die Darstellung der Problematik über 
die Medien ist ein wesentlicher Faktor, nach dem die Leute sich richten und ihre Meinung 
über die europäische Integration bilden. [...] Und ob diese Meinung positiv ist, bestimmen 
wir ja durch die Medien mit”.
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informacji dla swoich odbiorców. Z tego z kolei wynika, że przekaz mediów 
krajowych/narodowych ma znacznie większe znaczenie w odniesieniu do po
lityki europejskiej niż w przypadku polityki krajowej: (15) [...] One [media 
narodowe/krajowe] mają bardzo duży wpływ, mają wpływ kluczowy w ogóle. 
A to dlatego, że [...] w odróżnieniu od wszystkich innych poziomów polityki, 
które mamy w Niemczech, poziomu lokalnego, regionalnego, krajowego [w sen
sie landów, tj. krajów związkowych] i w końcu federalnego, co się tyczy Euro
py: ludzie są skazani na media. Praktycznie nie mają bowiem żadnego bezpo
średniego dostępu do tych informacji, ani przede wszystkim do tego, co się tam 
dzieje, lecz są zdani na to, że media im to wyjaśnią, przybliżą, opowiedzą, sko
mentują. [...] Media pełnią funkcję znacznie, znacznie bardziej kluczową niż 
w odniesieniu do polityki wewnętrznej86; (9) W tym momencie media narodowe 
odgrywają dość dużą rolę, z tego prostego powodu, że jest bardzo, bardzo mało 
mediów europejskich. Czyli większość obywateli Unii Europejskiej pozyskuje in
formacje na temat tego, co Unia Europejska robi, z mediów krajowych/narodo
wych. Plus, naturalnie, z innych źródeł informacji, które są oczywiście dostępne 
w sieci. Ale faktycznie europejskich mediów, europejskich źródeł informacji nie 
ma jeszcze zbyt wielu [...]. Dlatego media narodowe nadal odgrywają bardzo 
ważną rolę87; (10) Z całą pewnością odgrywają one [media krajowe] decydu
jącą rolę, jeśli chodzi o egoizmy narodowe i wielką ideę europejską. No więc ja 
byłbym skłonny twierdzić, że media narodowe/krajowe [odgrywają rolę] decy
dującą... Nie ma prawdziwego europejskiego medium, [...] chociaż już dawno 
były pomysły, żeby stworzyć coś takiego, ale jak do tej pory się nie powiodły. 
Były nawet gazety, które miały ideę europejską, ale to nie działało, ponieważ 

86 ,,[...] Sie [nationale Medien] haben einen ganz großen Einfluss, sie haben den Schlüs
seleinfluss überhaupt. Und zwar deswegen, weil [...] im Unterschied zu allen anderen po
litischen Ebenen, die wir in Deutschland haben, die lokale Ebene, die regionale Ebene, die 
Landes- und dann die Bundesebene, sind die Menschen was Europa betrifft auf die Medien 
angewiesen. Sie haben praktisch keinen unmittelbaren Zugang zu diesen Informationen und 
vor allem, was da passiert, sondern sie sind darauf angewiesen, dass die Medien ihnen das 
erklären, nahe bringen, berichten, kommentieren. [...] Die Medien haben eine viel, viel hö
here Schlüsselfunktion als bei innerdeutschen Themen”.

87 „Im Moment spielen die nationalen Medien eine ziemlich große Rolle, aus dem einfa
chen Grund, weil es sehr, sehr wenige europäische Medien gibt. Also die meisten Bürger der 
Europäischen Union beziehen ihre Informationen darüber, was die Europäische Union tut, 
aus ihren nationalen Medien. Plus natürlich andere Informationsquelle, die übers Internet na
türlich zur Verfügung stehen. Aber wirklich europäische Medien, europäische Informations
quellen gibt es ja noch nicht besonders viele. [...] Von daher haben die nationalen Medien 
nach wie vor eine sehr wichtige Rolle”.
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Europa jest różnorodna, to wielość różnorodnych państw, różnych kultur, róż
nych nawyków czytelniczych, różnych przyzwyczajeń w zakresie korzystania 
z przekazu mediów, dlatego to się nie udało. Dlatego media narodowe/krajowe 
mają duże znaczenie66.

Dziennikarze niemieccy zwracali także w swoich wypowiedziach uwagę 
na to, że sytuacja, w której za kształtowanie medialnego dyskursu europej
skiego odpowiedzialne są media organizowane w Europie na poziomie krajo
wym, ma swoje negatywne konsekwencje dla sposobu oddziaływania na in
tegrację: (7) [Media narodowe/krajowe] mają bardzo duży wpływ [na proces 
europejskiej integracji]. [...] w rzeczywistości nie ma [...] [przecież] żadnego 
prawdziwego medium paneuropejskiego. Media są [...] organizowane na po
ziomie krajowym. Jest bardzo mało mediów, za których pośrednictwem można 
dotrzeć do większej liczby narodów i ludzi. Zaliczają się [...] do nich na pewno 
„Financial Times" albo „Economist”, co ma trochę wspólnego [...] z językiem, 
ponieważ wiele osób mówi po angielsku, ale to nie są paneuropejskie media, 
tylko brytyjskie media, które są czytane w całej Europie. Nie przekazują [dosł. 
transportują] myśli europejskiej, a jeśli, to brytyjską wersję myśli europejskiej69. 
Narodowa/krajowa organizacja mediów istotnie wpływa zatem na sposób ar
gumentowania mediów w kwestiach europejskich: (7) [... ] to, że mamy media 
o charakterze mocno narodowym i media w ogóle są zorganizowane na pozio
mie narodowym/krajowym, jest decydujące dla procesu integracji europejskiej, 
dla tego, jak argumentują te media narodowe/krajowe. Jeśli więc media te ar
gumentują po europejsku, to ma się w każdym z krajów członkowskich realną,

88 „Sicherlich spielen die [nationalen Medien] eine ganz entscheidende Rolle, wenn es 
um nationale Egoismen und um die große Idee von Europa geht. Also ich würde schon sagen, 
dass die nationalen Medien eine ganz entscheidende [Rolle spielen]... es gibt kein wirkliches 
europäisches Medium, [...] es gab immer Ideen sowas zu machen, aber es ist bisher immer 
gescheitert. Es gab sogar Zeitungen, die die europäische Idee hatten, aber das hat nicht funk
tioniert, weil eben Europa eine Vielfalt, eine Vielzahl an verschiedenen Staaten, verschiede
nen Kulturen, an unterschiedlichen Lesegewohnheiten, unterschiedlichen Mediengewohn
heiten hat, deswegen hat das nie funktioniert. Deswegen sind die nationalen Medien schon 
von großer Bedeutung”.

89 „[Die nationalen Medien] haben einen sehr hohen Einfluss [auf den Prozess der eu
ropäischen Integration]. [...] es gibt [...] kein einziges wirkliches paneuropäisches Medium. 
Medien sind [...] national organisiert. Es gibt ganz wenige Medien, mit denen Sie mehrere 
Nationen und mehrere Leute erreichen können. Zu den[en] [...] zählt sicher die .Financi
al Times oder der .Economist“, das hat was mit der [...] Sprache zu tun, weil Englisch eben 
sehr viele sprechen, aber das sind keine paneuropäischen Medien, sondern, das sind britische 
Medien, die in ganz Europa gelesen werden. Die transportieren auch keine europäischen Ge
danken, oder wenn, dann die britische Art des europäischen Gedankens”. 
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faktyczną debatę europejską i szansę na to, aby zjednoczyć Europę. Jeśli media 
te argumentują bardzo narodowo [nacjonalistycznie], co niedawno mieliśmy po 
części okazję przeżyć w Niemczech przy okazji kryzysu europejskiego: proszę przy
pomnieć sobie kampanię „Bilda” dotyczącą „bankrutów-Greków” albo [...] kry
zys uchodźczy [...], to media mogą wzmacniać nastroje, powiedzmy, pobudzać 
antyeuropejskie resentymenty90.

90 ,,[...] dass wir sehr nationale Medien haben und überhaupt Medien national organi
siert sind, ist es für den europäischen Integrationsprozess ganz entscheidend, wie diese na
tionalen Medien argumentieren. Also, argumentieren diese nationalen Medien europäisch, 
dann hat man in jedem einzelnen Land eine wirklich europäische Debatte und die Chance 
Europa zusammenzuführen. Argumentieren diese Medien sehr national, wie wirs zum Teil 
in Deutschland in jüngerer Zeit in der Eurokrise erlebt haben: Nehmen Sie die Kampagne 
der ,Bild-Zeitung1 über die .Pleitegriechen oder nehmen Sie jetzt [...] die Flüchtlingskrise 
[•••], da können Sie als Medium auch Stimmungen, also sagen wir mal antieuropäische Res

sentiments befördern”.
91 »[Medien können zur Identifikation mit der EU beitragen] indem sie immer wieder 

daran erinnern [sozusagen korrektiv], [...] dass es darum geht nicht nationale Interessen al
leine zu verfolgen, sondern ein gemeinsames Ziel zu verfolgen [...]. Ich glaube, dass nationa
le Medien da im wesentlichen, wie eine Art Netzwerk übernational fungieren müssen oder 
sollten, wenn es um Europa geht. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass viele Medien im we
sentlichen den nationalen Kurs in ihren Ländern spiegeln”.

Zdaniem niektórych badanych media krajowe, będące w stanie przyczynić 
się do powstania poczucia identyfikacji ich odbiorców z ideą wspólnej Euro
py, powinny się zatem skupić na prezentacji perspektywy ponadnarodowej: 
(5) [Media mogą się przyczyniać do identyfikacji z UE] przez to, że wciąż na 
nowo będą przypominać [powiedzmy „korekcyjnie”], [...] że chodzi o to, aby 
nie śledzić wyłącznie [własnych] narodowych interesów, ale aby skupić się na 
wspólnym celu [...]. Myślę, że tam, gdzie chodzi o Europę, media narodowe/ 
krajowe powinny albo muszą działać jak swoista ponadnarodowa sieć. Jedno
cześnie jest jednak tak, że wiele mediów w zasadzie odzwierciedla w swoich kra
jach kurs narodowy91.

Ci respondenci, którzy wykazywali większą ostrożność w formułowanych 
przez siebie wypowiedziach odnoszących się do możliwego wpływu przeka
zu mediów krajowych na proces integracji europejskiej, byli co prawda także 
świadomi tego, że przekaz mediów wywiera zwykle wpływ na jego odbiorców, 
ale ponieważ nie potrafili ocenić, jak mocno rzeczywiście tworzony przez nich 
przekaz wpływa na zmianę postaw i opinii, to skłonni byli raczej przypuszczać/ 
zakładać, że wpływ ten nie jest duży. Ta część respondentów skłaniała się za
tem do twierdzenia, że media krajowe raczej mają wpływ na proces integracji 
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europejskiej niż są wobec niego całkowicie obojętne, lecz nie można powie
dzieć dokładnie, jak mocny ten wpływ jest: (2) Media zdecydowanie [odgry
wają] względnie dużą rolę. [...] ale [...] zawsze się zastanawiamy: czy faktycz
nie wywieramy wpływ na [czytelnika]? To znaczy w takim sensie, że oto oni 
wcześniej mieli jakąś opinię, a my coś napisaliśmy i oni nagle mają inną opinię, 
czy też raczej jest to tak, iż czytelnicy, tak czy siak, wybierają z przekazu to, co 
zgadza się z ich opinią i się w niej tylko utwierdzają? [...] Jednak [per saldo] 
myślę, że [...] my [media] stworzyliśmy pewien klimat, który w tej formie nie 
powstałby bez tych wszystkich doniesień medialnych. I tak jest również w innych 
krajach [.. ,]92. Poza tym wpływu mediów nie należy przeceniać, bo kluczowe 
znaczenie posiadają różnego rodzaju kwestie finansowe i polityczne: (5) Media 
narodowe [mają] dość ograniczony wpływ [na proces integracji europejskiej]. 
Wpływ mediów jest również mocno przeceniany, ponieważ tu chodzi o tak wie
le różnych interesów finansowych, interesów narodowych, że media być może 
mogą oddziaływać na zasadzie korygowania, w ten sposób, że będą wskazywać 
bolączki, [...] będą formułować żądania tam, gdzie będzie chodzić o przestrze
ganie wspólnych wartości93. Z tego też względu w opinii tej części badanych 
wpływ mediów krajowych ma raczej wymiar wewnątrzkrajowy niż europej
ski: (3) Jeśli media rzeczywiście miałyby mieć wpływ, to ja bardziej widzę go na 
poziomie narodowym niż europejskim94.

92 „Medien [haben] durchaus eine relativ große Rolle. [... ] aber [... ] wir fragen uns im
mer [...]: beeinflussen wir die [Leser] tatsächlich? Also das heißt im Sinne von: die hatten 
vorher eine Meinung und wir schreiben was und dann haben die plötzlich eine andere Mei
nung, oder ist es nicht viel mehr so, dass sowieso Leser dann immer nur das raussuchen, was 
sie ohnehin schon meinten und die fühlen sich dann bestätigt? [...] Aber ich glaube schon, 
dass wir [...] eine Stimmung geschaffen haben, [...] die vielleicht ohne diese massive Be
richterstattung so nicht entstanden wäre. Und das gilt natürlich auch für andere Länder [...]”.

93 „Die nationalen Medien [haben] einen relativ bedingten Einfluss. Der Einfluss der 
Medien wird weitgehend überschätzt, weil es hier um so viele finanzielle Interessen geht, um 
nationale Interessen geht, dass Medien möglicherweise als Korrektiv wirken können, in dem 
sie Zeichen auf Wunden legen können, [...] fordernd agieren können, wenn es um die Ein
haltung beispielsweise gemeinsamer Werte geht”.

94 „Wenn die Medien tatsächlich Einfluss haben, dann sehe ich es eher auf nationaler 
Ebene als auf europäischer”.

Według części badanych media wraz ze swoim przekazem nie tyle odgry
wają jakąś swoją autorską rolę, ile są raczej używane do wywierania wpływu. 
W opinii tych respondentów media nie służą zatem wyłącznie jako źródło 
informacji, lecz raczej jako tuba do przekazywania stanowisk europejskich 
rządów. Czyli media wywierają wpływ, ale to, w jaki sposób ten wpływ będzie 
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przez media wywierany, zależy od podmiotów dostarczających mediom po
litycznego input-. (8) [...] ewidentnie jest tak, że rzeczy, co do których rządy 
chcą, aby stały się powszechnie znane, są upubliczniane przez media [...]. 
W ten sposób zwykle upowszechnia się informacje. [... ] kiedy w tym tygo
dniu [... ] pisałem, że według szacunków inwestorów w końcu miesiąca Gre
cji skończą się pieniądze na wypłaty wynagrodzeń, rent i emerytur, to było to 
możliwe tylko dlatego, że dostałem pismo, w którym ostrzegano przed tym rząd 
grecki. Dlaczego je dostałem? Otóż dostałem je, ponieważ ci, którzy mi je dali, 
najwyraźniej wychodzili z założenia, że o tym napiszę i że w tej konkretnej 
sytuacji negocjacyjnej, która teraz panuje, jest dla nich ważne albo korzystne, 
jeśli ta informacja zostanie upubliczniona, ponieważ zwiększy ona nacisk na 
rząd grecki. Tak to jest. I nawet, jeśli ja to wiem, to to nie daje mi prawa odło
żyć tego [pisma] do szuflady. To pismo istnieje w końcu naprawdę. No więc 
jest tak, że w tym momencie, kiedy piszę, wchodzę w określone pole siłowe 
i wypełniam określoną funkcję. Jako dziennikarz jestem tylko sprawozdaw
cą, jednak wiem, że ktoś inny wiąże z tym określone oczekiwania [...]. Muszę 
mieć jasność w tym względzie, że takie pole siłowe istnieje. Nie mogę naiwnie 
twierdzić, że ktoś daje mi informacje tylko dlatego, że mnie lubi. Polityka tak 
nie funkcjonuje i nie funkcjonuje tak również przekaz mediów. Dlatego, tak, 
naturalnie mamy wpływ na decyzje95.

95 >,[...] es ist evidentermaßen so, dass Regierungen Dinge, von denen sie wollen, dass 
sie bekannt werden, über Medien bekannt machen [...]. Das ist nun mal ein üblicher Weg, 
Informationen zu verbreiten. [...] wenn ich diese Woche [...] darüber geschrieben habe, 
dass Griechenland am Ende des Monats nach Einschätzung der Geldgeber das Geld ausgeht 
um alle Renten und Gehälter davon auszuzahlen, ist das nur deshalb möglich, weil ich ein 
Schreiben bekommen habe, in dem die griechische Regierung gewarnt worden ist. Warum 
habe ich das bekommen? Nun, das hab ich bekommen, weil diejenigen, die mir das gegeben 
haben, offenbar davon ausgehen, dass ich darüber berichten werde und das eben mit der spe
zifischen Verhandlungssituation, die jetzt herrscht, es für sie wichtig oder richtig ist, wenn 
diese Information bekannt wird, weil sie den Druck auf die griechische Regierung erhöht. 
Das ist so. Und auch wenn ich das weiß, gibt es mir kein Recht, es in meiner Schublade zu 
lassen. Immerhin existiert das Schreiben. Also ja, also ich bewege mich in einem Kraftfeld in 
dem Moment, wo ich darüber schreibe, erfülle ich eine Funktion. Als Journalist berichte ich 

nur, aber ich weiß, dass jemand anderes damit eine Erwartung verbindet [...]. Ich muss mir 
nur darüber im Klaren sein, dass es dieses Kraftfeld gibt, ich darf nicht naiv glauben, dass 
jemand einfach nur, weil er mich sympathisch findet, mir eine Information gibt. So funktio
niert Politik nicht und so funktioniert auch Berichterstattung nicht. Deswegen, ja natürlich 
beeinflussen wir Entscheidungen”.

Media są wykorzystywane również do sondowania opinii i wysyłania sy
gnałów: (5) [...] narodowe/krajowe [i] międzynarodowe media są buforem, 
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czasami też przydatnym/pożytecznym narzędziem, są chętnie wykorzystywa
ne również do przekazywania wieści/ posłannictwa. Wątpię jednak, czy jest na 
odwrót, [to znaczy] że media w sposób równie zasadniczy mogą zmieniać poli
tykę96. Dziennikarze wskazywali wreszcie, iż media są wykorzystywane przez 
polityków także jako scena/przestrzeń do ich autokreacji. Media służą zatem 
politykom europejskim jako miejsce, w którym mogą się oni zaprezentować 
audytoriom krajowym i zagranicznym w odpowiednio przez siebie zaplano
wany i wyreżyserowany sposób: (16) [...] istnieją różne rodzaje mediów, czyli 
media drukowane, online, radio, telewizja. I one wszystkie wywierają duży 
[wpływ]. Nadal, w każdym razie przynajmniej media jako całość. A już na 
pewno, jeśli dołączyć do tego też sieć, media społecznościowe. [...] jeśli wziąć 
pod uwagę media jako całość, to wpływ jest bardzo duży. Z jednej strony przez 
[realizację] klasycznej roli, a więc rzeczywiście informowanie, wyjaśnianie, po
rządkowanie, ale także odwzorowywanie/przedstawianie aktorów. Jak się więc 
patrzy, jak Tsipras stylizuje się na bohatera tragicznego albo Varoufakis poka
zuje się podczas wywiadu na motorze - a koszula na pewno specjalnie wystaje 
mu ze spodni - i tego typu historie. To też trudno byłoby sobie wyobrazić bez 
mediów. Czyli to jest podwójne znaczenie. Z jednej strony rola klasyczna, a na
stępnie też jako zwierciadło, scena97.

96 „[...] nationale [und] internationale Medien sind ein Puffer, manchmal auch ein nütz
liches Vehikel, sie werden ja auch gern benutzt um Botschaften weiter zu verbreiten. Ob sie 
umgekehrt Politik grundlegend ändern können, bezweifle ich”.

97 „[...] es gibt ja unterschiedliche Medien, also Print, Online, Hörfunk, Fernsehen. Und 
sie haben einen großen [Einfluss]. Nach wie vor, also die Medien als Gesamtheit auf jeden 
Fall. Erst recht wenn man das Netz, die sozialen Netzwerke miteinbegreift. [...] wenn man 
Medien als Ganzes begreift, dann ist der Einfluss sehr groß. Zum einen in der klassischen 
Rolle, also wirklich Informationsvermittlung, Erläuterung, Einordnung, aber auch in der Ab
bildung der Akteure. Also wenn man sieht, wie Tsipras sich stilisiert als tragischer Held oder 
wie Varoufakis sich gegeben hat mit Interview auf dem Motorrad - und das Hemd hängt mit 
Sicherheit absichtlich aus der Hose - und so Geschichten. Das wäre ja ohne die Medien auch 
nicht vorstellbar. Also das ist ‘ne doppelte Bedeutung. Einmal die klassische Rolle und dann 
natürlich auch als Spiegel, als Bühne”.

98 Także jakość przekazu mediów na tematy europejskie zależy od kondycji finansowej 
mediów. Zob. niżej rozważania Obecność barier strukturalnych na rynku mediów.

Opinie badanych dotyczące wpływu mediów na proces integracji euro
pejskiej w przyszłości również były dość zróżnicowane. Część badanych uwa
żała, że jakość wpływu mediów w przyszłości zależeć będzie od kondycji sa
mych mediów98, ponieważ rzetelne wypełnianie funkcji społecznych przez 
media jest kosztowne: (3) Media [...] muszą informować. Muszą próbować
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przewidywać scenariusze wydarzeń, [...] na czas przewidywać kryzysy i ostrze
gać przed nimi. To się da zrobić tylko wtedy, kiedy ma się odpowiedni perso
nel, kiedy ma się korespondentów. To nie jest tanie. [...] oni muszą relacjono
wać. [...] korespondenci tam [bezpośrednio] na miejscu, którzy przekazują 
nam obraz wydarzeń, które tam się toczą". Tymczasem sytuacja ekonomicz
na mediów, zwłaszcza drukowanych, jest trudna, a wiele wskazuje na to, że 
będzie jeszcze trudniejsza: (4) [...] rola mediów zmieniła się w rezultacie ich 
własnego rozwoju w ostatnich latach - powiedzmy od 10 do 12-15 [...]. media 
przechodzą trudny okres. To dotyczy przede wszystkim mediów drukowanych, 
które cierpią wskutek konkurencji z mediami internetowymi100; (12) [... ] media 
są w kryzysie finansowym [...] a oszczędza się na początek na zagranicy. To pro
wadzi do tego, że one [media w ich serwisie] mają coraz mniej doniesień z UE, 
a pewnie coraz więcej lokalnych. A to z kolei kształtuje tożsamość [odbiorców 
mediów], ponieważ dostrzegają oni mniej spraw na „zewnątrz”, ponieważ wi
dzą oni przede wszystkim te na miejscu i to zawęża ich spojrzenie101. Według 
badanych rozwój nowoczesnych technologii komunikacyjnych i postępujący 
wraz z nim rozwój nowych mediów spowodują w konsekwencji spadek jako
ści mediów, której w kontekście międzynarodowej komunikacji politycznej 
w żadnym razie nie może zastąpić na przykład dziennikarstwo obywatelskie: 
(6) Zmiany, które zachodzą, dokonują się w rezultacie [... ] zmian technicznych 
i faktu, że przekaz coraz większej ilości informacji dokonuje się w mediach cy
frowych w Internecie. [...] Problem polega na tym [...], że jest coraz mniej 
dziennikarzy, że są coraz niższe wynagrodzenia i dlatego [...] w sumie spada 
jakość mediów. [...] ten przełom od mediów drukowanych do mediów cyfrowych 
i mediów na platformach [planships], smartfonach. To będzie bardzo bolesne

m „Medien [...] müssen aufklären. Sie müssen versuchen Szenarien hervorzuhe
ben, [...] Krisen, [...] rechtzeitig wahrzunehmen und darüber zu berichten. Das geht natür
lich nur, wenn man entsprechend Personal hat, wenn man Korrespondenten hat. Das ist alles 
nicht billig zu haben. [...] sie müssen berichten. [...] Korrespondenten vor Ort [...], die uns 
ein Bild davon vermitteln, was dort vor sich geht”.

100 „[...] die Rolle der Medien [hat] sich durch ihre eigene Entwicklung in den vergange
nen - sagen wir mal - 10 bis 12,15 Jahren auch verändert [...]. Die Medien durchlaufen eine 
schwierige Phase. Das gilt natürlich für die Printmedien in erster Linie, die in Konkurrenz 
mit den Internetmedien leiden”.

101 „[...] die Medien sind in einer ökonomischen Krise. [...] als erstes wird im Ausland 
gespart. Und das führt dazu, dass sie weniger EU-Berichterstattung haben und dann vielleicht 
mehr Lokales. Und das prägt wiederrum ihre [der Rezipienten] Identität, weil sie weniger Sa
chen von Außen wahrnehmen, nehmen sie hauptsächlich sozusagen das Naheliegende wahr 
und das verengt dann den Blick natürlich wieder”. 
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i przynajmniej doraźnie łączyć się będzie ze spadkiem jakości, a także spadkiem 
niezależności [...] a zatem jakość mediów będzie spadać i nie sądzę, aby to tak 
zwane dziennikarstwo obywatelskie [miało temu zaradzić]. Tak, funkcja kontro
lna może być lepiej i szerzej sprawowana, ale nie funkcja trzeźwej analizy/oce- 
ny102. W opinii tej części badanych rola mediów w przyszłości zależeć będzie 
zatem przede wszystkim od kondycji owych mediów, a pośrednio również od 
nowego typu odbiorcy, który ukształtuje się w związku z rozwojem mediów. 
Największym niebezpieczeństwem w tym względzie, według badanych, zdaje 
się upowszechnianie takiego typu odbiorcy, który nie szuka informacji jako 
podstawy do wyrobienia sobie własnej opinii, lecz informacji potwierdzającej 
opinię już przez niego posiadaną: (2) [... ] rola mediów zależeć będzie w pełni 
od sytuacji samych mediów. [... ] Które media w Europie w ogóle przeżyją?[... ] 
media cyfrowe?! No więc media cyfrowe skierowane są do zupełnie innego czy
telnika, do młodego czytelnika, którego ten temat w ogóle nie obchodzi, które
go taki temat jak Europa w ogóle nie interesuje103-, (16) To jest również kwestia 
roli użytkownika mediów. Jako dziennikarz prasy codziennej jestem podobno 
wymierającym gatunkiem, co też jako uogólnienie nie do końca jest prawdą. 
Za 10 lat prasa codzienna nadal będzie jeszcze istnieć [...] Mimo to coś się jed
nak zmieni [... ] przez sieć [... ] także debaty o Europie, jednak - i to będzie za 
10 lat, mam nadzieję, dla każdego jeszcze bardziej jasne, niż jest dziś [...] - ta 
debata społeczna nie jest zorganizowana. [...] Facebook w istocie tak napraw
dę ogranicza spojrzenie [...] ponieważ wyszukuje się tylko to, co się podoba i co 
w efekcie stanowi wyłącznie potwierdzenie opinii, którą się miało już wcze
śniej. W zasadzie, żeby wyrobić sobie własne zdanie [jako odbiorca], powin

102 „Die Veränderungen die passieren, passieren durch die [...] technischen Verände
rungen und dadurch, dass immer mehr Berichterstattungen in digitalen Medien im Internet 
erfolgen wird. [...] Das Problem ist [...], dass es weniger Journalisten gibt, dass es geringe
re Gehälter gibt und deshalb [...] die Qualität der Medien insgesamt abn[immt]. [...] diese 
Wende von Printmedien zu den Digitalen und Medien auf Planships, auf Smartphones - das 
wird sehr schmerzhaft werden und setzt zumindest vorübergehend mit einem Qualitätsver
lust einhergehen und auch ein Verlust an Unabhängigkeit. [...] Also die Qualität der Medien 
wird abnehmen und ich glaube nicht, dass durch den [... ] Bürgerjournalismus [geholfen wer
den kann] [... ] [vielleicht kann] die Funktion der Kontrolle besser und breiter erfüllt werden, 
aber nicht die Funktion, von der nüchternen Analyse”.

103 „[...] die Rolle der Medien wird ganz von der Situation der Medien selber abhän
gen. [...] welche Medien überleben überhaupt in Europa? [...] digitale Medien?! Also [...] di
gitale Medien [wenden sich] an völlig andere Leser, an jüngere Leser, die das möglicherwei
se auch gar nicht mehr so interessiert [...] das Thema wie Europa, damit können die ja gar 
nichts anfangen, die das Thema wie Europa, damit können die ja gar nichts anfangen [...]”.
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no się konfrontować z różnymi, odmiennymi względem siebie opiniami [...]. 
Ale tak postępuje coraz mniej ludzi i to jest to, czego się obawiam. Nie mam 
nic przeciwko sieci, ani przeciwko blogom czy mediom społecznościowym, ale 
nie można pozwolić, aby pogłębiony, złożony proces kształtowania się opinii 
zastąpił/wyparł - mówiąc [dosadnie] po niemiecku - ten chaotyczny wrzask, 
w którym [...] na końcu zawsze wygrywa ten, [kto] ma największą władzę, jak 
Google czy Facebook. Albo ten, kto krzyczy w danym momencie najgłośniej'04; 
(13) No więc ja jestem przedstawicielem medium starego typu. Przez media spo- 
łecznościowe [...] wpływ i znaczenie starych mediów [prasy, radia, telewizji] 
bardzo wyraźnie zmalało. [...] ludzie mają swoje poglądy [...] i odnajdują je 
potem też [...] w Internecie [...]104 105. W wywiadach znalazły się jednak również 
wypowiedzi, wedle których właśnie zmiany dokonujące się na rynku mediów 
i wiążący się z nimi nowy typ odbiorcy są w kontekście debaty europejskiej 
dla mediów szansą: (10) Mamy dzisiaj zupełnie inny system mediów, niż ten, 
który był [...] 10 lat temu. [...] Myślę, że [...] być może młodym ludziom uda 
«’₽[...] zbudować tożsamość europejską. I być może powstanie wówczas więk
sza europejska sfera publiczna ponad granicami, ponieważ właśnie wraz z tym 
nowym pokoleniem pojawi się inny nawyk korzystania z mediów [... ]106. Jest to 

104 „Das ist auch eine Frage nach der Rolle der Mediennutzer. Also als Tageszeitungjour
nalist gehöre ich ja angeblich einer aussterbenden Gattung an, was ja so auch pauschal nicht 
stimmt. Es wird in zehn Jahren auch noch Tageszeitungen geben [... ] Trotzdem wird sich da 
was verändern [...] durch das Netz [...] auch die Debatten um Europa, aber: es muss hoffent
lich dann in zehn Jahren stärker, als es heute der Fall ist, jedem klar sein, [... ] das ist ja keine 
gesellschaftlich organisierte Debatte. [...] Facebook verengt ja in Wahrheit den Blick [...] weil 
ich mir nur das raussuche, was mir gefällt und was am Ende die Meinung bedient, die ich so
wieso schon habe. Eigentlich muss ich mich widerstreitenden Meinungen aussetzen, um mir 
selber eine zu bilden. [...] Aber dem setzen sich ja immer weniger Menschen aus, und das ist 
die Sorge, die ich habe. Ich habe nichts gegen das Netz, oder gegen Blogs oder gegen soziale 
Netzwerke. Es darf aber nicht sein, dass wirklich dieser Prozess einer reflektierten Meinungs
bildung, durch - auf Deutsch gesagt - ein völlig chaotisches Geschrei, ersetzt wird, wo [... ] am 
Ende [der] gewinnt, der halt entweder die meiste Power hat, wie Google oder Facebook, oder 
am lautesten schreit [...]”.

105 „Also ich bin ja jetzt Vertreter von einem alten Medium. Durch die sozialen Netzwer
ke ist [...] der Einfluss oder die Bedeutsamkeit der alten Medien [Zeitung, Radio, Fernsehen] 

ganz klar zurück gegangen. [...] die Leute [haben] ihre Ansicht [...] und die finden sie dann 
auch [... ] im Internet [...]”.

106 „Wir haben ein ganz anders Mediensystem heute, als das, was wir vor [...] 10 Jahren 
hatten. [...] ich glaube, dass [...] junge Menschen vielleicht schaffen [...] eine europäische 
Identität aufzubauen. Und vielleicht gibt es dann eine größere europäische Öffentlichkeit 
über die Grenzen hinweg, weil eben durch die andere Generation, andere Mediennutzungs
gewohnheiten dazu komm[en] [...]”.
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także szansa - w opozycji do wypowiedzi przytaczanych powyżej - właśnie na 
poprawę jakości i wiarygodności przekazu europejskiego: (7) [...] mediawEu- 
ropie [...], takie, jakimi znamy je dziś, przeżyją tylko wówczas, kiedy staną się 
bardziej europejskie. To wiąże się z tym, że dzisiaj [... ] wszędzie w Europie jest 
totalnie łatwo [...] informować się /pozyskiwać informacje po angielsku, żeby 
samemu sobie stworzyć obraz. I jeśli się zauważy, że przekaz we Włoszech o [da
nym] problemie jest zupełnie inny niż w Niemczech [...] to kiedyś się wreszcie 
zastanowię [...] „dlaczegóż to w Niemczech przekaz mediów jest taki narodo
wy?" i w końcu [...] kiedyś, być może, przestanę czytać jakiekolwiek media nie
mieckie i będę wołał informować się jakoś inaczej107 108.

107 „[...] die Medien, wie wir sie heute kennen [...] werden nur überleben, wenn sie eu
ropäischer werden und wenn sie versuchen, europäisch zu sein. Das hat was damit zu tun, 
dass es heute [...] total einfach ist, sich überall in Europa auf Englisch zu informieren und 
sich ein Bild selber zu verschaffen. Und wenn man [...] mitbekommt die Berichterstattung 
in Italien über das Problem ist eine ganz andere als die aus Deutschland, [...] [dann] frag ich 
mich irgendwann: .warum ist denn die Berichterstattung in Deutschland so national?“ Und 
dann [...] lese ich vielleicht irgendwann keine deutschen Medien mehr, sondern informiere 
mich irgendwie anders”.

108 „[...] die Rolle der Medien hat sich ja schon verändert, die wird sich weiter verändern. 
Wir sind quasi 24 Stunden lang online, oder was man auch real time nennt, also wir müssen 
eigentlich immer sofort parallel auf die Dinge reagieren und können sie weniger als es er
forderlich wäre, sacken lassen. [...] Also ich denke, dass es die Medien nicht leichter haben 
werden, aber dass ihre Rolle nach wie vor bestehen wird und das geht auch gar nicht anders, 
weil auch im neuen Zeitalter die Politik auf die Medien angewiesen ist und wir auch umge
kehrt auf sie [...]”.

Pomimo najczęściej dość krytycznej oceny wielu zmian dokonujących się 
w sferze mediów, według tej kategorii badanych w przyszłości oczekiwać na
leży jednak, że rola mediów nadal będzie istotna, ponieważ politycy i media 
po prostu nadal będą się potrzebować: (4) [...] rola mediów już się zmieniła 
i dalej będzie się zmieniać. Jesteśmy coś jakby 24 godziny na dobę online, czy 
też - inaczej mówiąc - „real time”, a więc musimy w zasadzie zawsze natych
miast reagować na wydarzenia i nie możemy pozwolić im dojrzeć na tyle, na 
ile byłoby [to] w zasadzie niezbędne/konieczne. No więc ja myślę, że media nie 
będą mieć łatwiej, ale ich rola nadal będzie ważna i nie może być inaczej, po
nieważ również w nowych czasach polityka będzie zdana na media, i odwrot
nie: media na politykę też106. A zatem media - być może rzeczywiście inne niż 
dzisiaj - nie stracą swojego znaczenia i rola mediów w przyszłości zasadni
czo się nie zmieni: (8) Szczerze mówiąc, nie wierzę, że nastąpi jakaś istotna 
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zmiana'09-, (13) Nie wiem, czy rola mediów zmieni się jakoś spektakularnie. 
To, co się zmieni, to media. [Będziemy] [...] mieć inne media, z których [lu
dzie] będą się informować albo też nie-informować. [...] krajobraz mediów albo 
struktura mediów [...] z pewnością się zmieni. [...] ale nie ich rola sama w so
bie [...] bo jakież to inne role media miałyby na siebie przyjąć? Wtedy nie by
łyby już mediami. No więc w tym znaczeniu, jak ja je rozumiem105 * * * * 110. Należy się 
również spodziewać, że nie zmieni się nastawienie poszczególnych mediów do 
Europy, wobec czego i ich rola się nie zmieni: (2) Nie wierzę, że „Bild" zmieni 
jakoś zasadniczo swoje nastawienie [...] i poszczególne media też się niezmie
rną. [...] w Niemczech, jak już mówiłem, tych kilka głównych mediów [...] też 
nie zmieni jakoś zasadniczo swojego nastawienia do Europy111. Poza tym coraz 
bardziej złożona stanie się rzeczywistość europejska i aby ją zrozumieć, Euro
pejczycy będą potrzebowali mediów: (11) [... ] zasadniczo nie inaczej niż teraz. 
Media będą mieć inną strukturę. Ten proces już trwa, i coraz mniejsze znaczenie 
przypadnie klasycznej prasie [...] media społecznościowe będą odgrywać dużo 
większą rolę. To na pewno ulegnie jeszcze wzmocnieniu, ale ludzie nadal będą 
się uważnie przyglądać, kto może im pomóc w wyjaśnieniu, o co chodzi w Eu
ropie, która jest materią złożoną i kompleksową112. W tym kontekście w gronie 
badanych pojawiły się również głosy, wedle których to właśnie mediom dru
kowanym przypadać będzie w przyszłości znaczenie szczególne, ponieważ to 
właśnie ich przekaz będzie ważnym drogowskazem i punktem odniesienia dla 
zwykłych odbiorców: (15) [...] co się tyczy Europy [...] [to] media nadal będą 

105 „Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es zu einer wesentlichen Veränderung kommen 
wird”.

110 „Ich weiß nicht, ob die sich großartig verändern wird, die Rolle der Medien. Was sich 
verändern wird, sind die Medien. [Wir werden] [... ] andere Medien haben, über die sie [Leute]
sich informieren, oder auch nicht informieren. [...] die Medienlandschaft oder die Struktur
der Medien [... ] wird sich sicherlich verändern. [...] aber die Rolle an sich [...] nicht [... ] was
sollen die Medien da für eine andere Rolle übernehmen? Dann sind es keine Medien mehr.
Also in dem Verständnis, wie ich sie verstehe”.

111 »Ich glaube nicht, dass die .Bild-Zeitung' grundsätzlich ihre Haltung ändern 
wird [ •.. ] und da werden sich die einzelnen Medien nicht wesentlich ändern. [... ] für Deutsch
land, wie gesagt, ein paar Leitmedien, die [...] werden sich nicht wesentlich in ihrer Haltung 
zu Europa ändern”.

112 „[...] prinzipiell nicht anders, als jetzt. Die Medien werden sich anders strukturieren. 
Der Prozess ist ja im Gange, also es wird immer weniger auf die klassischen Zeitungen an
kommen, [...] soziale Medien [werden] eine viel größere Rolle spielen. Das wird sicherlich 
uoch zunehmen, aber die Leute werden, gerade was Europa anlangt, was ja eine komplexe und 
unübersichtliche Materie ist, immer noch sehr stark darauf gucken, wer kann uns da Hand
reichung geben und sagen, wo es langgeht [...]”.
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miały niezwykle nośną rolę, i to bynajmniej nie media elektroniczne. A to dla
tego, że procesy europejskie są zbyt skomplikowane, aby ukazać je w przejrzysty 
sposób w tych ulotnych [szybkich, powierzchownych] mediach. [...] [jedno
cześnie] za 10 lat wyzwanie wyjaśnienia i wytłumaczenia Europy będzie więk
sze, niż jest dzisiaj113.

113 „[...] was Europa betrifft [...] [werden] die Medien nach wie vor eine tragende Rolle 
haben, und zwar nicht die elektronischen Medien. Und zwar deswegen, weil die europäischen 
Vorgänge durchweg zu kompliziert sind, um sie in diesen schnellflüchtigen Medien transpa
rent zu machen. [...] die Herausforderung, Europa zu erklären und zu übersetzen, in zehn 
Jahren noch ein Stückchen größer geworden ist, als es jetzt schon ist”.

114 „[...] welchen Einfluss die Medien dann haben hängt ganz grundlegend davon ab, ob 
diese Gemeinschaft es schafft, diese Probleme, die ich für schwer kontrollierbar halte, in den 
Griff zu kriegen”.

115 „[...] das ist [...] eine ganz verzwickte Sache. Es ist immer die Frage, was man unter 
Integration versteht. Man kann auf der einen Seite die Vielzahl der Kulturen herausstellen. 
Man kann die Unterschiedlichkeit der Länder herausstellen, man kann sagen, das steht für 
das, das steht für das und so weiter. Das kann ja auch eine integrative Leistung der Medien 
sein. [...] also man muss nicht sagen: ,wir müssen noch mehr zusammenrücken oder ,wir 
müssen noch mehr einebnen oder ,wir müssen noch mehr gemeinsame Regeln machen [...]”•

Druga kategoria respondentów, wyróżniona na podstawie typu udziela
nych odpowiedzi w kontekście przyszłej roli mediów w debacie europejskiej, 
stała na stanowisku, że znaczenie mediów zależeć będzie przede wszystkim 
od kondycji samej UE, od tego, jak Unia poradzi sobie w najbliższej przyszło
ści z problemami, które ma dziś: (5) [...]jaki wpływ będą mieć media, zależy 
absolutnie fundamentalnie od tego, czy uda się tej wspólnocie poradzić sobie 
z problemami, które oceniam jako niezwykle trudne do opanowania114. Istot
ny wpływ na znaczenie mediów w przyszłej debacie europejskiej będzie miał 
także sposób rozumienia samego pojęcia integracji europejskiej. Być może 
zmieni się on bowiem na tyle, że funkcja integracyjna i stabilizacyjna me
diów w odniesieniu do dyskursu europejskiego będzie polegała na podkre
ślaniu istniejących różnic, zamiast postulowaniu ich zniesienia: (10) [...] to 
jest [... ] skomplikowana materia. Nadal pozostaje pytanie, co rozumie się pod 
pojęciem integracji. Z jednej strony można podkreślać wielość kultur. Można 
podkreślać zróżnicowanie krajów, można mówić, to jest symbolem tego, to tam
tego i tak dalej. To też może być integracyjną rolą mediów. [...] Czyli nie trzeba 
[stale] powtarzać: „musimy jeszcze bardziej zacieśniać współpracę” albo „mu
simy jeszcze więcej ujednolicać”, albo „musimy stworzyć jeszcze więcej wspól
nych reguł” [,..]115.
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3.2.2.4. Wpływ mediów na proces stabilizacji/destabilizacji procesu 
europejskiej integracji

Uzyskane od niemieckich dziennikarzy prasowych odpowiedzi na pytanie 
o to, czy media niemieckie działają stabilizująco czy destabilizująco na proces 
europejskiej integracji, objęły niezwykle szerokie spektrum opinii. W gronie 
badanych znaleźli się bowiem zarówno tacy, którzy uważali, że media nie
mieckie działają stabilizująco na proces integracji, jak i tacy, którzy wyrażali 
się ostrożniej, mówiąc, że media niemieckie działają raczej stabilizująco albo 
przynajmniej nie działają destabilizująco. Inni badani wyrażali z kolei opi
nie ambiwalentne, twierdzili, że media działają czasami stabilizująco, a cza
sami destabilizująco, a jeszcze inni, że destabilizują one proces integracji 
europejskiej. Także w tej części badania nie było widać związku pomiędzy 
posiadaną opinią a typem medium, zatrudniającym respondenta, ani czę
stotliwością jego ukazywania się. Pewien wyjątek w tym względzie stanowi
ła jedynie ostatnia kategoria odpowiedzi („media działają destabilizująco”), 
której udzieliło kilku dziennikarzy tytułów opiniotwórczych. Korelacja ta 
jednak nie jest jednoznaczna, ponieważ w sumie wypowiedzi dziennikarzy 
tytułów opiniotwórczych objęły poza tym niemal pełne spektrum zaprezen
towanych w wywiadach opinii (w tej kategorii respondentów brakowało tyl
ko opinii ambiwalentnych).

W wypowiedziach na temat stabilizującego lub destabilizującego oddzia
ływania mediów na proces europejskiej integracji znalazły się również uwagi 
i oceny wpływu, jaki w niemieckim krajobrazie mają w tym zakresie, zdaniem 
badanych dziennikarzy, poszczególne typy mediów, a nawet konkretne tytu
ły- W tym ujęciu dziennikarze niemieccy przyznawali mediom drukowanym 
rolę szczególną, zwłaszcza mediom opiniotwórczym, a najchętniej i najczęściej 
poza „proeuropejski” nawias w niemieckim dyskursie medialnym wysuwali 
przekaz tabloidu „Bild”.

Ci, spośród respondentów, którzy stali na stanowisku, że media niemieckie 
działają stabilizująco na proces europejskiej integracji, zwracali uwagę, że dzieje 
się tak, ponieważ nie podają one w wątpliwość idei europejskiej: (5) [...] defi
nitywnie [...] stabilizująco, ponieważ media niemieckie [...] inaczej niż media 
w wielu innych krajach europejskich [... ] zasadniczo nie podają w wątpliwość idei 
europejskiej116. Respondenci zwracali ponadto uwagę, że w Niemczech ogólnie 

116 >,[...] definitiv [... ] stabilisierend, weil die deutschen Medien ganz wesentlich, [... ] mehr 
als die Medien in vielen anderen europäischen Staaten, den europäischen Gedanken nicht 
in Zweifel ziehen”.

133



Rozdział 3. (Post)narodowa Europa w opinii niemieckich dziennikarzy

panuje zgoda co do zasadności i ważności procesu integracji europejskiej, co 
jest widoczne również w niemieckich mediach. Respondenci podkreślali przy 
tym, że stanowisko mediów jest w tej sprawie raczej pochodną panującego na
stawienia niźli instancją kreującą takie nastawienie: (8) [... ] w Niemczech ge
neralnie panuje społeczny konsensus w sprawie głębszej integracji europejskiej. 
I ten konsensus, ogólnie rzecz biorąc, podzielają też media niemieckie [...] To 
nie znaczy oczywiście, że jest się w każdej kwestii spornej od początku do końca 
tego samego zdania. [... ] z całą pewnością jest jednak tak, że [... ] świadomość 
tego, co jest ważne, albo że coś jest ważne, jest tworzona za pośrednictwem me
diów"1. W ten sposób przekaz niemieckich mediów staje się czynnikiem sta
bilizującym proces jednoczenia się UE: (9) Myślę, że większość komentatorów 
w niemieckich mediach uosabia czynnik stabilizujący. No więc, ogólnie rzecz 
biorąc, myślę, że projekt europejski jest doceniany. [...] w większości mediów, 
z których korzystam, komentarze znajdujące się w przekazie są raczej takie, że 
mówi się: „tak, Europa jest ważna i jest również ważne, aby ten projekt wspie
rać i stabilizować" [... ]117 118.

117 „[...] es gibt in Deutschland einen grundsätzlichen gesellschaftlichen Konsens für eine 
stärkere europäische Integration. Und dieser Konsens wird auch von den deutschen Medien 
im Großen und Ganzen geteilt. [...] Das heißt natürlich nicht, dass man sich bei einzelnen 
Streitfragen von vorne rein einer Meinung ist. [... ] mit Sicherheit ist es aber so, dass [... ] das 
Bewusstsein davon, was wichtig ist oder dass etwas wichtig ist, wird schon sehr stark durch 
die mediale Vermittlung geschaffen”.

118 „Ich glaube, dass die Mehrheit der Kommentatoren in deutschen Medien durchaus 
einen stabilisierenden Faktor darstellen. Also ich glaube, dass der Wert des Projekts Europa 
insgesamt schon gesehen wird. [...] in der Mehrheit der Medien, die ich wahrnehme, ist die 
kommentierende Berichterstattung schon noch so, dass man sagt: ,ja, Europa ist wichtig und 
es ist auch wichtig, dieses Projekt zu fördern und zu stabilisieren [...]”.

119 „[...] die deutschen Medien sind doch [...] vielfältig. Also, es gibt welche, die tragen 
zur Stabilisierung bei oder bemühen sich, um ein konstruktives Verständnis [...], das tun 
glaub ich die meisten, [...] auf der Basis eines positiven Verständnisses von dem europäischen

Niemniej jednak nawet respondenci jednoznacznie pozytywnie ocenia
jący wpływ mediów na proces integracji zwracali uwagę, że nie wszystkie 
w tym samym stopniu przyczyniają się do wzmocnienia europejskiej jedności: 
(11) [... ] media niemieckie są [... ] różnorodne. I tak oto są takie, które przyczy
niają się do stabilizacji albo czynią starania na rzecz konstruktywnego porozu
mienia [...], i tak postępuje najwięcej z nich, [...] na podstawie pozytywnego 
pojmowania projektu europejskiej jedności. I są inne, którym jest to obojętne, i są 
jeszcze trzeci, którzy są raczej przeciw. Ale w sumie powiedziałbym, że w prze
ważającej mierze mamy w Niemczech raczej pozytywne mniemanie o EU119.
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Badani dziennikarze wskazywali w tym względzie na szczególne znaczenie 
wiodących mediów opiniotwórczych: (5) [...] media wiodące/opiniotwórcze 
[wyraźne podkreślenie: nie media lokalne czy „Bild”] są czynnikiem ekstremal
nie stabilizującym w tym kraju, a to, co zawsze piętnowane albo dyskredytowane 
jest jako polityczna poprawność, jest jednym z najważniejszych czynników, dla 
których niemieckie społeczeństwo pozostaje stabilne. Wpływ na to ma oczywi
ście także jeszcze wiele innych czynników, ale jednym z nich jest niemiecki kra
jobraz mediów [jego zrównoważenie - brak ekstremów], który [... ] wzmacnia 
i wspiera konsensus generalny [w przeciwieństwie do innych krajów]120.

Przekaz tabloidu „Bild” poza „proeuropejskim” nawiasem jeszcze wyraź
niej stawiali zwolennicy także tej ostrożniej wyrażanej opinii o pozytywnym 
wpływie mediów niemieckich na proces europejskiej integracji. Według nich 
media w ich kraju działają raczej stabilizująco: (16) Jeśli pominąć „Bilda”, co 
jasne i oczywiste, to media przyczyniają się raczej do stabilizacji121. Zwracali jed
nak uwagę, że nawet „Bild” nie neguje w swym przekazie samej idei integra
cji: (14) [...] cień na ten konsensus [co do wysokiej wartości procesu integra
cji europejskiej] rzuca jednakowoż [...] wydawnictwo Springera [...], [które] 
bardzo intensywnie operowało w swoim codziennym przekazie na antygreckich 
resentymentach [...] i uprzedzeniach. [...] Ale [...] nawetspringerowskaprasa 
nie podaję w wątpliwość Europy i niemieckiego członkostwa w Europie122. Poza 
tym, mówiąc o stabilizującej roli mediów, byli oni raczej ostrożnymi optymi
stami: (1) raczej z małą przewagą na rzecz stabilizacji; jestem ostrożnym opty
mistą, że to [czyli przekaz mediów] działa raczej stabilizująco122.

Einigungsprojekt. Und es gibt andere, denen ist das egal und es gibt Dritte, die sind eher da
gegen. Also in der Summe würde ich sagen, wir hätten eine doch überwiegend positive Mei
nung von der EU in Deutschland”.

120 „[...] die Leitmedien [d.i. betont: keine Lokalzeitungen und keine ,Bild-Zeitung‘] sind 
ein extrem stabilisierender Faktor in diesem Land und das, was immer als politische Kor
rektheit beschimpft oder diskreditiert wird, ist einer der wesentlichen Faktoren, warum die 
deutsche Gesellschaft stabil geblieben ist. Das hat ganz viele andere Faktoren natürlich auch, 

einer ist der stabilisierende Faktor der deutschen Medienlandschaft [ihrer Ausgeglichenheit], 
die [...] einen Grundkonsens stärkt und stützt [im Gegenteil zu anderen Ländern]”.

121 „Wenn wir die,Bild[-Zeitung]‘ subtrahieren, ganz klar, tragen sie [Medien] glaube ich 
eher zu einer Stabilisierung bei”.

122 „[...] Allerdings gibt es Schattierungen in diesem Konsens [...] die Springer-Gruppe 
[•••], [die] sehr intensiv mit anti-griechischen Ressentiments [...] und Vorurteilen in ihrer 
tagtäglichen Berichterstattung gearbeitet hat. [... ] Aber [... ] selbst die Springer-Presse ist jetzt 
keine, die Europa und Deutschlands Mitgliedschaft in Europa in Frage stellt”.

123 >,[...] eher mit einem leichten Vorteil zur Stabilisierung beitragen; ich bin vorsichtig 
optimistisch, dass es eher stabilisierend wirkt”.
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Podobnie jak wspomniani wcześniej respondenci, jednoznacznie pozy
tywnie oceniający wpływ mediów, umiarkowani optymiści również zwracali 
w swoich ocenach uwagę na specyfikę niemieckiej publicystyki, która w po
równaniu do dyskursu medialnego innych krajów jest per saIdo znacznie bar
dziej sprzyjająca idei europejskiej: (13) [...] w sumie, [...] jeśli przyjrzeć się 
niemieckiemu krajobrazowi mediów, to jest on zdecydowanie bardziej przyja
zny Europie [...] niż krajobraz medialny w innych krajach. [...] [niż] brytyjska 
prasa jako przykład najbardziej ekstremalny. [...] niemieckie media [oddzia
łują] raczej stabilizująco, co jednak wcale nie [znaczy], [że powinny] one robić 
reklamę [...] przede wszystkim powinny być krytyczne. I tymczasem stały się 
takie teraz bardziej, niż były wcześniej, [...] nie tylko w stosunku do greckiego 
pakietu pomocowego, tylko w ogóle. [Ale] w ten sposób też można stabilizować 
jakiś system [...] wielu dziennikarzy w Niemczech jest świadomych tego, że Eu
ropa ma swoją wartość [...] jednak tu znowu byłbym ostrożny co do tego, jak to 
potem dalej oddziałuje na społeczeństwo [...] dziennikarze nie powinni przece
niać swojej roli [...]124; (14) [...] ogólnie rzeczbiorąc, media niemieckiesą bardzo 
życzliwe względem [UE], nawet jeśli oczywiście wiele [kwestii] jest piętnowanych 
i wiele [... ] mówi się o rozporządzeniach dotyczących krzywizny ogórków i po
jemników na oliwę z oliwy. I szaleństwo biurokracji zawsze jest tematem godnym 
meldunku [...]. Ale najogólniej mówiąc [... ] niemieckie media przyjęły [... ] kurs 
bardzo życzliwy Europie, co [...] [opiera się] [...] na panującym wewnątrz Nie
miec konsensusie, [...] zgodnie z którym [...] Niemcy [...] są częścią tej Unii 
Europejskiej i bez niej nie mogą i nie powinny [chcieć] istnieć. [...] W innych 
krajach [...] wygląda [...] to inaczej [np. w Wielkiej Brytanii]125.

12,1 „[...] insgesamt, [... ] wenn Sie die deutsche Medienlandschaft nehmen, ist die sicher
lich Europa [...]-freundlicher, als Medienlandschaft in anderen Ländern. [...] [als] die bri
tische Presse [als] das Extrembeispiel. [...] die deutschen Medien [...] [wirken] eher stabili
sierend, was ja aber nicht [bedeutet], [dass] sie [...] Werbung machen [sollen] [...] die sollen 
schon kritisch sein. Das sind sie mittlerweile [...] mehr als früher, [...] nicht nur [was] das 
Griechenlandhilfspaket [anbelangt], sondern insgesamt. [Aber] [...] auch dadurch kann man 
ein System stabilisieren [...] vielen Journalisten in Deutschland ist es bewusst, dass Europa 
einen Wert hat. [...] welche Wirkung das dann wiederum auf die Bevölkerung hat, da wäre 
ich wieder vorsichtig [...] Journalisten sollten [...] die eigene Rolle nicht überschätzen [...]”.

125 „[...] die deutschen Medien sind im Großen und Ganzen sehr wohlwollend gegen
über [der EU], auch wenn viel geächtet wird natürlich und viel [...] erzählt wird über Gur
kenkrümmungsverordnungen und Olivenöl-Kännchen. Und Bürokratie-Irrsinn ist immer 
wieder eine Meldung wert [...] Aber im Großen und Ganzen [... ] fahren die deutschen Me
dien [...] einen sehr Europa-freundlichen Kurs, was [,..]auf einem [...] Konsens innerhalb 
Deutschlands [beruht], [...] dass [...] Deutschland [...] Teil dieser Europäischen Union ist
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Jeszcze ostrożniejsi w gronie badanych dziennikarzy, a zatem ci, którzy 
w swoich wypowiedziach stali na stanowisku, że media niemieckie zaledwie 
nie oddziałują destabilizująco na proces integracji europejskiej, z jednej stro
ny uważali, że znaczenia mediów w ogóle nie należy przeceniać, a z drugiej, 
że do tego, aby media można uznać za czynnik stabilizujący, potrzeba byłoby 
ich jedności: (3) Że to [czyli przekaz mediów] rzeczywiście miałoby być desta
bilizujące, nie, tego bym nie powiedział. No więc myślę, że władza mediów, któ
ra nie jest mała, jest tu jednak przeceniana. [...] „Destabilizowanie” uważam 
za zbyt mocne określenie. Zadaniem mediów jest przecież wyjaśnianie, i nie je
stem pewien, czy w tym wypadku one rzeczywiście to robią, ale to odnosi się 
tylko do części mediów i nie chciałbym tu nadmiernie generalizować126. Kryty
ka UE, często podbudowana obecnością egoizmów narodowych w europej
skim przekazie mediów, nie jest problemem cechującym wyłącznie niemiecki 
dyskurs medialny. W opinii badanych podobną retorykę spotkać można rów
nież w dyskursach innych krajów europejskich: (7) [...] nie mniej i nie bar
dziej niż inni. [...] Kampania „Bilda” była szkodliwa [...]. [Przejawów] małych 
egoizmów narodowych być może nie widać tak dobrze za granicą, ale tych nie 
brak i w innych krajach. [...] te słynne zdjęcia Angeli Merkel w nazistowskim 
mundurze [...] z wąsikiem Hitlera i tym podobne. Tu inne kraje nie są na to 
uodpornione. Pod tym względem nie uważam, aby był to jakiś szczególny pro
blem Niemiec127.

Zwolennicy opinii ambiwalentnych co do rodzaju wpływu mediów na 
proces integracji europejskiej jeszcze mocniej podkreślali w swoich wypowie
dziach, że o mediach nie należy myśleć jak o monolicie. Media są wielogłosem 
najrozmaitszych opinii i stanowisk, stąd nie można jednoznacznie ocenić, czy 
ich oddziaływanie społeczne da się określić jako sprzyjające albo niesprzyja
jące europejskiej integracji. Uchwytny jest za to pewien trend zmiany, która 

und ohne den nicht bestehen kann und nicht bestehen sollte. [...] Das ist in anderen [...] Län
dern [...] anders [z.B. Großbritannien] [...]”.

126 „Dass es tatsächlich destabilisierend ist, nein, das würde ich nicht sagen. Also ich glau
be, da wird dann die Macht der Medien, die ja nicht gering ist, aber da wird sie dann doch 
überschätzt. [...] Destabilisierung finde ich ein zu großes Wort. Medien sollen halt Klarheit 
schaffen, ich bin mir nicht sicher, ob sie das in diesem Fall tatsächlich tun, aber das gilt wirk
lich für einen Teil der Medien, also ich möchte da nicht zu sehr verallgemeinern”.

127 „[...] nicht mehr als andere - oder weniger. [...] Kampagne der ,Bild-Zeitung1 hat
te [... ] [geschadet]. Die [... ] kleineren nationalen Egoismen kriegen die anderen Länder nicht 
so mit, aber die gibt’s auch in anderen Ländern. [... ] die berühmten Bilder von Angela Merkel 
in Nazi-Uniform [... ] mit Hitler-Bärtchen und so was. Da sind andere Länder ja nicht davor 
gefeit. Insofern glaube ich, ist es kein speziell deutsches Problem”. 
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zdaje się bardziej sprzyjać krytyce Europy niż jej promocji, choć nadal jesz
cze przeważa opinia pozytywna: (11) Nie ma jakiegoś powszechnie obowiązu
jącego zdania/poglądu, jest wielogłos opinii [...] to znajduje odzwierciedlenie 
także w mediach. [... ] w ciągu ostatnich dziesięciu lat zmienił się zasięg kryty
ki [...] znacznie więcej ludzi ma wątpliwości i [...] odpowiednio do tego wzrósł 
sceptycyzm społeczeństwa. Ale w większości krajów przeważa nadal pogląd po
zytywny, a w większości mediów europejska jedność ma nadal [...] dobrą prasę, 
a przede wszystkim [...] także w Niemczech [...]. Tyle że trend zmierza raczej 
w kierunku większego sceptycyzmu118-, (10) [...] tu znowu rolę odgrywa idea, 
wyobrażenie, jakie się ma na temat integracji, wyobrażenie, jakie się ma na te
mat Europy. [...] ten wielogłos, który jest słyszalny przez media społecznościowe, 
ten cały Twitter, Facebook, raczej dzieli [niż łączy]. Jeśli spojrzy się na niemiec
kie media głównego nurtu, to jasne, że w Internecie [...] wskutek wzajemnego 
upodobniania się mediów do siebie, są one w swoim przekazie agresywniejsze, 
a ton zasadniczy jest bardziej drażliwy i dlatego z całą pewnością nie przyczy
niają się one do [pogłębiania] integracji, ale też nie powiedziałbym od razu, że 
przyjmują one rolę dezintegrującą. Ale jeśli jestem pytany o trendy, to powie
działbym, że ten układ, składający się z mediów tradycyjnych i nowych me
diów [...] jest raczej krytyczny [,..]128 129. W świetle tej ostatniej opinii obecność 
nowych mediów sprzyja zatem wzrostowi poziomu agresji w przekazie, który 
w rezultacie Europejczyków bardziej dzieli, niż łączy.

128 „Es gibt keine generelle Meinung, sondern es gibt ein Meinungsorchester [...] das spie
gelt sich auch in den Medien. [... ] in den letzten zehn Jahren hat sich das Kritische stark ver
schoben [... ] viel mehr Leute Zweifel da haben und [... ] die Skepsis ist entsprechend auch in 
der Bevölkerung gewachsen. Aber in den meisten Ländern überwiegt ja immer noch die po
sitive Meinung und in den meisten Medien hat die europäische Einigung auch noch [...] gute 
Presse und vor allen [...] auch in Deutschland [...]. Aber der Trend geht eher in Richtung 
größerer Skepsis”.

125 „[...] da spielt ja wieder die Idee eine Rolle, welche Vorstellung von Integration, welche 
Vorstellung von Europa man hat. [...] die Vielzahl an Stimmen, die es jetzt gibt, durch die so
zialen Medien, diese ganzen Twitter, Facebook und das ist eher eine spaltende. Wenn Sie jetzt 
die deutschen Mainstream-Medien nehmen, klar im Internet [...] durch die Kohärenz von 
anderen Medien sind die natürlich in ihrer Berichterstattung aggressiver und der Grundton 
ist aufregender geworden und deswegen ist es sicherlich nicht unbedingt einer Integration 
zuträglich, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass sie eine spaltende Rolle einnehmen. 
Aber wenn Sie mich nach einer Tendenz fragen, würde ich sagen, ist das Gesamtsetting aus 
traditionellen Medien und neuen Medien [...] eher kritisch [...]”.

W opinii tych dziennikarzy, ambiwalentnie wyrażających się o wpływie me
diów na proces integracji europejskiej, narastający sceptycyzm wobec idei eu
ropejskiej w obecnym jej kształcie ostatecznie może się jednak okazać bardzo 
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pożyteczny, ponieważ może on pomóc w przypomnieniu wartości (albo w zde
finiowaniu ich na nowo?), które kiedyś legły u podstaw idei jednolitej Europy: 
(15) Czasami trzeba tak uderzyć w stół [podjąć interwencję, wkroczyć do akcji/ 
pomiędzy], żeby podać w wątpliwość konsensus bazowy. [...] Przykład: [...] Wę
gry, które chcą przywrócić karę śmierci. [... ] i my, którzy pukamy ich wtedy tak 
porządnie w głowę i mówimy, że nie mają czego szukać w UE. To byłoby, że tak 
powiem, podejście destabilizujące. Można jednak także [...] poczekać, [...] [aż] 
Bruksela powie, że to godzi w wartości europejskie [...]. I wtedy można powie
dzieć stabilizująco [...]: Europa jest jednak wspólnotą wartości. [...] Cóż, czy to 
źle czy dobrze? Czy to działa stabilizująco czy destabilizująco? [...] my dziennika
rze zawsze stajemy tu w obliczu ważnej decyzji, czy mocno przywalić, co zawsze 
spodoba się naszym naczelnym, [...] czy też raczej wyjaśniać/tłumaczyć [...] 13°.

Zwolennicy opinii, że media niemieckie działają raczej destabilizująco na pro
ces integracji europejskiej, przyczyn tego stanu rzeczy upatrywali w narodowo 
zabarwionej stylistyce przekazu, w której optyka krajowych korzyści/niekorzyści 
z członkostwa w UE jest dominująca: (2) [...] od lat w przekazie naszych mediów 
przewija się, i to zupełnie niezależnie od sytuacji w Grecji, że Niemcy za dużo wpła
cają [do kasy unijnej], a więc że Niemcy są dojną krową Europy, i to oczywiście 
niekoniecznie prowadzi do wielkiego entuzjazmu. [...] O tyle [...] rzeczywiście tro
chę destabilizujemy [...] przyczyniamy się [...] do tego, że Europa nie jest właści- 
wie rozumiana [...]. Nie bez przyczyny powstały takie partie jak AfD [...] Myślę, 
że my jako media rzeczywiście raz albo dwa się do tego przyczyniliśmy130 131.

130 „Manchmal muss man aber auch so dazwischenhauen, dass wir den Grundkonsens in 
Frage stellen. [...] Beispiel: [als] [...] Ungarn, die Todesstrafe wieder einfuhren wollte. [...] und 
wir hauen die in Ungarn jetzt erst mal so richtig vor den Kopf und sagen, die haben ja in der 
EU nix zu suchen. Das wäre sozusagen der destabilisierende Ansatz. Man kann allerdings 
auch [...] warten [...] [bis] die Brüsseler gesagt haben, das verstößt also gegen die europäi
schen Werte [...]. Und dann kann man stabilisierend sagen [...]: Europa ist also doch eine 
Wertegemeinschaft. [...]. Ja, ist das so schlecht oder ist das gut? Ist das stabilisierend oder ist 
das nicht stabilisierend? [...] da stehen wir Journalisten jedes Mal wirklich vor der großen 
Frage, entweder wir hauen drauf, was unsere Chefredakteure sehr gerne sehen, [...] oder ge
hen wir erklärend her [...]”.

131 »[...] seit Jahren, auch so ganz unabhängig von Griechenland, durchzieht unsere Be
richterstattung, dass Deutschland zu viel einzahlt, also das Deutschland so die Melkkuh Euro
pas ist und das führt natürlich jetzt nicht unbedingt zu einem großen Enthusiasmus. [...] In
sofern [...] wir destabilisieren etwas [...] wir tragen [...] schon dazu bei, dass [...] Europa 
vielleicht nicht richtig verstanden wird [...].Nicht umsonst haben sich Parteien, wie die AfD 
gebildet [...]. Ich glaube, dass wir als Medien durchaus das ein oder andere Mal dazu beige- 
hagen haben”.
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Wypowiedzi przedstawicieli mediów dotyczące znaczenia poszczególnych 
typów mediów w Niemczech w ogóle, w tym w prowadzonej debacie europej
skiej, zawierały opinie, wedle których przekaz głównych mediów, do których 
zaliczali oni również springerowski dziennik „Bild-Zeitung”, bez wątpienia 
ma w Niemczech wpływ na tworzenie się opinii publicznej, a w szczególności 
i na samych polityków: (4) [...] aktorzy [polityczni] dokładnie zwracają uwa
gę na to, co piszę się w mediach, w tym mediach wiodących, w Niemczech także 
w dzienniku „Bild" [...] to [co się piszę] z pewnością ma wpływ na tworzenie 
się opinii publicznej, a także polityków [...]132.

132 „[...] die Akteure sehr genau darauf achten, was die Medien, nicht zuletzt die Leitme
dien, in Deutschland auch die,Bild-Zeitung“, schreibt [schreiben] [...] das [hat] einen ziemli
chen Einfluss auch auf die Meinungsbildung, eben grade auch der Politiker [...]”.

133 „DIE Medien gibt’s ja nicht”.
134 „[...] die .deutschen Medien [...] gibt es auch nicht. Es gibt eine Vielzahl von Publi

kationen und eine Pauschalisierung nach dem Motto die .deutsche Medien“, die .amerikani
schen Medien“ oder die .englischen Medien“, ich glaube, das gibt es nicht. Jedes Medium muss 
man für sich betrachten”.

135 „[...] also ich finde es so ein bisschen schwierig [...] von den Medien [so pauschal] 
zu sprechen”.

136 „[...] die Medien wirken da schon mit und haben da einen Einfluss, der im Einzelnen 
sehr unterschiedlich ist. Also bei der .Bild-Zeitung“ ist er, bei dem Fernsehen und so weiter, 
ist er hoch, bei anderen ist er vernachlässigenswert oder ganz klein. Aber insgesamt ist das 
natürlich ein wichtiger Faktor in der politischen Meinungsbildung in den Mitgliedsstaaten 
und damit ein wichtiger Faktor auch für die Entscheidungsfindung der jeweiligen Regie
rungsverantwortlichen”.

Wpływ poszczególnych mediów nie jest jednak taki sam: (7) Czegoś ta
kiego jak MEDIA [traktowane jak monolit] nie ma133; (9) [...] „niemieckich 
mediów" [...] też nie ma. Jest wielość publikacji i myślę, że uogólnienie we
dle schematu [myślenia] „niemieckie media”, „amerykańskie media" albo „an
gielskie media" jest niemożliwe. Każde medium trzeba traktować oddzielnie134; 
(14) [...] no więc mam pewną trudność [...] aby mówić o mediach [tak ogól
nie; w sensie: jak o monolicie]135; (11) [... ] media współoddziałują i wywierają 
wpływ, który w każdym przypadku jest bardzo różny. Czyli w przypadku „Bilda" 
jest taki, w przypadku telewizji i tak dalej jest wysoki, w przypadku innych jest 
on mniej godny uwagi albo bardzo mały. Ale w sumie jest on oczywiście waż
nym czynnikiem tworzenia politycznej opinii publicznej w krajach członkow
skich, a dzięki temu ważnym elementem decyzji podejmowanych przez właści
we ekipy rządowe136.

~W gronie tytułów cieszących się reputacją pism poważnych i poważanych 
respondenci wymieniali między innymi tygodnik „Der Spiegel” i dzienniki: 
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„Frankfurter Allgemeine Zeitung”, „Süddeutsche Zeitung”, „Die Welt”. Wspo
mniany wcześniej „Bild” był, co prawda, uznawany przez badanych dzien
nikarzy za pismo opiniotwórcze, ponieważ w Niemczech z jego przekazem 
trzeba się liczyć, ale nie reprezentował on w ich oczach dobrej publicystyki 
ani dziennikarstwa jakościowego: (4) „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ [FAZ] 
należy wraz z „Süddeutsche [Zeitung]”, trochę też z „Die Welt”, do poważnych 
mediów - w tym wypadku omińmy szerokim tukiem „Bilda” - [choć] jest on re
spektowany i oczywiście czytany, a jego zdanie się liczy'37-, (8) [...] za przykład 
podam teraz po prostu „Spiegla”. Jest jednym z naszych konkurentów. Z pew
nością także oczywiście jednym z liderów opinii. [...] Najważniejsze czasopi
smo Niemiec [... ]137 138 139. Badani zwracali uwagę również na konieczność odróż
niania i oddzielania komentarza od informacji, jak również na fakt, iż media 
zawsze najpierw odzwierciedlają dyskurs krajowy. Rozmówcy podkreślali też 
odmienność ról społecznych poszczególnych typów mediów, także w odnie
sieniu do debaty europejskiej. Media ponadregionalne i ogólnokrajowe peł
nią funkcję liderów w kontekście debaty europejskiej, ponieważ w znacznie 
większym zakresie posiadają możliwość naświetlenia i interpretowania oraz 
głębszego analizowania tła relacjonowanych wydarzeń, choć nawet tam nikt 
nie stara się nadmiernie wchodzić w szczegóły: (5) [... ] trzeba zawsze znać róż
nicę pomiędzy komentarzem a przekazem informacyjnym, [...] ponieważ me
dia [...] zawsze najpierw odzwierciedlają dyskurs krajowy. [... ] media [... ] po
nadregionalne [... ] szerzej [... ] zajmują się [...] Europą, [...] występuje tendencja 
do [...] dociekania motywacji albo pytania o słynną narrację europejską i raczej 
niewielka gotowość do zajmowania się drobiazgami/szczegółami. Również dlate
go, że oczywiście nikt nie chce o tym czytać'39-, (16) [... ] oczywiście wymagania/ 
oczekiwania [...] takich gazet jak „FAZ” albo „Süddeutsche Zeitung” [są] inne niż 
[mediów] lokalnie [...]. One naturalnie znacznie większą wartość przywiązują 

137 „[die] ,FAZ‘ gehört zusammen mit der .Süddeutschen [Zeitung]“, bisschen auch mit 
der .Welt“ [zu] den [... ] seriöseren Medien - [... ] in dem Falle wollen wir den Schlenker um 
die Bildzeitung machen - [sie wird] geachtet, die wird natürlich gelesen und deren Mei
nung zählt”.

138 „[...] ich nehme jetzt einfach den .Spiegel“. Das ist einer unserer Konkurrenten. Sicher 
auch ein Meinungsführer natürlich. [...] Deutschlands wichtigste Zeitschrift [...]”.

139 „[...] man [muss] da immer unterscheiden zwischen Kommentierung und Be
richterstattung, [...] weil Medien [...] erstmal immer spiegeln, wie der nationale Diskurs 
ist. [...] überregionale [...] Medien [...] sich [...] stärker mit Europa befassen, [...] dann gibt 
es eine Tendenz [...] nach Motiven zu fragen oder nach berühmten Narrativen für Europa 
zu fragen und eine eher geringe Bereitschaft sich mit dem Klein-Klein zu beschäftigen. Weil 
das natürlich auch niemand lesen will”.
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i więcej miejsca poświęcają [...] tematom związanym z UE, przy czym w [me
diach lokalnych] też jest nie za mało. [...] jednak [...] mediami wiodącymi 
w tej debacie są oczywiście media ogólnokrajowe, czyli prasa ponadregionalna 
i telewizja140. W kontekście debaty europejskiej badani podkreślali również, że 
dyskurs mediów Springera różni się od dyskursu takich tytułów jak „Frankfur
ter Rundschau” (i innych tzw. jakościowych mediów opiniotwórczych, w tym 
mediów publicznych), który jest w ich opinii z natury rzeczy tytułem bardziej 
sprzyjającym Europie: (14) [...] to są różne spojrzenia [na Europę]. To, któ
re [...] rzucają media springerowskie na Europę, różni się odprzyjaźniejszego 
Europie [spojrzenia] „Frankfurter Rundschau” [...]141.

140 „[...] der Anspruch natürlich [...] bei einer ,FAZ‘oder bei der .Süddeutschen [ist] ein 
anderer als [bei Medien lokal] [...]. [...] die legen naturgemäß sehr viel stärker Wert oder ei
nen breiteren Raum auf [...] die EU-Themen, wobei die bei [den lokalen Medien] auch nicht 
zu kurz kommen. [...] aber [...] die Leitmedien der Debatte, das sind natürlich ganz klar die 
nationalen Medien, also überregionale Zeitungen, Fernsehen”.

141 „[...] es ist ja ein sehr unterschiedlicher Blick, den jetzt [...] die Springer-Medien auf 
Europa werfen. Der variiert schon von dem [...] [der] Europa-freundliche[n] .Frankfurter 
Rundschau [...]”.

142 „[...] die öffentlich-rechtlichen Medien tun das [d.i. beeinflussen den Prozess der eu
ropäischen Integration] in einer anderen Form und mit einem anderen Anspruch als es bei
spielsweise [...] die ,Bild-Zeitung tut oder [...] regionale Tageszeitungen tun [...]. Da lässt

Przykładem różnego podejścia do kwestii sposobu prezentacji i optyki 
rozwiązań europejskich problemów stała się dyskusja na temat Grecji, jaka 
przetoczyła się przez niemieckie media. Zarówno typ mediów, jak i jego linia 
redakcyjna posiadały w opinii badanych istotny wpływ na sposób prowadze
nia debaty: (15) [...] media publiczne czynią to [wpływają na proces integra
cji europejskiej] w innej formie i roszcząc sobie coś innego niż czynią to przy
kładowo [...] „Bild-Zeitung” albo [...] dzienniki regionalne [...]. Wiele z tego 
można wyraźnie zobaczyć [...] w dyskusji na temat Grecji. Dyskusja na temat 
Grecji cierpi [...] z powodu [...] ożywianych resentymentów. Obraz leniwego 
Greka [...]. Media bulwarowe [postępują tak], jak na przykład dziennik „Bild- 
-Zeitung”, któremu zarzucam popełnienie dużych błędów w całej tej dyskusji, 
ponieważ nie skupiają się one na [nie widzą one] rozwoju sytuacji europejskiej 
w całości. Media ponadregionalne [z kolei] bardzo mocno odrywają dyskusję 
europejską od rzeczywistości, ponieważ argumentują, nader często używając 
polityki i prawa międzynarodowego, podczas gdy na przykład gazety [lokalne] 
zupełnie otwarcie mówią: powiedz mi, co to da [co to oznacza w praktyce] dla 
czytelnika. [...] To są zupełnie odmienne podejścia i zupełnie odmienne zada
nia, które przypadają mediom w tej dyskusji142. W kontekście prowadzonej 
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w Niemczech debaty na temat Grecji słowa krytyki kierowano pod adresem 
tabloidu „Bild” w wywiadach wielokrotnie143: (16) Jest paru, którzy [...] wpa
dają w krzykliwe [...] tony. [...] To, co zrobił „Bild", jest niewysłowione. Żeby, 
jak jacyś inkwizytorzy, imiennie pytać posłów Bundestagu, czy popierają oni 
pakiet pomocowy [...] i tego typu historie144.

3.2.2.5. Wpływ mediów na polityków

Wypowiedzi uzyskane od badanych dziennikarzy niemieckich na temat moż
liwego wpływu mediów i ich przekazu na decyzje polityczne, podejmowane 
przez polityków zarówno krajowych, jak i zagranicznych, wskazały, iż są oni 
w pełni świadomi istnienia takiego wpływu (w trakcie żadnego z wywiadów 
nie odnotowano ani jednej wypowiedzi, wedle której taki wpływ miałby nie ist
nieć w ogóle!). Poszczególni respondenci różnili się natomiast w ocenie zakre
su i siły tego wpływu. Wśród wyrażanych opinii znalazły się bowiem zarówno 
takie, wedle których media i ich przekaz mają wpływ na politykę i polityków 
(i - co ciekawe - opinie te wyrażali przede wszystkim dziennikarze krajo
wi), jak i zdania, wedle których wywieranie jakiegokolwiek wpływu możliwe 
jest wyłącznie przez media jako całość, to znaczy całość mediów jako system 
medialny oraz całość przekazu mediów rozumianego jako dyskurs mediów 
ogółem. Inni respondenci wyrażali z kolei opinie ostrożniejsze i twierdzili, że 
media posiadają wpływ na polityków, ale nie na decyzje polityczne. Jeszcze 
inni formułowali swoje oceny jeszcze bardziej ostrożnie, mówiąc, że media 
wpływają na polityków, ale trudno to udowodnić. Wielu spośród badanych

sich [...] an der Griechenland-Diskussion einiges ziemlich deutlich machen. Die Griechen
land-Diskussion leidet [...] darunter, dass [...] die Ressentiments gezüchtet werden. Das .Bild' 
vom faulen Griechen [...]. Also Boulevard-Medien [handeln so], wie die,Bild-Zeitung' bei
spielsweise, der werfe ich schwere Fehler vor in dieser ganzen Diskussion, weil sie auch nicht 
auf die europäische Entwicklung insgesamt fokussieren. Die überregionalen Medien heben 
[dagegen] die Europa-Diskussion sehr, sehr stark ab, weil sie stark staatspolitisch, völkerrechts
mäßig argumentieren, während [lokale] Zeitungen beispielsweise ganz offen sagen: sag mir, 
was das für einen Leser bringt. [...] Das sind halt ganz, ganz unterschiedliche Herangehens- 
Weisen und auch ganz unterschiedliche Aufgaben, die Medien in dieser Diskussion haben”.

143 Zob. tez dalsze cytaty.
144 „Da gibt’s einige, die [... ] schrillere [... ] Töne [... ] einstreuen. [... ] was .Bild' gemacht 

hat ist unsäglich. Also Bundestagsabgeordnete namentlich befragen, wie Inquisitoren, ob sie 
einem dritten Hilfspaket zustimmen [... ] und lauter so Geschichten”. 
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dziennikarzy podkreślało także, iż wpływ mediów i polityków jest obopólny 
i trudno uchwycić w tej zależności kolejność reakcji.

Według badanych reprezentujących stanowisko, że media wywierają wpływ 
na politykę i polityków, dowodem prawdziwości takiej sytuacji jest fakt, że po
litycy nader wnikliwie obserwują przekaz mediów i reagują na treści w nim 
zawarte: (4) [...] naturalnie decydenci [polityczni] [...] przyglądają się bardzo 
dokładnie temu, o czym i jak się u nas piszę [...] politycy [reagują] na stosowne 
komentarze. No więc w tym przypadku widzę tu znacznie bardziej dynamicz
ną relację, niż zwykło się myśleć o roli mediów, czyli jest tu aspekt, z którym 
się zgadzam, że aktorzy bardzo dokładnie śledzą, co media [piszą] [...]145. Co 
więcej, część z nich przytaczała nawet konkretne przykłady wydarzeń, w któ
rych istnienie takiego wpływu miałoby być czytelne i widoczne: (7) [Czy me
dia wpływają na polityków?] Absolutnie. Sądzę, że tak. Myślę, że dla Angeli 
Merkel bardzo ważnym układem odniesienia dla jej działań [...] było to, jak 
jej politykę widzą „Bild” i najważniejsi komentatorzy telewizyjni. I to widać na 
przykład również teraz przy okazji debaty na temat uchodźców [...] przekaz 
[„Bild-Zeitung”] trochę wpłynął na zmianę tutejszego nastawienia opinii pu
blicznej. [...] A kiedy wiodące media mają zrozumienie dla kwestii uchodźców 
wojennych, to polityce też jest łatwiej coś robić146-, (10) [Czy media wpływają na 
polityków?] Pewnie, tak! Choćby wtedy, kiedy „Bild” opublikował zdjęcia człon
ków Bundestagu, którzy zagłosowali przeciw pakietowi greckiemu, lub prowa
dził na ten temat kampanie (a przynajmniej dość ofensywny przekaz). Myślę, 
że to wpływa na polityków. Jasne! Tak! I jeśli niemieckie media donoszą o tym, 
że w kryzysie greckim marnowane są pieniądze, to to częściowo ma duży wpływ 
na decydentów [politycznych]. To wahanie, te przeciągające się negocjacje, nie 

145 „[...] Entscheidungsträger [...] gucken natürlich ganz genau, was bei uns berich
tet wird und wie es berichtet wird [...] Politiker [...] [reagieren] auf entsprechende Kom
mentierungen. Also in dem Fall sehe ich da doch eine sehr viel dynamischere Beziehung 
als jetzt generell gesagt wird die Rolle der Medien insgesamt [ist], also da ist ein Aspekt, wo 
ich auch da der Meinung bin, dass die Akteure sehr genau darauf achten, was die Medien 
[schreiben] [...]”.

146 „Absolut. Das glaube ich schon. Ich glaube, dass Angela Merkel sich in ihrem Han
deln [...] sehr stark daran orientiert hat, wie die ,Bild-Zeitung‘ und die wichtigsten Fern
sehkommentatoren ihre Politik sehen. Und man merkt das ja auch jetzt zum Beispiel an der 
Flüchtlingsdebatte [... ] das [Berichterstattung der,Bild-Zeitung'] hat schon in der Stimmung 
hier was geändert. [...] Und wenn die Leitmedien Verständnis für die Kriegsflüchtlinge ha
ben, dann fällt es der Politik auch einfacher, was zu tun”.
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doszłoby do nich, gdyby nie media jako jedna z sił, która przyglądała się temu, 
co się tam dzieje147.

147 „Glaube ich schon, ja! Allein dadurch, dass die,Bild-Zeitung' die Bundestagsabgeord
neten abgebildet hat, mit Foto, die gegen das Griechenlandpaket abgestimmt haben oder da 
Kampagnen (oder jedenfalls relativ offensive Berichterstattung) gemacht hat. Da würde ich 
schon sagen, dass es Politiker beeinflusst. Klar! Ja! Und wenn die deutschen Medien darüber 
berichten, dass in der Griechenlandkrise Gelder verschwendet werden, dann hat das teilwei
se viel Einfluss auf die Entscheidungsträger. Es hätte doch nie dieses lange Hin und Her und 
diese langen Verhandlungen gegeben, wenn nicht auch die Medien als eine der Kräfte gewe

sen wären, die da geguckt haben, was da passiert”.
I4’ „[...] wenn man sich einmal anschaut, wie häufig [...] - sei es im Europäischen Par

lament oder auch auf nationaler Ebene - Artikel oder auch Kommentarauszüge aus dem 
>Economist‘, aus der .Financial Times', auch aus dem .Spiegel', aus der ,FAZ‘ zitiert werden 
von Politikern in ihren Statements, in ihren Reden, dann denke ich, ist es schon ein Hinweis 
darauf, dass da [...] mit großem Interesse verfolgt wird, wie die Medien das eigene Tun von 
Politikern verfolgen”.

149 »Ja, ich denke schon, dass der Druck der eine fortwährende und non-stop-Berichter- 
stattung [...] bietet [wie .Spiegel Online' bereithält] [...], dass das sehr wohl Einfluss nimmt 
auf politische Entscheidungen. Und natürlich sind Leute, die in Brüssel irgendwie nächtelang 
sitzen auch nicht frei von Eitelkeiten und von persönlichen Interessen und von dem Wunsch, 
irgendwie gut da zu stehen. Natürlich prägt das [... ] die Politik [...]”.

O istniejącym wpływie mediów i ich przekazu na polityków i ich decyzje, 
według tej części badanych, dobitnie świadczy też częstotliwość, z jaką po
litycy cytują konkretne doniesienia medialne w trakcie własnych wystąpień 
podczas różnego typu posiedzeń i obrad: (14) [...] jeśli się przyjrzeć, jak czę
sto [...] - czy to w Parlamencie Europejskim, czy na arenie krajowej - są cy
towane przez polityków w ich oświadczeniach, przemówieniach artykuły albo 
fragmenty komentarzy z „ [The] Economist”, „Financial Times”, albo ze „Spiegla”, 
z „FAZ", to myślę, że jest to już wskazówką co do tego, z jak wielkim zaintereso
waniem politycy śledzą, w jaki sposób media obserwują ich działanie14*. Wśród 
możliwych przyczyn takiego stanu rzeczy badani dziennikarze wskazywali 
wszechobecność i permanentność współczesnego trybu relacjonowania, które 
uwodzą też samych polityków, niemogących się oprzeć pokusie zaprezento
wania się w mediach w sposób możliwie korzystny: (14) Tak, myślę, że presja 
ustawicznego relacjonowania, doniesień publikowanych non stop [... ] powoduje 
[jak pokazuje przykład „Spiegel Online”] [...], że mato istotny wpływ na de
cyzje polityczne. A ludzie, którzy całe noce siedzą w Brukseli, też nie są pozba
wieni próżności i własnej potrzeby, i życzenia, aby w mediach wypaść dobrze. 
Naturalnie ma to wpływ [...] na politykę [...]149. Badani wskazywali także, że 
poziom polityki unijnej jest tą jej płaszczyzną, gdzie wzajemna zależność me
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diów i polityki, a co za tym idzie i wpływ mediów, są szczególnie wyraźne. Wy
nika to niejako z natury komunikacji międzynarodowej: (15) Nigdzie indziej 
media i decydenci polityczni nie potrzebuje} siebie tak bardzo, jak w Brukseli. Bo 
jeśli decydenci polityczni w Brukseli nie występują w mediach, to przecież nikt 
ich nie zna. [...] europarlamentarzysta nie ma żadnej innej możliwości [...], 
aby pomachać swoim wyborcom, żeby im pokazać, co robi, jeśli nie przemówi. 
I dlatego [...] media w Brukseli są nieodzowne. I to właśnie dla decydentów po
litycznych, żeby stało się jasne, co zadecydowali, dlaczego zadecydowali i dla
czego tak zadecydowali. Jeśli media tego nie wyjaśnią, to nie ma nikogo, kto to 
zrobi zamiast nich150.

150 „Nirgendwo brauchen Medien und Entscheidungsträger sich so sehr, wie in Brüs
sel. Weil, wenn die Entscheidungsträger in Brüssel in den Medien keine Rolle spielen, dann 
kennt sie nämlich kein Mensch. [...] Der Europaabgeordnete hat keine Möglichkeit [...] sei
nen Wählern zu winken, um zu zeigen, was er tut, wenn er nicht geredet hat. Und deswe
gen [...] sind die Medien in Brüssel unverzichtbar. Und eben auch für die politischen Ent
scheidungsträger, damit deutlich wird, was sie entschieden haben, warum sie entschieden 
haben, warum sie so entschieden haben. Wenn die Medien es nicht erklären, gibt es nie
manden, der es sonst erklärt”.

151 „[...] wir tragen [...] dazu bei, dass Europa vielleicht nicht richtig verstanden 
wird und aber auch mit so einem leicht negativen touch. [...] wir als Medien haben durch
aus [...] dazu beigetragen. [...] nicht nur in Deutschland [...] Europaskeptiker haben ja in 
allen europäischen Ländern mächtige Zuläufe [...] die sitzen ja selbst im Europaparlament”.

152 „Natürlich hat die gesamte Menge der Berichterstattung einen Einfluss, wenn man 
immer wieder in eine Richtung argumentiert”.

Wywieranie wpływu przez media na polityków i politykę nie zawsze oka
zuje się korzystne dla tych ostatnich, czy też - w kontekście dyskursu euro
pejskiego - szerzej: stanu integracji europejskiej w ogóle. W opinii jednego 
z respondentów wpływ wywierany przez przekaz mediów na polityków oce
nić należy raczej bowiem jako negatywny, co stanowi konsekwencję krytycz
nego charakteru przekazu mediów: (2) [...] przyczyniamy się [...] do tego, 
że [...] Europa być może nie jest właściwie rozumiana, i do tego jeszcze z takim 
negatywnym posmakiem [...] my jako media z pewnością [...] się do tego przy
czyniliśmy [...] nie tylko w Niemczech [...] eurosceptyków mocno przybywa we 
wszystkich krajach europejskich [...] siedzą nawet w Parlamencie Europejskim151.

Inni badani stali na stanowisku, że media posiadają wpływ na polityków 
i politykę, ale jest on wywierany wyłącznie przez zbiór wielu głosów, to zna
czy zsumowany dyskurs wszystkich mediów, czyli dyskurs medialny ogółem: 
(1) Naturalnie, w sumie całość przekazu mediów wywiera wpływ, jeśli wciąż 
argumentuje się w jednym kierunku152. Kwestia ewentualnej jednomyślności 
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różnych mediów jako czynnika istotnie wzmacniającego oddziaływanie me
diów na sferę polityki powracała w wypowiedziach badanych kilkukrotnie. 
Jednocześnie ich autorzy zwracali uwagę, że podobna jednomyślność w ist
niejącym systemie medialnym jest raczej niemożliwa (a przynajmniej bardzo 
rzadka), co wynika z istniejącego pluralizmu światopoglądowego mediów, któ
ry stanowi istotny mechanizm równoważący dyskurs polityczny: (5) [... ] jeśliby 
teraz wszystkie niemieckie media pisały bez przerwy, że „Grecja musi koniecznie 
zostać wykluczona ze strefy euro, musimy jakby przeformułować układ z Ma
astricht i nigdy nie jedzcie już na urlop do Grecji” [...] Nie robią tego [respon
dent mówi tu z naciskiem] jednak. Zasadniczo panuje pewien swoisty konsensus 
opierający się na rozsądku153-, (8) [...] może gdyby wszystkie niemieckie media 
codziennie otwierały swoje wydania stwierdzeniem „Grecy muszą wyjść ze stre
fy euro”, to dla rządu niemieckiego niemożliwe byłoby prowadzenie takiej poli
tyki, jak obecnie. W rzeczywistości jest oczywiście tak, [...] [że] działają kom
pensujące się ruchy wahadłowe albo siły [tj. media], nie wszystkie [działające] 
w jednym kierunku, [...] w ten sposób w rezultacie [istnienia] pluralizmu po
wstaje bardzo złożony mechanizm154; (16) [...] [media] posiadają więc wpływ. 
Gdyby media stworzyły wspólny front przeciwko europejskiemu albo greckiemu 
kursowi Merkel, to Merkel miałaby problem, albo Europa zaraz potem, ale to 
się nie zdarza155.

153 >,[...] wenn jetzt die deutschen Leitmedien ständig schreiben würden .Griechen
land muss unbedingt aus der Eurozone ausgeschlossen werden, wir müssen quasi den Ma

astrichtvertrag umschreiben und fahrt alle nie wieder nach Griechenland in Urlaub“ [...]. Das 
tun sie aber [betont] nicht. Im wesentlichen gibt es eine Art, tja, Vernunftskonsens”.

154 „[...] also wenn jeden Tag alle deutschen Zeitungen aufmachen würden mit ,die Grie
chen müssen aus dem Euro ausscheiden, wäre es für die Bundesregierung fast unmöglich, die 
Politik zu machen, die sie jetzt macht. In Wahrheit ist es natürlich so, [...] [daß] es, sozusa

gen, ausgleichende Pendelbewegungen oder die Kräfte [d.i. Medien] wirken, nicht alle in eine 
Richtung, [...] So entsteht durch Pluralität ein sehr komplexer Mechanismus”.

155 »[...] [Medien] also haben Einfluss. Wenn die Medien jetzt geschlossen Front machen 
würden, gegen Merkels Europa oder Griechenlandkurs, hätte Merkel ein Problem oder Euro
pa direkt danach, aber das passiert ja nicht”.

Dla zwolenników istnienia wpływu mediów jako całości systemu medial
nego władza środków masowego przekazu wynika w tym kontekście z tego, 
że dla polityków, którzy zostali wybrani, przekaz mediów stanowi jeden z ele
mentów gry politycznej/wyborczej. Przekaz mediów wpływa bowiem na po
stawy i decyzje wyborcze obywateli. Im bardziej ton mediów jest jednorodny 
w ocenie jakiegoś stanu rzeczy, tym mocniej może on wpływać na postawy 
odbiorców: (13) [...] ta kampania „Bilda” - nie wiem, czy to [...] robi takie 
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mocne wrażenie na [...] Merkel [...] albo Schäuble. Na kim w każdym razie 
może robić wrażenie [...] to być może [ich] wyborcy [...]156; (15) Politycy mu
szą wygrać wybory i jeśli na przykład „Spiegel", „FAZ", ARD i „Süddeutsche Ze
itung" prowadziłyby przez cztery tygodnie kampanię - czego ani nie robią, ani 
nie zamierzają robić, ani im robić nie wolno - ale załóżmy czysto teoretycznie, 
że tak, to to miałoby oczywiście wpływ na debatę polityczną w Bundestagu i na 
decyzje polityczne, ponieważ pewne konkretne kroki nie zostałyby poczynione. 
Na przykład Irak: [...] sprzeciw [Schrödera], aby niemieccy żołnierze wzięli 
udział w wojnie w Iraku, trwała kampania wyborcza a [...] prasa niemiecka 
[uważała] ten udział w wojnie w Iraku za nienajlepszy pomysł157 158.

156 „[...] diese,Bild' Kampagne - ob das [...] Merkel [...] oder [...] Schäuble so stark be
eindruckt, weiß ich nicht. Wen es durchaus beeindrucken kann [...] [sind] möglicherweise 
[ihre] Wähler [...]”.

157 „Politiker müssen Wahlen gewinnen und wenn jetzt zum Beispiel .Spiegel', ,FAZ‘, ARD 
und .Süddeutsche Zeitung' vier Wochen lang eine Kampagne machen würden, was sie weder 
täten, noch wollen, noch dürften, aber gesetzt dem Fall - rein theoretisch - würde sich das 
natürlich auswirken auf die politische Debatte im Bundestag und auf politische Entscheidun
gen, weil ganz bestimmte Schritte dann möglicherweise nicht vollzogen würden. Beispielswei
se Irak: [...] die Weigerung [vom Schröder], dass deutsche Soldaten in den Irakkrieg ziehen, 
[es] war Wahlkampf und [...] deutsche Presse, [fand] diesen Irakfeldzug nicht toll”.

158 „Natürlich wird die Politik dann gezwungen, sich auch zu bekennen und [...] dann 
müssen sich die jeweiligen Akteure verteidigen. So weit geht natürlich der Einfluss. Das ist 
sozusagen wöchentliche, alltägliche Arbeit. Aber hat es einen Einfluss auf die politischen 
Entscheidungen, da wäre ich echt sehr vorsichtig. [...] Ob jetzt grundsätzlich die [...] Poli
tik der Bundesregierung anders gewesen wäre, wenn wir anders berichtet hätten, vermag ich 
echt nicht zu sagen”.

Ci spośród badanych, którzy uważali, że media mogą wywierać wpływ na 
polityków, ale nie na decyzje polityczne, argumentowali, iż politycy rzeczywiście 
odczuwają - w razie jakichś kontrowersji - potrzebę wyjaśniania mediom prze
słanek i motywów swojego działania, lecz same media nie mają wpływu na to, iż 
to działanie w ogóle zostało podjęte: (1) Naturalnie polityka jest wtedy zmuszona, 
aby się przyznać i [... ] określeni aktorzy polityczni muszą się wówczas bronić. Tak 
dalece sięga oczywiście wpływ. To jest, że tak powiem, cotygodniowa, codzienna 
praca. Ale czy to ma wpływ na decyzje polityczne? Tu byłbym naprawdę bardzo 
ostrożny. [...] Czy polityka rządu federalnego [...] różniłaby się teraz jakoś za
sadniczo, gdybyśmy relacjonowali/informowali inaczej, tego naprawdę nie umiem 
powiedzieć15*. Inni wskazywali nadto, że braku wpływu przekazu mediów na de
cyzje polityczne dowodzi także istnienie takich obszarów, w których stanowisko 
mediów jest jednomyślne, a jednak mimo to w ogóle nie przekłada się ono na 
kształt i kierunek decyzji politycznych: (5) [...] jest wiele przykładów, że tak nie 
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jest [tj. przekaz mediów nie wpływa na decyzje polityczne], choćby w przypadku 
polityki ochrony środowiska, polityki klimatycznej, polityki społecznej... na przy
kład w przypadku podatku od transakcji finansowych panuje względny konsen
sus w przekazie mediów wiodących, który nie jest podejmowany w polityce, który 
nie jest stosowany. [...] Media w zakresie swojej funkcji kontrolnej stanowią, po
wiedzmy, [... ] czwartą władzę [... ] jest wielu polityków, w tym nawet sama pani 
kanclerz, którzy dwa razy zastanowią się, zanim podejmą decyzję, czy i jak się wy
powiedzieć, co powiedzieć, żeby nie dostać po głowie od „FAZ" za to, że za dużo 
pieniędzy przeznaczają na kryzys grecki. Albo przykład Schäuble [...] w„Spieglu" 
[ostra krytyka] [...] coś takiego naturalnie nie sprawia im radości. Czy jednak 
Schäuble z tego powodu zmieni politykę w sprawie Grecji? Albo czy w razie wąt
pliwości siądzie wieczorem z panią Lagarde i zapyta: „Co mam robić?’’, to jest już 
zupełnie inne pytanie159.1 nie może być inaczej, bo media i polityka mają inną 
logikę działania i nie kierują się w swoich procesach decyzyjnych tymi samymi 
przesłankami: (13) [...] media [...] mogą wzmacniać określone nastroje, okre
śloną atmosferę [...]. Mogą wyjaśniać. Myślę, że to jest sprawa najważniejsza, że 
wyjaśnia się sprawy, [...] [które są] tak nieskończenie skomplikowane [...] i to 
może odgrywać rolę, [...] [czy się] w tym albo innym kierunku pójdzie [...]. Że 
«₽[...] nie tylko odwzorowuje [...], ale [...] także próbuje naświetlić tło, i tu na
turalnie mogą one [media] [...] odgrywać rolę poprzez to, że wyjaśniają one lu
dziom to czy tamto, zwracają ich uwagę. Jaki wpływ ma to potem na decyzje... 
nie... no więc, jak oni [politycy] siedzą razem 17 godzin w Brukseli -tonie sądzę, 
aby jakikolwiek polityk pomyślał jeszcze o tym, czy „»FAZ« napisze jutro, odsą
dzając mnie od czci i wiary" - nie wierzę w to160. Wpływ mediów na polityków, 

159 ,,[...] es gibt viele Beispiele dafür, dass das nicht der Fall ist, gerade in der Umweltpo
litik, in der Klimapolitik, in der Sozialpolitik... z.B. bei der Finanztransaktionssteuer gibt es 
einen relativen Konsens in den Leitmedien, der sich in die Politik nicht fortsetzt, der nicht 
umgesetzt wird. [...] Medien sind als Kontrollfunktion natürlich sozusagen [...] vierte Ge
walt [...] es gibt viele Politiker bis hin zur Kanzlerin, die es sich zweimal überlegen, ob sie 
und wie sie kommunizieren, was sie kommunizieren, wenn sie nicht von der ,FAZ‘ eins aufs 
Haupt kriegen wollen, weil sie zu viel Geld an Griechenland geben. Oder zum Beispiel Schäub- 
fe [••■] im .Spiegel“ [...] sowas macht denen natürlich keinen Spaß. Ob Schäuble deshalb sei

ne Griechenlandpolitik ändert, oder ob er nicht im Zweifel mit Frau Lagarde abends da sitzt 
und sagt: ,Was soll ich machen?“, das ist eine andere Frage”.

160 >,[...] Medien [... ] können vielleicht bestimmte Stimmungen, bestimmte Atmosphä
ren verstärken [...]. Sie können erklären. Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass man Din
ge erklärt, [...] [die] so unendlich kompliziert [sind] [...] und das kann natürlich eine Rol
fe spielen, [...] [ob man] in die Richtung läuft oder in die andere Richtung läuft [...]. Dass 

man [...] nicht nur abbilden [...], sondern [...] auch versucht die Hintergründe darzulegen 
und da können sie [Medien] natürlich, [... ] eine Rolle spielen, indem sie den Menschen einfach
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zwłaszcza w kontekście komunikacji międzynarodowej, dokonuje się - zdaniem 
tej części respondentów - także wskutek swoistego transferu wiedzy. Polityczni 
decydenci mogą pozyskać informacje z przekazu mediów, szczególnie w odnie
sieniu do zagranicy, która na ogół nie jest im dobrze znana. Także i realizacja tej 
klasycznej dla procesu komunikacji międzynarodowej funkcji informacyjnej nie 
przekłada się jednak, ich zdaniem, wprost na kształt i kierunek ostatecznej de
cyzji politycznej: (12) [...] zauważam [...], że Niemcy szalenie mało wiedzą na 
temat historii [kraju, na którego temat piszę korespondent], [...] moją nadzieją 
[jest], że ten czy ów polityk, powiedzmy: zmieni swój sposób patrzenia. [...] To 
nie oznacza jednak, że to w końcu przy okazji jakiegoś głosowania doprowadzi do 
tego, że powiedzą oni: „tego nie zrobię”. No więc nie żywię takich iluzji161.

Najbardziej sceptyczni respondenci stali na stanowisku, że być może me
dia wpływają na polityków, ale brak na to konkretnych dowodów: (1) Jeśli 
miałoby to mieć miejsce, to do nas to nie dociera. To, co do nas dociera, to to, że 
jesteśmy pytani o [...] konkretne publikacje, także przez osoby z kręgu polity
ki. Czyli, powiedzmy, publikacje budzą poruszenie. Konkretnego dowodu na to, 
że któraś publikacja [...] wywarła rzeczywisty wpływ, nie potrafiłbym wskazać 
w całej mojej karierze162. Oczywiście sam fakt istnienia mediów i ich przekazu 
niejako z natury rzeczy nie może być dla polityków obojętny, lecz nie sposób 
zmierzyć, jak mocne w rzeczywistości jest to oddziaływanie: (9) Naturalnie 
media posiadają pewien wpływ, ponieważ selekcjonują, ponieważ wybiera
ją określone tematy, o których informują. Niemniej jednak trudno ocenić, jaki 
efekt ma to na końcu163.

das ein oder andere erklären, aufzeigen. Welchen Einfluss das dann wieder auf die Entschei
dungen hat... nee... also wenn sie siebzehn Stunden zusammensitzen in Brüssel - ich glaube 
nicht, dass da irgendein Politiker noch dran gedacht hat .schreibt jetzt morgen die [... ] ,FAZ‘ 
in Grund und Boden - das glaube ich nicht”.

161 „[...] ich merke [...], dass Deutschland wahnsinnig wenig über die Geschichte [Land 
über das der Korrespondent berichtet] weiß, [...] meine Hoffnung [ist], dass der eine oder 
andere Politiker dann vielleicht so diese Sicht, sage ich mal, ändert. [...] Das heißt aber nicht, 
dass das am Ende bei irgendwelchen Abstimmungen dazu führt, dass sie sagen: ,Das mache 
ich nicht“. Also solche Illusionen habe ich nicht”.

162 „Wenn es passieren sollte, bekommt man es nicht mit. Also was man mitbekommt, 
ist, dass man auf Geschichten, [...] angesprochen wird, auch aus dem politischen Raum he
raus. Also sozusagen Geschichten für Aufsehen sorgen. Einen konkreten Nachweis, dass 
eine Geschichte, [...] eine wirkliche Auswirkung hat, könnte ich aus meiner ganzen Karrie
re nicht zitieren”.

163 „Natürlich haben Medien einen gewissen Einfluss, weil sie selektieren, weil sie be
stimmte Themen auswählen, über die sie Bericht erstatten. Welchen Effekt das dann am Ende 
hat, das ist schwer zu beurteilen”.
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Jeszcze inna część respondentów uważała, że wpływ mediów i polityki jest 
trudno uchwytny, ale obopólny: (14) Też uważam, że to się warunkuje wzajem
nie {...] pomiędzy polityką i mediami164; (2) [... ] przykład „Bild-Zeitung” [...]. 
Kiedy „Bild-Zeitung”prowadzi kampanię [...] przeciw Grecji [...] i wystawia 
przy tym na pokaz populizm [...], to staje się jasne, że rząd federalny musi być 
ostrożny w swoich posunięciach. [... ] Ale zasadniczo wszystko sprowadza się do 
podstawowego pytania [...]; Czy my w ogóle posiadamy jeszcze wpływ na polity
kę? [...] na kogo wywieramy wpływ, [...] czy to rzeczywiście prowadzi do tego, 
że polityk powie... [...]. No więc myślę, że to jest relacja wzajemnego wpływu165.

164 „Ich denke auch, dass sich das gegenseitig bedingt [...] zwischen Politik und zwi
schen Medien”.

165 »[...] Beispiel ,Bild-Zeitung' [...]. Wenn [die] ,Bild-Zeitung' eine Kampagne 
fährt [...] gegen Griechenland und [...] den Populismus raushängen lässt [...], dann ist es 
War, dass auch eine Bundesregierung vorsichtig sein muss mit ihren Schritten. [... ] Aber im 
Grunde genommen, ist das so eine generelle Frage [...]: Haben wir denn jetzt eigentlich wirk
lich Einfluss auf Politik? [...] also wen beeinflussen [wir], [...] führt das wirklich dazu, dass 

em Politiker sagt... [...]. Also ich glaube, das ist so eine gegenseitige Beeinflussung”.

3.2.2.6. Skutki przekazu mediów za granicą

Wypowiedzi badanych dziennikarzy na temat ewentualnych skutków przekazu 
mediów poza granicami kraju ich publikacji w większości zawierały potwier
dzenie istnienia takich reakcji. Respondenci reprezentujący stanowisko, zgod
nie z którym reakcja zagranicy na konkretny przekaz w mediach niemieckich 
jest zjawiskiem nie tylko rzeczywiście występującym, ale nawet dość częstym, 
rekrutowali się przy tym - co nie stanowi zaskoczenia - przede wszystkim 
spośród dziennikarzy tytułów prasy opiniotwórczej, zarówno relacjonujących 
lokalnie, jak i korespondentów zagranicznych, a także korespondentów zagra
nicznych prasy lokalnej.

Badani dziennikarze uważali, że reakcje takie występowały od zawsze, 
a dziś - kiedy mamy do czynienia z procesem integracji europejskiej - stały się 
one niejako jeszcze bardziej naturalne. Rozwój dostępnych technik przekazu 
przyspieszył jedynie czas tych reakcji: (6) Polityka jest przecież międzynarodo
wa. A zatem, jeśli Merkel coś mówi, co dotyczy Grecji, to to jest podchwytywane 
przez politykę grecką. [...] Jest jasne, że polityka międzynarodowa wywołuje re
akcje i wypowiedzi w (innych) krajach, których dotyczy. Od dawna tak się dzie
je, nawet od zawsze. Tylko że wcześniej, kiedy wiadomości były przekazywane 
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z jednej stolicy do drugiej konno albo statkiem, proces ten przebiegał wolniej. 
Dziś strasznie nabrał przyspieszenia166.

166 „Politik ist eben internationale Politik. Also, wenn Merkel etwas sagt, das Griechen
land betrifft, wird das natürlich von der griechischen Politik aufgegriffen. [... ] Es ist klar, dass 
internationale Politik Reaktionen in anderen, betroffenen Ländern, Äußerungen hervorrufft]. 
Das ist auch schon lange so, das war sogar immer so. Nur früher, als irgendwie die Nachrich
ten noch [...] per Pferd oder Schiff aus der einen Hauptstadt in die andere kamen, war der 
Prozess ein bisschen verlangsamt. Heute ist der ungeheuer beschleunigt”.

167 „[...] ich bin immer wieder auch überrascht, dass das so ist, also eben dass russische 
Medien [sich] dafür interessieren oder wenn ich über Polen schreibe und ich kommentiere, 
dass polnische Medien das aufgreifen”.

168 „[...] Ich schreibe über [...] vier EU-Länder [...]. In allen vier Fällen von diesen grö
ßeren Staaten gibt es massive Reaktionen auf meine Arbeit, sowohl von den jeweiligen Re
gierungen, was Ungarn angeht, meist negative, was die Ukraine angeht sagen wir mal interes
sierte. Sehr, sehr, sehr viele Reaktionen von Lesern, von NGO's, von Parteien, so dass ich im 
Grunde bombardiert werde mit Reaktionen, dass heißt ich komme gar nicht umhin daran 
zu denken. [Aber] versuche ich darauf zu reagieren oder passe ich meine Berichterstattung 
dem an? Ich hoffe nein [betont]”.

Respondenci zwracali uwagę przede wszystkim na reakcje mediów zagra
nicznych, które w swoim przekazie odnoszą się do publikacji w mediach nie
mieckich: (3) [...] jestem za każdym razem zaskoczony, że tak to jest, to zna
czy, że rosyjskie media interesują się tym [moim przekazem] albo kiedy piszę 
o Polsce i komentuję, że podchwytują to polskie media167 168. Badani wspominali 
także o reakcjach wielu innych podmiotów obecnych w sferze publicznej, ta
kich jak politycy, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, partie polityczne: 
(5) [... ] piszę o [... ] czterech krajach UE [... ]. We wszystkich czterech przypad
kach ze strony największych państw mam do czynienia z ostrą reakcją na moją 
pracę, zarówno ze strony tamtejszych rządów, co dotyczy Węgier, [jest to] naj
częściej negatywna reakcja, co się tyczy Ukrainy, to powiedzmy, reakcją zain
teresowania. Bardzo, bardzo, ale to bardzo wiele reakcji ze strony czytelników, 
NGO-sów, partii politycznych, tak że w zasadzie bombardowany jestem reak
cjami, to znaczy nie jestem w stanie o nich nie myśleć. [Ale] czy próbuję na nie 
reagować albo dostosować do nich mój sposób relacjonowania? Mam nadzieję, 
że nie [powiedziane z naciskiem]16B.

Badani zwracali także uwagę, że rodzaj i zakres tych reakcji są warunko
wane kulturą polityczną i tradycją dziennikarstwa, jakie obowiązują w reagu
jącym kraju, i nie ograniczają się jedynie do komentarzy medialnych. Bywa 
(zob. poniższy cytat odnoszący się do specyfiki pracy korespondentów pra
cujących przy instytucjach europejskich), że stanowisko medium krajowego 
odbierane i traktowane jest jak oficjalne stanowisko danego kraju. Co ciekawe, 
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dziennikarze niemieccy wyrażali nawet opinie, że pewne reakcje, z którymi 
się spotkali, w Niemczech byłyby niedopuszczalne: (3) [...] przeżyłem to raz 
z innymi, z ambasadorami innych krajów, którym nie spodobał się / nie spaso- 
wał im mój artykuł [... ] i w reakcji na to po prostu [do mnie] zatelefonowali. To 
jest w przypadku niemieckich polityków nie do pomyślenia169. Poza tym reakcje 
te - co szczególnie warte podkreślenia - nie zawsze są korzystne dla dzienni
karza. Zdarza się bowiem, że ich publikacje są kradzione i wykorzystywane za 
granicą niezgodnie z intencją autora w celach propagandowych: (3) [... ] wiem, 
że zawsze, kiedy piszę o Ukrainie, media rosyjskie bardzo dokładnie to śledzą 
i w Rosji jest to bardzo dokładnie śledzone [... ] często osobiście doświadczam, 
że mój artykuł jest publikowany online [...] i jego tekst zostaje w ciągu trzech 
godzin przetłumaczony i rozpowszechniany przez rosyjską [państwową] agencję 
informacyjną, [...] bez pytania mnie o zgodę [...] w artykule oczywiście była 
również krytykowana Rosja [...] i to oczywiściepominięto/usunięto [...] to, co 
piszę [może] być użyte do celów propagandowych170; (12) Bardzo długo nie bra
łem tego [reakcji zagranicznych] pod uwagę, aż kiedyś nagle przetłumaczono 
moje artykuły wstępne i otrzymałem komentarze, które najwyraźniej przetłu
maczone zostały z rosyjskiego na niemiecki z użyciem translatora Google, gdzie 
zarzucano mi, jakim strasznym typem jestem i... kim to tam jeszcze nie jestem171.

169 „[...] ich hatte das einmal mit anderen, mit Botschaftern anderer Länder erlebt, dass 
ihnen ein Artikel nicht gepasst hat [...] und sie dann daraufhin direkt mal anriefen. Das ist 
hei deutschen Politikern undenkbar”.

170 >,[...] ich weiß, dass wann immer ich über die Ukraine schreibe, die russischen Me
dien es sehr genau verfolgen und es in Russland sehr genau verfolgt wird. [... ] ich selber erle
be, dass ein Artikel von mir online geht [...] und der Text wurde innerhalb von drei Stunden 
übersetzt und über die russische [staatliche] Nachrichtenagentur [...] verbreitet, ohne mich 
gefragt zu haben. [...] in dem Artikel wurde aber ebenfalls Russland kritisiert und [...] das 
wurde natürlich weggelassen. [...] was ich schreibe [kann] für Propagandazwecke auch miss
braucht werden”.

171 „Ich habe das lange kaum bedacht, bis auf einmal meine Leitartikel ins Russische über
setzt wurden und ich Kommentare erhielt, die offensichtlich Google Translate waren, aus dem 
Russischen ins Deutsche, und mir halt vorgeworfen wurde, was für ein schrecklicher Typ [ich 
bin] und... was weiß ich, was ich alles bin”.

Między innymi z tego względu badani dziennikarze nader często deklaro
wali, że w swojej pracy nie biorą oni / nie chcą brać / nie mogą brać pod uwa
gę reakcji zagranicznych. Są ich świadomi, ale nie chcą, aby miały one wpływ 
na ich pracę: (3) [...] w tyle głowy zawsze mam, że to, co piszę, może być wy
korzystane do celów propagandowych. Próbuję nie dopuścić do tego, żeby mia
ło to na mnie wpływ. [... ] Jednak celowo również nie wypieram tego ze swojej 
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świadomości172; (6) [...] pracuję za granicą i dlatego stale mam do czynienia 
z reakcjami. No więc ja nie zmieniam tego, co piszę, na podstawie takich kry
teriów, czy to się będzie Rosjanom podobało, czy nie. Stąd w tym sensie nie 
biorę [...] tego w ogóle pod uwagę. Ale z drugiej strony zdaję sobie z tego spra
wę [...] i dlatego ten temat dla mnie istnieje. Szczególnie właśnie w Rosji są 
nasze artykuły potwornie często cytowane i oczywiście w najróżniejszy sposób 
komentowane i myślę, że Kremlowi i Putinowi nie za często podoba się to, co 
piszemy. Ale to nie jest [dla nas] żadnym kryterium173; (9) No cóż, naturalnie 
myśli się o tym [tj. o reakcjach zagranicznych]. [...] Ale to nie jest tak, że biorę 
je pod uwagę w tym kontekście, [... ] jakie skutki wywoła [mój artykuł] w stre
fie krajów bałtyckich, o tym oczywiście wcześniej nie rozmyślam, ale wiem, że 
jakieś skutki będzie on miał. Jasne!174

172 „Ich habe das lange kaum bedacht, bis auf einmal meine Leitartikel ins Russische über
setzt wurden und ich Kommentare erhielt, die offensichtlich Google Translate waren, aus dem 
Russischen ins Deutsche, und mir halt vorgeworfen wurde, was für ein schrecklicher Typ [ich 
bin] und... was weiß ich, was ich alles bin”.

173 „[...] ich arbeite ja im Ausland und kriege die Reaktionen deshalb auch ständig mit. 
Also ich verändere das, was ich schreibe nicht nach dem Kriterium oder Maßstab, ob das 
jetzt den Russen gefällt oder nicht. Von daher habe ich [...] es gar nicht im Blick. Aber um
gekehrt weiß ich es natürlich [...] daher ist es für mich präsent. Gerade auch [unsere] Arti
kel in Russland werden ungeheuer viel zitiert und natürlich auch ganz unterschiedlich kom
mentiert und dem Kreml und Putin gefällt nicht allzu häufig, was wir schreiben, denke ich. 
Aber das ist nicht der Maßstab”.

174 „Naja, natürlich bezieht man das mit in seine Überlegungen ein. [... ] Aber es ist nicht 
so, dass ich das bedenke, in der Hinsicht, [...] welche Auswirkungen, wird [mein Artikel] jetzt 
im Baltikum haben, das überlege ich natürlich nicht vorher, aber ich weiß, dass das durchaus 
eine Auswirkung haben kann. Klar!”

Decyzje o świadomym odrzucaniu wpływu możliwych reakcji zagranicz
nych na własną pracę badani dziennikarze argumentowali także w inny spo
sób. Reakcje te mogłyby mieć na przykład wpływ na sposób prezentacji (pod
czas gdy tu ważny jest jedynie postulat odpowiedzialności za słowo, a więc 
zasada dochowania należytej staranności) oraz ewentualnie wybór tematu 
przekazu: (8) Muszę oczywiście o nich [tj. reakcjach zagranicznych] pamiętać 
wtedy, kiedy moje własne doniesienia dotyczą zagranicy. [... ] Ponosimy prze
cież odpowiedzialność [...], jednak [...] nie możemy już od samego początku 
patrzeć na nasz przekaz przez pryzmat jego skutków [...]. Nie możemy od nie
go uzależniać, czy o czymś napiszemy, czy nie. [... ] nie jestem aktorem poli
tycznym w tym sensie, żebym decydował, czy będę takie rzeczy upubliczniał. 
Muszę się zastanowić, jakie możliwe skutki może to mieć, ale dla mnie jako 
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dziennikarza stanowi to tylko część kalkulacji175. Ten świadomy brak autocen
zury jest potrzebny, zdaniem badanych, zwłaszcza wówczas, kiedy zagraniczne 
reakcje na przekazy w przeszłości były brzemienne w skutki, także w sensie 
negatywnym: (2) [...] ta kwestia [...] nie jest żadnym kryterium dla publikacji 
doniesień. Przy czym [... ] mieliśmy nawet proces wytoczony w Grecji [... ] to 
odbiło się głośnym echem, wtedy nasi współpracownicy musieli naprawdę uwa
żać [...] to była fala oburzenia, [...] to była reakcja, które} naprawdę wywoła
ła jedna z naszych publikacji. To jednak nie doprowadziło do tego, żeby potem 
w przypadku każdego jednego artykułu na temat Grecji bez końca zastanawiać 
się nad tym, czy możemy coś takiego twierdzić/uważać, czy w ogóle mamy do 
tego prawo?176 Brak autocenzury jest konieczny również z uwagi na zobowią
zania dziennikarzy względem rodzimego audytorium: (10) Mamy po prostu 
zobowiązania wobec naszych odbiorców. [...] to znaczy nie podżegalibyśmy 
teraz nikogo przeciwko innym narodom, [... ] ale też nie postępujemy tak, żeby 
teraz ekstra twierdzić, że musimy mieć wzgląd na Greków. Oczywiście nie chce
my być nieludzcy i nie chcemy umniejszać cierpienia ludzi [...]. Ale to nie jest 
tak, że teraz nagle bierzemy to jakoś szczególnie pod uwagę [...], aby zostać 
dobrze przyjętymi również w Grecji. Oczywiście jest jasne, że również w Grecji 
dokładnie śledzi się, co piszemy, ale oni mają swoje media, a my mamy swoje 
media. Czyli [...] my jesteśmy nakierowani na nasze audytorium177. Według 

175 „Die muss ich natürlich dann bedenken, wenn meine eigene Berichterstattung auch 
das Ausland tangiert. [...] Also wir haben eine Verantwortung. [...], aber [...] wir können 
nicht unsere Berichterstattung von vorne herein auf die Wirkung sehen [...]. Davon können 
wir nicht abhängig machen, ob wir über etwas schreiben oder nicht. [...] ich bin kein poli
tischer Akteur in dem Sinne, dass ich darüber entscheide, ob ich solche Sachen [veröffentli
che]. Ich muss gucken, welche möglichen Folgen das hat und für mich als Journalist ist das 

nur ein Teil der Abwägung”.
176 „[...] die Frage [...] ist kein Kriterium bei der Berichterstattung. Wobei [...] wir hatten 

ja einen Prozess in Griechenland laufen [... ] das hat [... ] riesen Wellen geschlagen, da mussten 
auch wirklich unsere Mitarbeiter aufpassen [... ] das war, eine Welle der Empörung, [... ] das 
war mal eine Reaktion, die wir in der Tat durch eine bestimmte Berichterstattung ausgelöst 
haben. Das hat aber jetzt nicht dazu geführt, dass wir uns bei jedem Griechenland-Artikel 

anschließend gefragt haben, ja können wir das jetzt so behaupten, dürfen wir das überhaupt?”
177 „Wir sind einfach unserem Publikum verpflichtet. [...] also wir würden jetzt keine 

Volksverhetzung betreiben gegen andere Völker, [... ] aber dass wir jetzt extra sagen, wir müs
sen Rücksicht auf die Griechen nehmen, das tun wir nicht. Klar will man nicht unmenschlich 
erscheinen und das Leid der Menschen nicht irgendwie klein reden [...]. Aber das ist nicht 
so, dass wir das jetzt besonders in Betracht ziehen [...], dass wir auch in Griechenland auch 
gut ankommen. Ja klar wird auch in Griechenland genau geguckt, was wir berichterstatten, 
aber die haben ihre Medien, wir haben unsere Medien. Also [...] wir sind auf unser Publi
kum ausgerichtet”.
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badanych w przekazie na temat zagranicy - z uwagi na ewentualne tamtejsze 
reakcje - wolno (i należy) brać zatem pod uwagę tylko dwa kryteria. Jeśli 
dany przekaz ich nie spełnia, należy to uznać za przesłankę do zaniechania 
publikacji. Kryterium pierwszym jest pewność dziennikarza co do absolut
nej prawdziwości posiadanych informacji, a kryterium drugim - brak bez
pośredniego zagrożenia życia jakichkolwiek ludzi: (1) [...] istnieją [...] dwa 
kryteria, które [...] powinny powstrzymać dziennikarza od publikacji pewnych 
konkretnych rzeczy. [...] piszę się tylko o tym, czego jest się w 100% pewnym, 
że tak właśnie było [...] Po drugie [...] czy moje doniesienia niosą zagrożenie 
dla ludzkiego życia1™.

W świetle uzyskanych wypowiedzi jasne było również, że badani dzien
nikarze mieli świadomość tego, że w przekazie dotyczącym gospodarki skut
ki następują szybciej, są bardziej bezpośrednie i wyraźne niż w przypadku 
przekazu politycznego czy też dotyczącego innych sfer życia: (1) [...] w prze
kazie gospodarczym mediów zawsze aktualne jest pytanie, jak dalece wpływa 
się na rynki poprzez to, co się robi [publikuje]. Ten wpływ jest tu bezpośred
ni. [...] To jednak również nie jest kryterium, dla którego miałoby się zanie
chać pisania na jakiś temat. [...] Ale powinno się być świadomym tego, że jest 
się częścią tego mechanizmu i co można tym przez to być może spowodować178 179. 
Jeden z respondentów zwracał także uwagę, że przekaz mediów może zagra
nicy pomóc: (5) [Czy zachodnioeuropejskie media opiniotwórcze mogą po
móc ludziom na Ukrainie?] [...] one to robią [...] to, co zachodnioeuropejskie 
media opiniotwórcze piszą na temat Ukrainy, jest na Ukrainie śledzone, że się 
tak wyrażę, z lupą w ręku i rozkładane na czynniki pierwsze i w przeważającej 
mierze, powiedziałbym, w poczuciu swoistej wdzięczności, ponieważ powstał 
tam już swego rodzaju mur intelektualny pomiędzy Moskwą a Brukselą w cu
dzysłowie, gdzie [...] Ukraińcy mają poczucie, że zachodnioeuropejskie media 
oddają im [...] sprawiedliwość, a rosyjskie nie i stąd bierze się ta wdzięczność 

178 „[...] es gibt [... ] zwei Kriterien, wo man [... ] als Journalist mal innehalten sollte, be
vor man bestimmte Dinge schreibt. [...] schreibt man nur das auf, bei dem man 100% sicher 
ist, dass es auch so gewesen ist [...] Das zweite [...], gefährde ich mit meinen Berichten ir
gendwie ein Menschenleben”.

179 „[...] in der Wirtschaftsberichterstattung [gibt es] immer die Frage, wie weit kann man 
die Märkte, mit dem was man tut, beeinflussen. Diese Beeinflussung ist ja direkt da [...] Das 
ist aber [... ] auch kein Kriterium eine Geschichte nicht zu schreiben. [... ] Aber sich dessen 
bewusst sein, was man damit möglicherweise anrichtet und dass man Teil dieses Mechanis
mus ist, sollte man schon”.
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za to staranie o zachowanie obiektywności. A pomaga się, choćby opowiadając 
o tym, jak wyglądają starania o reformy'*0.

W gronie badanych znaleźli się jednak i tacy (głównie wśród krajowych 
dziennikarzy gazet lokalnych), którzy uważali, że zakres oddziaływania przeka
zu ich własnego autorstwa jest poza granicami kraju znikomy: (13) [...] nie... 
no więc trzeba zawsze wiedzieć, jaki się ma zakres oddziaływania i znaczenie. 
No więc taka gazeta jak [TYTUŁ LOKALNY] jest tu [w regionie] z pewnością 
ważna [...], ale nie sądzę, aby [w innych regionach] kogokolwiek obchodziło, co 
ona [...] tampisze. [...] dlatego to niegra dla mnie żadnej roli'*1; (14) Pracuję 
dla [TYTUŁ LOKALNY] [...] dlatego to nie jest tak [...], że można ją dostać 
w każdym kiosku w Paryżu. I dlatego ta perspektywa nie jest dla mnie [...] tą, 
która towarzyszyłaby mi codziennie w pracy'*2; (11) Nie, [nie biorę reakcji za
granicznych pod uwagę] w ogóle. [...] trochę bym sobie z ty m nie poradził [...]. 
Abstrahując od tego, ja piszę do [TYP MEDIUM]. To znaczy, że ten czy ów eg
zemplarz trafia czasem do Holandii ale dla mnie to po prostu nie ma żad
nego znaczenia. [...] To, co piszę [...] nie dociera zagranicę albo wcale, albo 
tylko marginalnie, a zatem brak po prostu możliwości oddźwięku. Poza tym pi
szę najlepiej i najsumienniej, jak tylko potrafię, dla moich czytelników w Niem
czech [...], czyli nawet nie wiedziałbym, jak miałbym to robić, żeby brać pod 
uwagę to, co mógłby pomyśleć Grek, gdyby przeczytał to [co napisałem], czego 
przecież nie zrobi'**. Przyznać trzeba jednak, że jest to dość zaskakujący spo-

180 „[Ob westeuropäische Leitmedien den Menschen in der Ukraine helfen?] [...] das tun 
sie [• •.] was westeuropäische Leitmedien zur Zeit über die Ukraine schreiben, wird in der Uk
raine jeden Tag sozusagen mit der Lupe wahrgenommen und seziert und überwiegend auch 
mit einer gewissen Dankbarkeit, würde ich mal sagen, weil sich da schon so eine Art intellek
tuelle Mauer zwischen Moskau und Brüssel in Anführungsstrichen aufgebaut hat, wo [... ] die 
Ukrainer das Gefühl haben, dass die westeuropäischen Leitmedien ihnen gerecht [...] wer
den [...] und die russischen nicht und insofern gibt es dann Dankbarkeit für das Bemühen 
um Objektivität. Und helfen tut man glaube ich schon, indem man erzählt, wie die Reform
bemühungen aussehen [...]”.

181 nein... also man muss ja auch immer [...] wissen, was für einen Einfluss und 
Was für eine Bedeutung man hat. Also so eine Zeitung, wie [TYTUŁ LOKALNY] ist hier in 
der [Region] sicherlich wichtig [...], aber ich glaube nicht, dass [in anderen Regionen] das ir
gendjemanden kratzt, was die [...] da schreibt. [...] deshalb ist das für mich auch kein Thema”.

182 »Ich arbeite für [...] [TYTUŁ LOKALNY] [...] Und deswegen ist es nicht so, [...] dass 
man die irgendwie in jedem Pariser Kiosk bekommen kann. Und deswegen ist diese Perspek- 
tlye [...] keine, die mich tagtäglich bei meiner Arbeit begleitet”.

183 „Nein, [ich bedenke die Reaktionen im Ausland] gar nicht. [...] damit wäre ich ein 
bisschen überfordert [...]. Mal abgesehen davon, ich schreibe für [TYP MEDIUM]. Da gerät 
mal dieses ein oder andere Zeitungsexemplar [nach] Holland [...], aber das ist einfach für 
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sób argumentowania, biorąc pod uwagę daleko posuniętą Wielokulturowość 
społeczeństwa dzisiejszych Niemiec, wobec której niejako z założenia każ
dy rodzaj przekazu będzie miał oddziaływanie międzykulturowe, choć na
turalnie nie zawsze będzie się ono dokonywać ponad granicami. W sytuacji 
tak złożonej struktury narodowościowej kraju nawet marginalne czytelnic
two tytułu poza granicami Niemiec wcale nie oznacza, że jego przekaz tra
fia wyłącznie do niemieckiego czytelnika. Co najwyżej do czytelnika czyta
jącego po niemiecku.

Ciekawy wątek wypowiedzi dziennikarzy w kontekście reakcji za granicą 
stanowiły wreszcie ich opinie na temat specyfiki pracy korespondentów euro
pejskich (brukselskich, sztrasburskich itd.), będących - wedle ich oceny - jed
nocześnie dziennikarzami krajowymi i korespondentami zagranicznymi, po
nieważ wiele kwestii, o których decyduje się w Brukseli i innych instytucjach 
europejskich, ma bezpośrednie przełożenie na politykę krajową: (4) Istnieje 
różnica pomiędzy pracą klasycznego korespondenta europejskiego a pracą kla
sycznego korespondenta zagranicznego [...]. Różnica [polega na tym, że]: poli
tyka europejska jest jednocześnie polityką krajową, czyli jesteśmy tu jednocześnie 
korespondentami krajowymi i zagranicznymi. [...] U korespondentów zagranicz
nych jest [często dochodzi do] [...] duża reakcja zwrotna i korespondenci za
graniczni naturalnie myślą automatycznie o reakcjach zwrotnych na to, co robią, 
na kraj, o którym informują. W przypadku Europy jest to bardziej zagmatwa
ne, informują oni o 28 krajach i w związku z tym nie zawsze mają na uwadze, 
co zostanie być może odebrane we Francji albo we Włoszech, albo w Grecji, ale 
jesteśmy oczywiście tego świadomi, że to, co piszemy, a w szczególności komen
tujemy, jest zauważane również tam, a po części, i to jest tu najbardziej intere
sujące, jest odbierane jako oficjalne stanowisko [kraju]. Ze względu na tradycję 
w innych krajach, na przykład we Francji, zdarza się, że [...] stanowisko prasy 
traktowane jest na równi z oficjalnym stanowiskiem kraju [z którego ta prasa 
pochodzi].[...] Ma się [... ] uczucie, że mówi się, że my jako Niemcy we wszyst
kim tym, o czym piszemy, reprezentujemy ąuasi-oficjalne stanowisko rządu fe
deralnego albo Niemiec, a to jest w przypadku Niemiec, niemieckich mediów,

mich überhaupt gar keine Dimension. [...] was ich schreibe [...] wird [im Ausland] nicht zur 
Kenntnis genommen und oder kaum zur Kenntnis genommen, insofern, fehlt es da einfach an 
Resonanzboden. Im Übrigen schreibe ich ja nach bestem Wissen und Gewissen für meine Le
ser in Deutschland [...], also ich wüsste gar nicht, wie ich das genau machen soll, dass ich jetzt 
dabei berücksichtige, was der Grieche denken würde, wenn er es läse, was er aber nicht tut”.
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w znacznie mniejszym stopniu prawdą niż w przypadku mediów francuskich 
czy angielskich1^.

3.2.2.7. Znaczenie mediów niemieckich w debacie europejskiej

Mając na względzie tematykę niniejszego projektu, te wypowiedzi badanych, 
które w swej treści odnosiły się do kwestii znaczenia niemieckiego przeka
zu mediów w dyskursie europejskim, oczywiście należy uznać za szczególnie 
interesujące. Wynika z nich jednoznacznie, że przekaz mediów niemieckich 
(i ogólnie media niemieckie) cieszy się w Europie szczególnym zainteresowa
niem, co jest pochodną wewnątrzeuropejskiego statusu Niemiec. To z kolei 
oznacza, że znaczenie mediów krajowych i ich przekazu bardzo wyraźnie za
leży też od międzynarodowej pozycji kraju ich pochodzenia.

W swoich wypowiedziach badani dziennikarze niemieccy kilkukrotnie 
zwracali bowiem uwagę na to, że zarówno przekaz niemieckich mediów, jak 
i praca dziennikarzy niemieckich budzą w Europie szczególne zainteresowanie. 
Zdaniem jednego z respondentów świadczy o tym na przykład to, jak dużym 
zainteresowaniem cieszą się i jak pilnie są obserwowane w Europie, a szcze
gólnie w instytucjach europejskich, konferencje prasowe Angeli Merkel oraz 
niemiecki przekaz mediów, i to zarówno w zakresie polityki europejskiej, jak 
i niemieckiej polityki wewnętrznej: (1) Konferencję prasową po Radzie Europy 
robi każdy z 28 [krajów członkowskich]. Ipani Merkel też oczywiście robi kon
ferencję prasową i jest na niej naturalnie wielu kolegów z innych mediów [...].

184 „Es gibt einen Unterschied zwischen dem Job des klassischen Europakorrespondenten 
und des klassischen Ausländskorrespondenten [...]. Unterschied [ist]: die Europapolitik ist 
gleichzeitig auch Innenpolitik, also wir sind hier [...] gleichzeitig Auslands- und Inlandskor

respondenten. [...] Bei den Ausländskorrespondenten ist [...] große Rückwirkung und die 
Ausländskorrespondenten [...] denken automatisch natürlich immer an die Rückwirkung, 
dessen was sie tun, auf das Land, über das sie berichten. Bei Europa ist das diffuser, die be
richten über 28 Länder und haben dann nicht immer nur im Auge, was vielleicht in Frank
reich oder in Italien oder in Griechenland rezeptiert wird, aber es ist uns natürlich schon be
wusst, dass das, was wir schreiben, insbesondere kommentieren, auch dort registriert wird 
und zum Teil, das ist das Interessante, auch mal als offizielle Position gesehen wird. Also da 
geht es aufgrund der Tradition in anderen Ländern, wie Frankreich, nicht zuletzt, dass [... ] die 
Presse mit der offiziellen Position des Landes gleichgesetzt wird. [... ] Da gibt es [... ] das Ge
fühl, dass da gesagt wird, dass wir als Deutsche mit all dem, was wir schreiben quasi offiziel
le Positionen der Bundesregierung oder Deutschland vertreten und das ist in Deutschland, 
'n den deutschen Medien, viel weniger der Fall als es bei bei den französischen Medien oder 
englischen Medien der Fall ist”.

159



Rozdział 3. (Post)narodowa Europa w opinii niemieckich dziennikarzy

Oczywiście bardzo interesują się oni stanowiskiem niemieckim w danej kwestii. 
Jest wielka fascynacja i ogromne zainteresowanie. Zauważa się to oczywiście też 
na przykładzie własnych publikacji, że są one cytowane. Jeśli publikuje się coś 
na temat określonych planów/zamiarów, pomysłów albo kuluarów rządu fede
ralnego, to napotyka się ogromne zainteresowanie ze strony kolegów [z innych 
krajów]185; (1) [...] także każdy niemiecki dziennikarz albo niemiecki korespon
dent zauważa zainteresowanie innych kolegów z innych krajów i bardzo mu po
chlebia, choć żaden oczywiście się do tego nie przyzna, że inni koledzy chcą wie
dzieć, jak to jest teraz z tym Schäuble i tą Merkel, jest między nimi jakiś konflikt 
itd., słyszałeś coś. Czasem jestem nieprzyjemnie zaskoczony/zakłopotany, kiedy 
koledzy z innych krajów przychodzą i chcą się dowiedzieć czegoś o tym, co się 
myśli tu czy tam [o tym czy o tamtym]186 187.

185 „Die Pressekonferenz nach dem Europäischen Rat macht ja jeder der 28. Und Frau 
Merkel macht natürlich auch eine und es gibt natürlich viele Kollegen anderer Medien [...]. 
Die interessieren sich natürlich sehr für die jeweils deutsche Sicht. Da ist schon eine große 
Faszination und ein Rieseninteresse. Man merkt es natürlich auch an Geschichten, die man 
selber macht, dass die zitiert werden. Wenn man sozusagen über bestimmte Vorhaben, Ide
en oder was hinter den Kulissen der Bundesregierung passiert berichtet, stößt das auf großes 
Interesse bei den Kollegen”.

186 „[...] auch jeder deutsche Journalist oder deutsche Korrespondent merkt das Inte
resse der anderen Kollegen aus den anderen Ländern und wird, auch wenn das keiner zu
gibt, ein bisschen gebauchpinselt dadurch, dass die anderen Kollegen wissen wollen, was ist 
da jetzt mit dem Schäuble und der Merkel, gibt’s da jetzt einen Streit und so weiter, hast du 
was gehört. [... ] Ich finde es manchmal peinlich berührt, wenn dann die Kollegen aus ande
ren Ländern ankommen, die dann irgendwas wissen wollen, was man so hier und da denkt".

187 „Ich staune darüber, wie gut Menschen im europäischen Ausland über die deutsche Pres
selandschaft informiert sind. [...] keine irgendwie Medienprofessoren [...], sondern [...] Leute

Co ciekawe, to zainteresowanie przekazem mediów niemieckich w opinii 
badanych nie dotyczy wyłącznie kręgu europejskich polityków, ale także zwy
kłych odbiorców mediów w innych krajach, a wreszcie i samych mediów za
granicznych: (14) Jestem zdumiony, jak dobrze ludzie w Europie orientują się 
w niemieckim krajobrazie mediów. [...] nie żadni profesorowie medioznawcy 
[...], lecz [...] ludzie na ulicy, którzy po prostu bardzo dobrze wiedzą. Najpóź
niej po tym, jak „Focus” pokazał Afrodycie [środkowy] palec, wszyscy Grecy 
już znają „Focusa”, „Bilda”, „Spiegla”, „FAZ”, „SZ” [...]. To [...] godne uwagi, 
jak intensywnie spogląda się na niemieckie spektrum prasy. [...] Przykład Gre
cji -greckie media [...] bardzo interesują się tym i ciągle cytują, co komentują 
media niemieckie, o czym informują. No więc tu spojrzenie na media niemieckie 
jest zdecydowanie [... ] ostrzejsze niż spojrzenie niemieckich mediów na [...] eu
ropejski krajobraz mediów™7.
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Respondenci podkreślali również, że jako przedstawiciele mediów niemiec
kich niekiedy posiadają uprzywilejowaną pozycję w porównaniu do przedsta
wicieli mediów z innych krajów. Manifestuje się to między innymi łatwiejszym 
dostępem do rozmówców: (1) Kiedy składamy zapytanie o wywiad z szefem 
rządu innego kraju, to uzyskanie zgody nadal nie jest takie oczywiste. Jako me
dium niemieckiemu jest [...] trochę łatwiej1™. Zdaniem badanych tę szczegól
ną pozycję w dyskursie europejskim media niemieckie i ich przedstawiciele 
zawdzięczają pozycji oraz randze europejskiej i międzynarodowej Niemiec, 
co jednoznacznie dowodzi, że znaczenie mediów krajowych i ich przekazu 
bardzo wyraźnie zależy też od pozycji i rangi międzynarodowej kraju ich po
chodzenia: (14) To wynika z [...] przywództwa Niemiec. Naturalnie nie jest 
dla nikogo tajemnicą, jaką władzę [...] posiada obecnie rząd federalny w ne
gocjacjach europejskich. I żeby to zrozumieć, często sięga się po niemieckie me
dia. Dlatego to szczególne zainteresowanie okazywane niemieckim mediom ma 
związek z pozycją rządu federalnego w Europie1™-, (11) [...] myślę, że niemiec
kie media uzyskały w międzyczasie największy wpływ (może poza anglosaski
mi, które mają go z innych powodów, ponieważ one po prostu z uwagi na język 
mają najszerszy krąg odbiorców), ale co się tyczy zawartości, to [...] medialny 
dyskurs niemiecki jest w gremiach europejskich rzeczywiście traktowany bardzo 
poważnie190; (8) Ponieważ wszystkie kraje w Europie bardzo mocno przyglądają 
się Niemcom, to istotną rolę odgrywa, co niemieckie gazety piszą na temat po-

auf der Straße, die einfach extrem gut informiert waren. Spätestens seitdem .Focus der Aphro
dite [...] den Finger gezeigt hat, kennen die Griechen den ,Focus', ,Bild‘„Spieger, ,FAZ‘, ,SZ‘ 
[•••]. Das [...] ist doch beachtlich, in welcher Intensität auf die deutsche Presselandschaft 
geschaut wird. [...] Beispiel Griechenland - die griechischen Medien [...] sehr interessiert 
(sind) [... ] und ständig zitieren, was deutsche Medien kommentieren, was deutsche Medien 
berichten. Also da ist der Blick auf deutsche Medien durchaus [...] schärfer als jetzt der Blick 
der deutschen Medien auf die [...] europäische Presselandschaft”.

198 »Wenn man anfragt, um Interviews mit einem Regierungschef aus einem anderen 
Land zu bekommen, dann ist das immer noch nicht eine Selbstverständlichkeit. Das ist jetzt 
als deutsches Medium [...] noch etwas einfacher”.

199 „Na das knüpft an [...] die deutsche Vormachtstellung. Natürlich entgeht nieman
dem, wie viel Macht die [... ] Bundesregierung zurzeit beim Aushandeln europäischer Fragen 
hat. Und um dies zu verstehen, wird dann halt zurückgegriffen auf deutsche Medien. Deswe
gen [...] hängt das mit der Macht der Bundesregierung in Europa zusammen, dass den deut
schen Medien ein besonderes Interesse beigemessen wird”.

190 „[...] ich glaube, dass die deutschen Medien mittlerweile mit den größten Einfluss da 
haben (vielleicht noch mit den angelsächsischen, die haben das aus anderen Gründen, weil sie 
etnfach sprachlich am verbreitetesten sind), aber was die inhaltliche Linie anlangt, wird [... ] die 
deutsche mediale Öffentlichkeit in den europäischen Gremien schon sehr ernst genommen”. 
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Utyki rządu federalnego ¡polityki europejskiej. Jesteśmy, żeby to tak powiedzieć, 
dla innych krajów oknem na nasz własny rząd191.

191 „Da alle Länder in Europa sehr stark nach Deutschland gucken, spielt es eine wichti
ge Rolle, was deutsche Zeitungen schreiben über die Politik der Bundesregierung und über 
die Europapolitik. Wir sind sozusagen ein Fenster für die anderen Länder in Europa in un
sere eigene Regierung hinein”.

192 „Die [deutschen Medien] haben einen großen Einfluss, weil [...] die europäischen 
Entscheidungsträger wissen, [sie haben es hier] mit der Öffentlichkeit im größten Mitglieds
land zu tun. Das heißt, wenn die,Bild-Zeitung' oder das deutsche Fernsehen oder ,Der Spie
gel' bestimmte Linien vertreten, dann wird das von den europäischen Entscheidungsinstan
zen genau verfolgt und registriert [...]. Das heißt nicht, dass sie sich dem jetzt jeweils fügen, 
aber sie berücksichtigen es [... ] ”.

193 „[...] die Pressestelle der EU-Kommission macht jeden Tag Auswertungen der eu
ropäischen Presse. Und dann kriegen sie jeden Tag so eine fette Mappe an Artikeln, die in 
europäischer Presse über die Arbeit der EU stattfindet. Und da werden manchmal Artikel

Ta uprzywilejowana pozycja niemieckiego przekazu mediów w dyskursie 
europejskim nie oznacza jednak, że posiadają one jakiś bezpośredni wpływ 
na kształt europejskich decyzji politycznych. Także i w tym kontekście rola 
mediów zdaje się ograniczać wyłącznie do ich znaczenia jako źródła informa
cji - podobnie jak wspominano wcześniej - tym razem informacji na temat 
Niemiec, a także swego rodzaju barometru nastrojów: (11) [Niemieckie media] 

ogromny wpływ, ponieważ [...] europejscy decydenci polityczni wiedzą, 
że [mają tu do czynienia] z opinią publiczną największego kraju członkowskie
go. To znaczy, że kiedy „Bild-Zeitung” albo niemiecka telewizja, albo „Der Spie
gel” reprezentują określone stanowisko, to to jest dokładnie śledzone i rejestro
wane przez europejskie instancje decyzyjne [...]. To nie znaczy, że się oni temu 
podporządkowują, ale biorą to pod uwagę [...]192; (12) [...] biuro prasowe Ko
misji Europejskiej codziennie dokonuje przeglądu/oceny przekazu prasy euro
pejskiej. I codziennie dostają oni grubą teczkę z artykułami, które pojawiły się 
w prasie europejskiej na temat pracy UE. I czasami znajdują się tam artykuły, 
które uważane są za szczególnie ważne. I wiele naszych też już tam się znala
zło i koledzy nam je przysyłali, ponieważ oczywiście cieszyli się, kiedy pojawiali 
się tam w środku [tego zestawienia]. Dla nich dowodziło to oczywiście szalone
go oddziaływania. Czy to oddziaływanie na końcu coś zmienia, tego naprawdę 
nie potrafię powiedzieć. O to trzeba by zapytać polityków, którzy nie są już ak
tywni i są na emeryturze, czy kiedykolwiek działali pod wpływem mediów. My
ślę, że to się zdarza wyłącznie wówczas, kiedy ludzie działają pod presją/naci- 
skiem. [... ] Poza tym wszystko to służy po prostu tylko [... ] jako pewien rodzaj 
barometru nastrojów193. Choć status publikacji, przypisywany jej przez biuro

162



3.2. Wyniki analizy wypowiedzi uzyskanych w wywiadach z niemieckimi dziennikarzami

kratów europejskich, wskazuje być może jednak na nieco silniejszą pozycję 
mediów (także niemieckich) w europejskim dyskursie politycznym, niż chcieli 
by to przyznać sami dziennikarze.

3.2.2.8. Postulowana optyka prezentacji tematyki europejskiej

Wypowiedzi, które nawiązywały w swej treści do właściwej, w opinii badanych 
dziennikarzy, optyki widzenia kwestii europejskich oraz sposobu ich prezen
tacji, w większości wyrażały stanowisko, że pisanie po „europejsku” powinno 
być standardem i podstawowym elementem warsztatu dziennikarskiego. Poza 
tym kilku respondentów, będących głównie przedstawicielami prasy lokalnej, 
wyrażało przekonanie, iż w najbliższych latach należy się ponownie bardziej 
skupić na wyjaśnianiu Europy niż na jej opisywaniu. Jeden z badanych zwracał 
również uwagę, że „dwubiegunowa” optyka widzenia mediów, dość często spo
tykana, może skutkować polaryzacją postaw odbiorców w mediach krajowych.

Zwolennicy europejskiej perspektywy prezentacji kwestii związanych z in
tegracją jako standardowego sposobu postępowania w zawodzie dziennikarza 
argumentowali, iż po prostu uczciwość zawodowa wymaga, aby starannie opi
sywać rzeczywistość, a ta jest dziś bardziej wielowymiarowa niż w przeszło
ści. Oczywiście nie oznacza to, że należy zapomnieć o zobowiązaniach wobec 
własnego, najczęściej przecież wewnątrzkrajowego odbiorcy, ale wierność jemu 
nie może oznaczać przymusu upraszczania, spłycania czy stereotypizacji prze
kazu: (1) Nie trzeba tu być [...] specjalnie europejsko zainspirowanym, moim 
zadaniem jako dziennikarza jest przede wszystkim najpierw opisać wszystkie 
te wydarzenia [dosł. nurty/prądy]. Naturalnie jako [...] niemiecka gazeta ma 
się zobowiązania wobec niemieckiego czytelnika ale to nie znaczy, że na
leży pisać to, co będzie mu się podobać i utwierdzać go w jego uprzedzeniach194-, 

halt aufgenommen, die halt für besonders wichtig gehalten werden. Und da hatten wir auch 
mehrere schon, und die Kollegen, die schicken das, weil die freuen sich natürlich, wenn die 
da drin auftauchen. Das bedeutet für die natürlich eine Wahnsinnswahrnehmung. Ob diese 
Wahrnehmung am Ende etwas lenkt, das kann ich echt nicht sagen. Dazu müsste man Po
litiker, die nicht mehr aktiv sind, sondern im Ruhestand sind befragen und fragen, wurden 
Sie jemals durch Medienartikel gelenkt. Und ich glaube, das passiert nur, wenn Menschen 

unter Druck sind. [... ] Aber ansonsten dient das ganze einfach nur [... ] [als] eine Art Stim
mungsbarometer”.

194 „Da brauch man [...] gar nicht besonders europäisch inspiriert zu sein, als Journa
list ist es erstmal meine Aufgabe mir all diese Strömungen auch fair aufzuschreiben. Natür
lich hat man [...] als deutsche Zeitung Verpflichtungen gegenüber seinen deutschen Lesern 
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(4) [...] istnieją dwie płaszczyzny. A mianowicie, ta ogólna, gdzie nie ma zna
czenia, czy ja jako gazeta albo medium jestem totalnym zwolennikiem Europy 
albo totalnym eurosceptykiem, ponieważ nic nie zwalnia mnie od obowiązku 
porządkowania spraw, wyjaśniania ich, tłumaczenia. Dopiero w drugim kroku 
mogę rzeczywiście spróbować także komentować przebieg wydarzeń195. Wśród 
głosów uzyskanych w wywiadach znalazły się nawet takie, wedle których ko
nieczność możliwie rzetelnego - czyli wielowymiarowego - prezentowania 
kwestii europejskich jest także zobowiązaniem właśnie wobec własnego od
biorcy krajowego: (11) [...] ponieważ jestem korespondentem brukselskim i do
ciera do mnie, jak inne kraje widzą pewne kwestie, to próbuję [...] przekazać 
uczciwy obraz [tego], ale nie przez wzgląd na jakiś tam proces tworzenia się 
opinii w poszczególnych krajach członkowskich, ale dlatego, że uważam, że jest 
to ważne dla niemieckiego czytelnika196.

Jednocześnie z jednej strony badani wyrażali przekonanie, że dobre, rze
telne dziennikarstwo w rezultacie automatycznie ma szansę przełożyć się na 
wzmocnienie procesu integracji, z drugiej jednak podkreślali, że nie jest za
daniem mediów wzmacniać czy osłabiać UE, a jedynie rzetelnie o niej infor
mować: (7) [...] służymy jej [integracji europejskiej] poprzez to, że uprawia
my po prostu lepsze dziennikarstwo i dlatego powiedziałbym, że nie chodzi o to, 
aby w końcu mówić, że musimy troszczyć się o to, żeby Europa się jednoczyła 
[dosł. zrastała]. Uważam, że powinniśmy po prostu uprawiać lepsze dziennikar
stwo197-, (8) Jesteśmy pośrednikiem [mediatorem] i działamy na własny rachunek 
[...]. No więc ja nie mam z tym problemu, jeśli któryś z kolegów ma krytyczne 
spojrzenie na Europę i wykonuje swoją pracę [...] nie mogą być nam narzuca-

[...], aber das heißt ja nicht, dass man ihm nach dem Mund redet oder in seinen Vorurtei
len gar bestätigt”.

1,5 „[...] [es] gibt zwei Ebenen. Nämlich die allgemeine, dass das ganz egal ist, ob ich als 
Zeitung oder als Medium totaler Pro-Europäer bin oder absoluter Euro-Skeptiker, mich das 
nicht von der Pflicht entbindet zu versuchen die Dinge einzuordnen, zu erläutern, zu erklä
ren. Erst im zweiten Schritt kann [ich] dann tatsächlich versuchen auch den Lauf der Dinge 
zu kommentieren”.

156 „[...] weil ich [...] Brüsseler Korrespondent bin und mitbekomme, wie die anderen 
Länder bestimmte Dinge sehen, ich versuche, [...] ein faires Bild zu vermitteln, aber nicht 
aus Rücksicht auf irgendwelche Meinungsbildungsprozesse in den anderen Mitgliedsstaaten, 
sondern, weil ich finde, dass das wichtig ist für die deutschen Leser”.

197 „[...] wir dienen ihr [der europäischen Integration] dadurch, dass wir einfach einen 
besseren Journalismus machen und deswegen würde ich sagen, geht’s nicht darum zu sagen 
am Ende, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass Europa zusammen wächst. Ich glaube wir müs
sen einfach besseren Journalismus machen”.
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ne żadne postawy, tylko musimy wykonywać naszą pracę i jeśli w naszej pracy 
konieczne jest, aby informować o niedociągnięciach/potknięciach, to musimy to 
robić. Oczywiście dlatego, że to w efekcie Europie pomaga. Ale to nie jest dla mnie 
uzasadnienie. Zrobiłbym to nawet wówczas, gdyby to nie pomagało Europie. Po 
prostu dlatego, że to mój dziennikarski obowiązek198. Nadmierne przywiązanie 
do własnej krajowej optyki prezentacji problematyki europejskiej może bo
wiem negatywnie wpływać na wiarygodność mediów krajowych, w tym kon
kretnym przypadku niemieckich, i powodować jej spadek: (3) [...] niemiec
kie media albo część niemieckich mediów sama nie robi sobie przysługi swoim 
przekazem na temat Grecji i przegrywa być może coś ze swojej wiarygodności199.

198 »Wir sind Vermittler und wir handeln auf eigene Rechnung [...]. Also ich kann gut 
damit leben, wenn ein Kollege einen sehr kritischen Blick auf Europa hat und seine Arbeit 
macht. [...] es kann für uns keine vorgegebenen Einstellungen geben, sondern wir müssen 
unseren Job machen und wenn es zu dem Job gehört, über Missstände zu berichten, muss 
das geschehen. Natürlich, weil auch das am Ende Europa voran bringt. Aber das wäre nicht 

meine Begründung. Ich würde es auch tun, wenn es Europa nicht voran bringt. Einfach, weil 
das meine journalistische Aufgabe ist”.

199 die deutschen Medien oder ein Teil der deutschen Medien tut sich selbst mit der 
Berichterstattung über Griechenland keinen Gefallen und verspielt vielleicht auch ein Stück 
Weit Glaubwürdigkeit”.

200 „[...] in den nächsten Jahren [... ] müssen wir uns widmen und [... ] versuchen zu er
klären [Europa zu erklären],[...] mit mehr Stimmen auch vielleicht, uns mehr mit Ursachen 
auch befassen”.

Poza tym badani wyrażali opinię, iż w najbliższych latach należy się po
nownie skupić na wyjaśnianiu Europy niż na jej opisywaniu, ponieważ coraz 
wyraźniejszy staje się w różnych krajach trend antyeuropejski: (2) [...] w la
tach kolejnych [...] powinniśmy się poświęcić próbie wyjaśniania [Euro
py], [...] może większą liczbą głosów, zajmując się częściej przyczynami [gene
zą] 200; (5) Media muszą znacznie częściej wracać do podstaw. Przykład. [... ] na 
Węgrzech istnieje silny trend antyeuropejski, który mocno wspierany jest również 
przez węgierski rząd, a także wielki zachwyt dla przekonania, że Europa i idea 
europejska to [wyłącznie] Bruksela i kupa biurokratów, którzy w większości są 
sterowani przez amerykańską i izraelską, i europejską finansjerę, i chcą szko
dzić Węgrom. Jednocześnie, co się tyczy inwestycji węgierskich, to w 90% Węgry 
finansują je ze środków unijnych. Pokazywanie takich sprzeczności, wskazywa
nie, gdzie Europa jest znacznie lepsza, niż na przykład jej reputacja, ukazywa
nie codzienności politycznej [wyraźnie podkreślone]: jak wiele z autostrad, jak 
wiele ze szkół, jak wiele z programów przeznaczonych dla mniejszości, które 

165



Rozdział 3. (Post)narodowa Europa w opinii niemieckich dziennikarzy

uważamy za oczywistość, jest finansowanych przez wspólnotę. Myślę, że tego 
robimy za mało201.

201 „Medien müssen sehr viel mehr an die Basis schauen. Beispiel. [...] in Ungarn bei
spielsweise gibt es einen heftigen antieuropäischen Trend, der auch von der ungarischen Re
gierung stark mitbefördert wird und eine große Begeisterung für die Idee, dass Europa und 
die europäische Idee vor allem Brüssel ein Haufen von Bürokraten ist, die im wesentlichen 
von der amerikanischen und israelischen und europäischen Finanzindustrie gesteuert wer
den und Ungarn schaden wollen. Gleichzeitig lebt Ungarn zu 90%, was seine Investitionen 
angeht von europäischen Geldern. Solche Widersprüche aufzuzeigen, zu zeigen wo Europa 
viel besser ist, als sein Ruf zum Beispiel, Alltagspolitik (betont) zu zeigen, wie viele von den 
Autobahnen, wie viele von den Schulen, wie viele von den Minderheitenprogrammen, die 
wir für selbstverständlich nehmen von der Gemeinschaft finanziert werden. Ich glaube, dass 
tun wir zu wenig”.

202 „[...] konkreter: [in der] Flüchtlingsdebatte [...] neigen die Medien [...] ein Stück 
dazu [...] sich [...] auf so ’ne Volksstimmung draufzusetzen [...] z.B. ,Bild-Zeitung7Sprin- 
ger Medien [...], [die] ’ne Stimmung im Volk noch verstärkten in diesem neuen kalten Krieg 
rund um die Ukraine [...] [sehr mächtig drauf auf die Russen geht], das so an das erinnert, 
was wir hier zurecht in Russland als russische Propaganda anprangern. Und der andere Pol, 
den ich für genauso problematisch halte, würde ich so einen .Gutmenschen Pol’ [...] [nen
nen], wo [...] dann letztlich [...] jeder Flüchtling als ganz toll ausgebildeter Zugewinn der 
Gesellschaft geschildert wird. Das ist auch problematisch. Durch diese Dinge wächst ver
mutlich die Kluft zwischen Gesellschaft und Medien. [...] Wahrscheinlich liegt das daran, 
dass [...] viele Medienleute [...] eherin Vierteln wohnen, wo jetzt nicht ein Asylantenheim für

Jeden z respondentów ostrzegał nawet, że trend ten może wzmacniać 
swoista dwubiegunowa optyka prezentacji kwestii europejskich (czarno-bia
ły schemat prezentacji), który coraz mocniej polaryzuje opinię publiczną: 
(6) [...] konkretnie: [w] debacie dotyczącej fal uchodźców [...] media mają 
pewną skłonność [...] do tego, aby podpinać się [...] pod pewne nastroje spo
łeczne [...] na przykład „Bild-Zeitung’7media Springera [...], [które] wzmac
niają tylko nastroje panujące w społeczeństwie w odniesieniu do tej nowej zim
nej wojny wokół Ukrainy [...] [bardzo mocno uderzają w Rosjan], co bardzo 
mocno przypomina to, co w Rosji słusznie piętnujemy jako rosyjską propagandę. 
A ten drugi biegun, który uważam za równie problematyczny, [nazwałbym iro
nicznie] „biegunem idealistów", gdzie [...] każdy uchodźca przedstawiany jest 
jako absolutnie świetnie wykształcony nabytek [dosł. zysk] dla społeczeństwa. 
To też jest problematyczne. Przez te rzeczy rośnie przypuszczalnie przepaść po
między społeczeństwem a mediami. [... ] Prawdopodobnie jest to spowodowane 
tym, że [...] wielu ludzi mediów [...] raczej mieszka w dzielnicach, w których 
nie stawia się kwater dla azylantów na 800 osób. [...] Za mało jest trzeźwej, 
naświetlającej analizy i wyjaśniania [...] pomiędzy tym „biegunem idealistów” 
a przeklinaniem od razu w diabły [potępieniem]202.
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3.2.2.9. Bariery strukturalne na rynku mediów

Wyrażane przez badanych dziennikarzy niemieckich postulaty i uwagi (zob. 
powyżej), dotyczące właściwej - w ich opinii - optyki ukazywania w przeka
zie kwestii europejskich, najczęściej związane z warsztatem zawodowym (rze
telnością dziennikarstwa, jego jakością), nabierają szczególnego znaczenia 
w kontekście wielości barier wewnętrznych, na jakie - w świetle uzyskanych 
odpowiedzi - badani napotykają w swojej pracy na współczesnym rynku me
dialnym. Według badanych bariery strukturalne obecne na tym rynku sku
tecznie uniemożliwiają mediom realizację pełnego spektrum ich funkcji spo
łecznych w odniesieniu do procesu międzynarodowej komunikacji politycznej.

Wśród barier strukturalnych, najskuteczniej blokujących media i dzien
nikarzy w realizacji ich zadań społecznych, najczęściej wskazywano kwestie 
ekonomiczne. Kryzys finansowy, jaki od lat dotyka media, staje się widoczny 
w różnych aspektach ich funkcjonowania. Jego przejawami są między innymi 
nasilający się proces tabloidyzacji, a także niesamowite przyspieszenie tempa 
przekazu mediów, które negatywnie wpływają na jego jakość, a przez to z całą 
pewnością nie służą międzynarodowej komunikacji politycznej: (4) Nakła
dy spadają, dochody z reklam [spadają] [...]. Istnieje konkurencja pomiędzy 
wszystkimi możliwymi gatunkami mediów [...], to znaczy, że my dzisiaj znacz
nie bardziej koncentrujemy się na rozwoju w krótkiej perspektywie czasu: na za
ostrzaniu [konfliktów], dramatyzacji, personalizacji, skandalizacji [tu rozumia
ne jako cechy tabloidyzacji], a mniej na kwestiach długofalowych. [...] tempo 
publikacji piekielnie przyspieszyło [...]. [musi się] budzić wrażenie, [...] żerna 
się coś na wyłączność [czego nie mają inni]203. Kryzys finansowy, który doty
ka media, powoduje również, że brukselskie redakcje są zdecydowanie mniej 
liczne, niż wymagałyby tego zadania dziennikarskie, jakim korespondenci eu
ropejscy powinni sprostać w ich codziennej pracy: (1) Biura berlińskie [należą
ce do redakcji mediów krajowych] są najczęściej dużo, dużo bardziej liczne niż 
brukselskie [które obsługują] 28 rządów oraz Komisję i Parlament Europejski,

800 Asylanten hingestellt wird. [...] Die nüchterne, aufklärende Analyse und Erzählung eher 
zu kurz kommt [... ] zwischen dem Gutmenschenansatz und einer was weiß ich Verteufelung”.

203 „Die Auflagen gehen zurück, die Werbeerlöse [gehen zurück] [...] Es gibt eine Kon
kurrenz zwischen all den verschiedenen Mediengattungen [...], das heißt, dass wir heute viel 

stärker auf kurzfristige Entwicklungen blicken: auf Zuspitzung, Dramatisierung, Personalisie
rung, Skandalisierung und weniger auf die langfristigen Fragen uns konzentrieren. [...] der 
Rhythmus immer höllischer geworden ist [...]. [man muss] den Eindruck erwecken, [...] dass 

man was Exklusives hat”.
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na przykład w naszym przypadku jest nas tu trzech, [a] [...] w Berlinie ponad 
dwudziestu ludzi204-, (11) [...] w zasadzie nie można się skarżyć. [...] pozycja 
przekazu dotyczącego UE jest wysoka [...]. Nie można powiedzieć, żeby to było 
zaniedbywane. To od strony ilościowej. Od strony jakościowej, [...] dają o sobie 
znać pewne ograniczenia, które są związane z sytuacją ekonomiczną mediów, 
przede wszystkim mediów drukowanych, które nie są w stanie zajmować się tema
tyką europejską w tym samym zakresie, jak to było być może wcześniej. No więc 
tu, w Brukseli, jest [dzisiaj] mniej dziennikarzy niż dawniej, ponieważ dla wielu 
wydawców jest to po prostu za drogie205; (12) Oczywiście Europa posiada teraz 
znacznie większe znaczenie w prasie niż jeszcze 10 czy 15 lat temu. [...] mimo 
to przekazu jest za mało. No więc my mamy jednego człowieka w Brukseli, a kil
ka lat temu mieliśmy trzech - to wiąże się naturalnie z sytuacją ekonomiczną 
gazet - a prawie wszystkie gazety zmniejszają najpierw [liczbę] koresponden
tów zagranicznych. Na przykład „FAZ” miała jeszcze do niedawna trzech ludzi 
w Moskwie... trzech! Teraz mają już tylko jednego jedynego i jednego, którego 
mają na spółkę z „Neue Zürcher [Zeitung] ” [.. ,]206.

204 „Berliner Redaktionsbüros sind meistens viel, viel besser besetzt als Brüsseler (für die 
dann 28 Regierungen, die Kommission und das Parlament), also in unserem Fall z.B. sind wir 
hier zu drift, [... ] in Berlin [... ] über zwanzig Leute”.

205 „[...] man kann sich eigentlich nicht beklagen [...]. Der Stellenwert der EU-Berichter
stattung ist doch recht hoch. [...] man kann nicht sagen, dass das vernachlässigt wird. Also 
das [ist] die quantitative Seite. Die qualitative Seite, [...] da gibt’s bestimmte Einschränkun
gen, die haben zu tun mit der wirtschaftlichen Situation der Medien, vor allen Dingen der 
Printmedien, die nicht mehr in demselben Maße in der Lage sind, sich um europäische The
men zu kümmern, wie vielleicht früher. Also es gibt weniger Journalisten hier in Brüssel als 
früher, weil das einfach vielen Verlagen zu teuer ist [... ] ”.

206 „Natürlich hat Europa mittlerweile eine größere Bedeutung in den Zeitungen als es 
noch vor 10 oder 15 Jahren der Fall war. [...] trotzdem wird hier zu wenig vermittelt. Also 
wir haben einen Mann in Brüssel, wir hatten vor ein paar Jahren drei - das hat natürlich was 
mit der ökonomischen Situation der Zeitungen zu tun - und so gut wie alle Zeitungen redu
zieren als erstes Ausländskorrespondenten. Also zum Beispiel die ,FAZ‘ hatte bis vor kurzem, 
bis vor wenigen Jahren, drei Leute in Moskau... drei! Jetzt haben sie nur noch einen eigenen 
und einen, den sie sich mit der .Neuen Zürcher [Zeitung]' teilen [...]”.

Sytuacja ta jest niekorzystna nie tylko z punktu widzenia międzynarodowej 
komunikacji politycznej, ale również komunikacji politycznej dokonującej się 
na poziomie krajowym. Trend ten należy uznać za niekorzystny z uwagi na za
kres decyzji, co prawda podejmowanych w instytucjach europejskich, ale od
noszących się bezpośrednio do życia obywateli poszczególnych państw człon
kowskich UE: (13) No więc z całą pewnością [...] jest jeszcze za mało przekazu 
o Europie. Ale jeśli spojrzeć [...], gdzie siedzi większość dziennikarzy [...], to 
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przede wszystkim są to stolice państw, Berlin, Paryż itd. [...] przy czym [...] od 
70% do 80% ustaw [regulacji prawnych obowiązujących] w Niemczech jest sta
nowionych w Brukseli, ewentualnie Strasburgu, [...] a jeśli tak jest, to trzeba by 
było w zasadzie powiedzieć: [...] co wy wszyscy robicie jeszcze w Berlinie? Mu
zyka gra przecież w zasadzie w Brukseli i Strasburgu107.

207 »Also es wird sicherlich [...] noch eher zu wenig über Europa berichtet. Also wenn 
sie mal gucken, [...] wo sitzen die meisten Journalisten [...], dann ist das in den nationalen 
Hauptstädten, Berlin, Paris, so. [...] wobei [...] 70% bis 80% der Gesetze in Deutschland wer
den eigentlich schon in Brüssel, beziehungsweise Straßburg vorgeschrieben, [...] wenn dem 
so ist, dann müsste man ja eigentlich sagen: [...] was macht ihr alle da noch in Berlin? Die 
Musik spielt doch eigentlich in Brüssel und in Straßburg”.

208 „[...] die Medien, zumindest in Brüssel, aufgrund des Spardrucks, dem sie unterliegen, 
Bussen Korrespondentenstellen streichen”.

205 »Wir kooperieren ja mit [...] drei [...]-Zeitungen, die haben alle viel weniger Platz 
als wir. Und die machen viel weniger politische Berichterstattung als wir und noch weniger 
Auslandsberichterstattung. [...] [es] ist manchmal schwierig, den Korrespondenten dazu zu 
bringen, [...] nur für uns [zu berichten]. Weil sie sagen: .Nein, nur für Euch kann ich es nicht 

fachen, zu großer Aufwand, wenn die anderen es nicht nehmen”.

Badani dziennikarze w swoich wypowiedziach dawali raczej wyraz oba
wom, że kurs oszczędnościowy będzie się utrzymywał jeszcze długo. Przemia
ny strukturalne, dokonujące się na rynku mediów, które przyniosły w rezulta
cie głęboki kryzys finansowy, nie miną przecież tak po prostu. Dotykają one 
zaś w szczególności tradycyjną prasę drukowaną. Musi ona sięgać po rozwią
zania niesprzyjające poprawie jakości przekazu: (1) [...] z powodu przymusu 
dokonywania oszczędności, któremu podlegają media, muszą one, przynajmniej 
w Brukseli, muszą redukować liczbę korespondentów106; (12) Współpracujemy 
z trzema gazetami, które wszystkie mają mniejszą objętość [dosł. mniej miejsca] 
niż my. I one publikują dużo mniej doniesień o polityce niż my i jeszcze mniej do
niesień z zagranicy. [...] czasami jest trudno namówić korespondenta, [...] aby 
[napisał] coś tylko dla nas. Ponieważ mówią oni: „Nie, tylko dla was nie mogę 
tego zrobić, za dużo zachodu, jeśli inni tego nie wezmą”109.

W tym kontekście badani dziennikarze jedyną nadzieję wiązali z we- 
wnątrzredakcyjnym przepływem personelu, który - przez stale dokonującą 
się wymianę w procesie socjalizacji zawodowej - może sprawić, że posiada
na przez dziennikarzy „europejska” wiedza i doświadczenie staną się swoistą 
barierą dla procesu obniżania jakości przekazu z uwagi na konieczność cięcia 
kosztów: (1) [... ] wielu korespondentów było także tutaj (w Brukseli) i kiedy wra
cają oni [do kraju], to ta cała ogólnoeuropejska perspektywa jest wnoszona do 
redakcji w kraju. Przez tę ciągłą wymianę może ona zarazić [dosł. zafarbować] 207 208 
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kolegów, którzy nie znają Europy z tak bliska, ewentualnie nie znają z tak bliska 
przekazu na temat Brukseli i UE210.

210 „[...] viele Korrespondenten sind auch hier (in Brüssel) gewesen und [wenn sie] zu
rück kehren, wird [...] die gesamteuropäische Perspektive in die Heimatredaktionen getra
gen. Durch diesen ständigen Austausch kann diese Perspektive auch auf die Kollegen abfär
ben, die Europa nicht aus nächster Nähe kennen, bzw. die Brüssel- oder EU-Berichterstattung 
nicht aus nächster Nähe kennen”.

3.2.3. Wypowiedzi dziennikarzy dotyczące Unii Europejskiej

Wypowiedzi dziennikarzy niemieckich odnoszące się do UE dotyczyły przede 
wszystkim takich kwestii jak sam sposób pojmowania idei integracji europej
skiej, a następnie także oceny obecnej kondycji UE oraz opinii badanych dzien
nikarzy na temat twierdzeń Ulricha Becka o sposobach rozwiązania obecne
go kryzysu UE. Na zakończenie tej części rozważań analizie poddane zostały 
także wypowiedzi badanych dotyczące formułowanych przez nich prognoz 
na temat przyszłości Unii, czyli ich opinii na temat tego, jak UE będzie wyglą
dała za 10 lat, a wreszcie i kwestii ich własnych życzeń dotyczących przyszłego 
kształtu UE, to znaczy tego, czego oni sami chcieliby dla Europy w perspek
tywie najbliższej dekady.

3.2.3.1. Sposób pojmowania idei integracji

Treść wypowiedzi uzyskanych w trakcie wywiadów wskazuje, że badani dzien
nikarze niemieccy pojmowali ideę integracji europejskiej w sposób złożony. 
Największą grupę stanowiły wypowiedzi, w których świetle integracja oceniana 
i postrzegana była przez respondentów jako proces zdecydowanie pozytywny, 
ale trudny i skomplikowany. Część dziennikarzy, opierając się na perspektywie 
historycznej, definiowała natomiast integrację europejską jako proces gwaran
tujący na naszym kontynencie pokojowe współistnienie różnych państw naro
dowych, a dzięki temu i szansę na dobrobyt. Inni respondenci wskazywali na 
wspólnotę wartości jako nośny element jedności europejskiej, lecz nader czę
sto w deklaracjach tych zauważalny był, przebijający się z treści wypowiedzi, 
mniej lub bardziej świadomie stosowany przez respondentów podział na dwie 
kategorie członków UE. Wśród uzyskanych wypowiedzi znalazły się wreszcie 
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i takie, które wskazywały, że pojęcie integracji nie jest pojęciem dla wszystkich 
tożsamym, a jego rozumienie może być różnorodne.

Respondenci wyrażający opinię, że integracja to proces pozytywny, choć 
trudny, podkreślali jego dynamiczny charakter: (4) [...] za tym stoi coś, co nie 
jest łatwo przekazać, [a mianowicie] że jedność europejska jest w sumie raczej 
procesem. Nie jest czymś stabilnym211. Wśród elementów składających się na 
ten proces badani wskazywali między innymi konieczność zrzeczenia się części 
suwerenności przez kraje członkowskie, co nie obywa się bez problemów. Inną 
kwestią budzącą wiele wątpliwości jest często podnoszony brak czytelnej legi
tymizacji decyzji podejmowanych na płaszczyźnie europejskiej: (3) [...] pro
ces integracji [jest] wynikiem ostatnich 50-60 lat [...]. Cedowanie uprawnień 
i kompetencji przez państwa narodowe na inny poziom, co nie obywa się bez 
problemów. [...] nie jest to proces statyczny[...] onsięzmienia [...] jest podatny 
na zachwiania/wrażliwy/delikatny. Przeżywamy właśnie głęboki kryzys, a do tej 
pory ten proces zapewniał Europie pokój i dobrobyt. Dla mnie kojarzy się on więc 
pozytywnie pomimo deficytów demokratycznych dotyczących legitymizacji212. 
Wskazywano też na takie elementy składowe procesu integracji, jak zniesie
nie granic, stworzenie wspólnych struktur instytucjonalnych, a także wspól
nej waluty: (7) [...] Europa nie jest niczym innym jak postępującym procesem 
integracji. [...] Wszystko, co my dzisiaj kojarzymy z Europą, jest zrastaniem 
się, jest zniesieniem granic, jest [wspólnymi] strukturami, na przykład wspólną 
walutą, jest w zasadzie zniesieniem prawie całej myśli narodowo-państwowej, 
a przez to postępującą integracją. [...]. Europa JEST więc procesem integracji213.

211 ,,[...] dahinter steht, was nicht mehr so leicht zu vermitteln ist, dass j a die europäische 
Einigung eher ein Prozess ist. Es ist nicht etwas, was stabil ist”.

212 >,[...] der Integrationsprozess [ist] das Ergebnis der vergangenen 50-60 Jahre [...]. Ein 
Abtreten nationalstaatlicher Befugnisse und Kompetenzen an eine andere Ebene, was nicht 
unproblematisch ist. [... ] es ist kein statischer Prozess [... ] er wandelt sich [... ] es ist ein an
fälliger Prozess. Wir erleben gerade eine große Krise und bislang hat dieser Prozess Frieden 
und Wohlstand in Europa gesichert. Für mich ist er also, trotz demokratischer Defizite bei 
der Legitimation, [...] positivkonnotiert”.

213 >,[...] Europa ist ja nichts anderes als ein fortwährender Integrationsprozess. [... ] Alles 
was wir heute mit Europa verbinden, bedeutet Zusammenwachsen, bedeutet fallen lassen von 
Grenzen, bedeutet [gemeinsame] Strukturen, z.B. eine gemeinsame Währung, ist im Grunde 
die Aufhebung fast aller nationalstaatlicher Gedanken und damit fortwährende Integration. 
[■••]. Also Europa IST ein Integrationsprozess”.

W swoich wypowiedziach respondenci chętnie odwoływali się rów
nież do perspektywy historycznej procesu integracji jako argumentu 
usprawiedliwiającego jej istnienie: (4) [...] na proces integracji [...] należy 
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patrzeć [...] w perspektywie historycznej. Dzieło europejskiego zjednoczenia 
jest decydującą dziedziną dla utrzymania pokoju na Euro-kontynencie [dosł. 
Euro-Kontinent], a także dobrobytu i postępu społecznego. [...] Europa trwa 
nie bez przyczyny2'4. W tej perspektywie integracja kontynentu ma być gwa
rantem pokoju i dobrobytu, a sama idea europejska projektem pokojowego 
współistnienia: (9) [...] istotą Unii Europejskiej jest to, że jest ona projektem 
pokojowym próbującym jednoczyć z sobą narody europejskie, które od dzie
sięcioleci, od stuleci z sobą wojowały. To roszczenie oczywiście jest nadal waż
ne2'5-, (10) [...] ogólnie rzecz biorąc, w Europie procesu integracji chodzi o to, 
aby w sposób trwały stworzyć kontynent pokoju i dobrobytu. Czyli żeby nie po
wtarzać błędów z historii, a drugą ideą, która za tym stoi, jest na pewno myśl, 
żeby w zglobalizowanym świecie jako jedność po prostu mieć lepszą pozycję2'6-, 
(13) [...] w szczególe [...] Europa znaczy dla mnie [...] że nie ma tych wszyst
kich bramek celnych i w ogóle całego tego sprzętu granicznego [...]. W ogóle 
jest [...] dla mnie małym cudem, że [...] kraje, które [...] przez dziesięciole
cia [...] stulecia nie miały najlepszych relacji wzajemnych [a także prowadziły 
z sobą wojny] [... ] pomimo to dały radę z sobą nawiązać współpracę [...]. Tym, 
co wtedy, w latach 50., było genialne, była umiejętność połączenia oczywistych 
narodowych interesów w taki sposób, że każdy miał poczucie, że czerpie z tego 
jakąś wartość dodatkową, i myślę, że to też jest właśnie ta Europa, że w grun
cie rzeczy każdy ma poczucie, że to mu coś daje. [... ] To jest w zasadzie bar
dzo szczególny twór / nadzwyczajny konstrukt2'7-, (14) [...] proces integracji jest 
wielkim osiągnięciem. [...] to [...] współistnienie ostatnich dziesięcioleci jest na

214 „[...] den Integrationsprozess [...] muss man [...] in historischer Perspektive sehen. 
Das europäische Einigungswerk ist der entscheidende Sektor zur Erhaltung von Frieden auf 
dem Euro-Kontinent und auch von Wohlstand und sozialem Fortschritt. [...] Europa besteht 
nicht ohne Grund”.

215 „[...] der Kern der Europäischen Union ist, dass sie ein Friedensprojekt ist, das ver
sucht, Völker Europas, die über Jahrzehnte, Jahrhunderte miteinander teilweise im Krieg 
gelegen haben, zu verbinden. Das ist natürlich ein Anspruch, der nach wie vor wichtig ist”.

216 „[...] allgemein für Europa [in dem] Integrationsprozess geht es darum, um dauerhaft 
einen Kontinent von Frieden und Wohlstand zu schaffen. Also um die Fehler aus der Historie 
nicht zu wiederholen und eben die zweite Idee, die dahinter steckt ist sicherlich, um in einer 
globalisierten Welt einfach mit einer größeren Einheit besser da zu stehen”.

217 „[...] im Kleinen [...] bedeutet für mich Europa [...] die Zollschranken und über
haupt die ganzen Anlagen [... ] [sind] ganz weg [...]. Im Großen ist es [... ] ein kleines Wun
der, dass [...] Länder, die [...] über Jahrzehnte [...] Jahrhunderte nicht das beste Verhältnis 
hatten [auch Kriege geführt haben] [...] es dann doch geschafft haben zusammenzuarbeiten 
[...]. Das Geniale an dieser Idee damals in den 50er Jahren [war, dass] klare nationale Interes
sen, [...] so zusammengebündelt [wurden], dass jeder das Gefühl hatte, er hat einen Mehrwert 
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tym kontynencie jednak sytuacją wyjątkową. [...] Ale jest to przecież osiągnięcie 
cywilizacyjne o [...] ogromnie wysokiej [...] wartości, mierząc [...] wielkością 
spustoszeń i wojen i [liczbą] zabitych, którzy ponieśli śmierć z powodu konfliktów 
pomiędzy narodami europejskimi. I jeśli [...] integracja europejska [...] jako pro
jekt pokojowy wie, jak temu zaradzić, to jest to bardzo duże osiągnięcie. [... ] To 
jest [...] spojrzenie z perspektywy polityczno-pokojowej. [...] W tej perspekty
wie [...] leży [...] absolutnie zasadnicza [...] przesłanka legitymizacyjna dla 
Europy: Europy jako projektu pokojowego2111.

Badani definiujący integrację europejską jako wspólnotę wartości również 
podkreślali, że jej powstanie to proces, który nadal jest w toku i wciąż się do
konuje, ponieważ nie wszyscy członkowie Unii są przywiązani do pewnych 
wartości w tym samym stopniu, a ich utrzymanie będzie swoistym sprawdzia
nem dla procesu integracji. To właśnie w tych wypowiedziach dość często daje 
znać o sobie podział na „starą” Europę i nowych członków: (5) Proces integracji 
posiada [...] trojakie [znaczenie], [...] [1] [oznacza] próbę [...] ujednolicenia 
i pogłębienia norm etycznych i wartości wewnątrz Unii Europejskiej, to ozna
cza także zaznajomienie z tym, co stare kraje członkowskie rozumieją pod po
jęciem wspólnych wartości również tych, którzy dołączyli niedawno. [2] [ozna
cza] [,..] integrację nowych [...] wschodnich partnerów, którzy [...] od 2004 
roku byli przyłączani [do UE], gdzie jest jeszcze sporo do nadrobienia i [wielu 
do] przekonania [...] i [3] [oznacza] [...] próbę utrzymania dystansu wobec 
tych, którzy chętnie by się jeszcze przyłączyli, jednak nie są już mile widziani 
(Serbia, Turcja albo też Ukraina), ale w taki sposób, aby ich frustracja nie stała 
się tak duża, by traktować Europę [...] jako czynnik negatywny, jako - że tak 
powiem - frontową linię obrony219. Jeszcze wyraźniej podział ten zaznaczał się 

davon und ich denke, das ist eben auch so dieses Europa, dass im Grunde jeder [...] das Gefühl 
hatte, irgendwie bringt mir das was. [... ] Es ist schon eigentlich ein einzigartiges Gebilde [...]”.

218 Integrationsprozess eine ganz große Errungenschaft ist. [...] dieses [...] Mitei
nander der vergangenen Jahrzehnte hier auf diesem Kontinent doch eine Ausnahmesitua
tion ist. [...] Aber es ist doch eine zivilisatorische Errungenschaft von [...] unglaublich ho
hem [..,] Wert, gemessen an den [...] Verheerungen und an den Kriegen und an den vielen 
Toten, die hier [...] gestorben sind aufgrund eines feindlichen Gegeneinanders europäischer 
Völker. Und wenn die [... ] europäische Integration [... ] als Friedensprojekt [... ] das einzudäm
men weiß, dann ist das eine ganz große Errungenschaft. [...] Das ist [...] die Perspektive aus 
der friedenspolitischen Sicht. [... ] In der Hinsicht [...] ist [...] ein ganz wesentlicher [...] Le
gitimationshintergrund für Europa: Europa als Friedensprojekt”.

219 „Integrationsprozess heißt [...] dreierlei. [...] [1] den Versuch [...] ethische Nor
men und Werte innerhalb der Europäischen Union zu vereinheitlichen und zu vertiefen, das 
heißt auch die, die neu dazugekommen sind, anzufreunden mit dem was Kerneuropa unter 
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w wypowiedzi respondenta wyrażającego obawę, że proces integracji ma dziś 
przede wszystkim charakter ekonomiczny: (14) [...] trzeba jeszcze raz zasta
nowić się, [...] znaleźć uzasadnienie, [...] nie tylko historią legitymizować Eu
ropę. Czym Europa jest dzisiaj? [...] przeżywamy właśnie [...] kryzys legitymi- 
zacyjny w Europie, ponieważ [... ] rozumiemy ją przede wszystkim jako projekt 
ekonomiczny. I to stanowi część deficytu legitymizacyjnego [...]220. Tymczasem 
nierówności pod względem siły poszczególnych gospodarek narodowych na
dal pozostają spore, a jednocześnie bardzo zaniedbywana jest kwestia wspól
noty wartości, które uległy rozmyciu, zwłaszcza na płaszczyźnie politycznej, 
czego bardzo niepokojącym przykładem były Węgry (a dziś zapewne i Pol
ska). W tym kontekście autor wspomnianej wypowiedzi wyraźnie przypisywał 
nowym krajom członkowskim Unii przede wszystkim dążenie do dobrobytu 
(a nie do demokracji, czy do wolności) jako główny motyw dążenia do inte
gracji: (12) [...] czy istnieje coś takiego, jak polityczna Europa, czy też jest ona 
do tej pory wyłącznie Europą ekonomiczną? Zanim państwa stały się członkami 
UE, miały do wykonania cały katalog list i zadań. [...] jednak głównym mo
tywem przewodnim [...] było [...] lepiej [więcej?] konsumować [...]. Europa 
jest [...] raczej projektem ekonomicznym. Przede wszystkim projektem przezwy
ciężenia wojny pomiędzy odwiecznie wrogimi państwami [...], stworzenia za
leżności pomiędzy państwami, które w przeciwnym razie by się zwalczały, [...] 
70 lat później postępuje się zupełnie odwrotnie, na przykładzie Ukrainy: zmniej
sza się zależności, a fala konfliktów rośnie. [...] integracja się dokonuje [ale] na 
płaszczyźnie ekonomicznej istnieje centrum, państwa strefy euro i jeszcze kilka 
innych. [...] [poza tym] integracja dokonuje się, ale czy jest to integracja, któ
rą miało się na myśli, myśląc o wspólnej Europie, w to... muszę wątpić. No więc 
zwłaszcza na płaszczyźnie politycznej. Proszę spojrzeć na Węgry: Węgry robią, 
co chcą, zjeżdżają ze standardami demokratycznymi w dół [...]. Stąd powie
działbym, że istnieje integracja ekonomiczna, ona jest też rozsądna. Ale o wiele 

gemeinsamen Werten versteht. [2] [...] Integration der neuen [...] östliche Partnerstaaten, 
die [...] seit 2004 dazu gekommen sind, da ist [...] einiges an Aufholarbeit und Überzeu
gungsarbeit nötig [...] und [3] [...[der Versuch die, die jetzt dazukommen wollen, aber nicht 
mehr gern gesehen sind [Serbien, Türkei oder auch die Ukraine] so auf Abstand zu halten, 
dass die [ihre] Frustration nicht so groß ist, dass Europa [... ] zum Negativfaktor, als Abwehr
front sozusagen begriffen wird”.

220 „[...] [man] muss sich nochmal Gedanken machen, [...] Begründungen fin
de [n], [...] nicht nur die Geschichte [...] was Europa heute legitimiert. Was ist Europa heu
te? [... ] wir haben gerade [... ] eine Legitimationskrise Europas, weil [... ] wir Europa [... ] vor 
allem als ökonomisches Projekt begreifen. Und das ist Teil des Legitimationsdefizits [...]”. 
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za mało dzieje się na płaszczyźnie politycznej221. Co więcej, w opinii tego re
spondenta owo rozmycie, zamazanie wspólnoty wartości jako istotnej bazy dla 
procesu integracji powoduje bardzo poważną erozję wiarygodności wspólnoty 
europejskiej: (12) W tym momencie przeżywamy przesunięcie prymatu gospo
darki na prymat polityki. [...] I dlatego mam nadzieję, że jest teraz szansa, by 
opowiedzieć się za czymś takim jak wartości i wiarygodność, ponieważ to jest 
to, co zarzuca nam Putin, mówiąc: „Macie podwójne standardy". A zatem ten 
klasyczny zarzut stosowania podwójnych standardów, który wciąż na nowo sta
wiają nam autokraci, dyktatorzy, mówiąc: „Jak wam to potrzebne, to używacie 
korupcji i wtedy macie naszą ropę, ale potem zaczynacie nas tu pouczać o pra
wach człowieka”. To jest problem: sami siebie uczynimy niewiarygodnymi, jeśli 
będziemy dalej tak postępować, jak czynimy to teraz222.

221 »[...] gibt es so etwas wie ein politisches Europa oder ist es bisher nur ein ökono
misches Europa gewesen? Bevor Staaten EU-Mitglieder werden, haben sie natürlich einen 
riesigen Katalog an To-Do-Listen und Aufgaben abzuarbeiten. [...] aber der Hauptmotiva
tionsgrund [...] ist [...] besser konsumieren [...]. Europa ist [...] eher ein ökonomisches 
Projekt gewesen. Vor allem ein Projekt um Krieg zwischen ewig verfeindeten Staaten zu 
überwinden, [...] Abhängigkeiten zu schaffen, zwischen Staaten die sich sonst bekämpfen 
würden, [...] 70 Jahre später macht man genau das Gegenteil, am Beispiel der Ukraine: Man 
senkt Abhängigkeiten, und die Konfliktschwelle steigt. [...] die Integration findet statt [aber] 
Auf der ökonomischen Ebene gibt es einen Kern, Euroländer und ein paar andere innerhalb 
der Eurozone. [...] [ansonsten] Es findet eine Integration statt, aber ob das die Integration ist, 
die man eigentlich von der Idee eines geeinten Europas hat, das... muss man bezweifeln. Also 
gerade auf dem politischen Feld. Sehen Sie sich mal Ungarn an: Ungarn macht, was es will, es 
fahrt die Demokratiestandards runter [... ] Also von daher würde ich sagen, es gibt eine ökono
mische Integration, die ist auch vernünftig. Aber es gibt viel zu wenig auf der politischen Ebene”.

222 ,,Im Moment erleben wir die Verschiebung des Primats der Wirtschaft zum Primat 
der Politik. [...] Und deswegen hoffe ich schon, dass es jetzt eine Chance gibt, für so etwas 
wie Werte und Glaubwürdigkeit zu stehen, weil das ist das, was Putin uns dann vorwirft und 
sagt: >Ihr habt doch Doppelstandards'. Also dieser klassische Vorwurf des Double-standards, 
den uns Autokraten, Diktatoren immer wieder machen und sagen: ,Wenn’s Euch hilft, dann 
schmiert ihr und dann habt ihr unser Öl, aber dann fangt ihr an uns hier über Menschen
rechte zu belehren. Das ist das Problem: wir machen uns unglaubwürdig, wenn wir so weiter 
handeln, wie wir jetzt handeln”.

Inny respondent sugerował z kolei, że w ogóle debata na temat wartości ma 
charakter „typowo niemiecki”, ponieważ to Niemcy jakoby mieliby wykazywać 
szczególną tendencję do ideowego podchodzenia do tematu integracji. Na przy
kład francuski dyskurs europejski jest ponoć od tego wolny: (14) [...] Wciąż 
na nowo mam jakby wrażenie, że pojęcia są trochę rozmyte. Co mamy bowiem 
na myśli, kiedy mówimy o medium europejskim? Co mamy na myśli, kiedy mó
wimy o europejskiej sferze publicznej?[...] Co jest [co to znaczy] europejskie? 
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Myślę [...], że ta debata [...] jest debatą zasilaną wartościami w Niemczech 
[...], ponieważ w Niemczech [...] wciąż żywa jest jeszcze idea urzeczywistnie
nia planu stworzenia wielkiego [wspólnego] obszaru, który będzie się nazywał 
„Zjednoczone Stany Europy”. [...]! często myślę, i to jest też to, co zarzucam ta
kim ludziom jak Habermas [...], że ten ideał i definicje, których przy jego okazji 
używamy, często naprawdę bardzo skutecznie nadają się do tego, aby zamglić 
rzeczywistość. I tak, to jest po prostu bardzo niemiecka debata. Jeśli przyjrzeć się 
jej francuskiemu odpowiednikowi, to... no więc tam panuje wielki sceptycyzm 
w kwestii zrzekania się w jakimś zakresie z własnej suwerenności, w sensie: na 
rzecz federalnej Europy223. Inni badani - co ciekawe, głównie zatrudnieni w re
dakcjach prasy lokalnej - w ogóle zwracali uwagę, że problemem Unii okazuje 
się to, jak różnie interpretowana jest w krajach członkowskich idea integracji, 
jak wiele konfliktów może wynikać z tych odmienności: (10) Trzeba cały czas 
wciąż na nowo dokładnie przyglądać się temu, czym jest integracja [...] inte
gracja może również - [to znaczy to,] co powierzchownie przedstawiane jest 
jako integracja - prowadzić do powstawania większych napięć. [...] francuski 
minister gospodarki Macron powiedział, że bardzo chętnie zbudowałby Euro
pę od nowa i bardzo chętnie dokonywałby olbrzymich transferów finansowych. 
Bardzo chętnie stworzyłby europejski podatek. Powierzchownie patrząc, moż
na by to uznać za kolejny krok europejskiej integracji, ale naturalnie może być 
też tak, że jeśli Europa jeszcze do tego nie dojrzała, jeszcze nie jest na to gotowa, 
to to doprowadziłoby prędzej do niesnasek i kłótni. Ta z pozoru dobra, mają
ca sprzyjać integracji idea ostatecznie staje się zarzewiem konfliktu. [...] trzeba 
zawsze brać pod uwagę, aby [...] żadne z państw członkowskich w żaden spo
sób nie zostało oszukane, aby uwzględniać jakoś wszystkich ludzi, aby właśnie 

223 „[...] Ich habe so ein bisschen immer wieder so den Eindruck, dass die Begriffe 
einfach so schwammig sind. Also was meinen wir, wenn wir vom europäischen Medium 
sprechen? Was meinen wir, wenn wir von europäischer Öffentlichkeit sprechen? [... ] Was 
ist europäisch? Ich glaube [...], dass diese Debatte [...] [eine] wertegetriebene Debatte in 
Deutschland ist [...], weil es in Deutschland [...] eben einfach noch so ideal ist, einfach 
irgendwann einmal aufzugehen in einem großen Raum, der sich nennt .Vereinigte Staaten 
von Europa'. [...] Und ich glaube oft und das ist auch so das, was ich so Leuten wie Ha
bermas [...] vorwerfen würde, dass wir das Ideal und die Begrifflichkeiten, die dazu ver
wendet werden, oftmals echt sehr dazu taugen, vernebelt, also Tatsächlichkeiten zu verne
beln. Und ja es ist einfach eine sehr deutsche Debatte. Wenn man sich so ein bisschen das 
französische Äquivalent anschaut, die sich damit befassen... Also da ist doch sehr große 
Skepsis, wenn es darum geht, irgendwie staatliche Souveränität abzugeben im Sinne eines 
föderalen Europas”.
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pozbywać się narodowych egoizmów224. Badani nie mieli też raczej wątpliwości 
co do faktu, że UE znajduje się obecnie na rozdrożu: (6) [...] sukces albo po
rażka [...]. Dorastałem z tym, że Unia Europejska stale się powiększała i stale 
pogłębiała się jej integracja. Także małe cofnięcia zawsze mimo wszystko pro
wadziły do tego, że UE ostatecznie stawała się silniejsza. Teraz widzę UE ra
czej na rozdrożu [,..]225.

224 „Was ist Integration, muss man sich immer genauer angucken [...] eine Integration 
kann ja auch - [di. das,] was vordergründig als Integration verkauft wird - dann zu größerer 
Spannung führen. [...] der französische Wirtschaftsminister Macron [hat] gesagt, [er] würde 
Europa gerne neu bauen und er würde gerne großartigere Finanztransfers machen. Er würde 
gerne eine europäische Steuer etablieren. Das könnte man jetzt vordergründig als europäi
schen Integrationsschritt sehen, aber es kann natürlich so sein, dass, wenn Europa noch nicht 
reif ist, noch nicht weit genug ist, dass es dann auch eher in Streit und Zwistigkeiten ausar
tet. Das dann eine vordergründig gute, integrative Idee dann am Ende eher Streit sät. [...] es 
muss immer so geguckt werden, dass [...] sich kein Nationalstaat in irgendeiner Form über
vorteilt fühlt, dass eben alle Leute in irgendeiner Form mitgenommen werden und eben na
tionale Egoismen da wegkommen”.

225 „[...] Erfolg oder Scheitern [...]. Ich bin [...] damit aufgewachsen, dass die Europäi
sche Union ständig größer wurde und sich in ihrer Integration ständig vertieft hat. Auch ein
zelne Rücknahmen haben trotzdem immer wieder dazu geführt, dass die EU letztlich stärker 
geworden ist. Jetzt sehe ich die EU eher an einem Scheidepunkt [...]”.

226 „Der Integrationsprozess ist [...] Kernbestandteil von Europa. Europa ist [...] der Weg. 
Europa ist nicht das Ziel, Europa ist ein fortwährender Weg. [Wohin?] [...] es gibt mindestens 
28 [...] Antworten darauf. [...] die Perspektive auf das [...] Ziel von Europa [...] ist sehr na
tional [...] bestimmt. [...] die deutsche Perspektive im Sinne eines [...] föderalen Staatenver
bundes mit [... ] weitgehender Abgabe von Souveränität im Hinblick auf eine supranationale 
Ebene [.,.]. [.,. ] [es] ist eine sehr, sehr deutsche Perspektive [...]. Insofern ist das eine Frage, 
die permanent verhandelt wird. Und ich glaube auch nicht, dass wir kurz davor stehen, da 
eine Antwort [...] eine verbindliche geliefert zu bekommen”.

Respondenci nie mieli również złudzeń - znalezienie w Europie spójnej 
odpowiedzi na pytanie, co jest celem/sensem integracji nie nastąpi w jakiejś 
bliższej perspektywie: (14) Proces integracji jest [...] centralnym elementem 
składowym Europy. Europa jest [...] jest drogę. Europa nie jest celem, Europa 
jest ustawiczną/ciągłą/nieprzerwaną drogę. [Dokąd?] [...] istnieje przynajmniej 
28 [...] odpowiedzi na to pytanie. [...] perspektywa celu [...] Europy [...] jest 
rozumiana bardzo [...] narodowo. [...] w perspektywie niemieckiej jest [..^fe
deracyjną wspólnotą państw [...], które w istotnym zakresie przeniosły własną 
suwerenność na płaszczyznę ponadnarodową [...]. [...] [to] bardzo, bardzo 
niemiecka perspektywa [...]. jest to zatem pytanie, które podlega nieustannej 
negocjacji. I nie sądzę, że w najbliższym czasie staniemy w obliczu odpowiedzi, 
która stanie się [...] wiążąca226.
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3.2.3.2. Ocena kondycji Unii Europejskiej

W wypowiedziach respondentów, które zawierały ocenę stanu i kondycji UE, 
zdecydowanie dominował ton pesymistyczny. Badani dziennikarze niemieccy 
wyrażali pełne obaw opinie, że Unia jest dziś podzielona, zagrożona, że w Euro
pie słabnie pragnienie głębszej integracji, że w zapomnienie odchodzi idea ever- 
-closing-union, a wobec tego postęp integracji jest obecnie szczególnie trudny, 
podczas gdy nie ma nigdzie żadnego nowego pomysłu na Europę. Podkreślali, 
iż dzieje się tak między innymi dlatego, że w Europie niestety nader często nie 
docenia się tego, co już zostało osiągnięte, że dla wielu ludzi stało się to dziś 
zbyt oczywiste. Badani dziennikarze byli przy tym jednocześnie świadomi, 
że projekt europejski nie jest doskonały i nadal wymaga wielu poprawek oraz 
zmian, czego przykładem - w ich ocenie - miałaby być chociażby unia walu
towa. Respondenci obawiali się także, iż proponowane obecnie rozwiązania 
/ sposoby przezwyciężenia istniejącego obecnie w UE kryzysu nie przyniosą 
oczekiwanych rezultatów; nie wiadomo, czy po prostu się sprawdzą. Według 
niektórych badanych w istniejącej sytuacji proces jedności europejskiej swo
jej legitymacji powinien szukać u zwykłych Europejczyków. I tylko nieliczni 
optymistycznie wyrażali nadzieję, że proces integracji ostatecznie zwycięży, 
ponieważ on zawsze pogłębiał się właśnie przy okazji kryzysów.

Podział Europy, o którym mówili niemieccy dziennikarze, nie przebiegał 
wyłącznie wzdłuż granic poszczególnych krajów członkowskich Unii. Rozej
ście to nastąpiło również wewnątrz społeczeństw, ponieważ dzisiejsza Europa 
jest przede wszystkim Europą polityków, nie obywateli: (2) [...] w przypad
ku Europy trzeba rozróżniać: kim jest ta Europa? Dla kogo? [... ] Europa społe
czeństwa, [...] Europa polityków. [...] dychotomia, gdzie raczej nie rozumieją 
się [... ] dwie strony albo więcej stron. [... ] społeczeństwo, jest oczywiste, że dla 
wielu Bruksela jest po prostu niezrozumiała [...], wielu ma wrażenie, że płaci, 
że przede wszystkim Niemcy płacą za dużo, [...] podczas kiedy z drugiej stro
ny, [...] na płaszczyźnie polityków, [...] także tutaj trzeba wprowadzić rozróż
nienie. W części [...] krajów zachodnioeuropejskich proces integracji europej
skiej posuwa się bez pytania. [...] A z drugiej strony mamy także [...] (patrz 
Grecja i Wielka Brytania) mamy oczywiście te tendencje do odrywania się/ 
wyjścia [.. .]227.

227 „[...] für Europa muss man unterscheiden: wer ist dieses Europa? Für wen? [... ] Europa 
der Bevölkerung, [... ] Europa der Politiker. [... ] eine Zweiteilung, wo sich [... ] zwei oder auch 
mehr Seiten gar nicht mehr wirklich verstehen. [... ] die Bevölkerung, es ist ja offensichtlich,
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Poza tym Europę dzieli kryzys strefy euro. Państwa starej Europy, szuka
jąc dróg jego rozwiązania, są zdaniem badanych tak dalece skoncentrowane 
na sobie, że nie uwzględniają w swojej optyce pozostałych państw członkow
skich do tej strefy nienależących, a to bardzo zagraża UE: (5) [...] proces in
tegracji [...] jest bardzo trudny, szczególnie dlatego, że Europa koncentruje się 
w tym momencie na tym, aby sama się ratować. Czy to się uda, nie wiem, stre
fa euro grozi rozpadem, stare kraje członkowskie zajmują się stworzeniem dla 
siebie nowych reguł, zostawiając innych na marginesie, tak że myślę, że proces 
integracji jest teraz skrajnie zagrożony. [...] Myślę, że Unia Europejska jeszcze 
nigdy nie była tak blisko niebezpieczeństwa implozjijak teraz226.

Jeszcze większe niebezpieczeństwo wynika, zdaniem badanych, z nałoże
nia się kryzysu gospodarczego strefy euro na kryzys polityczny związany z falą 
uchodźców, która w 2015 roku zalała UE. Kryzys w strefie euro ujawnił sła
bość wielu gospodarek narodowych, ale nadal istniały instrumenty polityczne 
umożliwiające znalezienie rozwiązania. W przypadku kryzysu uchodźczego, 
zdaniem respondentów, mamy natomiast do czynienia z sytuacją, która ujaw
niła ponad wszelką wątpliwość słabość i niedosyt istniejącego instrumenta
rium politycznego wewnątrz UE. Ta słabość w połączeniu ze skutkami - tak
że społecznymi - obu kryzysów może, jak sformułował to jeden z badanych, 
dosłownie „wysadzić” Unię: (7) Myślę, że wielu [...] widzi siebie dzisiaj jako 
Europejczyków i nawet jeśli jest się urodzonym w Niemczech albo Francji, albo 
we Włoszech... to nie ma dzisiaj znaczenia, bo jest się Europejczykiem. Myślę 
jednak, że w kombinacji kryzysu strefy euro i kryzysu uchodźczego zbliżamy się 
do punktu zwrotnego, ponieważ chodzi tu o dwie rzeczy: o pieniądze i o resen- 
tymenty [...]. Obie niosą z sobą potencjał, który może rozsadzić Unię Europej
ską. I kiedy patrzę, że do Wielkiej Brytanii nie chce się wpuścić trzech tysięcy lu
dzi [uchodźców], I do jakich okropnych scen dochodzi na kanale [La Manche], 

dass vielen Brüssel einfach unverständlich ist [...], viele haben den Eindruck, dass sie, dass 
Deutschland insbesondere zu viel zahlt, [...] während auf der anderen Seite, [...] der poli
tischen Ebene, [...] auch da muss man [...] wieder unterscheiden. In Teilen [...] von den 
westeuropäischen Ländern [wird] der Integrationsprozess einfach vorangetrieben, ohne zu 
fragen. [... ] Und dann haben wir auf der anderen Seite auch [... ] (siehe Griechenland & Groß
britannien) natürlich diese quasi Abspaltungstendenzen [...]”.

228 ,,[...] Integrationsprozess [...] ist sehr schwierig, gerade deshalb weil Europa zur Zeit 
gerade darauf konzentriert ist, sich selbst zu retten. Ob das gelingt, weiß ich nicht, die Euro
zone droht zu zerfallen, Kerneuropa ist dabei, sozusagen, neue Regeln für sich selbst aufzu
stellen und die kleineren am Rande zu vergessen, so dass ich glaube, dass dieser Integrations- 
Prozess extrem gefährdet ist. [...] Ich glaube, dass die Europäische Union noch nie so sehr 
Gefahr lief zu implodieren wie zur Zeit”.
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a [chodzi o] te trzy tysiące ludzi... sądzę, że my w Bawarii przyjmujemy prawie 
tyle codziennie. [... ] nie ma w ogóle narzędzi wpływu, co się tyczy polityki obec
nej koalicji, która mówi: „musimy teraz zrobić coś na płaszczyźnie europejskiej. 
Kwestię uchodźców trzeba rozwiązać na płaszczyźnie europejskiej. Musimy po
rozmawiać o obowiązkowych kwotach przyjęć i musimy porozmawiać o tym, 
jak możemy się wzajemnie wspierać”. I jeśli się zapytać: „Dobrze, a jak chcemy 
doprowadzić inne kraje do tego, aby przyjmowały więcej uchodźców i jak moż
na to zorganizować?”, to nie ma na to odpowiedzi. Panuje wielka bezradność. 
W przeciwieństwie do kryzysu euro, gdzie Niemcy posiadały siłę nacisku i mo
gły powiedzieć: „OK, jak my nie zapłacimy, to nikt nie zapłaci... dlatego musi- 
cie nas troszkę słuchać”, teraz nie ma żadnego instrumentu nacisku. Jedynym 
instrumentem nacisku, którego można by użyć, jest ponowne zamknięcie granic. 
I rezygnacja z Schengen. I wtedy Znajdziemy się w odwrocie [procesu integra
cji]. I nie będzie już braku granic i Zjednoczonych Państw Europy. [...] myślę, 
że znajdujemy się w naprawdę niebezpiecznym punkcie229.

229 „Ich glaube, dass viele [...] sich heute als Europäer sehen und selbst, ob man jetzt in 
Deutschland geboren ist oder in Frankreich oder in Italien... darum geht’s jetzt eigentlich 
gar nicht, sondern man ist Europäer. Und ich glaube aber, dass wir in der Kombination von 
Euro-Krise und Flüchtlingskrise jetzt an so einen Scheidepunkt kommen, weil es um zwei 
Dinge geht: es geht um Geld und es geht um Ressentiments [...]. Beides bringt eben das 
Potenzial mit so eine Europäische Union auch zu zersprengen. Und wenn ich sehe, dass in 
Großbritannien dreitausend Leute nicht ins Land gelassen werden. Und zu welchen schreck
lichen Bildern es da kommt am Kanal und dreitausend Leute... das nehmen wir in Bayern 
ich glaube pro Tag fast auf. [...] es gibt überhaupt keinen Hebel, also wenn man jetzt hier die 
Koalitionspolitik anspricht, die da sagt ,wir müssen jetzt auf europäischer Ebene etwas tun. 
Die Flüchtlingsfragen müssen wir europäisch lösen. Wir müssen über Verteilungsspitzen 
reden und müssen darüber reden, wie wir uns gegenseitig unterstützen können. Und wenn 
man dann fragt, ja, wie wollen wir die anderen Länder dazu bringen, dass die auch mehr Zu
wanderung und Flüchtlinge aufnehmen und wie kann man das dann organisieren? Da gibt’s 
keine Antwort. Da herrscht große Ratlosigkeit. Also man hat im Unterschied zur Euro-Kri
se, als Deutschland ein Druckpotenzial hatte und sagen konnte ,okay, wenn wir nicht mehr 
zahlen, dann zahlt keiner... also deswegen müsst ihr [ein] bisschen auf uns hören“. Es gibt 
ja kein Druckpotenzial oder so. Das einzige Druckpotenzial, das sich bietet ist, die Grenzen 
wieder zuzumachen. Und Schengen fallen zu lassen. Und dann sind wir ja eigentlich in der 
entgegengesetzten Entwicklung. Dann passiert nichts mehr mit fallen lassen von Grenzen und 
Vereinigten Staaten von Europa. [...] ich glaube wir sind echt an einem gefährlichen Punkt”.

Wśród istniejących obecnie zagrożeń niemieccy dziennikarze, obok obec
ności głębokich podziałów wewnątrz UE, wskazywali także - w pewnym za
kresie będące pochodną tych podziałów - egoizmy narodowe, które z dużym 
natężeniem odrodziły się (i nadal się odradzają) w poszczególnych krajach 
członkowskich Unii. W sumie składają się one bowiem wewnątrz państw UE 
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na nader czytelny wzrost tendencji nieprzyjaznych europejskiej integracji: 
(10) [...] mamy ten kryzys uchodźczy, który pokazuje nam, że w Europie panu
ją {...} egoizmy narodowe i to samo można zaobserwować w przypadku kryzy
su greckiego230-, (14) [...] były już fazy, gdzie postęp [integracji] można było zo
baczyć wyraźniej niż dzisiaj. Ale również dawniej zdarzały się niepowodzenia 
(2009 - traktat lizboński). [...] Zawsze zdarzały się okresy regresu. Ale to, co 
właśnie jest w tym projekcie fascynujące, to to, że do tej pory zawsze [istniała] 
zgoda [...] co do tego, że będzie kontynuacja, że jakoś pokona się kryzys i regres 
i będzie kontynuacja. Zastanawiam się, jak długo jeszcze tak będzie z uwagi na 
wrogie Europie tendencje w poszczególnych krajach członkowskich231.

230 „[...] wir haben da ja diese Flüchtlingskrise, die uns wiederum zeigt, dass [in] Euro
pa [...] nationale Egoismen herrschen und man sieht das ja genauso bei der Griechenland
krise [...]”

231 „[...] es gab schon Phasen, wo irgendwie der Fortschritt deutlicher zu sehen ist als ir
gendwie in heutiger Zeit. Aber es gab auch früher Rückschläge (2009 - der Vertrag von Lis
sabon). [...] Es gab immer schon irgendwie Rückschritte. Aber das Spannende an diesem 
Projekt ist eben, dass bisher zumindest einen Konsens [bestand] [...], dass man weitermacht, 
dass man irgendwie Krisen und Rückschritte einsteckt und irgendwie weitermacht. Ich frage 
roich mitunter, wie lange das noch aufrecht erhalten werden kann angesichts der starken Eu
ropa-feindlichen Tendenz in den einzelnen Mitgliedsländern”.

232 ,,[...] die Sehnsucht nach einer größeren Integration hat natürlich an allen Orten ab
genommen. Sowohl bei der politischen Eliten bzw. bei großen Teilen der politischen Elite als 
auch bei der Bevölkerung”.

233 „Man merkt so von allen Seiten [...], Integration ist nicht mehr [...] das Maß aller 
Dinge, sondern es ist eine gewisse Distanz eingetreten. [...] Thema Griechenland [...], Integ
ration, mehr oder weniger Integration, [...] die britischen Wahlen, [...] Flüchtlinge, [...] auch 
an diesem Thema entscheidet sich der Integrationsprozess, [...] das werden Sie auch verfolgt 
haben, dass da von europäischer Solidarität nicht mehr so viel zu lesen, zu hören ist”.

W rezultacie tych tendencji, według badanych, wyraźnie dawało się odczuć, 
że pragnienie głębszej integracji wewnątrz Europy słabnie: (1) [...] naturalnie 
tęsknota za głębszą integracją osłabła w wielu miejscach. Zarówno w kręgach 
elit politycznych, jak i społeczeństwa232-, (2) Zauważa się to ze wszystkich stron 
[...], integracja nie jest [...] miarą wszystkiego, lecz pojawił się pewien dystans 
[...]. Temat Grecji [...] integracja [...] mniej czy więcej integracji, [...] brytyj
skie wybory, [...] uchodźcy, [...] także w tym kontekście decyduje się proces in
tegracji europejskiej, [...] na pewno sami Państwo śledzili, że w tej sprawie nie 
ma za wiele do usłyszenia i zobaczenia o solidarności europejskiej233.

Dzieje się tak nie tylko z powodu wspominanych już powyżej kryzysów 
dręczących Unię. Odpowiedzialne za ten stan rzeczy badani czynią przede 
wszystkim rozmycie wartości europejskich, które w założeniach miały być 
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wspólnym mianownikiem krajów członkowskich, silnie scalając Unię jako 
całość. Rozmycie tych wartości nastąpiło, ich zdaniem, w konsekwencji roz
szerzania UE: (10) [...] widzi się to przy rozszerzeniu UE, kiedy przyjmuje się 
do UE bardzo wiele [...] krajów i coraz więcej odejmuje w rubryce „identyfi
kacja”. Przy tym zatraca się ideę Europy, to, co za nią stoi, kiedy mówi się po 
prostu, że im więcej państw, tym lepiej, a przy tej okazji gubi się wartości pod
stawowe, zasadniczą ideę, i w ten sposób szkodzi się idei integracji, zamiast ją 
wzbogacać234. Kolejne rozszerzenie nie powinno się więc dokonać, zanim UE 
nie poradzi sobie z reformą własnych procedur: (9) [...] to prawda, że proces 
integracji stał się trudniejszy, ponieważ im większa stawała się Unia Europej
ska, tym trudniejsze stawały się procedury decyzyjne, porozumienie pomiędzy 
krajami członkowskimi. To wszystko nie stawało się prostsze. Obecnie mamy 
już 28 krajów członkowskich. [...]! stąd wewnątrz struktur [unijnych] trzeba 
mnóstwo zmienić przed przyjęciem kolejnych członków [...]235. W konsekwen
cji nawet na poziomie gabinetów rządowych, czyli wśród samych polityków, 
nastąpiło schłodzenie entuzjazmu europejskiego, a idea ever-closer union osta
tecznie przestaje obowiązywać: (1) Pozostało już niewiele gabinetów rządowych 
w krajach członkowskich, które w agendzie mają przyspieszenie integracji w rozu
mieniu „ever-closer union” zapisanej w preambule traktatu lizbońskiego236; (11) 
Pytaniem [otwartym] jest, czy nadal będzie istnieć projekt [ever-closer union] 
[...]. No więc ja myślę, że będzie wzrastać zróżnicowanie, centrum przetrwa, 
a całość będzie jeszcze mocniej podawana w wątpliwość [,..]237 *.

234 „[...] das sieht man bei der Erweiterung der EU, wenn man ganz viele [...] Staaten in 
die EU reinnehme und immer mehr unter der Rubrik Identifikation nehme. Dabei geht aber 
einfach die Idee verloren, für was Europa steht, wenn man einfach sagt, je mehr Staaten wir 
haben, um so schöner ist es, aber eben dann die Grundwerte, die Grundidee dabei verloren 
gehen, dann habe ich die Integration nicht gewonnen, sondern es ist ihr geschadet worden”.

235 „[...] richtig ist auch, dass dieser Integrationsprozess schwieriger geworden ist, weil 
je größer die Europäische Union geworden ist, desto schwieriger gestalten sich die Entschei
dungsprozesse, die Abstimmungen unter den Mitgliederstaaten. Das ist alles nicht einfacher. 
Mittlerweile haben wir 28 Mitgliedsländer. (...) Und deshalb vor der Aufnahme neuer Mit
glieder, gibt es eigentlich eine Menge Dinge in den internen Strukturen der Europäischen 
Union zu verändern [...]”.

236 „Es gibt nur noch wenige Regierungen von Mitgliedsstaaten, die sich wirklich auf 
die Agenda setzten, die Integration im Sinne der Präambel des Lissabon Vertrages einer 
,ever-closer union voranzutreiben”.

237 „Die große Frage ist, ob es weiter ein Projekt [,ever-closer union] geben wird [...]•
Also ich denke, Differenzierung wird zunehmen, Kern wird bleiben und das Ganze wird un
ter stärkerem Generalverdacht auch noch stehen [...]”.
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Rozmywanie się starych idei i wartości wydaje się tym bardziej niebez
pieczne, że w ich miejsce nie pojawiły się jak dotąd żadne nowe pomysły na 
europejską integrację. W Europie brakuje pomysłu na to, jak UE miałaby wy
glądać w przyszłości, a podejmowane inicjatywy w tym zakresie nikogo spe
cjalnie nie interesują: (2) Nadal obowiązuje stara wersja Europy jako projektu 
pokojowego. [...] oni [politycy] nadal nie mają, jak myślę, nowego pomysłu na 
Europę, co ona znaczy, po co [nam] integracja, jaka [jak ma wyglądać ta] in
tegracja?™-, (14) [...] musimy uważać, aby nie pozostać przy legitymizowaniu 
Europy wyłącznie jako projektu pokojowego. [...] Właśnie to przeżywamy [...]. 
[Uzasadnienie] „Europa potrzebuje UE, ponieważ UE niesie pokój", jest już bez
owocne, zwłaszcza dla ludzi młodszej generacji. Dlatego proces integracji powi
nien jeszcze raz zostać uzasadniony, i to troszkę inaczej [...]. Taką próbę podjęli 
w zeszłym roku [...] Angela Merkel wspólnie z panem Barroso [...] konferencję 
„Europapotrzebuje nowej narracji” [...] mało kogo to zainteresowało [...] obec
nie trudno jest też coś podobnego komunikować239.

239 „Da ist immer noch die alte Version des Friedensprojekts Europa. [...] sie haben im
mer noch nicht wirklich eine neue Idee, finde ich, für Europa, was heißt das eigentlich, wa
rum Integration, was für eine Art von Integration?”

239 „[...] wir müssen schauen, dass es nicht bloß bei dieser Legitimation .Europa als 
Friedensprojekt' bleibt. [...] Das erleben wir jetzt gerade [...]. [Die Begründung] .Europa 
braucht die EU. weil EU schafft Frieden, fruchtet nicht mehr so, gerade bei Leuten in der 

jüngeren Generation. Deswegen muss der Integrationsprozess auch nochmal ein bisschen 
anders begründet werden [...]. Es gab im vergangenen Jahr [... ] [einen] Versuch von Angela 
Merkel zusammen mit Herrn Barroso [... ] eine Konferenz .Europa braucht ein neues Narra- 
tlv [-..] Das hat kaum jemanden wirklich interessiert [...] ist auch schwierig, so etwas zur
zeit zu kommunizieren [...]”.

240 ,,[...] weitere Integrationsschritte, die notwendig wären, sind extrem schwierig durch
zusetzen”.

241 „Viele Dinge der politischen Integration, die schon erreicht sind, werden von der Be
völkerung als selbstverständlich wahrgenommen oder überhaupt nicht mehr wahrgenommen”.

Wszystko to w sumie powoduje, że dalszy proces integracji okazuje się 
obecnie niezwykle trudny, niemal niemożliwy: (1) [...] dalsze kroki integra
cji, które byłyby konieczne, są skrajnie trudne do przeprowadzenia240. Wszystko 
to, co udało się do tej pory osiągnąć, uznawane jest z kolei za oczywiste i jest 
niedoceniane, albo w ogóle się tego nie dostrzega: (1) Liczne elementy integra
cji politycznej, które już zostały osiągnięte, są postrzegane przez społeczeństwo 
jako oczywiste albo w ogóle nie są dostrzegane241-, (2) [...] wiele możliwości, ja
kie wynikają z integracji, jak właśnie wolność podróżowania czy także wolny 
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wybór miejsca zatrudnienia, wszystko jedno w jakim kraju europejskim, wielu 
traktuje jak oczywistość142.

242 „[...] viele Integrationsmöglichkeiten, also eben das freie Reisen, also mittlerweile ja 
auch weitgehend die freie Wahl des Arbeitsplatzes, egal in welchem europäischen Land, das 
nehmen viele natürlich so hin”.

243 „[...] an allen Ecken und Enden sich gezeigt hat, dass das Konstrukt zum Beispiel der 
Währungsunion einfach unvollständig ist”.

244 „Der Euro beispielsweise ist in meinen Augen ein Problem. Ich finde, wenn ich nicht 
mehr im Euroraum wäre, ich würde lieber sagen, man würde den Euro lieber wieder abschaffen, 
weil er eben eher spaltet, weil er nicht das Beste für die Integration, für den Frieden und den 
Wohlstand tut, sondern eher dafür sorgt, dass es einigen Ländern schlechter geht. Er hat dafür 
gesorgt, dass wir uns streiten, um Finanzmittel, um Hilfsgelder und weiß-ich-nicht-was [...]”•

245 „Diese Schritte auf jeden Fall, die gegangen worden sind, waren alle richtig. Aber ich 
bezweifle im Moment noch, wie gesagt Griechenland ist das beste Beispiel dafür, dass sie 
wirklich auch funktionieren”.

Mimo wszystko jednak respondenci byli także świadomi faktu, że Unia 
to projekt w wielu dziedzinach niedoskonały. Szczególnie krytycznie oceniali 
oni wprowadzenie wspólnej waluty, które - zdaniem kilku badanych - wobec 
niedostatków narzędzi politycznych przyniosło więcej problemów niż korzy
ści: (1) [...] na każdym kroku było widać, że konstrukcja unii walutowej jest 
po prostu niekompletna242 243; (10) Na przykład waluta euro jest w moich oczach 
problemem. Myślę, że gdybym nie należał do strefy euro, to wołałbym, aby euro 
zniesiono, ponieważ ono raczej dzieli, ponieważ nie czyni ono nic dobrego dla 
integracji, dla pokoju i dobrobytu, lecz raczej powoduje, że niektórym krajom 
powodzi się znacznie gorzej. Jest odpowiedzialne za to, że się kłócimy o pienią
dze, o środki pomocowe i sam już nie wiem o co jeszcze244. Dziennikarze nie 
wyrażali nadziei na to, że stosowane obecnie działania rzeczywiście spowo
dują w przyszłości rozwiązanie istniejących problemów: (1) W każdym razie 
te kroki, które zostały podjęte, były właściwe. W tym momencie wątpię jednak, 
jak już mówiłem, Grecja stanowi tego najlepszy przykład, czy będą one rzeczy
wiście działać245. W gronie respondentów znalazły się również osoby twier
dzące, że wspólna waluta - pomimo wszystkich błędów, jakie popełniono 
w realizacji tego przedsięwzięcia - per saldo przyczyniła się do bardzo głębo
kiego związania z sobą nawzajem krajów strefy euro: (8) Znajdujemy się dzi
siaj [...] ponownie w sytuacji, [...] dokładnie biorąc od 2010 roku [...], kiedy 
widzi się, że są problemy, kiedy ma się unię walutową, a nie ma politycznej i oto 
Unia Europejska podejmuje różnorodne działania. Z mojego punktu widzenia 
najważniejszym z nich jest [...] stworzenie [...] parasola ochronnego, który jest 
ostatecznym wyrazem praktycznej solidarności pomiędzy członkami [w domy
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śle chodzi o członków strefy euro] [...]. A to oznacza, że wzajemne powiąza
nie losów bardzo się zacieśniło w rezultacie tego mechanizmu, a Europejczycy 
zostali, że tak powiem, zmuszeni wystąpić WSZYSCY jako wierzyciele. Dlatego 
Unia Europejska jest dzisiaj - z wyjątkiem Grecji - tak mocno zjednoczona, jak 
już nie była dawno246. Jak widać w świetle tej ostatniej wypowiedzi, w świado
mości przynajmniej części badanych synonimem UE jest strefa euro.

246 »Wir sind heute [...] wieder in so einer Situation, [...] genau genommen seit 2010 [...], 
wo man sieht, dass es Probleme gibt, wenn man eine Währungsunion hat, aber keine politische 
Union und nun hat die Europäische Union verschiedene Maßnahmen ergriffen. Die wichtigste 
lstaus meiner Sicht [...] die Einrichtung [...] eines Schutzschirms, der letztlich Ausdruck ist 
der praktischen Solidarität unter den Mitgliedern [gemeint werden alle Länder der Eurozo- 
nel [•••] Also das heißt die Verknüpfung der Schicksale ist sehr eng geworden durch diesen 
Mechanismus und die Europäer sind sozusagen gezwungen worden ALLE als Gläubiger zu

sammen zu agieren, deswegen ist die Europäische Union heute - mit Ausnahme Griechen
lands - so stark geeint, wie sie das schon lange nicht mehr gewesen ist”.

247 ,,[...] also DAS Europa gibt es nicht [...] die Bevölkerung ist [...] bis jetzt zu wenig mit- 
8enommen worden. [... ] man muss sich auch über, plebiszitäre Elemente Gedanken machen 
[•■•]. Europa ist eine tolle Geschichte, aber ich glaube auch, dass wir es übertrieben haben, mit 
den Entscheidungen, die nach Brüssel gegangen sind oder in Brüssel gefällt werden und [... ] in 
den wichtigen Fragen Europas möchte ich als Bürger auch gerne mal gefragt werden”.

248 »Wir müssen [... ] europäische Politik [... ] breiter [...] fassen, [... ] nicht nur Politiker, 
sondern auch zivilgesellschaftliche Akteure, vielleicht auch Medien [...], denen es ein Anliegen 
'st, dass der Integrationsprozess weitergeht [...]”.

W kontekście prowadzonych rozważań na temat bieżącego stanu proce
su integracji i UE w ogóle, badani dziennikarze zwracali uwagę, o czym była 
mowa już powyżej, na potrzebę znalezienia nowej płaszczyzny uzasadnienia 
i legitymacji dla UE. Ich zdaniem podmiotem nowej legitymacji UE powin
ni się stać zwykli obywatele, zwykli Europejczycy: (2) [...] no więc JEDNEJ 
Europy nie ma [...] społeczeństwo było [...] dotychczas w zbyt małym zakresie 
angażowane. [...] trzeba się zastanowić również nad instytucjami demokracji 
bezpośredniej [dosł. elementami plebiscytowymi] [...]. Europajestfajną rzeczą, 
ale myślę też, że przesadziliśmy z ilością decyzji, które delegowaliśmy do Bruk
seli albo które są podejmowane w Brukseli i [...] w najważniejszych sprawach 
Europy chciałbym mieć coś do powiedzenia jako obywatel247 248-, (14) Polityka euro
pejska [...] musi [...] bazować szerzej. [...] nie tylko [na] politykach, ale także 
aktorach społeczeństwa obywatelskiego, być może także mediach [...], którym 
zależy, żeby proces integracji postępował dalej246.

W wypowiedziach badanych nie zabrakło również głosów optymistycz
nych, które przypominały, że proces integracji zawsze posuwał się bardziej 
przy okazji kryzysów i nie ma powodu sądzić, że tym razem będzie inaczej: 
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(1) Europa zawsze mocniej integrowała się w okresach kryzysów albo epokowych 
wydarzeń, jak na przykład upadek muru berlińskiego249; (14) [...] proces inte
gracji^..] trwajużzatem od prawie 70 lat. [...] To zawsze był taki proces: dwa 
kroki naprzód i jeden do tyłu. [...] teraźniejszy kryzys [jest] co prawda bardzo 
intensywny, ale ustawia się on w szeregu z wieloma innymi niepowodzeniami, 
które w ostatnich dziesięcioleciach Europa musiała znieść250; (8) [...] ten proces 
postępował w połączeniu z kryzysami. Europa nie rozwijała się ciągle/nieprze
rwanie/systematycznie, lecz skokowo251; (10) [...] Europa posuwała się zawsze 
o wielki krok do przodu w czasie kryzysów. A w międzyczasie [pracowano] za
wsze nad małymi rzeczami i w zasadzie zawsze w czasie prawdziwych kryzy
sów coś ponownie dokonywało się w Europie252. Osoby wypowiadające się w ten 
sposób stanowiły jednak zdecydowaną mniejszość. Najczęściej dziennikarze 
wyrażali opinię, że obecna sytuacja UE po raz pierwszy w historii jest tak po
ważna, że nie można mieć pewności, jak się dalej potoczy: (11) [...] proces in
tegracji jest teraz [... ] podawany w wątpliwość w wielu aspektach [... ] i [... ] nie 
ma się już tej pewności, co wcześniej, że dalej będziemy podążać jego drogą253.

249 „Europa hat sich immer stärker integriert gerade in Krisenzeiten oder bei großen 
epochalen Ereignissen, wie z.B. dem Mauerfall”.

250 „[...] also der Integrationsprozess [...] ist ja jetzt nun schon seit knapp 70 Jahren in 
Gange. [... ] Es war immer so ein Prozess: Zwei Schritte vor, einer zurück. [... ] die gegenwär
tige Krise [ist] zwar sehr intensiv, aber [sie] reiht sich ein in eine ganze Reihe von integrati
onspolitischen Rückschlägen, die Europa in den vergangenen Jahrzehnten [...] immer wie
der einstecken musste”.

251 „[...] dieser Prozess [ist] im Zusammenhang mit Krisen vorangegangen. Europa hat 
sich nicht kontinuierlich entwickelt, sondern Europa hat sich in Sprüngen entwickelt”.

252 „[...] Europa hat ja immer in Krisen die wirklich großen Schritte gemacht. Und da
zwischen wurde immer so klein klein [gearbeitet] und eigentlich immer in wirklichen Kri
sensituationen ist eben in Europa wieder was passiert”.

253 „[...] der Integrationsprozess ist [...] jetzt in vielfältiger Hinsicht infrage ge
stellt [... ] und [... ] man ist nicht mehr so sicher, wie früher, dass wir auf diesem Weg immer 
weitergehen”.

3.2.3.3. Opinie na temat twierdzeń Ulricha Becka

Analizowane wypowiedzi dziennikarzy dotyczyły również ich opinii i reflek
sji na temat jednej z myśli Ulricha Becka, niedawno zmarłego znakomitego 
niemieckiego socjologa, który w swej pracy prowadził rozważania dotyczące 
między innymi możliwych sposobów rozwiązania bieżącego kryzysu i przy
szłości projektu europejskiego. Po krótkim wprowadzeniu badani byli zatem 
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proszeni o odniesienie się do stów U. Becka: „są czasy polityki małej, zacho
wującej reguły, i jest czas na politykę wielką, która te reguły zmienia”254, co 
zgodnie z założeniami badawczymi miało ujawnić ich nastawienie do kwestii 
ewentualnej redefinicji obowiązującej i realizowanej idei projektu europej
skiego. W tym kontekście badani reprezentowali bardzo zróżnicowane opi
nie. Część respondentów stała na stanowisku, że nie wiadomo, w jakiej fazie 
znajduje się UE, inni uważali, że obie fazy się nie wykluczają, jeszcze inni, 
że czas redefinicji już nadszedł. Jeden z respondentów dostrzegał nawet, że 
pewne przesłanki redefiniowania projektu europejskiego właśnie się doko
nują (podejmowane decyzje wychodzą poza ramy istniejących umów), inny 
z kolei zwracał uwagę, że obecny kryzys został wywołany właśnie przez pró
by politycznego decydowania o tym, czy Europa już dojrzała do kolejnych 
posunięć integracji, czy nie.

254 Zob. U. Beck, Niemiecka Europa. Nowe krajobrazy władzy pod znakiem kryzysu, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, tłum. R. Formuszewicz, Warszawa 2013, s. 28. Praca ta zo
stała szczegółowo omówiona w rozdziale drugim niniejszego opracowania.

255 „Die Frage ist nur, in welcher Phase wir uns jetzt gerade befinden”.
256 „Das ist der Kernstreitpunkt [...] in den letzten Jahren gewesen, weil [...] diese tie

fergehenden Diskussionen durch aktuelle Dinge überlagert worden sind, wie die Griechen
land-Krise [...]. Es ist das Kernprojekt, um das es in den nächsten zwei bis fünf, wenn nicht 

sogar zehn Jahren gehen wird. Die Auseinandersetzungen, die Frage, wer rückt eigentlich wie 
nah zusammen. Also Stichwort,Euro-Gruppe', Stichwort,Schengen-System, Stichwort .Europa 
der zwei Geschwindigkeiten, Stichwort .Ausstieg Großbritanniens', das spielt da alles mit rein”.

I tak oto część badanych nie podejmowała próby oceny, w jakiej fazie 
znajduje się obecnie UE, czy jest to już faza wymagająca gruntownej redefi
nicji całości projektu, czy zaledwie pewnych zmian dotyczących jego obec
nej formuły. Stali na stanowisku, że brakuje wystarczających przesłanek do 
tego, by móc ocenić stan EU. W związku z tym wspomniana kwestia nadal 
pozostaje otwarta, a rozstrzygnięcia należy się spodziewać w najbliższej 
przyszłości: (1) Pytanie jest tylko, w jakiej fazie właśnie się znajdujemy255; 
(15) W ostatnich latach to [...] był główny punkt sporu, ponieważ [...] na te 
głębiej posuwające się dyskusje nakładały się sprawy bieżące, jak na przykład 
kryzys grecki [...]. To projekt generalny [główne założenia projektu europej - 
skiego] jest kwestią, o którą będzie chodzić w następnych dwóch-pięciu la
tach, jeśli nie nawet w całej następnej dekadzie. Spory o to, kto i jak blisko się 
do siebie zbliży. A więc hasło „grupa [państw] euro”, hasło „Schengen", hasło 
»Europa dwóch prędkości”, hasło „wystąpienie Wielkiej Brytanii”, wszystko to 
będzie odgrywać rolę256.
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Inni z kolei uważali, że obie fazy w żaden sposób się nawzajem nie wyklucza
ją, ponieważ nie da się realizować żadnych wielkich projektów, nie wykonując 
konkretnych działań szczegółowych, ani też nie da się integrować kontynentu 
tylko na płaszczyźnie konkretnych decyzji administracyjnych, bez istnienia 
wizji zjednoczonej Europy, która stanowiłaby swoisty układ odniesienia dla 
prowadzonych działań oraz źródło motywacji dla nich: (3) Nie sądzę, aby się 
one wzajemnie wykluczały. czas polityki małej jest w zasadzie działaniem
podstawowym: codziennie uchwalane są ustawy, codziennie przyjmuje się poro
zumienia [...] [codziennie] interes się kręci [...]. A poza tym dochodzi do tych 
wielkich wydarzeń, które [...] określają kurs i pociągają za sobą decyzje doty
czące kwestii zasadniczych257 258-, (4) No więc myślę, że on to dobrze wyraził: jest 
codzienność - i tu jest wystarczająco dużo do zrobienia - ale w tyle głowy za
wsze ma się tę perspektywę rozwoju, która łączy się z procesem integracji. I ten 
proces integracji nie zawsze idzie w tym samym kierunku. Są wzloty i upadki255; 
(15) [...] ten cytat znowu dzieli rzeczy w polityce europejskiej, których podzie
lić się nie da. [...] Temat „uchodźcy" [...]. To zgranie pomiędzy wielką, wiel
ką polityką, która wpływa jednak na tę małą, małą - lokalnie na miejscu, jest 
tym, co Europa powinna przynosić, czego jednak nie czyniła ona w ostatnich 
latach. [...] „bezrobocie młodzieży”. [...] To wszystko są rzeczy, gdzie [...] UE 
za bardzo koncentruje się na polityce wielkiej [,..]259.

257 „Ich glaube nicht, dass sie sich ausschließen. [...] die Zeit der kleinen Politik ist ja im 
Prinzip die Grundströmung: jeden Tag werden Gesetze verabschiedet, jeden Tag einigt man 
sich [... ] das Geschäft läuft weiter [... ]. Und dann gibt es diese Großereignisse, die [... ] den 
Kurs bestimmen und die Grundsatzentscheidungen nach sich ziehen”.

258 „Also ich denke, dass er das schon richtig zusammengefasst hat, dass es den Alltag 
gibt - und da gibt es mehr als genug zu tun - aber, dass man im Hintergrund immer diese 
Entwicklungsperspektive, die mit einer Integration, also einem Einigungsprozess einherge
hen. Und dieser Einigungsprozess geht natürlich nicht immer nur in die eine Richtung. Da 
gibt es auch Aufs- und Abs”.

259 „[...] Das Zitat trennt aber wieder Dinge in der europäischen Politik, die sich nicht 
trennen lassen. [...] Thema .Flüchtlinge“ [...]. Dieses Zusammenspiel zwischen ganz, ganz 
großer Politik, was sich aber im ganz, ganz kleinen lokalen vor Ort auswirkt, dass ist das, was 
eigentlich Europa bringen sollte, was es aber in den letzten Jahren nicht getan hat. [...] Ju
gendarbeitslosigkeit“. [...] Das sind alles so Sachen, wo [...] die EU sich viel zu sehr auf das 
Große konzentrier[t] [...]”.

Część z tych respondentów zdawała się jednak przyznawać rację Beckowi, 
i to mimo że podkreślali oni, iż wielkiej polityki bez tej małej, codziennej, nie da 
się robić, zwłaszcza w Europie. Realizowanie tylko polityki małej, bez pamięta
nia o celu nadrzędnym, jaki stanowi Europa jako element polityki wielkiej, też 
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nie jest jednak, ich zdaniem, właściwym wyjściem: (5) [...] zawsze jest czas na 
obie, [...] czasami trzeba dążyć do wielkich celów, a czasami wystarcza zająć się 
małymi sprawami, ponieważ wielkie cele osiągnięto albo ich brak [...]. Zawsze 
jest czas [...] na wielki cel, który trzeba mieć na uwadze [...]. [...] zbyt długo 
żyliśmy w przekonaniu [...], przyjmowaliśmy to za zbyt oczywiste, iż - zgodnie 
z myślą Fukuyamy - oto nadszedł kres historii i my nie musimy się już tak sta
rać. I oto nagle stwierdzamy, że świat znowu drży w posadach, a my nie starali
śmy się wystarczająco mocno [...]. Wielka, zmieniająca reguły polityka jest teraz 
konieczna, ponieważ państwa europejskie jako wspólnota muszą się zastanowić, 
jak chcą szukać [... ] rozwiązań w przyszłości [...]. Jednocześnie trzeba [... ] rea
lizować małe kroki, realizujące istniejące reguły [... ]260; (11) [... ] obie muszą współ
grać. [...] Europa jest [...] wielkim aparatem [administracyjnym], który składa 
się z wielu mniejszych elementów i musi się z nich składać. One muszą być uregu
lowane. W tym miejscu niezbędne jest szczegółowe ustawodawstwo itp. Z drugiej 
strony potrzeba też wielkich projektów i wielkich celów. W przeciwnym razie nie 
będzie postępu. To jest różnica pomiędzy polityką europejską i krajową. Polityka 
krajowa ma sztywne ramy instytucjonalne, tradycję, rutynę i zrozumienie obywa
teli, że zasadniczo jest to wszystko właściwe [...], podczas gdy w Europie nadal na 
porządku dziennym pozostaje pytanie o kształt całości261.

260 es gibt immer Zeiten für beides, [...] manchmal muss man große Ziele verfol
gen und manchmal reicht es, wenn es sich im Klein-Klein verliert, weil das Große geschafft 
rst oder nicht ansteht [...]. Es gibt immer Zeit für [...] ein großes Ziel, was man im Auge be
halten muss [...]. [...] wir haben uns zu lange [...], zu selbstverständlich (10,15 Jahre lang) 

eingerichtet in diesem Fukuyama-Glauben, das Ende der Geschichte ist gekommen und wir 
müssen uns nicht mehr richtig anstrengen. Jetzt plötzlich stellen wir fest, dass die Welt aus 
den Fugen gerät und wir haben uns nicht genug angestrengt [...]. Große, regelverändernde 
Politik ist zur Zeit nötig, weil sich die europäischen Staaten als Gemeinschaft fragen müssen, 

wie sie zukünftig [...] eine Lösung finden wollen [...]. Gleichzeitig gibt es [...] die kleinen, 
regelausführenden Schritten [...]”.

261 >,[...] beides muss da zusammenfließen. Europa ist ein [...] großer Apparat, der sehr 
v'ele kleinteilige Dinge mit sich bringt, auch mit sich bringen muss. Die müssen geregelt wer
den, da ist ausführliche Gesetzgebung und so weiter notwendig. Auf der anderen Seite braucht 

*nan auch die großen Entwürfe und Zielvorgaben. Sonst geht die Sache nicht weiter. Das ist 
der große Unterschied zwischen der europäischen und der nationalen Politik. Die nationale 
Politik hat einen festen institutionellen Rahmen, Traditionen, Routinen und ein Verständnis 
der Bürger, dass das im Wesentlichen richtig ist [...], während in Europa immer die Frage 
auch nach der Gesamtarchitektur im Raum steht”.

Najbardziej liczną grupę stanowili jednak respondenci - co ciekawe, rekru
tujący się przede wszystkim z prasy opiniotwórczej, jednak nie tylko - którzy 
zgadzali się z Beckiem i twierdzili, że obecny stan UE wymaga wprowadzenia 
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zasadniczych zmian, a nawet i zdefiniowania Europy na nowo: (7) Uważam, 
że jest genialna [myśl Becka]. Podzielam ją bez zastrzeżeń!161-, (1) Tak, no więc 
rzeczywiście trzeba by bardzo wiele zmienić163-, (2) [...] zawsze są [...] okresy 
przełomów, gdzie być może chodzi o zasadniczą zmianę polityki [...]. To jest 
teraz być może taka faza dla Europy. No więc myślę, że rzeczywiście teraz de
cyduje się, w jakim kierunku pójdzie Europa. [...] trzeba się teraz zastanowić: 
czy chcemy mniej czy więcej Europy, więcej czy mniej integracji, kto chce mniej, 
a kto chce więcej? No więc mniejsza Europa i co jest w zasadzie naszą nową wi
zją Europy? I w jaki sposób będziemy w tym wszyscy partycypować? [...] to jest 
teraz być może właśnie czas zmiany zasad, tak16*; (10) [...] rzeczywiście w tym 
momencie widać, że Europa nie jest zjednoczona, że nie ma nawet zgody co do 
podstawowych wartości165; (16) [...] ma on [Beck] całkowitą rację. [...] jest 
już czas, najwyższy czas [...], aby zmienić reguły. Wszystko jedno jak ustalone/ 
przegłosowane, ale [...] tak jak było dotąd już dłużej się nie da [z Grekami, ew. 
Włochami czy Hiszpanią] [...]. Tak Europa dłużej nie da rady. [...] Nadszedł 
czas wielkiej zmiany zasad166; (14) [...] znajdujemy się obecnie w okresie tak 
ostrego kryzysu, że w zasadzie wymagałby on polityki wielkiej, zmieniającej re
guły, ponieważ widzi się, że na przykład w kwestii uchodźców nie można sobie 
poradzić za pomocą obecnej polityki [...]. Ale [...] jest to iluzoryczne myślenie 
w kategoriach życzeń [...], że można [...] rozwiązać wszystkie problemy polityką 
zmieniającą reguły [.. .]262 263 264 265 266 267. W swojej argumentacji często przywoływali oni jako 
uzasadnienie swojego stanowiska sytuację wywołaną wydarzeniami na Ukra-

262 „Finde ich ganz großartig [Becks Worte], Teile ich uneingeschränkt!”
263 „Ja, also man müsste ganz viel verändern”.
264 „[...] es gibt immer [...] Zeitenwenden, wo es vielleicht um grundsätzliche Verände

rungen von Politik geht [...]. Das ist jetzt vielleicht so eine Phase für Europa. Also ich glaube 
schon, dass sich jetzt entscheidet, in welche Richtung Europa gehen wird. [...] man wird sich 
jetzt wirklich überlegen müssen: Wollen wir mehr oder weniger Europa, mehr oder weniger 
Integration, wer will mehr und wer will weniger? Also ein kleineres Europa und was ist eigent
lich unsere neue Vision für Europa? Und: wie beteiligen wir [uns] eben alle daran? [...] das 
ist dann jetzt vielleicht so eine Zeit der Regelveränderung, ja”.

265 „[...] wirklich derzeit zeigt sich ja, dass Europa alles anders als vereint ist, dass man 
nicht mal die grundsätzliche Werteverfasstheit hat”.

266 „[...] da hat er absolut Recht. [...] es wäre jetzt Zeit, dringend Zeit [...] die Regeln 
zu verändern. Egal, wie abgestimmt, aber [...] so wie bisher geht es nicht mehr weiter [mit 
Griechen, evtl. Italien oder Spanien] [...]. So kommt Europa nicht weiter. [...] Es ist die Zeit 
der großen Regelveränderung”.

267 „[...] wir sind gerade in so einer sehr krassen Krisenzeit, die eigentlich regelverändern
de Politik erfordern sollte, weil man ja sieht, dass man mit der jetzigen Politik zum Beispiel 
bei der Flüchtlingspolitik einfach nicht so recht zurande kommt [...]. Aber [...] es ist so ein
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inie i w Grecji, które w ich przekonaniu - obok kryzysu uchodźczego - stają 
się sprawdzianem dla UE: (3) Stoimy być może w obliczu przełomu. [...] kryzysy 
ukraiński i grecki zadecydują w pewien sposób o przyszłości UE268; (4) [... ] pro
ces integracji znajduje się [...] obecnie w trudnej fazie. W tym momencie żyje- 
my [...] w [...] okresie przełomowym i dlatego nie jest potrzebna polityka mała, 
lecz wielka linia dobrej polityki. Właśnie Ukraina i wojna na Ukrainie, jak i kry
zys finansowy w Grecji pokazują, że to wiecznie małe politykowanie [dosł. ma- 
łe-małe] i ratowanie się zawsze jakimiś kompromisami, szybkimi kompromisa
mi w postaci jakiejś formuły, prowadziło nas do coraz większych problemów269. 
Szczególnym obszarem tego sprawdzianu mają się stać, zdaniem tych badanych, 
właśnie europejskie wartości, których obrona (albo od których odstąpienie) 
zadecyduje o przyszłości: (3) W jakiejś mierze chodzi rzeczywiście o wartości, 
bo na Ukrainie bronione są wartości. [...] to wszystko po trosze zaczęło się od 
umowy stowarzyszeniowej [...]. Nie można się więc teraz wymknąć boczkiem 
i udawać, że to wszystko nie ma nic wspólnego z Unią Europejską. No więc, tak, 
bardzo ogólnie rzecz biorąc, na Ukrainie decyduje się, jaką wspólnotą wartości 
chce być Unia Europejska i jak chce postępować z Rosją270-, (6) Teraz widzę UE 
na rozdrożu, więcej niż wyraźne staje się, że [1] UE nie jest w stanie [...] roz
wiązać tak niewielkiego problemu, jakim jest Grecja [...]. [2] Ukraina. [...] UE 
zachowała się wobec Ukrainy jak oszust matrymonialny. Politycy unijni, Bruk
sela, Berlin, wielkie stolice nie tylko mocno flirtowali z Ukrainą, ale też w końcu 
obiecali zaręczyny i małżeństwo, a jak w końcu zrobiło się poważnie, [... ] to dali

illusionäres Wunschdenken [...], dass man [...] sämtliche Probleme durch regelverändernde 
Politik, [...] beheben kann”.

268 „Wir stehen möglicherweise vor einer Zeitenwende. [...] an der Ukrainekrise und an 
der Griechenlandkrise wird sich ein Stück weit die Zukunft der EU entscheiden”.

269 »[...] der Integrationsprozess ist [...¡jetzt in einer schwierigen Phase. Im Moment le
ben wir [...] in [...] einer Zeitenwende und von daher ist wirklich nicht Klein-Klein gefragt, 

sondern die große Linie von guter Politik. Gerade die Ukraine und der Ukrainekrieg und die 
Pinanzkrise Griechenlands zeigen, dass dieses ewige Klein-Klein und sich immer auf irgend
welche Kompromisse, schnelle Formelkompromisse zu retten, die haben uns immer tiefer in 
die Problemzone geführt”.

220 „Und es geht ein Stück weit eben wirklich um Werte, also es werden in der Ukraine 
Werte verteidigt. [... ] das Ganze begann ein Stück weit eben mit dem Assoziierungsabkom- 

men [ ••• ]. Da kann man sich jetzt nicht einen schlanken Fuß machen und so tun, als hätte das 
n'chts mit der Europäischen Union zu tun. Also, ja, sehr allgemein gesprochen in der Ukraine 
entscheidet sich, was für eine Wertegemeinschaft die Europäische Union sein will und was 
für einen Umgang sie mit Russland findet”.
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nogę. [...] w przypadku Ukrainy widać jak na dłoni, że UE sama bez potrzeby 
wywołała kryzys, którego do dziś nie potrafi rozwiązać271 272.

271 „Jetzt sehe ich die EU eher an ,nem Scheidepunkt, überdeutlich tritt hervor, dass 
die [1] EU nicht in der Lage ist [...] so ein kleines Problem wie Griechenland zu lösen [•••]• 
[2] Ukraine. [... ] die EU ist der Ukraine gegenüber aufgetreten wie ein Heiratsschwindler. EU 
Politiker, Brüssel, Berlin, die großen Hauptstädte haben nicht nur mit der Ukraine mächtig 
geflirtet, sondern ja letztlich irgendwann die Verlobung und Ehe versprochen und nachdem 
es dann ernst wurde, [... ] haben [wir] uns dann von der Platte gemacht. [... ] bei der Ukrai
ne liegt auf der Hand, dass die EU eine Krise selbst herbei geführt hat ohne Not, die sie bis 

heute nicht im Stande ist, zu lösen”.
272 „[...] mit der Eurokrise sind schon Dinge diskutiert worden und auch angeschlossen

worden, die auch richtig sind. Aber eben alles außerhalb der Verträge oder auf intergouver-
nementalem Wege”.

275 „[...] Wenn ich mal überlege, wir hatten Zeiten [... ] [der] einheitlichen europäischen 
Akte, dann der Binnenmarkt, [...] dann [...] Maastricht und [...] Euro. Das waren [...] Zei
ten, in denen Politik [... ] wirklich in großen Maße verändert wurde [...]. Oder [... ] Schengen

Jeden z badanych wskazywał nawet, że pewne przesłanki redefinicji już 
dają się zauważać, ponieważ podejmowane decyzje wykraczają poza ramy 
istniejących umów: (1) [...] przy okazji kryzysu waluty euro były już dyskuto
wane i także włączane rzeczy, które są słuszne. Ale właśnie wszystko na drodze 
międzyrządowej albo poza istniejącymi umowami271.

Wśród wypowiedzi badanych znalazły się i głosy sugerujące, że jednak nie 
od polityków (ani dziennikarzy) zależą definicja i wyrokowanie o stadium in
tegracji - integracja jest procesem i jej stan nie podlega, zdaniem tych respon
dentów, negocjacji. On po prostu JEST, a dzisiejsze kłopoty wynikają między 
innymi z tego, że pewne działania zostały podjęte za wcześnie, ponieważ to 
politycy zadecydowali, że Europa do nich dojrzała: (13) [...] Kiedy się zasta
nowić, to mieliśmy czasy [...] Jednolitego Aktu Europejskiego, potem europej
skiego rynku wewnętrznego, [... ] potem [... ] [układu] z Maastricht i [... ] euro. 
To były [...] czasy, kiedy zmiany polityczne [...] dokonywały się rzeczywiście 
w wielkim wymiarze [...]. Albo [...] Schengen [...], nie jestem pewien, czy jako 
polityk można -jako media, tak czy inaczej, nie można - ten czas [wskazywać] 
jako „tak, teraz jest na to czas’’. Myślę bowiem, że to się samo dokonuje. Czyli 
sytuacja dojrzewa i [...] wtedy jest kolej na politykę, aby to dostrzegła i wyko
rzystała wynikającą z tego szansę, możliwość. W przypadku Europy w ostatnich 
latach być może nie zawsze zauważano, że czas jeszcze nie nadszedł. [...] na 
przykład całe to rozszerzenie na Wschód; dokładnie znam powody, dla których 
je wykonano, ale to zmieniło Europę, zmieniło reguły w Europie i nie sądzę, że 
to rzeczywiście zrobiło dobrze procesowi integracji jako takiemu273 * 275. Inny badany 

192



3.2. Wyniki analizy wypowiedzi uzyskanych w wywiadach z niemieckimi dziennikarzami

dość przekornie uważał, że antidotum na obecny kryzys powinno się stać po
głębienie integracji politycznej: (8) [... ] nie da się przeoczyć, jak mi się wyda
je, że gospodarczy i finansowy kryzys Unii Europejskiej unaocznił, że integracja 
polityczna musi się pogłębiać2™.

Zdaniem innego rozmówcy główną przeszkodą uniemożliwiającą, a przy
najmniej utrudniającą poprawę stanu integracji jest tymczasem właśnie brak 
wizji europejskiej - nieumiejętność myślenia po europejsku, myślenia w kate
goriach wielkiej polityki - u wielu polityków w krajach członkowskich, którzy 
de facto są decydentami w UE: (9) [...] naturalnie jest to dobry postulat [...], 
jest to godne polecenia, aby politycy w Europie i także gdzie indziej podążali za 
wielkim celem i próbowali go osiągnąć. Ale w Unii Europejskiej [...] ważnymi 
decydentami są krajowi politycy, którzy podejmują swoje decyzje wyłącznie na 
tle krajowym. Oczywiście w Unii Europejskiej są liczni funkcjonariusze, jednak 
najważniejsze decyzje podejmowane są w Radzie [Europejskiej]. W Radzie 28 
¡zefów rządów. Ci szefowie rządów na ogół nie mają żadnej europejskiej wizji. 
Mają wyłącznie wizję swojego państwa narodowego. Dlatego zgadzam się z Bec
kiem, że byłoby potrzebne, że właśnie teraz przydałaby się [jakaś] wielka idea, 
wielki projekt, dokąd ma zmierzać Europa. Wątpię tylko, czy ma ją jakoś szcze
gólnie wielu decydentów175.

[•••], ich bin mir nicht sicher, ob man diese Zeiten [...] als Politiker - als Medien ohne hin 
nicht- so, ja, jetzt ist die Zeit dafür“ [bestimmen kann], sondern ich glaube, dass kommt
einfach. Also die Zeit ist reif und [...] dann ist es eben an der Politik, das zu erkennen und 
diese Chance, diese Möglichkeit zu nutzen. Bei Europa hat man vielleicht in den letzten Jahren 

manchmal nicht gemerkt, dass die Zeit noch nicht reif ist. [...] z.B. diese ganze Osterweite- 
rung; ich weiß genau die Gründe, warum man das gemacht hat, aber es hat Europa verändert, 
es hat die Regeln in Europa verändert und ich glaube nicht, dass es dem Integrationsprozess 
als solchem wirklich gut getan hat”.

.,[...] es ist, glaube ich, nicht zu übersehen, dass die Wirtschafts- und Finanzkrise der 
Europäischen Union vor Augen geführt hat, dass die politische Integration fortschreiten muss”.

275 »[...] das ist natürlich ein guter Anspruch [...], das ist wünschenswert, dass Politiker in 
Europa und anderswo einen großen Ansatz verfolgen und versuchen den zu erreichen. Aber in 

er Europäischen Union [...] sind nationale Politiker die wichtigen Entscheidungsträger, die 
re Entscheidung immer nur vor nationalem Hintergrund treffen. Es gibt natürlich zahlrei- 

ue Funktionsträger in der Europäischen Union, aber die wichtigsten Entscheidungen werden 
'm Rat getroffen. Im Rat der 28 Regierungschefs. Diese Regierungschefs haben in der Regel 

’ne europäische Vision. Die haben eine Vision für ihren Nationalstaat. Von daher stimme 
mh Herrn Beck zu, das ist wünschenswert, gerade jetzt wäre ein großer Gedanke, ein großer 

nsatz, wo will man eigentlich hin mit Europa, der wäre schon wichtig. Ich zweifele nur, dass 
es den bei besonders vielen Entscheidungsträgern gibt”.
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3.2.3.4. Prognozy dotyczące przyszłego kształtu Unii Europejskiej

O skali trudności zadania, polegającego na próbie oceny bieżącej sytuacji w UE 
i - w związku z tym - prognozie jej rozwoju w perspektywie kolejnych 10 lat, 
niech świadczy fakt, że większość respondentów, odpowiadając na to pytanie, 
ostatecznie decydowała się raczej na odpowiedź w kategoriach życzeń: „czego 
życzyłbym sobie dla Unii za 10 lat” (te wypowiedzi zostaną omówione w ko
lejnej części rozdziału), niż na naszkicowanie możliwego/prawdopodobnego, 
ich zdaniem, scenariusza wydarzeń. To oraz wielokrotnie wyrażane w trakcie 
wywiadów zastrzeżenie: „tak być może, ale dzisiaj trudno cokolwiek powie
dzieć, bo wszystko jest możliwe i nic nie jest już pewne”276, zdawały się nie
zwykle dobitnie świadczyć o skali kryzysu, w jakim obecnie znajduje się pro
ces europejskiej integracji.

276 Oto kilka przykładowych reakcji i wypowiedzi, pochodzących z pełnych transkrypcji 
wywiadów [zapis oryginalny podano w kwadratowych nawiasach po polskim tłumaczeniu]: 
(ł) (długie zastanowienie się) Tak, no więc (wzdychanie), to czysta spekulacja. Nie mam poję
cia... - „[überlegt lange] Ja, also [seufzend], das ist ja reiner Spekulatius. Keine Ahnung.••; 
(*) Nie mogę udzielić tej odpowiedzi, bo nie wiem, co będzie z Europą za 10 lat - „Das kann 
ich nicht beantworten, weil ich nicht weiß, was in zehn Jahren mit Europa ist”; (*) [...] №e 
mam pojęcia [...] - „[...] Keine Ahnung. [...]”; (*) Tak, tojest trudne pytanie... - „Ja, das ist 
eine schwere Frage...”; (ł) (śmiech) Nagroda Nobla dla tego, który umie odpowiedzieć na to 
pytanie... - „[lacht] Ein Nobelpreis für denjenigen, der die Frage beantworten kann...”; (*) 
Naprawdę tego nie wiem - „ich weiß es wirklich gar nicht”; (*) W zasadzie nie umiem na to 
odpowiedzieć... - „Das kann ich eigentlich nicht beantworten...”; (*) Cóż. Tak. Ciężko. Ach- 
Huum, huum. Trudne pytanie... - „So. Ja. Schwierig. Ja ach. Huum huum. Schwierige Fra
ge...”; (*) O, to jest pytanie... (śmiech) - „Oh, das ist eine Frage... [lacht]”; (*) Oo... (dluga 
pauza) - „Oh... [lange Pause]”; (*) (śmiech) Nie mam pojęcia. Tojest... No nie wiem. [...] ?eZ 
sobie zadaję to pytanie. Nie.„[lacht] Keine Ahnung. Es ist... Ja weiß ich nicht. [...] Frage 
ich mich auch. Nein”; (*) Boooa... (zastanawia się) - „Boah... [überlegt]”. Dla dopełnienia 

obrazu wspomnieć należy również, że było to jedyne pytanie, przy którym dziennikarze pre
zentowali podobne spektrum reakcji.

Wśród odpowiedzi, których respondenci zdecydowali się mimo wszystko 
udzielić, dominowały opinie, zgodnie z którymi w najbliższych latach można 
się spodziewać powstania Unii kilku prędkości. Badani dziennikarze niemiec
cy, poza jednym wyjątkiem, uważali również, iż UE w najbliższej perspekty
wie nie będzie się już dalej rozszerzać, to znaczy nie przyjmie żadnych nowych 
członków, ponieważ nie udźwignie tego strukturalnie. Wśród udzielonych od
powiedzi znalazły się nawet głosy twierdzące, że liczba członków UE nie tylko 
nie wzrośnie, ale nawet się zmniejszy. Respondenci wyrażali również obawę, 
że w najbliższych latach dezintegracja UE będzie dalej postępować, a proces 
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integracji się uwsteczni i, co prawda, UE przetrwa, ale jej znaczenie zmaleje, 
zwłaszcza w kontekście rywalizacji na arenie międzynarodowej z takimi pod
miotami, jak USA czy Chiny.

Respondenci prognozujący powstanie Europy kilku prędkości zwracali 
uwagę, że taki układ pozwoliłby być może przynajmniej na kontynuację in
tegracji europejskiej w gronie tych krajów, które nie negują projektu europej
skiego, opowiadając się za dalszą kooperacją wewnątrz struktur europejskich: 
(1) Pytanie jest, czy powstanie krąg państw szczególnie zainteresowanych inte
gracją, w których gronie będzie postępował proces integracji; [... ] słynny projekt 
Europy dwóch albo trzech prędkości277; (2) [... ] no więc myślę, [...] że być może 
powstanie jednak jakiś rodzaj trzonu Europy [niem. Kerneuropa, ang. core of 
Europę], [...] że jej [tj. UE] części będą się bardziej integrować, a inne części 
być może będą się mocniej pozycjonować na peryferiach. [...]№ więc ja myślę, 
że będziemy mieć raczej kilkustopniowy system integracji, ponieważ [...] w za
sadzie to, jak jest teraz, już nie działa2™; (11) [...] to będzie teraz zależało od 
tego, jak ona [UE] poradzi sobie z kryzysami. Myślę, że nadal będzie istnieć, ale 
prawdopodobnie bardziej zróżnicowana wewnętrznie niż do tej pory. [...] No 
więc myślę, że zróżnicowanie będzie się nasilać, trzon pozostanie [...]279. Gra
nica wewnętrznego podziału UE przebiegać będzie, zdaniem respondentów, 
mniej więcej zgodnie z granicami strefy euro: (14) [...] trzeba jednak odróżnić 
strefę euro od Unii Europejskiej. [...] nie jest [...] wykluczone, że [...] powsta
nie trzon w postaci strefy euro i trzeba będzie wymyślić coś innego dla krajów, 
które nie spełniają kryteriów konwergencji. [...] Z drugiej strony [...] goto
wość [... ] państw strefy euro [... ] do tego, aby [... ] zachować euro [... ] jest bar
dzo duża [...]. [...] [a więc] na przekór całej tej kryzysowej retoryce [można] 
powiedzieć, że ta konstrukcja nadal jest silnie pociągająca280; (8) [...] trend jest

177 »Die Frage ist, ob sich dann ein Kreis von besonders integrationswilligen Ländern zu
sammen tut und dort in die verstärkte Zusammenarbeit voranschreitet; [...] das berühmte 
Europa der zwei bis drei Geschwindigkeiten”.

2,8 ,,[...] also ich glaube, [... ] dass es irgendwie doch zu einer Art von Kerneuropa viel - 
le'cht kommt. [...] dass sich Teile von ihr [EU], mehr integrieren werden, aber andere Tei- 
k möglicherweise stärker am Rand positionieren werden. [...] Also ich glaube eher, dass 

nian [•..] vielleicht ein abgestuftes Integrationssystem haben wird, weil [...] das sowie es jetzt 
lst e'gentlich nicht wirklich funktioniert”.

279 »[...] das kommt jetzt drauf an, ob sie mit den Krisen einigermaßen fertig wird. Ich 
glaube, dass es sie weiter geben wird, aber wahrscheinlich sich stärker differenzieren wird, als

lsner. [...] Also ich denke Differenzierung wird zunehmen, Kern wird bleiben [...]”.
280 »[...] man muss da schon differenzieren zwischen Euro-Raum und Europäischer 

Union. es ist [...] nicht ausgeschlossen, dass es [...] Kern-Euro-Zone geben wird und 
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całkowicie jasny: dwupodział na strefę euro i resztę Europy. Wszystko, o czym 
w tej chwili mówimy, dotyczy strefy euro i to oznacza także, że wszystkie kro
ki, które Unia Europejska podjęła w ostatnich latach, dotyczą przede wszystkim 
/ w pierwszej kolejności strefy euro. [...] To znaczy bardzo wyraźnie, że de fac
to mamy Europę dwóch różnych prędkości. Czyli krystalizuje się, [...] że serce 
europejskiej integracji bije w strefie euro, a nie w krajach naokoło niej. Trend 
będzie dalej postępował. [...] integracja, szczególnie w strefie euro, będzie da
lej postępować281; (14) Nie wiem, czy za 10 lat wszystkie państwa członkowskie 
strefy euro [...] nadal będą członkami [UE/strefy euro]. [...] Jest możliwe, że 
euro [...] się nie utrzyma, że być może nastąpi swoiste odcięcie strefy euro z cen
trum Europy od peryferii282.

Ci spośród respondentów, którzy uważali, że UE się już nie rozszerzy, pod
kreślali, że będzie tak dlatego, ponieważ UE nie uniosłaby już w obecnym 
kształcie przyłączenia kolejnych państw: (13) [...] rozszerzenia [...] w naj
bliższym czasie nie będzie. [...] Czy się zmniejszy [UE], przekonamy się w naj
bliższych miesiącach. [...] No więc mam nadzieję, [...] że damy radę [...] po
stawić [...] Europę znów na nogi i być może stać się nieco skromniejszymi. No 
więc odpuścić trochę to całe „zrobimy wszystko”, „możemy wszystko”. [...] UE 
za 10 lat nadal będzie istnieć. Ale wiele więcej [...] nie mogę w tej chwili po
wiedzieć288; (14) Myślę, że UE będzie mieć spory problem / nie będzie się śpie- 

man sich etwas anderes einfallen lassen müssen wird für Länder, die die Stabilitätskriterien 
nicht erfüllen. [...] Andererseits [...] [ist] die Bereitschaft [...] [der] Euro-Länder [...] den 
Euro [...] nicht aufzugeben [...] sehr groß [...]. [...] [Also] aller Krisenrhetorik zum Trotz 
[kann man] sagen, dass dieses Staatengebilde nach wie vor eine immens hohe Anziehungs
kraft hat”.

281 „[...] ein Trend ist ganz klar: die Zweiteilung zwischen der Euro-Zone und dem Rest 
Europas. Alles, worüber wir im Moment reden, betrifft die Euro-Zone und das heißt auch 

alle Maßnahmen, die die Europäische Union in den letzten Jahren getroffen hat, betreffen zu
nächst mal die Euro-Zone. [...] Das heißt wir haben de facto ganz klar ein Europa der zwei 
verschiedenen Geschwindigkeiten. Also es kristallisiert sich heraus, [...] wo das Herz der 
europäischen Integration schlägt, ist die Euro-Gruppe, nicht die Länder drumherum. Dieser 
Trend wird sich weiter fortsetzen. [...] die Integration, insbesondere in der Euro-Zone wird 

weiter voranschreiten”.
282 „Ich weiß nicht, ob in zehn Jahren all jene Mitgliedsländer des Euros [... ] auch noch 

Mitgliedsländer sein werden. [... ] Es kann sein, dass es den Euro [... ] nicht mehr geben wird, 

dass es vielleicht eine Verdichtung des Währungsraums im Hinblick auf das Zentrum Euro
pas geben wird und man die Peripherie so ein bisschen abkoppelt davon”.

283 „[...] Erweiterungen [...] wird es in absehbarer Zeit nicht geben. [...] Ob es klei
ner wird, werden wir in den nächsten Monaten sehen. [...] Also ich hoffe, [...] dass wir es 
schaffen [...] Europa [...] wieder auf die Beine zu [be]kommen und vielleicht auch etwas be
scheidener zu werden. Also dieses ,wir machen alles1 und ,wir können auch alles“ das so ein 
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szyć z kolejnymi kandydatami, czyli [...] że nie będzie [... ] w ciągu najbliższych 
10 lat akcesji kolejnych państw do Unii Europejskiej. Myślę, że... [... ] Rozszerze
nie UE na wschód w latach 2004 i 2007pokazało trochę, jakie są granice możli
wego rozszerzania /jaka jest pojemność UE. I że nie jest to możliwe bez pertur
bacji, ponieważ różnice społeczne i ekonomiczne wewnątrz wspólnoty państw są 
po prostu uderzające™: (16) [...] jednakowoż stało się to [ewentualne rozsze
rzenie] obecnie bardzo trudne, jak pokazuje nie tylko przykład Ukrainy (także 
Bałkany chcą wejść do środka). [...] obecnie jest 28 państw członkowskich i py
tanie brzmi rzeczywiście: czy można się tak w nieskończoność rozszerzać bez 
popadania w chaos i bez utraty akceptacji ze strony ludzi. [...] być może nale
żałoby^..} [poszerzać] integrację nie tylko pod względem obszaru, [...] alei jej 
głębi. [...]. Wspólna waluta bez znacznie mocniej zakorzenionej polityki gospo
darczej i finansowej? Czy to w ogóle może działać?™

Respondenci nieprzewidujący w najbliższym czasie kolejnych akcesji byli 
jednak świadomi, że ta sytuacja może się niekorzystnie odbić na sytuacji w kra
jach, które aspirowały i nadal aspirują do członkostwa w UE: (3) Z jednej stro
ny jesteśmy świadkami rozciągnięcia UE, to znaczy instytucje są przeciążone, 
interesy były także bardzo różne, [...] ale akcesja była zawsze także mechani
zmem stabilizacyjnym. Poprzez to, że Polakom i mieszkańcom krajów bałtyc
kich bardzo, bardzo wcześnie, w latach dziewięćdziesiątych, na początku lat 
dziewięćdziesiątych, zaproponowano stowarzyszenie [z UE], kraje te być może 
wytrwały w latach dziewięćdziesiątych w swoich dążeniach demokratycznych. 
Co to oznacza dla Bałkanów? Co to znaczy dla Serbii? Co to znaczy dla Bośni? 
Co to znaczy dla innych krajów, które dążą do członkostwa w UE? [... ] Czy 

bisschen abzulegen. [...] die EU wirdes in zehn Jahren noch geben. Aber viel weiter [...] fällt 

es mir im Moment schwer”.
281 »Ich glaube, dass sich die EU sehr schwer tun wird mit weiteren Beitrittskandidaten, 

also [... ] nicht [...], dass man innerhalb von zehn Jahren jetzt weitere Staaten in die Europä- 
'sche Union aufnehmen wird. Ich glaube, da... [...] Die Osterweiterung 2004 und 2007 hat 
so e'n bisschen gezeigt, also was tatsächlich so die Grenzen der Aufnahmefähigkeit irgendwie 
sind. Und einfach weil die Unterschiede sozial und wirtschaftlich innerhalb dieses Staatenver
bundes so eklatant sind, dass das nicht problemlos zu machen sein wird”.

285 »[...] allerdings ist das, wie nicht nur das Beispiel Ukraine (auch Balkan möchte rein) 
Zeigt> mittlerweile sehr schwierig geworden. [...] wir sind jetzt bei 28 Mitgliedern in der 
EC und die Frage ist wirklich: kann man das ewig ausdehnen, ohne dass das [...] unüber- 
Schaubar und auch irgendwann von den Leuten nicht mehr akzeptiert wird. [...] vielleicht 
Musste man [...] nicht nur Integration in die Fläche, [...] sondern auch in die Tiefe [erwei- 
ternL [...] [...] gemeinsame Währung ohne eine sehr viel stärker verschränkte Wirtschafts
und Währungspolitik? [... ] Kann das denn überhaupt funktionieren?” 
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rzeczywiście istnieje taki punkt, w którym organizacja staje się tak heteroge
niczna, a interesy [jej członków] tak różne i proces podejmowania decyzji tak 
trudny, że się ona rozpada?286

286 „Einerseits erleben wir eine Überdehnung der EU, also die Institutionen sind über
fordert, die Interessen waren auch so unterschiedlich, [...] aber die Erweiterung war immer 
auch ein Stabilisierungsmechanismus. Also indem man Polen und den Balten sehr, sehr früh 
in den Neunzigerjahren, Anfang der Neunzigerjahre eine Assoziierung angeboten hat, sind 

diese Länder möglicherweise stabil in ihren Demokratisierungsbestrebungen in den Neunzi
gerjahren gewesen. Was heißt das also für den Balkan? Was heißt das für Serbien? Was heißt 
das für Bosnien? Was heißt das für andere Länder, die in die EU streben? [...] Gibt es tatsäch
lich den Punkt, wo eine Organisation so heterogen wird und die Interessen so unterschiedlich 

und die Entscheidungsfindung so schwierig, dass sie auseinanderfällt?”
287 „Auf jeden Fall ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir in den nächsten Jahren nicht mehr 

Mitglieder werden, sondern vielleicht eins weniger, größer (z.B. Großbritannien); die nächste 
EU-Erweiterungsrunde [...] in den nächsten fünf Jahren auf jeden Fall nicht stattfinden wird •

288 „Vielleicht den Euro mit weniger Ländern oder anderen Ländern [...]”.
289 „Wenn [...] Griechenland[s] [...] Umschuldungsprogramm scheitert, wenn die Grie

chen [...] eine Zweitwährung [einführen] und melden sich aus der Eurozone ab und wir ha
ben den Trend, [...] dass sich das in andern Ländern fortsetzt [...] und eine neue antieuro
päische Bewegung auslöst, dann weiß ich nicht, wie Europa in zehn Jahren aussieht. Es kann 
sein, dass wir keine Eurozone mehr haben”.

Zdarzyły się wszelako i głosy wyrażające obawę, że UE nie tylko nie posze
rzy grona swoich członków, ale wręcz się skurczy: (1) W każdym razie prawdo
podobieństwo, że w kolejnych latach nie będziemy mieć więcej członków, lecz być 
może o jednego mniej, jest większe (np. Wielkiej Brytanii); kolejna runda rozsze
rzenia UE [...] na pewno nie nastąpi w najbliższych pięciu latach287. Pojawia
ły się również opinie, wedle których zmianie może ulec również skład człon
kowski strefy euro, a nawet że obecny kryzys może się okazać tak dotkliwy, 
że strefa euro w ogóle zniknie: (10) Być może euro w mniejszej liczbie krajów 
albo w innych krajach [...]288; (5) Jeśli [...] zawiedzie [...] program konwersji 
greckiego zadłużenia, jeśli Grecy [...] [wprowadzą] drugą walutę i wymeldują 
się ze strefy euro, i będziemy mieć trend [...] kontynuacji tego w innych krajach 
i powstania nowej fali antyeuropejskiej, to nie wiem, jak Europa będzie wyglą
dać za 10 lat. Możliwe, że nie będzie już strefy euro289.1 tylko jeden dziennikarz 
był przeciwnego zdania, uważając, że UE się rozszerzy: (15) [...] UE będzie za 
10 lat odrobinę większa niż dziś. [...] Turcja nadal nie będzie mieć w niej dla 
siebie miejsca. [...] EU będzie większa o kilka państw bałkańskich, Serbię, Koso
wo [...]. To znowu trochę zmieni UE, znowu przesunie się ona nieco na wschód, 
niż już jest. [...] wewnątrz UE ukonstytuuje się grupa [...] wokół państw strefy 
euro, które w procesie integracji posunęły się znacznie dalej niż inni. [...] jeśli 
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Brytyjczycy rzeczywiście wyszliby wkrótce w 2016 albo 2017 roku z UE, to naj
dalej za 10 lat będą [...] się złościć, że to zrobili290.

Poza tym respondenci oczekiwali, że UE będzie się wewnętrznie rozszcze
piać, rozchodzić: (1) [...] istnieje duże prawdopodobieństwo, że UE będzie się 
dalej rozwarstwiać291. A sam proces integracji się uwsteczni, ponieważ coraz 
więcej członków będzie próbowało jedynie wykorzystywać przywileje wyni
kające z przynależności do Unii: (1) Myślę, że ulegnie wzmocnieniu tendencja 
do tego, aby wybierać sobie, że tak powiem, „a la carte” z poszczególnych ob
szarów uwspólnotowienia, co trochę uwsteczni integrację292. UE będzie więc 
w opinii respondentów raczej nadal istnieć, ale jej znaczenie międzynaro
dowe się osłabi: (6) UE na pewno będzie nadal istnieć. Trudno powiedzieć, 
czy będzie mieć mniej czy więcej państw członkowskich. W każdym razie UE 
nie osiągnie tej wagi geopolitycznej, żeby być na tym samym poziomie z ta
kimi mocarstwami, jak Ameryka czy Chiny, mimo że posiada ona ten sam 
potencjał gospodarczy, a nawet wyższy niż amerykański czy chiński. Jednak 
brak rzeczywistych wspólnych interesów w zakresie polityki zagranicznej, jak 
również brak wspólnej polityki gospodarczej i finansowej, czynią nas w wielu 
kwestiach skłóconym tygrysem z papieru. [...] myślę, że dołączy kilka nowych 
państw, ale nie wykluczam, że jakiś kraj, na przykład Grecja, przynajmniej 
na jakiś czas wypadnie292.

250 „[...] EU ist in zehn Jahren ein bisschen größer als jetzt. [... ] Türkei [wird] nach wie 
v°r keinen Platz darin haben. [...] EU ist größer [...] durch einige Staaten des Balkans, Ser
bien, Kosovo [...]. Das wird die EU nochmal verändern, sie wird nochmal ein bisschen östli
cher werden, als sie es jetzt schon ist. [...] innerhalb der EU [wird] eine Gruppe konstituiert 
[•••]> um diese Eurostaaten, die mit der Integration erheblich weiter voran geschritten sind 
äls andere. [...] sollten die Briten tatsächlich bald 2016 oder 2017 aus der EU ausscheiden, 
werden sie sich spätestens in zehn Jahren [...] ärgern, dass sie das damals gemacht haben”.

291 >,[...] es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sich die EU weiter zerfasert”.
292 „Ich denke, dass sich die Tendenz verstärken wird, sich sozusagen ,ä la carte' aus be

stimmten Bereichen der Vergemeinschaftung herauszuziehen, also insofern ein bisschen In
tegration zurück zu entwickeln”.

293 „Die EU wird’s auf jeden Fall noch geben. Ob sie mehr oder weniger Staaten hat, schwer 
zu sagen. Auf jeden Fall wird die EU nicht dieses geopolitische Schwergewicht erreichen kön- 
nen, dass die EU auf eine Ebene mit Mächten, wie Amerika oder China bringt, obwohl die 
EU eine Wirtschaftskraft hat, die ist sowohl höher als die Amerikas, als auch Chinas. Aber 
t^as Fehlen von wirklich gemeinsamen außenpolitischen Interessen, und auch der Mangel an 

gemeinsamer Finanz- und Wirtschaftspolitik machen uns da doch in vielem zu einem zerstrit- 
ten Papiertiger. [...] ich denke, dass ein paar neue Staaten dazu kommen werden, aber wür
de auch nicht ausschließen, dass ein Land, wie Griechenland, zumindest zeitweise rausfällt”.
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Bardziej optymistyczne prognozy, zdaniem badanych, możliwe byłyby na
tomiast dopiero wówczas, gdyby wybory przestali wygrywać politycy tacy jak 
węgierski premier Viktor Orban: (2) Nie sądzę, że się rozpadnie [UE], [...] po
nieważ wszyscy zdają sobie sprawę, że Europa w zasadzie jest dobrym pomy
słem i Europa jako Unia musi trzymać się razem, jeśli w ogóle chce zachować 
swoje wpływy. No więc to jest teoretycznie jasne dla wszystkich. Odradzanie się 
nacjonalizmów skończy się być może wtedy, kiedy tacy ludzie, jak na przykład 
Węgier Viktor Orban, przestaną sprawować rządy™.

3.2.3.5. Życzenia dotyczące przyszłego kształtu Unii Europejskiej

Wypowiedzi respondentów, zawierające ich życzenia i nadzieje, a także postu
laty dotyczące przyszłości UE, skupiały się wokół czterech kwestii. Po pierw
sze, badani uważali, że proces integracji europejskiej w przyszłości powinien 
nadal postępować. Po drugie, dziennikarze niemieccy twierdzili, że obywa
tele Europy (a po części także kraje członkowskie) powinni zyskać większy 
wpływ na decyzje podejmowane wewnątrz instytucji unijnych. Po trzecie, 
badani byli zdania, że politycy powinni lepiej i skuteczniej tłumaczyć swoim 
wyborcom znaczenie UE i korzyści wynikające z jej istnienia. Na koniec, po 
czwarte, respondenci uważali, że formuła wspólnego projektu europejskiego 
powinna dopuszczać więcej różnorodności i zaniechać ujednolicania na siłę 
wszystkiego i wszystkich. Jednocześnie podkreślić należy, iż kolejny raz nie 
odnotowano żadnych istotnych różnic w nastawieniu do postulowanej przy
szłości UE pomiędzy dziennikarzami reprezentującymi poszczególne typy 
mediów objęte badaniem.

Respondenci wyrażający nadzieję, że proces integracji będzie postę
pował w przyszłości, chcieli, aby pozostał on bliski idei ever-closer-union'. 
(1) [...] [życzyłbym sobie], aby większość krajów za 10 lat się mocniej in
tegrowała, w rozumieniu ever-closer-union294 295-, (4) [...] [myślę, że] rozwój 
europejski w sumie powinien postępować w kierunku jeszcze mocniejszego 

294 „Ich glaube nicht, dass sie zerfällt, [...] weil [...] allen ist klar, dass Europa eigentlich 

eine gute Idee ist und Europa als Union Zusammenhalten muss, wenn es überhaupt seinen 
Einfluss behalten will. Also das ist ja theoretisch allen klar. Das Aufkommen von Nationalis
men wird sich möglicherweise auch dann erledigen, wenn Leute, wie zum Beispiel der Ungar 
Viktor Orban, mal nicht mehr an der Regierung sind”.

295 „[...] [ich wünsche mir] dass sich die meisten Länder in zehn Jahren mehr integrie
ren, im Sinne einer ever-closer-union".
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zjednoczenia196. Chcieli jednak, aby Unia posiadała takie struktury, które 
pozwolą na sprawniejsze funkcjonowanie wspólnoty, zwłaszcza w sytuacji, 
gdyby skład państw członkowskich jednak się powiększył, co w opinii ba
danych byłoby korzystne: (16) [...] życzyłbym [sobie] [...], aby powróco
no znowu do traktatu nicejskiego, abyśmy mieli znacznie głębszą integrację 
polityczną, czyli żebyśmy mocniej [w szerszym zakresie] uzgadniali kwestie 
gospodarcze i finansowe, żebyśmy nie przeżywali jeszcze raz czegoś takiego 
jak kryzys grecki. Życzyłbym sobie, aby Wielka Brytania nadal była człon
kiem UE, [...] Ukraina [...] rozpoczęła proces akcesji i aby to nie doprowa
dziło do jeszcze mocniejszego odrzucenia przez Rosję296 297 298; (14) [...] jeszcze nie 
jest przesądzone, że Europa poniesie porażkę. [...] mimo tego kryzysu [po
dejmowane są] rozważania na temat stworzenia europejskiego ministerstwa 
gospodarki, a więc ujednolicenia polityki fiskalnej i gospodarczej, [...] [czyli] 
s<ł [••■] jednak sygnały dające nadzieję europejskiemu procesowi jedności296. 
W tym kontekście respondenci chcieliby zaniechania szerszego delegowa
nia kompetencji państw narodowych na rzecz instytucji wspólnotowych: 
(9) Życzyłbym sobie, aby UE była za 10 lat większa, żeby miała większą licz
bę członków, żeby posiadała struktury, które będą dostosowane do tej liczby 
członków. Życzyłbym sobie UE, która przybiera na liczbie członków, jednak 
niekoniecznie na zakresie kompetencji, które zostały przeniesione na Unię 
Europejską. [... ] życzyłbym sobie, aby Unia Europejska się ustabilizowała, 
aby z tego kryzysu wyszła wzmocniona. [...] Życzę sobie także, aby skoncen
trowała się ona na obszarach, które mają sens. [...] Wielkie dokonania, jak 
wolność podróżowania, wspólna polityka zagraniczna, tam życzyłbym sobie 
jej więcej [,..]299.

296 „[...] [ich denke, dass] die europäische Entwicklung insgesamt auch Richtung einer 
noch stärkeren Einigung gehen sollte”.

297 >,[...] ich wünsche [mir] [...], dass der Nizza-Prozess wieder aufgenommen wird, dass 
Wlr eine sehr viel höhere politische Integration haben, also dass wir uns stärker abstimmen 
>n Wirtschafts- und finanzpolitischen Fragen, damit wir so was wie Griechenland nicht noch 
•»al erleben. Ich wünsche mir, dass Großbritannien nach wie vor Mitglied der EU ist, [... ] die 
Ukraine [... ] ist in einen Assoziierungsprozess eingetreten und zwar ohne, dass das zu noch 
stärkeren Verwerfungen mit Russland führt”.

298 >,[...] es ist nicht irgendwie vorgezeichnet, dass Europa scheitert. [... ] trotz dieser Krise 
[gibt es] die Überlegungen zur Schaffung eines europäischen Wirtschaftsministers, also einer 
Vereinheitlichung von Fiskal- und Wirtschaftspolitik, [...] [also es] gibt [...] durchaus auch 
hoffnungsgebende Signale für den europäischen Einigungsprozess”.

299 »Ich würde mir wünschen, dass die EU in 10 Jahren größer ist, dass sie mehr Mitglieds
ander hat, dass sie Strukturen hat, die auf diese Zahl der Mitgliedsländer zugeschnitten sind.
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Badani dziennikarze wyrażali również życzenie, aby obywatele Europy mieli 
większy wpływ na decyzje podejmowane w instytucjach wspólnotowych. Jednym 
z takich rozwiązań byłoby częstsze stosowanie instrumentów demokracji bezpo
średniej : (2) Mam nadzieję, że [... ] także temat referendów będzie odgrywał większą 
rolę. Ale to raczej jest jedynie nadzieją, ponieważ wiem, że politycy boją się ich jak dia
beł święconej wody [chichot]3M. Niektórzy z nich wskazywali także na brak potrzeby 
delegowania tak wielu uprawnień państw narodowych na poziom europejski: (9) 
Uważam, że [...] w Europie za wiele spraw podlega regulacji. Europa robi również 
wiele takich rzeczy, które być może państwo narodowe zrobiłoby lepiej. [... ] Jest wie
le dziedzin, obszarów polityki, których nie trzeba regulować i rozstrzygać jednolicie 
w całej Europie, gdyż można oddać pewne kompetencje w konkretnych obszarach 
politycznych państwom narodowym. [...] w wielu małych obszarach polityki pań
stwa narodowe powinny zachować, ewentualnie odzyskać, swoje uprawnienia301.

Kilku badanych wyraziło z kolei silne przekonanie, że politycy powinni 
w szerszym niż dotychczas zakresie przyjąć na siebie obowiązek tłumacze
nia własnym wyborcom znaczenia i korzyści płynących z istnienia i przyna
leżności do UE. Ci respondenci życzyli zatem sobie i UE przede wszystkim 
odważniejszych polityków: (4) [...] trzeba oczekiwać od polityków, że będą 
mieli odwagę wyjaśniać swoim obywatelom, że sprawna i zdolna do funkcjo
nowania Europa, to znaczy o innych mechanizmach decyzyjnych, nie jest ob
ciążeniem dla poszczególnych krajów członkowskich, nawet wówczas, kiedy 
od czasu do czasu trzeba dokonywać ustępstw. Ale także, iż muszą istnieć te 
wspólne nadrzędne interesy, którym trzeba sprostać jako wspólnemu wyzwa
niu302-, (6) Brakuje polityków, którzy są prawdziwymi mężami stanu na urzę-

Ich wünsche mir eine EU, die an der Zahl der Mitglieder zunimmt, aber die nicht unbedingt an 
der Zahl der Kompetenzen, die auf die Europäische Union übertragen werden. [...] ich wünsche 
mir, dass die Europäischen Union sich stabilisiert, aus dieser Krise gestärkt hervorgeht. [... ] Ich 

wünsche mir auch, dass sie sich auf Bereiche konzentriert, wo sie Sinn macht. [... ] Große Dinge 
wie Reisefreiheit, die gemeinsame Außenpolitik, da wünsche ich mir mehr davon [...]”.

300 „Ich hoffe, dass [... ] auch das Thema Volksabstimmung eine etwas größere Rolle spie
len wird. Aber das ist eher eine Hoffnung, weil ich weiß, dass Politiker das irgendwie fürchten, 
wie der Teufel das Weihwasser [Gekicher]”.

301 „Ich finde [...] in Europa wird zu viel geregelt. Europa macht auch vieles, was man 
vielleicht auch im Nationalstaat durchaus besser machen konnte. [...] Es gibt viele Bereiche, 
politische Felder, die muss man nicht europaweit einheitlich regeln und handhaben, sondern 
man kann auch Kompetenzen in bestimmten Politikfeldern an die Nationalstaaten zurück
geben. [... ] in vielen kleinen Politikfeldern sollten die Nationalstaaten ihre Hoheitsrechte be
halten bzw. zurückbekommen”.

302 „[...] man muss aber von den Politikern erwarten, dass sie auch den Mut ha
ben, ihren Bürgern zu erläutern, dass ein handlungsfähiges Europa, das heißt andere 
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dzie, którzy mają określony cel i wizję tego, dokąd zmierzają, i którzy byliby 
gotowi bronić ich całym swoim politycznym autorytetem, w razie potrzeby 
także wbrew swojej własnej partii. [... ] Politycy powinni mieć na uwadze, 
że (...) są wybierani przez społeczeństwo. Jednak najwyższą miarą powinno 
być, aby podejmować decyzje, które są dobre właśnie dla społeczeństwa, dla 
kraju jako całości, a to wymaga czasem, aby przeforsowywać rzeczy, które 
nie [zawsze] pasują większości. [... ] Prawdziwego męża stanu albo prawdzi
wego męża stanu, który jest kobietą, można poznać po tym, że najwyższym 
dobrem jest dla niego dobro wspólne303.

Ostatnim z życzeń, sformułowanych w trakcie wywiadów, było stwierdzenie, 
że formuła wspólnoty europejskiej powinna dopuszczać więcej różnorodności 
i nie powinna wymuszać bezwzględnego ujednolicania tak wielu aspektów ży
cia: (10) Jestem raczej za Europą różnorodności [...] i za tym, aby nie negować 
różnorodności, lecz akceptować je. [...] Trzeba się zastanowić, jak mimo to można 
uzyskać Europę, bez potrzeby wyrównywania, ujednolicania wszystkiego, [...] bez 
potrzeby regulowania wszystkiego centralnie. To byłoby dla mnie osiągnięcie in
tegracji, gdyby można było powiedzieć, że akceptuje się różnorodność i poprzez 
tę różnorodność jednocześnie mówi: „jesteśmy Europą zróżnicowaną kulturowo, 
ule jednak właśnie JEDNĄ Europą". [...] To byłby kolorowy kontynent oferujący 
wszystkie możliwe swobody i udogodnienia, jak swobodny przepływ, który doty
czy zarówno ludzi, jak i pracy czy kapitału, [...] zachował i uwzględnia jednak 
jeszcze poszczególne kultury. [...] Nie wolno próbować ujednolicać za wiele przy 
użyciu regulacji prawnych [.. ,]304. Niektórzy z respondentów wyrażali jednak

Entscheidungsmechanismen, nicht zu Lasten der einzelnen Mitgliedstaaten geht [gehen], 
auch wenn es hin und wieder [... ] Konzessionen geben muss. Aber auch, dass es auch dieses 
gemeinsame übergeordnete Interesse geben muss, dass man sich gemeinsam den Herausfor
derungen stellt”.

303 „Es fehlt an Politikern, die wirkliche Staatsmänner im Amt sind, die eine klare Ziel
richtung und Vision haben, wo sie hin wollen und dafür auch bereit sind mit ihrem ganzen 
Politischen Gewicht in die Bresche zu springen, notfalls gegen die eigene Partei. [...] Politi
ker sollen das Volk im Blick haben [...] sie sind vom Volk gewählt. Aber der höchste Maßstab 

muss sein, dass Entscheidungen getroffen werden, die nun für ein Volk, ein Land als Gan- 
Zes gut sind und das erfordert manchmal, dass man auch Dinge durchsetzt, die der Mehrheit 
mcht passen. [...] Einen wirklichen Staatsmann oder ’ne Staatsfrau, zeichnet aber aus, die, ja, 
*las Wohl des gesamten Volkes zum obersten Maßstab zu haben”.

304 »Ich bin eher für ein Europa von Vielfalt [... ] und [dafür] Unterschiedlichkeiten nicht 
ku] negieren, sondern anerkennen. [...]. Dann muss man gucken, wie man trotzdem ein Eu

ropa eben bekommt, ohne alles einzuebnen, gleich zu machen, [...] alles zentral regeln zu 
"rollen. Das wäre für mich die Integrationsleistung, zu sagen, dass man eben die Vielfalt an- 
erkennt und durch die Vielfalt gleichzeitig aber auch sagt, wir sind ein Europa mit vielfältigen 
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pragnienie mocniejszego ujednolicenia wewnątrz UE w odniesieniu do polityki 
gospodarczej i finansowej: (6) To z pewnością jest bardzo trudny proces /[...] nie 
wolno tak wiele ujednolicić, aby w zasadzie obywatele i obywatelki nie chcieli już 
brać w tym udziału i wszędzie odrodził się nacjonalizm. Trzeba jednak próbować 
wypracować wspólną politykę gospodarczą i finansową z [...] takim innym roz
kładem głosów niż obecnie wymagana jednomyślność. Czyli trzeba zwracać się 
w stronę decyzji podejmowanych większością głosów305.

3.2.4. Wypowiedzi dziennikarzy dotyczące znaczenia Niemiec 
w Unii Europejskiej i przekazie mediów

Wypowiedzi dziennikarzy niemieckich, które odnosiły się w swej treści do 
kwestii znaczenia Niemiec w UE, zostaną przedstawione w dwóch aspektach 
tematycznych. Po pierwsze, analizie poddane będą wypowiedzi respondentów 
prezentujące ich opinie na temat pozycji współczesnych Niemiec w Europie. 
Po drugie, omówione zostaną wypowiedzi badanych, dotyczące ich opinii na 
temat sposobu prezentacji niemieckiego przywództwa w mediach.

3.2.4.1. Znaczenie Niemiec w Unii Europejskiej

Wypowiedzi respondentów, zawierające ich opinie na temat znaczenia współ
czesnych Niemiec w UE, dotyczyły kilku jego aspektów. Po pierwsze, między
narodowej pozycji Berlina jako takiej, następnie przyczyn oraz czynników, któ
re zdaniem respondentów są odpowiedzialne za to, gdzie dzisiaj znajdują się 
Niemcy, oraz czasu, kiedy pozycja tego kraju ostatecznie się wykrystalizowała, 
a wreszcie ocen konsekwencji z tej pozycji wynikających. Zarówno z punktu 
widzenia samych Niemiec, jak i UE jako całości.

Kulturen, aber eben EIN Europa. [...] Das wäre ein bunter Kontinent, der möglichst alle Frei
zügigkeiten hat, was Personenbewegung, was Arbeit, was Kapital angeht, [... ] trotzdem noch 
die einzelnen Kulturen ha[t] und berücksichtig^]. [...] [man] darf nicht [...] versuchen, durch 

viele Gesetze [...] zu viel zu vereinheitlichen [...]”.
305 „Das ist sicherlich ein sehr schwerer Prozess und [...] man darf nicht so viel verein

heitlichen, dass im Grunde die Bürger und Bürgerinnen nicht mehr mitmachen und überall 
Nationalismus aufblüht. Man sollte aber versuchen eine einheitlichere Wirtschafts- und Fi
nanzpolitik zu machen mit [... ] einer anderen Stimmengewichtung, als diesem Einstimmig' 
keitsprinzip. Also weg von hin zu Mehrheitsentscheidungen kommen”.
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Znacząca większość objętych badaniem dziennikarzy prasy niemieckiej 
nie polemizowała z opinią, że Niemcy mają we współczesnej Europie pozycję 
lidera. Kilku respondentów uważało nawet, że niemieckie przywództwo jest 
bezsprzeczne, niemniej jednak także oni zwykli podkreślać, że jest ono moż
liwe (powinno być) we współpracy z innymi partnerami europejskimi. Nie
którzy badani uważali przy tym, iż przyczyną niemieckiego przywództwa są 
oczekiwania zagranicy, co stanowi swego rodzaju komplement dla polityki 
Niemiec, ale niesie z sobą również wiele niebezpieczeństw. Inni z kolei wyra
żali opinię, iż niemieckie przywództwo wynika z siły ekonomicznej lub/i - co 
ciekawe - z pozycji i międzynarodowego znaczenia kanclerz Angeli Merkel. 
Jeden z respondentów uważał, że przywództwo Niemiec to czynnik stabilizu
jący UE, choć badany był również świadom, że stwarza ono problemy legity- 
mizacyjne. Najwięcej respondentów uważało jednak, że prawdziwą przyczyną 
tak silnej pozycji Niemiec w Europie jest po prostu słabość innych partnerów.

W kwestii okresu, w którym przywódcza rola Niemiec miałaby się jakoś 
szczególnie zaznaczyć, opinie badanych były podzielone. Część respondentów 
uważała, że pozycja ich kraju jako lidera Europy ostatecznie ugruntowała się 
w okresie kryzysu ukraińskiego, podczas gdy inni wskazywali na europejski 
kryzys ekonomiczny jako czas, kiedy Niemcy zyskały - mimowolnie - po
zycję lidera. Ostatnim wątkiem rozważań na temat obecnej pozycji Niemiec 
jako lidera była kwestia historycznego lęku przed nimi, jaki - zdaniem części 
respondentów - odszedł wreszcie w zapomnienie, podczas kiedy w opinii in
nych nie tylko nadal istniał, ale był nawet zrozumiały.

W gronie respondentów, którzy uważali, że przywództwo Niemiec w UE jest 
bezsprzeczne, znalazły się również osoby twierdzące, iż Niemcy nie odgrywają 
roli lidera wbrew sobie: (1) Potęga Niemiec jest bezsprzeczna306; (3) [...] Niemcy 
Mocno oddziałują na Unię Europejską307 308; (14) No więc mimo woli [...] [to] nie 
[jest], [Niemcy] odgrywają [...] tę rolę całkiem chętnie. [...] Sądząc po wypo
wiedziach [...] prezydenta  federalnego Gaucka, [...] pana Steinmeiera i [...] pani 
v°n der Leyen [...]. No więc ja nie dostrzegam tu żadnego ociągania się i zwle
kania300. Respondenci wyrażający te opinie podkreślali jednak, że niemieckie 
przywództwo jest i powinno być możliwe wyłącznie we współpracy z innymi 

306 »Die Macht Deutschlands ist unbestritten”.
307 »(...] die Europäische Union wird stark von Deutschland geprägt”.
308 »Also wider Willen [... ] [ist das] nicht. [Deutschland] erfüllt [... ] diese Rolle [... ] ganz 

l>erne [... ] Äußerungen von [... ] Bundespräsident Gauck, [... ] Herrn Steinmeier und [... ] Frau 
v°n der Leyen [... ] [nach]. Also da sehe ich jetzt kein Zaudern und Zögern. [...]”.
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partnerami europejskimi, przede wszystkim z Francją. Na obronę swojego 
stanowiska przywoływali oni argument historyczny: (4) Przywódcza rola Nie
miec jest możliwa tylko we współpracy z Francją. [...] Niemcy nadal pozostają 
w tradycji Europy jako wspólnoty wartości, co wynika także z historycznej od
powiedzialności i doświadczenia, wedle którego Niemcy bardzo, bardzo mocno 
zdane są na współpracę z sąsiadami. Gospodarczo, tak czy inaczej309; (14) Kanc
lerz federalnej bardzo zależy na tym, aby we wszystkich kluczowych decyzjach 
dotyczących polityki zagranicznej [wojna na wschodzie Ukrainy / Grecja w eu
ropejskiej dyskusji o zadłużeniu] zawsze u jej boku znajdował się francuski pre
zydent Hollande. Czyli [...] rząd federalny chce zapobiec powstaniu wrażenia, 
że on [rząd Niemiec] ma coś do powiedzenia samodzielnie [...]310.

309 „Eine Vorreiterrolle Deutschlands ist nur möglich im Zusammenspiel mit Frank
reich. [...] [mit] Europa als eine[r] Wertegemeinschaft. [...] Deutschland steht nach wie vor 
in dieser Tradition, auch aus der historischen Verantwortung und Erfahrung heraus, dass 
Deutschland eben ganz, ganz dringend auf die Zusammenarbeit mit den Nachbarn angewie
sen ist. Wirtschaftlich sowieso”.

310 „[Für die] Bundeskanzlerin ist ein sehr großes Anliegen bei all ihren außenpolitisch 
relevanten Entscheidungen [Krieg im Osten der Ukraine / Griechenland im europäischen 
Schuldenstreit] .dass stets der französische Präsident Hollande an ihrer Seite ist. Also [... ] d ie 
Bundesregierung möchte es vermeiden, den Eindruck zu erwecken, dass [...] sie jetzt hier 
alleine das Sagen hat [...]”.

311 „Deutschland ist ein großes Land in Europa, das bevölkerungsreichste Land, ist ein 
wirtschaftlich starkes Land, daraus ergeben sich einfach schon gewisse Anforderungen, eine 
Führungsrolle zu übernehmen. Ich glaube in der Wirtschafts- und Finanzpolitik übernimmt 
die Regierung diese Rolle auch schon, in anderen Bereichen, Außen- und Sicherheitspolitik 
übernimmt sie die eigentlich noch nicht. Da gibt es genug Gründe dafür, das muss ich nicht 
erzählen, es gibt die ganze Historie und so weiter. Dieser Anspruch ist da, Deutschland über
nimmt ihn in einigen ausgewählten Bereichen, aber sicherlich nicht umfassend”.

Poza tym przywództwo Niemiec jest, zdaniem respondentów, ograni
czone do określonych obszarów, takich jak gospodarka i finanse. W innych 
natomiast pozycja Niemiec wydaje się znikoma, słaba albo po prostu ade
kwatna do potencjału tego państwa w konkretnym obszarze: (9) Niemcy są 
dużym krajem w Europie, o największej liczbie ludności, silnym gospodarczo, 
z czego wypływają pewne wymagania/potrzeby, aby przyjąć rolę lidera. My
ślę, że w polityce gospodarczej i finansowej rząd [Niemiec] przejął już tę rolę, 
w innych obszarach, jak polityka zagraniczna i polityka bezpieczeństwa, tej roli 
nie przejął. Jest ku temu wystarczająco wiele powodów, nie muszę ich tu wy
mieniać, chodzi o historię itd. Ten wymóg / ta potrzeba istnieje, Niemcy przej
mują ją [rolę lidera] w niektórych wybranych obszarach, ale na pewno nie 
kompleksowo311; (7) [np. wkwestii uchodźców] [...] w tym obszarze w ogóle 
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nie odgrywamy roli lidera! W zakresie ochrony środowiska, przełomu w poli
tyce energetycznej [... ] jesteśmy w absolutnej czołówce, dużo przed Polakami, 
Czechami albo Francuzami. No więc to zależy [...] od tego, jaki obszar poli
tyki krajowej [...] ma priorytet312. W tym kontekście jeden z respondentów 
stwierdził nawet, wskazując na znikomą siłę przebicia niemieckich propozy
cji rozwiązania kwestii uchodźców, że niemieckie przywództwo w ogóle jest 
pozorne: (10) Nigdy nie odgrywaliśmy roli prawdziwego lidera. [...] W trakcie 
kryzysu greckiego w ostatniej fazie przyjęliśmy na siebie rolę przywódcy. I do
staliśmy za to potężne lanie. [...] bardzo krytykowano formę, w jakiej Niemcy 
przejęły przywództwo na koniec. W polityce dotyczącej uchodźców znowu jest 
tak samo. [...] Jeśli chodzi o Grecję, to uważam, że rola lidera była [odegrana] 
dobrze [żeby nie przekazywać po prostu czeku in blanco], [... ] lecz wyłącznie 
w zamian za konkretne działania, [...]«[...] jeśli chodzi o sprawę migrantów, 
kryzys uchodźczy [...], to też nie mogę nic zarzucić313. Treść innych wypowie
dzi obu powyżej zacytowanych respondentów wskazywała jednak, że w isto
cie także oni dostrzegali szczególnie eksponowaną pozycję Republiki Fede
ralnej Niemiec wewnątrz UE.

312 „[Flüchtlingsfrage Z.B.] [...] in diesem Bereich haben wir überhaupt keine Vorreiter- 
r°Ue! Im Bereich Umweltschutz, Energiewende [... ] sind wir total weit vorne, viel weiter vor- 
ne als jetzt Polen, Tschechen oder Franzosen. Also das hängt [...] davon ab, welcher Bereich 
der nationalen Politik [...] hoch gewichtet wird”.

313 „Wir haben ja nie eine richtige Vorreiterrolle gespielt. [...] Wir haben jetzt in der Grie- 
chenlandkrise [...] eine Führungsrolle zum Schluss eingenommen. Und dann dafür mächtig 
dresche bekommen. [...] da gab es ja viel Kritik dafür, in welcher Form [...] Deutschland 

am Schluss die Führungsrolle übernommen hat. In der Flüchtlingspolitik ist es auch wie- 
der so. [...] ich fand die Vorreiterrolle was Griechenland betrifft gut [nicht einfach so den 
Blankoscheck übergeben], [...] sondern nur gegen Gegenleistungen], [...] und [...] was 

Jetzt die Migrantengeschichte, die Flüchtlingskrise betrifft [... ] kann ich daran auch nichts 
aussetzen”.

Dziennikarze, którzy uważali, iż przywództwo niemieckie wynika przede 
wszystkim z oczekiwań zagranicy, skłonni byli z kolei twierdzić, że pozycja 
lidera to nie zasługa niemieckiego rządu, lecz skutek słabości - przede wszyst
kim ekonomicznej - innych partnerów europejskich, i że nie jest ona zajmo
wana przez Niemcy z przyjemnością, ale raczej pod przymusem: (2) [...] za 
granicą, gdziekolwiek się jest, także poza Europą, wszędzie oczekuje się od Nie
miec przyjęcia tej roli [lidera], a Niemcy [...] ciągle jeszcze mają z tym pro
blem. [...] za granicą [...] w zasadzie nadal oczekuje się, że Niemcy jeszcze 
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mocniej będą [...] tupać nogą. Im [zagranicy] wciąż jest za mało3™; (8) Myślę, 
że jest to rola, którą Niemcy w pewnym zakresie odgrywają wbrew własnej woli. 
I właśnie dopiero uczymy się zaprzyjaźniać z tą rolą, do której niekoniecznie 
dążyliśmy. No więc ja uważam, że w Niemczech istnieje historycznie uwarunko
wana powściągliwość, jeśli chodzi o [odgrywanie] roli przywódczej. [...] Niem
cy nie są krajem, który sam z siebie będzie zmierzał!dążył do samodzielnego 
przywództwa314 315; (13) [... ] Niemcy już od dawna mają problem z tą [przywód
czą] rolą, nie chciały jej więc przejmować, ani w kontekście europejskim, ani 
międzynarodowym. [... ] Niemcy są jednak największym krajem w UE [... ] jeśli 
chodzi o liczbę mieszkańców i [...] potencjał gospodarki [...]. [...] na ma
pie [...] [Niemcy mają] wielu sąsiadów, [...] Niemcy mają [... ] położenie cen
tralne. [...] Najpóźniej przy okazji zjednoczenia Niemcy nie były już w stanie 
uniknąć tego, że muszą stać się liderem316; (8) No cóż, w ostatnich latach jest 
właśnie tak, że w związku z [ich] wielką potęgą gospodarczą Niemcom przy
padła ta rola [przywódcza], a także przez słabość partnerów, których mieli
śmy. W szczególności słabość gospodarczą Francji, która wynika oczywiście ze 
słabości politycznej. To znaczy, że zostaliśmy [na czele] trochę jakby sami317; 
(14) No więc oczywiście bardzo dużo czyta się, także w prasie zagranicznej, 
o [...] nowej niemieckiej [...] hegemonii w Europie, [...] jako potędze ekono
micznej [...]„ hegemonie wbrew woli". [... ] być może [... ] trafnie. [... ] po 1990 

314 „[...] wo immer man ins Ausland kommt, auch im außereuropäischen Ausland, da 
erwartet man von Deutschland diese Rolle und Deutschland tut sich [...] immer noch ein 
bisschen schwer damit. [...] im Ausland [...] erwartet man eigentlich immer noch, dass 
Deutschland noch ein bisschen [...] mehr mit dem Fuß aufstapft. Also denen ist es, glaube 
ich, noch nicht genug”.

315 „Ich glaube, dass es eine Rolle ist, die Deutschland ein Stück weit Wiederwillen aus
füllt. Und wir lernen gerade uns mit dieser Rolle anzufreunden, die wir nicht unbedingt an
gestrebt haben. Also ich glaube, dass es eine historisch gewachsene Zurückhaltung gibt in 
Deutschland, was Führungsrollen angeht. [...] Deutschland ist kein Land, das von sich auch 
nach einer alleinigen Führung strebt”.

316 „[...] Deutschland hat sich ja mit dieser Rolle lange schwer getan, also wollte die ei
gentlich auch gar nicht annehmen, weder im europäischen Kontext, noch im internationalen 
Kontext. [...] Deutschland ist nun mal das größte Land in der EU [...] was die Bevölkerungs
zahl angeht, [...] was die Wirtschaftskraft [angeht] [...]. [...] auf d[er] Landkarte [...] [hat 
Deutschland] viele Nachbarn, [...] Deutschland liegt [...] zentral. [...] spätestens mit der 
Wiedervereinigung kam Deutschland gar nicht mehr an dem Fakt vorbei, dass es Vorreiter 
sein muss [...]”.

317 „In den letzten Jahren ist es nun mal so, dass durch die große wirtschaftliche Macht 
und auch Dominanz Deutschland diese Rolle zugekommen ist und durch die Schwäche der 
Partner, die wir hatten. Insbesondere Frankreichs wirtschaftliche Schwäche, die natürlich 
auch in einer politischen Schwäche resultiert. Das heißt, wir stehen ein Stück weit alleine da”.
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roku zainteresowanie polityką zagraniczną w Niemczech gwałtownie zmala
ło. [...] w tamtym czasie znacznie ważniejsze były tematy krajowe [...]. Wi
dzi się to tu w Berlinie bardzo dobrze: partiom brakuje ekspertów w zakresie 
polityki zagranicznej z długoletnim doświadczeniem, po prostu dlatego, że ten 
obszar był [... ] zaniedbywany przez ponad [... ] dwa i pół dziesięciolecia. A za
tem [... ] potęga gospodarcza jest tym, co właśnie podobno uzasadnia niemiecką 
pozycję hegemona. Można to jednak odwrócić: jest tym ekonomiczna słabość 
innych [np. Francji] [... ] [w ten sposób] raczej przypada tu [... ] Niemcom po
lityczna odpowiedzialność za Europę [... ] nie wspominając o odpowiedzialności 
historycznej311; (15) Pytam się siebie, czy ona w ogóle istnieje [przywódcza rola 
Niemiec]. Ta hegemonia Niemiec jest też trochę karykaturą, którą pielęgnuje 
się w Niemczech. [...] mamy oczywiście swój szczególny wkład [dosł. ciężar] 
we wszystkich europejskich gremiach, ponieważ z uwagi na wielkość Republiki 
Federalnej mamy po prostu większą liczbę głosów, zarówno w Parlamencie, jak 
i w Radzie, jak i w komisjach. [...] ale nie tylko my, lecz także Francja, Włochy 
i również inne duże kraje. Problemy gospodarcze są obszarem, gdzie Niemcy 
pełnią funkcję wzorcową318 319.

318 „Also natürlich liest man sehr viel auch in der internationalen Presse 
über [...] die [...] neue, deutsche Vormachtstellung in Europa, [...] als ökonomische Stär
ke [... ] .Hegemon wider Willen. [... ] trifft es [... ] vielleicht. [...] nach 1990 das außenpolitische 
Interesse in Deutschland rapide nachgelassen hat. [... ] da waren [... ] innenpolitische Themen 
sehr viel wichtiger [...]. Man sieht das hier in Berlin ganz gut: Es mangelt den Parteien an 
langjährigen Außenpolitik-Experten, einfach weil es ein Feld ist, was halt über [...] zweiein
halb Jahrzehnte vernachlässigt worden ist. Also [...] ökonomische Stärke ist so das, was jetzt 
eben angeblich Deutschlands Vormachtstellung begründet. Man kann es aber auch anders 
wenden: Es ist die ökonomische Schwäche der anderen [z.B. Frankreich] [...] [somit ist] ein 
Stück weit eine europapolitische Verantwortung, die Deutschland [...] hier zufällt. [...] von 
der historischen Verantwortung einmal ganz zu schweigen”.

319 „Ich frage mich, ob es die gibt. Ja, diese Vorreiterrolle ist auch so ein bisschen ein Zerr
bild, was in Deutschland gerne gepflegt wird. [...] wir haben natürlich in allen europäischen 
Gremien ein besonderes Gewicht, weil aufgrund der Größe der Bundesrepublik wir einfach 
eine größere Zahl an Stimmen haben, sowohl im Parlament, als auch im Rat, sowie in den Aus
schüssen. [... ] aber damit stehen wir nicht alleine, sondern Frankreich, Italien und andere gro
ße Staaten auch. Wo Deutschland eine Vorbildfunktion hat, [sind] wirtschaftliche Probleme”.

Badani zwracali również uwagę, iż oczekiwania wobec Niemiec, że przyj - 
mą one na siebie ciężar bycia liderem, są dużym komplementem - zwłaszcza 
jeśli wziąć pod uwagę kwestie historyczne - pod adresem polityki Niemiec, 
ale niosą one z sobą istotne niebezpieczeństwo: (5) Przywódcza rola niemiec
kiej polityki - z jednej strony uważam, że to interesujące, że się jej żąda. 10 lat 
temu nikt by się o to nawet nie zakładał. Jest to więc jeszcze komplement dla 
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niemieckiej polityki. Myślę tylko, że to się w nadchodzących latach zmieni, po
nieważ kryzys grecki się rozszerzy. Podczas następnych wyborów w Hiszpanii, 
we Włoszech, w Portugalii nadal będą wybierane partie krytykujące UE albo 
lewicowe, w Austrii, na Węgrzech prawicowe partie nastawione do UE krytycz
nie. Wtedy ten zachwyt dla niemieckiego przywództwa ulegnie zmianie także 
ex-post, [...] myślę, że to zawiedzie nas na niebezpieczne wody™-, (11) Tak, myślę, 
że [przywódcza rola Niemiec] jest do pewnego stopnia wymuszona. Niemcy są 
największą gospodarką w Unii Europejskiej, w tym momencie także najliczniejszą 
i najbardziej wydajną gospodarką. [... ] Poza tym mamy teraz w osobie kanclerz 
federalnej w gronie krajów UE także zdecydowanie najbardziej doświadczonego 
szefa państwa i rządu. [...]. Z drugiej strony Niemcy jako spadkobierca [dosł. 
następca prawny] nazistowskich Niemiec nadal muszą się liczyć z historyczny
mi obciążeniami i mądrze się z nimi obchodzić, a to oznacza, że rola hegemona 
w klasycznym rozumieniu byłaby politycznym błędem320 321.

320 „Die Vorreiterrolle der deutschen Politik - ich finde es zum einen interessant, dass 
sie eingefordert wurde. Das hätten wir vor 10 Jahren auch noch nicht gewettet. Es ist also ein 
Kompliment, noch für die deutsche Politik. Ich glaube nur, dass sich das in den nächsten Jah
ren verändern kann, weil die Griechenland-Krise sich ausweitet. In den nächsten Wahlen in 
Spanien, in Italien, in Portugal, [werden] weiter EU-kritische oder Linksparteien gewählt, in 
Österreich, in Ungarn rechte EU-kritische Parteien. Dann wird sich diese Begeisterung für 
Deutschlands Vorreiterrolle auch ex-post verändern, [...] ich glaube, dass wir uns in gefähr
lichem Fahrwasser bewegen”.

321 „Ja, ich glaube, dass die [Deutschlands Vorreiterrolle] bis zu einem gewissen Grade 
zwangsläufig ist. Deutschland ist die größte Wirtschaftskraft in der Europäischen Union, im 
Moment auch noch die bevölkerungs-stärkste leistungsfähigste Volkswirtschaft. [...] Im Mo
ment stehen wir auch noch mit der Bundeskanzlerin, die mit Abstand dienstälteste Staats- und 
Regierungschefin unter den Staats- und Regierungschefs der EU [ist], [...] Auf der anderen 
Seite muss Deutschland als Rechtsnachfolger von Nazideutschland auch immer noch mit den 
historischen Belastungen rechnen und klug umgehen und das heißt eine hegemoniale Rolle 
im traditionellen Sinne wäre ein politischer Fehler”.

Dziennikarze wskazujący na potencjał rodzimej gospodarki, jako źródło 
i podstawę pozycji współczesnych Niemiec, podkreślali, iż wynika z niej przede 
wszystkim także zwiększona odpowiedzialność, której Niemcy tak naprawdę 
wołałyby nie mieć: (7) [...] ta rola przywódcza istnieje w obszarze polityki gospo
darczej, [...] [to] ma jednak po prostu wiele wspólnego z faktami [...]. Faktem, 
że jesteśmy największą gospodarką narodową w strefie euro i że mamy najwięk
szy udział w pakiecie pomocowym, [...] największą liczbę głosów w EBC. [...] to 
oznacza [...] szczególną odpowiedzialność [...] [i] szczególny posłuch [...]. Re
zultatem tego jest przywódcza rola, którą, jak sądzę, politycznie jeszcze nie do 
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końca wykorzystujemy322; (8) Chętnie bylibyśmy mniej [ważni]. Chętnie przyj
mowalibyśmy mniej [...] odpowiedzialności323.

322 „[...] es gibt diese Vorreiterrolle und zwar im Bereich der Wirtschaftspolitik, [... ] [das] 
hat aber schlicht einfach etwas mit den Fakten zu tun [... ] Fakt, dass wir eben die größte Volks
wirtschaft in der Eurozone sind und das wir den größten Anteil haben an den Rettungspake
ten, [...] den größten Anteil an Stimmrechten in der EZB. [... ] das bedeutet [... ] eine beson
dere Verantwortung [...] [und] besonderes Gehör [...]. Daraus resultiert eine Vorreiterrolle, 
von der ich politisch finde, dass wir sie nicht so richtig wahrnehmen”.

323 „Wir wären gerne weniger. Wir würden gerne weniger Verantwortung [... ] übernehmen”.
32,1 „[...] eigentlich gibt es kaum jemanden, der sich mit dem europäischen Rat so gut aus

kennt, bis ins Details hinein wie die Bundeskanzlerin [...]. Allein schon dieses Wissen, dieser 
Wissensvorsprung und diese Kompetenz schafft auch eine gewisse Macht”.

325 „Angela Merkel ist älteste Dienst- oder Regierungschefin oder langjährigste oder eine 
der langjährigsten Regierungschefinnen. [...] also eigentlich sind in den wichtigen Ländern 
ja fast alle Regierungschefs neu. [...] sie ist [...] der beständige Faktor in der internationalen 
und europäischen Politik [...] mit dem Anspruch [auf] Deutschland als Führungsmacht mit 
außenpolitischer Führungskompetenz. [...] sie wird sicherlich noch als Oberdiplomatin in 
den nächsten Jahren weiter als Krisenmanagerin unterwegs sein. [...] man muss sie ja auch 
sehr kritisch sehen, innenpolitisch bewegt sich ja so gut wie gar nichts”.

Sporo wypowiedzi odnosiło się również do znaczenia i międzynarodo
wej pozycji kanclerz Angeli Merkel jako ważnej przesłanki dla tak silne
go statusu Niemiec w Europie. Wieloletnie doświadczenie polityczne oraz 
rzetelna wiedza były w opinii badanych bardzo pozytywnymi wyróżni
kami niemieckiej kanclerz na międzynarodowej scenie politycznej, choć 
miało to, ich zdaniem, negatywne konsekwencje dla niemieckiej polityki 
wewnętrznej: (1) [...] w zasadzie nie ma już drugiej takiej osoby, która tak 
dobrze byłaby obeznana z Radą Europejską, aż do ostatniego detalu, jak pani 
kanclerz federalna [...]. Już sama ta wiedza, przewaga tej wiedzy i ta kompe
tencja dają jakiś rodzaj władzy324; (2) Angela Merkel jest najdłużej sprawu
jącym urząd szefem rządu albo jednym z najdłużej sprawujących urząd pre
mierów. [...] no więc w zasadzie w najważniejszych krajach prawie wszyscy 
szefowie rządów są nowi. [...] ona jest stałym [trwałym] elementem polityki 
europejskiej i międzynarodowej [...] z aspiracjami dla Niemiec jako czołowe
go mocarstwa posiadającego kompetencje przywódcze w zakresie polityki za
granicznej. [...]jako czołowy dyplomata w nadchodzących latach będzie ona 
jeszcze długo aktywnie zarządzać kryzysami. [... ] trzeba patrzeć na nią także 
bardzo krytycznie, ponieważ w polityce krajowej prawie nic się nie dzieje325; 
(15) Merkel ma tutaj [w odniesieniu do przywódczej roli Niemiec] ogrom
ne znaczenie i przejęła poprzez swój styl uprawiania polityki rolę liderki, to 
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nie ulega wątpliwości!326-, (16) Tak, to [przywódcza rola Niemiec] jest zwią
zane z tym, że Angela Merkel jest najmocniejszym graczem politycznym327 328.

326 „Merkel hat hier ein ganz großes Gewicht und hat in ihrer Art Politik zu machen 
sicherlich eine Führungsrolle, das ist keine Frage!”

327 „Ja, das liegt daran, dass nun mal mit Angela Merkel die stärkste politische Figur im 
Spiel ist”.

328 auf eine Art bietet diese Vormachtstellung in der EU - und die ist nicht zu leug
nen - mehr Stabilität, mehr Entscheidungssicherheit, mehr Berechenbarkeit [...]. Auf der 
anderen Seite ist es natürlich gerade deshalb anfällig, weil es von einem Land sehr stark ab
hängt Und es gibt ein demokratisches Problem, also wenn wir eine Politik der Exeku
tive haben, wie wir sie in der Europäischen Union erleben, wo eben immer mehr im Euro
päischen Rat wichtige Entscheidungen getroffen werden, auf die das Europäische Parlament 
kaum Einfluss hat. Und in diesem Europäischen Rat gibt es dann noch die Übermacht eines 
zwar großen, aber eben nur eines Landes. [...] dann bringt das eine Menge legitimatorische 
Probleme mit sich. Langfristig”.

329 „Deutschland [...] hat eine unglaubliche Macht in dieser Eurokrise bekommen”.
330 „Ich glaube, dass diese Vormachtstellung mit einer enormen Verantwortung einhergeht 

und dass sie sich momentan bewährt hat, insbesondere in der Ukraine Krise”.

Ciekawym głosem była również opinia jednego z badanych, według którego 
tak silna pozycja Niemiec wewnątrz Unii stanowi dzisiaj czynnik wpływający 
na stabilizację jej struktur, co jest dla procesu integracji per saldo bardzo ko
rzystne, choć również niesie z sobą wiele niebezpieczeństw, takich jak problemy 
legitymizacyjne: (3) [... ] na swój sposób ta rola przywódcza daje UE - i tego nie 
da się zanegować - więcej stabilności, więcej pewności decyzyjnej, więcej prze
widywalności [...]. Z drugiej strony jest ona właśnie dlatego słabowita/podatna 
na niekorzystne działania, że jest bardzo zależna od jednego kraju [...]. Iw ten 
sposób powstaje problem natury demokratycznej, bo jeśli mamy politykę egze
kutywy, taką, z jaką mamy do czynienia w Unii Europejskiej, gdzie coraz więcej 
ważnych decyzji podejmowanych jest przez Radę Europejską, na które Parlament 
Europejski ma znikomy wpływ. A w tej Radzie Europejskiej istnieje suprema
cja, co prawda jednego z największych, jednak właśnie tylko JEDNEGO kraju, 
to to [...] niesie z sobą wówczas całe mnóstwo problemów legitymizacyjnych. 
W dłuższej perspektywie czasu316.

Opinie badanych na temat okresu, w którym zaznaczyło się w Europie przy
wództwo niemieckie, były - jak już wyżej wspominano - podzielone. Część 
respondentów uważała, że Niemcy stały się liderem Europy przy okazji kry
zysu ekonomicznego: (1) Niemcy [...] zyskały niewiarygodną władzę w trakcie 
kryzysu euro329, inni uważali natomiast, że przy okazji kryzysu ukraińskiego: 
(3) Myślę, że ta pozycja lidera jest związana z ogromną odpowiedzialnością i że 
sprawdziła się ona teraz, zwłaszcza w okresie kryzysu ukraińskiego330.
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Ciekawy wątek rozważań na temat pozycji współczesnych Niemiec stano
wiły też wypowiedzi dziennikarzy dotyczące istnienia (lub nieistnienia) histo
rycznego lęku Europy przed przywództwem niemieckim. Jeden z responden
tów na marginesie swoich rozważań zauważył, że nie ma już dziś w Europie 
historycznego lęku przed niemieckim przywództwem: (2) Dziwnym zbiegiem 
okoliczności niemal nie natrafiam zagranicą na lęki przed niemieckim przywódz
twem, to jest na lęki przed i skojarzenia z wojnami światowymi. Te ulotniły się, 
aż się zawsze sam sobie dziwię, niemal doszczętnie. [...] nawet we Francji nie 
ma się już takich obaw331. Inni respondenci jednak nie tylko uważali, że takie 
lęki istnieją nadal, ale nawet twierdzili, że ich obecność jest na wskroś zrozu
miała: (3) To paradoksalne, że kraj, który w 1945 roku wyszedł z II wojny świa
towej jako moralny i gospodarczy przegrany, ma nagle w Unii Europejskiej taką 
pozycję. Wyobrażam sobie, że wielu przyjęło to ze zgrozą. [...] Potrafię sobie 
również wyobrazić, że część społeczeństwa, czy to w Estonii, na Łotwie, Litwie, 
czy w Polsce albo Czechach, na Węgrzech (hm... nie, Węgry bym jednak skre
ślił), jest wstrząśnięta, że Niemcy mają taką pozycję lidera w Europie. Grecja jest 
również tego dobrym przykładem jako kraj, który ucierpiał pod okupacją nie
mieckiego Wehrmachtu, nazistów, [a dzisiaj] przeżywa jak niemieccy politycy, 
przy wtórze niektórych [...] niemieckich mediów dają, jak dotąd dość szorstko, 
wyraz swoim przekonaniom, używając haseł, takich jak „dyscyplina”, „niedo
statek” i „oszczędność”, wprowadzając je do polityki332. Co więcej, także i sami 
dziennikarze dawali wyraz własnym obawom: (6) Jeśli się chce być potęgą opo
zycji lidera, o czym w Berlinie mówi się coraz więcej [...], to trzeba jednak tak
że potrafić przewodzić, a myślę, że my przez kilka dekad po II wojnie światowej 
posiadaliśmy ograniczoną suwerenność, [...]/ wówczas oduczono się nieco [tzn.

331 „Merkwürdigerweise treffe ich im Ausland so gut wie nie auf Ängste vor einem füh
renden Deutschland, also so Weltkriegsassoziationen und - befürchtungen. Die sind, ich 
wundere mich selbst fast immer wieder, sind eigentlich fast, fast weggeblasen. [...] selbst in 
Frankreich hat man solche Befürchtungen gar nicht mehr”.

332 „Es ist paradox, dass ein Land, das 1945 als moralischer, wirtschaftlicher Verlierer aus 
diesem Zweiten Weltkrieg hervorgegangen ist, auf einmal in der europäischen Union ein sol
ches Gewicht hat. Ich kann mir vorstellen, dass es sehr viele verstört. [... ] Ich kann mir auch 
vorstellen, dass es einen Teil der Bevölkerung, ob das jetzt in Estland, Lettland, Litauen oder 
Polen oder auch Tschechien, Ungarn (ähm... Ungarn würde ich streichen), [gibt], [die] dieses 
verstört, dass Deutschland so eine Vormachtstellung in der Europäischen Union hat. [...] Grie
chenland ist auch dafür ein gutes Beispiel, also ein Land, das unter der deutschen Wehr
macht, unter den Nationalsozialisten zu leiden hatte, erlebt wie deutsche Politikern, flankiert 
von [...] einem Teil der deutschen Medien, ja bisweilen sehr harsch ihre Überzeugung von 
der, Austerität', .Entbehrung oder Sparsamkeit' von sich geben und sie in eine Politik gießen”.
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Niemcy] [... ] przewodzić. Kocham Niemcy, ale zawsze trochę się niepokoję, kiedy 
słyszę o Niemczech i przywództwie, z uwagi na lata [...] 1933-1945 [...] i dziś 
uważam, że niestety zachowaliśmy nieco z tego niemieckiego charakteru przy
wództwa także na innej płaszczyźnie. Niemcy jako kraj uważają, i Niemcy jako 
naród także uważają, że bardzo dokładnie wiedzą, co dla innych na świecie jest 
najlepsze. [... ] Uważam, że każdy kraj powinien sam decydować i każdy naród 
powinien sam decydować, jak chce żyć i przez kogo chce być rządzony333.

333 „Wenn man eine Führungsmacht sein will, wovon ja auch in Berlin immer mehr die 
Rede ist [...], dann muss man aber auch wirklich führen können und ich glaube in den Jahr
zehnten nach dem Zweiten Weltkrieg waren wir ja nur bedingt souverän, [... ] und da hat man 
[d.i. Deutschland] das Führen [...] ein Stück verlernt. Ich liebe Deutschland, aber ich krieg 
immer ein bisschen Bauchflusen, wenn ich Deutschland und Führung höre, weil, [...] 1933— 
1945 [...] und ich finde heute, dass wir so einen deutschen Charakterzug der Führung leider 
auch auf einer anderen Ebene behalten haben. Deutschland meint immer, und die Deutschen 
als Volk meinen immer ganz genau zu wissen, was für alle in der Welt am besten ist. [...] Ich 
finde, dass jedes Land selbst entscheiden sollte und jedes Volk, wie es leben will und von wem 
regiert werden möchte”.

334 „Das Thema ist auf jeden Fall sehr präsent in den Medien”.

3.2.42. Przywództwo niemieckie w mediach

Wypowiedzi niemieckich dziennikarzy, odnoszące się do obecności i sposobu 
prezentacji tematu niemieckiego przywództwa w przekazie mediów, zawiera
ły różnorakie stanowiska. Zasadniczo w opinii respondentów temat ten był 
obecny w dyskursie medialnym, choć znalazł się i głos, wedle którego temat 
ten poruszano zbyt rzadko. Według badanych media niemieckie ukazywały 
jednak kwestię niemieckiego przywództwa w sposób niejednoznaczny (gło
sów dotyczących tego wątku było zdecydowanie najwięcej), nie doceniały roli 
Angeli Merkel, a poza tym - niejako na marginesie rozważań - niemieckie 
przywództwo polityczne nie przekładało się na jakąś szczególną pozycję me
diów niemieckich (co stoi jednak w sprzeczności z duchem wypowiedzi ana
lizowanych w kontekście zjawiska dyplomacji mediów).

Dziennikarze uważali zatem, że temat niemieckiego przywództwa europej
skiego rzeczywiście jest obecny w przekazie mediów: (3) Ten temat jest zdecydo
wanie obecny w mediach334. Wśród przyczyn tej obecności wskazywano między 
innymi oczekiwania zagranicy, a stosunek mediów niemieckich do tej kwestii 
niektórzy z badanych uważali za wyważony czy wręcz bardzo ostrożny i pozba
wiony niepotrzebnej egzaltacji: (11) Media niemieckie pchnęły w tym kierunku 
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[tzn. obecności tematu niemieckiego przywództwa w ich przekazie], ja/c mnie
mam, w niemałym stopniu także oczekiwania międzynarodowe. [...] słynna for
mułka o „Niemcach jako niezdecydowanym hegemonie [Europy]”. To jest [...], 
co się tyczy niemieckich mediów, nader trafny opis. [...] myślę jednak, że w sumie 
media niemieckie nadal dość ostrożnie to oceniają. [...] nie ma hurrapatrioty- 
zmu335-, (16) Piszą one [media] o tym [niemieckiej roli przywódczej] albo nadają 
audycje, albo pytają o to, mają jednak z tym taki sam problem, co i sami polity
cy, ponieważ i politycy muszą dopiero znaleźć na to odpowiedź. Angela Merkel 
zachowuje się bardzo ostrożnie/powściągliwie, w zasadzie wcale nie chce być tą 
największą [...]. W jej stylu jest raczej być dyskretnie w cieniu. [...] wcale tego 
[przywództwa] nie chce i jest tylko przymuszana do tej roli [,..]336.

335 „Die deutschen Medien haben sich, glaube ich, nicht zuletzt aufgrund internationaler 
Erwartungen ein bisschen in diese Richtung bewegt. [... ] die berühmte Formel vom .zögern
den Hegemonen Deutschland“. Das ist [...] was die deutschen Medien anlangt, eine weitge
hend zutreffende Beschreibung. [...] aber ich glaube, dass insgesamt die deutschen Medien 
das auch noch relativ vorsichtig beurteilen. [...] [es gibt keinen] Hurrapatriotismus [...]”.

336 „Sie schreiben darüber [Deutschlands Vorreiterrolle in der EU] oder senden darüber 
oder fragen darüber, haben aber die gleichen Probleme, wie die Politik selbst, weil die Poli
tik selbst erst mal da eine Antwort finden muss. Angela Merkel tritt sehr zurückhaltend auf, 
sie will eigentlich gar nicht so die Große [sein] [...]. Ihre Art ist, eher so diskret im Hinter
grund, [... ] sie [will] das auch gar nicht und wird nur getrieben in diese Rolle [...]”.

337 „[...] zum Teil wird das .gepusht“. Gerade im Bezug auf Griechenland. Gerade von 
der konservativen Seite wird .gepusht“ nach dem Motto .Deutschland muss denen mal zei
gen, so geht das aber nicht“. [...] was hat denn die Bild gemacht? Die hat eine Woche lang eine

Inni respondenci uważali natomiast, że media, przynajmniej niektóre 
z nich - jako przykład podawano już niemal tradycyjnie przekaz „Bild-Zei- 
tung” - właśnie bardzo ofensywnie podchodzą do tematyki niemieckiego 
przywództwa, uprawiając publicystykę grożenia palcem innym partnerom 
europejskim: (12) [...] po części jest to lansowane. Szczególnie w kontekście 
Grecji. Szczególnie lansowane jest to przez konserwatywną stronę [krajobra
zu mediów] na zasadzie „Niemcy muszą im [wreszcie] pokazać, że tak dalej 
być nie może”. [...] cóż wyprawiał „Bild”? Przez tydzień prowadzili kampanię 
„moje pieniądze nie pójdą na Grecję”. [...] Zajmowano się nim, „Bildern“, na
wet w Bundestagu, gdzie skrytykowano tę kampanię. Ale [...] jako publicysta 
w zasadzie nie możesz sobie życzyć już niczego więcej, nawet jeśli uważam, że 
to, co zrobili, było absolutnie okropne. [... ] Poza tym istnieją siły, które chcą wy
pchnięcia Grecji z UE, nawet nie wiem, czy nie chodzi po prostu o to, że niektórzy 
dziennikarze chętnie przyjrzeliby się takiemu eksperymentowi [dosł. próbie], co 
właściwie by się stało, gdyby jeden z krajów wypadł [... ]337.
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Jeden z respondentów uważał, że temat niemieckiego przywództwa nie jest 
wystarczająco często obecny w przekazie mediów niemieckich, co było jego 
zdaniem szczególnie niepokojące z uwagi na niemożność dokonania odpo
wiednio pogłębionej refleksji na temat konsekwencji, pozytywnych i negatyw
nych, wynikających dla Niemiec z ich obecnej pozycji: (5) Myślę, że tej debaty 
jest za mało. [...] [na temat tego] co wydarzy się potem [jakie konsekwencje 
niesie z sobą to przywództwo], brakuje nam wszystkim, jak sądzę, wyobraźni336.

Najwięcej głosów odnoszących się do kwestii niemieckiego przywództwa 
w przekazie mediów dotyczyło wątku jakości prezentacji tematyki niemiec
kiego przywództwa w mediach niemieckich. Większość badanych wyraża
ła opinię, że niemieckie media postrzegają europejskie przywództwo Berli
na w sposób niejednoznaczny. Medialny wizerunek tej kwestii jest, zdaniem 
badanych, bardzo ambiwalentny: (1) Mieszanina obrzydzenia i fascynacji339; 
(9) [...] istnieją różnorakie podejścia. Są media, które mówią, że Niemcy po
winny robić więcej, są też inne, które mówią, że Niemcy w ogóle nie powinny 
przejmować przywództwa, ale się dopasowywać i dogadywać [...]340; (6) [me
dia relacjonują ten temat] [...] trochę chwiejnie, wahając się znowu pomiędzy 
idealizowaniem [kiedy mówią: ok, uwaga, uwaga, uwaga] [...] i być może od
ruchem bardziej imperialnym [kiedy mówią: Niemcy nie całkiem zatraciły swój 
instynkt mocarstwowy] [...]M1.

Podobnie niejednoznaczny, podzielony jest - według respondentów - sto
sunek mediów europejskich do kwestii niemieckiego przywództwa: (11) Me
dia europejskie są w tej kwestii [... ] podzielone albo [też raczej ] [... ] mają dwa 
punkty widzenia. Pierwszy: również dostrzegają, że jest to konieczność i nie

Kampagne gefahren .Mein Geld geht nicht an Griechenland“. [...] Die wurde sogar im Bun
destag hochgehalten, die Zeitung, als Kritik an dieser Kampagne. Aber [...] mehr kannst du 
dir eigentlich als Publizist nicht wünschen, auch wenn ich das absolut schrecklich fand, was 
die gemacht haben. [...] Und es gibt halt Kräfte, die Griechenland aus der EU raus haben wol
len, was ich nicht weiß, ob das nicht eher daran liegt, dass manche Journalisten ganz gern so 
einen Versuch sehen würden, was würde eigentlich passieren, wenn ein Land rausfällt [...]”•

338 „Ich glaube, dass diese Debatte kommt viel zu kurz. [...] was danach [welche Konse
quenzen wird diese Vorreiterrolle haben] kommt, dafür fehlt uns glaube ich allen die Phantasie”.

339 „Eine Mischung aus Abscheu und Faszination”.
340 „[...] es gibt unterschiedliche Ansätze. Es gibt einige Medien, die sagen Deutschland 

müsste dafür mehr machen, es gibt aber andere Medien, die sagen Deutschland sollte überhaupt 
keine Führungsrolle übernehmen, sondern sich einfügen und sich abstimmen [...]”.

341 „[...] ein bisschen schwankender auch wieder zwischen dem Gutmenschentum [indem 
sie sagen: ok, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht] [...] und vielleicht dem imperialen Reflex [indem 
sie sagen: Deutschland hat den Großmachtreflex nicht ganz verloren] [...]”. 
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da się inaczej, gdyż w przeciwnym razie cały ten orszak nie mógłby się spraw
nie poruszać. Z drugiej strony istnieje jednak swoista nieufność, czy Niemcy na 
pewno będą się z tym należycie obchodzić. Czyli [... ] żąda się i oczekuje nie
mieckiego przywództwa, ale jest się także bardzo szybko gotowym, aby kryty
kować, jeśli z ich [mediów europejskich] punktu widzenia pójdzie ono w nie
właściwym kierunku342.

342 „Die europäischen Medien sind da [...] gespalten oder [...] haben zwei Gesichtspunkte. 
Das eine: die sehen auch, dass das sein muss und nicht anders geht, weil sonst würde der gan
ze Tross irgendwie sich nicht richtig bewegen können. Auf der anderen Seite gibt es durchaus 
auch ein gewisses Misstrauen, ob die Deutschen auch damit gut umgehen. Also [...] man ver
langt und erwartet deutsche Führung, aber man ist auch sehr schnell bereit, das zu kritisieren, 
wenn es irgendwie aus deren Sicht in die falsche Richtung läuft”.

343 „[...] je nachdem, welche Haltung [konkrete Medien] haben, würden sie sagen, ja also 
es ist wunderbar, wenn die Bundesregierung bremst und keine Vorreiterrolle einnimmt oder 
sie sagen es ist Schade und eigentliche MÜSSTE die Regierung eher eine Idee von Vorreiten 
und Integration haben”.

344 „Die deutschen Medien sind [...] unterschiedlich. Da gibt es auch links und rechts 
[•••]. Die deutschen Medien [...] [reagieren] unterschiedlich. [...] wenn man das Spektrum 
abbildet, gab es [bei der griechischen Krise 3 Standpunkte].[...][ 1 ] [... ] wir müssen die Grie
chen rausschmeißen [...] das war der radikalste Standpunkt. [...] [2] [...] das war gut, dass

Różny sposób wartościowania niemieckiego przywództwa w przekazie nie
mieckich mediów wynika przy tym, w opinii badanych, z przyjętej przez okre
ślone media linii programowej, która wyznacza odpowiednie ramy interpreta
cyjne dla relacjonowanych kwestii: (7) [...] w zależności od tego, jaką postawę 
posiadają [konkretne media], są one skłonne mówić, że tak, to cudownie, kie
dy niemiecki rząd federalny wciska hamulec i nie przyjmuje roli lidera albo też 
mówią one, że to bardzo szkoda i rząd  federalny w zasadzie POWINIEN/MUSI 
mieć pomysł na przewodzenie i integrację343; (10) Niemieckie media są [...] różne. 
Wśród nich są także lewicowe i konserwatywne [...]. Niemieckie media [...] róż
nie [reagują]. [...] Jeśliby spróbować odwzorować spektrum, to [w przypadku 
kryzysu greckiego istniały trzy stanowiska]. [...] [1] [...] musimy wyrzucić 
Greków [...]- to był pogląd najbardziej radykalny. [...] [2] [...] to dobrze, że 
Niemcy postawili i przeforsowali tak twarde warunki [...]. [to było] [... ] stano
wisko mediów lewicowych. [3] [...] Niemcy zaszkodziły swojej reputacji w Euro
pie, zgrywały się na hegemona, uprawiały politykę mocarstwową / politykę siły, 
która w dłuższej perspektywie czasu właśnie raczej szkodzi, ponieważ Niemcy się 
naraziły. [...] W przypadku kryzysu uchodźczego, niech się zastanowię, opinia 
jest w zasadzie bardziej jednomyślna, że musi się znaleźć rozwiązanie europej
skie344; (14) [...] spora władza, jaka przypadła Niemcom w Europie przy oka
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zji europejskiej polityki kryzysowej, jest wszędzie przywoływana i prezentowa
na. [...] konsekwencje tego [...] są różne [...] w zależności od medium. [...] te, 
które [...] mówią: „tak, jesteśmy wypłacalni, [i] [...] to jest część niemieckiej od
powiedzialności, aby troszczyć się o to, aby niwelować nierówności [... ] wewnątrz 
Europy" [przede wszystkim media z lewicowo-liberalnego spektrum] [...]. Ale 
również [... ] te media, które mówią: „ tak, jesteśmy wypłacalni, ale stąd nie wy
nika teraz obowiązek [...] bycia skarbnikiem Europy albo europejskim urzędem 
opieki społecznej”345.

Ambiwalentny sposób relacjonowania kwestii niemieckiego przywódz
twa miał być też, zdaniem badanych, determinowany historycznie i wiązał się 
w opinii dziennikarzy również z ogromną odpowiedzialnością: (13) [...] [nie
mieckie media prezentują kwestię niemieckiego przywództwa w Europie] 
ambiwalentnie [...] z powodu ich historii [...] trochę [...] obaw albo scepty
cyzmu [...] Niemcy [mają się] pod kontrolą. [...] Niemcy długo [...] obawiali 
się [...] samych siebie, swojej własnej siły. [Teraz] Niemcy są [...] politycznie, 
a także gospodarczo czołowym mocarstwem europejskim. [...] to samo w so
bie nie jest jeszcze złe, trzeba tylko uważać, co się z tym robi. I jeśli uznam, 
okay, będę się z tym obchodził odpowiedzialnie, to to będzie okay. [...] w me
diach, [... ] w wielu mediach, nie we wszystkich, ale w wielu, [można] wciąż na 
nowo zaobserwować to ostrzeżenie: „ludzie, nie przesadźcie, inni też muszą mieć 
swoje prawa”. No więc nam nie wolno oczywiście postępować jak mocarstwo 
hegemonialne, tak się nie da. [...] nie tylko z powodu naszej historii [...] kiedy 
obserwuję media [nie tylko prasę, ale i radio, telewizję, Internet] [...] to wciąż 
natrafiam na te opinie, [że] [...] nie da się tego ominąć, jesteśmy liderem, czy 
tego chcemy czy nie, tak po prostu jest. [...] musimy po prostu być świadomi tej 

die Deutschen noch solche harte Bedingungen gestellt haben und auch durchgesetzt haben 
[...]. [das war] [...] die Position von den linkeren Medien. [3] [...] Deutschland hat damit 
seinem Ansehen in Europa geschadet, hat sich als Hegemon aufgespielt, hat eine Machtpo
litik gemacht, die langfristig eben eher schadet, weil Deutschland sich unbeliebt gemacht 
hat. [...] Bei der Flüchtlingskrise, da überlege ich, da ist die Meinung eigentlich einhelliger, 
dass man eine europäische Lösung in dieser Krise finden muss”.

345 „[...] im Zuge der europäischen Krisenpolitik wird überall die große Macht, die 
Deutschland zurzeit in Europa zufällt, aufgegriffen und dargestellt. [...] die Konsequen
zen [...] daraus [...] sind unterschiedlich [...] von Medium zu Medium. [...] jene, die [...] sa
gen: ,Ja, wir sind solvent, [...] es ist Teil der deutschen Verantwortung, dafür Sorge zu tra
gen, dass die Ungleichheit [...] innerhalb Europas abnimmt“ [vornehmlich Medien aus dem 
linksliberalen Spektrum] [...]. Aber [...] auch Medien, die sagen: Ja wir sind solvent, aber 
daraus erwächst eben nicht die Pflicht jetzt hier [... ] der Zahlmeister Europas zu sein oder 
das Sozialamt Europas”.
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odpowiedzialności, a więc zawsze odrobinę tego przestrzegania, napominania. 
I to uważam, zasadniczo, za nienajgorsze podejście. A to takie „teraz im poka- 
żemy”, no więc to uważałbym za [...] głupie i niebezpieczne346.

346 „[...] zwiespältig [...] auf Grund seiner Geschichte [...] ein bisschen [...] Furcht 
oder die Skepsis [...],die Deutschen [haben sich] unter Kontrolle. [...] die Deutschen hat
ten [... ] lange Zeit [... ] Angst vor sich selber, Angst vor ihrer eigenen Stärke. [Nun ist] Deutsch
land jetzt [...] politisch, wie auch wirtschaftlich, die Führungsmacht in Europa. [...] das ist 
ja zunächst mal nichts schlechtes, da muss ich [...] nur mal gucken, was mach ich denn da
mit. Und wenn ich sage, okay ich gehe damit verantwortungsbewusst um, dann ist das ja zu
nächst okay. [...] in den Medien [...] in vielen Medien, nicht in allen, aber in vielen, [kann 
man] immer wieder beobachten, so dieses warnende: .Leute übertreibt es nicht, die anderen 
müssen auch zu ihrem Recht kommen“. Also wir dürfen natürlich nicht als Hegemonialmacht 
auftreten, also das funktioniert nicht. [...] nicht nur auf Grund unserer Geschichte [...] wenn 
ich [...] die Medien beobachte, [jetzt nicht nur Zeitungen, sondern auch Radio/Fernsehen/ 
Internet], [...] da [ist] immer wieder so dieses [...] es führt kein Weg dran vorbei, wir sind 
Führungsmacht, ob wir jetzt wollen oder nicht wollen, es ist einfach so. [...] wir müssen uns 
eben auch dieser Verantwortung bewusst sein, also immer auch bisschen dieses Warnende, 
Mahnende. Und das finde ich, grundsätzlich, nicht den allerschlechtesten Ansatz. Also so 
von wegen jetzt zeigen wir es mal den anderen, also das fände ich [...] doof und gefährlich”.

347 Wyrażenie idiomatyczne oznaczające kobietę zajmującą się po II wojnie światowej od
gruzowywaniem i odbudową miast, zob. DUDEN, słownik języka niemieckiego, http://www. 
duden.de/rechtschreibung/Truemmerfrau (data odsłony: 19.06.2016).

348 „[...] europäische Politik wird personalisiert [...] ,Der Spiegel“ zeigt [...] An
gela Merkel umgeben von Wehrmachtssoldaten [...] vor der Akropolis [...] in einer

Jeden z respondentów zwracał także uwagę, że w kontekście europejskie
go przywództwa Niemiec media niemieckie w swoim przekazie zdają się nie 
doceniać roli kanclerz Angeli Merkel. Logika mediów i postępujący trend do 
personalizacji przekazu politycznego powodują co prawda, że jest ona w prze
kazie obecna, ale nie docenia się jej postawy jako umiarkowanego polityka: 
(3) [...] polityka europejska jest personalizowana [...] „Der Spiegel” pokazu
je [...] Angelę Merkel w otoczeniu żołnierzy Wehrmachtu [...] stojącą przed 
Akropolem [...] w scenerii ruin [...] z nagłówkiem „Trümmerfrau”347 348. W tym 
sensie personalizacja zdradza [...], że media są świadome [...] tego, jak mocne 
piętno Niemcy odciskają na procesach dokonujących się wewnątrz Unii Euro
pejskiej. Nie odnoszę wrażenia, że idzie to w parze z bardzo silną świadomością 
krytyki, to znaczy z ulgą spowodowaną tym, że dzieje się to z udziałem Angeli 
Merkel, będącej umiarkowanym politykiem, który nie ma skłonności do działań 
solowych, leczzawsze reasekuruje się przez/u francuskich partnerów albo innych 
i próbuje, że to tak powiem, kooperować, [nie odnoszę wrażenia] że ulga tym 
spowodowana jest duża, że pewne pytania można by zadawać mocniej, [na przy
kład] co to oznacza w dalszej perspektywie czasu, że się stara o tym debatować346.
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W tym samym kontekście inny badany wyrażał odmienną opinię. Twier
dził, że w związku z rosnącym trendem do personalizacji przekazu politycz
nego to właśnie sposób obrazowania kanclerz Merkel sprzyja podtrzymywa
niu w przekazie niemieckich mediów legendy niemieckiego przywództwa 
w Europie: (15) [...] media mają skłonność do tego, aby podsycać i wspierać tę 
rolę przywódczą. To wiąże się również z tym, że w Europie mają one bardzo, 
bardzo mało postaci, to jest nazwisk, które mogą pomóc podnieść sprzedaż na
kładu. To znaczy, że kiedy się personalizuje, to ma się, dokładnie rzecz biorąc, 
cztery albo pięć nazwisk, i na tym koniec. [...] nazwiska z obecnej prezydencji 
w Unii Europejskiej [...] nikt nie zna. [...] Merkel jako postać z perspektywy 
Niemiec jest naturalnie kimś, na kim możemy wszystko oprzeć i dlatego jest ona 
troszkę przymuszana do tej roli przywódczej. Ona sama w Brukseli tej roli nie 
przyjmuje. Bardzo, bardzo stara się integrować mniejsze kraje, bardzo zwraca 
uwagę na to, aby działać w ramach istniejących przepisów prawa. Tego w Niem
czech się bardzo niedocenia. [...] Przywódcza rola Niemiec istnieje, ale jest to 
bardziej kwestia tematu obecnego w dyskursie publicznym niż realiów w insty
tucjach europejskich349.

Równie ciekawym głosem była opinia jednego z respondentów, wedle któ
rego niemieckie przywództwo polityczne nie przekłada się na pozycję lidera 
niemieckich mediów w przekazie europejskim, co stoi w pewnej sprzeczności

Trümmerlandschaft [...] mit .Trümmerfrau da drüber geschrieben. Insofern verrät die Per
sonalisierung [...], dass die Medien sich dessen [...] bewusst sind, wie stark diese Prozesse 
innerhalb der Europäischen Union von Deutschland geprägt werden. Ich hab nicht das Ge
fühl, dass es mit sehr viel Kritikbewusstsein einhergeht, also dass die Erleichterung darüber, 
dass mit einer Angela Merkel ja eine sehr moderate Politikerin, die nicht zu Alleingängen 
neigt, sondern immer sich rückversichert bei französischen Partnern oder anderen und ver
sucht sozusagen zu kooperieren, dass die Erleichterung darüber so groß ist, dass man sich 
bestimmte Fragen vielleicht stärker stellen könnte, was das langfristig bedeutet, dass man 
eine Debatte darüber pflegt”.

349 „[...] Medien neigen dazu, diese Vorreiterrolle auch ein bisschen zu züchten und zu un
terstützen. Das hat auch etwas damit zu tun, dass sie natürlich in Europa ganz, ganz wenige Fi
guren haben, also Namen, mit denen sie Nachrichten verkaufen können. Das heißt, wenn man 
personalisiert, dann hat man genau vier oder fünf Namen, dann ist Schluss. [...] den Namen 
der derzeitigen Ratspräsidentin der Europäischen Union [... ] kennt kein Mensch. [... ] Mer
kel als Figur ist natürlich immer aus deutscher Sicht diejenige, an die wir alles aufhängen und 
die deswegen auch in diese Führerrolle ein bisschen gedrängt wird. Sie selbst nimmt diese 
Rolle in Brüssel nicht wahr. Sie achtet sehr, sehr genau darauf, dass sie die kleinen Länder 
integriert, sie achtet sehr, sehr genau darauf, dass sie sich im Rahmen der rechtlichen Gefü
ge bewegt, die bereits geschlossen sind. Das unterschätzt man sehr in Deutschland. [...] die 
deutsche Leaderrolle gibt es, aber das ist mehr ein Thema in der Öffentlichkeit als in den tat
sächlichen Gegebenheiten in der europäischen Institution”.
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z duchem wypowiedzi analizowanych w kontekście zjawiska dyplomacji me
diów: (1) W odniesieniu do niemieckich mediów powiedziałbym, że to się demo
kratyzuje, w sensie europejskiej sfery publicznej. Moją uwagę regularnie przyku
wają tematy w gazetach innych krajów. W ogóle nie powiedziałbym, że Niemcy 
mają zawsze najlepsze wywiady albo najciekawsze informacje. To się bardzo 
zdemokratyzowało, i francuskie media też coś miewają. A nawet greckie media. 
Zawsze ten, kto jest najbliżej. To jest, jak sądzę, bardzo zdrowa konkurencja. 
Myślę, że w przekazie mediów ta hegemonia zanika350.

350 „In Bezug auf die deutschen Medien würde ich sagen, das demokratisiert sich schon, 
im Sinne einer europäischen Öffentlichkeit. Ich werde regelmäßig auf Geschichten aus Zei
tungen von anderen Ländern aufmerksam. Ich würde überhaupt nicht sagen, dass die Deut
schen immer die besten Interviews und die besten Informationen haben. Das hat sich schon 
sehr demokratisiert, dass die französischen Medien mal was haben. Selbst griechische Me
dien. Immer wer am nächsten dran ist. Das ist, finde ich, ein ganz gesunder Wettbewerb. Ich 
glaube in der Berichterstattung löst sich diese Vormachtstellung auf”.

3.2.5. Wypowiedzi dziennikarzy dotyczące sposobu prezentacji 
kwestii europejskich w przekazie mediów

Wypowiedzi respondentów o sposobach prezentacji kwestii europejskich 
w przekazie mediów zostaną omówione w odniesieniu do trzech wątków. Po 
pierwsze, analizie poddane zostaną wypowiedzi badanych, w których przedsta
wiali oni swoje oceny dotyczące jakości przekazu mediów na temat UE i proce
su europejskiej integracji. Następnie będą omówione wypowiedzi dziennikarzy 
niemieckich związane z ich subiektywną oceną (i sposobem jej uzasadnienia) 
potencjału i atrakcyjności medialnej dwóch tematów - kryzysu greckiego i ukra
ińskiego. Na zakończenie rozdziału zanalizowane zostaną natomiast wypowie
dzi respondentów, odnoszące się do kwestii ich tożsamości, a więc sposobu 
pojmowania własnej tożsamości zawodowej, którą respondenci mogli określić 
jako niemiecką lub/i europejską.

3.2.5.1. Ocena jakości przekazu mediów na temat Unii Europejskiej

Co się tyczy ocen formułowanych przez badanych w odniesieniu do jakości 
przekazu mediów na temat UE oraz procesu europejskiej integracji, to w gru
pie badanych dziennikarzy niemieckich przeważały oceny dość krytyczne i na 
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ten krytyczny stosunek do jakości przekazu europejskiego nie miały wpływu 
ani typ medium zatrudniającego dziennikarza, ani frekwencja ukazywania 
się tego medium. Respondenci uważali co prawda, że europejskość dyskursu 
medialnego w ostatnich latach wzmocniła się i przeszła dużą ewolucję. Jed
nocześnie zauważali oni jednak, że to wzmocnienie ma przede wszystkim wa
lor ilościowy, a nie jakościowy. Wielu badanych stało także na stanowisku, że 
przekaz mediów na temat UE i procesu integracji jest niedostateczny i znie
kształcony, przypadkowy i oderwany w czasie od wydarzeń, których dotyczy, 
monotematyczny (obecnie przekaz zdominował kryzys grecki), niezrozumia
ły, nadmiernie nacechowany, w tym przede wszystkim pejoratywnie, a tak
że obrazujący w kategoriach czarno-białego schematu. Badani dziennikarze 
zwracali również uwagę, że w przekazie mediów dominuje krytyka UE, przy 
czym krytyka ta jest w ich mniemaniu często konstruktywna. Dziennikarze 
niemieccy wyrażali wreszcie również opinię, że europejski przekaz mediów 
jest zorientowany krajowo, a redakcje narodowe istotnie wpływają na treść 
przekazu europejskiego. Jeden z respondentów uważał natomiast, że doniesień 
na temat UE jest w przekazie niemieckich mediów nawet zbyt dużo, co niesie 
z sobą negatywne konsekwencje dla zakresu informacji na temat wydarzeń 
dokonujących się poza granicami Unii. Korespondenci zagraniczni (zarówno 
mediów opiniotwórczych, jak i prasy lokalnej) podkreślali z kolei swój udział 
w poprawieniu waloru europejskości przekazu mediów, mówiąc, że to właśnie 
korespondenci zagraniczni mieli wpływ na korzystną zmianę, jaka dokonała się 
w zakresie objętości przekazu europejskiego w medialnym dyskursie Niemiec.

Respondenci, którzy stali na stanowisku, że europejskość niemieckiego 
dyskursu medialnego wzmocniła się i przeszła w ostatnich latach istotną ewo
lucję, mówili: (1) [...] w ostatnich [pięciu] latach debata [w mediach] zeuro
peizowała się. [...] kilka lat temu dyskursy były znacznie bardziej narodowe351.

351 „[...] in den letzten [fünf] Jahren hat sich die Debatte [in den Medien] schon europä
isiert. [... ] die Diskurse waren vor ein paar Jahren noch wesentlich nationaler”.

Jednocześnie podkreślali oni, że wynika to między innymi ze wzrastającej 
świadomości ogółu społeczeństwa, a także i samych mediów, co do znacze
nia i zakresu oddziaływania decyzji podejmowanych w instytucjach unijnych 
na życie w kraju. W miarę dojrzewania tej świadomości ewoluował więc tak
że stosunek mediów do kwestii ważkości tematyki europejskiej w ich przeka
zie: (4) [...] świadomość faktu, że decyzje w Brukseli mają bezpośredni wpływ 
na życie obywateli w poszczególnych krajach członkowskich, długo nie była tak 
mocna [jak teraz]. A rozwój ten był w istocie znacznie bardziej zaawansowany,
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niż się ludziom wydawało. Wszystko zaczęło się, kiedy pod koniec lat osiemdzie
siątych wprowadzono jednolity rynek wewnętrzny. Ale [...] dopiero przy oka
zji dyskusji o unii walutowej, w związku z układem z Maastricht z 1991 roku, 
zyskano poczucie, że - tak, to dotyka nas teraz bardziej niż myśleliśmy. Nie ma 
już podziału na Brukselę i nas. Jako państwo członkowskie jesteśmy częścią tej 
Brukseli. I to wywołało mocne parcie, ciąg w latach dziewięćdziesiątych. Można 
to było dostrzec chociażby w tym, że media bardzo mocno rozbudowały swo
ją obecność [w instytucjach europejskich], [...] W tym sensie w latach dzie
więćdziesiątych i później znacznie wzrosła świadomość istniejących zależności 
europejskich. Z drugiej strony w tych latach zwiększyły się także konflikty, tar
cia - także z uwagi na kryzys euro. I to spowodowało ponowny wzrost znacze
nia spojrzenia na kwestie europejskie przez pryzmat narodowy. I widzą państwo 
dzisiaj, że powstaje/istnieje coraz więcej światów równoległych w percepcji i pre
zentacji wydarzeń związanych z europejską integracją352.

352 „[...] das Bewusstsein für die Tatsache, dass die Entscheidungen in Brüssel sich un
mittelbar auf das Leben der Bürger in den einzelnen Mitgliedsstaaten auswirken, das war 
lange nicht sehr stark ausgeprägt. Und in der Tatsache schon viel weiter diese Entwicklung 
vorgedrungen, als das den Menschen bewusst gewesen wäre. Also als das Binnenmarktpro
gramm Ende der 80er-Jahren kam, da ging es langsam los. Aber [... ] erst mit der Diskussion 
über die Währungsunion bei den Verhandlungen über den Maastrichter Vertrag 1991 hatte 
man das Gespür - oh, das betrifft uns ja viel mehr als wir bisher dachten. Das ist nicht Brüssel 
und wir. Sondern wir sind auch Teil Brüssels als Mitgliedsstaaten. Und das hat, das hat einen 
starken Push, Schub ausgelöst in den 90er-Jahren. Das sah man auch daran, dass die Medien 
ihre Präsenz sehr stark ausgebaut haben. [...] Also insofern ist die Wahrnehmung europäi
scher Zusammenhänge in den 90er-Jahren und auch darüber hinaus stärker geworden. An
dererseits sind auch die Konflikte, Reibungen größer geworden im Verlaufe der Jahre - nicht 
zuletzt auch im Zuge der Eurokrise. Und das hat eine nationale Betrachtungsweise auch wie
der gefördert. Und Sie sehen heute, dass es da auch immer mehr so Parallelwelten gibt in der 
Rezeption und Darstellung europäischer Entwicklungen”.

Świadomość rangi znaczenia decyzji unijnych jest tak duża, że nawet naj
mniejsze media mają potrzebę posiadania własnego korespondenta: (15) [...] to 
[zakres przekazu o UE] się zmieniło brutalnie! No więc [...] [nawet] bardzo 
małe gazety, od 30 000 do 35 000 nakładu, [...] chcą mieć korespondentów 
w UE. Dziesięć lat temu byłoby to nie do pomyślenia. A w obliczu problemów, 
które mają gazety, takimi jak struktura kosztów itp., takie podejście jest czymś 
absolutnie nadzwyczajnym. Czyli [...] media są dzisiaj znacznie, znacznie bar
dziej uważne, jeśli chodzi o tę historię [przekaz o UE] i jeśli spojrzeć na przekaz 
mediów w ostatnich dniach [Grecja] [...] [to] 10 lat temu byłoby [to] zupełnie 
nie do pomyślenia. I w tym sensie w ogóle nie [...] zgadzam się z tezą, że media 
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robią za mało i w zbyt niewielkim stopniu wyjaśniają Europę. Jedyne, czego nie 
jesteśmy w stanie zrobić, to zmusić naszych czytelników i nasze czytelniczki do 
przeczytania tego, co piszemy333.

353 „[...] das hat sich brutal geändert! Also [... ] [selbst] [... ] ganz kleine Zeitungen, 30 bis 
35.000 Auflage, die [...] wollen einen eigenen EU-Korrespondent. Das wäre vor zehn Jahren 
undenkbar gewesen. Und das ist angesichts der Probleme, die Zeitungen haben, also mit Kos
tenstrukturen und so, ist das sogar eine ganz, ganz außergewöhnliche Einstellung. Also [... ] die 
Medien gehen heute schon viel, viel aufmerksamer auf die ganze Geschichte zu und wenn Sie 
die Berichterstattung der letzten Tage in den Medien angucken [Griechenland] [...] das alles 
wäre noch vor 10 bis 15 Jahren völlig undenkbar gewesen. Insofern kann ich [...] diese The
se, die Medien machen zu wenig und erklären zu wenig über Europa, überhaupt nicht unter
schreiben. Das einzige was wir nicht tun können, wir können unsere Leserinnen und Leser 
halt nicht zwingen das zu lesen, was wir schreiben”.

351 „Im Moment leben wir natürlich in einer Zeit, wo Europa ein unglaublich starkes und 
präsentes Thema ist. Seit Jahresanfang ist die ganze Berichterstattung im Zusammenhang mit 
Griechenland, weil Griechenland fundamental den europäischen Konsens und die europäi
schen Strukturen herausgefordert hat. Haben wir glaube ich schon lange nicht mehr erlebt, 
eine Phase so dichter Berichterstattung”.

355 „Ja. [...] zumindest die seriösen Medien haben begriffen, dass es, ohne ein starkes, ei
niges Europa, gar nicht geht. [...] man ist ja auch von den Klischees weggekommen mit der 
gekrümmten Gurke”.

Za wzrost zainteresowania mediów tematyką europejską odpowiedzialny 
jest - dość paradoksalnie - także kryzys, który obecnie przeżywa Europa. Sy
tuacja w Grecji unaoczniła bowiem, że kryzys sięga znacznie głębiej niż do
tychczas: (8) Obecnie żyjemy w czasie, w którym Europa jest tematem bardzo 
mocno obecnym. Od początku roku cały przekaz mediów dotyczy Grecji, po
nieważ Grecja fundamentalnie nadwyrężyła [dosł. sprowokowała] europejski 
konsensus i struktury. Już od dawna nie mieliśmy okazji przeżywać okresu tak 
intensywnego przekazu3™. W opinii tego respondenta tak obfita obecność prze
kazu na temat Grecji ma zatem również pozytywne rezultaty.

Inni respondenci uważali, że zakres publikacji dotyczących UE i procesu 
integracji wzrósł, ponieważ przedstawiciele mediów, zwłaszcza tak zwanych 
mediów poważnych, zrozumieli, jak ważną rolę integracja odgrywa dla kon
tynentu europejskiego: (16) Tak, [...] przynajmniej poważne media pojęły, że 
nic się nie uda bez mocnej, zjednoczonej Europy. [...] odeszło się w końcu od 
tychfrazesów/stereotypów o krzywiźnie ogórka333.

Respondenci byli jednak również świadomi, że to wzmocnienie waloru 
europejskości przekazu niemieckich mediów ma wymiar przede wszystkim 
ilościowy, a nie jakościowy: (2) [... ] w ostatnich latach widzimy to[...] na pod
stawie liczby artykułów, [...] u nas też ona gwałtownie wzrosła, [...] jednak 353 * 355 
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często nie było ku temu tak naprawdę powodu [śmiech].[...] także kilka kwestii, 
które [...] w zasadzie [są] banalne [...]. Takie tematy były na porządku dzien
nym?56-, (13) Media - tu byłbym ostrożny, ponieważ myślę [że media są róż
ne] [...] przynajmniej te większe media, [...] większe gazety regionalne bardzo 
często zajmują się Europą. [...] Obecnie Europa stała się tak powszednia, tak 
ważna, tak znacząca, i to nie tylko w zakresie polityki, lecz także gospodarki, po 
części i kultury, to sięga aż w głąb [tematyki] sportowej. [...] media także to do
strzegają, my także więcej publikujemy na ten temat [... ] dzisiaj [...] niż 10-15 
lat temu [...]. Czy to jest adekwatnie [do ważności tematu], jest [...] kwestią 
oceny, [...] mogłoby być troszkę więcej. [...] podstawowym problemem jest być 
może w mniejszym stopniu ilość, co raczej kwestia tego, co albo z jakiego punktu 
widzenia / jakiej perspektywy publikujemy. [...] nadal bardzo wiele j est [...] pre
zentowane z perspektywy narodowej. [...] a Europa jest kompromisem [...]356 357 358. 
Zdaniem badanych winę za to ponosi przede wszystkim sytuacja finansowa 
mediów, zwłaszcza mediów drukowanych, która uniemożliwia utrzymanie 
odpowiedniej i adekwatnej do potrzeb liczby korespondentów europejskich: 
(11)[...] w zasadzie nie można się skarżyć [na ilość publikacji o UE] [...]. Po
zycja przekazu dotyczącego UE jest dość wysoka. [...] nie można powiedzieć, że 
jest on zaniedbywany. Ale to jest strona ilościowa. Strona jakościowa, [...] tu ist
nieją pewne ograniczenia, które wynikają z sytuacji finansowej mediów, przede 
wszystkim mediów drukowanych, które nie są już w stanie zajmować się tematyką 
europejską w tym samym zakresie, co być może wcześniej. W Brukseli [...] jest 
bowiem mniej dziennikarzy niż wcześniej, ponieważ dla wielu przedsiębiorstw 
medialnych jest to po prostu za drogie, jak na tak niepopularną tematykę356;

356 „[...] die letzten Jahre, wir sehen das [... ] an der Zahl der Artikel, [... ] ist bei uns auch so 
rasant gestiegen, [...] aber oft gab es da nicht ganz richtig einen Anlass dafür [lacht].[...] auch 
ein paar Fragen, die [...] im Grunde, banal [sind] [...]. Solche Themen standen da auf der 
Tagesordnung”.

357 „Die Medien - wäre ich vorsichtig, also ich denke [es gibt unterschiedliche Medien] 
[...] zumindest die größeren Medien, [...] größeren Regionalzeitungen [...] machen schon 
sehr viel Europa. [... ] mittlerweile ist Europa so alltäglich geworden, so wichtig geworden, so 
bedeutend und zwar nicht nur für die Politik, sondern auch für die Wirtschaft, zum Teil für 
die Kultur, das geht ja rein bis in den Sport. [...] die Medien sehen das auch, wir berichten 
auch mehr drüber [...] heute [...] als [...] vor zehn, fünfzehn Jahren [...]. Ob's angemessen 
ist, ist [...] eine Bewertungsfrage, [...] es könnte ein bisschen mehr sein. [...] das Grundpro
blem ist vielleicht weniger die Quantität, sondern eher die Frage was oder aus welcher Pers
pektive berichten wir. [...] es wird [...] immer noch sehr aus der nationalen Perspektive dar
gestellt. [...] und Europa ist ein Kompromiss [...]”.

358 „[...] man kann sich eigentlich nicht beklagen [...]. Stellenwert der EU-Berichter
stattung ist doch recht hoch. [...] man kann nicht sagen, dass das vernachlässigt wird. Also
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(12) No więc my mamy człowieka w Brukseli, a kilka lat temu mieliśmy trzech 
ludzi - to ma oczywiście coś wspólnego z sytuacji} ekonomiczną gazet - i w za
sadzie prawie wszystkie gazety jako pierwsze redukują liczbę korespondentów 
zagranicznych359.

Poza tym dziennikarze niemieccy wyrażali także opinię, i tych głosów było 
zdecydowanie najwięcej, że przekaz mediów o tematyce związanej z UE jest 
nadal niedostateczny, a przy tym również zniekształcony: (1) Za mało, nadal 
jeszcze [przekazu o UE jest] za mało. Albo: czasami za mało, a czasami [ob
raz] jest skrzywiony. [... ] Wybuchają tematy, w których nie ma już co krytyko
wać, bo [dawno] zostały zamknięte, a przy innych tematach często brakuje/ za 
mało jest perspektywy europejskiej360-, (9) [...] UE jest niedoreprezentowana 
w przekazie mediów [niemieckich]. Nie potrafię osądzić, jak to jest w przypad
ku pozostałych 27 państw członkowskich36'-, (13) [...] poziom UE [...] jest tro
chę za mało obecny w przekazie mediów, przy czym trzeba również powiedzieć, 
że w lokalnym przekazie nadal nie ma [co prawda] wstępniaków dotyczących 
UE, jednak coraz częściej jest o tym, jakie ma ona następstwa dla społeczno
ści lokalnej. Czyli że coś tam jest budowane, a środki pochodzą z jakiegoś tam 
funduszu unijnego, czyli że to jakoś tam przenika, ale jest to proces długotrwa
ły. [...] w sumie mogłoby być jeszcze trochę więcej przekazu362-, (7) W dzienni
karstwie nie ma mowy o żadnym obiektywizmie. Wszystko jest subiektywne. 

das [ist] die quantitative Seite. Die qualitative Seite, [...] da gibt’s bestimmte Einschränkun
gen, die mit der wirtschaftlichen Situation der Medien zu tun haben, vor allen Dingen der 
Printmedien, die nicht mehr in demselben Maße in der Lage sind, sich um europäische The
men zu kümmern, wie vielleicht früher. Also es gibt weniger Journalisten [...] in Brüssel als 
früher, weil das einfach vielen Verlagen zu teuer ist und dafür eben keine populäre Materie”.

359 „Also wir haben einen Mann in Brüssel, wir hatten vor [ein] paar Jahren drei - das 
hat natürlich was mit der ökonomischen Situation der Zeitungen zu tun - und so gut wie alle 
Zeitungen reduzieren als erstes Ausländskorrespondenten”.

360 „Zu wenig, immer noch zu wenig. Oder: manchmal zu wenig und manchmal ver
zerrt. [...] Da werden Themen hochgejagt, wo es eigentlich nichts mehr zu kritisieren geben 
dürfte, weil es einfach beschlossen ist und bei anderen Themen ist es halt so, das häufig EU 
Perspektiven zu wenig einfließen”.

361 „[...] die EU [spielt] eine unterrepräsentierte Rolle in der Berichterstattung. Wie das 
in den anderen 27 europäischen Mitgliedsländer ist, das vermag ich nicht zu beurteilen”.

362 „[...] EU-Ebene [...] kommt [...] noch ein bisschen kurz [in der] Berichterstattung, 
wobei man auch sagen muss, sie haben mittlerweile eben auch häufig in der lokalen Berichter
stattung [noch nicht] den Aufmacher jetzt zur EU, aber [mehr so] was hat denn das für unsere 
Kommune für konkrete Folgen. Also da wird jetzt irgendwas gebaut und da gibt’s aus irgend
einem Fördertopf der EU gibt’s da Geld, so also das sickert so [durch], aber das ist ein langwie
riger Prozess [... ] insgesamt [... ] könnte da noch ein bisschen mehr drüber berichtet werden”.
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Wszystko, co piszę, przechodzi przez moją głowę, jest ukształtowane przez moje 
własne doświadczenie, mój własny „filtr". I nawet, kiedy próbuję być obiektyw
ny, zajmuję się zawsze wycinkiem świata, który w jakimś stopniu odpowiada 
mnie samemu. I w ten sposób mamy w Europie ten słynny fenomen, że przekaz 
z Brukseli jest skrajnie subiektywny. Narodowy i subiektywny, mimo że każdy 
zawsze myśli, że on przekazuje/donosi tylko prawdę™. Respondenci podkreślali 
także, że z punktu widzenia warsztatu dziennikarskiego tematyka europejska 
jest uważana za trudną, wymagającą i nudną dla przeciętnego odbiorcy. To 
powoduje, że mimo wielu inicjatyw podejmowanych przez różne instytucje 
europejskie, mających na celu edukację dziennikarzy, tematyka ta nadal nie 
jest dostatecznie obecna w przekazie mediów, a w części prezentowana w spo
sób niezrozumiały dla odbiorców: (2) Tematyka unijna także w naszej redak
cji uważana była tak trochę za „nudziarza", w zasadzie nikt nie miał ochoty jej 
dotykać. A zatem trzeba powiedzieć, że nie było tak wielkiego nią zaintereso
wania. A to oczywiście prowadziło do tego, że niewiele wyjaśnialiśmy™-, (12) 
Oczywiście Europa ma w gazetach obecnie większe znaczenie niż jeszcze 10 czy 
15 lat temu. Także dlatego, że Europa, czytaj: Komisja Europejska, także zrobi
ła [pomogła] bardzo wiele, czytaj: bardzo wiele programów edukacyjnych dla 
dziennikarzy. [... ] pomimo to przekazu jest za mało. [...] Ja sam pracowałem 
kiedyś przez miesiąc w Brukseli. To oczywiście o wiele za mało, żeby zyskać do
świadczenie, ale wystarczyło, żeby zobaczyć, ile tematów można byłoby w zasa
dzie podjąć/zrobić, które faktycznie dotyczyłyby każdego, a ile ostatecznie rze
czywiście ląduje w gazecie. /[...] kiedy królowa brytyjska przyjeżdża [...] do 
Frankfurtu, to Bruksela ma niewielkie szanse, aby znaleźć się w gazecie, ponie
waż [...] [ona - królowa] interesuje więcej ludzi. Powiedziałbym więc, że jest 
raczej mało, ale to wszystko zależy od tematów. Myślę, że [...] dla większości 
prasy, która jest przecież prasą regionalną [...], Europa nie odgrywa większej

363 „Es gibt im Journalismus keine Objektivität. Alles ist subjektiv. Alles was ich beschreibe 
geht durch meinen eigenen Kopf, ist geprägt durch meine eigenen Erfahrungen, meine eigenen 
Filter. Also selbst wenn ich versuche objektiv zu sein, nehme ich immer einen Ausschnitt der 
Welt, der irgendwie der Welt von mir selbst entspricht. Und damit haben Sie eben in Europa 
dieses bekannte Phänomen, dass die Berichterstattung aus Brüssel total subjektiv ist. National 
und subjektiv, obwohl jeder Einzelne immer denkt, er würde doch nur die Wahrheit berichten”.

364 „EU Themen galten eigentlich bei uns auch in der Redaktion eher so ein bisschen als 
die .Langweiler-Themen, eigentlich wollte sie gar keiner so richtig anfassen. Und so das ganz 
große Interesse war da nicht, muss man echt sagen. Das hat aber natürlich auch dazu geführt, 
dass wir dann eben auch nicht viel erklärt haben”.
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roli365; (10) [UE w przekazie mediów] [...] nie odgrywa w zasadzie żadnej roli. 
Znacznie większą rolę odgrywa polityka krajowa. Polityka europejska odgrywa 
rolę tylko wtedy, kiedy pojawia się kryzys albo jakieś kuriozalne historie. Kryzys 
grecki był tematem, który był ekstremalnie głośny/nośny i kryzys uchodźczy na
turalnie również. Ale zwyczajny przekaz na temat zwyczajnej Europy i zwyczaj
nych rzeczy jest właśnie relatywnie rzadki, relatywnie nudny i jest go mało, co 
jest spowodowane również tym, że odbiorcy nieszczególnie są nim zainteresowa
ni, to znaczy zwyczajnymi historiami z Europy [...]366; (15) One [media] mogą 
wówczas przyczyniać się [do integracji], kiedy będą w zrozumiały i przejrzysty 
sposób przekazywać wszystko to, co dzieje się w Brukseli i Strasburgu. [...] na 
przykład [...] cały ten europejski żargon prowadzi do tego, że do ludzi dociera 
zupełnie odkształcony obraz. [... ] prowadzi do tego [... ] że ta cała Bruksela wy
daje się czymś na kształt targowiska dywanami w Marrakeszu, który przynosi 
określone korzyści 28 krajom członkowskim. Zamiast [...] powiedzieć: mamy 
teraz konkretny problem [np. temat ochrony środowiska] i jak teraz Znajdzie
my w tej sprawie najlepszy europejski kompromis? To się po drodze zgubiło367; 
(7) [... ] czołowi europejscy politycy, poza Jeanem-Claudem Junkerem i Martinem

365 „Natürlich hat Europa mittlerweile eine größere Bedeutung in den Zeitungen als es 
noch vor zehn oder 15 Jahren der Fall war. Auch weil Europa, sprich die EU-Kommission, auch 
sehr viel getan hat, sprich sehr viele Bildungsprogramme getan hat, für Journalisten. [... ] trotz
dem wird hier zu wenig vermittelt. [... ] Ich habe selber mal einen Monat in Brüssel gearbeitet. 
Das ist viel zu kurz natürlich, um überhaupt daraus Erfahrungen zu machen, aber es hat ge
reicht, um zu sehen, wie viele Themen man eigentlich machen könnte, die wirklich jeden auch 
berühren, [und] wie viele Themen am Ende im Blatt landen. Und [... ] wenn die Queen [... ] in 
Frankfurt ist, dann hat eben Brüssel wenig Chancen ins Blatt zu finden, weil [...] [sie] die 
Leute mehr interessiert. Also ich würde sagen, es ist eher wenig, aber es ist alles themenab
hängig [...] für die Mehrheit der deutschen Presse, die ja eine Regionalpresse ist [...] glaube 
ich nicht, dass die EU da eine große Rolle spielt”.

366 „[...] es [...] spielt eigentlich keine Rolle. Wesentlich stärker spielt die nationale Po
litik eine Rolle. Europa spielt nur dann eine Rolle, wenn es Krisenerscheinungen gibt oder 
wenn es kuriose Gesetze Geschichten gibt. Die Griechenlandkrise war ein Thema, was ext
rem öffentlichkeitswirksam war und die Flüchtlingskrise natürlich auch. Aber die normale 
Berichterstattung über das normale Europa und über normale Sachen ist eben relativ wenig, 
relativ uninteressant und ja wenig, was auch daran liegt, dass das Publikum da auch nicht be
sonders interessiert dran ist, also an normalen Europageschichte [...]”.

367 „Sie können dann beitragen, wenn sie all das, was in Brüssel und in Straßburg pas
siert, transparent und verständlich machen. [...] zum Beispiel [...] dieser ganze europäische 
Sprachjargon führt dazu, dass ein völlig falsches Bild an der Basis ankommt. [... ] es führt dazu 
[...],dassdieses Brüssel eigentlich so ein bisschen der Teppichhändlermarkt von Marrakesch 
zu sein scheint, der 28 Mitgliedsstaaten gewissen nationale Vorteile bringt. Anstatt [...] zu 
sagen: wir haben jetzt ein bestimmtes Problem [z.B. Thema ,Klimaschutz‘], und wie finden 
wir den besten europäischen Kompromiss dafür? Das ist verloren gegangen”.
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Schulzem, bardzo rzadko trafiają do jakichkolwiek mediów krajowych i niemiec
kich. Przyznaję, że jest bardzo wielu komisarzy europejskich i ja też nie potrafię 
ich wszystkich wyliczyć, [...] kto i za co jest odpowiedzialny, kto i co robi w Eu
ropie, tego Niemcy nie wiedzą, także to jest zaniedbaniem mediów. [...] dzien
nikarstwo nie nadąża za duchem czasu!266

368 „[...] europäische Spitzenpolitiker, jenseits von Jean-Claude Junker und Martin Schulz, 
in fast allen nationalen deutschen Medien, relativ selten vorkommen. Ich [... ] gebe zu, es gibt 
sehr viele EU-Kommissare und ich kann sie auch nicht alle aufzählen, [... ] wer ist für was ei
gentlich verantwortlich und wer macht was in Europa, das wissen die Deutschen nicht, auch 
das ist ein Versäumnis des Journalismus. [... ] Journalismus [ist] nicht auf der Höhe der Zeit!”

369 „Bestimmte Vorhaben der EU Kommission rücken plötzlich, auch zu extrem unvor
hersehbaren Zeitpunkten oder auch zu späten Zeitpunkten in das Blickfeld nationaler deut
scher Medien (z.B. die ÖkoDesign Richtlinie); [...] der Zeitpunkt der Berichterstattung oder 
der Kommentierung ist natürlich extrem lächerlich”.

370 „Wenn es Krisen gibt darüber wird natürlich mehr berichterstattet, überberichterstat
tet, [... ] wesentlich stärker berichterstattet, als es eigentlich eine Rolle spielt und für die klas
sische Berichterstattung, würde ich sagen, wird natürlich rückständig berichtet”.

371 „Momentan ist das stark von Griechenland geprägt”.
372 »[...] [wir] haben uns zu viel auf die Griechenland Probleme fokussiert. [... ] wir müs

sen mal das breitere Thema Europa aufnehmen, [...] jetzt ist es so ein bisschen: Quo vadis 
Europa? [...] aber im Grunde geht es um mehr [als nur Geld], [...] welches Konzept für Eu
ropa in der Zukunft funktionieren könnte, darüber lese ich wenig”.

W ocenie badanych dziennikarzy przekaz mediów dotyczący UE i procesu 
integracji jest również przypadkowy i oderwany w czasie od wydarzeń, których 
dotyczy: (1) Określone zamierzenia Komisji Europejskiej pojawiają się w polu 
widzenia niemieckich mediów krajowych nagle, a przy tym w skrajnie nieprzewi
dywalnym czasie, albo spóźnione (np. dyrektywa dotycząca produktów związa
nych z energią); [...] czas, w którym pojawia się przekaz albo komentarz, jest po 
prostu śmieszny269; (10) Kiedy są kryzysy, to naturalnie jest więcej przekazu, jest 
nadreprezentacja przekazu, jest [...] znacznie więcej przekazu, niż w zasadzie 
byłoby to wymagane, a w odniesieniu do klasycznego [zwyczajnego] przekazu, 
to powiedziałbym, że przekaz jest spóźniony [dosł. wsteczny]368 369 370 371 372.

Zdaniem respondentów europejski przekaz mediów jest również mono
tematyczny (w czasie trwania badań dominował temat Grecji) i pomija kwe
stie kluczowe, fundamentalne dla Europy: (3) W tym momencie [przekaz] jest 
kształtowany przez temat Grecji27'; (2) [... ] za bardzo skupialiśmy się na proble
mie Grecji. [... ] musimy się zająć tematem Europy w szerszym kontekście, [... ] te
raz chodzi trochę o pytanie typu: Quo vadis Europo? [... ] [bo] w zasadzie chodzi 
o więcej [niż tylko pieniądze]. [...] jaka koncepcja będzie skuteczna dla Europy 
w przyszłości, o tym czytam bardzo niewiele272; (16) [...] cała tematyka euro
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pejska od lat jest zawężana do Grecji. [... ] [przy tym istnieją przecież głębokie] 
różnice pomiędzy [...] gospodarczo silną, ukształtowaną przez protestantyzm 
północ UE a ekonomicznie słabym, ukształtowanym przez katolicyzm połu
dniem UE [...] pęknięcie już nastąpiło [...]. I przebiega przez środek Francji. 
I to są kwestie, które też trzeba by omówić, zupełnie abstrahując od kwestii grec
kiej. [... ] Ta debata powinna się kiedyś znowu rozpocząć. Ależ uwagi na Grecję 
i kryzys gospodarczy nie dajemy rady373; (5) Myślę, że [media] mogłyby robić 
więcej. [...] media ponadregionalne, [lokalne media] może niekoniecznie, ale 
ponadregionalne dzienniki, które mają aspiracje polityczne, donoszą dość dużo 
na temat Europy, przy czym, co to jest Europa? Czy Bruksela jest Europą? Czy 
też Europa jest pytaniem, jak postąpimy w sprawie przyszłości Grecji? Jeśli to jest 
Europa, to stosunkowo dużo się na ten temat publikuje, [...] stosunkowo redun- 
dantnie [...] co się stanie, kiedy Grecja wyjdzie zUnii[...] otym czytam często374.

373 „[...] das ganze EU-Thema [ist] natürlich seit Jahren immer weiter auf Griechenland 
verengt. [...] [dabei gibt es unterschiedliche] Entwicklungen zwischen [...] wirtschaftlich 
starken, protestantisch geprägtem Norden der EU und einem eher wirtschaftlich schwäche
ren, katholisch geprägten Süden der EU [...] der Bruch ist ja da [...]. Der verläuft auch mit
ten durch Frankreich. Und das sind so Dinge, die man auch mal besprechen müsste, völlig 
losgelöst von der Griechenlandfrage. [...] Die Debatte müsste irgendwann wieder anfangen. 
Aber vor lauter Griechenland und Wirtschaftskrise kommen wir nicht dazu".

374 „Ich finde, das [Medien] viel mehr machen könnten. [...] die überregionalen Medien, 
[lokales Medium] muss das vielleicht weniger, aber überregionale Tageszeitungen, die einen 
politischen Anspruch haben, berichten ja zur Zeit relativ viel über Europa, wobei, was ist 
Europa? Ist Europa jetzt Brüssel? Oder ist Europa die Frage, wie gehen wir mit der Zukunft 
Griechenlands um? Wenn das Europa ist, dann berichten wir relativ viel drüber, [...] relativ 
redundant [... ] was passiert wenn Griechenland aussteigt [... ] lese ich häufig”.

375 „Also das ist ja ein Phänomen. Medien haben ja oft die Angewohnheit, das [...] wie die 
Lemminge sich sehr Mainstream-artig ja auf ein Problem stürzen. Und wenn dann alle kol
lektiv [... ] wir sprechen uns ja nicht ab [... ] es gibt ja nichts von oben Gesteuertes [... ] plötz
lich bricht dann diese Berichterstattung ab, weil alle der Meinung sind, da ist ja nichts mehr 
rauszuholen [...]. Und dann wendet man sich wieder dem Nächsten zu”.

Jeden z badanych wskazywał na swoistą stadność przekazu. Jego zdaniem 
dziennikarze mają instynkt stadny, powodujący skłonność do koncentrowania 
się wszystkich na tej samej tematyce: (2) No więc to jest fenomen. Media często 
mają zwyczaj, aby [...] podobnie jak lemingi bardzo mainstreamowo rzucać się 
na jakiś problem. I jeśli, to wszyscy kolektywnie [...] nie umawiamy się [...] nikt 
nami nie steruje z góry [...] i potem nagle ten temat się urywa, ponieważ wszy
scy są zdania, że nic się już z tego nie uda wycisnąć [...]. J wtedy uwaga zwraca 
się ku następnemu [tematowi]375.
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Dziennikarze niemieccy uważali również, że europejski przekaz mediów 
jest po prostu niezrozumiały: (3) [...] w znacznym stopniu przekaz mediów na 
temat Grecji czyni mnie nieszczęśliwym. [...] Sam mam problem, żeby na tej 
podstawie wyrobić sobie jakieś zdanie na temat tego, czy polityka oszczędności 
[dosł. dyscypliny] jest w tym wypadku rzeczywiście sensowna, czy nie. [respon
dent chrząka nerwowo] Wyobrażam sobie, że nie jestem w tej swojej niepew
ności osamotniony w środowisku ludzi mediów376. W ich opinii jakości prze
kazu na temat UE i procesu integracji nie służy również bardzo uproszczona 
czarno-biała optyka relacjonowania wydarzeń. Przekaz mediów był, zdaniem 
respondentów, nadmiernie nacechowany, w tym przede wszystkim pejoratyw
nie: (3) [...] brakuje mi powściągliwości [w] sposobie, w tonie, jaki się nadaje, 
z jaką pogardą się mówi, [przykład] „Handelsblatt" [...] pokazuje, jak Tsipras 
przykłada sobie pistolet do głowy, a nad nim jest napisane „dawać pieniądze 
albo strzelam!”. To jest dla mnie bezgraniczny brak smaku, a „Handelsblatt” 
jest [przecież] poważnym medium. „Bild-Zeitung”prowadzi kampanię, inaczej 
się tego nie da nazwać, przeciwko Grecji. Ciągle padają [podobne słowa] tak
że w talk-shows [...] przekazujących obraz Greków, którzy nie odrobili zadania 
domowego, są leniwi, żyli ponad stan, [...] one kształtują obraz i to są punkty, 
w których po prostu w przypadku niektórych mediów, nie wszystkich, ale niektó
rych, życzyłbym sobie więcej powściągliwości. I wrażliwości377; (4) Przekaz jest 
dzisiaj znacznie, znacznie bardziej kontrastujący i czarno-biały. Przy czym my 
wszyscy wiemy, że rzeczywistość nie jest czarna ani biała, tylko szara. Jest róż
norodna. A to jest dużo ciężej [przedstawić] w przekazie, mając tak mało miej
sca, jak to często mamy do dyspozycji. Siłą rzeczy wiele się pomija. Próbuje się 
rzeczy -jak już mówiłem - przerysowywać, personalizować [...]. Obiektywnie 

376 „[...] über die Griechenlandberichterstattung bin ich in großen Teilen sehr unglück
lich. [...] ich hab selber Schwierigkeiten mir ein Bild darüber zu bilden, ob Austeritätspolitik 
in diesem Fall tatsächlich sinnvoll ist oder nicht, (räuspert sich) Ich kann mir vorstellen, dass 
ich mit dieser Unsicherheit in der medialen Klasse keineswegs allein bin”.

377 „[...] mir fehlt da eben die Zurückhaltung, die Art und Weise wie, welche Tonla
ge angestimmt wird, mit was für einer Verachtung gesprochen wird. [Beispiel] .Handels
blatt' [...] zeigt, wie sich Tsipras eine Pistole an den Kopf hält und drüber steht .Geld her oder 
ich schieße!' Das ist für mich bodenlose Geschmacklosigkeit und das .Handelsblatt' ist ein 
seriöses Medium. Die,Bild-Zeitung' fährt eine Kampagne, anders lässt sich das nicht nennen, 
gegen Griechenland. Es fallen immer wieder auch in Talkshows [...] die ein Bild vermitteln 
von Griechen, die ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben, faul sind, über ihre Möglichkeiten 
hinaus gelebt haben, [... ] die prägen ein Bild mit und das sind die Punkte, wo ich mir einfach 
bei einigen Medien, nicht bei allen, aber bei einigen Medien wirklich mehr Zurückhaltung 
wünschen würde. Und Sensibilität”.
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rzecz biorąc, to utrudnia zadanie mediów3™; (6) Przekaz medialny na temat UE 
[jest] mało rzeczowy, często [...] towarzyszy mu za mało analizy, [...] w przy
padku Grecji [...] albo [...] złośliwe/szydercze artykuły, tak „wy głupi Grecy, 
nigdy się nie nauczycie, zawsze tylko wydajecie, jesteście śmierdzącymi leniami 
i wylegujecie się na słońcu” albo [...] odwrotnie [...] „Grecja musi koniecznie 
zostać w UE”. [...] bardzo pomiędzy tym czarnym i białym [sposobem obrazo
wania]. A prawda jest najczęściej szara, a nie czarna i biała378 379 380; (7) [...] [prze
kaz na temat UE jest] niewystarczający! [...] dziennikarsko nie nadążamy za 
duchem czasów. [...] to wiąże się z mechanizmami krajowymi [...], że nadal 
patrzymy w Europie za bardzo przez narodowe okulary. [...] przekaz mediów 
na temat Brukseli [... ] i głównych wydarzeń europejskich [... ] jest szalenie ste
reotypowy, a więc historie o krzywiźnie ogórków albo jakichś tam rozporządzeń 
unijnych o żarówkach chętniej będą drukowane albo pokazywane w telewizji niż 
historia o tym, co właśnie mogłoby się zmienić w Europie na płaszczyźnie poli
tycznej i kto o to walczy3*0. Za najgroźniejszy rodzaj nacechowania przekazu 
jeden z respondentów uważał nacechowanie nie tyle narodowe, ile nacjona
listyczne: (14) [...] kiedy jest się [...] dziennikarzem i [...] chce się informo
wać, [... ] to ciągle wychodzi się od szczegółu do ogółu, [trzeba] [... ] przyglądać 
się [...] temu, jaka [jest] rzeczywistość moich czytelników, [...] jak generalnie/ 
zasadniczo jest [ona] osadzona w politycznej całości. [...] To jest [...] w dzien
nikarstwie [...] perspektywa/sposóbpatrzenia [...], który [...] jest uzasadnio

378 „Es ist heute viel, viel kontrastreicher oder viel stärker eine Schwarz-Weiß-Berichter
stattung. Wobei wir alle wissen, dass die Realität nicht schwarz oder weiß ist, sondern grau. 
Sie ist vielfältig. Und das ist in der Darstellung, auch in dem knappen Platz, den wir oft zur 
Verfügung haben, nur auch schwerer. Man lässt zwangsläufig viel weg. Man versucht die Din
ge - das sagte ich ja schon - verstärkt zuzuspitzen, zu personalisieren [...]. Das erschwert die 
Aufgabe der Medien objektiv”.

379 „Mediale Berichterstattung über EU-Themen [ist] zu wenig nüchtern, oft ist [...] zu 
wenig Analyse dabei, [...] bei Griechenland [...] entweder [...] hämische Artikel, ja ,oh ihr 
blöden Griechen, ihr lernt nie, ihr gebt immer nur aus, ihr seid stinkfaul und liegt in der Son
ne“, oder [... ] umgekehrt [... ] .Griechenland muss unbedingt auch in der EU bleiben“. [... ] sehr 
zwischen diesen Schwarz und Weiß [...]. Die Wahrheit ist meistens grau und nicht schwarz 
und weiß”.

380 „[...] nicht angemessen genug! [...] wir sind da journalistisch nicht auf der Höhe der 
Zeit. [...] das hat was mit den nationalen Mechanismen zu tun [... ], dass wir in Europa immer 
noch zu sehr durch die nationale Brille auf die Dinge schauen. [... ] die Berichterstattung über 
Brüssel [... ] und haupteuropäisches Geschehen [... ] wahnsinnig klischeebeladen ist, also Ge
schichten über den Krümmungsgrad von Gurken oder irgendwie eine neue EU-Verordnung 
zu Glühbirnen, wird im Zweifel lieber gedruckt und auch lieber gesehen im Fern als eine Ge
schichte darüber, was sich da grade in Europa politisch verändern könnte und wer daran ringt”.
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ny [dosł. przekonujący], [... ] uzasadnione jest to, żeby zawsze [... ] podchodzić 
do polityki europejskiej, patrząc przez pryzmat grupy odbiorców. [... ] Problem 
pojawia się dopiero wówczas, kiedy opuszcza się płaszczyznę informacji, donie
sień, porządkowania [faktów], narracji i [...] [zamiast tego] podsyca się emo
cje. I to jest [...] zjawisko, którego w niemieckich mediach bardzo intensywnie 
doświadczaliśmy w ostatnich latach, miesiącach [...] w ostatnich pięciu latach, 
pięciu miesiącach, ale także i w innych mediach europejskich, że ta narodowa 
perspektywa nie jest tylko narodowa, ale zmierza w kierunku nacjonalistycznym. 
I że tworzy się [... ] klimat, który w najmniejszym stopniu nie sprzyja proceso
wi integracji, lecz po prostu podsyca resentymenty aż do [poziomu] nienawiści 
pomiędzy poszczególnymi społeczeństwami europejskimi. [...] [To] jest bardzo 
niebezpieczny trend. Zwłaszcza że zyskuje właśnie polityczną osłonę. Wszędzie 
w Europie przeżywamy wzmocnienie partii prawicowych. I myślę, że nie należy 
tego rozważać osobno. To znaczy wzmacniania się prawicy nie należy rozwa
żać w oderwaniu od tego trendu podsycania nacjonalistycznych resentymentów 
w przekazie mediów o tematyce europejskiej, który można obecnie obserwować 
w całej Europie™1.

Z tą kwestią wiąże się także kolejny zarzut, jaki badani dziennikarze w kon
tekście jakości stawiali europejskiemu przekazowi mediów. Ich zdaniem prze
kaz europejski jest w nadmierny sposób zorientowany krajowo, to znaczy 
w prezentowanym sposobie patrzenia na kwestie europejskie dominuje kra
jowy, niemiecki punkt widzenia, który stanowi jedyny punkt odniesienia dla

581 „[...] wenn man [...] Journalist ist und [...] berichten und informieren möch
te, [... ] dann ist es stets so, dass man vom Konkreten ins Allgemeine geht. [...) man [... ] guckt, 
was [ist] die Lebenswirklichkeit meiner Leser, [...] wie [sie] [...] eingebettet ist im großen, po
litischen Ganzen. [...] Das ist [...] im Journalismus [...] Betrachtungsweise [...], die [...] plau
sibel ist, [...] plausibel, dass man immer [...] Zielgruppen-orientiert an europäische Politik 
herangeht. [...] Problematisch wird es dann, wenn man die informative, die berichtende, 
die einordnende, die erzählende Ebene verlässt und [...] Emotionen schürt. Und das ist 
eine [... ] Erscheinung, die wir in den vergangenen Jahren, Monaten [... ] in den vergangenen 
fünf Jahren, fünf Monaten sehr intensiv erlebt haben in deutschen Medien, aber auch in an
deren Medien Europas, dass diese nationale Perspektive nicht bloß eine nationale ist, sondern 
ins Nationalistische driftet. Und da eine [... ] Stimmung auch gemacht wird, die [... ] dem eu
ropäischen Integrationsprozess in keinster Weise irgendwie zuträglich ist, sondern die ein
fach [...] Ressentiments bis hin zu ja Hass zwischen einzelnen europäischen Gesellschaften 
schürt. [...] (Das) ist eine absolut gefährliche Entwicklung. Zumal die auch politisch gerade 
flankiert wird. Wir erleben überall in Europa ein Erstarken an rechten Parteien. Und ich den
ke, das ist nicht losgelöst zu betrachten. Also das Erstarken der Rechten ist nicht losgelöst zu 
betrachten von dem Schüren nationalistischer Ressentiments in der medialen Berichterstat
tung über europäische Themen, wie sie zurzeit in ganz Europa zu beobachten ist”. 
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relacjonowanych kwestii. Media w swoim przekazie patrzą przez „krajowe 
okulary”, a sam przekaz obfituje w stereotypy: (1) Ale teraz oczywiście wszyst
ko koncentruje się na debacie w Niemczech; [...] [że] jest spór pomiędzy Mer
kel a Schäuble itp. Rzadko widziałem w niemieckiej prasie, żeby interesowano 
się sporami prezydenta Francji, premiera Francji albo któregoś z francuskich 
ministrów [...]. To jest już jakiś rodzaj autowojeryzmu, to, co po części dzieje 
się w Berlinie albo innych niemieckich miastach. [...] niemiecka perspektywa 
wydaje się nadreprezentowana, także w niemieckich mediach382; (4) Tu [dys
kusja nad trzecim pakietem pomocowym dla Grecji] musi zagłosować Bun
destag. To znaczy, że dyskusja bardzo mocno przeniesie się na poziom krajowy. 
To [...] oznacza, że kwestia relacji wzajemnych w Europie będzie czasami zaj
mować mniej miejsca w przekazie mediów. Z drugiej strony jest to coś, co od
zwierciedla fakt, że decyzje, wydarzenia europejskie mocno oddziałują / mają 
bezpośredni wpływ na płaszczyznę krajową poszczególnych krajów członkow
skich383; (11) Biorąc pod uwagę treść, co się tyczy nastawienia [także linii poli
tycznej], [...] przekaz mediów [jest] przynajmniej [...] w części [...] narodowo 
egoistyczny, narodowo ograniczony, narodowo pomyślany i narodowo skonstruo
wany, czyli [...] że zrozumienie dla państw partnerskich w UE, którym nie po
wodzi się tak dobrze jak Niemcom, pozostawia wiele do życzenia384; (7) Bruksela 
jest [...] nie tylko europejską stolicą, lecz także tyglem Europy. Tam spotykają 
się wszyscy politycy europejscy, ale także dziennikarze z wszystkich krajów, któ
rzy przekazują korespondencję z Brukseli i którzy mimo to obsługują przede 
wszystkim krajowych odbiorców, używając narodowych uprzedzeń i posługując 

382 „Aber natürlich konzentriert sich jetzt alles auf die Debatte von Deutschland; [... ] da 
gibt’s einen Streit zwischen Merkel und Schäuble usw. Ich habe selten in deutschen Zeitun
gen erlebt, ob man sich damit beschäftig, ob es einen Streit zwischen einem französischen 
Präsidenten, einem französischen Premierminister oder einem französischen Finanzminis
ter [...] [gibt]. Das ist schon eine ziemliche Selbstbeschauung, die da teilweise in Berlin oder 
anderen deutschen Medien stattfindet. [... ] die deutsche Sicht überproportional vorkommt, 
auch in den deutschen Medien”.

383 „Da [Diskussion um das dritte Rettungsprogramm für Griechenland] muss der Bun
destag ja zustimmen. Das heißt, da verlagert sich die Diskussion sehr stark auf die innenpo
litische Ebene. Das [...] bedeutet, dass europäische Zusammenhänge manchmal jetzt etwas 
weniger Raum in der Berichterstattung einnehmen. Andererseits ist das auch etwas, was die 
Tatsache widerspiegelt, dass eben die Auswirkungen europäischer Beschlüsse, Entwicklungen 
auf die nationale einzelstaatliche Ebene halt sehr, sehr unmittelbar sind”.

38,1 „Inhaltlich gesehen, also was die Ausrichtung anlangt, [...] [ist] Berichterstattung 
zumindest [...] zum Teil [...] national-egoistisch, -engstirnig, -gedacht und -angelegt, 
also [... ] das Verständnis für Partnerstaaten in der EU, denen es nicht so gutgeht wie Deutsch
land, lässt zu wünschen übrig”.
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się nimi w przekazie. [...] I tu można też zauważyć, jak można oczywiście na 
wszystko, co się opisuje i ocenia, spoglądać przez narodowe okulary335; (9) Jest 
za dużo przekazu o krajowych procesach decyzyjnych i za mało o europejskich 
procesach decyzyjnych. [...] ale tutaj też nie można generalizować. [...] nie we 
wszystkich mediach tak jest, ale [...] znaczenie Unii Europejskiej jest w wielu 
obszarach polityki prezentowane nieadekwatnie [do jej znaczenia]385 386; (14) Przez 
jakiś czas było potwornie trudno zamieścić w przekazie gazet codziennych te
maty związane z polityką europejską, które są zakotwiczone lokalnie, ponieważ 
Europa/Bruksela jest bardzo daleko - podobno - i nikogo nie interesuje. I nikt 
nie może skumać, co to jest Komisja, a co Rada Europejska. A co ma jakoś tam 
do powiedzenia Parlament [Europejski].[...] A więc z punktu widzenia [struk
tury] instytucji europejskich proces integracji europejskiej jest bardzo trudnym 
tematem. [...] A potem przyszedł kryzys. Wtedy zainteresowanie Europą stało 
się bardzo intensywne. Jednakowoż [...] skupiało się ono w Europie na własnym 
społeczeństwie. [...] bardzo krajowe spojrzenie [...] chodzi o [to], aby patrzeć 
na to, co zyskuje [mój region], [...] spojrzenie mediów [...] [jest] spojrzeniem 
typu „co to daje mojemu czytelnikowi?" [...]. A więc nie jest to spojrzenie ponad
narodowe [...]387.

385 „Brüssel ist [...] nicht nur die europäische Hauptstadt, sondern ja auch der Schmelztie
gel Europas. Dort treffen ja alle Politiker aller Länder, aber eben auch alle Journalisten aller 
Länder aufeinander und trotzdem bedienen die Journalisten, die aus Brüssel berichten sehr 
häufig eben nationales Publikum und bedienen auch nationale Vorurteile und befördern 
die. [...] Und da merken Sie auch, wie man natürlich alles, was man beschreibt und beurteilt 
immer durch ‘ne nationale Brille betrachtet”.

386 „Es wird zu viel über nationale Entscheidungsprozesse und zu wenig über europäi
sche Entscheidungsprozesse berichtet. [...] auch da kann man nicht pauschalieren. [...] es 
ist [nicht] in allen Medien so, aber [...] die Bedeutung der Europäischen Union wird in der 
Berichterstattung in vielen Politikfeldern nicht angemessen abgebildet”.

387 „[...] Es ist eine Zeit lang irrsinnig schwer gewesen, europapolitische Themen in Ta
geszeitungen, die lokal verankert sind, unterzubekommen, weil Europa/Brüssel super weit weg 
ist - angeblich - und keinen interessiert. Und da steigt ja keiner durch, was jetzt die Kommis
sion ist und was Europäischer Rat ist. Und was jetzt irgendwie das Parlament zu sagen hat [...]. 
Also europäischer Integrationsprozess [... ] im Hinblick auf die europäischen Institutionen ist 
ein ganz schwieriges Thema. [... ] Dann kam die Krise. Dann wurde das [... ] Interesse an Euro
pa [... ] sehr intensiv. Allerdings [... ] fokussiert auf die eigene Nation in Europa. [... ] ein sehr 
nationaler Blick [... ] [es] geht darum zu gucken, was für [meine Region] rausspringt, [... ] der 
Blick der Medien [...] [ist eine] ,Was bringt das meiner Leserschaft?‘-Perspektive [...] Also es 
ist kein supranationaler Blick [...]”.

Zdaniem respondentów w rezultacie dominacji tej krajowej optyki 
można czasami wręcz odnieść wrażenie, że w świetle relacji medialnych, 
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opublikowanych w poszczególnych krajach, zaszłe wydarzenia miały... za
sadniczo odmienny przebieg, dla każdego z relacjonujących: (7) [...] w za
sadzie powinniśmy niedowierzać [własnym oczom], [bo] kiedy w Brukseli 
odbywa się szczyt [...] i następnego dnia zagląda się do gazet, to przekaz 
gazet francuskich różni się od niemieckiego, a niemiecki od włoskiego itd.3M; 
(13) Przykłady [... ] szczytów w Brukseli. [... ] kiedy się jest obecnym podczas 
tych szczytów i [... ] są tam koledzy/koleżanki ze wszystkich krajów członkow
skich UE, [... ] a następnego dnia popatrzy się do gazet, [... ] to stwierdza się, 
że po części ma się wrażenie, jakby oni wszyscy byli na jakimś innym wyda
rzeniu niż było się samemu. [... ] ciągle jeszcze mamy dyskurs bardzo moc
no narodowy, także w mediach. [...] przez dłuższy czas koledzy i koleżanki, 
którzy pracowali jako dziennikarze w Strasburgu albo w Brukseli, byli praw
dziwymi Europejczykami, [...] i to się zmieniło, to jest z pewnością kwestia 
pokoleniowa [...]389.

Respondenci podkreślali również istotną rolę, jaką w procesie kreacji 
przekazu europejskiego odgrywają redakcje krajowe oraz polityka krajowa: 
(1) [...] oczywiście polityka krajowa mocno oddziałuje na przekaz z Bruk
seli - w tym kontekście istnieje silna tendencja do tego, aby patrzeć na wy
darzenia przez krajowe okulary [pryzmat krajowy]. [...] dwie sprzeczne ten
dencje, które są przyczyną gorących dyskusji także wewnątrz redakcji, co jest 
bardzo dobre. [...] Mam za sobą [...] konferencje redakcyjne [dotyczące kwe
stii], [...] w których Niemcy były osamotnione, [...] wszystkich pozostałych 
27państw członkowskich, albo [...] 16 krajów strefy euro było innego zdania 
i kiedy to podnoszono, to pojawiały się reakcje typu „ tak, ale to nie ma znaczenia

399 „[...] eigentlich müssten wir stutzig werden, wenn es einen Brüsseler Gipfel gibt [...] und 
wenn Sie am nächsten Tag in die Zeitungen schauen, ist die Berichterstattung eben der fran
zösischen Zeitung eine andere als die der deutschen und die der deutschen eine andere als 
die der italienischen und so weiter”.

399 „Beispiele [...] EU-Gipfeln. [...] wenn sie bei diesen Gipfeln sind und [...] da sitzen 
dann die Kollegen/Kolleginnen aus den ganzen EU Mitgliedsländern, [...] und sie gucken 
dann am nächsten Tag in die Zeitungen, [...] und dann stellen sie fest, dass sie zum Teil das 
Gefühl haben, die waren auf anderen Veranstaltungen als sie selber. [... ] wir haben noch einen 
sehr starken nationalen Diskurs, auch in den Medien. [...] lange Zeit die Kollegen und Kolle
ginnen, die in Straßburg oder in Brüssel als Journalisten gearbeitet haben, waren [...] wirk
lich auch Europäer gewesen, [...] und das hat sich geändert, das ist sicherlich eine Genera
tionenfrage [...]”.
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Ale kiedy 16 albo 17 ma inne zdanie, to to nie może być pomyłką. Przy
najmniej powinno to komuś dać do myślenia i powinno się o tym napisać390.

Badani dziennikarze niemieccy uważali także, że krytyka UE, obecna w eu
ropejskim przekazie mediów, nie tylko niemieckich, jest krytyką konstruk
tywną: (1) [...] w niemieckich mediach przeważa krytyka [...], ale myślę, że 
większość opinii, przynajmniej niemieckich komentatorów, jest parę wyjątków, 
ale opinia większości jest taka, że trzeba postępować naprzód z procesem inte
gracji391; (6) [...] [to] zależy [...] zawsze od konkretnego medium. [...] w An
glii na pewno jest wiele konserwatywnych pism, które od lat przez cały boży 
rok podjudzają przeciwko euro i UE. [...] w Niemczech przeciwko brukselskiej 
demokracji są media tabloidowe i „Bild-Zeitung", które bardzo chętnie odwo
łują się do resentymentów [...]. To sięga aż do mediów poważnych i tygodni
ków. [...] w „Sternie” [...] także lubiano uderzać w Brukselę. Słynna krzywi
zna bananów albo ogórków, która musi zostać określona przez biurokrację [...]. 
Z drugiej strony to nie jest [...] tylko podjudzanie, to także rozsądna kontrola, 
podczas której palec trzeba przyłożyć od czasu do czasu do bolącego miejsca, 
[czyli] tam, gdzie powstaje nadmierna biurokracja392.

W gronie badanych znaleźli się jednak i tacy, którzy uważali, że przeka
zu na temat UE i integracji europejskiej jest w medialnym dyskursie Niemiec

590 „[...] es gibt natürlich einen großen Einfluss der nationalen Politik auf die Brüsse
ler Berichterstattung - insofern gibt es natürlich immer noch eine große Tendenz, Dinge 
sehr durch die nationale Brille zu sehen. [...] zwei wiederstreitende Tendenzen, die auch in 
den Redaktionskonferenzen natürlich für teilweise große Diskussionen sorgen, was sehr gut 
ist. [...] Ich hab da Redaktionskonferenzen [...] erlebt, [über Themen] [...] in denen sich 
Deutschland alleine befunden hat, [...] alle andern 27 Mitgliedsstaaten, oder [...]16 Euro
länder waren anderer Meinung und wenn man das dann angesprochen hat, dann kamen so 
Reaktionen wie ,Ja, das ist ja alles wurscht Aber wenn 16 oder 17 anderer Meinung sind,
dann kann das ja auch nicht ganz falsch sein. Zumindest müsste das einem zu denken geben 
und man müsste das dann mal aufschreiben”.

391 „[...] in den deutschen Medien überwiegt die Kritik [...], aber ich glaube schon, dass 
das die Mehrheitsmeinung zumindest der deutschen Kommentatoren ist, es gibt ein paar 
Ausnahmen, aber die Mehrheitsmeinung ist: man muss voranschreiten mit der Integration”.

392 „[...] [Das] hängt [...] immer wirklich vom konkreten Medium ab. [...] es gibt nun si
cherlich in England viele konservative Blätter, die, jahraus, jahrein, gegen den Euro und die EU 
stänkern. [...] in Deutschland machen, denke ich, die Boulevardmedien und die ,Bild-Zeitung‘ 
natürlich auch gerne mit Ressentiments gegen Brüssels Bürokratie [...]. Also bis hinein auch 
zu seriöseren Medien und Wochenzeitschriften. [... ] beim,Stern [... ] war das Draufhauen auf 
Brüssel durchaus auch beliebt. Die berühmte Krümmung der Banane oder der Gurke, die da 
noch bürokratisch verfügt werden muss [...]. Auf der anderen Seite ist das [...] nicht nur ein 
Stänkern, das ist auch eine vernünftige Kontrolle, wo auch der Finger auf oder in die Wunde 
gelegt wird, wo Sachen einfach wahrscheinlich überbürokratisiert sind”. 
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nawet za dużo. Zdaniem jednego z respondentów groziło to marginalizacją 
przekazu na temat innych, niezwykle ważnych wydarzeń, dokonujących się 
poza granicami Unii: (2) [...] ilość przekazu na temat UE jest na pewno odpo
wiednia i [wahanie] być może nawet zbyt duża, ponieważ nie zaglądamy już te
raz w inne zakątki świata. Zapominamy, że na Bliskim Wschodzie nadal mamy 
Państwo Islamskie, które szaleje, które wciąż ekspanduje. Nie dociera do nas, co 
dzieje się w Chinach, gdzie również zachodzą gwałtowne przemiany. [... ] trochę 
jakby wyłączamy [z naszej optyki] to, co dzieje się w innych rejonach świata393.

393 „[...] die EU-Berichterstattung von der Menge her [ist] aufjeden Fall angemessen und 
[Zögern] vielleicht sogar zu viel, weil wir ja jetzt nicht mehr in andere Gegenden der Welt 
gucken. Dort vergessen wir, dass [wir] im Nahen Osten immer noch einen Islamischen Staat 
haben, der wütet, der weiter vordringt. Wir kriegen nicht wirklich mehr mit, was in China 
passiert, wo die Wandlungen ja auch relativ rasant [sind], [...] wir blenden so ein bisschen 
aus, was in anderen Gegenden der Welt ist”.

394 „Ich glaube ja [die Medien schreiben der EU eine angemessene Rolle in ihrer Berichter
stattung zu] [...] [aber] wir müssen, was die Berichterstattung von der EU betrifft, anders 
denken. [...] also mit anderen Worten, die EU gehört eigentlich als eine von allen politischen 
Ebenen [...] ganz normal dazu und deswegen möchte ich eigentlich keine [...] Forderungen 
haben [...] eine tägliche EU-Seite in der Zeitung. Ich möchte nur, dass die EU mit allen po
litischen Themen oder wirtschaftlichen Themen, die in einer Zeitung eine Rolle spielen, dass 
die da berücksichtigt wird. Als eine von ihren politischen Ebenen”.

395 „Brüsseler Korrespondenten versuchen nach Kräften, auch die gesamt-europäische 
Perspektive zu zeigen”.

Inny badany uważał natomiast, że nie ma już potrzeby tak rygorystycznego 
rozgraniczania tematyki europejskiej i krajowej, które - przynajmniej w prak
tyce politycznej - od dawna plasują się na tej samej płaszczyźnie: (15) Myślę, że 
tak, [media przypisują tematyce europejskiej odpowiednie znaczenie w swoim 
przekazie] [...] [ale], co się tyczy przekazu na temat UE, musimy myśleć ina
czej. [...] czyli, innymi słowy, że UE jest w zasadzie jednym [...] ze zwyczajnych/ 
normalnych poziomów polityki [...] i dlatego nie chcę [słyszeć] żadnych [...] żą
dań [...], że codziennie w gazecie ma być jedna strona na temat UE. Chciałbym 
za to, aby uwzględniano UE w przekazie wraz ze wszystkimi tematami polityczny
mi i gospodarczymi, które są w gazecie ważne. Jako jeden z poziomów polityki394.

Kilku badanych (warto wspomnieć, że w ich gronie znajdowali się wyłącz
nie korespondenci zagraniczni) wyraziło także opinię, że na poprawę jakości 
europejskiego dyskursu medialnego ostatnich lat wpłynęli przede wszystkim 
korespondenci zagraniczni: (1) Brukselscy korespondenci próbują ze wszyst
kich sił ukazywać także całościową perspektywę europejską395; (4) My próbujemy 
z Brukseli powiedzieć, co będzie znaczyć w życiu codziennym ludzi w krajach 
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członkowskich to coś, o czym decyduje się w Brukseli. Ale próbujemy patrzeć 
troszkę szerzej, nie tylko na naszych odbiorców w Niemczech, którym próbuje
my od czasu do czasu powiedzieć, że jest to Unia Europejska z 28 krajami człon
kowskimi o różnych, przeciwstawnych/sprzecznych interesach, podczas kiedy ze 
stolic płynie - i to dotyczy nie tylko Niemiec, ale ostatnio także Niemiec - znacz
nie mocniej taka oto perspektywa: „Tak, ale co to znaczy dla nas? Jak bardzo 
jest to zbieżne z naszym interesem narodowym... jak są skonstruowane i jaką 
strukturę posiadają procedury decyzyjne w innych krajach członkowskich?”396.

396 „Also wir aus Brüssel versuchen zwar zu sagen, was heißt etwas, das in Brüssel ent
schieden wird, für den Alltag der Menschen in den Mitgliedsstaaten. Aber wir versuchen 
da den Blick etwas weiter zu fassen, nicht nur auf unser Publikum in Deutschland, sondern 
auch immer wieder versuchen ihnen zu sagen: Es ist halt eine Europäische Union mit 28 Mit
gliedsstaaten mit unterschiedlichen, gegensätzlichen Interessen, während aus den Hauptstäd
ten - das gilt nicht nur für Deutschland, aber auch für Deutschland inzwischen - eben viel 
stärker die Sichtweise jetzt zum Tragen kommt: Ja, was heißt das für uns? Inwieweit tangiert 
das unsere nationalen Interessen... wie sind Entscheidungsabläufe zu Entscheidungen auch 
in den Mitgliedsstaaten konstruiert und strukturiert?”

3.2.5.2. Atrakcyjność medialna tematu Grecji i Ukrainy

Dziennikarze niemieccy w wypowiedziach, odnoszących się do ich subiek
tywnej oceny potencjału i poziomu atrakcyjności medialnej dwóch tematów 
„europejskich”, które swego czasu były bardzo intensywnie obecne w przeka
zie mediów, to jest kryzysu greckiego i ukraińskiego, wskazywali, że ocena ta 
zawsze zależy od stadium rozwoju wydarzenia, od natężenia konfliktu w da
nym momencie, ponieważ zarówno pojemność przekazu mediów, jak i granice 
możliwej percepcji odbiorców są ograniczone. Respondenci uważali także za 
swoisty paradoks, że te tematy z sobą konkurują oraz że w okresie, w którym 
przeprowadzano wywiady, w przekazie mediów Grecja zajmowała znacznie 
więcej miejsca niż Ukraina, podczas kiedy to Ukraina jest tematem ważniej
szym. Jeden z respondentów stał na stanowisku, że jeden temat nie wyklucza 
drugiego, a kilku badanych (byli wśród nich wyłącznie dziennikarze krajowi), 
że to temat grecki należy uznać za ważniejszy dla Europy.

Ci, którzy stali na stanowisku, że wartość i atrakcyjność medialna wymie
nionych wyżej tematów zależy od stadium rozwoju i aktualnego natężenia 
konfliktu, zwracali uwagę, że dzieje się tak, ponieważ dla dziennikarzy jednym 
z najbardziej wiążących kryteriów, decydujących o publikacji, jest aktualność 
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danego tematu: (4) Największą wartość informacyjną przypisujemy oczywiście 
temu, co jest aktualne. W tym momencie Grecja jest tym tematem, nawet jeśli 
na Ukrainie dzieją się rzeczy bardzo niepokojące397 398-, (3) W tym momencie, kie
dy stoimy w obliczu decyzji, która może być brzemienna w skutki, jak możliwy 
Grexit, jest jasne, że w tym momencie uwaga skupia się na Grecji [...]. Ale do 
dziennikarskich obowiązków należy też, aby nie stracić z pola widzenia tematu 
[który w danym momencie jest mniej aktualny]. [... ] widzę, że temu temato
wi [Ukrainie], który przed rokiem przez jakiś czas bardzo intensywnie zajmo
wał media, teraz poświęca się mniej miejsca. Po części przyzwyczailiśmy się do 
tego konfliktu [...]. jeździ tam mniej dziennikarzy i jest [...] to naturalny pro
ces, że uwagi nigdy nie udaje się utrzymać na tym samym poziomie. Czasami 
jest większa, czasami znowu słabnie i potem znowu rośnie393.

397 „Also den höchsten Nachrichtenwert schreiben wir natürlich immer dem, was aktu
ell ist, zu, also im Augenblick ist Griechenland das Thema, auch wenn in der Ukraine keine 
sehr beruhigenden Dinge eh geschehen”.

398 „Im Augenblick, wo eine schicksalsschwere Entscheidung ansteht, wie ein möglicher 
Grexit, ist es klar, dass in diesem Prozess der Fokus momentan auf Griechenland liegt [...]• 
Aber zu der journalistischen Pflicht gehört eben auch, dieses [d.i. im Moment weniger ak
tuelle] Thema nicht komplett aus den Augen zu verlieren. [...] ich erlebe, dass dieses The
ma [Ukraine], das über einen Zeitraum von einem Jahr Medien massiv beschäftigt hat, jetzt 
weniger Platz bekommt. Man gewöhnt sich ein Stück weit an diesen Konflikt [...]. Es fahren 
weniger Journalisten hin und es ist [...] ein natürlicher Prozess, dass eine Aufmerksamkeit 
niemals auf der gleichen Ebene gehalten werden kann. Sie steigt mal an und dann fällt sie ab 
wieder und dann steigt sie auch wieder an”.

399 „[...] augenblicklich ist es eindeutig Griechenland! Das ist die akute Krise, die andere 
spielt aber im Hintergrund und wird wieder, wird sicherlich wieder wichtiger werden sobald 
es da... zu einem offenen Konflikt... zu einer Verschärfung des Konflikts kommt”.

400 „Das hängt davon ab, wie sich gerade die aktuelle Entwicklung darstellt. Im Moment 
ist das [...] Griechenland, dass kann aber auch sehr schnell sich ändern, wenn es irgendwo 
knallt in der Ost-Ukraine [...],die Offensive auf Mariupol oder irgendwie sowas. [...] das ist 
j a ereignisgetrieben [...]”.

Według badanych o wartości i atrakcyjności medialnej w kontekście obu 
wymienionych wyżej tematów decydował, obok aktualności, także charakter 
konfliktu: (2) [...] w tym momencie jednoznacznie ważniejsza jest Grecja! To 
jest aktualny kryzys, ten drugi [ukraiński] rozgrywa się dalej w tle i stanie się 
ponownie ważniejszy, jak tylko... dojdzie tam do otwartego konfliktu... do za
ostrzenia tego konfliktu399-, (1 1) To zależy od tego, jak aktualnie prezentuje się 
stadium rozwoju. W tym momencie jest to [...] Grecja, to się może jednak bar
dzo szybko zmienić, jak tylko coś huknie na wschodzie Ukrainy [...], ofensywa 
na Mariupol albo coś w tym stylu. [...] to zależy od wydarzeń [...]400.
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Niektórzy badani zwracali więc uwagę na występowanie swoistych faz za
interesowania mediów każdym z tematów: (1) [...] to odbywało się falami. 
Jeśli przyjrzeć się ostatnim 12 miesiącom, to konflikt ukraiński był znacznie 
silniejszy, tam rzeczywiście chodziło o ludzkie życie. [...] ale w tym konflikcie 
po prostu jest niewiele nowego do powiedzenia. A ostatecznie jesteśmy prze
cież dziennikarzami po to, aby informować o nowych wydarzeniach401; (5) Są 
fazy zaciekawienia i są fazy znudzenia i żaden kryzys nie jest w stanie domino
wać pierwszych stron gazet dłużej niż, powiedzmy, hojnie mówiąc, trzy miesią
ce. [...] są [...]fazy. [...] pierwsza eskalacja konfliktu [...] w zimie 2013/2014 
aż do ostatniej wiosny to Majdan był TYM [respondent potwierdza to moc
nym kiwaniem głową] tematem, potem to się uspokoiło, potem przyszła zno
wu Grecja. Wojna na Ukrainie wtedy popadła troszkę w zapomnienie i osłabła, 
a teraz, co się tyczy kryzysu na Ukrainie, powstał [swego rodzaju] „efektprzy
zwyczajenia". Grecja jest [za to] znowu tak szalenie aktualna, że pokonuje na
główki z Kijowa. Albo, powiedzmy, przysłania je402; (14) To odbywa się zawsze 
w fazach [...]. To naprawdę są takie [... ] fale, co po prostu ma związek z inten
sywnością [...] [zdarzeń]. [...] szczególnie w fazie początkowej. Mam na myśli 
tę intensywność... Tam nadal trwają walki, ale ten temat nie zrobi już jedyn
ki w gazecie, ponieważ [istnieje] także „efekt zmęczenia", co brzmi cynicznie 
i prawdopodobnie jest też cyniczne. [...] To są fale403.

401 „[...] da gab es Wellen. Wenn wir die letzten 12 Monate nehmen, da war natürlich die 
Ukraine-Krise viel stärker, da ging es tatsächlich auch um Menschenleben. [... ] aber bei dem 
Konflikt ist einfach nicht so viel Neues zu vermelden. Letztendlich sind wir Journalisten, weil 
wir Neuigkeiten aufschreiben wollen”.

402 „Es gibt Neugierphasen und es gibt Ermüdungsphasen und keine Krise schafft es län
ger als, naja, ich würde mal sagen, weiträumig gedacht, als ein viertel Jahr die Schlagzeilen zu 
dominieren. [...] es gibt [...] Phasen. [...] das erste Hochkochen der Krise [...] im Winter 
2013/2014 bis zum letzten Frühling Maidan - es war DAS [betont/Kopfnicken] Thema, dann 
beruhigte sich das, dann kam wieder Griechenland. Der Krieg in der Ukraine ist erstens ein 
bisschen in Vergessenheit geraten und auch abgeflaut und zurzeit gibt es einen Gewöhnungs
effekt, was die Ukraine-Krise angeht. Griechenland ist wieder so wahnsinnig aktuell, dass es 
natürlich Schlagzeilen aus Kiew schlägt. Also übertüncht, sagen wir es mal so”.

403 „Das ist immer so phasenweise [...]. Das sind echt so [...] Wellenbewegungen, was 
einfach mit der Intensität [...] [des Geschehens] zu tun hat. [...] also gerade zur Anfangspha
se. Ich meine die Intensität... Da wird ja immer noch gekämpft, aber das Thema ist jetzt kein 
Aufmacher mehr in den Tageszeitungen, weil [es] da auch... [...] einen Ermüdungseffekt [gibt], 
was zynisch klingt und wahrscheinlich auch zynisch ist. [... ] Es sind Wellenbewegungen”.

Inni badani wśród elementów składowych tematu, mających wpływ na jego 
atrakcyjność z punktu widzenia mediów, wymieniali jeszcze także zaskoczenie, 
które - jeśli jest odpowiednio mocne - zyskuje prymat nawet nad czynnikiem 

241



Rozdział 3. (Post)narodowa Europa w opinii niemieckich dziennikarzy

bliskości geograficznej. W kontekście obu wyżej wymienionych tematów ta
kim zaskoczeniem dla publiczności mediów w krajach Unii musiała być in
formacja, że na kontynencie europejskim nadal możliwe są konflikty zbrojne: 
(13) [...] wartość informacyjna / atrakcyjność medialna [...] [jest] zależnaod 
koniunktury. [...] przez jakiś czas kryzys ukraiński był [...] numerem jeden. 
[Ponieważ] ludzie w Europie, i dziennikarze też, nagle zdali sobie sprawę z tego, 
że w Europie dochodzi do wojny [...], co w zasadzie, także właśnie z powodu 
UE, uważane było za niemożliwie. [...] coś takiego ma oczywiście swoją wartość 
dla mediów. A poza tym chodziło oczywiście o gaz itd. [...] można by teraz, co 
prawda, powiedzieć: „ok, Donbas jest daleko, niech się tłuką", ale [...] dostawy 
gazu [...] mają w niemieckich mediach, a może i w portugalskich też, wysoką 
wartość informacyjną, ponieważ ludzie myślą o tym, jak sobie poradzą w cza
sie najbliższej zimy. Tak, a w przypadku Grecji jest bardzo podobnie. Tu cho
dzi [...] o [...] pożyczki i kredyty. Kto za nie zapłacił Czy to może mocno teraz 
albo w przyszłości zaszkodzić naszemu budżetowi? [...] oba [Ukraina i Gre
cja] mają wysoką wartość informacyjną. [...] JEDNAK W TYM MOMENCIE 
GRECJA jest bliższa ludziom, mediom, i jak myślę, biorąc pod uwagę reakcje, 
które dostajemy, także czytelnikom, obywatelom, którzy są naszymi klienta
mi. [...] to jest też zawsze kwestia aktualności. [...] Uwaga [odbiorców] jest 
limitowanym dobrem™.

Co ciekawe, w gronie badanych znalazły się jednak również osoby postrze
gające tę kwestię zgoła inaczej i podkreślające dominację czynnika bliskości 
geograficznej (i być może kulturowej) jako tej cechy tematu, która decydu
je o tym, że media są skłonne oceniać kryzys grecki jako znacznie bardziej

4CM „[...] Nachrichtenwert ist [... ] konjunkturabhängig. [... ] eine Zeit war die Ukraine-Kri
se [...] Nummer eins. [Weil] plötzlich den Menschen in Europa und [...] den Journalisten 
auch [...] bewusst wurde, [...], dass es in Europa Kriege gibt [...] was eigentlich, gerade auch 
aufgrund der EU, für unmöglich gehalten wurde. [... ] sowas hat natürlich Nachrichtenwert. 
Und dann ging es natürlich drum mit Gas und so weiter. [... ] man könnte [zwar] jetzt sagen: 
,okay, der Donbas ist weit weg, sollen die sich dort kloppen, aber [... ] Gasversorgung [... ] auch 
im deutschen oder vielleicht sogar auch in einem portugiesischem Medium einen Nachrich
tenwert [hat], weil die Leute dann denken, wie kommen wir jetzt über den nächsten Winter? 
So, und das ist jetzt natürlich in der Griechenlandkriseähnlich. Dagehts [...] um [...] Bürg
schaften und Kredite, wer bezahlt das? Kann das unseren Haushalt irgendwie massiv oder 
nachhaltig schädigen? [... ] beide [Ukraine und Griechenland] haben einen hohen Nachrich
tenwert. [...]. ABER IM MOMENT IST GRIECHENLAND den Leuten, den Medien und ich 
glaube auch, was wir so an Reaktionen bekommen, den Lesern, den Bürgern, unseren Kun
den näher. [...] das ist auch immer eine Frage der Tagesaktualität [...] Aufmerksamkeit ist 
ja auch ein knappes Gut”.
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interesujący z punktu widzenia odbiorców mediów, o czym bardzo łatwo 
można się przekonać (wskaźnik kliknięć) w dobie nowych mediów: (15) To 
się zmienia. [...] w tym momencie grecki [kryzys jest atrakcyjniejszy z punk
tu widzenia mediów]. To wiąże się [...] z tym, że Grecy są ludziom po prostu 
najzwyczajniej bliżsi. Znacznie więcej ludzi było kiedyś w Grecji niż na Ukra
inie. [...] A poza tym naprawdę istnieje coś takiego jak przejedzenie się tema
tem. [...] decydującym [elementem] jest to [...], że wielu myśli, że ma coś do 
powiedzenia w sprawie Grecji, ponieważ już kiedyś tam byli i znają Greków405-, 
(10) Bardziej atrakcyjna medialnie jest Grecja, to jasne! Mogę dokładnie powie
dzieć dlaczego: ponieważ odbiorcy tak to widzą. Ukraina nie interesuje w zasa
dzie psa z kulawą nogą, mówiąc potocznie. To bardzo łatwo stwierdzić w cza
sach Internetu, kiedy w ciągu kilku sekund widać, kto czyta i które publikacje. 
Publiczność decyduje. I dlatego atrakcyjność medialna Grecji jest o kilka czyn
ników większa406.

405 „Das variiert. [...] im Augenblick [...] der Griechischen. Das hat [...] damit zu tun, 
dass der Grieche dem Menschen schlicht und ergreifend näher ist. Also es waren deutlich 
mehr Leute in Griechenland als inzwischen in der Ukraine. [...] Und es [gibt] wirklich so 
etwas, wie eine Überfütterung mit Themen gibt. [...] das Entscheidende ist [...], dass viele 
glauben, in Griechenland mitreden zu können, weil sie schon einmal da waren, weil sie die 
Griechen kennen [...]”.

406 „Den höheren Nachrichtenwert hat natürlich Griechenland aber sicher! Das kann ich 
Ihnen genau sagen warum: weil das das Publikum so sieht. Die Ukraine, das interessiert doch 
eigentlich keine Sau, um das mal ganz flapsig zu sagen. Das ist eine ganz einfache Sache in 
Zeiten des Internets, wo man innerhalb von Sekunden sieht, wer welche Geschichten liest. 
Das Publikum entscheidet. Und daher ist Griechenlands Nachrichtenwert um einen vielfa
chen Faktor größer”.

Bardzo ciekawe wnioski nasunąć się muszą przy okazji analizy tych wypo
wiedzi dziennikarzy, w których dawali oni wyraz swojemu zdziwieniu, że oto 
w przekazie mediów znacznie mocniej zaznacza się obecność Grecji, podczas 
gdy to Ukraina jest, ich zdaniem, tematem ważniejszym. Sytuacja ta, określana 
przez wielu z nich mianem paradoksu, sama zdawała się dość paradoksalna, 
jako że respondenci byli przecież właśnie tą instancją w procesie komunikacji 
społecznej, która decydowała o doborze tematyki przekazu w mediach. Winą 
za ten stan rzeczy respondenci obarczali natomiast albo „zimnowojenną” men
talność Europejczyków zachodnich, albo przywiązanie do wątku niemieckich 
kosztów greckiego kryzysu: (6) Faktem jest, że o Grecji piszę się znacznie więcej. 
O Ukrainie mniej. To jest po części paradoksalne, ponieważ w przypadku Ukra
iny chodzi o konflikt zbrojny i geopolityczny [...] w środku Europy. [...] Kon
flikt ukraiński rozwinął się już w międzyczasie do swego rodzaju nowej zimnej 
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wojny, i jeśli wszystko pójdzie źle, to może dojść do prawdziwej wojny. To, że 
piszę się o tym stosunkowo mniej, jest spowodowane także [... ] mentalnością 
zimnowojenną w głowach większości Europejczyków zachodnich, jako że dla 
większości Europejczyków zachodnich Europa kończy się troszkę na wschód od 
Berlina (Polska być może jeszcze się do niej zaliczaj. [...] To oczywiście jest dużo 
mniej przyjemny scenariusz niż Grexit. Grecja ostatecznie jest krajem z 12 mi
lionami mieszkańców i gospodarką, która zawsze była mniejsza niż gospodarka 
Nadrenii- Westfalii™7; (12) [...] To [dominująca tematyka] się zmienia. [...] jed
nak [... ] martwy żołnierz albo martwy separatysta nie ma po prostu szans przy 
wściekłym Schäuble albo Tsiprasie. [...] Co jest ważniejsze, nie wiem. Myślę, że 
Niemcy chcą wierzyć, że Grecja jest ważniejsza, ponieważ ona jest członkiem 
UE, ponieważ chodzi o pieniądze, ale Grecja w porównaniu do Ukrainy to dzie
cinna igraszka. [...] dla mnie Ukraina ma wyższy priorytet, ponieważ jeśli tego 
nie rozwiążemy, to nie będzie można rozwiązać problemu uchodźców, bo to 
się wiąże z sytuacją w Syrii. Wojna w Syrii nie zostanie rozwiązana bez Ukra
iny, ponieważ zależy od Putina. Przynajmniej nie w najbliższym czasie, chyba 
że postawi się na to, że Assad naprawdę zostanie usunięty103; (16) [... ] w zasa
dzie [...] Ukraina powinna mieć wyższą rangę w przekazie, [...] ponieważ to, 
co tam się dzieje, jest bezprzykładne/precedensowe, tam ignorowane są grani
ce, [... ] tam umierają ludzie. [... ] Nie chcę umniejszać tego, co dzieje się w Gre
cji, nie chciałbym być też teraz w skórze greckiego emeryta [...], prawdopodob-

407 „Fakt ist, dass über Griechenland sehr viel mehr berichtet wird. Über die Ukraine we
niger. Das ist, ein Stück paradox, denn bei der Ukraine geht es nun um einen kriegerischen 
und geopolitischen Konflikt [...] mitten im Herzen von Europa. [...] Der Konflikt über die 
Ukraine hat sich schon zu einer Art neuen Kalten Krieg [entwickelt] und wenn Dinge ganz 
schlecht laufen, kann es zum heißen Krieg führen. Das darüber vergleichsweise weniger ge
schrieben wird, liegt auch an [...] der vorhandenen Kalten-Kriegs-Mentalität in den Köp
fen der meisten Westeuropäer, denn für die meisten Westeuropäer hört irgendwie Europa 
ein Stück östlich von Berlin auf (vielleicht gehört Polen noch dazu). [...] Das ist natürlich, 
das unangenehmere Szenario, als irgendwie der Grexit. Griechenland ist letztlich ein Land 
mit 12 Millionen Einwohnern und ’ner Volkswirtschaft, die immer kleiner war als die von 
Nordrhein-Westfalen”.

408 „[...] in Abwechslung. [...) aber [...] ein toter Soldat oder ein toter Separatist hat ge
genüber einem wütenden Tsipras oder Schäuble einfach keine Chance. [...] Was wichtiger ist, 
weiß ich nicht. Ich glaube, Deutschland will glauben, dass Griechenland wichtiger ist, weil es 
ein EU-Mitglied ist, weil es um Geld geht, aber Griechenland ist im Vergleich zur Ukraine 
absolut ein Kinderspiel. [...] für mich ist die Ukraine die obere Priorität, weil wenn sie das 
nicht lösen, können sie das Thema Flüchtlingsproblem nicht lösen, weil das mit Syrien zu tun 
hat. Der Syrienkrieg wird ohne die Ukraine nicht gelöst, weil es an Putin hängt. Zumindest 
nicht in absehbarer Zeit, es sei denn man setzt darauf, dass Assad wirklich gestürzt wird”. 
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nie, kiedy wchodzi się dzisiaj do któregoś z [tamtejszych] szpitali, to też widzi 
się straszne rzeczy. Ale na Ukrainie ginę tysiące ludzi, a my naprawdę jesteśmy 
o krok od tego, aby wejść na drogę nowej zimnej wojny. Z udziałem mocarstw 
atomowych. To, co się tam dzieje, grozi pożarem, a rozwiązania brak. Dlatego 
uważam to, także z perspektywy Europy, za temat ważniejszy [...]. Z Grecją so
bie poradzimy, kiedyś tam, z wykorzystaniem jeszcze większej sumy pieniędzy 
i jednak możliwych do przeprowadzenia reform [...]. Tymczasem [dla] Ukrainy 
nadal brak jakichkolwiek rozwiązań [...]409.

409 „[...] eigentlich müsste [...] die Ukraine einen höheren Stellenwert in der Berichterstat
tung haben, [...] weil was da passiert, ist beispiellos, da werden Grenzen missachtet, [...] da 
sterben Menschen. [...] Ich will das jetzt nicht kleinreden, was in Griechenland ist, ich will 
auch nicht in der Haut eines griechischen Rentners stecken [...], also wahrscheinlich, wenn 
man da mal in das eine oder andere Krankenhaus kommt, sieht man auch schlimme Sachen. 
Aber in der Ukraine sterben tausende von Menschen und wir stehen wirklich so knapp davor 
wieder in richtig Kalten Krieg einzutreten. Einschließlich atombewaffneter Mächte, das ist 
brandgefährlich, was da passiert und eine Lösung gibt’s auch nicht. Deswegen halte ich das, 
auch mit Blick auf Europa, für das wichtigere Thema [... ] Griechenland wird wieder hinzu
bekommen sein, irgendwann mit noch mehr Geld und dann doch mal durchsetzbare Refor
men [...]. Aber, [für die] Ukraine gibt es nach wie vor keine Lösung [...]”.

410 „[...] das erste Problem ist ja schon, dass diese Themen überhaupt in Konkurrenz zueinan
der stehen [...], aber es ist ja nun mal so. Erstens, weil jede Nachrichtensendung nur 15 Minuten 
hat und jede Tageszeitung irgendwann auch bedruckt ist [...] und den Leuten kommt es irgend
wann auch zu den Ohren raus [...]. Allein deswegen stehen diese Themen in Konkurrenz [...]”.

411 „[...] es schließt sich nicht unbedingt aus über die Ukraine zu berichten und gleichzei
tig über Griechenland zu berichten”.

W opinii respondentów paradoksem jest również, że oba tematy z sobą 
w ogóle konkurują, choć oczywiście zdawali sobie oni sprawę z tego, że musi 
tak się dziać z powodu ograniczeń czasu antenowego i pojemności przekazu 
mediów: (16) [...] pierwszym problemem jest już, że te tematy w ogóle z sobą 
konkurują [...], ale tak niestety właśnie jest. Po pierwsze, dlatego że każda au
dycja informacyjna trwa tylko 15 minut, a każda gazeta codzienna kiedyś jest 
zapełniona [...] i ludzie też w końcu mają tego po uszy I bokiem im to wycho
dzi [...]. Już z samego tego powodu tematy te z sobą konkurują [,..]410. Poza 
tym zdaniem respondentów jest to paradoks, ponieważ informowanie o jed
nym temacie nie wyklucza informacji na temat innych: (3) [...] przecież nie
koniecznie się wyklucza, żeby jednocześnie relacjonować wydarzenia w Grecji 
i na Ukrainie411.1 nawet jeśli Ukraina była ważniejsza (za co odpowiedzialnym 
miał być m.in. czynnik znaczenia/doniosłości), to odbiorcy mediów równie 
żywo interesowali się kryzysem greckim: (7) [...] kryzys ukraiński miał wyż
szą wartość informacyjną. Jeśli mierzyć wartość informacyjną według kryterium 
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znaczenia oraz uwagą. [...] Kwestia wojny i pokoju [...] [jest] ważniejsza niż 
kwestia czysto ekonomiczna, czy jakiś kraj zostaje w strefie euro czy nie. I my
ślę, że kryzys ukraiński cieszył się większym zainteresowaniem czytelników i wi
dzów itd., ponieważ chodziło o wojnę i pokój i ponieważ on znacznie bardziej 
polaryzował [opinię publiczną]. [...] to niewiarygodne, na jaką burzę i jakie 
obelgi/pomówienia same media zostały narażone przy okazji tematu Ukrainy. 
I ci wszyscy zwolennicy teorii spiskowych, którzy próbowali nam udowadniać, 
że jesteśmy częścią transatlantyckiego konsorcjum szpiegowskiego „CIA/BND/ 
Urząd Kanclerski” itp. [... ] Ale [... ] ludzie dosłownie chłonęli też temat Grecji412 413.

412 „[...] die Ukraine-Krise hatte den höheren Nachrichtenwert. Wenn man den Nach
richtenwert daran misst an Bedeutung plus Aufmerksamkeit. [...] die Frage um Krieg und 
Frieden [...] [ist] bedeutender, als eine rein ökonomische Frage, ob ein Land im Euro bleibt 
ja oder nein. Und ich glaube, dass die Ukraine-Krise eine höhere Aufmerksamkeit hatte bei 
den Lesern und Zuschauern und so weiter, weil es um Krieg und Frieden ging und weil es 
natürlich viel mehr polarisiert hat. [... ] das war ja unglaublich, wie die Medien zum Thema 
Ukraine ja selber auch Shitstorms oder auch öffentlicher Aufregung ausgesetzt waren. Und 
die ganzen Verschwörungstheoretiker, die uns versucht hatten nachzuweisen, dass wir alle Teil 
eines transatlantischen CIA/BND/Bundeskanzleramts Verschwörungskonsortiums seien und 
so weiter. [...] Aber [...] auch das Griechenland-Thema haben die Leute echt verschlungen”.

413 „Wenn man eine distanzierte Perspektive einnimmt, dann muss man sicherlich sagen, 
dass die Ukraine-Krise eine Krise ist, die weitaus größere Dimensionen hat als die Griechen
land-Krise. Die Griechenland-Krise ist eine Inner-EU-Krise, eine Krise innerhalb einiger Mit
gliedsstaaten der Europäischen Union [Euro-Zone], also auch nicht aller, sondern nur der 
Euro-Mitgliedstaaten. Die hat eine große Bedeutung für die europäische Finanzpolitik der 
Euro-Mitgliedsländer [...]. Aber die Ukraine-Krise ist eine sicherheitspolitische Krise, die die 
sicherheitspolitische Instabilität auf unserem Kontinent tangiert und von daher würde ich ihr 
eine durchaus größere Bedeutung beimessen”.

Inni respondenci po prostu uznawali kryzys ukraiński za ważniejszy, po
nieważ dotyczył kwestii bezpieczeństwa na kontynencie, podczas gdy kryzys 
w Grecji dotyczył wyłącznie jednego państwa i ewentualnie strefy euro i był 
konfliktem wewnętrznym Unii: (9) Jeśli przyjąć perspektywę patrzenia z dystan
su, to z pewnością trzeba powiedzieć, że kryzys ukraiński jest kryzysem, który jest 
znacznie większego kalibru niż kryzys grecki. Kryzys grecki jest wewnętrznym 
kryzysem UE, kryzysem jednego z krajów członkowskich Unii Europejskiej [stre
fy euro], czyli także nie wszystkich, lecz zaledwie krajów strefy euro. Jest ważny 
zpunktu widzenia europejskiej polityki  finansowej państw strefy euro [...]. Tym
czasem kryzys ukraiński jest kryzysem w obszarze polityki bezpieczeństwa, który 
powoduje zachwianie polityki bezpieczeństwa na naszym kontynencie i dlatego 
zdecydowanie przypisałbym mu większe znaczenie412.
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Właśnie ten ostatni argument, to znaczy fakt, że kryzys grecki - w przeci
wieństwie do ukraińskiego - jest wewnętrznym kryzysem UE, powodował, że 
zwolennicy tej opinii uważali, iż to temat Grecji był z punktu widzenia przekazu 
niemieckich mediów atrakcyjniejszy. Nawet oni dostrzegali jednak ważkość wy
darzeń na wschodzie Ukrainy: (8) Kryzysu ukraińskiego w ogóle nie określiłbym 
mianem kryzysu Unii/europejskiego. [...] UE podjęła jak dotąd wszystkie kroki 
wspólnie. To znaczy, że zawsze udawało się znaleźć konsensus, który obejmował 
nawet te kraje, które sankcje dotykały najmocniej. Dlatego [...] kryzys ukraiński 
jest kryzysem, jest konfliktem przede wszystkim pomiędzy UE a Rosją, ale Unia 
występuje w sposób zwarty. [... ] Grecja [... ] natomiast podała w wątpliwość [dosł. 
wyzwała na pojedynek] [...] fundamentalne mechanizmy i procedury Unii Eu
ropejskiej, mówiąc po prostu: „zostaliśmy wybrani po to, aby z tym skończyć”. 
W ten sposób przerwali oni politykę opierającą się na zwykłych dotąd zasadach, 
stwarzając stan wyjątkowy. [... ] Ukraina jest w sytuacji, która coraz bardziej sta
je się otwartą wojną, wojną domową, być może wojną z Rosją, i co do której my 
zauważamy, że znajdujemy się stosunkowo blisko niej. [...] wszystko [...] dzie
je się w końcu przed naszymi granicami. [...] to dzieje się w tym samym czasie, 
w którym grecki rząd sprawuje pierwsze miesiące swoich rządów. [... ] W tym mo
mencie nie umiałbym powiedzieć, który temat częściej gościł w prasie, ale od tego 
czasu sytuacja na Ukrainie uległa ochłodzeniu, ponieważ [... ] osłabły otwarte wal
ki. [...] Odtąd najważniejszym tematem jest Grecja. Ważniejszym niż Ukraina414.

Jeszcze inny z respondentów dość cynicznie - jak się może zdawać - za
uważał, że obecna w ówczesnym przekazie tematyka Grecji być może dlatego 
dominowała względem tematyki ukraińskiej, że ze zdobywaniem informacji

4H „Also ich würde die Ukrainekrise nicht als Krise in der EU bezeichnen. [...] die EU 
hat bis jetzt alle Schritte gemeinsam unternommen. Das heißt, man hat es immer geschafft, ei
nen Konsens zu finden, der auch die Länder, die am stärksten von Sanktionen betroffen sind, 
mit eingebunden hat. Deswegen [...] die Ukrainekrise ist eine Krise, ein Konflikt zwischen 
der EU und Russland vor allem, aber die EU tritt doch als ein ziemlich geschlossener Akteur 
auf. [...] Griechenland [fordert] [...] fundamental die Mechanismen und Verfahren der Euro
päischen Union [heraus], indem es einfach sagt, wir sind gewählt worden, um damit zu brechen. 
Und damit unterbrechen sie die normale regelbezogene Politik und schaffen eine Ausnahmesi
tuation. [... ] Ukraine [ist] eine Situation, die immer mehr zu einem offenen Krieg wird, einem 
Bürgerkrieg, vielleicht einem Krieg mit Russland und von der wir merken, dass wir relativ nah 
dran sind. [...] alles [...] passiert letztlich auch vor unserer eigenen Haustür. [...] das ist ja die 
gleiche Zeit, [als] die griechische Regierung ihren ersten Monat im Amt war. [...] Ich könnte im 
Moment nicht sagen, welches Thema öfter in der Zeitung war, aber seitdem hat sich die Ukraine 
natürlich eher abgekühlt, weil [... ] der offene, heiße Kampf ist weniger geworden. [... ] Seitdem 
ist dieses Thema Griechenland das wichtigste Thema. Wichtiger noch als die Ukraine”.
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na temat wydarzeń na wschodzie Ukrainy wiąże się znacznie większe ryzyko 
dla dziennikarzy niż w przypadku informacji na temat Grecji: (12) [...] jeden 
z moich kolegów, który przebywa teraz w Donbasie, [...] on tam codziennie ry
zykuje własnym życiem. Ktoś, kto jest w Atenach i piszę o panującej tam biedzie, 
nie ryzykuje swojego życia415.

415 „[...] ein Kollege von mir, der in Donbas jetzt unterwegs ist, [...] er riskiert natür
lich auch dort jeden Tag sein Leben. Einer, der in Athen jetzt sitzt und über das Elend dort 
schreibt, der riskiert nicht sein Leben”.

416 „[Ich sehe mich] als einen deutschen Journalisten. [...] weil ich für Deutsche schrei
be. [...] Interessanter ist die Frage, ob ich mich als Deutschen oder Europäer sehe. Auch 
da [...] eher als Deutschen als Europäer, obwohl ich die EU mag. [...] zu 90% ein deutscher 
Journalist, [...] und als Mensch [...] zu 65-70% als Deutscher verordnen und 30% als Eu
ropäer”.

417 „[Ich sehe mich] als einen deutschen Journalisten in Europa!”

3.2.53. Europejska czy niemiecka? Percepcja własnej tożsamości

Pytanie o sposób postrzegania własnej tożsamości w kontekście wykonywa
nego zawodu, a więc o to, czy badani uważają siebie za dziennikarza niemiec
kiego czy raczej europejskiego, sprawiło respondentom sporo kłopotu. Co 
prawda część bez zastanawiania się, od razu udzielała odpowiedzi, określając 
się mianem dziennikarza niemieckiego (trzech badanych) lub europejskie
go (dwóch respondentów), ale najwięcej dziennikarzy w grupie objętej bada
niem, czyli cała reszta poza pięcioma osobami, nie chciała ograniczać swojej 
tożsamości ani określać jej w tak jednoznaczny sposób i - przywołując różne 
uzasadnienia - wołała określać swoją tożsamość jako dziennikarza i niemiec
kiego, i europejskiego, ewentualnie w odwróconej kolejności: jednocześnie 
europejskiego i niemieckiego.

Respondenci, którzy uważali się za dziennikarzy niemieckich, w trakcie wy
wiadów przyznawali, że poziom tożsamości niemieckiej nadal jest prymarnym 
i podstawowym poziomem ich samoidentyfikacji: (6) [Uważam się] za nie
mieckiego dziennikarza. [... ] ponieważ piszę dla Niemców. Bardziej interesujące 
jest, czy uważam się za Niemca czy raczej za Europejczyka. Także tu [...] raczej 
za Niemca niż Europejczyka, pomimo że lubię Unię. [...] w 90% za niemiec
kiego dziennikarza, [...] a jako człowiek [...] w 65-70% za Niemca i w 30% za 
Europejczyka416-, (9) [Uważam się] za niemieckiego dziennikarza w Europie!417; 
(10) Muszę przyznać, że czuję się niemieckim dziennikarzem. Niemieckim Eu
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ropejczykiem, powiedzmy, ale jeśli chodzi o pytanie o moją osobistą tożsamość, 
to tu raczej jeszcze jestem Niemcem. Kiedy jestem w Italii, to myślę, że Euro
pa jest super. Ale mimo to nadal [...] ma się prawdopodobnie tę [...] niemiec
ką tożsamość, która jest mocniej obecna w tym, co się robi, niż ta europejska416.

418 „Ich fühle mich als einen deutschen Journalisten muss ich gestehen. Als deutscher Eu
ropäer, sagen wir so, aber wenn ich die Identitätsfrage, da bin ich schon eher noch eher noch 
Deutscher. Wenn ich in Italien bin, denke ich: Europa toll. Aber trotzdem hat man [...] wahr
scheinlich doch noch die deutsche [...] Identität, die ist noch prägender, für die Dinge, die 
man macht, als die europäische”.

4” „Ich bin deutscher Journalist. Mit dem .europäisch“ hätte ich schon deshalb Schwie
rigkeiten, weil ich ja auch für ein Publikum schreibe. Mein Publikum ist nicht europäisch, 
mein Publikum ist deutsch. Ich weiß, dass auch Leute in Brüssel und anderswo lesen, was 
ich schreibe, aber das ist nicht das Publikum, das ist ein Nebeneffekt. Ich bin ein deutscher 
Journalist. Ganz klar”.

420 „Das Umfeld in dem man arbeitet hat total viel Einfluss auf das eigene Weltbild”.
421 „Ich betrachte mich als Europäer, als Journalist mit internationalem Fokus und einem 

deutschen Pass”.

Jeden z respondentów, również uważający się za dziennikarza niemieckie
go, uzasadniał, że w jego wypadku czynnikiem ostatecznie o tym przesądza
jącym jest publiczność, do której kieruje swój przekaz: (8) Jestem niemieckim 
dziennikarzem. Z tym „europejskim” miałbym już choćby dlatego problem, że ja 
piszę dla określonej publiczności. A moja publiczność nie jest europejska, moja 
publiczność jest niemiecka. Wiem, że to, co napiszę, czytają także ludzie w Bruk
seli i gdzie indziej, ale to nie jest moja publiczność, to jest skutek uboczny. Jestem 
niemieckim dziennikarzem. To jest zupełnie jasne418 419.

Respondenci deklarujący, że postrzegają siebie jako dziennikarzy euro
pejskich, wskazywali natomiast, że ma to związek albo z otoczeniem, w ja
kim pracują, albo/i z perspektywą oraz sposobem patrzenia na wydarzenia: 
(1) Otoczenie, w którym się pracuje, ma totalnie wielki wpływ na własny ogląd 
świata420-, (5) Patrzę na siebie jako Europejczyka, jako dziennikarza o między
narodowym sposobie patrzenia i z niemieckim paszportem421.

Najwięcej badanych, jak już wspominano powyżej, nie udzielało jedno
znacznej odpowiedzi. Respondenci ci byli zdania, że tak kategoryczne 
i jednoznaczne deklaracje są w ich przypadku niemożliwe i nawet jeśli osta
tecznie decydowali się na którąś z opcji, to czynili to, obwarowując się wieloma 
zastrzeżeniami. Po pierwsze, dlatego że w ich opinii obie płaszczyzny tożsa
mości nie muszą się nawzajem wykluczać ani sobie przeczyć: (16) Czy to musi 
być przeciwieństwo? [...] jestem zdeklarowanym Europejczykiem i [...] osobi
ście mam nawet bardzo niewielkie zastrzeżenia wobec „Stanów Zjednoczonych 
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Europy" [...], ale ponieważ nie mogę wyjść z własnej skóry i oderwać się od re
gionu, w którym żyję i pracuję, to oczywiście jestem niemieckim dziennikarzem, 
ponieważ niemiecka polityka i jej intepretowanie odciskają piętno na sporej czę
ści mojej codzienności, a moja publiczność jest niemiecka. Jestem więc [...] nie
mieckim dziennikarzem, który ma jednak bardzo jasne wyobrażenie na temat 
Europy422; (15) [Postrzegam siebie] jako niemieckiego dziennikarza, [...] a kiedy 
jestem w Brukseli, to postrzegam siebie jako europejskiego dziennikarza, ponie
waż przebywam z dziennikarzami z innych krajów członkowskich i dyskutuje
my o tym, a czasami nawet kłócimy się o to, jakie działania jak należy obecnie 
oceniać i kto teraz w zasadzie jest wygranym w tej całej historii. To jest szalenie 
interesujące, ta europejska wymiana [opinii] [...]423. Po drugie, wspomniane 
zastrzeżenia wynikały z tego, że współczesne społeczeństwo niemieckie jest 
dzisiaj z wielu względów (np. z uwagi na swoją Wielokulturowość) społeczeń
stwem europejskim, które również jest bardzo heterogeniczne, co znacznie 
ułatwia adaptację europejskiej tożsamości i jej zintegrowanie przez członków 
różnych społeczeństw europejskich, w tym także niemieckiego: (14) To trud
ne pytanie, ponieważ sam z pochodzenia nie jestem Niemcem. Dlatego w moim 
przypadku perspektywa europejska jest [czymś naturalnym]. Jednak poruszam 
się [...] w obszarze niemieckiego [...], niemieckojęzycznego dziennikarstwa. 
A obszar [.,.] w którym się poruszam [,.,] ukształtowany jest przez doświad
czenia, które być może są bardzo niemieckie. W tym kontekście byłoby, jak są
dzę, arogancją, gdyby powiedzieć „jestem dziennikarzem europejskim" [...]. 
Myślę jednak, że ta kategoria „europejski" jest jeszcze bardzo nieostra, ponie
waż Europa jest tak zróżnicowana. [...] Myślę, że społeczeństwo niemieckie jest 
społeczeństwem europejskim. To znaczy [...] nie przeciwstawiałbym teraz so
bie tych obu kategorii, „europejski” i „niemiecki", bo ten „niemiecki"jest częścią 

422 „Muss das ein Gegensatz sein? [...] ich bin schon ein überzeugter Europäer, 
und [...] gegen die .Vereinigten Staaten von Europa“ hätte ich persönlich relativ wenig ein
zuwenden [...] aber, weil ich ja auch nicht aus meiner Haut kann und aus der Region, in 
der ich lebe und arbeite, bin ich natürlich ein deutscher Journalist, weil die deutsche Politik 
und ihre Deutung große Teile meines Alltags prägt und mein Publikum auch ein deutsches 
ist. Also [... ] ein deutscher Journalist, der aber eine ganz klare Vorstellung von Europa hat”.

423 „[Ich sehe mich] als deutschen Journalisten, [...] und wenn ich in Brüssel unterwegs 
bin, dann sehe ich mich als europäischer Journalist, weil ich mit den Kollegen aus den an
deren Mitgliedsstaaten zusammensitze und wir dann auch darüber diskutieren und manch
mal darüber streiten, welche Maßnahme jetzt eigentlich wie zu werten ist und wer jetzt ei
gentlich der Sieger von der ganzen Geschichte ist. Das ist ganz spannend, dieser europäische 
Austausch [...]”.
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tego „europejskiego” i [oba zbiory] mają dużą część wspólną424; (13) [Postrzega 
się Pan jako niemieckiego czy europejskiego dziennikarza?] Takiego i takie
go. [...] oczywiście jestem niemieckim dziennikarzem. Byłoby mi teraz bardzo 
trudno komentować i opisywać politykę europejską z perspektywy portugalskiej 
albo fińskiej. [...] Jednak nie widzę tu także żadnych przeciwieństw. Myślę, że 
Europa po prostu należy do tego. Ją też muszę uwzględniać w myśleniu. To nie 
znaczy, że jestem jakimś, jak już mówiłem, bezkrytycznym euroentuzjastą, ale 
Europa stanowi taką samą część mojego życia, co Niemcy. [...] piszę dla nie
mieckich czytelników [...], którzy, co jasne, postrzegają siebie jako Niemców albo 
jako [NAZWA MIESZKAŃCA REGIONU], albo jakkolwiek, jednak próbuję 
uwzględniać w swoim spojrzeniu perspektywę europejską. No więc [...] zde
cydowanie takiego i takiego [...] zarówno niemieckiego, jak i europejskiego425.

Ci z respondentów, którzy deklarowali posiadanie obu tożsamości jednocze
śnie, lecz czynili to w kolejności: najpierw „niemiecka”, a później „europejska”, 
wskazywali z jednej strony na język (niemiecki) i (niemiecką) tradycję dzien
nikarską jako istotne przesłanki posiadanej tożsamości, a z drugiej na świato
pogląd europejski: (2) [Widzę siebie] [...] w pierwszej kolejności jednak jako 
niemieckiego dziennikarza, a w drugiej jako europejskiego [...] być może ma to 
coś wspólnego z językiem. Niemiecki jest przecież moim językiem wyrazu [...]. 
Także z powodu tutejszej tradycji dziennikarskiej, ale [...] bardzo mocno czuję się 
również Europejczykiem, [...] NIE o poglądach nacjonalistycznych, [...] bardzo

4U „Das ist eine schwierige Frage, also weil ich selbst [nicht-deutscher] Herkunft bin. Des
wegen ist dann [bei mir] auch viel [... ] europäische [... ] Perspektive mit drin so. Aber ich [be
wege] [... ] mich im Feld des deutschen [...], des deutschsprachigen Journalismus. Und [... ] das 
Feld, in dem ich mich bewege [...] ist von Erfahrungen geprägt, die vielleicht sehr deutsch 
sind. Insofern wäre es, glaube ich, anmaßend zu sagen ,Ich bin europäischer Journalist* [...]. 
Aber ich glaube, dass diese Kategorie europäisch noch sehr unscharf ist, einfach weil Europa 
so heterogen ist. [... ] Ich glaube, dass die deutsche Gesellschaft eine europäische Gesellschaft 
ist. Also [...] ich würde jetzt diese beiden Kategorien deutsch und europäisch nicht einander 
gegenüber stellen, sondern das Deutsche ist durchaus auch ein Teil des Europäischen oder 
hat damit sehr große Schnittmengen”.

425 „Beides. [...] natürlich bin ich ein deutscher Journalist. Ich täte mich jetzt schwer 
aus portugiesischer oder finnischer Sicht Europapolitik zu kommentieren oder zu beschrei
ben. [...] Aber ich sehe da auch keinen Gegensatz. Ich finde Europa gehört da einfach dazu. 
Und ich muss das mitdenken. Das heißt ja nicht, dass ich ein wie gesagt völlig unkritischer 
Europabejubler bin, aber Europa gehört genauso zu meinem Leben ja, wie Deutschland 
auch. [... ] ich schreibe für deutsche Leser [... ] die verstehen sich ganz klar als Deutsche oder 
als [NAZWA MIESZKAŃCA REGIONU] oder als was auch immer, aber ich versuche schon 
die europäische Perspektive da im Blick zu haben. Also [... ] durchaus beides [... ] sowohl das 
Deutsche als auch das Europäische”.
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daleki [jestem] od myślenia w kategoriach nacjonalistycznych426; (3) [...] oczy
wiście, że jestem dziennikarzem niemieckim, tak samo jak jestem dziennikarzem 
europejskim427. Oprócz języka i tradycji dziennikarskiej istotnym składnikiem 
tożsamości respondentów były także - z jednej strony - fakt wykonywania 
pracy dla niemieckiego medium i niemieckiej publiczności, a z drugiej stro
ny - Europa jako materia, o której informują: (11) [...] Najwyraźniej jestem 
i tym, i tym. Jestem niemieckim dziennikarzem, który zajmuje się Europą i któ
rego obszarem zainteresowania jest Europa [...]. No więc z punktu widzenia 
warsztatu zawodowego jestem [...] niemieckim dziennikarzem, pracuję dla nie
mieckiego pracodawcy, [...] a w tym sensie, w jakim zajmuję się przede wszystkim 
UE, tym, co dzieje się [...] w Brukseli, jestem europejskim dziennikarzem [... ]428.

426 „[Ich sehe mich] [...] in erster Linie schon als deutschen Journalisten und in zweiter 
Linie als europäischen Journalisten [... ] vielleicht hat das mit der Sprache zu tun. Also Deutsch 
ist nun mal meine Ausdruckssprache Auch mit den Traditionen des Journalismus hier, 
aber [...] sehr als Europäer empfinden, [...] NICHT nationalistische Gesinnung, [...] weit 
entfernt davon in nationalistischen Kategorien zu denken”.

427 „[...] natürlich bin ich ein deutscher Journalist, genauso wie ich ein europäischer bin”.
428 „[...] Offensichtlich bin ich beides. Ich bin auch ein deutscher Journalist, der sich mit 

Europa beschäftigt und dessen Berichtsmaterie Europa ist [...]. Also arbeitstechnisch bin 
ich [...] deutscher Journalist, ich arbeite für einen deutschen Arbeitgeber, [...] indem ich 
mich mit der EU hauptsächlich beschäftige und mit allem, was [...] in Brüssel passiert, bin 
ich ein europäischer Journalist [...]”.

429 „ [Ich verstehe mich] [... ] als europäischer deutscher Journalist [... ] ich habe natürlich 
sehr stark diese europäische Perspektive vor Augen, aber ich spüre, dass die Erwartung auch 
im Lauf der Jahre sich auch viel stärker auf das richtet, was ist die Position Deutschlands, die 
Interessen Deutschlands, das Verhalten Deutschlands”.

430 „[...] ich bin total europäischer Journalist. Und gleichzeitig [...] ein deutscher Jour
nalist, weil ich nur eine sehr deutsche Sicht auf Dinge transportiere und eine deutsche Vor
stellung [...]”.

Ci zaś, którzy określali swoją tożsamość podwójnie, jednak ze wskazaniem 
najpierw na „europejską”, a później na „niemiecką”, podkreślali, że ta ostat
nia wiąże się z ponownym wzrostem znaczenia perspektywy krajowej, z któ
rej wynikają określone oczekiwania względem dziennikarzy: (4) [Postrzegam 
siebie] [...] jako europejskiego dziennikarza niemieckiego [...] bardzo mocno 
przed oczami mam tę europejską perspektywę, ale czuję, że oczekiwania [wobec 
mojego przekazu] w ciągu ostatnich lat ponownie znacznie silniej są skierowa
ne na pozycję Niemiec, interesy Niemiec, zachowanie Niemiec429; (7) [...] jestem 
całkowicie europejskim dziennikarzem. Ijednocześnie [...] niemieckim dzien
nikarzem, ponieważ przekazuję tylko niemiecką perspektywę spraw i niemiec
kie wyobrażenie [.. ,]430.
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W odniesieniu do zadań i zakresu ról społecznych mediów z uzyskanych 
w przebiegu wywiadów wypowiedzi wynika, że podstawowym zadaniem me
diów jest bezstronne kronikarstwo, rozumiane jako zapis i wyjaśnienie doko
nujących się wydarzeń. Takie pojmowanie roli mediów przez przedstawicieli 
środowiska dziennikarzy wynika z deklarowanego przez nich przekonania 
o naczelnej randze odbiorcy przekazu w procesie komunikacji, któremu przy
sługuje absolutne i fundamentalne prawo do informacji. Z tego względu, we
dług badanych, media nie mogą narzucać swoim odbiorcom żadnych opinii, 
postaw czy idei, nawet jeśli są one pozytywne. To dotyczy także sposobu rela
cjonowania tematyki związanej z UE i procesem integracji europejskiej (w kon
tekście europejskiego dyskursu integracyjnego obowiązkiem mediów powinno 
być zatem wyłącznie informowanie). Zadaniem mediów nie jest również bu
dowa mechanizmów identyfikacji ich odbiorców z jakąkolwiek ideą ani też jej 
stabilizacja. Budowaniem tożsamości europejskiej obywateli UE powinni się 
zajmować politycy. Według badanych newralgiczne znaczenie w nadawanym 
przekazie ma zatem wyraźne rozróżnianie informacji i komentarza.

Obok funkcji informacyjnej kluczowe znaczenie przedstawiciele środowi
ska dziennikarzy niemieckich przypisują funkcji kontrolnej mediów, także na 
płaszczyźnie międzynarodowej komunikacji politycznej, z uwagi na dystans 
dzielący odbiorców od miejsca wydarzeń. W tym kontekście przekaz mediów 
krajowych/narodowych ma, zdaniem badanych, nawet większe znaczenie 
w przypadku polityki europejskiej niż krajowej, a szczególne w odniesieniu 
do działań własnego rządu. Zgodnie z tym stanowiskiem dziennikarze kra
jowi są dla zagranicy źródłem informacji na temat ich rodzimego rządu oraz 
interpretatorem jego działań, a korespondenci zagraniczni pełnią analogicz
ną funkcję w odniesieniu do rządów zagranicznych względem rodzimej pu
bliczności. W kontekście dyskursu europejskiego zadaniem mediów jest zatem 
krytyczne towarzyszenie procesowi integracji, a nie jego promocja. Tak więc 
również w odniesieniu do międzynarodowej komunikacji politycznej w ogóle 
i dyskursu europejskiego w szczególności, mediom wolno wpływać na proces 
integracji wyłącznie przez realizację typowych dla nich funkcji społecznych. 
W świetle uzyskanych wypowiedzi stało się jednak jasne, że realizacja właśnie 
tych podstawowych zadań jest obecnie bardzo trudna. Problemy finansowe 
mediów i wynikające między innymi stąd bariery strukturalne obecne na ryn
ku, przejawiające się choćby znacznie liczniejszą obsadą redakcji krajowych 
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niż brukselskich w stosunku do zakresu zadań, które zespoły te winny wyko
nywać, skutecznie uniemożliwiają mediom realizację pełnego spektrum ich 
funkcji społecznych w odniesieniu do procesu międzynarodowej komunikacji 
politycznej. Co więcej, oczekiwać należy, że ten kurs oszczędnościowy nadal 
będzie się utrzymywał, zwłaszcza w przypadku mediów drukowanych, posia
dających szczególne znaczenie dla jakości debaty europejskiej (na badanym 
rynku niemieckim). W tej sytuacji dziennikarze wiążą nadzieję jedynie z we- 
wnątrzredakcyjnym przepływem kadr (czasowym obejmowaniem placówek 
zagranicznych i powrotem do kraju), który może sprzyjać „europejskiej” so
cjalizacji zawodowej dziennikarzy.

W kontekście ogólnego kształtu relacji mediów i polityki respondenci uwa
żają także (takie stanowisko szczególnie wyraźne artykułowane było przez 
dziennikarzy tytułów opiniotwórczych), że media w żadnym razie nie powinny 
przyjmować roli aktywnych aktorów politycznych, choć zdają oni sobie spra
wę, iż w rzeczywistości nie brak i takich dziennikarzy, którzy chcą oddziaływać 
politycznie. Poza tym respondenci są świadomi, że sama obecność mediów 
wywiera wpływ na proces komunikacji politycznej, ponieważ - z uwagi na 
ilość wydarzeń oraz ograniczoną objętość przekazu - obecność konkretnego 
wydarzenia w doniesieniach mediów może znacznie wzmocnić jego znacze
nie, a brak przekazu je osłabić. W ich deklaracjach obecne jest więc również 
zapewnienie, zgodnie z którym w nadawanym przekazie nie wolno niczego 
pomijać. Badani wiedzą jednak, że kwestia obiektywizmu przekazu, tworzo
nego przecież przez ludzi mających własną opinię, jest jedynie pewnym po
stulatem ideowym, realizowanym wyłącznie na poziomie systemu medialne
go jako całości. W kontekście przekazu mediów na temat EU oznacza to, że 
stanowisko dziennikarza może mieć wpływ na sposób prezentowania tema
tyki europejskiej. Także linia redakcyjna nie pozostaje obojętna dla sposobu 
prezentowania tej tematyki. Dzieje się tak właśnie w konsekwencji posiada
nego przez media przywileju wyboru relacjonowanych wydarzeń i sposobu 
ich komentowania. Wpływ mediów na proces integracji europejskiej stanowi 
pochodną tego przywileju. Dziennikarze niemieccy nie byli jednak zgodni co 
do tego, czy wspomniany wpływ w rzeczywistości jest dla procesu integracji 
europejskiej istotny, neutralny czy marginalny.

W świetle uzyskanych wypowiedzi na zakres wzajemnych zależności świata 
mediów i polityki wpływ ma również stosunek polityków do przekazu mediów. 
Znaczenie przekazu mediów dla przedstawicieli świata polityki jest bardzo 
duże (politycy na ogół bardzo pilnie śledzą doniesienia medialne, w tym także 
te dotyczące konkurentów politycznych, a przekaz mediów stanowi dla nich

254



3.3. Wnioski z badań

również jeden z elementów gry wyborczej i politycznej). Zależność pomiędzy 
mediami a polityką jest jednak przede wszystkim obustronna, ponieważ rów
nież dziennikarze są zależni od polityków jako, po pierwsze, podstawowego 
źródła pozyskiwanych informacji oraz, po drugie, jako kreatorów i bohaterów 
polityki. Ta obustronna zależność szczególnie mocno cechuje wzajemne rela
cje mediów i polityki na płaszczyźnie europejskiej, co wynika niejako z natu
ry komunikacji międzynarodowej, a także znacznie większej anonimowości 
polityków unijnych niż krajowych.

Zakres możliwego wpływu mediów i ich przekazu na polityków badani oce
niają bardzo różnie, choć w większości skłonni są raczej uznawać, że wpływ 
ten jest mniejszy, niż się na ogół zakłada, ponieważ media i polityka kierują 
się inną logiką w swoich działaniach. Poza tym badani uważają, że wpływ me
diów dotyczy bardziej konkretnych polityków (czego dowodzi częste cytowa
nie przez nich mediów) niż decyzji politycznych w ogóle i że byłby on znacz
nie większy jedynie pod warunkiem, gdyby wszystkie media mówiły jednym 
głosem (co jest w ich ocenie jednak niemożliwe). Respondenci zgadzają się 
natomiast co do tego, że media rzeczywiście wywierają wpływ, choć trudno 
określić, jak mocny.

W odniesieniu do prognoz kształtu przyszłych relacji mediów i polityki 
z badań wynika, że pozycja mediów w przyszłości osłabnie, wzrośnie nato
miast znaczenie polityków. Wiąże się to przede wszystkim ze stale pogorszają- 
cą się sytuacją finansową mediów, skutkującą spadkiem jakości ich przekazu, 
któremu z całą pewnością nie będzie mogło zaradzić dziennikarstwo obywa
telskie. Dlatego też jakość wzajemnych relacji mediów i polityki zależeć bę
dzie od przyszłej kondycji mediów, ewentualnie od przyszłej struktury ryn
ku mediów, a w kontekście dyskursu europejskiego również od kondycji UE. 
Także typ odbiorcy, jaki dominować będzie w przyszłości, będzie miał wpływ 
na kształt tych relacji. Mniejsze znaczenie będzie miało natomiast, zdaniem 
badanych, nastawienie poszczególnych zespołów redakcyjnych do UE, po
nieważ, wedle prognoz respondentów, ono samo zapewne się nie zmieni. Re
spondenci natomiast zgodnie twierdzili, iż również w przyszłości obecność 
mediów będzie niezbędna.

W świetle uzyskanych rezultatów badań nie udało się ustalić jednoznacz
nej opinii na temat istnienia europejskiej sfery publicznej. Reprezentowane 
w tym punkcie rozważań opinie respondentów okazały się bowiem bardzo 
zróżnicowane, a w części wręcz sprzeczne. Spektrum stanowisk obejmuje za
równo opinie, wedle których europejska sfera publiczna nie istnieje, jak i takie, 
wedle których jej istnienie jest możliwe, a nawet już się dokonało („kluczowe 

255



Rozdział 3. (Post)narodowa Europa w opinii niemieckich dziennikarzy

znaczenie dla powstania europejskiej sfery publicznej ma jednoczesne zain
teresowanie tą samą tematyką w krajach członkowskich UE”). Wśród uzyska
nych ocen dominują jednak opinie negujące istnienie europejskiej przestrzeni 
publicznej („zbieżne zainteresowania nie wystarczą, ponieważ optyka widzenia 
jest narodowa”). Barierami uniemożliwiającymi jej powstanie są: wielojęzycz
ność Europy, zachowanie polityków odmiennie traktujących media z własne
go kraju i zagraniczne, skłonność odbiorców mediów krajowych do myślenia 
lokalnego (a nie po europejsku), jak również brak dojrzałości samych mediów 
do tego, aby współtworzyć europejską sferę publiczną, co wynika z faktu, iż 
media krajowe nadal postrzegają integrację europejską wyłącznie w kontek
ście kooperacji rządów. Poza tym powstanie europejskiej przestrzeni publicz
nej niosłoby z sobą zarówno aspekty negatywne (zmniejszenie wagi mediów 
krajowych), jak i pozytywne (możliwość zwiększenia zasięgu oddziaływania 
własnego medium).

Respondenci są świadomi, że sytuacja, w której za kształtowanie medialnego 
dyskursu europejskiego odpowiedzialne są media organizowane w Europie na 
poziomie krajowym, ma swoje negatywne konsekwencje. Organizacja mediów 
na poziomie państwa narodowego oznacza, że główną rolę w procesie kształto
wania przekazu europejskiego odgrywają redakcje krajowe i polityka krajowa, co 
istotnie wpływa na sposób argumentowania mediów w kwestiach europejskich, 
ponieważ prowokuje/wymusza krajową perspektywę patrzenia, a więc patrze
nia na UE przez, jak to często w wywiadach nazywano, „narodowe” okulary, 
a nierzadko nawet swoistą polaryzację obrazu wedle czarno-białego schematu: 
„my” i „oni”. Niektórzy badani uważają zatem, że media krajowe powinny się 
skupić na prezentacji perspektywy ponadnarodowej, co ma być przejawem po 
prostu obowiązujących standardów dziennikarskich, nakazujących zachowanie 
należytej staranności przez ukazywanie racji wszystkich stron (media nadmier
nie przywiązane do tej narodowej optyki miałyby też w dłuższej perspektywie 
tracić na swej wiarygodności z uwagi na istniejące współcześnie bogactwo al
ternatywnych źródeł informacji). Ten postulat stoi jednak w pewnej sprzecz
ności z deklarowaną potrzebą wyłącznie informowania zgodnie z kierunkiem 
wyznaczonym przez polityków, skłaniających się do prezentacji kwestii euro
pejskich z punktu widzenia realizowanych przez nich interesów narodowych. 
Inni respondenci z kolei nie chcą przeceniać roli mediów, ponieważ decydują
ce znaczenie w Europie mają - ich zdaniem - kwestie finansowe i polityczne, 
a wpływ mediów krajowych ma znaczenie wewnątrzkrajowe. Według badanych 
media są raczej używane do wywierania wpływu, niż same wpływają, a kierunek 
tego wpływu zależy od jakości politycznego input. Media są też wykorzystywane 
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do sondowania opinii i wysyłania odpowiednich sygnałów, a także jako scena/ 
przestrzeń autokreacji określonych polityków, co z jednej strony nawiązuje do 
katalogu tradycyjnych zadań mediów, przypisywanych im w ramach starszych 
koncepcji dyplomacji mediów, z drugiej jednak stoi w oczywistej sprzeczności 
z powszechnie realizowanym w mediach przywilejem selekcjonowania infor
macji i jej komentowania oraz ogólnie z funkcją kontrolną mediów.

Badani dziennikarze częściej skłonni są uważać, iż media niemieckie dzia
łają raczej stabilizująco niż destabilizująco na projekt europejski, choć mają oni 
świadomość, że nie dotyczy to wszystkich mediów, a jako negatywny przykład 
najczęściej przytaczają przekaz „Bild-Zeitung” (jako liderów debaty europej
skiej wskazują z kolei przede wszystkim media ponadregionalne i ogólnokra
jowe, zwłaszcza drukowane). Per saldo media niemieckie, w opinii responden
tów, raczej nie podają w wątpliwość fundamentalnej idei europejskiej integracji, 
nie czyni tego nawet „Bild” (w Niemczech ogólnie panuje zgoda co do zasad
ności i ważności procesu integracji), a ich przekaz jest zdecydowanie bardziej 
wyważony niż mediów brytyjskich, francuskich itd. Nie oznacza to automa
tycznie, że europejski przekaz niemieckich mediów jest idealny. Po pierwsze, 
zdaniem badanych dziennikarzy pojawia się trend zmiany, która w porówna
niu do przekazu lat wcześniejszych zdaje się bardziej sprzyjać krytyce UE, co 
jednak może Europie pomóc, mobilizując ją do zmian, definiując na nowo jej 
fundamentalne wartości albo przypominając te tradycyjne. Po wtóre, obecność 
nowych mediów sprzyja wzrostowi agresji w przekazie (która de facto zawsze 
bardziej dzieli, niż łączy). Po trzecie, przekaz mediów jest przypadkowy, od
kształcony, fragmentaryczny (a nawet monotematyczny) i oderwany w czasie 
od wydarzeń, pomija kwestie dla Europy fundamentalne, a poza tym domi
nuje sposób patrzenia na kwestie integracji przez pryzmat krajowych korzy
ści. W rezultacie dominacji tej krajowej optyki, patrząc na przekaz mediów 
dotyczący tego samego wydarzenia w różnych krajach członkowskich, moż
na odnieść wrażenie, że miały one dla każdego z relacjonujących zasadniczo 
odmienny przebieg. Po czwarte, przekaz na temat UE jest co prawda obfit
szy w porównaniu do lat poprzednich, ale ten wzrost ma charakter bardziej 
ilościowy niźli jakościowy. Po piąte, analiza wypowiedzi dotyczących oceny 
atrakcyjności medialnej tematu Grecji i Ukrainy wykazała, że logika mediów 
nie jest czynnikiem sprzyjającym jakości medialnego wizerunku kwestii eu
ropejskich. Reasumując, w porównaniu do przekazu mediów w innych kra
jach, gdzie obecności narodowej optyki patrzenia na sprawy europejskie coraz 
częściej towarzyszy także stylistyka/retoryka zabarwiona narodowo (a wręcz 
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nacjonalistycznie), media niemieckie - w opinii badanych - jednak bardziej 
zdają się sprzyjać stabilizacji procesu europejskiej integracji.

Respondenci są zgodni co do występowania reakcji zagranicznych na przekaz 
mediów krajowych. Uważają oni zresztą, że takie reakcje występowały zawsze, 
lecz obecny rozwój technik przekazu przyspieszył ich tempo. Wśród podmio
tów reagujących na ich przekaz wymieniają oni, obok zagranicznych polityków 
i partii politycznych, także instytucje społeczne, takie jak stowarzyszenia, orga
nizacje pozarządowe czy media innych krajów. Rodzaj i zakres tych reakcji zale
ży, w ich przekonaniu, od tradycji i kultury politycznej, a także modelu i tradycji 
dziennikarskiej, obowiązujących w krajach, w których taka reakcja występuje. 
Wśród możliwych form reakcji zagranicznych nie brak różnego rodzaju patolo
gii. Należy do nich zaliczyć tak skrajne działania, jak zmanipulowane wykorzy
stanie przekazu za granicą w celach propagandowych bez zgody i wiedzy jego 
autora (tak czyni się w Rosji), a także nacechowane mniej pejoratywnie, choć 
nadal dość zdumiewające utożsamianie stanowiska danego medium z oficjalnym 
stanowiskiem politycznym kraju, z którego ono pochodzi (zdaniem badanych 
często występujące np. we Francji). Jednocześnie znacząca większość responden
tów deklaruje brak uwzględniania i kalkulowania w swojej pracy potencjalnych 
reakcji za granicą. Kryteriami, które należy - ich zdaniem - w tym kontekście 
brać pod uwagę, są wyłącznie postulat absolutnej prawdziwości posiadanych 
informacji oraz brak bezpośredniego zagrożenia życia ludzi. Poza tym, według 
niektórych badanych, reakcje zagraniczne na przekaz mediów kraj owych mogą 
mieć również bardzo pozytywne skutki, ponieważ przekaz mediów krajowych 
może zagranicy również pomagać (np. przez demaskowanie w danym kraju 
wszelkich patologii życia społecznego czy politycznego, ewentualnie nieprawdzi
wości doniesień mediów krajowych lub zagranicznych na ten temat). Negowa
nie istnienia, ewentualnie znaczenia reakcji zagranicznych na przekaz mediów 
niemieckich, które cechowało wypowiedzi między innymi kilku dziennikarzy 
tytułów lokalnych, powinno się rozważać wyłącznie przy uwzględnieniu wielo
kulturowości społeczeństwa dzisiejszych Niemiec. Powoduje ona, iż niejako z za
łożenia niemal każdy rodzaj przekazu mediów będzie posiadał oddziaływanie 
międzykulturowe. W tym kontekście zależność wskazana przez jednego z respon
dentów, wedle którego korespondenci europejscy z uwagi na specyfikę unijnych 
procedur decyzyjnych (polegającą na tym, że decyzje unijne mają bezpośred
nie przełożenie na życie w kraju) są jednocześnie dziennikarzami krajowymi, 
powinna - jak się zdaje - obowiązywać i w odwrotnym kierunku. Z uwagi na 
Wielokulturowość współczesnego społeczeństwa niemieckiego i znaczenie prze
kazu krajowego w procesie komunikacji politycznej na szczeblu unijnym każdy 
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dziennikarz krajowy jest jednocześnie korespondentem zagranicznym, ponie
waż jego przekaz ma potencjał oddziaływania przynajmniej transkulturowego.

Co ciekawe, z treści wypowiedzi badanych dziennikarzy wynika, iż zakres 
i znaczenie przekazu mediów krajowych na reakcje zagraniczne zależy od mię
dzynarodowej pozycji kraju ich pochodzenia, co zdaje się wyraźnie premiować 
rangę przekazu mediów niemieckich na tle przekazu mediów innych krajów 
europejskich (chociaż kilku respondentów uważało wręcz przeciwnie, tzn. że 
współczesna pozycja Niemiec nie przekłada się na uprzywilejowaną pozycję 
niemieckich mediów). W praktyce oznacza to relatywnie większe zaintereso
wanie konferencjami prasowymi Angeli Merkel (i innych niemieckich polity
ków) oraz przekazem niemieckich mediów poświęconym niemieckiej polityce 
wewnętrznej i zagranicznej, a także łatwiejszy dostęp przedstawicieli niemiec
kich mediów do czołowych polityków europejskich. Badani dziennikarze nie 
widzą jednak przełożenia tej uprzywilejowanej pozycji niemieckich mediów 
na siłę ich potencjalnego oddziaływania na kształt europejskich decyzji poli
tycznych, której nie postrzegają jako większej niż w przypadku przekazu me
diów innych państw członkowskich Unii.

Jak pokazują wyniki badań, dziennikarze niemieccy w większości nie mają 
zatem aspiracji do kreowania polityki i w warstwie deklarowanych postaw po
strzegają się jako kronikarze wydarzeń politycznych. Są świadomi jednak, że 
sam fakt istnienia mediów silnie oddziałuje na przebieg wielu wydarzeń, a ich 
pozycja jest uprzywilejowana z uwagi na możliwość wyboru tematyki prze
kazu i sposobu jej prezentacji. W sumie w świetle uzyskanych wypowiedzi 
oznacza to, że obecność mediów nie jest dla systemu politycznego obojętna, 
a zatem - bez względu na odczuwaną przez dziennikarzy potrzebę możliwie 
skromnego opisu własnej roli - media stanowią istotny podmiot dyskursu 
politycznego i jako takie są aktorem politycznym, choć nie sprawują władzy 
sensu stricto (np. nie dysponują sankcją przymusu) ani nie ponoszą politycz
nej odpowiedzialności. To dotyczy zarówno wymiaru wewnątrzkrajowej, jak 
i międzynarodowej komunikacji politycznej, w której media odgrywają rolę 
kluczową z uwagi na dystans geograficzny.

Niemniej ciekawe opinie badani dziennikarze prezentują w odniesieniu do 
UE. Sam proces integracji postrzegają oni w sposób złożony, ale zasadniczo 
jako pozytywny, choć trudny i skomplikowany. Uzasadniając swoje stanowisko, 
część respondentów chętnie posługuje się perspektywą historyczną. Wskazu
ją oni, że jest to proces gwarantujący na kontynencie europejskim pokojowe 
współistnienie różnych państw narodowych, a dzięki temu umożliwiający roz
wój i stały wzrost poziomu dobrobytu. Inni wskazują na wspólnotę wartości 
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jako spoiwo, jeszcze inni na potrzebę ich redefiniowania i ponownego zasta
nowienia się, czym jest i ma być Europa i dla kogo ona jest tworzona. Uzna
wane przez wspólnotę państw wartości uległy bowiem rozmyciu, zwłaszcza na 
płaszczyźnie politycznej, a UE w coraz większym zakresie ma dziś charakter 
przede wszystkim ekonomiczny. Ta erozja wartości stanowi zagrożenie, po
nieważ przekłada się na spadek wiarygodności UE na scenie międzynarodo
wej. Jednocześnie respondenci zdają sobie sprawę, że debata na temat warto
ści europejskich jest, jak się wyrażano, „typowo niemiecka”, ponieważ Niemcy 
mają - w ich opinii - szczególną skłonność do ideowego podchodzenia do 
kwestii integracji. Tymczasem, jak wskazuje doświadczenie ostatnich lat, nie 
wszyscy członkowie Unii są przywiązani do tradycyjnych wartości europej
skich (np. standardów demokratycznych) w takim samym stopniu. W gronie 
respondentów znajdują się więc i tacy, dla których rozmycie wartości europej
skich dokonało się w konsekwencji procesu rozszerzania UE. Ci badani przy
pisują nowym państwom członkowskim, jako główną motywację do członko
stwa w UE, dążenie przede wszystkim do dobrobytu, a nie do demokracji czy 
wolności. W ogóle w wypowiedziach dziennikarzy czytelny jest (podświado
my?) podział UE na dwie kategorie członków, najczęściej przebiegający wzdłuż 
granic strefy euro, ewentualnie na tak zwanych starych i nowych członków. 
Inną granicę podziału Europy stanowi, ich zdaniem, zdecydowane rozejście 
się wizji Europy, jaką posiadają politycy, z wizją Europy zwykłych obywateli.

Badani nie mieli również wątpliwości, że proces integracji europejskiej 
przeżywa obecnie bardzo poważny kryzys, że Europa jest podzielona i zagro
żona, a pragnienie głębszej integracji słabnie. Zdaniem dziennikarzy rozwiąza
nie tego kryzysu, czyli znalezienie odpowiedzi na pytanie zasadnicze: „Co jest 
/ powinno być celem integracji w przyszłości?”, nie nastąpi szybko, ponieważ 
brakuje nowego pomysłu. Poza tym kryzys obejmuje kilka płaszczyzn jedno
cześnie, od kryzysu ekonomicznego strefy euro począwszy, przez kryzys po
lityczny związany z obniżaniem standardów demokratycznych w niektórych 
państwach członkowskich, na kryzysie europejskiej solidarności w kontekście 
fal uchodźców skończywszy. Do tego dochodzi jeszcze ponowne odradzanie się 
egoizmów narodowych, manifestujące się wzrostem popularności ugrupowań 
prawicowych wewnątrz wielu krajów członkowskich. Sytuacji nie poprawia to, 
że większość osiągnięć procesu integracji, takich jak zniesienie granic, możli
wość swobodnego przepływu kapitału i osób, jest dzisiaj powszechnie uzna
wana za oczywistą. Większość respondentów postulowała zatem konieczność 
znalezienia nowej płaszczyzny uzasadnienia i legitymizacji UE, a nawet jej re
definiowania. Co więcej, w ich opinii dostrzec już można pierwsze przesłanki 
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tej redefinicji - decyzje podejmowane na płaszczyźnie europejskiej, wykracza
jące poza ramy istniejących umów. W gronie badanych są jednak i tacy, któ
rzy uważają, że antidotum na istniejący kryzys jest po prostu przyspieszenie 
i pogłębienie procesu integracji w obecnym jej kształcie.

Jak się okazuje, sporą trudność sprawia respondentom próba prognozy 
przyszłego kształtu UE. Z wypowiedzi badanych wynika, że obecnie w Euro
pie wszystko jest możliwe. Prezentowane stanowiska w części są wobec sie
bie wręcz sprzeczne. Niektórzy dziennikarze uważają, że Unia zmniejszy się 
liczebnie (i wydaje się, że na razie mają oni rację), że dezintegracja kontynen
tu będzie postępować, że Europa będzie się dalej rozszczepiać i rozchodzić, 
a proces integracji się uwsteczni. Sama Unia pewnie przetrwa, ale zmniejszy 
się jej znaczenie, w tym także znaczenie międzynarodowe. Inni z kolei uważa
ją, że z grona tych krajów, które nie negują projektu europejskiego, z czasem 
wyłoni się centrum Europy dwóch prędkości (jej granice będą przebiegać jak 
wspomniano powyżej). Jeszcze inni sądzą, że nie będzie już kolejnego rozsze
rzenia, a zmianie ulec może również i sam skład strefy euro.

Większy optymizm obecny jest natomiast w wypowiedziach respondentów, 
które opisywały ich osobiste życzenia względem przyszłego kształtu UE, co 
zdaje się potwierdzać, że są oni w istocie raczej przychylni integracji. Badani 
życzyliby sobie, aby ten proces postępował dalej, ale aby dopuszczał więcej róż
norodności w Europie, żeby Unia posiadała sprawniejsze struktury, a politycy 
lepiej i skuteczniej tłumaczyli swoim wyborcom, dlaczego i komu integracja 
jest potrzebna. Respondenci chcieliby także, aby obywatele państw członkow
skich oraz ich rządy zyskali większy wpływ na kształt decyzji podejmowanych 
w Brukseli czy Strasburgu i by raczej zaniechać dalszego delegowania kompe
tencji państwa narodowego na rzecz instytucji wspólnotowych.

W odniesieniu do pozycji współczesnych Niemiec wewnątrz UE badani 
dziennikarze zgadzają się, że mają one obecnie pozycję lidera. Respondenci 
podkreślają jednak, że przywództwo niemieckie jest niemożliwe bez współ
pracy z innymi partnerami europejskimi i że oznacza ono przede wszystkim 
odpowiedzialność. Ich zdaniem znaczenie Niemiec wynika przy tym zarów
no z siły ich gospodarki (albo odwrotnie: słabości gospodarek innych państw 
członkowskich), jak i z pozycji oraz autorytetu, którym w Europie cieszy się 
Angela Merkel, a także z oczekiwań zagranicy, nie tylko europejskiej. Część 
respondentów podkreśla, że Niemcy sprawują tę funkcję lidera trochę wbrew 
sobie i że w istocie ogranicza się ona do takich obszarów, jak finanse czy go
spodarka, podczas gdy w innych (takich jak polityka uchodźcza czy ochro
na środowiska) Berlin ma znikomą siłę przebicia. Inni dziennikarze uważają 
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natomiast, że sprawowane obecnie przez Niemcy przywództwo może przy
nieść im w przyszłości duże kłopoty, ponieważ obciążenia historyczne szybko 
mogą obudzić w innych krajach trendy antyniemieckie. Niektórzy responden
ci widzą w obecnej pozycji Niemców jako lidera dowód na to, że historyczne 
obawy przed Niemcami odeszły w przeszłość, ale inni uważają, że nadal są one 
obecne i nakazana jest wielka ostrożność. Ciekawy głos w tej dyskusji pocho
dzi od respondenta, który ocenia, że tak silna pozycja Niemiec wewnątrz Unii 
jest dzisiaj czynnikiem zdecydowanie stabilizującym jej sytuację, choć nawet 
on dostrzegał, że wiążą się z tym poważne problemy legitymacyjne.

Zdaniem badanych media niemieckie ukazują temat niemieckiego przy
wództwa w sposób niejednoznaczny, a różny sposób wartościowania owego 
tematu wynika z przyjętej przez media linii programowej, która wyznacza 
określone ramy interpretacyjne. Ambiwaletny stosunek do relacjonowanego 
przywództwa jest (i w zasadzie, ich zdaniem, musi być) dyktowany historią. 
Temat ten jest zatem obecny w przekazie, lecz stosunek mediów niemieckich 
do niego pozostaje dość wyważony, raczej ostrożny i pozbawiony niepotrzeb
nej egzaltacji. Pewien wyjątek w tym względzie stanowić ma w opinii bada
nych - ponownie - przekaz „Bild-Zeitung”, który momentami nader ofensyw
nie prezentuje ten temat, a także (o dziwo) niepotrzebna, według niektórych 
badanych, stylistyka paru okładek tygodnika „Der Spiegel”, w których użyto 
motywu II wojny światowej. Co ciekawe, kilku respondentów uważa, że w prze
kazie niemieckich mediów nie docenia się w tym kontekście osoby kanclerz 
Angeli Merkel; jest ona obecna w doniesieniach, ale nie premiuje się jej jako 
wyważonego i umiarkowanego polityka europejskiego.

Ostatecznym sprawdzianem nastawienia badanych dziennikarzy do idei in
tegracji europejskiej była percepcja ich własnej tożsamości zawodowej. W wy
wiadach określali się oni jako dziennikarze „niemieccy” lub „europejscy”, ewen
tualnie przez połączenie obu tych wariantów. Wyniki badań pokazują, że tylko 
trzech respondentów ponad wszelką wątpliwość określa się mianem wyłącznie 
dziennikarzy „niemieckich”. Pozostałych 13 dziennikarzy objętych badaniem 
deklaruje występowanie płaszczyzny europejskiej w ich własnej tożsamości za
wodowej. Część z nich uważa, że poziom tożsamości niemieckiej jest prymarny 
względem europejskiej, część, że europejska jest naczelna wobec niemieckiej, 
a dwóch respondentów określa się mianem wyłącznie „europejskich” dzienni
karzy. Wyniki analizy wypowiedzi respondentów w odniesieniu do tej kwestii 
pokazują zatem, że socjalizacja europejska dokonała się w Niemczech raczej 
z powodzeniem w odniesieniu do członków tej grupy zawodowej, co w przy
szłości może się okazać czynnikiem bardzo sprzyjającym idei europejskiej.



PODSUMOWANIE

Die Einheit Europas war ein Traum von Wenigen. Sie wurde eine Hoffnung für 
Viele. Sie ist heute eine Notwendigkeit für uns alle. Sie ist, meine Damen und 
Herren, notwendig für unsere Sicherheit, für unsere Freiheit, für unser Dasein 
als Nation und als geistig schöpferische Völkergemeinschaft.

[Jedność Europy była marzeniem Nielicznych. Stała się nadzieją dla Wielu. 
A dzisiaj jest koniecznością dla wszystkich. Jest ona, Szanowni Państwo, nie
zbędna dla naszego bezpieczeństwa, dla naszej wolności, dla naszego bytu 
jako narodu i duchowo twórczej wspólnoty narodów]'.

Konrad Adenauer (Regierungserklärung des Bundeskanzlers 
in der 3. Sitzung des Deutschen Bundestages), 15. Dezember 1954

Historia Unii Europejskiej to historia relacji wzajemnych jej państw członkow
skich, historia ich sukcesów i porażek, to historia, na którą składały się zarów
no okresy spokoju, jak i okresy obfitujące w wydarzenia o szczególnej wadze. 
Do tej pory była to jednak przede wszystkim historia stale pogłębiającego się 
i rozszerzającego terytorialnie projektu współpracy państw europejskich, które 
w ramach tej kooperacji były dla siebie partnerami, wzmacniając się nawzajem 
w swoich dążeniach do utrwalania demokracji i wzrostu gospodarczego. Dziś 
jednak stoimy w przededniu wydarzeń towarzyszących pierwszemu wyjściu 
ze struktur jednego z państw członkowskich. Wynik brytyjskiego referendum 
w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE oznacza bowiem, że w roku 2016 
rozpoczął się proces formalnego demontażu istniejących struktur unijnych.

Rok 2016 jest tym samym jednym z trudniejszych dla procesu integracji eu
ropejskiej. Strefę euro nadal nęka kryzys, a UE ciągle nie rozwiązała problemu 
syryjskich uchodźców, który pod wielkim znakiem zapytania stawia europej
ską solidarność. Na życiu codziennym w wielu krajach członkowskich cieniem

1 W. Hoffmann, Adenauers Worte, „Die Zeit”, 17/1999, 22.04.1999, http://www.zeit. 
de/1999/17/Adenauers_Worte (data odsłony: 14.02.2016).
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kładzie się na dodatek stale obecne zagrożenie terroryzmem. Jego akty wielo
krotnie wstrząsały w tym roku europejską opinią publiczną. Co więcej, także 
sytuacja międzynarodowa jest dziś z punktu widzenia Unii daleka od ideału. 
U jej wschodnich granic nadal rozgrywa się konflikt ukraińsko-rosyjski, a wynik 
wyborów prezydenckich w USA powoduje, że nie wiadomo, jak w najbliższych 
latach układać się będzie współpraca pomiędzy Unią a jej dotychczasowym 
północnoamerykańskim sojusznikiem. Wszystko to powoduje, że niezwykle 
trudno przewidzieć dalszy bieg wydarzeń, a co za tym idzie - także wyrokować 
o przyszłości procesu europejskiej integracji. Tym bardziej ciekawe okazały się 
pytania: „Jak o Europie i jej przyszłości myślą niemieccy dziennikarze, którzy 
są autorami medialnych doniesień dotyczących UE?”, „Czy media, relacjonując 
ostatnie perypetie procesu europejskiej integracji, są w ich ocenie elementem 
ten proces wspierającym, hamującym czy wobec niego neutralnym?”.

Kwestia relacji wzajemnych pomiędzy sferą mediów i obszarem polityki 
zagranicznej zdaje się przy tym zajmować dzisiaj nie tylko badaczy procesu 
międzynarodowej komunikacji politycznej i zjawiska dyplomacji mediów, ale 
i samych dziennikarzy. Problematyka ta stała się bowiem w ostatnim czasie 
tematem co najmniej kilku interesujących publikacji zamieszczonych na ła
mach niemieckiej prasy pod wiele mówiącymi tytułami, na przykład Tyrania 
czasu rzeczywistego. Kto kim rządzi: polityka zagraniczna mediami czy na od
wrót?1-, Media: wróg czy służący rządzących?2 3 Ich autorzy zwracali uwagę na 
skutki postępującego procesu mediatyzacji polityki światowej, w szczególności 
na jego wymiar czasowy (przekaz w czasie rzeczywistym), który sprawia, że 
współcześnie polityka międzynarodowa coraz częściej dokonuje się na oczach 
odbiorców mediów. Autorzy tych publikacji wskazywali także, iż publiczny od
biór relacjonowanych wydarzeń, kształtowany przez przekaz mediów, staje się 
w ten sposób elementem składowym polityki międzynarodowej, a po części 
nawet jej elementem sprawczym4. Jest to o tyle interesujące, że jednym z pod
stawowych celów niniejszego opracowania miała być odpowiedź na pytanie, 
jak układ tych relacji widzą właśnie dziennikarze niemieccy, będący autorami 
przekazu mediów dotyczącego procesów europejskiej integracji.

2 Zob. J. von Mittelstaedt, Tyrannei der Echtzeit. Wer bestimmt wen: Die Außenpolitik 
die Medien oder umgekehrt?, www.tagesspiegel.de, 22.02.2003 (data odsłony: 14.02.2016).

3 Zob. Die Medien: Feind oder Diener der Mächtigen?, „Die Zeit”, nr 17/2016,14.04.2016.
4 J. von Mittelstaedt, Tyrannei der Echtzeit..., op.cit.

W świetle rozważań teoretycznych przeprowadzonych w niniejszej pracy 
przyjęto, że współczesna polityka na wszystkich jej poziomach jest niejako 
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zanurzona w komunikacji. Komunikacja stanowi zarówno jej treść, jak i oto
czenie, w którym polityka jest realizowana, także na płaszczyźnie między
narodowej. Zgodnie z zaproponowanym w toku rozważań modelem komplek
sowych relacji mediów i polityki zagranicznej Chanana Naveha, media miały 
więc uczestniczyć w każdym z etapów konstytuowania się polityki zagranicz
nej, a sami politycy w wysokim stopniu uwzględniać w swoich działaniach 
przekaz zarówno mediów krajowych, jak i zagranicznych. Media miały zatem 
być istotnym aktorem w procesie międzynarodowej komunikacji politycznej. 
W ślad za tym założeniem szła również przyjęta za Jyotiką Ramaprasad defi
nicja zjawiska dyplomacji mediów określająca rolę, jaką prasa (media) odgry
wa w praktyce dyplomatycznej pomiędzy narodami, i obejmująca wszystkie 
możliwe do pomyślenia aspekty/formy udziału mediów, zarówno aktywne, jak 
i pasywne, zamierzone i niezamierzone, o doniosłym lub nikłym znaczeniu 
itd. Na podstawie uzyskanych podczas wywiadów wypowiedzi uznać należy, 
że w niemieckim dyskursie europejskim występuje tak rozumiane zjawisko 
dyplomacji mediów. W ocenie badanych dziennikarzy ich publikacje miały 
bowiem znaczenie dla polityków, krajowych i zagranicznych, budziły ich żywe 
reakcje, miały też znaczenie dla audytoriów zagranicznych (fakt, że niemieckie 
media informują o wydarzeniach na wschodzie Ukrainy miał, według nich, 
z pewnością istotne znaczenie dla mieszkańców tego regionu; osobną kwestią 
są konkretne korzyści, które z takich publikacji mogły wyniknąć). Responden
ci wielokrotnie obserwowali przypadki, kiedy dyskurs mediów bezpośrednio 
przebijał się do dyskursu polityki, ponieważ publikacje medialne były przyta
czane i cytowane przez polityków w debatach publicznych, a nawet zdarzało 
się, że respondenci przywoływali z pamięci sytuacje, w których stanowisko ich 
medium traktowane było przez partnerów zagranicznych jako równoznacz
ne ze stanowiskiem niemieckiego rządu. Wypowiedzi dziennikarzy dotyczące 
kształtu wzajemnych relacji sfery mediów i polityki świadczyły wreszcie o tym, 
iż byli oni świadomi, że ich głos ma znaczenie w debacie politycznej, także na 
płaszczyźnie międzynarodowej, że stanowią oni nieodzowny element tego - jak 
się wyrażali - politycznego pola siłowego. Dziennikarze odżegnywali się jed
nak od chęci aktywnego ingerowania w politykę. Granice dopuszczalnej in
gerencji wyznaczać miały ramy przynależnych mediom funkcji społecznych. 
Respondenci wyrażali natomiast zaniepokojenie tym, że wypełnianie owych 
ról w kontekście dyskursu europejskiego staje się dzisiaj coraz trudniejsze.

W ujęciu Chanana Naveha na jakość relacji wzajemnych mediów i poli
tyki w wymiarze międzynarodowym wpływ ma sześć zmiennych, wśród któ
rych autor ten wymieniał: ustrój komunikacji politycznej, politykę medialną 
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rządu, warunki ekonomiczne funkcjonowania mediów, strukturę rynku me
diów, zakres typowych funkcji mediów oraz czynniki atrakcyjności medial
nej. Znaczenie tych czynników znalazło potwierdzenie w treści wypowiedzi 
badanych dziennikarzy. Szczególne istotne były dla nich dwa z tych czynni
ków. Pełnej i rzetelnej realizacji funkcji społecznych mediów w kontekście 
procesu integracji nie sprzyjają przede wszystkim warunki ekonomiczne 
funkcjonowania mediów. Trudna sytuacja finansowa wielu redakcji skut
kuje systematycznie zmniejszającą się liczbą korespondentów brukselskich 
(i w ogóle korespondentów zagranicznych), co powoduje, że media nie są 
w stanie realizować swojej najbardziej podstawowej funkcji, którą jest infor
mowanie. Na skutek pojawienia się nowych mediów zmienił się także mo
del korzystania z treści medialnych, czego rezultatem jest powstanie nowego 
typu odbiorcy, niezainteresowanego tematyką europejską. W tym zakresie 
wypowiedzi dziennikarzy były zatem zbieżne z założeniami modelu Nave- 
ha, który przyjmował, iż warunki ekonomiczne funkcjonowania mediów są 
niezwykle ważną zmienną środowiska medialnego, ponieważ media jako 
przedsiębiorstwa komercyjne uczestniczą w grze wolnorynkowej i aby się na 
tym rynku utrzymać, muszą zarabiać. Autor tego modelu przewidział więc, 
że wszelkie trudności natury finansowej będą się negatywnie przekładać na 
jakość i zakres realizowanych przez media funkcji społecznych. Także jego 
założenia dotyczące znaczenia struktury rynku mediów są zbieżne z dekla
racjami badanych dziennikarzy.

Model Naveha obrazuje jednak schemat relacji wzajemnych polityki mię
dzynarodowej i mediów w perspektywie jednego aktora (a w domyśle: państwa 
narodowego / jego rządu), podczas gdy polityczny dyskurs europejski kształ
towany jest przez wielogłos państw narodowych. W świetle uzyskanych wy
powiedzi, w kontekście europejskiej polityki integracyjnej, zakres zmiennych 
wpływających na układ relacji wzajemnych mediów i polityki w wymiarze 
europejskim zdecydowanie należy poszerzyć więc o element zróżnicowania 
kulturowego (wielość języków, ale również kultur i tradycji politycznych oraz 
dziennikarskich). Ta różnorodność powoduje bowiem, że w procesie integracji 
europejskiej bardzo dużą wartość zyskują media krajowe i ich przekaz, które 
wobec trudności związanych z powstaniem europejskiej sfery publicznej (po
jawiającej się jedynie doraźnie i w sposób krótkotrwały) zyskują znaczenie jako 
czynnik wspierający legitymizację procesu integracji europejskiej. Zwłaszcza 
że zróżnicowanie kulturowe Europy, którego podstawowym przejawem jest 
jej wielojęzyczność, nie ulegnie redukcji. Tak samo jak nic nie wskazuje na to, 
aby miało się zmniejszyć znaczenie państwa narodowego.
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Drugim wątkiem rozważań, podejmowanym w niniejszej pracy, była spra
wa kondycji procesu integracji europejskiej i prognoz dotyczących kierunków 
rozwoju projektu europejskiego, jak również pozycji współczesnych Niemiec 
w ocenie dziennikarzy niemieckich jako liderów niemieckiego dyskursu o Eu
ropie. W świetle uzyskanych wyników badań uznać należy, iż ton wypowiedzi 
dziennikarzy niemieckich, dotyczących dzisiejszej kondycji Unii Europejskiej, był 
dość pesymistyczny i jako taki zgodny ze zdaniem wielu badaczy procesu inte
gracji europejskiej, których opinie omawiano w pierwszym rozdziale niniejszego 
opracowania. Dziennikarze wyrażali opinie, że UE jest dziś podzielona i zagrożo
na, że słabnie pragnienie głębszej integracji (traci na znaczeniu idea ever-closing- 
union), że postęp integracji jest obecnie szczególnie trudny i - co gorsza - nie 
ma nowego pomysłu na Europę, która musi się zmagać z nowymi wyzwaniami. 
Badani ubolewali, że w Europie niestety nader często nie docenia się tego, co już 
zostało osiągnięte, byli oni jednak jednocześnie świadomi, że projekt europejski 
jest niedoskonały i wymaga wielu poprawek oraz zmian. Respondenci obawiali 
się jednak, że proponowane rozwiązania nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. 
I tylko nieliczni optymistycznie wyrażali nadzieję, że proces integracji ostatecz
nie zwycięży, ponieważ właśnie przy okazji kryzysów zawsze się on pogłębiał.

Przy tak negatywnej ocenie obecnej sytuacji nie dziwi więc, że wielu respon
dentów miało spory kłopot z pytaniem o przyszłość Europy. Większość dzienni
karzy, odpowiadając na to pytanie, ostatecznie decydowała się raczej na wypo
wiedź w kategoriach życzeń „czego chcieliby dla Unii za 10 lat”. Ci jednak, którzy 
zdecydowali się udzielić odpowiedzi, oceniali, iż w najbliższych latach należy się 
spodziewać powstania Unii kilku prędkości, z granicami przebiegającymi zgodnie 
z granicami strefy euro, że nie będzie kolejnych akcesji (być może nawet wspólnota 
zmniejszy się liczebnie), że w najbliższych latach dezintegracja UE będzie postę
pować, a proces integracji się uwsteczni. Unia przetrwa, ale jej znaczenie zmaleje. 
Pewne pocieszenie może stanowić to, iż badani, którzy zdecydowali się na wyra
żenie swoich życzeń i oczekiwań względem przyszłości Unii, ujawnili w ten spo
sób w swych postawach daleko idące przywiązanie do idei projektu europejskiej 
integracji, co zdaje się potwierdzać również rozkład uzyskanych odpowiedzi do
tyczących ich własnej oceny posiadanej przez nich tożsamości zawodowej (tylko 
trzy wskazania na tożsamość wyłącznie niemiecką). To oznacza, o czym wspomi
nano już we wnioskach z badań, że w odniesieniu do członków tej grupy zawo
dowej socjalizacja europejska dokonała się w Niemczech raczej z sukcesem, co 
w przyszłości może się okazać czynnikiem idei europejskiej bardzo sprzyjającym.

Dla Polski bardzo niepokojące są te prognozy, które mówią o ograniczeniu 
integracji europejskiej do strefy euro, ponieważ to sprawi, że Polska ponownie 
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znajdzie się poza nawiasem wydarzeń i uplasuje się na peryferiach procesu 
integracji. Polskim politykom powinno zatem dać do myślenia co najmniej 
kilka wypowiedzi, spośród których szczególnie wyrazista była następująca: 
(13) [...] Kiedy się zastanowić, to mieliśmy czasy [...] Jednolitego Aktu Euro
pejskiego, potem europejskiego rynku wewnętrznego, [...] potem [...] [układu] 
z Maastricht i [...] euro. To były [...] czasy, kiedy zmiany polityczne [...] doko
nywały się rzeczywiście w wielkim wymiarze [...]. Albo [...] Schengen [...], nie 
jestem pewien, czy jako polityk można - jako media, tak czy inaczej, nie moż
na - ten czas [wskazywać] jako „tak, teraz jest na to czas”. Myślę bowiem, że to 
się samo dokonuje. Czyli sytuacja dojrzewa i [... ] wtedy jest kolej na politykę, aby 
to dostrzegła i wykorzystała wynikającą z tego szansę, możliwość. W przypadku 
Europy w ostatnich latach być może nie zawsze zauważano, że czas jeszcze nie 
nadszedł. [...] na przykład całe to rozszerzenie na Wschód; dokładnie znam po
wody, dla których je wykonano, ale to zmieniło Europę, zmieniło reguły w Europie 
i nie sądzę, że to rzeczywiście zrobiło dobrze procesowi integracji jako takiemu5.

5 „[...] Wenn ich mal überlege, wir hatten Zeiten [...] [der] einheitlichen europäischen 
Akte, dann der Binnenmarkt, [... ] dann [... ] Maastricht und [... ] Euro. Das waren [... ] Zei
ten, in denen Politik [...] wirklich in großen Maße verändert wurde [...]. Oder [...] Schen
gen [...], ich bin mir nicht sicher, ob man diese Zeiten [...] als Politiker - als Medien ohne
hin nicht - [...] so „ja, jetzt ist die Zeit dafür" [bestimmen kann], sondern ich glaube, dass 
kommt einfach. Also die Zeit ist reif und [... ] dann ist es eben an der Politik, das zu erkennen 
und diese Chance, diese Möglichkeit zu nutzen. Bei Europa hat man vielleicht in den letzten 
Jahren manchmal nicht gemerkt, dass die Zeit noch nicht reif ist. [...] z.B. diese ganze Os
terweiterung; ich weiß genau die Gründe, warum man das gemacht hat, aber es hat Europa 
verändert, es hat die Regeln in Europa verändert und ich glaube nicht, dass es dem Integra
tionsprozess als solchem wirklich gut getan hat”.

6 Zob. A. Szymańska, Medialne fiasko zjednoczenia? Media opiniotwórcze w sytuacji prze
łomu politycznego na przykładzie niemieckiego zjednoczenia, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Kraków 2010; eadem, Do Media Really Support the German Réunification?

Ten swoisty podział na nową i starą Europę ma także i inny wymiar. Społe
czeństwom nowej Europy był w kilku wypowiedziach przypisywany wyłącznie 
jeden motyw dążenia do integracji. I jest to niestety motyw materialny, co musi 
budzić skojarzenia z procesem zjednoczenia Niemiec, gdzie w okresie bezpo
średnio poprzedzającym zjednoczenie w zachodnioniemieckim dyskursie me
dialnym obecna była podobna logika prezentacji motywów ucieczek tak zwanych 
Ossis do zachodnich Niemiec. Jest to o tyle niepokojące, że ówczesna asymetria 
dyskursu medialnego stała się jednym z czynników, który spowodował, że proces 
zjednoczenia Niemiec, z powodzeniem zrealizowany w wymiarze politycznym 
i ekonomicznym, do dziś nie znalazł odzwierciedlenia w wymiarze społecznym6.
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W 2016 roku nadal głęboka i silnie odczuwana jest polaryzacja społeczeństwa 
Niemiec, nie dokonało się więc zjednoczenie „tożsamościowe” Niemców. Jeśli ten 
sposób prezentacji nowej Europy się utrzyma, to źle to będzie wróżyć jedności 
europejskiej. Warto byłoby się więc zastanowić, jaka jest przyczyna tej perspek
tywy prezentacji? Czy jest ona spowodowana nastawieniem dziennikarzy, czy też 
raczej wynika z oceny działań podejmowanych przez rządy państw tego regionu.

Reasumując, wyniki przeprowadzonych w środowisku niemieckich dzienni
karzy badań pozwalają na sformułowanie kilku pierwszych wniosków na temat 
układu relacji wzajemnych mediów i polityki w odniesieniu do europejskiego 
dyskursu integracyjnego. Po pierwsze, dziennikarze zajmujący się tematyką 
unijną są świadomi znaczenia własnej pracy dla procesu europejskiej integra
cji. Po drugie, według badanych ich rola i skuteczność są w tym procesie jednak 
dość ograniczone. Wśród czynników ograniczających największą barierę stano
wią względy ekonomiczne, lecz - z uwagi na obecność nowych mediów - co
raz większe wyzwanie komunikacyjne stanowi również nowy typ odbiorcy. Po 
trzecie, dziennikarze postrzegają swój wpływ na proces integracji jako wtórny. 
Zdaniem respondentów rolę kreatora dyskursu integracyjnego powinni odgry
wać politycy. Bez ich zaangażowania optyka patrzenia na Europę będzie zdo
minowana przez interes narodowy, który nie pozwala patrzeć na Unię inaczej 
niż na jakiś abstrakcyjny byt, z którego należy jak najwięcej zabrać i wygrać 
dla siebie. W opinii dziennikarzy bez pomocy polityków nie jest możliwe ani 
zniesienie barier ekonomicznych (może warto się pokusić o unijny program 
wspierający redakcje mediów europejskich w utrzymaniu placówek korespon
dentów brukselskich?), ani pozyskanie dla tematyki europejskiej tego nowego 
typu odbiorcy. A zatem zmiana „okularów narodowych”, odpowiedzialnych za 
tę narodową optykę, na „europejskie szkła kontaktowe”, które pomogą posze
rzyć pole widzenia o optykę innych partnerów, nie jest możliwa bez zaangażo
wania polityków. W tym kontekście ciekawa będzie odpowiedź na pytanie, jak 
owe kwestie widzą sami politycy. Problematyka ta stanie się treścią rozważań, 
które podjęte zostaną w kolejnej książce cyklu, pod tytułem Europa polityków. 
Dyplomacja mediów a (post)narodowa Europa w świetle wypowiedzi niemiec
kich polityków. Jej publikacja planowana jest na jesień 2017 roku.

The Content of German Quality Press during East German Breakthrough ’89/’9O and 20 Years 
after, „Środkowoeuropejskie Studia Politologiczne” (WNPiD UAM) 2014, s. 127-150.
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ANEKS

1. List powitalny (Begrüßungsbrief) kierowany do niemieckich dziennikarzy.

Johannes G UTE N B E RG
UNIVERSITÄT MA1NZ

Informationen zum For6chungsprojekt „Mediendiplomatie und (post)natlonales 
Europa am Beispiel des europäischen politischen Diskurses in Deutschland“

Sehr geehrte Damen und Herren,

einer der Kemforschungsbereiche des Instituts für Publizistik an der Johannes Gutenberg- 
Universität ist das Verhältnis von Medien und Politik.

Im Rahmen des Seminars .Aktuelle Fragen der Berufsfeldforschung' fokussieren wir uns ganz 
konkret auf das Zusammenspiel zwischen Medien und Politik in Deutschland im Bezug auf den 
Europa-Diskurs. Während die Bedingungen nationaler Politik in der Mediengesellschafl viel 
wissenschaftliche Aufmerksamkeit genießen, gilt dies für die europäische Ebene bislang nicht. 
Gleichzeitig scheint diese Ebene heule von besonderer Bedeutung. Angesichl der heutigen 
Situation in der EU und der Deutschlands so oft zugeschriebenen Rolle eines europäischen 
Leaders scheint eine gesonderte Betrachtung hierzu notwendig. Konkret gehl es um die Frage, 
welche Rolle spielen Medien und ihre Berichterstattung im politischen Alltagsgeschäft. Wie wird 
die Berichterstattung über Europa-Themen und Entscheidungen von Seilen der deutschen Ent- 
scheidungslräger von anderen Publikumsgruppen wahrgenommen? Schließlich berührt dies die 
Frage, inwiefern die mediale Aufbereitung europäischer Themen die europäische politische 
Debatte in Deutschland beeinflußen kann.

Um diese Fragen beantworten zu können, sind wir auf Ihre umfangreiche Erfahrung In ihrer 
journalistischen Arbeit angewiesen. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie Ihre Erfahrungen mit 
uns teilen und so neue Erkenntnisse für die wissenschaftliche Betrachtung dieser Thematik 
ermöglichen. Im Rahmen von Befragungen wollen wir Ihre Individuelle Perspektive als erfahre- 
ne/r Politikredakleur/in/ und/oder Korrespondenl/in erfassen. Daher geht es nicht darum, stan
dardisierte Befragungsbögen auszufüllen, sondern ein freies Gespräch mit offenen Fragen zu 
führen. Dieses Gespräch wird ca. eine Stunde in Anspruch nehmen. Um anschließend die Inhal
te des Gespräches mit wissenschaftlichen Melhoden auswerten zu können, muss dieses Ge
spräch auf Tonband aufgezeichnel werden. Ihre Identität wird dabei selbstverständlich anonym 
behandelt - lediglich Kategorisierungen wie Medienlyp (Tages- oder Wochenzeilung) oder Be- 
richterstattungsorl (In- oder Ausland) dienen zu Einordnung. Die Inhalte dieser Interviews wer
den nicht im Zusammenhang mit Ihrem Namen und ausschließlich zu wissenschaftlichen Zwe
cken eingesetzt. Es werden keinesfalls gesamte Interviews öffentlich gemacht, sondern maximal 
einzelne Zitate anonym im wissenschaftlichen Kontext veröffentlicht.

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unsere Forschung unterstützen und unseren Studieren
den Einblick in Ihre professionelle Perspektive gewähren und für ein Gespräch im Juni 2015 zur 
Verfügung stünden. Bei weiteren Fragen stehe ich Ihnen als Projektveranlwortliche selbstver
ständlich gerne zu Verfügung.

Mil freundlichen Grüßen

Dr. Agnieszka Szymańska
Gaslprofessorin im Institut f. Publizistik der JGU Mainz

Sozial wissen seiner., 
Medien und Spor!

In’rtiliil (irr r«i>l)rir.!ik

Agnieszka Szymańska, Ph.D.
Gaslprofessorin

Johannes Gutenberg-Univereitäl Mainz 
(JGU)
Jakob-Weldar-Weg 12
55099 Mainz

t-’l. *49 6131 39-29326 
fax +49 6131 39-24239

iiiatymonfemi-nwinz du
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2. Lista pytań wyjściowych (niem. Leitfaden) przeznaczonych do wywiadów z dziennikarzami

Aktuellen Fragen der Berufsfeldforschung - Interviewleitfaden

• Dank für die Teilnahmebereitschaft

• Vorstellung (Person): Name, Student(ln) am Institut für Publizistik der Uni Mainz

. Vorstellung (Projekt) - siehe Begrüßungsbrief

. Vorgehen: Gespräch ca. 45 Minuten (Maximum eine Stunde J), Antworten gerne ausführlich, Erzählungen wichtig, 

(es gibt) keine falschen Antworten, Fragen aus Leitfaden dienen als Orientierung.
. Vertraulichkeit und Datenschutz: Aufnahme (offen zugeben), vertrauliche Behandlung aller Daten, alle persönlichen 

Daten werden anonymisiert, Verschriftlichung des Gesprächs in Textform für die Analyse, Verwendung ausschliesslich für 

wissenschaftliche Zwecke

■ Fragen des Interviewpartners

• Aufnahme starten

Ei
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ng

M
ak

ro

Was bedeutet für Europa heute der Integrationsprozess7

W
ar

m
 

up

M
ak

ro Welchen Einfluss haben (können haben) die nationalen Medien auf den Prozess der eu
ropäischen Integration?

Ei
ns

tie
g

M
ak

ro

Inwieweit können (oder sollen) Medien zu unserer Identifikation mit der EU beitragen?

ZITAT vom BECK (siehe nächste Seite): Was halten Sie davon? Was halten Ihrer Meinung 
nach die Medien davon?

Was halten Sie von Deutschlands Vorreiterrolle in der europäischen Politik? Wie sehen das 
die Medien?

Wie angemessen empfinden Sie die mediale Berichterstattung über EU Themen? 
Schreiben die Medien der EU eine angemessene Rolle in ihrer Berichterstattung zu?

Tragen deutsche Medien zu einer (De)Stabilisierung des europäischen Zusammenhalts 
bei?

M
es

o Glauben Sie, dass deutsche Leitmedien einen Einfluss auf die deutschen/europäischen 
Entscheidungsträgern haben?

M
ik

ro

Inwieweit bedenken Sie in Ihrer Arbeit mögliche Reaktionen im Ausland?

Welcher der Krisen - der griechischen oder der ukrainischen - schreiben Sie einen hö
heren Nachrichtenwert zu und wieso?
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ph
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Ergänzungsmöglichkeit

R
es

üm
ee

Pr
og

no
se

Wie sehen Sie EU in 10 Jahren?

Wie sehen sie dann (in dieser Europa in 10 Jahren) die Rolle der Medien?

K
on
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nt

a
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n

K
O
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-
Fr

ag
en

»» INDIVIDUELLE FRAGE AN DEN KONKRETEN JOURNALISTEN ««

In Ihrer persönlichen Perspektive sehen Sie sich als einen „deutschen" oder„euro- 
päischen" Journalist?

Abschluss • Haben Sie noch mal vielen Dankfür Ihre Teilnahmebereitschaft und Ihre Zeit.
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3. Pytanie zawierające cytat z eseju Ulricha Becka, wykorzystane w wywiadach z niemieckimi dziennikarzami. 

ZITATyon Ulrich BECK:

Angesichts der heutigen Situation in Europa (Krise der EU) hat Ulrich Beck in einem seiner 
Aufsätze geschrieben:

„Es gibt Zeiten der kleinen, 
regelausführenden Politik, 

und es gibt eine Zeit für eine große, 
regelverändernde Politik".

Was halten Sie davon?
Was halten Ihrer Meinung nach die (deutschen) Medien davon?

4. Lista pytań indywidualnych przeznaczonych do wywiadów z niemieckimi dziennikarzami.

1
Meinen Sie, dass sich das Zusammenspiel zwischen Politik und Medien nochmal ver
ändert?

2
Meinen Sie, dass in der Zukunft Medien die Politik mehr oder weniger beeinflussen 
werden?

3
Haben Sie als Journalist das Gefühl, eine berufliche Befriedigung zu finden, wenn Sie 
Einfluss auf die Politiker haben?

4
Inwieweit beeinflusst die europäische Politik in Zeiten der Krise die Berichterstattung 
im Ausland?

5
Wie groß schätzen Sie denn den Einfluss der Medien auf den Rücktritt Tsipras jetzt vor 
wenigen Tagen ein?

6
Welche Rolle spielten denn Medien / ihre Berichterstattung zum Beispiel bei der kürz
lich getroffenen Reformvereinbarung in Griechenland?

7 Wie könnten westeuropäische Leitmedien den Menschen in der Ukraine aktuell helfen?

8 Welche Gefahren birgt die Griechenlandkrise für die EU?

9 Welche Gefahren birgt denn die Ukrainekrise für die EU?

10
In einem Interview mit Martin Schultz hat dieser von dem Ende der Vormachtstellung 
Deutschlands in Europa gesprochen. Lässt sich das auch in der deutschen Berichter
stattung spüren?

11
In einem der Artikel hat man Angela Merkel„perpetuum mobile der internationalen Po
litik" genannt. Wie würden Sie das verstehen?

12 Was halten Sie von der nationalen Sicht der Medien?

13 Wann ist die Sichtweise in der Berichterstattung europäisch?

14 Wie unterscheidet sich das? Ein deutscher und ein europäischer Journalist?

15
Im Kontext der angemessenen Rolle der UE in der Berichterstattung: unterscheiden 
sich da die regionale Medien von den großen deutschen Leitmedien?

16
Könnte man sagen, dass mit Absicht eine gewisse Panik in der Berichterstattung man
cher Medien geschürt wird oder dass das Unwissen in der Bevölkerung ausgenutzt 
wird um die Auflagen zu steigern?
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