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I. Wprowadzenie metodologiczne do badanej 
problematyki

1. Wybór problematyki, cel badań, hipotezy badawcze
„Polityka”, „Wprost” i „Newsweek” to jedne z najważniejszych tytułów praso-
wych wśród polskich tygodników opinii. Autorka wybrała je celowo, ponieważ 
są to czasopisma o największych nakładach i sprzedaży w segmencie maga-
zynów polityczno-społecznych, a jednocześnie najwyżej oceniane w sonda-
żach przez Polaków1. Według sondażu grupy badawczej IPSOS z marca 2004 
roku na pytanie” „Które z wymienionych tygodników opinii ma Pana/Pani 
zdaniem największy wpływ na kształtowanie społecznych i politycznych opi-
nii Polaków?”, 29 procent ankietowanych odpowiedziało, że jest to „Polityka”, 
16 procent – „Wprost”, a 13 procent „Newsweek Polska”. W grupie wiekowej 
od 20–24 lat tytuły prasowe mają już inną pozycję w rankingach – „Newsweek 
Polska” otrzymał 29 procent głosów, „Polityka” – 22 procent, a „Wprost” – 
21 procent2.

Artykuły w tygodnikach opinii pozwalają czytelnikowi na pogłębioną, anali-
tyczną percepcję treści, pokazują fakty obudowane w szerszy kontekst w odróż-
nieniu od przekazów telewizyjnych lub radiowych, które cechuje krótkotrwa-
łość i ulotność przekazu. Tygodniki opinii wydawane z rzadszą częstotliwością 
prezentują syntetyczne spojrzenie na wydarzenia ubiegłego tygodnia, komen-
tują, interpretują fakty, jak również prognozują zjawiska społeczne, polityczne 
i ekonomiczne. Natomiast w prasie codziennej większość informacji zagranicz-
nych ma niewielki rozmiar, ogranicza się do szczegółów bez wnikania w szer-
szy kontekst, a rzadziej pokazuje ujęcie przekrojowe. Amerykański naukowiec 
Charles E. Rogers wysoko ocenia rolę tygodnika: „Powód, dla którego tygodnik 
jest lustrem przekonań, postaw społeczeństwa, wzorów zachowań, wydaje się 
ukryty w jego trwaniu jako skuteczny instrument społeczny”3. W ocenie innego 
amerykańskiego badacza Charlesa Laurela Allena z Uniwersytetu w Illinois rola 

1  Dla przykładu: nakład „Polityki” w 1998 roku według Związku Kontroli Dystrybucji Prasy wy-
niósł 286 516 egz., sprzedaż 198 083 egz., „Wprost” – nakład 324 263, sprzedaż 212 050. W 2001 roku 
do grona tygodników opinii dołączyła polska edycja „Newsweeka”, nakład tygodnika wyniósł 492 047, 
a sprzedaż 325 181 tys. Te dane są zmienne, we wprowadzeniu do pracy mają jedynie charakter poglą-
dowy. Źródło: http://www.zkdp.pl/upload/1147291884Komunitat%20ZKDP%20za%201998%20
rok.pdf  [dostęp: 8.10.2008].

2  http://www.medianews.com.pl/info_media1399.php3 [dostęp: 22.09.2009].
3  Ch.E. Rogers, The role of  the weekly newspaper, „Annals of  the American Academy of  Political and 

Social Science”, t. 219, s. 151–157 (tłum. A.K.).
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czasopisma jest znacznie większa: „Magazyn jest czymś więcej niż lustrem, to, 
co się dzieje, powinno być zapisane albo «odbite w sposób lustrzany w gazecie», 
a ponadto dokładnie wyjaśnione”4.

Tygodniki „Polityka”, „Wprost” i „Newsweek Polska” są również ze wzglę-
du na zawartość przypisywane do grupy czasopism opinii. I co istotniejsze, 
ta merytoryczna, zwykle głęboko analityczna treść powoduje społeczny od-
dźwięk, nie tylko w kraju, ale i za granicą. Stanisław Nowicki uważa, że ten 
czynnik w połączeniu z nakładem decyduje o prestiżu czasopisma: „[…] ich 
publikacje zyskują sobie (poważny niekiedy) społeczny (częściej jednak me-
dialny!) rezonans. I to właśnie on – a nie osiągane nakłady i sprzedaż wszyst-
kich (i poszczególnych) czasopism „opinii” przesądza o ich wyjątkowej pozycji 
w prasowej ofercie”. 

Celem teoretycznym tej książki jest sprecyzowanie pojęcia wizerunku pra-
sowego państwa i zidentyfi kowanie czynników wpływających na budowę jego 
obrazu. Do realizacji tego celu niezbędne będzie wyjaśnienie struktury infor-
macji zagranicznej, funkcji języka w prasie opinii, znaczenia stereotypów na-
rodowych, roli dyplomacji tradycyjnej i publicznej w kształtowaniu wizerunku 
w świecie czy też coraz większego znaczenia public relations dla obydwu krajów. 

Celem praktycznym książki jest analiza ewolucji wizerunku Rosji i Stanów 
Zjednoczonych na podstawie publikacji prasowych tygodników „Polityka”, 
„Wprost” i „Newsweek Polska”. Analiza tych publikacji w dłuższej perspek-
tywie czasowej pozwoli na uchwycenie pewnych tendencji i zależności do-
tyczących sposobu prezentowania Rosji i USA w prasie opinii, a dotąd nie-
sformułowanych szerzej w żadnych większych syntetycznych opracowaniach. 
Dotychczas nie wydano szerszego studium omawiającego wizerunek prasowy 
wymienionych krajów, chociaż liczba artykułów pojawiających się po 1991 roku 
w polskiej prasie opinii wyraźnie wskazuje, że te państwa odgrywają kluczową 
rolę w kreowaniu polityki światowej. Istnieje zaledwie kilka artykułów o zbliżo-
nej tematyce badawczej w czasopismach medioznawczych, przy czym materiał 
badawczy pochodzi w większości z prasy codziennej5. Ta książka ma zatem za-
równo charakter przeglądowy, gdyż skupia się na jeszcze nieopisanym dokład-
nie materiale tygodników społeczno-politycznych, jak i charakter problemowy, 
ponieważ jest próbą wykazania związków przyczynowo-skutkowych, charakte-
rystycznych tendencji w prezentowaniu Rosji i USA przez prasę opinii. 

4  Ch.L. Allen, Country journalism, New York 1928, s. 14–15 (tłum. A.K.).
5  Do takich publikacji należy Obraz ZSRR i Niemiec w polskiej prasie Walerego Pisarka oparty na pub-

likacjach z „Gazety Wyborczej”, „Tygodnika Solidarność” i „Trybuny” („Zeszyty Prasoznawcze” 1991, 
nr 3–4); Obraz polityki zagranicznej Rosji w prasie polskiej po 1991 r., Zbigniewa Anculewicza opublikowany 
w tomie Europa a Rosja, Olsztyn 2003; Obraz świata w polskiej prasie w 1994 r:: liczby i stereotypy, „Zeszyty 
Prasoznawcze” 1995, nr 1–2 i artykuł Pawła Płanety Obraz świata w polskiej prasie w 1994 r. (5 wybranych 
dzienników), „Zeszyty Prasoznawcze” 1995, nr 1–2.



Dlaczego przedmiotem badania są publikacje dotyczące takich krajów, jak 
Rosja i Stany Zjednoczone? Oba państwa można określić jako dominujących 
aktorów polityczno-gospodarczych na świecie, biorąc pod uwagę ich uwarun-
kowania historyczne, geopolityczne i ekonomiczne6. To dwa największe pod 
względem powierzchni kraje na świecie, o ogromnym potencjale militarnym, 
członkowie najważniejszych formacji polityczno-zbrojnych i jednocześnie 
w wymiarze socjologicznym państwa o mocno zróżnicowanej strukturze spo-
łecznej. Michał Dobroczyński na początku lat 90. tak określił ciężką sytuację 
Rosji po upadku ZSRR:

[…] pomimo dramatycznego kryzysu społeczno-ekonomicznego, upadku systemu, rozpadu 
więzi gospodarczych w stosunkach między radzieckimi republikami, kompletnego załamania 
dotychczasowej wymiany z krajami Europy Środkowej, pomimo ostrej konieczności restruk-
turyzacji całego aparatu wytwórczego, a przejściowo nawet likwidacji ostatnich rezerw (złoto), 
Rosja niezmiennie utrzymuje wysoką pozycję w amerykańskiej i światowej polityce oraz opinii 
publicznej7. 

Ten badacz współczesnych stosunków międzynarodowych ocenił wówczas, 
że Rosja może jedynie czuć się pewnie jako posiadacz broni jądrowej i tym sa-
mym decydować o układzie sił nie tylko w republikach postradzieckich:

Atuty Stanów Zjednoczonych – supermocarstwa militarnego, ekonomicznego i naukowego 
– w światowej strukturze głównych sił są oczywiste. […] Udziałem Rosji pozostaje potęga 
jądrowa, szanse nadrabiania utraconego dystansu wraz z przeobrażeniami ustrojowymi oraz 
nowe mechanizmy zaawansowanej współpracy z postradzieckimi republikami, ekonomicznie 
obiektywnie zmuszonymi do ciążenia w stronę konfederacji8. 

Przewidując przyszły układ mocarstwowych stosunków, naukowiec progno-
zował, że „pozycje Stanów Zjednoczonych i spadkobierców Związku Radzie-
ckiego – zwłaszcza Rosji – pozostaną jednak najprawdopodobniej decydujący-
mi przez dłuższy jeszcze czas podmiotami światowych przemian”9. 

Oceniając z perspektywy kilkunastu lat zmiany polityczno-ekonomiczne, 
które zaszły w obydwu państwach, można uznać te słowa za niezwykle cel-
ne. W zestawieniu stu najpotężniejszych republik świata, które przygotował 
tygodnik „Wprost” w kwietniu 2000 roku, opierając się na danych z różnych 
źródeł (International Financial Statistics Yearbook, Honkong Statistics Department, 

6  Biorąc pod uwagę jeszcze relacje amerykańsko-rosyjskie sięgające kilkudziesięciu lat, aż do 2008 
roku, kiedy USA znalazły się w najgorszej w swej historii sytuacji kryzysu gospodarczego. W 2009 roku 
do roli dominujących aktorów gospodarczych z pewnością dołączyły Chiny i Japonia.

7  M. Dobroczyński, Stany Zjednoczone i Związek Radziecki w światowych stosunkach mocarstwowych, War-
szawa: UW 1992 r., s. 37. Naukowiec odnosi się w tym miejscu do książki senatora, wykładowcy aka-
demickiego Gerezo Harta z 1991 roku zatytułowanej Russia shakes the World („Rosja trzęsie światem” 
– tłum. A.K.). 

8  Ibidem, s. 51.
9  Ibidem, s. 53.
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The World Almanach 2000, danych tygodnika „Business Week”, „Fortune” i pol-
skiego Głównego Urzędu Statystycznego), to Stany Zjednoczone znalazły się 
na pierwszym miejscu na świecie z przychodem 8179 mld dolarów, a Rosja na 
jedenastym miejscu z przychodem 447 mld dolarów10.

Dotychczasowe badania obszaru problemowego koncentrowały się w zde-
cydowanej większości na prasie codziennej. Analizy dotyczące obecności USA 
i Rosji w rubrykach zagranicznych w polskiej prasie przeprowadził w 1994 roku 
Ośrodek Badań Prasoznawczych w Krakowie. Jacek Kołodziej, pracownik kra-
kowskiego Ośrodka Badań Prasoznawczych, tak oto skomentował wyniki ana-
lizy:

W ocenie badaczy Stany Zjednoczone to kraj, o którym prasa polska pisze najczęściej w serwi-
sach zagranicznych11. […] Jest to wizerunek niejednowymiarowej potęgi: prasa interesuje się 
równie mocno polityką, gospodarką, kulturą oraz nauką i techniką. Jednocześnie nasza prasa 
czuje respekt i podziw w stosunku do Stanów Zjednoczonych […]. Stany Zjednoczone, które 
są zarówno najczęstszym krajem pochodzenia głównego aktora działań, jak i najczęstszym 
miejscem aktywności zagranicznych podmiotów opisywanych przez prasę polską, mają zara-
zem najbardziej złożony obraz. Ten obraz, jak zwrócił uwagę badacz, nie jest taki przychylny 
w ocenie rządu, międzynarodowych organizacji czy działaczy państwowych12.

Podobne badania medioznawcze dotyczące obecności USA w serwisach za-
granicznych przeprowadzone za granicą, m.in. w Wielkiej Brytanii, wykazały, że 
Stany Zjednoczone to kraj, któremu media światowe poświęcają najwięcej miej-
sca, dlatego wszystkie większe brytyjskie gazety mają swoich korespondentów 
w Waszyngtonie. Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych przyciągają 
uwagę mediów światowych, niekiedy nawet w większym stopniu niż wydarzenia 
krajowe13. Brytyjski medioznawca John Street ocenia, że rolę i status czoło-
wych aktorów sceny politycznej w skali globalnej widać wyraźnie w serwisach 
zagranicznych środków masowego przekazu czasami jednoznacznie wyselek-
cjonowanych według jakiegoś klucza redakcyjnego: „Tworzenie obrazu świata 
jest naznaczone procesem włączania i wykluczania: niektóre kraje pojawiają 
się w narracji, a inne nie. Lecz nawet te, które są częścią opowieści, mogą być 
przedstawiane w szczególny sposób – stąd nacisk na skandale i korupcję”14. 

Drugim krajem, który znajdował się w centrum zainteresowań polskiej pra-
sy codziennej, była Rosja, co na początku lat 90. można wyjaśnić silnym po-
litycznym i gospodarczym uzależnieniem Polski od ZSRR. Upadek Związku 
Radzieckiego spowodował, że w polskiej prasie zaczęły się pojawiać informacje 

10  „Wprost” 2000, nr 15, s. 45.
11  J. Kołodziej, Obraz świata w polskiej prasie w 1994roku: liczby i stereotypy, „Zeszyty Prasoznawcze” 

I–II, 1995 r., s. 80.
12  Ibidem, s. 97.
13  M. Scammell, How the UK press viewed the US presidential election, „Journalism Studies”, t. 6, nr 2, 

s. 204.
14  J. Street, Mass media, polityka, demokracja, Kraków 2006, s. 26.
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z innych części świata niż tylko te z bloku socjalistycznego15. Jednocześnie ba-
dania OBP dotyczące prasy codziennej wykazały, że inaczej postrzegano Fe-
derację Rosyjską, a odmiennie Rosję jako jedną z republik byłego ZSRR (np. 
w obrazie Federacji Rosyjskiej na pierwszy plan wysuwały się neoimperializm 
i słaba gospodarka)16. 

Ryszard M. Machnikowski, socjolog z Uniwersytetu Łódzkiego, przebadał 
kilka tytułów prasowych, takich jak „Polityka”, „Nowe Państwo”, „Niedziela”, 
„Gazeta Polska” z drugiego półrocza 1995 i 1996 roku, porównując zainte-
resowanie gazet wydarzeniami u sąsiadów Polski, takich jak Białoruś, Czechy, 
Litwa, Niemcy, Rosja, Słowacja i Ukraina. Zestawienia liczbowe przedstawione 
w tabeli świadczą o tym, że spośród wymienionych krajów wybrane tygodniki 
najwięcej uwagi skupiły na największym sąsiedzie Polski czyli Rosji17. 

W tej książce analiza porównawcza zawartości publikacji w tygodnikach 
„Wprost”, „Polityka” i „Newsweek” ma wyjaśnić następujące problemy okre-
ślające obszar badawczy: 

1. Jaka jest rola prasy opiniotwórczej w kreowaniu obrazu stosunków Polski 
z Rosją i Stanami Zjednoczonymi? Czy tygodniki opinii popierają działa-
nia rządowe, MSZ i akcje dyplomatyczne w stosunku do USA i Rosji, czy 
też występują w opozycji do nich? Czy tygodniki prowadzą świadome lub 
nieświadome działania promocyjne USA i Rosji w ramach tzw. dyploma-
cji medialnej lub przeciwnie prowadzą kampanię przeciwko tym krajom?

2. W jaki sposób zmiany polityczno-społeczne w obydwu krajach były prze-
kazywane przez wybrane czasopisma opinii i jaki obraz państw kształtuje 
się po lekturze artykułów w świadomości polskich czytelników? 

3. Jakie występują podobieństwa i różnice w sposobie selekcji i przekazu 
informacji pomiędzy tygodnikami społeczno-politycznymi?

Sformułowanie problemów badawczych i wstępna analiza materiału pra-
sowego z ostatnich kilkunastu lat pozwalają na sformułowanie kilku hipotez 
badawczych:

1. Zawartość tygodników polityczno-społecznych „Polityka”, „Wprost” 
uległa dużym zmianom merytorycznym po 1989 roku (również w ser-
wisach zagranicznych). Rosnąca liczba publikacji dotyczących USA od-
zwierciedlała rozszerzający się horyzont prasy polskiej na Zachód oraz 
dynamiczne zmiany w polskiej polityce zagranicznej. Artykuły odno-
szące się do Rosji utrzymały się niezmiennie w dużej liczbie w działach 

15  W badanych tygodnikach opinii jeszcze na początku lat 90. można znaleźć informacje w serwi-
sach zagranicznych z takich krajów, jak Argentyna, Nikaragua, Kuba itd. Potem coraz więcej informacji 
zaczęto publikować z krajów Europy Zachodniej i nowych państw powstałych po upadku ZSRR, np. 
Litwy, Łotwy, Estonii.

16  J. Street, op.cit., s. 100.
17  R. Machnikowski, Wybrane tygodniki społeczno-polityczne o sąsiadach Polski [w:] Podmioty i przedmioty 

polityki w wybranych tygodnikach, (red. S. Dzięcielska-Machnikowska, J.F. Górski), Łódź 1997, s. 117.
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zagranicznych tygodników również po rozpadzie ZSRR w 1991 roku 
i utworzeniu Federacji Rosyjskiej. 

2. Mimo że tygodniki „Polityka”, „Wprost”i „Newsweek Polska” lokowane 
są w tym samym segmencie prasy opiniotwórczej, to często publikują 
one odmienne tematycznie teksty i przedstawiają odrębne stanowiska 
wobec analizowanych problemów. Wydaje się, że najbardziej wyraziste 
postawy wobec Rosji i USA prezentuje „Wprost”; „Polityka” stanowisko 
najbardziej konserwatywne, a „Newsweek Polska” stara się być najbar-
dziej neutralnym i zdystansowanym magazynem opinii.

3. Rola trzech tygodników opinii w polityce zagranicznej jest trudna do 
oceny, ale niewątpliwie znacząca. Według teorii prasoznawczych media 
mogą pełnić różnorodną funkcję: według koncepcji deterministycznej media 
sprzyjają polityce zagranicznej lub ją hamują, aktywnie w niej uczestniczą 
jako tzw. watchdog (czyli pies stróżujący lub obserwator). Druga koncepcja 
instrumentalna czyni media narzędziem wdrażania polityki zagranicznej, 
zakłada również, że media są manipulowane. Trzecia koncepcja współza-
leżności dyplomacji i mediów przyjmuje m.in., że media informują o jakichś 
wydarzeniach, gdy stosunki dyplomatyczne z danym krajem są napięte 
lub doszło do ich zerwania18. Wydaje się, że w kwestii kształtowania po-
glądów dotyczących Rosji i USA prasa opinii może bezpośrednio zmie-
niać światopogląd Polaków, zwłaszcza gdy odbiorcy po raz pierwszy 
spotkają się z jakimś wydarzeniem i nie posiadają innej wiedzy na ten 
temat19. Czytelnicy prasy opinii mogą otrzymywać informacje o Rosji lub 
USA, które wcześniej nie pojawiły się w żadnych innych środkach prze-
kazu, a pochodzą ze źródeł własnych korespondenta, współpracownika 
redakcji lub eksperta w danej dziedzinie. Autorka odrzuca w tym miejscu 
tezy badaczy mówiące o tym, że wpływ mediów na społeczeństwo jest 
niewielki, gdyż środki masowego przekazu nie mogą narzucić odbiorcom 
postrzegania rzeczywistości. Prasa opinii ma tę potencjalną siłę kiero-
wania uwagi na pewne wydarzenia w Rosji i USA, które nie wystąpiły 
w innych mediach. 

4. Wizerunek Rosji i USA jest często przez opinię publiczną postrzegany 
w uproszczony sposób jako jednoznacznie pozytywny lub negatywny. 
Obraz ten ewaluował wraz ze zmianami, które zachodziły zarówno w ba-
danych krajach, jak i w Polsce. Analiza dłuższego wycinka czasowego 
pozwoli na dokładne prześledzenie i odtworzenie tego procesu i potwier-
dzenie lub sfalsyfi kowanie wysuniętych hipotez. 

18  A. Malek, News Media and foreign relations, New Jersey 1996, s. 8–10 (za B. Ociepka, Komunikowanie 
międzynarodowe, Wrocław 2006, s. 67).

19  R. Bartoszcze, Integracja europejska w prasie polskiej [w:] Nowe media – nowe w mediach. W kulturze 
pierwszych stron, (red. nauk. I. Borkowski, A. Woźny), Wrocław 2005, s. 27.
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2. Metodologia badań prasoznawczych. Analizy treści 
a analiza zawartości prasy
Analizę prasy można przeprowadzić przy użyciu różnych metod badawczych, 
w zależności od tego, jaki jest postawiony problem badawczy. Liczne koncep-
cje teoretyczne analizy zawartości prasy, zarówno polskie, jak i zagraniczne nie 
przynoszą jednoznacznej defi nicji metody, określanej w języku angielskim ter-
minem content analysis, rosyjskim aнализ содержания, i francuskim analyse du messa-
ge. Krótkie wyjaśnienie różnic pomiędzy analizą zawartości a analizą treści ma 
w tym podrozdziale uzasadnić wybór metody badawczej. 

Analiza z greckiego oznacza rozbiór, czyli wyodrębnianie cech lub skład-
ników, badanie związków między nimi oraz „ukazywanie struktury badanego 
przedmiotu”20. Według Encyklopedii prasy analiza zawartości prasy „integruje 
badania we wszystkich trzech polach procesu masowego komunikowania: na-
dawcy – wytworu – odbiorcy”21. Prasoznawca Walery Pisarek zdefi niował tę 
metodę jako zespół różnych elementów:

[…] różnych technik systematycznego badania strumieni lub zbiorów przekazów, polegają-
cego w praktyce na możliwie obiektywnym (w praktyce zwykle: intersubiektywnie zgodnym) 
wyróżnianiu i identyfi kowaniu ich możliwie jednoznacznie skonkretyzowanych, formalnych 
lub treściowych elementów oraz na możliwie precyzyjnym szacowaniu rozkładu tych elemen-
tów i na głównie porównawczym wnioskowaniu, a zmierzającego do poznania innych elemen-
tów i uwarunkowań procesu komunikacyjnego22.

Analiza zawartości prasy została skodyfi kowana przez amerykańskiego 
naukowca Bernarda Berelsona w pracy Content analysis in communication research 
w 1952 roku. Badacz za kryteria poprawnej analizy zawartości prasy uznał: 
obiektywizm, systematyczność, ilościowość, uwzględnienie jawnych elementów 
przekazu23. 

Według Pisarka nie wszystkie elementy tej defi nicji w rozwoju metody za-
chowały aktualność i nie została ona powszechnie zaakceptowana w Polsce24. 
Dotyczy to zwłaszcza postulatu ograniczenia analizy do jawnych treści przeka-
zu, co wynikało zdaniem prasoznawcy z pomieszania fazy ustalenia kategorii 
analizy oraz fazy opisu i interpretacji przez Berelsona. Pisarek, pisząc o nie-
jawnych treściach przekazu, podkreślił, że nie można klasyfi kować tego, czego 
nie ma w tekście, ale można tę nieobecność zinterpretować25. Kryterium iloś-
ciowości przez długi czas uważano za najbardziej charakterystyczny rys ana-

20  J. Mądry, Charakterystyka metody [w:] Wstęp do prasoznawstwa, Katowice 1982, s. 171.
21  Encyklopedia wiedzy o prasie, Wrocław 1976 (Encyklopedia prasy, red. J. Maślanka, 1978), s. 9.
22  W. Pisarek, Analiza zawartości prasy, Kraków 1983, s. 45.
23  Ibidem, s. 29.
24  Ibidem, s. 30.
25  Ibidem, s. 31.
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lizy zawartości26. Takie podejście prezentuje również rosyjska badaczka Lary-
sa Fiedotowa w książce Analiza zawartości – socjologiczna metoda badania środków 
masowej komunikacji27: „Tym terminem – pisze autorka – oznacza się metodykę 
wykrywania częstotliwości pojawienia się w tekście określonych, interesujących 
badacza cech, która pozwala mu na wyciągnięcie konkluzji odnośnie do zamia-
rów twórcy tego tekstu lub możliwych reakcji adresata”. Krakowska badaczka 
Małgorzata Lisowska-Magdziarz także stoi na stanowisku, że analiza zawartości 
ma wymiar ilościowy, a nie jakościowy: „Analiza zawartości może prowadzić 
do ilościowego traktowania zjawisk, których nie trzeba lub nie da się opisywać 
w kategoriach ilościowych”28. 

Walery Pisarek uważa natomiast, że analiza zawartości jest współcześnie 
oparta na metodach nieobecnych przed trzydziestoma laty, ponieważ część ba-
daczy zrezygnowała z postulatu jawności i ilościowości29. Takie tendencje ba-
dawcze są charakterystyczne również dla zagranicznych publikacji: „Niektóre 
z tekstów dowodzą, że jest możliwa tylko ilościowa analiza zawartości. Jednak 
nowoczesne analizy pokazują jakościową technikę dyskursu analizy jako meto-
dę analizy zawartości”30. 

W polskim prasoznawstwie pojęcie ‘analizy zawartości’ było początkowo sto-
sowane zamiennie z terminem ‘analiza treści’. Socjolog Antonina Kłoskowska 
używała terminu ‘analiza treści’ na oznaczenie metody rekonstruującej społecz-
ny model promowany przez daną gazetę i funkcji przez niego pełnionych. Irena 
Tetelowska z Ośrodka Badań Prasoznawczych w Krakowie uważała, że analiza 
treści dotyka tylko jednego aspektu – polityki redakcyjnej, a analiza zawartości 
może mieć wiele aspektów i szczególny nacisk kładła na badanie „wytworów 
pracy dziennikarza, jego kompleksowej, szczegółowej analizy i oceny”31. 

Analiza treści będąca typem analizy zawartości ma węższy zakres, ponieważ 
stawia pytanie „co”, podczas gdy analiza zawartości stawia dodatkowe pytanie 
„jak”. W odróżnieniu od metody analizy zawartości, analiza treści jest: jakoś-
ciowa, selektywna, ilustracyjna i odkrywa ukryte znaczenia (podział za Denisem 
McQuailem32).

26  Takie stanowiska prezentują badacze Harold Lasswell, Kimberly Neuendorf, Oswald Holsti. 
27  Л.Н. Федотова, Analiza zawartości – socjologiczna metoda badania środków massowej komunikacji,  2001 

(tłum. tytułu i cytatu A.K.). Larysa Fiedotowa jest profesorem w Katedrze Dziennikarstwa Ekono-
micznego i Reklamy na Moskiewskim Państwowym Uniwersytecie im. Łomonosowa (MGU).

28  M. Lisowska-Magdziarz, Analiza zawartości mediów, Kraków 2004, s. 21.
29  W. Pisarek, Analiza zawartości prasy..., op.cit., s. 33 (opinię tę wyraził w swojej książce opublikowa-

nej w 1983 r.).
30  Media Content Analysis, The importance of  Qualitative Analysis & Best Practice Methodology, s. 10 

(tłum. A.K.).
31  I. Tetelowska, Szkice prasoznawcze, Kraków 1972, s. 102.
32  T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe, Warszawa–Kraków 1999, 2001, s. 188. Denis 

McQuail jest medioznawcą, specjalizuje się w badaniach nad komunikowaniem masowym. Na ryn-
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Rozróżniając metody badania prasy, warto jeszcze uwzględnić głos socjologa 
Józefa Sztumskiego, który uważa, że rozgraniczanie analizy zawartości od ana-
lizy treści nie jest ścisłe, ponieważ to, co kiedyś uważano za niemierzalne, dziś 
przy użyciu nowoczesnej aparatury może zostać zmierzone. Sztumski dodaje, 
że każda analiza jakościowa różni się stopniem złożoności, może być opisowa 
lub może prowadzić do wyjaśnienia zależności przyczynowych, zwłaszcza przy 
badaniach porównawczych i ocenie zaobserwowanych różnic33. Również praso-
znawca Józef  Mądry uważa, że „[…] każda analiza jakościowa, jeśli nie jest cał-
kowicie subiektywna, będzie używała jakichkolwiek wskaźników ilościowych, 
przynajmniej szeregując elementy, co do wielkości, kolejności, ważności”34. 

W tej pracy analiza zawartości według klasycznej defi nicji Berelsonowskiej 
nie będzie miała zastosowania. Takie badanie publikacji prasowych wymaga-
łoby ustalenia kodu, skalowania itd., a zatem stworzenia faz badawczych, nad 
którymi pracę musiałoby podjąć co najmniej dwóch koderów i które prowa-
dziłyby do uzyskania procentowych rezultatów. Taka analiza skupia się zasad-
niczo na powierzchniowej stronie wydarzeń opisywanych przez prasę, a prze-
cież nie wszystkie elementy wypowiedzi prasowej można przeanalizować pod 
kątem ilościowym (np. z uwagi na trudność w zakwalifi kowaniu informacji pod 
względem gatunkowym). Badanie tylko treści jawnych, na które kładzie nacisk 
analiza zawartości, oznaczałoby również powierzchowną analizę, podczas gdy 
badane tygodniki społeczno-polityczne publikują teksty pogłębione meryto-
rycznie, kształtujące opinię czytelników. Odbiorcy prasy opinii nie oczekują tre-
ści uproszczonych albo sensacyjnych, zwykle ich „pierwszy głód informacyjny” 
zaspokajają na bieżąco dzienniki, radio, internet, telewizja. Dlatego ważne jest 
uwzględnienie w badaniu, w takim stopniu, w jakim to możliwe, odkodowania 
znaczenia naddanego, ukrytego, które pozwoli na odtworzenie w miarę wierne-
go wizerunku Rosji i Stanów Zjednoczonych.

Autorka zamierza przebadać materiał prasowy, używając kryteriów analizy 
jakościowej, która ma przede wszystkim przynieść odpowiedź na pytanie, jak 
pisze się o Rosji i USA, a nie tylko co się pisze. Istotne znaczenie dla arty-
kułu mają tytuł oraz lid, który stanowi najważniejszą myśl artykułu, streszcza 
całościowy punkt widzenia autora i redakcji35. Według prasoznawcy Walerego 
Pisarka nagłówek jest niezwykle ważnym elementem tekstów publicystycznych, 

ku polskim wydano jego książkę Teoria komunikowania masowego, której redaktorem naukowym został 
T. Goban-Klas. 

33  J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 1999, s. 203.
34  J. Mądry, op.cit., s. 174.
35  W. Pisarek w książce Poznać prasę po nagłówkach prasowych, Kraków 1967, pisze, że „w większości 

zbadanych nagłówków wypowiedzi publicystycznych informacja o temacie zawarta jest albo w samym 
tytule głównym, albo w dodatkowych członach nagłówka, to znaczy w nadtytule czy podtytule”, s. 112. 
Dzisiaj ten układ nie jest już przestrzegany w każdym tekście publicystycznym, który z reguły jest ogra-
niczony do tytułu i lidu, a nie zawiera nadtytułu czy podtytułu. 
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ponieważ „[…] nie jest tylko retorycznym ozdobnikiem, może pomóc w zapa-
miętaniu treści wypowiedzi, rekapitulując jego główną myśl”. Równie znaczą-
ca jest jego funkcja wyjaśniająca, ponieważ „[…] przygotowuje ona na odbiór 
właśnie tych, a nie innych treści, aktywizując w jego umyśle wcześniej zdobytą 
wiedzę na dany temat”36.

Analiza tekstów z poszczególnych lat pozwoli na ustalenie takiego wskaźni-
ka jak częstotliwość pisania o danym kraju, co pomoże stwierdzić, czy któryś 
z nich jest traktowany przez gazety priorytetowo. Jest to czasem tendencja wi-
doczna już na okładce lub w układzie typografi cznym czasopisma, np. w rub-
rykach „Świat”, „Dossier”, „Sylwetki” itd. Ważnym elementem artykułów są 
także zdjęcia z podpisami, które podlegają pierwszej wzrokowej percepcji i za-
sadniczo powinny charakteryzować treść. 

Jakościowa analiza badania prasy pozwoli na odnalezienie pewnych prawid-
łowości w prasie opinii dotyczących Rosji i Stanów Zjednoczonych. Badanie 
powinno zatem przynieść odpowiedzi na kilka pytań (schemat ramowy pytań 
za Haroldem Lasswellem37):

1. Kto komunikuje? – pozwoli na analizę źródłowo-autorską publikacji; do-
wiadujemy się, kto jest autorem tekstu (dziennikarz redakcyjny, kore-
spondent, polityk, politolog, ekspert w danej dziedzinie itd.); poznajemy 
stosunek autora do prezentowanego tematu.

2. Co się komunikuje? – określi tematykę artykułów, ich aktualność, neutral-
ność, krytycyzm itd.

3. Skąd lub gdzie się komunikuje? – komunikat może pochodzić z instytucji, 
miejsca zdarzenia, agencji prasowej itd.

4. Jak się komunikuje? – każda wypowiedź prasowa musi odpowiadać okre-
ślonym wymogom treściowym i formalnym (styl pisania do określonej 
gazety, wymóg przekazania treści o charakterze światopoglądowym, 
ideologicznym).

5. W jakim celu się komunikuje? Z jakim skutkiem? – w wypadku tygodnika opi-
nii komunikuje się w celu ukształtowania światopoglądu, zmiany określo-
nej postawy. 

Odpowiedź na pytanie „z jakim skutkiem?” nie leży w zakresie tej pracy, 
ponieważ reakcje czytelników na publikacje są tylko częściowo znane z listów 
czytelników do redakcji drukowanych od 1991 roku (opinie czytelników z fo-
rów internetowych gazet nie będą brane pod uwagę).

Analiza będzie miała charakter porównawczy, który ujawni podobieństwa 
i różnice w podejściu do tematyki zagranicznej. Analiza porównawcza nie jest 
nową metodą, zdaniem Magdziarz-Lisowskiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego: 

36  Ibidem, s. 114.
37  H. Lasswell – teoretyk komunikacji i badacz polityki. 
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„zabieg porównywania stanowi jedną z najbardziej charakterystycznych właś-
ciwości analizy zawartości, poczynając od prekursorskiego studium Speeda 
z 1893 roku”38. 

Także według Walerego Pisarka analiza formy i treści przekazów może 
ujawnić różnice i podobieństwa zawartości poszczególnych gazet do tych sa-
mych wydarzeń39:

Porównując ze sobą zbiory przekazów różnych nadawców można: określić cechy nadawcy 
(jego intencje, nastawienie itp.) […], ujawnić oblicze ideowo-polityczne nadawcy i jego inte-
resy klasowe oraz strategię propagandową […], [możliwe jest] wykazanie wpływu politycznej 
orientacji różnych gazet (nadawców) na selekcję informacji o tym samym wydarzeniu40.

3. Kategoryzacja materiału prasowego, zasięg czasowy 
badania
Kategoryzacja uporządkuje materiał prasowy z okresu kilkunastu lat, a zatem 
będzie mieć charakter jakościowy. Przedmiotem badania w trzech tygodnikach 
„Wprost”, „Polityka” i „Newsweek Polska” będą zatem polityka wewnętrzna 
i zagraniczna Rosji oraz polityka wewnętrzna i zagraniczna Stanów Zjedno-
czonych, a także pośrednio ekonomia, ale tylko pojawiająca się w kontekście 
tematyki politycznej. 

Jednostkami badanymi będą materiały prasowe w różnych formach dzienni-
karskich, zarówno informacyjne, jak i publicystyczne: depesze, komentarze, syl-
wetki, reportaże, wywiady, korespondencje. Natomiast ze względu na charakter 
porównawczy pracy autorka dokona w badanym okresie periodyzacji. Najpierw 
przeanalizowane zostaną publikacje „Polityki” i „Wprost” od upadku ZSRR 
do końca 1995 roku. Drugi etap badawczy stanowić będą lata 2001–2004: do 
analizowanych publikacji dołączony zostanie wówczas „Newsweek Polska”, 
który wyszedł w Polsce pierwszy raz we wrześniu 2001 roku. Słuszne i zasadne 
byłoby porównanie trzech tytułów prasowych z tego samego okresu, autorka 
natomiast chce zbadać, czy po 2001 roku „Newsweek” opisuje Rosję i Stany 
Zjednoczone w podobnych kategoriach jak „Wprost” i „Polityka”, czy jest to 
punkt widzenia polonocentryczny, czy też „Newsweek” wydawany na licencji 
przedstawia swoim czytelnikom pewien „ustandaryzowany” obraz Rosji i USA. 
Pojawienie się nowego tytułu na polskim rynku prasowym zbiegło się niemalże 

38  M. Lisowska-Magdziarz, op.cit., s. 8. Autorka pisze, że Amerykanin J.G. Speed, jeden z prekurso-
rów analizy zawartości prasy, wykazał, iż w prasie nowojorskiej pomiędzy 1881 a 1893 rokiem znikały 
tematy naukowe, religijne i artystyczne, a w ich miejsce pojawiały się plotki, skandale i sport.

39  Ibidem, s. 53.
40  W. Pisarek, Analiza zawartości..., op.cit., s. 51.

Wprowadzenie metodologiczne do badanej problematyki 
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z atakami terrorystycznymi w Nowym Jorku i Waszyngtonie, co niewątpliwie 
wpłynęło na znakomitą sprzedaż tygodnika. Natomiast rok 2004, który zamyka 
analizowany okres, jest równie ważny dla Rosji, jak i dla USA, ponieważ prze-
łomowy z uwagi na kolejne wybory prezydenckie. Historyk Adam Bartnicki 
podkreśla również inne ważne fakty w tym czasie: „[…] przełom 2003/2004 
to także kilka wydarzeń, które mogą symbolizować ostateczny koniec epoki 
Jelcyna i prawdziwe rozpoczęcie ery jego następcy. Chodzi tu głównie o dymi-
sję szefa prezydenckiej administracji Aleksandra Wołoszyna (październik 2003), 
premiera Kasjanowa (luty 2004)”. Historyk, powołując się na Instytut Freedom 
House, ocenił, że 2004 rok „to ostatni rok względnej demokracji i wolności 
w Rosji”41. Te i inne wydarzenia szczegółowo odnotowała i komentowała pol-
ska prasa opinii. 

Porównywanie publikacji nawet z różnych okresów może pozwolić na 
uchwycenie pewnych tendencji w przedstawianiu Rosji i USA w prasie opinii, 
wskazać na przesłanki, którymi się kieruje, a które mogą być stałe lub o zmien-
nym charakterze.

41  A. Bartnicki, Demokratycznie legitymizowany autorytaryzm w Rosji 1991–2004, Białystok 2007, s. 14.



II. Zagadnienie wizerunku prasowego kraju. 
Czynniki wpływające na wizerunek państwa 
w świecie

1. Defi nicja wizerunku prasowego państwa
Wyrazy „obraz” i „wizerunek” mają bardzo zbliżone do siebie pola semantycz-
ne. Uniwersalny słownik języka polskiego wśród wielu znaczeń wymienia następują-
ce defi nicje terminu „obraz”1: 

– „widok kogoś lub czegoś przedstawiający się czyimś oczom”,
– „osoba, scena, rzecz odtwarzana w pamięci lub wyobrażana przez kogoś”,
– „całokształt jakichś spraw, całościowy opis kogoś lub czegoś, np. obraz 

epoki, społeczeństwa”,
– „wyobrażenie, jakie ktoś ma o czymś lub jakaś opinia na czyjś temat”.
Natomiast „wizerunek” według Uniwersalnego słownika języka polskiego jest to:
– „czyjaś podobizna, wyobrażenie czegoś, portret, obraz”,
– „sposób, w jaki dana osoba lub rzecz jest widziana i przedstawiana”2.
Słownik wyrazów obcych defi niuje „wizerunek” jako:
– „wizerunek jakiejś osoby lub instytucji tworzony przez inne osoby lub 

środki przekazu”3.
W literaturze przedmiotu spotyka się różne wymiary wizerunku m.in.: psy-

chologiczny („mówi o tym, w jaki sposób wizerunek powstaje i istnieje w umyśle 
odbiorcy”), socjologiczny („wskazuje na grupową i intencjonalną przynależność 
osób”), wymiar marketingowy („zakłada opisywanie go w kategorii wymiernej 
wartości dla osoby lub fi rmy”) i wymiar komunikacyjny („akcentuje głównie ka-
nały komunikacyjne, jakimi rodzi się informacja kształtująca obraz”)4. 

Wizerunek kraju nie jest czymś stałym, wprost przeciwnie zmienia się wraz 
z wewnętrzną aktywnością państwa i działaniami jego obywateli na arenie mię-
dzynarodowej. W związku z tym obraz państwa można podzielić na dwie kate-
gorie (za A. Jurijewem):

– jednolity, stabilny zbudowany ze stałych wartości, takich jak historia, geo-
polityka, miejsce wartości w systemie kulturowo-cywilizacyjnym w glo-
balnej przestrzeni […],

1  Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, t. 3 O-Q, Warszawa 2003, s. 37–38.
2  Ibidem.
3  E. Sobol, Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1996, s. 462.
4  T. Gackowski, M. Łączyński, Analiza wizerunku w mediach, Warszawa 2008, s. 83.
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– obraz krótkoterminowy, zmienny, aktualny, składający się głównie z ma-
teriałów środków masowego przekazu, narodowych kontaktów itd. […]. 
W ten sposób kształtowanie wizerunku jakiegoś państwa zachodzi para-
lelnie na dwóch poziomach: ofi cjalnym i prywatnym, opartym na indywi-
dualnej percepcji kraju i jego narodu5.

Obraz kraju w prasie nie jest kompletny i często bywa uproszczony, co jest 
związane również z niemożliwością przedstawienia wszystkich faktów. Ograni-
czenie, dysproporcje w obrazie danego kraju mogą wynikać z:

– limitu miejsca (liczba znaków ze spacjami) przeznaczonego w serwisie 
zagranicznym lub w rubryce „Świat”, „Na świecie” itd., coraz częściej 
w związku z publikowaną obok reklamą6,

– profi lu tygodnika, który ma nachylenia lewicowe, prawicowe lub inne,
– braku stałego korespondenta zagranicznego gazety i korzystania tym sa-

mym z informacji agencyjnych,
– słabych związków polityczno-społecznych danego kraju z Polską.
Prasowy wizerunek państwa jest niepełnym obrazem ukształtowanym kul-

turowo i językowo, ale jest narzuconym czytelnikom sposobem interpretacji 
rzeczywistości. Takie też głosy można spotkać wśród badaczy mediów: „Me-
dialny obraz świata jest raczej wykreowany, upowszechniony i narzucany niż 
współtworzony”7. Odbiorcy mediów kształtują swoje opinie na podstawie 
otrzymanych i przetworzonych informacji, przez co „wizerunek” jest sumą wy-
obrażeń i odczuć, czymś niestabilnym, zmieniającym się z doświadczeniem8. 

Obraz państwa w największym stopniu kształtuje historia, z czasem poszerza 
się umocniony przez stereotypy, które funkcjonują w mediach. Noshina Saleem 
z Uniwersytetu Punjab w Pakistanie zwraca uwagę na kilka czynników budują-
cych wizerunek kraju: „Obraz państwa może być defi niowany jako reprezenta-
cja pozytywnej lub negatywnej pozycji w mediach w kategoriach historycznych, 
politycznych, ekonomicznych, militarnych, dyplomatycznych i religijnych”9.

Z kolei Jan Woroniecki, polski ambasador i stały przedstawiciel RP przy 
OECD, łączy działania dyplomatyczne z mediami, przez co często górę nad po-
zytywnymi działaniami biorą wiadomości negatywne, ponieważ te w mediach 
szybciej i chętniej przyciągają uwagę odbiorców. Zdarza się zatem częściej, że 
słyszymy o porażkach dyplomatycznych niż o sukcesach. Ambasador uzasadnia 

5  А.И. Юрьев, Образ России в общественном сознании Индии в прошлом и настоящем, СПб 2003. 
6  Stanisław Janecki, naczelny tygodnika „Wprost”, od 2007 roku wprowadził ograniczenie na mak-

symalną długość tekstów do 9 tys. znaków, ale przeważnie artykuł ma 5 tys. znaków. Źródło: http://
www.bankier.pl/wiadomosc/Gadzet-rzadzi-prasa-1686048.html [dostęp: 20.06.2010].

7  T. Piekot, Obraz świata w polskich wiadomościach dziennikarskich [w:] Kreowanie światów w języku mediów, 
red. P. Nowak, R. Tokarski, Lublin 2007.

8  N. Saleem, U.S. Media Framing of  Foreign Countries Image: An Analytical Perspective, „Canadian Journal 
of  Media Studies”, t. 2(1), s. 135.

9  Ibidem, s. 136.
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to zjawisko następująco: „zasada medialna, według której częściej eksponuje 
się zjawiska spektakularne i negatywne niż pozytywne tendencje rozwoju, ale 
jednocześnie nie musi być »wypadkową przypadkową« tj. niezależnie od danego 
kraju się kształtującą”10. 

Dyplomata podkreśla, że wyobrażenie o danym kraju przekłada się na rze-
czywiste działania i inwestycje, dlatego należy o nie szczególnie dbać:

Wizerunek, jaki kojarzy się z danym krajem za granicą bądź jego symptomatyczny brak, ma 
konkretny wymiar dla interesów tego kraju. Korzystny lub nie. […] Pomaga lub przeszkadza 
w osiąganiu węzłowych celów polityki zagranicznej (przystąpienie do NATO i UE) i niejed-
nokrotnie wewnętrznej (osiąganie celów społeczno-gospodarczych)11.

Na wizerunek państwa składają się także działania najważniejszych osób 
w państwie: prezydenta oraz administracji rządowej. Równie ważny w postrze-
ganiu danego kraju jest rodzaj stosunków między państwami czy kraj, o którym 
się pisze, jest przyjacielem lub wrogiem danego państwa. Marta Ryniejska-Kieł-
danowicz z Uniwersytetu Wrocławskiego dostrzega dwa wymiary w wizerunku 
państwa:

[…] może być rzeczywisty, który odzwierciedla faktyczny stan państwa, jak również może być 
pożądany, czyli taki jaki państwo chce osiągnąć. Jednak możliwa jest sytuacja, w której mimo 
że państwo będzie się starało zmienić swój wizerunek i będzie stosowało liczne bodźce, które 
mają za zadanie zmianę w postrzeganiu, może mieć miejsce zjawisko przeciwne, tzw. fi ksacja, 
czyli utrzymywanie się wizerunku powstałego w przeszłości, choć zmienił się rzeczywisty 
obraz państwa12. 

Wspomniana fi ksacja może mieć źródła medialne, jednak bardziej prawdo-
podobne i długotrwałe jest utrzymywanie się wizerunku opartego na wydarze-
niach historycznych. 

2. Informowanie o wydarzeniach ze świata w serwisach 
zagranicznych
W części wprowadzającej warto zwrócić uwagę na jeszcze dwie istotne kwestie, 
a mianowicie informowanie w prasie o wydarzeniach na świecie oraz to, w jaki 
sposób się je przekazuje do publicznej wiadomości. Opublikowanie pewnych 
informacji o Rosji lub USA w mediach może powodować, że zostaną one uzna-

10  J. Woroniecki, Wizerunek Polski i lobbing w międzynarodowych organizacjach [w:] Kreowanie obrazu Polski 
w świecie, Nowy Sącz 1999, s. 61. Autor proponuje, aby wizerunek był kreowany przez władze, organi-
zacje społeczne i „szarych” obywateli.

11  Ibidem.
12  M. Ryniejska-Kiełdanowicz, Kształtowanie wizerunku Polski w UE [w:] Kształtowanie wizerunku, red. 

B. Ociepka, Wrocław 2005, s. 14.
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ne za ważniejsze od tych, które nie zostały w ogóle dostrzeżone. Informowanie 
o wydarzeniach na świecie należy przecież, jak słusznie zauważa Roman Bar-
toszcze, do sfery zobowiązań mediów funkcjonujących w systemie demokra-
tycznym. Badacz podkreśla, że:

Dostęp do informacji jest szczególnie ważny w sprawach zagranicznych, gdzie fakty i opinie 
nie mogą być zweryfi kowane przez osobiste doświadczenie. Media są w tej sferze istotnym 
źródłem uzyskiwania informacji oraz wiedzy, która może być modyfi kowana przez interper-
sonalne kontakty13. 

Zdecydowana większość odbiorców mediów nie jest w stanie dotrzeć do 
informacji zagranicznych, które z jakichś powodów zostały przemilczane. Mar-
szałek Sejmu RP Longin Pastusiak poruszył ten problem dostępu do informacji 
na konferencji zatytułowanej: „Polityka a środki masowego przekazu”. Senator 
stwierdził, że różnica między politykiem a dziennikarzem jest następująca: 

Polityk decyduje o losach ludzi, zaś dziennikarz powinien w pierwszym rzędzie informować 
i objaśniać. Powinien też brać na siebie odpowiedzialność za społeczne skutki błędów i niedo-
mówień lub wypaczeń w przekazywanych treściach. W konsekwencji ciąży na nim obowiązek 
naprawienia szkód. Niestety, w naszych warunkach nie mamy zbyt wielu przykładów na przy-
znawanie się mediów do błędów14.

Podobne uwagi do dziennikarzy kierował Adam Rotfeld, były minister 
spraw zagranicznych RP, na spotkaniu podsumowującym rok członkostwa 
Polski w Unii Europejskiej i stosunki polsko-rosyjskie. Jego zdaniem media 
odgrywają dziś ogromną rolę informacyjną i jednocześnie są odpowiedzialne 
w znacznym stopniu za poziom debaty publicznej:

Pierwsza sprawa to ten stopień wzajemnych pretensji i taki, co tu dużo mówić, wielki rozgłos 
medialny zyskały uroczystości w Moskwie, które doprowadziły do ochłodzenia stosunków 
polsko-rosyjskich […]. Tak się stało i ja uważam, że powinniśmy mieć wszyscy poczucie od-
powiedzialności za to, że prasa dzisiaj ma ogromny wpływ na kształtowanie stosunków mię-
dzynarodowych i tej władzy, którą prasa ma w swoim ręku, tej potędze musi towarzyszyć też 
poczucie odpowiedzialności. I o to bym apelował15. 

Richard Davis, autor książki The press and American politics, podkreśla, że ist-
nieje sprzężenie pomiędzy prasą a politykami, którzy ją wykorzystują do swoich 
celów: 

Ci, którzy tworzą politykę zagraniczną, często korzystają z bardzo wiarygodnego statusu prasy 
i dostępu do szerokiej publiczności, jak również chęci relacjonowania zadania administracji, 

13  R. Bartoszcze, Integracja europejska w prasie polskiej [w:] idem, W kulturze pierwszych stron, Wrocław 
2005, op.cit., s. 114 (red. nauk. I. Borkowski, A. Woźny).

14  http://www.senat.gov.pl/k5/agenda/seminar/040224.htm [dostęp: 8.10.2008]. Konferencja 
odbyła się w lutym 2004 roku w Warszawie.

15  http://www.kprm.gov.pl/archiwum/2130_13964.htm [dostęp: 8.10.2008].
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żeby przekazywać informacje zagranicznym rządom. To narzędzie jest zwłaszcza użyteczne, 
gdy żadna inna forma komunikacji nie istnieje16. 

Prasa okazuje się niezwykle ważnym instrumentem, gdy brakuje komunika-
cji pomiędzy krajami z powodu napiętej sytuacji dyplomatycznej i wtedy wy-
korzystuje się tzw. przeciek kontrolowany. Takie niepotwierdzone wiadomości 
częściej pojawiają się również w trakcie kampanii wyborczych. Zdaniem polito-
loga Marka Mazura, celem przecieku jest wywołanie reakcji na daną informację 
w mediach, co pozwala uzyskać kontrolę nad tym, czym w danym momencie 
zajmują się media17. 

Natomiast brytyjski badacz mediów John Street dostrzega tę silniejszą stro-
nę kreacyjną w mediach, widzi wspólną przestrzeń medialno-polityczną, która 
jest przedzielona granicą, ale to środki masowego przekazu decydują o osta-
tecznym obrazie rzeczywistości:

Kreując społeczeństwo (lub też wiele społeczeństw) media tworzą politykę. W sposób naj-
bardziej oczywisty osiąga się to poprzez przeciwstawianie „nas”, którzy czytamy i oglądamy, 
„im”, którzy podejmują polityczne działania. To proste posunięcie ustanawia politykę jako 
odrębną sferę życia. Wyznacza się też granice przestrzeni przeznaczonej dla polityki. Politykę 
defi niuje się jako działalność instytucji publicznych (parlament, usługi na rzecz ludności itd.), 
polityków i partii politycznych oraz grup nacisku. Uważa się, że ich działalność jest nastawio-
na na sprawowanie władzy oraz usankcjonowana jakimiś konstytucyjnymi zasadami18. 

Natłok polityki w środkach masowego przekazu powoduje, że na dalszy tor 
spychane są wiadomości społeczne i kulturalne i jest to zjawisko powszechne 
dotyczące mediów na całym świecie. Natomiast podejście mediów do polityki 
nie jest wszędzie takie samo, w ocenie polskiej reporterki pracującej dla BBC 
polskie media, informując o polityce, często wypaczają wolność słowa:

Wolność mediów nie oznacza, że zapycha się czas antenowy byle czym, jak w przypadku Pol-
ski -polityką. W polskich mediach króluje polityka i to w najgorszym jej wydaniu. Głównym 
kryterium wyboru newsa jest przecież to, na ile osób dana informacja ma wpływ, dla ilu oby-
wateli wiedza na dany temat jest ważna. […] Szef  newsroomu powiedział mi, że zaproszenie 
polityka do studia to ostateczność i w pewien sposób świadczy to o słabości dziennikarza, bo 
polityk do radia czy telewizji przyjdzie zawsze. On przecież na tym korzysta19.

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych zorganizował w Warszawie 
VIII Forum Polityki Zagranicznej w czerwcu 2008 roku na temat roli mediów 
w kształtowaniu polskiej polityki zagranicznej. Rozpiętość poglądów była do-

16  R. Davis, The press and American politics, New Jersey 2000, s. 42 (tłum. A.K.).
17  M. Mazur, Marketing polityczny. Studium porównawcze prezydenckich kampanii wyborczych, Warszawa 

2002, s. 139.
18  J. Street, op.cit., s. 49.
19  Wywiad z Dorotą Bawołek, polską korespondentką BBC, http://1000gp.ovh.net/dziennik [do-

stęp: 3.09.2008].
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syć duża, a stanowiska prelegentów niejednoznaczne: jedni posłowie ocenili, 
że media nie pełnią żadnej istotnej funkcji poza informacyjną, a najważniejsze 
kompetencje ma prezydent, który współpracuje z MSZ i premierem. Inni pre-
legenci stwierdzili, że rola mediów w polityce zagranicznej jest ogromna. Takie 
stanowisko zajął Paweł Kowal, były wiceszef  Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych RP, który podkreślił, że dla niego media stanowiły szybkie źródło infor-
macji, gdy pracował w ministerstwie: „Zanim przyszły te szyfrówki, raporty, 
wszystko można było przeczytać na portalach internetowych”20. 

Jednocześnie minister dodał, że media upraszczały przekazywane informa-
cje, a także zajmowały się ich interpretowaniem, m.in. zapraszając określonych 
ekspertów, oraz czasem ingerowały w wydarzenia i kreowały fakty21.

Ciekawe stanowisko w sprawie poziomu informowania polskiego społeczeń-
stwa o wydarzeniach zagranicznych zajęli dziennikarze akredytowani w Polsce. 
Oto fragment dyskusji z września 2004 roku opublikowany na łamach specjali-
stycznego magazynu dla dziennikarzy:

„Press”: […] O wydarzeniach na świecie, w Waszych krajach, czują się Panowie dobrze po-
informowani przez polskie media?
Cieński: Korespondencje zagraniczne w polskich mediach są na wysokim poziomie. W ogóle 
jest w nich o wiele więcej informacji zagranicznych niż w przeciętnej amerykańskiej gazecie.
Gnauck: Jest ich dużo, ponieważ polskie media czują się w obowiązku informować odbior-
ców o tym, co dzieje się na świecie. I co ciekawe: korespondenci zagraniczni polskich redakcji 
nie popełniają tego błędu, że ich teksty są hermetyczne. Oni zakładają, że czytelnik może się 
nie w pełni orientować w sprawach danego kraju, więc pedagogicznie tłumaczą, o co chodzi.
McQuaid: W kwestii zagranicznych korespondencji najbardziej polegam na polskiej prasie22.

A zatem, zdaniem dziennikarzy zagranicznych akredytowanych w Polsce 
czytelnicy polskiej prasy są bardzo dobrze informowani o sytuacji na świecie. 
Do podobnych wniosków można dojść, przeglądając nawet pobieżnie zagra-
niczne tytuły prasowe, a zwłaszcza w prasie codziennej, najwięcej miejsca po-
święca się na krajowe i lokalne wydarzenia. Jest to zrozumiałe, że informacje 
pochodzące z naszego obszaru są dla nas najważniejsze, informacje z zagranicy 
natomiast interesują nas już tylko z określonych powodów. W opinii znawcy ko-
munikowania społecznego niemieckiego badacza Michaela Kunczika jest kilka 
takich czynników:

– czynniki polityczne, ekonomia (PKB, indeks rozwoju gospodarczego),

20  W forum wzięli udział Jolanta Szymanek-Deresz, Andrzej Halicki, Andrzej Grzyb i Paweł Kowal, 
http://www.wirtualnemedia.pl/article/2354023_Za_malo_informacji_o_polityce_zagranicznej_w_
mediach.htm [dostęp: 19.12.2008]. Magazyn „Press” jest skierowany do dziennikarzy i pracowników 
mediów.

21  Ibidem.
22  W dyskusji wzięli udział: David McQuaid, szef  warszawskiego biura agencji Dow Jones Newswires, 

Jan Cieński z „Financial Times” i Gerhard Gnauck z niemieckiego dziennika „Die Welt”. Żródło: 
R. Gluza, Młodzi a wypaleni, „Press”, wrzesień 2004, s. 49.
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– wielkość kraju i liczba ludności, odległość (im dalej jest położony kraj, 
tym częściej relacje dotyczą jego elit),

– bliskość językowa23.
Znaczącym czynnikiem może być również wielkość danej gazety (jest to 

zmienna prawdopodobna), ponieważ zdaniem badacza duży dziennik w mniej-
szym stopniu wykorzystuje wiadomości agencyjne24. 

3. Selekcja informacji, koncepcja „uramowienia” i agenda 
setting w strukturze informacji zagranicznej
Selekcja informacji zagranicznych powoduje, że tylko niektóre wiadomości 
o tych krajach są uwzględnione, przez co powstaje pewien wykreowany obraz 
rzeczywistości w świadomości odbiorców. Informacje z zagranicy są dla więk-
szości społeczeństwa wiadomościami już raz lub dwukrotnie przetworzony-
mi, a wiarygodnymi w takim stopniu, w jakim wiarygodne jest źródło. Dlatego 
Michael Kunczik pisze, że nie może być to lustrzany obraz świata, tylko jego 
konstrukcja. „Ten świat jest skonstruowany dla odbiorców niedysponujących 
bezpośrednim dostępem do większości problemów, o których jest mowa w re-
lacjach. Jest on dla nich »faktyczną« realnością, choć tylko realnością z drugiej 
ręki”25. 

Koncepcja „selekcjonera informacji” została przedstawiona w 1947 roku 
przez psychologa społecznego Kurta Lewina, który wyobrażał sobie wiado-
mości jako kanał zawierający bramki kontrolowane przez gatekeepers, czyli selek-
cjonerów informacji26. Na podstawie badań Lewina jego asystent Carol Allen 
z Uniwersytetu Iowa w Stanach Zjednoczonych zastosował tę teorię do analizy 
zawartości prasy z uwzględnieniem osoby redaktora depeszowego w małej ga-
zecie i jego decyzji na kształt informacji27.

Z kolei badaczka komunikacji publicznej Pamela Shoemaker i wykładowca 
dziennikarstwa Stephen D. Reese z Uniwersytetu Texas w Austin (USA) wska-
zali na kilka poziomów w selekcji informacji, począwszy od kwestii warszta-
towych pracy dziennikarza, kwestii ekonomicznych funkcjonowania mediów 
na rynku aż po najwyższy poziom makro, który oznacza już działania różnych 
grup w ramach określonego kręgu kulturowego:

23  M. Kunczik, Jak powstają informacje [w:] Wprowadzenie do nauki o dziennikarstwie, Warszawa 2000, 
s. 112.

24  Ibidem, s. 116.
25  Ibidem, s. 129.
26  Journal of  broadcasting and electronic media [dostęp: 21.06.2010].
27  C. Allen, Foreign news coverage in selected U.S. newspapers 1927–1997 (etd.lsu.edu/docs/available/

etd-07082005-164140/.../Allen_dis.pdf), [dostęp: 21.06.2010].
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1. ustalony porządek, który ułatwia przetwarzanie dużej ilości informacji 
i wpływa na selekcję, taką jak terminy, zasada odwróconej piramidy, inne 
techniki mediów, […].

2. organizacyjne wzory narzucane przez właścicieli mediów, rutynowe pro-
cedury powszechne w mediach.

3. inne media lub poziom społeczno-instytucjonalny: obszary poza media-
mi, które mogą mieć na to wpływ, co jest wybrane lub odrzucone w se-
lekcji, włączając rząd, reklamy, grupy interesu.

4. społeczny poziom: ideologia i kultura28.
Z koncepcją „gatekeepingu” wiąże się rola zawodowa tzw. dziennikarza na-

głaśniającego, którego jedni teoretycy uważają za stronniczego, a inni za prze-
kaźnik informacji o działaniach władzy29. Michael Kunczik stwierdza, że ten 
pierwszy etap selekcji jest być może najważniejszy, ponieważ upublicznienie 
pewnych informacji wpływa ostatecznie na światopogląd społeczeństwa. „Se-
lekcjonerzy informacji decydują o tym, które wydarzenia staną się publicznie 
znanymi, a które nie, i przyczyniają się w ten sposób do formowania obrazu 
społeczeństwa i świata u odbiorców”30. 

Badacz, defi niując strukturę informacji, podkreślił, że musi mieć ona war-
tość (tzw. news value), co oznacza, iż dana wiadomość spotka się z zaintereso-
waniem odbiorców. Czynniki, które jego zdaniem mogą mieć wpływ na za-
interesowanie, to zaskoczenie, geografi czna bliskość, osobiste zaangażowanie 
w wydarzenie lub konfl ikty31. A zatem bardzo istotne pytanie, które musi posta-
wić sobie redakcja działu zagranicznego, brzmi – jaką wartość ma ta informa-
cja? Odpowiedź nie wydaje się prosta, gdyż selekcja wynika z licznych uwarun-
kowań, które znalazły się w centrum uwagi różnych badaczy komunikowania 
społecznego. Dzisiaj największe znaczenie dla badań nad selekcją informacji 
w mediach ma praca norweskiego socjologa Johana Galtunga i badaczki Marie 
Ruge, którzy wskazali na istnienie 12 czynników wpływających na uznanie in-
formacji za wartościową32:

– częstotliwość, 
– etnocentryzm,
– intensywność,
– jednoznaczność,
– ważność,
– zgodność,

28  Ibidem. 
29  B. Dobek-Ostrowska, Media masowe i aktorzy polityczni w świetle studiów nad komunikowaniem politycz-

nym, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004.
30  M. Kunczik, op.cit., s. 117.
31  Ibidem, s. 117.
32  Ibidem, s. 119.
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– zaskoczenie,
– ciągłość,
– komplementarność,
– odniesienia do narodów elitarnych,
– personifi kacja,
– negatywizm.
Chociaż początkowo uznano, że są to dosyć wątpliwe dowody naukowe, 

sprawdzono je empirycznie, m.in. badając publikacje amerykańskiego dzienni-
ka „New York Times”, co ostatecznie potwierdziło iż większość z tych czynni-
ków to uniwersalne cechy, którymi kierują się gazety na całym świecie33. Podob-
nie badania komunikowania masowego Denisa McQuaila wykazały w dużym 
stopniu zbieżność z koncepcją selekcji informacji Galtunga i Ruge i w rezul-
tacie potwierdziły istnienie pewnych tendencji charakterystycznych dla infor-
macji zagranicznych. „W mediach informacyjnych nadreprezentowane są elity 
społeczne i wiadomości ofi cjalne, wiadomości zagraniczne koncentrują się na 
bliższych, bogatszych lub silniejszych narodach, w wiadomościach dominują 
poglądy nacjonalistyczne (patriotyczne) i etnocentryczne”34. 

W strukturze wiadomości zagranicznej równie ważną rolę odgrywa tzw. ura-
mowienie (framing). Polega ono na wyeksponowaniu pewnych aspektów postrze-
ganej rzeczywistości w tekście komunikacyjnym w celu podkreślenia konkret-
nych problemów. Takie stanowisko zajmuje również angielski socjolog Erving 
Goffman, mówiąc, że „ramy czynią jednostki zdolnymi do posługiwania się 
informacjami do lokalizowania swojego miejsca w świecie, postrzegania świata 
itd.”35. Angielski medioznawca John Street uważa, że pojęcie ramy odnosi się do 
wiadomości „jako opowieści z narracją i bohaterami, którym przypisuje się siłę 
sprawczą i obarcza odpowiedzialnością”36. Z kolei amerykański badacz mediów 
i spraw publicznych Robert Entman z Uniwersytetu George’a Washingtona 
stwierdza, że: „Rama działa przez selekcję i podkreślenie pewnych cech rzeczy-
wistości, przy jednoczesnym maskowaniu innych, tak, aby opowiedzieć spójną 
historię o problemach, ich przyczynach, moralnych implikacjach oraz środkach 
zaradczych”37. Tych kilka stanowisk naukowych pokazuje, że rama będąca od-
powiednikiem kontekstu nadającego pozytywne lub negatywne zabarwienie jest 
również elementem perswazji lub manipulacji informacją.

Ostatnim istotnym pojęciem z punktu widzenia struktury wiadomości za-
granicznej jest agenda setting odnoszące się do hierarchizowania informacji 
w środkach masowego przekazu. To zjawisko opisał Maxwell E. McCombs 

33  R. Smith, On the structure of  foreign news, „Journal of  Peace Research” 1969, t. 6, nr 1, s. 23–35. 
34  T. Goban-Klas, op.cit., s. 45.
35  M. Kunczik, op.cit., s. 125.
36  J. Street, op.cit., s. 33.
37  Ibidem, s. 33.
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i David Show w 1972 roku w studium rozpatrującym rolę mediów w prezyden-
ckiej kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych w 1968 roku. Agenda setting 
to porządkowanie, stawianie w centrum zainteresowania pewnych tematów:

(...) sposób, w jaki środki masowego przekazu operują poszczególnymi tematami w kampa-
niach politycznych, ma wpływ na zachowania wyborców38.

Istnieje również druga hipoteza, która mówi, że media mogą mieć jedynie wpływ na to, co 
jest przedmiotem dyskusji w polityce, ale nie narzucają odbiorcom sposobu widzenia rzeczy-
wistości39.

Z kolei amerykański badacz David Waever, pisząc o zjawisku agendy, wysu-
nął dwie koncepcje: 

– media nie pokazują prawdziwej rzeczywistości w sposób lustrzany, ale ją 
kształtują, przez co ludzie postrzegają pewne zjawiska jako ważniejsze od 
innych spraw. 

– informacja częściej relacjonowana w mediach to informacja ważniejsza40.

4. Stereotypy dotyczące Rosji i USA i ich wpływ na obraz 
kraju w prasie
W artykułach prasowych dotyczących Rosji i USA, które będą przedmiotem 
analizy, można dostrzec stereotypizację, wynikającą z kulturowych uwarunko-
wań, w jakich pracują dziennikarze. Jacek Kołodziej z krakowskiego Ośrodka 
Badań Prasoznawczych w artykule Obraz świata w polskiej prasie w 1994 roku: licz-
by i stereotypy zwrócił uwagę, że prasa zniekształca niektóre wydarzenia, pozba-
wiając je pełnego kontekstu i zabarwiając poglądami redakcji lub dziennikarza. 
Zdaniem naukowca badanie obrazu świata powinno opierać się na wyszukiwa-
niu deformacji i wspomnianych stereotypów, które są skrótowe i syntetyczne, 
ale jednocześnie interesujące dla odbiorcy41.

Nasilenie negatywnych informacji medialnych o innym kraju w mediach 
może być celowym zabiegiem odwracającym uwagę społeczeństwa, może funk-
cjonować jako temat zastępczy lub – jak zauważa Beata Ociepka – „pozwala na 
wyciszenie innych konfl iktów wewnętrznych”42.

Za pierwszą pracę na temat stereotypu uznaje się książkę Public opinion Wal-
tera Lipmana, choć to pojęcie nie zostało u niego sformułowane explicite43. Lip-

38  M. Kunczik, A. Zięba, Wprowadzenie do nauki o dziennikarstwie i komunikowaniu masowym, Warszawa 
2000, s. 183.

39  R. Bartoszcze, Integracja europejska…, op.cit., s. 114.
40  W. Wanta, The public and the national Agenda: How people learn about important issues, New Jersey 1997 

[dostęp: 21.06.2010].
41  J. Kołodziej, op.cit.
42  B. Ociepka, Wizerunek wroga [w:] Komunikowanie międzynarodowe, Wrocław 2002, s. 215.
43  A. Schaff, Stereotypy a działania ludzkie, Warszawa 1981, s. 54.
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man zaznaczył, że człowiek w postrzeganiu rzeczywistości kieruje się zasadą 
ekonomii i na podstawie jednej dostrzeżonej cechy zaszeregowuje zjawisko do 
określonej kategorii, posługując się przy tym stereotypami, które ma w swej 
głowie44. Zdaniem polskiego socjologa Hieronima Kubiaka stereotypy znaczą-
co wpływają na nasz sposób myślenia o „innych” na różnych poziomach:

interweniują […] w proces komunikacyjny i dotyczą nie tylko obrazów narodów – państw, 
lecz także doktryn, instytucji, ruchów społecznych i partii politycznych. […] Dodatkowo 
komplikacja wynika z faktu, iż wśród interweniujących w ten proces stereotypów są zarówno 
stereotypy zmagazynowane w społecznej pamięci przez czas, jak i wizerunki własne, celowo 
tworzone przez poszczególne państwa, właśnie na użytek stosunków międzynarodowych, 
w tym przez działające w ich imieniu potężne profesjonalne instytucje. Są to zarówno image 
grupy własnej, jak i obrazy innych narodów – państw: sojuszników, konkurentów i wreszcie 
wrogów45.

Odpowiedź na pytanie: jaka jest różnica pomiędzy stereotypem a wizerun-
kiem, można według Michaela Kunczika sprowadzić do rozgraniczenia statycz-
no-dynamicznego, co oznacza w wypadku stereotypu zwykle długi czas two-
rzenia i funkcjonowania w społeczeństwie, natomiast w przypadku wizerunku 
zmiany dynamiczne, na które znacząco mogą wpływać doniesienia medialne. 
„Stereotyp jest z góry przypisany, a wizerunek tworzony i zmieniany – podkre-
śla niemiecki badacz”46. 

Dynamiczne ujęcie jest charakterystyczne dla wizerunku, ponieważ odzwier-
ciedla on zmiany sytuacji wewnątrz kraju i w relacjach z innymi państwami. 
Dlatego równie istotne jest określenie, z jakiego rodzaju stereotypami mamy do 
czynienia: czy mają one charakter negatywny czy pozytywny? 

Percepcję obcych narodowości w społeczeństwie polskim badał m.in. Jan 
Błuszkowski z Uniwersytetu Warszawskiego. Według niego strukturę percep-
cyjną narodu tworzą cechy przypisywane danemu narodowi, a ona jest ukryta 
i odkrywana tylko na drodze empirycznej47. Natomiast w samym stereotypie 
naukowiec wyróżnia komponent emocjonalny przejawiający się jako uczucie 
sympatii lub wrogości oraz komponent ewaluatywny, który tworzy oceny war-
tościujące48. 

Pisząc o wizerunku Rosji i Ameryki, warto zwrócić uwagę na to, w jaki 
sposób Rosjanie i Amerykanie są oceniani w badaniach socjologicznych przez 
polskie społeczeństwo, którego częścią są przecież dziennikarze i redaktorzy 
kształtujący sądy i opinie na ich temat. Wspominany już kilkakrotnie Michael 

44  Ibidem, s. 51.
45  H. Kubiak, Stereotypy etniczne a komunikacja międzynarodowa, „Przegląd Polonijny” 1993, nr 93/4, 

s. 25–50.
46  M. Ryniejska-Kiełdanowicz, op.cit., s. 13.
47  J. Błuszkowski, Stereotypy a tożsamość narodowa, Warszawa 2005, s. 118.
48  Ibidem, s. 27.
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Kunczik zauważa, że stereotypizowanie tekstów dziennikarskich jest swego ro-
dzaju normą, niepodważaną przez inne osoby z tego samego kręgu kulturowe-
go, które mają świadomość obecności stereotypów narodowych. „[…] przesądy 
i stereotypy czy też obraz świata samego reportera przenikają do przekazywanej 
relacji, w tym do określonych zjawisk, i nie poddawane są krytycznemu osądo-
wi, ale uchodzą za kulturowe oczywistości”49.

Badania socjologiczne dotyczące postrzegania innych narodowości przez Po-
laków pokazały, że Polacy rozróżniają w swojej percepcji kilka typów narodów. 
Amerykanie są ujmowani jako ludzie aktywni i przedsiębiorczy, w ich obrazie 
przeważają cechy socjoekonomiczne, więc zaliczeni zostali do typu tworzącego 
historię, a więc do „narodów demiurgicznych”50. Inne badania warszawskiego 
Instytutu Spraw Publicznych dotyczące sojuszników i wrogów Polski wykazały, 
że Polacy postrzegają Stany Zjednoczone jako jednego z najważniejszych sojusz-
ników, a w dalszej kolejności umieścili Czechy, Wielką Brytanię, Niemcy, Francję, 
Słowację, Węgry, natomiast na ostatnim miejscu uplasowała się Rosja51.

Według ustaleń Instytutu Badań Publicznych wizerunek Stanów Zjednoczo-
nych jako prawdziwego sojusznika od wielu lat wydaje się nie do podważenia52, 
sondaż Centrum Badania Opinii Społecznej z lipca 2008 roku przeprowadzony 
przed podpisaniem umowy o instalacji tarczy antyrakietowej na terenie Polski 
pokazał jednak, że 34 procent Polaków uważa, że USA negatywnie wpływają 
na świat, podczas gdy 25 procent było przeciwnego zdania. 74 procent po-
strzegało USA jako państwo ingerujące w polską politykę („USA nadużywają 
siły, aby podporządkować sobie Polskę”)53. Oczywiście ten stereotyp defi niu-
jący obraz USA w polskim społeczeństwie zmienił się wraz w zewnętrzną ak-
tywnością tego państwa w świecie, kwestią wizową oraz działaniami USA na 
Bliskim Wschodzie, co nie podważa ciągle silnej pozycji tego kraju w grupie 
sojuszników Polski.

Rosjanie w badaniach struktury percepcyjnej Błuszkowskiego pojawili się 
w grupie „narodów zacofanych” jako ludzie „nadużywający alkoholu, niego-
spodarni, brudni, towarzyscy, zacofani i weseli”54. Te badania potwierdzają 
również sondaże przeprowadzone przez inne instytucje: te z lat 90. ujawniły, 
że Polacy widzą Rosjan jako ludzi zaborczych, skłonnych do panowania nad 
innymi55. Z sondaży CBOS z lat 1994 i 1996 wynika, że Polacy postrzegają 

49  M. Kunczik, Jak powstają..., op.cit., s. 119.
50  Ibidem, s. 245.
51  J. Ćwiek-Karpowicz, Opinia publiczna o obawach i nadziejach wobec Rosji i Niemiec, Warszawa 2002, 

s. 2.
52  Ibidem.
53  http://wyborcza.pl/1,75478,5698243,Kiepski_image_USA.html [dostęp: 27.03.2009].
54  J. Błuszkowski, Stereotypy..., op.cit., s. 57.
55  Sondaże CBOS; Nasz stosunek do innych narodów, Warszawa 1994, s. 14–15 i Stosunek Polaków do 

innych narodowości, Komunikat z badań CBOS, Warszawa 1996, s. 10.
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Rosjan nie tylko jako ludzi leniwych i biednych, niekulturalnych i aroganckich, 
ale także otwartych i życzliwych, lubiących się bawić, gościnnych i nadużywa-
jących alkoholu56. Ponadto, badania wykazały, że Polacy przypisują Rosjanom 
militarystyczne skłonności oraz podstępność, co wywołuje niepokój i poczucie 
zagrożenia57. W raporcie Instytutu Spraw Publicznych z 2005 roku Rosja znala-
zła się na czele państw postrzeganych jako te, które najbardziej zagrażają Polsce 
(a dalej: Niemcy, Białoruś, kraje arabskie)58.

Jak widać negatywny stereotyp dotyczący ciągłego ingerowania Rosji od lat 
dziewięćdziesiątych w politykę innych państw nie zmienił się mimo wstąpienia 
Polski do NATO. Joanna Ćwiek-Karpowicz podkreśla, że „mimo zakorzenie-
nia Polski w strukturach euro-atlantyckich obawy w stosunku do Rosji nie tyl-
ko nie ulegają zmniejszeniu, lecz wręcz umacniają się”59. Warto w tym miejscu 
przytoczyć jeszcze jedne badania, tym razem dotyczące obrazu Polski w prasie 
sowieckiej, którą analizował Artur Życki z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
w Kielcach. Badacz doszedł do wniosku, że wzajemne uprzedzenia ciągle (lub 
od kilkudziesięciu lat) generują żywe stereotypy.

[…] stereotypy, jakie funkcjonowały we wzajemnym postrzeganiu siebie Polaków i Rosjan, 
przez wieki nie uległy praktycznie zmianie. One tylko poszerzały się, umacniały, rozbudowy-
wały lub nakładały na siebie, ale zasadniczy wizerunek pozostał ten sam. Była nim wrogość, 
pogarda, strach, co tylko powodowało kumulowanie się negatywnych konotacji60.

Wszystkie wymienione tu wyniki badań opinii publicznej, które pochodzą 
z różnych źródeł, powinny zrekonstruować w miarę spójny obraz państwa, 
chociaż prasoznawcy (m.in. Jacek Kołodziej) uważają, że uzasadnione jest po-
równywanie obrazu państwa z badaniami socjologicznymi; natomiast prasa jest 
łagodniejsza w ocenie niż ludzie odpowiadający na pytania ankieterów, więc to 
nie tylko ona utrwala negatywne stereotypy61.

Henryk Pietrzak w artykule opublikowanym w sierpniu 2005 roku przez 
„Gazetę Wyborczą” Obraz medialny Rosji i Rosjan – budowanie nowych stereotypów 
przytoczył badania PSB (dawniej Pracowni Badań Społecznych) i ocenił wza-
jemne postrzeganie dwóch narodów jako stereotypową polaryzację, a infor-
mowanie w polskich i rosyjskich mediach za asymetryczne, gdyż w rosyjskich 
znacznie intensywniej mówi się o innych państwach niż o Polsce, podczas gdy 
w Polsce o Rosji informuje się w zasadzie bez przerwy.

56  J. Błuszkowski, Stereotypy..., op.cit., s. 57. 
57  Ibidem.
58  J. Ćwiek-Karpowicz, op.cit., s. 4.
59  Ibidem, s. 1.
60  A. Życki, Wizerunek Polski i Polaków w prasie sowieckiej w okresie międzywojennym, „Zeszyty Praso-

znawcze” 2006, R. XLIX, nr 3–4, s. 97.
61  J. Kołodziej, op.cit., s. 103.
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[…] wzajemne postrzeganie się tych dwóch narodów jest zdecydowanie asymetryczne. Polacy 
prezentują opinie bardziej negatywne, generowane przez pryzmat wydarzeń politycznych. Ro-
sjanie zaś odwołują się częściej do pozytywnych aspektów historycznych i społecznych62. […] 
Wyraźny i akcentowany przez polityków status „wroga” nieuchronnie będzie prowadził do 
stereotypowego rozgraniczania i konfrontowania argumentacji w kategoriach: „my” i „oni”. 
Na razie respondenci rosyjscy zdecydowanie lepiej wyrażają się o Polsce i Polakach niż rodzi-
mi ankietowani o Rosji. Przekaz medialny po stronie rosyjskiej nie jest jeszcze tak intensywny 
i jednoznaczny. […] Jak się wydaje znajdujemy się obecnie w fazie przewartościowań stereo-
typów wzajemnych, ale kierunek tych zmian nie jest korzystny63. 

Czy media mogą zmieniać stereotypy wpływające na wizerunek kraju? Jest 
to możliwe, o ile wszystkie środki masowego przekazu będą dążyć do obale-
nia danego stereotypu. Druga, równie istotna sprawa to rozwijanie współpracy 
kulturalnej, zwłaszcza w sytuacji gdy stosunki polityczne są napięte, dzięki cze-
mu nadal utrzymuje się relacje międzypaństwowe. Henryk Pietrzak idzie nawet 
dalej, gdy stwierdza: 

[…] elementy wymiany kulturalnej na ogół burzą negatywne stereotypy. Jeśli taka wymiana 
zostaje ograniczona lub zablokowana, wówczas negatywny obraz medialny, związany z wyda-
rzeniami politycznymi, nie ma żadnej przeciwwagi, dającej oparcie w pozytywnych emocjach 
wzajemnych64.

Józef  Kukułka, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, konstatuje, że do-
piero eliminacja zdeformowanego wizerunku kraju z życia międzynarodowe-
go jest możliwa, gdy wykona się w tym kierunku wiele pracy, m.in. „uwolni 
podmioty stosunków międzynarodowych od obciążeń geopolitycznych i ideo-
logicznych”, co wydawać się może zadaniem niewykonalnym, natomiast już 
postulowane dalej przez politologa tworzenie nowych norm jest zasadne, o ile 
oparte jest na zasadach partnerstwa65. 

5. Znaczenie obiektywizmu dziennikarskiego i wpływ 
języka artykułów prasowych na kształtowanie obrazu 
państw 
Tygodniki opinii kierują swoje treści do czytelników w różnych kategoriach 
wiekowych, co wiąże się z koniecznością użycia odpowiedniego języka. Pra-

62  H. Pietrzak, Obraz medialny Rosji i Rosjan – budowanie nowych stereotypów [w:] Media elektroniczne w pro-
cesie komunikacji rynkowej, red. M. Duczmal, B. Nierenberg, Opole 2005, s. 224. H. Pietrzak zaznaczył, 
że wyniki sondażu PSB były odpowiedzią na analogiczne ekspertyzy Rosyjskiego Centrum Badania 
Opinii Publicznej. 

63  Ibidem, s. 226–227.
64  Ibidem, s. 225.
65  J. Kukułka, Postrzeganie międzynarodowe, Warszawa 1992, t. 16, s. 91–103.
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sa opinii oprócz podstawowej funkcji informacyjnej pełni jeszcze ważniejszą 
funkcję edukacyjną, objaśniającą wydarzenia – ustosunkowuje się do nich zgod-
nie ze swoją linią programową. 

W podręcznikach akademickich sporo pisze się na temat obiektywizmu 
dziennikarskiego, który jest ideałem liberalnych teorii prasoznawczych. W prak-
tyce dziennikarze zdają sobie sprawę z licznych ograniczeń, jakie napotykają 
w swojej pracy zawodowej, a obiektywizm jest w zasadzie ideałem, do którego 
powinno się dążyć. Jeśli wziąć jeszcze pod uwagę genologię dziennikarską, to 
w grupie tych najbardziej obiektywnych gatunków znalazłyby się te najkrótsze 
formy informacyjne, wzmianki i depesze. Tomasz Goban-Klas z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego defi niuje obiektywizm jako próbę zdystansowania się od tego, 
o czym się pisze czy mówi: „Obiektywizm wyraża się w przekonaniu, że można 
uniknąć zajęcia stanowiska wobec prezentowanych zjawisk i neutralnie relacjo-
nować fakty”66. Z drugiej strony medioznawca zaznacza, że „[…] obiektywność 
odnosi się jedynie do wielu szczegółowych rodzajów lub gatunków dziennikar-
skich. […] różne bowiem media i przekazy, przedstawiając różne punkty widze-
nia, dają pełniejszy obraz otaczającej rzeczywistości społecznej”67. 

Tygodniki opinii są właśnie takimi środkami przekazywania informacji, od 
których wręcz oczekuje się informacji subiektywnych, perswazyjnych, takich, 
które ukształtują nasz światopogląd. Piszący również starają się przekonać 
czytelników do zaakceptowania pewnej hierarchii wartości. Mogą zrobić to za 
pomocą takich gatunków publicystycznych, jak komentarz, reportaż, wywiad 
czy felieton, które są nasycone słownictwem nacechowanym wartościująco lub 
emocjonalnie, zwykle intencjonalnie wpływającym na czytelników. Walery Pi-
sarek, przeprowadzając analizę kilku tytułów prasy codziennej z 1991 roku pod 
kątem obecności środków perswazyjnych, stwierdził, że piszący świadomie lub 
nieświadomie urabiają opinie czytelników68. Podobnie w angielskojęzycznej li-
teraturze przedmiotu mówi się o różnych formach stronniczości języka pra-
sy tzw. mimowolnej, wynikającej z ograniczonego czasu i miejsca w gazecie lub 
propagandowej stawiającej w korzystnym świetle partię lub polityka w relacjach 
zagranicznych69. 

Zdaniem językoznawcy Ryszarda Tokarskiego język środków masowego 
przekazu nie stanowi odrębnej odmiany języka polskiego, a granica pomiędzy 
perswazją a manipulacją jest bardzo płynna, zwłaszcza gdy jest ukryta:

Bo język mediów jest językiem celowo kreatywnym. Wielu polityków z różnych, czasem 
krańcowo przeciwstawnych opcji używa takich terminów, jak: ojczyzna, patriotyzm, wolność, 
sprawiedliwość itd. To są słowa szczególnie naaksjologizowane. Gdyby znaczyły one to samo 

66  T. Goban-Klas, op.cit., s. 162.
67  Ibidem, s. 163.
68  W. Pisarek, Analiza zawartości..., op.cit., s. 67.
69  J. Street, op.cit., s. 18.
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w ustach każdego z mówiących, wówczas nie byłoby istotnych różnic politycznych. Problem 
polega na tym, że słowa różnią się nie tyle ogólnym znaczeniem, ile konotacjami. Jest to gra 
na konotacjach – niby mówimy o tym samym, w warstwie aksjologicznej przypisujemy jednak 
słowom zupełnie inne cechy, zależne, w tym wypadku, od programu partii politycznej czy 
indywidualnego nadawcy70.

Według Danuty Kępki-Figury i Pawła Nowaka medialny obraz świata nie 
jest tym samym, co językowy obraz świata, który jest jego reinterpretacją71. Au-
torzy podkreślają, że to, w jaki sposób używamy języka, pokazuje naprawdę, 
jakimi jesteśmy ludźmi: „język nie tylko informuje o rzeczywistości, ale i o spo-
sobie myślenia o niej”72. Tak jest z językiem mediów, który otrzymuje odbiorca, 
jest to obraz oceniony, przetworzony, skonstruowany na podstawie jakiegoś 
doświadczenia kulturowego. Co istotne, autorzy, próbując zdefi niować język 
medialny, dochodzą jeszcze do innego wniosku, a mianowicie kwestii manipu-
lowania informacją: „[…] świadomość pewnej odmienności świata przedsta-
wionego w mediach może być rozpatrywana w kontekście manipulacji samą 
informacją”73. 

Celowe manipulowanie wiadomościami nie tylko jest odczuwalne przez 
odbiorców, ale i sami dziennikarze zdają sobie sprawę z tego, że przynależą 
do pewnego systemu, w którym wartościowa jest szybka informacja, najlepiej 
od wyżej postawionych osób, mogących w sposób zamierzony manipulować 
dziennikarzami. 

Świadomość celowego kierowania uwagi społeczeństwa na pewne aspekty 
rzeczywistości była również nieobca jednemu z najbardziej znanych na świecie 
polskich reporterów – Ryszardowi Kapuścińskiemu. Reporter uważa, że łatwo 
zmanipulować ludzi niemających na dany temat wiedzy, a którą dostarcza im 
się w ciągu kilku minut w „pigułce”: „Ta kreowana nowa rzeczywistość staje 
się na skutek łatwiejszej dostępności – jedyną jaką znamy, wyłączną. Rzeczy-
wistość kreowana jest jednak zdradzieckim owocem selekcji, manipulacji, my-
lącego skrótu. Wydarzenie, które trwało kilka godzin, musimy pokazać w kilka 
sekund”74.

Kapuściński odwołuje się tutaj głównie do przekazów telewizyjnych i radio-
wych, ale selekcja i skrótowość w jednakowym stopniu dotyczą prasy opinii, tyle 
że tygodniki w porównaniu z dziennikami mają o wiele bardziej komfortową 
sytuację z uwagi na mniejszą częstotliwość wychodzenia.

70  http://www.forumakad.pl/archiwum/2004/12/24-bn-o_jezyku_w_mediach%20.htm [dostęp: 
21.06.2010].

71  D. Kępka-Figura, P. Nowak, Językowy obraz świata a medialny obraz świata, „Zeszyty Prasoznawcze” 
2006, R. XLIX, nr 1–2, s. 62.

72  Ibidem, s. 52.
73  Ibidem, s. 57.
74  R. Kapuściński, Lapidarium, Warszawa 2002, s. 30.
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Również Tomasz Goban-Klas stwierdza, że media pełnią różne funkcje, 
w tym „zwierciadła wydarzeń”,

zakładającego w miarę wierne odbicie […], w którym kąt i kierunek zwierciadła jest określany 
przez dysponentów mediów, zatem jesteśmy ograniczeni, w tym co widzimy; fi ltr – działający 
selekcyjnie, przybliżający pewne wydarzenia, zamykający widok na inne, ekran lub bariera 
wskazująca, że media mogą oddzielić nas od rzeczywistości, poprzez rozrywkę lub propagan-
dę, dostarczając fałszywego obrazu rzeczywistości75. 

Odczytanie wspomnianej manipulacji czy perswazji w tekstach prasowych 
nie jest zawsze łatwe, najtrudniejsze dla osób mało wyedukowanych medialnie 
lub słabiej wykształconych. Językoznawca Jerzy Bralczyk uważa, że pojęcia te 
są nieostre i czasem trudno stwierdzić ostatecznie ich obecność: „Narzędziem 
manipulacji językowej jest tzw. implikatura, czyli wprowadzenie sugestii sądu, 
który jest konwencjonalnie oczywisty, ale bezpośrednio niewyrażony”76. 

W ocenie innego językoznawcy, Grażyny Majkowskiej z Instytutu Dzienni-
karstwa Uniwersytetu Warszawskiego, jedną z najistotniejszych cech języka me-
diów ostatnich lat jest spotęgowanie jego wyrazistości, co widoczne jest przede 
wszystkim w obszarze frazeologii i słownictwa. Te zmiany zdaniem autorki są 
wynikiem dużej konkurencji na rynku mediów, a czynnik ekonomiczny często 
decyduje o publikacji lub jej zdjęciu.

Wśród zagranicznych badań nad językiem publikacji prasowych warto od-
notować studium Edwarda Hermana i Normana Chomsky’ego z 1998 roku 
dotyczące języka prasy amerykańskiej. Naukowcy na podstawie analizy po-
równawczej artykułów doszli do wniosku, że prasa amerykańska jest wbrew 
obiegowym opiniom nieobiektywna, zwłaszcza gdy opisuje działania zbrojne 
poza granicami kraju. „Prasa amerykańska wykazuje się systematyczną stronni-
czością polityczną w serwisach zagranicznych” – czytamy konkluzję badaczy77. 
Chomsky i Herman dostrzegli również wiele czynników, które generują taki po-
ziom artykułów, a na które składają się w najszerszym zakresie uwarunkowania 
własnościowe i prawne, a w najwęższym redakcje z decyzyjnymi redaktorami 
naczelnymi lub prowadzącymi. Stąd zarzuty ze strony Hermana i Chomsky’ego 
o tendencyjność, elastyczne dostosowywanie się do zmian politycznych, a na-
wet zwykłe tchórzostwo: „większość stronniczych wyborów w mediach jest 
skutkiem preselekcji dokonywanej przez ludzi uległych, według ich osobistych 
przekonań oraz przystosowania się pracowników do ograniczeń właściciel-
skich, organizacyjnych, rynkowych czy narzucanych przez władzę polityczną”78.

75  T. Goban-Klas, op.cit., s. 116. Goban-Klas pisze, że media mogą być również metaforycznie po-
strzegane jako okno, drogowskaz, forum lub scena, a zatem narzędzia umożliwiające poznanie świata 
i interpretowanie go. Goban-Klas dokonuje rozróżnienia mediów za Denisem McQuailem. 

76  J. Bralczyk, Manipulacja językowa [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków 2008, s. 247.
77  J. Street, op.cit., s. 25.
78  Ibidem.
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Herman i Chomsky postawili hipotezę, że prasa amerykańska wspiera inte-
resy polityki zagranicznej rządu amerykańskiego, ponieważ sama jest tworem 
ideologicznym. Czy tę hipotezę można traktować jak zarzut? Co z postulatem 
obiektywizmu? Jak się okazuje, nie osiągają go najbardziej znane tytuły prasowe 
na świecie, takie jak „The New York Times”. Tomasz Goban-Klas pisze, że 
kilka ważnych gazet amerykańskich nie przeszło testów obiektywności. „Liczne 
badania poświęcone obiektywności dziennikarskiej wykazują, że w każdym ma-
teriale dziennikarskim kryje się określona perspektywa ideologiczna”79. 

Jakie mogą mieć zatem oczekiwania czytelnicy prasy opinii, skoro najbar-
dziej znane gazety na świecie nie są obiektywne? Odpowiedź jest prosta – nie 
wszystkie gazety powinny być obiektywne. Gdy znamy lub potrafi my określić 
światopoglądowy, ideologiczny profi l gazety, nie oczekujemy niczego ponad 
znakomity warsztat dziennikarski, interesujący temat. W końcu różnorodność 
tytułów prasowych świadczy nie tylko o konkurencyjności rynku prasy, ale 
i o poziomie jego dojrzałości.

Ryszard Machnikowski, socjolog z Uniwersytetu Łódzkiego, oceniając teks-
ty prasowe publikowane w wybranych polskich tygodnikach, doszedł do takiej 
samej konkluzji, jak Herman i Chomsky. Machnikowski stwierdził, że prasa 
polska jest mało obiektywna, a dziennikarze często nie oddzielają faktów od 
opinii: „[…] Dziennikarze patrzą na problemy przez pryzmat swoich poglądów 
politycznych. Jest to normalne i samo w sobie nie stanowiłoby problemu, gdyby 
nie to, że nie przyznają się oni do tego stanu rzeczy lub też gwałtowanie temu 
zaprzeczają”80. Pod tym względem rzeczywiście należy przyznać słuszność tej 
tezie, skoro zarówno w polskiej prasie codziennej, jak i w prasie opinii publi-
kowanie sprostowań lub odpowiedzi należy do rzadkości. Pod tym względem 
prasa amerykańska w większym stopniu ponosi odpowiedzialność: wystarczy 
przejrzeć kolumny ze sprostowaniami i adnotacjami o błędach popełnionych 
przez dziennikarzy lub w druku. 

Ryszard Machnikowski stawia jeszcze jeden zarzut polskiej prasie co do ten-
dencyjności w opisywaniu wybranych krajów i trudności w zaklasyfi kowaniu 
gatunkowym czytanych tekstów w danych tygodnikach81.

Zdaniem Machnikowskiego, czytając prasę bardzo trudno odróżnić infor-
macje od komentarza autora: 

Z reguły autor przekazu nie zostawia odbiorcy żadnych wątpliwości, co do tego, jak dana 
informacja powinna być oceniona. Dotyczy to oczywiście szczególnie krajowych wydarzeń 
politycznych, lecz jest także niestety dość częste przy omawianiu wydarzeń za granicą. Kon-

79  T. Goban-Klas, op.cit., s. 162. Na uzasadnienie tych badań medioznawca przytacza w tym miejscu 
opinię J.S. Leca: „Nawet bezstronni nie są bezstronni, są za sprawiedliwością”.

80  R. Machnikowski, Sąsiedzi Polski w wybranych tygodnikach [w:] Polityka i politycy w okresie wyborów, red. 
G. Matuszak, Łódź 1996, s. 167.

81  Były to takie tygodniki, jak: „Polityka”, „Niedziela”, „Gazeta Polska”, „Przegląd Tygodniowy”.
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sekwencją tego jest propagandowo-agitacyjny charakter przekazów, gdzie dobór oraz ocena 
informacji podporządkowane są poglądom politycznym autorów przekazu82.

W badaniach prasoznawczych socjologa ponad połowa tekstów poświęco-
nych Rosji wypadła negatywnie, chociaż przed 1989 rokiem negatywne opinie 
na temat naszego sąsiada były bardzo rzadkie. W obrazie Rosji można zauwa-
żyć cechy, które do dziś składają się na stereotyp kraju nieprzewidywalnego 
w swoich działaniach. „Rosja była przedstawiana jako kraj zagrażający bezpie-
czeństwu w Europie, w tym oczywiście Polsce, niestabilny gospodarczo, rzą-
dzony przez mafi ę oraz przeżarty korupcją”83.

6. Działania dyplomacji tradycyjnej w kształtowaniu 
wizerunku Rosji na świecie
Wpływ public relations w klasycznej defi nicji ujmowany jest jako pomoc z wyko-
rzystaniem różnych narzędzi i technik agencji reklamowych lub innych instytucji 
wizerunkowych w celu „wsparcia dla działania, przypadku, ruchu lub instytucji 
poprzez informację, perswazję i dostosowania się”84. Dzisiaj taki wpływ jest 
bardzo duży, chociaż jeszcze niedawno próby „wsparcia” postrzegane były jako 
zagrożenie dla niezależnego dziennikarstwa85. To świadome kreowanie obrazu 
państw, instytucji i osób wkroczyło już na stałe także do polityki zagranicz-
nej oraz dyplomacji. Istotą public relations jest budowanie publicznego popar-
cia dla działania państwa w sposób niewidoczny i nieświadomy dla odbiorców. 
To najlepsze agencje zatrudniane w ramach kontraktów z rządami wpływają 
na dziennikarzy, przekazując mediom gotowe komunikaty i raporty medialne. 
Z pewnością wykrycie tych zabiegów w tekstach prasowych nie jest prostym 
zadaniem, niemniej autorka uważa za istotne przybliżenie, w jaki sposób Rosja 
i Stany Zjednoczone działają na rzecz budowania swojego obrazu w świecie 
i jak go kreują. 

Dbanie o dobry obraz kraju według Marty Ryniejskiej-Kiełdanowicz prze-
kłada się na status państwa i jego ocenę na świecie:

[…] sukcesy odnoszą te państwa, które potrafi ą profesjonalnie wykorzystywać nowoczesne 
metody prorozwojowe, w tym również metody public relations. Żaden kraj nie może ignorować 
tego, jak postrzegają go inni. Politycy zdali sobie sprawę, że każde państwo posiada wizerunek, 
który można kreować, to znaczy kształtować i mieć na niego wpływ albo pogodzić się z już 
istniejącym. Można zauważyć, że państwa coraz częściej jak fi rmy budują swój wizerunek. Fir-

82  R. Machnikowski, Sąsiedzi Polski w wybranych tygodnikach, op.cit., s. 168.
83  Ibidem.
84  Defi nicja Edwarda Bernaysa, uznanego za ojca PR.
85  http://www.ejo.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=1389&Itemid=190 [do-

stęp: 19.12.2008].
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my walczą o klientów, a państwa o rynki eksportowe, napływ turystów czy wzrost inwestycji 
bezpośrednich86.

Ryniejska-Kiełdanowicz podkreśla również potrzebę dostosowania się fi r-
my zagranicznej do konkretnych rynków87.

W dyplomacji działania publiczne mieszczą się w ramach przedsięwzięć po-
lityczno-kulturalnych, jak również współpracy z lokalnymi mediami na różnych 
szczeblach. Konsul Generalny RP w Nowym Jorku Krzysztof  Kasprzyk stawia 
public relations w ścisłym centrum działań promocyjnych. „Rzec by nawet moż-
na, że raison être dyplomacji sprowadza się do nieustannej, świadomej dbałości 
o możliwie najlepszy wizerunek osobisty oraz państwa, które reprezentuje się 
za granicą” – konkluduje dyplomata88.

Działania PR dyplomatów rosyjskich w ostatnim czasie nabrały tempa z uwa-
gi na różnego rodzaju wydarzenia polityczne i gospodarcze, m.in. w związku 
z organizowanym w Petersburgu szczytem państw G-8 w 2006 roku. W tym 
celu administracja Putina zaangażowała Ketchum, potężną agencję amerykań-
ską PR, której zadaniem było odpieranie ataków medialnych na prezydenta 
Putina związanych z autorytarnym sposobem rządzenia89. Niedawno Kreml 
podpisał umowę z fi rmą „GPlus”, agencją PR z siedzibą w Brukseli, która pra-
cowała dla administracji prezydenta Dymitra Miedwiediewa. Agencja o swoich 
działaniach mówi, że „wspiera rząd Miedwiediewa logistycznie”90, odcinając się 
od zarzucanych jej działań propagandowych.

Prezydent Putin w lipcu 2004 roku zaprosił do budynku MSZ ponad 130 
dyplomatów rosyjskich, do których zwrócił się z apelem o zwiększenie dzia-
łań na rzecz polepszenia wizerunku Rosji (fragment wypowiedzi): „Wizerunek 
Rosji w Waszych krajach często nie koresponduje z rzeczywistością… Co jakiś 
czas obserwujemy kampanie dyskredytujące obraz naszego kraju, który niszczy 
państwo i lokalny biznes”91. 

W odpowiedzi na to wezwanie można było zaobserwować zwiększone dzia-
łania promocyjno-kulturowe Rosji w świecie, takie jak wystawy, międzynaro-
dowe fora czy założenie w Rosji angielskojęzycznego kanału informacyjnego 
Russia Today. Stacja opierająca się na modelu stacji informacyjnej CNN z no-
woczesnymi studiami, profesjonalnymi prezenterami i grupą zagranicznych 
dziennikarzy miała być symbolem wolnej i niezależnej stacji. Jak można było się 

86  M. Ryniejska-Kiełdanowicz, op.cit., s. 12.
87  Ibidem.
88  K.W. Kasprzyk, Public relations [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków 2000, s. 359.
89  Według gazety „The Financial Times” jest to kontrakt wart miliony dolarów. Ta sama agencja 

PR pomogła otrzymać Putinowi tytuł „Człowieka Roku 2007”, organizując serię konferencji z dzienni-
karzami w Moskwie, Nowym Jorku i Waszyngtonie dla Rosji i Gazpromu, wizytę sekretarz stanu Con-
dolizy Rice i sekretarza obrony Roberta Gatesa, www.prwatch.org/noge/7021 [dostęp: 21.06.2010].

90  Nowa agencja PR.
91  S. Rosenberg, Russia seeks better image abroad, www.news.bbc.co.uk./go/pr/ (tłum. A.K.).
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spodziewać, na dyrektora stacji powołano protegowaną Putina, Margaritę Si-
monian, która wcześniej pracowała dla państwowej stacji RTR92. Tygodnik 
„Wprost” opublikował na ten temat krótki, ale ostry komentarz, który jest 
kwintesencją profi lu i linii programowej stacji:

Władysław Surkow, główny strateg kremlowskiego PR, stworzył anglojęzyczną telewizję Rus-
sia Today. Stacja nazywana „Putin Today” jest – jak na rosyjskie warunki – wyjątkowo pro-
fesjonalna. – „Chcemy konkurować z CNN” – mówi szefowa projektu, 27-letnia Margarita 
Simonian. Przedstawiany w tej telewizji obraz świata jest taki, jakiego chcą kremlowskie elity. 
W rosyjski dzień zwycięstwa, 9 maja, w Russia Today nie padło słowo o zbrodniach Stalina, 
zamordowaniu polskich ofi cerów w Katyniu czy pakcie Ribbentrop-Mołotow […]93.

Co ciekawe, rosyjskie władze znalazły również wrogów, którzy nadszarpują 
obraz Federacji Rosyjskiej, i państwami tymi są ich zdaniem Polska oraz kraje 
nadbałtyckie. Po zamkniętym spotkaniu rosyjskich polityków z szefem MSZ 
Siergiejem Ławrowem i dyrektorami rosyjskich agencji informacyjnych w rzą-
dowej „Gazecie Rosyjskiej” opublikowano częściowy raport, z którego wyni-
ka ogólnie, że „antyrosyjskie nastroje stanowią przykrywkę dla konkretnych 
interesów”94. Do grona winnych dołączyli również niepokorni dziennikarze 
rosyjscy z nielicznych, niezależnych tytułów i stacji telewizyjnych, którzy, jak 
pisze tygodnik „Огонёк”, swoimi artykułami tworzą „kryminalny obraz kraju, 
reprezentujący sobą niebezpieczeństwo i strach”95.

Wspomniany już minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergiej 
Ławrow zwrócił się w lutym 2005 roku także do rosyjskich organizacji poza-
rządowych o pomoc w poprawie wizerunku kraju za granicą. Ławrow wskazał 
kilka wydarzeń, które szczególnie negatywnie wzmocniły ten zły obraz: sankcje 
wobec Gruzji i zabójstwo dziennikarki Anny Politkowskiej oraz agenta FSB 
Aleksandra Litwinienki96. 

W 2007 roku z inicjatywy rosyjskiego resortu MSZ przygotowano program 
zachęcający zagranicznych inwestorów do lokowania środków fi nansowych 
w Rosji. W programie zapisano jednocześnie pomysł utworzenia agencji, która 
zajmie się organizacją wystaw, seminariów, rozszerzaniem pozytywnej informa-
cji o państwie w trzydziestu trzech krajach na kwotę około 300 mln dolarów97. 
Według szacunków Rosja każdego roku przeznacza średnio około 25 mln dola-
rów na poprawę swojego wizerunku w świecie98. Uzasadnia się to potrzebą roz-

92  www.globalaffairs.ru [dostęp: 8.10.2008].
93  http://www.wprost.pl/ar/107682/Reklama-imperium/?I=1276 [dostęp: 8.10.2008].
94  Rosyjski parlament: Polacy psują nam wizerunek na świecie, www.gazeta.pl [dostęp: 13.07.2005].
95  D. Stachow, A. Krotow, Imidż Rosji, „Огонёк”, nr 39 [dostęp: 30.09.2002].
96  Ławrow chce poprawy wizerunku Rosji za granicą, www.money.pl/gospodarka/wiadomości [dostęp: 

27.03.2009].
97  PR–Rossija zajmiotsja, 11/10/2007, www.fontanka.ru [dostęp: 27.03.2009].
98  www.adme.ru/adnews/2005/14/337 [dostęp: 27.03.2009].
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woju gospodarczego, choć, jak zauważają publicyści „Niezawisimej Gazety”, 
w poprzednim dziesięcioleciu pokazywanie słabości ekonomicznej i politycznej 
kraju miało na celu przyciągnięcie kredytów i innej pomocy dla Rosji99.

Peter Finn, publicysta amerykańskiego dziennika „The Washington Times”, 
ocenia, że właśnie działania public relations są priorytetowe. W celu promocji kul-
tury rosyjskiej zakłada się różne fundacje, tak by przyćmić politykę lub uczynić 
z kultury temat zastępczy.

Kreml pompuje setki milionów dolarów w różne formy publicznej dyplomacji. Włączone są 
w to przedsięwzięcia medialne służące dotarciu do międzynarodowej publiczności, fundacje 
promujące język rosyjski i kulturę na całym świecie, konferencje, które mają oczarować za-
chodnich ekspertów czy organizacje pozarządowe, które prowadzą własne przedsięwzięcia na 
Zachodzie służące eksponowaniu wad zachodniej demokracji100.

O poprawę wizerunku stara się ostatnio również Gazprom – rosyjski pań-
stwowy gigant gazowo-naftowy. Obraz stabilnego dostawcy surowców natural-
nych znacząco upadł po serii wstrzymanych dopływów gazu do byłych krajów 
Związku Radzieckiego, dlatego fi rma postanowiła przeznaczyć środki fi nan-
sowe na stworzenie wizerunku pewnego dostawcy surowców energetycznych, 
a nie narzędzia politycznych rozgrywek Kremla101. 

7. Rola public relations i dyplomacji publicznej
w kształtowaniu wizerunku USA na świecie

Budowaniem wizerunku Stanów Zjednoczonych na świecie zajmują się ze-
wnętrzne agencje PR zatrudniane przez rząd amerykański102 oraz tzw. dyplo-

99  www.imageland.ru/exam [dostęp: 27.03.2009].
100  P. Finn, Russia pumps tens of  millions into burnishing image abroad, „The Washington Post”, 6 marzec 

2008, http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/03/05/AR2008030503539_
pf.html. 

Warto również dodać, że w tej samej gazecie Rosjanie wykupili płatny dodatek (wkładkę) „Russia 
beyond the headlines” (tłum. A.K.).

101  Gazprom zatrudnił w tym celu Philipa Dewhursta, dyrektora PR z branży elektrowni jądro-
wych, mającego duże doświadczenie w odpieraniu ataku ekologów, http://manager.money.pl/news/
artykul/gazprom [dostęp: 27.03.2009].

102  Stany Zjednoczone są uważane za miejsce narodzin PR. Po raz pierwszy o PR wspomniał pre-
zydent Thomas Jefferson w kontekście obowiązku budowy społecznego zaufania. W USA w 1904 roku 
powstała pierwsza agencja public relations i jednocześnie pierwsza na świecie. Źródło: http://mmpr.
id.uw.edu.pl/publikacje/pr_spoleczne_wyzwania.htm [dostęp: 20.05.2008].

Do największych i najbardziej znanych agencji (które były związane z rządem kontraktami) na-
leżą: Hill & Knowlton i Lincoln Group z Waszyngtonu. Waszyngtońska agencja, nazywana również 
Iraqex, zebrała falę krytyki po tym, gdy śledztwo dziennikarskie „Los Angeles Times” wykazało, że 
Pentagon płacił za publikację pozytywnych artykułów o USA największym irackim mediom, a teksty 
były pisane przez specjalistów z armii amerykańskiej. Źródło: artykuł Marcina Gadzińskiego w „Ga-
zecie Wyborczej” pt. Pentagon płacił za teksty w irackiej prasie?, http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiado-
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macja publiczna. Zdaniem Jerzego Olędzkiego tego rodzaju dyplomacja jest 
skutecznym narzędziem oddziaływania społecznego: „[…] już od ponad stu lat 
PR pomaga pluralistycznemu społeczeństwu podejmować decyzje i przyczy-
niać się do wzajemnego zrozumienia pomiędzy grupami a instytucjami. Służy 
budowaniu zgody między społeczeństwem a polityką we wszystkich sprawach 
publicznych”103. Rząd amerykański przeznacza na public relations coraz większe 
pieniądze; według informacji portalu Federaltimes.com od 2001 roku wydat-
ki na PR wzrosły w USA dziesięciokrotnie, na przykład w samym 2006 roku 
rząd przekazał na ten cel kwotę 400 mln dolarów104. „W zakres ich obowiąz-
ków [agencji PR] wchodzi zarówno staranie się o granty z Kongresu, […] jak 
i edukowanie opinii publicznej w związku z nowymi programami rządowymi 
oraz minimalizowanie skutków ubocznych kontrowersyjnych decyzji władz 
federalnych”105. 

W marcu 2005 roku przetoczyła się w mediach amerykańskich dyskusja 
związana z artykułem w dzienniku „The New York Times” zatytułowanym 
Under Bush a New Era of  Prepacked TV News106, a dotyczącym wykorzystania 
informacji z rządowych agencji public relations. W tekście tym pada stwierdzenie, 
że amerykańskie media publikują informacje pochodzące z działów PR agencji 
rządowych bez wskazania źródeł tych danych, a dotyczą one istotnych spraw 
międzynarodowych, np. wojny w Iraku107. Jest to groźne zjawisko skutkujące 
spadkiem zaufania opinii publicznej do mediów, które mają przecież pełnić 
funkcję kontrolną wobec organów władzy. John Stauber, jeden z założycieli 
niezależnego, wychodzącego w USA kwartalnika „PR Watch”, ocenił, że do 
prasy amerykańskiej przenika co najmniej 40 procent wiadomości z agencji PR 
czy działów marketingu i nie są one odbierane jako wiadomości public relations. 
„Zamiast obnażać propagandę, media stały się jej kanałem” – konkluduje re-
daktor magazynu108. 

Równie ważną rolę jak public relations odgrywa w Stanach Zjednoczonych 
tzw. dyplomacja publiczna. Czym różni się od dyplomacji tradycyjnej? Na stro-

mosci/1,80590,3043411.html oraz M. Wright, „Lincoln group bombards Iraq with Fake News”, http://www.ny-
times.com/2006/03/22/politics/22lincoln.html?ex=1300683600&en=3bc7b03a5c92b0b2&ei=5088
&partner=rssnyt&emc=rss [dostęp: 20.05.2008]. Druga agencja PR „Hill & Knowlton” jest znana 
przede wszystkim z kontraktu opiewającego na kwotę 11 mln dolarów, podpisanego z rządem Kuwejtu 
w 1991 roku w celu zyskania przychylności społeczeństwa w związku z wojną w Zatoce Perskiej. Źród-
ło: http://www.wirtualnemedia.pl/print.htm?article=130044 [dostęp: 20.05.2008].

103  http://mmpr.id.uw.edu.pl/publikacje/pr_spoleczne_wyzwania.htm [dostęp: 20.05.2008].
104  http://www.szkolareklamy.pl/article1755.html [dostęp: 20.05.2008].
105  Ibidem.
106  Under Bush a New Era of  Prepacked TV News, „New York Times” [dostęp: 20.05.2008]. Nowa era 

paczkowanych wiadomości telewizyjnych za kadencji Busha – tłum. A.K.
107  Ibidem, D. Barstow, R. Stein, „New York Times”; www.nytimes.com/2005/03/03/politics/

13covert.html [dostęp: 20.05.2008]. 
108  http://wiadomosci.wordpress.com/category/tematy/media [dostęp: 20.05.2008].
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nie internetowej departamentu stanu USA odnajdujemy następującą defi nicję 
tego typu działań: „Publiczna dyplomacja dotyczy aktywności rządu USA zmie-
rzającej do rozumienia, informowania i wpływu na politykę zagraniczną przez 
międzynarodowe wymiany, programy informacyjne, badania mediów i opinii 
publicznej oraz wsparcie dla organizacji pozarządowych”109. 

Taka autopromocja wspierająca politykę zagraniczną kraju, kształtowanie 
międzynarodowej opinii publicznej przywodzi od razu na myśl działania pro-
pagandowe. Jednak, jak podkreśla autor terminu „dyplomacja publiczna” – Ed-
mund Gullion z Uniwersytetu Tufts w USA – „wyraz »propaganda« ma zawsze 
pejoratywne konotacje […] dlatego, aby oddać cały zakres komunikacji, infor-
macji i propagandy wymyśliliśmy »publiczną dyplomację«”110. 

Dyplomacja publiczna nie polega zatem na bezpośrednich kontaktach mię-
dzyrządowych, ponieważ to należy do zadań dyplomacji tradycyjnej, ale opie-
ra się na programach i działaniach sponsorowanych przez rząd amerykański. 
Edward Molendowski i Wojciech Polan, autorzy książki Dyplomacja gospodarcza. 
Rola i znaczenie w polityce zagranicznej państwa, piszą, że istotą dyplomacji publicz-
nej jest 

międzynarodowy przepływ informacji i idei, jawi się [ona] jako instrument dyplomatycznej 
komunikacji […]. W państwach demokratycznych polityka zagraniczna podatna jest na inter-
akcje i sprzężenia ze środowiskami opiniotwórczymi: partiami politycznymi, grupami branżo-
wymi, ruchami społecznymi, związkami zawodowymi czy organizacjami społecznymi. Oczy-
wiście również media, czyli tzw. czwarta władza odgrywają w tym procesie jedną z kluczowych 
ról111. 

Nad wizerunkiem Stanów Zjednoczonych pracowała od 1953 do 1999 
roku agencja USIA (United States Information Agency – Agencja Informacyj-
na Stanów Zjednoczonych). Instytucja stworzona przez prezydenta Dwighta 
Eisenhowera miała za zadanie administrowanie transmisją programów infor-
macyjnych (od 1950 nadawała Radio Wolna Europa). W 1977 roku agencję 
połączono z Biurem Spraw Kultury i Edukacji w ICA (International Commu-
nication Agency). W październiku 1999 agencja została zamknięta, a programy 
edukacyjne i informacyjne włączone do departamentu stanu USA, co w opinii 
wielu ludzi zaszkodziło dyplomacji publicznej, ponieważ z tego powodu znik-
nęło wiele wartościowych programów112. Agencja USIA działała na podstawie 
dwóch statutów, w ramach których działało m.in. Radio Głos Ameryki i Ra-

109  www.state.gov/www/policy/[dostęp: 20.05.2008].
110  www.publicdiplomacy.org/19.htm [dostęp: 20.05.2008] (tłum. A.K.).
111  E. Molendowski, W. Polan, Dyplomacja gospodarcza. Rola i znaczenie w polityce zagranicznej państwa, 

Kraków 2007, s. 31.
112  S.B. Epstein, U.S. Public Diplomacy: Background and the 9/11 Commission Recommendations, 1 maja 

2006. Autorka raportu dodaje, że agencja przestała działać, ponieważ dyplomację publiczną uważano 
za mniej ważną od działań politycznych czy wojskowych [dostęp: 20.05.2008].
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dio Wolna Europa113. Obydwie rozgłośnie radiowe były zagłuszane przez wła-
dze komunistyczne w Europie Środkowo-Wschodniej. Największa aktywność 
agencji USIA zaznaczyła się w czasie zimnej wojny, ponieważ działała ona wte-
dy w opozycji do radzieckiej propagandy. Do narzędzi używanych przez dyplo-
mację publiczną należały wykłady specjalistów, programy telewizyjne, wystawy 
fotografi i, telekonferencje i inne114. 

Wizerunek USA w świecie ewoluował wraz ze zmianami społeczno-poli-
tycznymi zachodzącymi na całym świecie. Wzrost nastrojów antyamerykań-
skich w świecie stał się impulsem do utworzenia w 2002 roku Biura Komunika-
cji Globalnej (Offi ce of  Global Communications)115, zajmującego się poprawą 
wizerunku USA w świecie. Poza tym wojna prowadzona przez Stany Zjedno-
czone w Iraku od marca 2003 roku bardzo negatywnie wpłynęła na obraz tego 
kraju w państwach muzułmańskich, za co zdaniem ekspertów dużo winy pono-
si prezydent George Bush Jr.116. W 2004 roku rząd USA wydał kwotę 685 mi-
lionów dolarów na działalność dyplomatyczną, co jednak nie przełożyło się na 
poprawę wizerunku USA117. W tym samym roku Kongres USA uchwalił rów-
nież ustawę o reformie wywiadu i zapobieganiu terroryzmowi, w której znalazł 
się zapis o rozszerzaniu dyplomacji publicznej na kraje muzułmańskie. Dodat-
kowo prezydent Bush w marcu 2005 roku nominował swoją bliską współpra-
cowniczkę Karen Hughes na stanowisko podsekretarza stanu ds. dyplomacji 
publicznej i public affairs118. Mimo bardzo dobrych ocen jej pracy, w wielu krajach 
(np. Turcji) opinie o USA pozostały negatywne, a sama podsekretarz dwa lata 
później złożyła rezygnację ze stanowiska. 

W styczniu 2007 departament stanu USA zorganizował dużą konferencję 
dotyczącą wkładu, który mogą wnieść fi rmy amerykańskie działające za granicą 
na rzecz poprawy wizerunku USA. Dyskutowano na temat większego zaanga-
żowania fi rm w działalność organizacji pozarządowych NGO, izb handlowych 
i pracy na rzecz lokalnych społeczności m.in. przez wolontariat119. Według son-
daży z 2007 amerykańskiego instytutu badań opinii publicznej Pew Research 
Center, wizerunek USA był ciągle niestabilny: „obraz Ameryki ciągle słabnie, 

113  Był to tzw. Akt Smitha-Mundta z 1948 roku, zgodnie z którym rząd może zaangażować się 
w dyplomację publiczną. Drugi Akt Fulbrighta-Haysa dawał pozwolenie na programy wymiany edu-
kacyjnej i kulturowej.

114  www.publicdiplomacy.org/9.htm. Najbardziej znaną stacją radiową był Głos Ameryki (Voice of  
America) oraz ciągle nadające Radio Wolna Europa (Radio Free Europe).

115  http://whitehouse.georgewbush.org/initiatives/ogc/index.asp [dostęp: 5.05.2009].
116  www.printthis.clickability.com [5.05.2009].
117  conference.piar.pl.index.php [5.05.2009].
118  Karen coś poradzi, www.proto.pl [dostęp: 5.05.2009]. Bush wyraził nadzieję, że tylko ona coś może 

poradzić na mocno nadwerężony wizerunek kraju w związku z wojną w Iraku. Prezydentowi zależało 
zwłaszcza na poprawie kontaktów ze światem muzułmańskim i wzmocnieniu kontaktów z Europą.

119  L. Curtis, America’s image abroad: Room for improvement, Hetitage Foundation, 31 maja 2007 [dostęp: 
5.05.2009].

Zagadnienie wizerunku prasowego kraju. Czynniki wpływające na wizerunek państwa w świecie 
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nawet w oczach najstarszych sojuszników”120. Instytut co roku prowadzi bada-
nia wizerunkowe dotyczące postrzegania USA w różnych krajach na świecie. 
W tej sytuacji poprawa obrazu Ameryki stała się znaczącą kwestią w wyborach 
prezydenckich w 2008 roku. Administracja skupiona wokół Georga Busha, 
zdając sobie sprawę ze spadku notowań kraju na świecie, podjęła kolejne dzia-
łania w ramach dyplomacji publicznej. 

Adam Szostkiewicz, opierając się na tych badaniach instytutu Pew Research 
Center, ocenił całą kampanię wizerunkową jako niewspółmierną do wysiłku 
włożonego w działalność charytatywną w innych krajach, m.in. dla Indonezji 
po przejściu tsunami. Ostatecznie to negatywny obraz wynika z działań wojen-
nych, zwłaszcza w Iraku (fragment artykułu z 2006 roku). Szostkiewicz pisze:

Płynie z tego morał, że cokolwiek zrobi rząd amerykański, i tak nie pomoże to Ameryce 
w wojnie o serca i umysły ludzi. Ani rzeka dolarów na pomoc dla ofi ar tsunami, ani gesty 
dobrej woli prezydenta Busha pod adresem Narodów Zjednoczonych czy Europy nie popra-
wiają percepcji polityki amerykańskiej w świecie. Ameryka chce zabiegać o poprawę swego 
wizerunku, ale zdaje się, że doszła do momentu, w którym już tylko wymiana rządzących 
i/lub jakiś wyraźny zwrot w Waszyngtonie mogłyby otworzyć nowy rozdział w tych zmaga-
niach […]121.

120  The collapse of  american public diplomacy; http://pewresearch.org/ [dostęp: 5.05.2009].
121  A. Szostkiewicz, Świat, Europa, Polska. Był atak, są zmiany, „Polityka”, 4 września 2006.



III. Wpływ transformacji systemowej 
w Polsce w 1989 roku na zmiany własnościowe 
w tygodnikach opinii

O tym, że nastąpią zmiany na polskim rynku prasowym, było już wiadomo 
po obradach Okrągłego Stołu 4 czerwca 1989 roku. Prasoznawca Zbigniew 
Bajka przypomina, że w tamtym czasie polskie środki masowego przekazu były 
mocno zideologizowane. „W dekadę lat dziewięćdziesiątych Polska wchodziła 
z państwowymi, poddanymi kontroli politycznej mediami. Począwszy od 1989 
roku rynek mediów w Polsce uległ zmianom, największym i najrozleglejszym 
po drugiej wojnie światowej”1.

Demonopolizację rynku prasowego uprawomocniła ustawa z 22 marca 
1990 roku o likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa–Książka–
Ruch”2. Ryszard Filas z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego wyróżnił kilka faz transformacji medialnej w la-
tach 1989–1999. Prasoznawca uważa, że największe zmiany nastąpiły po likwi-
dacji cenzury w pierwszej fazie, za którą uznał okres od maja 1989 do połowy 
1991 roku: 

[…] stare tytuły weszły na drogę przekształceń, najpierw organizacyjnych (np. zmiany w kie-
rownictwie redakcji, wyzbywanie się niewygodnych – ze względów politycznych – członów 
nazw i podtytułów, niekiedy nawet zmiany całych tytułów), a potem i własnościowych. Te 
ostatnie występowały w szczególności na przełomie lat 1990/91 w związku z realizacją ustawy 
koncernu RSW „Prasa–Książka–Ruch”. Zapadła wówczas większość decyzji Komisji Likwi-
dacji co do tytułów własności poszczególnych składników majątków RSW. Nastąpiło wielkie 
burzenie starego systemu prasowego3. 

W drugiej fazie, która według prasoznawcy trwała do 1992 roku,

nastąpiło bardziej wyraźne wykrystalizowanie elementów nowego ładu na rynku prasowym 
[…]. Zmiany podskórne, zwane wtórną prywatyzacją polegały na przekazywaniu rozproszo-

1  Z. Bajka, Rynek mediów w Polsce [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, 
Kraków 2008, s. 84.

2  Jak pisze Sylwester Dziki RSW jako centralna organizacja wydawnicza PZPR działająca pod bez-
pośrednim kierownictwem KC zajmowała czołowe miejsce – i to w dwojakim tego słowa znaczeniu 
– w polskim życiu wydawniczo-prasowym. Była edytorem licznych wydawnictw prasowych, mających 
funkcję organów partyjnych i uzewnętrzniających związek z PZPR oraz pism pozostałych udziałow-
ców, organizacyjnie niezależnych. Źródło: S. Dziki, Prasa w rozwoju historycznym [w:] Dziennikarstwo i świat 
mediów, op.cit., s. 54.

3  R. Filas, Przemiany mediów w Polsce, s. 37–38.
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nych (pomiędzy wiele podmiotów) praw własności tytułów wcześniej sprzedanych lub prze-
kazanych spółdzielniom dziennikarskim w nowe ręce4. 

Ryszard Filas podkreśla, że w tym czasie spadło zainteresowanie prasą po-
ważną, zwłaszcza tygodnikami społeczno-politycznymi, ale „wyjątkiem była tu 
jedynie »stara« »Polityka«, robiący karierę tygodnik »Wprost« oraz w mniejszej 
skali zdobywający pewną popularność tygodnik »Spotkania« (wzorcowany na 
francuskim »L’express«)”5. Filas zwraca uwagę, że nieliczne tygodniki obroniły 
swoja pozycję (oprócz „Przyjaciółki”, tylko „Polityka” i „Wprost”, ale po bar-
dzo dużych zmianach w porównaniu z ich modelem z lat 80.)6: „Podobnie jak 
cała prasowa oferta, także i pisma pretendujące do roli »czasopism opinii« nie 
bez pewnych kłopotów próbują dostosować się do nowej rzeczywistości poli-
tycznej, społecznej, gospodarczej” – pisze Filas. I dalej dodaje, że

W ich wypadku (zwłaszcza „starych” tytułów) ten proces jest szczególnie trudny, gdyż (pomi-
jając zarzuty odpowiedzialności za propagandowe wspieranie poprzedniego systemu) z racji 
tego, że audytoria czytelnicze należą do najbardziej wymagających, wykształconych, dyspo-
nujących zazwyczaj sporym doświadczeniem i legitymującym się pewną pozycją (zawodową, 
środowiskową, społeczną) oraz skupiają ludzi lepiej poinformowanych i wreszcie, co nie jest 
bez znaczenia, samodzielnie myślących – wymagania stawiane ofertom czasopism opinii są 
wyjątkowo duże […]7.

Również w innych publikacjach można odnaleźć informacje, że na początku 
transformacji systemowej nastąpiła gruntowna zmiana sytuacji prasy codzien-
nej i czasopism. Transformacja mediów spowodowała gwałtowne załamanie 
nakładów prasy. Również badania prasoznawcze odnotowały zmiany w nawy-
kach czytelniczych Polaków: „Polacy, dawniej zorientowani w większym stop-
niu na lekturę gazet codziennych, głównie regionalnych, reagując pozytywnie 
na politykę wydawców, stali się powszechniej (tzn. w większym odsetku) od-
biorcami tygodników, dwutygodników i miesięczników”8.

Z perspektywy kilkunastu lat widać, że „Polityka” i „Wprost” utrzymały 
swoją pozycję na rynku prasowym, chociaż nie obyło się bez spadków sprze-

4  Ibidem, s. 40. Kolejne fazy transformacji mediów to: 2. „faza pozornej stabilizacji i zmian pod-
skórnych w prasie i radiu”(połowa 1991–koniec 1992), 3. otwartej walki o rynek mediów, zwłaszcza 
o media audiowizualne (początek 1993–koniec sierpnia 1994), 4. „nowe zagospodarowanie rynku” (od 
września 1994). Ibidem, s. 86.

5  Ibidem, s. 41.
6  Ibidem, s. 54. Tygodnik „miał być polskim »Newsweekiem«, kolorowym pismem opiniotwórczym, 

które stroniłoby od angażowania się w bieżącą politykę, stawiającym przede wszystkim na rzetelne 
informowanie”: za http://pl.wikipedia.org/wiki/Spotkania_(tygodnik). „Spotkania” były wydawane 
w Polsce w latach 1991–1993 przez francuski koncern Groupe Express Paris. Kiedy gazeta została 
zamknięta z powodu kłopotów fi nansowych wydawcy, Igor Janke napisał w „Życiu Warszawy” artykuł 
Polski Newsweek nie żyje [ŻW, dostęp: 27.05.1993].

7  S. Nowicki, Tygodnik „Wprost” – jego czytelnicy i pozycja na rynku prasowym, Kraków 1993, s. 4.
8  Słownik terminologii medialnej, cz. 2, Współczesny rynek prasowy, Warszawa 2008, s. 97.
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daży i zmian personalnych w redakcjach9. Treść i tematyka okazały się niewy-
starczającymi argumentami zachęcającymi do sięgnięcia po te czasopisma. Jerzy 
Baczyński, naczelny „Polityki” mówi, że: „Gazeta, która ma ambicje większe 
niż tylko zarabianie pieniędzy lub tylko szlachetne trwanie, musi szukać kom-
promisu z wymaganiami rynku, bo te wartości nie obronią się same”10. „News-
week”, jako jedyny z całej trójki czasopism, nie odczuł polskiej transformacji 
systemowej, pojawił się na polskim rynku prasowym w 2001 roku z ugruntowa-
ną w świecie marką. Jak się okazało już w 2002 roku znalazł się na pozycji lidera 
sprzedaży czasopism opiniotwórczych. 

Zadaniem prasy opinii jest eksplanacja czyli wyjaśnianie oraz interpretacja 
bieżących wydarzeń i ustosunkowanie się do nich. Stanisław Nowicki z Ośrod-
ka Badań Prasoznawczych w Krakowie napisał o funkcji tygodników społecz-
no-politycznych, że:

[…] objaśniają i porządkują (prawda, że na swój sposób) swoim czytelnikom otaczającą ich 
rzeczywistość, a ich publikacje zyskują sobie (poważny niekiedy) społeczny (częściej jednak 
medialny) rezonans. I to on – a nie osiągane nakłady i sprzedaż wszystkich (i poszczegól-
nych pism) opinii przesądza o ich wyjątkowej pozycji w prasowej ofercie. Tak zresztą było 
w wypadku czasopism opinii od zawsze. Bardziej liczyło się więc to, kim byli czytelnicy (i co 
robili z przekazanymi im opiniami), niż to, czy było ich wielu i jak wielu. Co więcej niczym 
nieuzasadnione są wnioski (vide PENTOR) wieszczące kryzys lub wręcz schyłek znaczenia 
prasy „opinii”. Przykłady z jednej strony „Wprost” (magazyn reportersko-publicystyczny), 
a z drugiej choćby „Polityki” (klasyczne pismo publicystyczne) dowodzą, że atrakcyjne mery-
torycznie (aktualne i podbudowane dokumentacyjnie) i warsztatowo pismo może liczyć nie 
tylko na elitarnego, ale także licznego czytelnika (co oczywiście nie oznacza, że konkretne 
pisma nie mogą mieć swoich „kłopotów […]11. 

„Tygodnik opinii” to określenie, które funkcjonuje na polskim rynku pra-
sowym od około sześciu lat. Zdaniem Zbigniewa Bajki z Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego ten termin upowszechniły polskie domy mediowe i dziennikarze zaj-
mujący się tematyką mediów12. Bajka powołuje się również na opinię Cezarego 
Gadomskiego (z domu mediowego OMD), który uważa, że: 

Czasem do tzw. tygodników opiniotwórczych zalicza się również magazyny z przedrukami, 
niejako wtórnie kształtujące opinie. To swoistego rodzaju piguły opinii, poglądów zebranych 
z różnych źródeł. Ich czytelnik musi sobie wyrobić opinie o świecie bardziej samodzielnie. 

9  Szczegółowe informacje na ten temat w dalszych podrozdziałach. 
10  W. Władyka, „Polityka” i jej ludzie, Warszawa 2007, s. 140. Jerzy Baczyński otrzymał Nagrodę im. 

Dariusza Fikusa w 2002 roku w kategorii „Twórcy Mediów” za „przekształcenie »Polityki« w nowo-
czesny tygodnik polityczno-społeczny i bezpieczne prowadzenie Spółdzielni Dziennikarzy »Polityka« 
przez rafy gospodarki rynkowej”. Zob. Ibidem, s. 182.

11  S. Nowicki, „Wprost” – jego czytelnicy i pozycja na rynku prasowym, op.cit., s. 4.
12  Z. Bajka, Tygodnik opinii – co to takiego?, http://www.wirtualnemedia.pl/blog/index.php?/

authors/10-Bajka-Zbigniew/archives/374-Tygodniki-opinii-co-to-takiego.html [dostęp: 21.06.2010].



Wizerunek Rosji i Stanów Zjednoczonych w polskich tygodnikach opinii po 1991 roku48

A dostępne teksty mogą mu najwyżej przedstawić, co myślą inni, samo pismo nie sugeruje 
i nie wartościuje […]13.

Z pewnością tę wypowiedź można odnieść w całości do tygodnika „Forum” 
wydawanego przez Spółdzielnię Pracy „Polityka”, składającego się tylko z prze-
druków z magazynów zagranicznych. „Newsweek Polska” częściowo publikuje 
przedruki z innych edycji pisma, o czym będzie mowa później, ale zasadniczo 
opiera się na polskich tekstach.

Wiesław Sonczyk, badacz mediów, wskazał cechy wspólne dla czasopism 
opinii: 

Jedną z nich jest z pewnością podejmowanie najważniejszych – z punktu widzenia krajo-
wej opinii publicznej – problemów politycznych, światopoglądowych, ideologicznych i tych 
wszystkich, które dotyczą całego społeczeństwa lub jego większości. W czasopismach opi-
niotwórczych dość często zdarza się, że dany numer w całości poświęcony jest jakiejś grupie 
problemów lub też podejmuje je duży, wielostronicowy artykuł (tzw. cover story).

W. Sonczyk zwraca uwagę jeszcze na jedną istotną rzecz, jaką jest formuła 
wydawnicza. Badacz podkreśla, że o ile kryterium częstotliwości ukazywania się 
gazety (w tym wypadku tygodników) jest jednoznaczne, to kryterium zawarto-
ści jest dyskusyjne, ponieważ „często zdarza się, że to samo pismo dla jednych 
jest przykładem prasy opinii, dla innych jest już magazynem”14. Sonczyk, kieru-
jąc się kryterium zawartości pisma, czyli tematyką i sposobem redagowania, od-
różnił prasę opinii od magazynów. Magazyny zdaniem badacza nie podejmują 
ważnych problemów społeczno-ekonomicznych, „niemal z założenia unika się 
spraw trudnych społecznie drażliwych, bulwersujących opinię publiczną”. Jak 
dalej stwierdza naukowiec: „magazyny operują głównie słownictwem z zakre-
su języka potocznego, unikają wyrazów i określeń fachowych, także wyrazów 
obcych.”15. Cechą charakteryzującą magazyny jest również: 

wysoki poziom ilustracyjności, co chyba najbardziej je różni od periodyków z grupy „prasy 
opinii”. Współczesne magazyny zamieszczają wiele fotografi i, fotoreportaży i materiałów gra-
fi cznych, które ożywiają poszczególne kolumny (strony), ale również sprawiają, że pismo jest 
redagowane w sposób dynamiczny16.

W tym miejscu trzeba dodać, że komentarz badacza pochodzi z 1999 roku, 
podczas gdy wejście „Newsweek Polska” w 2001 roku pokazało, że ten tygo-
dnik społeczno-polityczny zwraca uwagę przede wszystkim swoją bogatą szatą 
grafi czną, licznymi zdjęciami, tabelami, co oznaczało nową jakość w odniesie-
niu do „prasy opinii”. Pojawienie się konkurencji dla tygodników „Wprost” 

13  http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/tygodniki-opinii-co-to-takiego [dostęp: 21.06.2010].
14  W. Sonczyk, Media w Polsce: zarys problematyki, Warszawa 1999, s. 91.
15  Ibidem, s. 91.
16  Ibidem, s. 94.
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i „Polityka” zadziałało mobilizująco i wspomniane magazyny postanowiły od-
świeżyć swój wygląd zewnętrzny, o czym będzie mowa w rozdziale III przed-
stawiającym profi l tygodników.

Warto odnotować w tym miejscu, że Autorka stosuje zamiennie w tej pracy 
pojęcia – „tygodnik”, „czasopismo”, „pismo”, „periodyk”, jak również „ma-
gazyn”, zwłaszcza w przytaczanych cytatach z mediów elektronicznych, gdzie 
można znaleźć termin magazyn w odniesieniu do „Newsweeka Polska” i rza-
dziej określenie magazyn w stosunku do „Wprost” i „Polityki”17. 

Co to znaczy, że tygodniki są opiniotwórcze? Opiniotwórczość tygodników 
społeczno-politycznych jest rezultatem utrzymywania wysokiego poziomu in-
formacyjnego i merytorycznego tekstów, publikowania zweryfi kowanych i wia-
rygodnych faktów, które są przetwarzane i cytowane przez inne media, konse-
kwentnej realizacji założeń linii programowej, wyrazistego stanowiska pisma 
wobec prezentowanych kwestii, pracy silnego zespołu redakcyjnego, współpra-
cy ze specjalistami, autorytetami z różnych dziedzin. Opiniotwórczość tygodni-
ka oznacza wypracowany, wysoki standard pisma opierający się na wieloletnim 
doświadczeniu. 

„Polityka” i „Wprost” „Newsweek” ze względu na liczbę cytowań w innych 
polskich mediach zajmują zawsze wysokie pozycje, tuż za dziennikami „Rzecz-
pospolita” czy „Gazeta Wyborcza”, co odzwierciedla stopień ich wiarygodno-
ści i poziom zaufania społecznego18. 

Wspomniany już wcześniej medioznawca Wiesław Sonczyk ocenia, że opi-
niotwórcza rola tygodników społeczno-politycznych 

jest realizowana głównie w formie publikacji o charakterze publicystycznym w najszerszym 
rozumieniu tego pojęcia. Są to analityczne teksty dziennikarskie, zawierające przemyślenia, 
poglądy i uwagi różnych autorów, a także ich stanowisko wobec ważniejszych aktualnych 
problemów i wydarzeń politycznych, gospodarczych, społecznych, kulturalnych, nawet spor-
towych. Redakcje pism opiniotwórczych często też drukują opracowania o charakterze eks-
perckim, a także raporty z badań naukowych (opatrując je zwykle swoim komentarzem)19. 

Znaczenie prasy opinii jest według prasoznawcy Stanisława Nowickiego 
bardzo istotne, ponieważ:

17  Termin „magazyn” pojawia się na stronie internetowej media.newsweek.pl: http://media.newsweek.
pl/artykuly/artykul.asp?Artykul=29131 [dostęp: 18.03.2009], PR portal.pl określa „Newsweek” jako 
magazyn, http://prportal.pl/2008/08/nowa-szata-grafi czna-tygodnika-newsweek-polska/ [dostęp: 
18.03.2009], zob. także: http://polish.poland.usembassy.gov/poland-pl/wydarzenia_20010/ambasada-
nagradza-zwycizcw-konkursu-dla-modych-dziennikarzy-20-wrzesnia-2007.html [dostęp: 18.03.2009], 
http://wiadomosci.mediarun.pl/news/2351,Swiateczna_Polityka,group4,strona6 [dostęp: 18.03.2009].

18  Wykres pochodzi ze strony internetowej Instytutu Monitorowania Mediów z 2004 roku, http://
www.instytut.com.pl/IMM/o_fi rmie/Analiza_cytaty_2004.pdf  [dostęp: 18.03.2009].

19  W. Sonczyk, Media..., op.cit., s. 151.
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Pisma, które swoją ofertą pomagają (lub próbują to robić) określić i zrozumieć te procesy, 
tworzą klimat wokół tych przekształceń, kształtują opinie o ich kierunku i tempie. Same stają 
się zresztą dzięki temu ważnymi katalizatorami zmian postaw i sposobu myślenia czytelników. 
W zależności od tego, jak skutecznie to robią, zyskują – z czasem – większe ich uznanie lub 
stają się ośrodkami skupienia dla starszych (ale podobnie myślących) grup i środowisk spo-
łecznych20.

Grupa Polskie Badania Czytelnictwa przebadała w maju 2005 roku wiary-
godność tygodników opinii i zaufanie czytelników do dziennikarzy na pięciu-
setosobowej grupie badawczej. Pytanie postawione respondentom brzmiało: 
„Czy informacje podawane przez medium uważa Pan (i) za wiarygodne czy 
też mało wiarygodne”21? W badaniach tych najbardziej wiarygodnym źródłem 
informacji okazał się „Newsweek”, tuż za nim uplasował się „Wprost”, a „Po-
lityka” znalazła się na ostatniej pozycji.

Stanisław Nowicki zwrócił uwagę, że dzienniki i czasopisma starają się zdy-
stansować od pomówień o różnego rodzaju związkach z polityką i układami 
biznesowymi: „[…] zdecydowanie zapewniają o swojej niezależności, obiek-
tywizmie itd., to jednak czytelnicy (a zwłaszcza czytelnicy czasopism) wiedzą 
swoje. I kupują pisma interesujące oraz wartościowe dla nich w warstwie redak-
cyjnej oferty”22.

1. „Wprost”
„Wprost” jest wydawany przez Agencję Wydawniczo-Reklamową „Wprost” od 
5 grudnia 1982 roku23. W wywiadzie z okazji dwudziestopięciolecia tygodnika 
jego wieloletni naczelny Marek Król tak mówi o początkach pisma: 

Redakcje dzienników odrabiały dziennikarską pańszczyznę. Na pierwszych stronach opisy-
wały głównie dzieje partii. Nie poruszały spraw istotnych, bo obawiały się nadzoru z RSW. 
„Wprost” nie musiał „realizować linii partii”. Zdecydowanie miał większą swobodę. Co nie 
znaczy, że na wszystko nam pozwalano. Cenzura często ingerowała w nasze teksty, lecz tym 
się nie przejmowaliśmy. Filozofi ą tygodnika było unikanie dziennikarstwa dworskiego, domi-
nującego wówczas w Polsce […].

Magazyn rozpoczynał jako tygodnik regionalny w Poznaniu, a w 1989 
roku tygodnik przekształcił się w tytuł ogólnopolski24. Marek Król powiedział 
w wywiadzie telewizyjnym, że zmieniając pismo, wzorował się na zachodnich 

20  S. Nowicki, Tygodnik „Polityka”. Czytelnicy i pozycja pisma na rynku prasowym, Kraków 1994, s. 22.
21  http://www.pbsdga.pl/x.php?x=223/Ranking-wiarygodnosci-dziennikarzy.html [dostęp: 18.03. 

2009].
22  S. Nowicki, Tygodnik „Wprost”..., op.cit., s. 18.
23  Agencja ma prawny status spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 
24  http://www.wprost25.pl/wywiady.html [dostęp: 15.12.2008]. 
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standardach: „[…] Kiedy upadł PRL, podjąłem decyzję o zwiększeniu nakła-
du, przygotowaniu kolorowej okładki i profesjonalnym pozyskiwaniu reklam. 
Wzorując się na amerykańskim „Time”, pragnąłem stworzyć poważne pismo 
informacyjne […]”25. Jak się okazało, była to bardzo dobra decyzja, ponieważ 
w 1991 roku magazyn został uznany za „największe zjawisko na polskim rynku 
prasowym”26.

W 1994 roku Stanisław Nowicki z Ośrodka Badań Prasoznawczych w Kra-
kowie przygotował na temat magazynu opracowanie monografi czne, w którym 
tak ocenił pismo: 

w dość licznej rodzinie czasopism „opinii” tygodnik „Wprost” zdobył sobie przebojem – bo 
stało się to w ostatnich trzech, czterech latach – mocną i znaczącą pozycję. Startując z pozycji 
niskonakładowego, szarego i zgrzebnego, jeśli chodzi o szatę grafi czną i formułę oraz (w su-
mie) lokalnego tygodnika, wyrósł w stosunkowo krótkim (choć niełatwym) czasie na jednego 
z liderów tej niewątpliwie najbardziej prestiżowej grupy czasopism, jaką w każdej krajowej 
prasowej ofercie tworzą czasopisma „opinii”27. 

Jak można określić profi l gazety? Na swoich stronach internetowych tygo-
dnik informuje, że jest to linia liberalno-konserwatywna28. Marek Król nie na-
zywa jednoznacznie ideologicznego charakteru gazety, stwierdza, że magazyn 
lubi prowokować, a musi to robić, ponieważ funkcjonuje w warunkach wolno-
rynkowych: „Tygodnik »Wprost« wyróżniają trzy rzeczy: okładki, lekko anty-
establishmentowa fi lozofi a i poszukiwanie drapieżnych, ostrych tematów. Dla 
nas nie ma tematów tabu”29. Gazeta wcale nie ukrywa swoich poglądów, wręcz 
przeciwnie, kontrowersyjność uważa za swój atut, mocno eksponuje swoje sta-
nowisko. Redaktor naczelny Marek Król mówi: 

Nigdy nie byliśmy też poprawni, jeśli chodzi o politykę zagraniczną. Lansowaliśmy tezę, że 
mimo istnienia Unii Europejskiej toczy się brutalna walka interesów. I jeśli przywódcy są 
wybierani przez demokratyczne społeczeństwa – czy jest to niemiecki kanclerz, czy polski 
premier – to muszą być wierni interesom narodowym, a nie enigmatycznej doktrynie Unii 
Europejskiej. Wielokrotnie wykazywaliśmy, że żaden z członków unii nie ustępuje, jeśli to 
koliduje z założeniami polityki jego państwa30.

25  http://www.interia.tv/rozne,,,,1021717 [dostęp: 28.10.2008].
26  „Wprost” 1992, Nr 10, s. 5. Redakcja informuje, że to PENTOR i Rada Reklamy S.A. przyznały 

tygodnikowi Krajową Nagrodę mediów w 1991 roku.
27  S. Nowicki, Tygodnik „Wprost”, op.cit., s. 13.
28  http://media2.pl/media/8661-nowy-naczelny-wprost.html [dostęp: 18.03.2009].
29  http://www.wprost25.pl/wywiady.htm. Okładki „Wprost” wielokrotnie stawały się obiektem 

krytyki, jedna ze spraw znalazła fi nał w sądzie. Okładki z Angelą Merkel i braćmi Kaczyńskimi spowo-
dowały burzę w Polsce i w Niemczech, polska Rada Etyki Mediów stwierdziła, że okładka przekracza 
granice dobrego smaku. Według Stanisława Janeckiego jest to odpowiedź na niemiecką satyrę na Polskę 
na okładce „Der Spiegel”. Źródło: 

http://media2.pl/media/25502-kontrowersyjna-okladka-wprost.html [dostęp: 18.03.2009].
30  http://www.wprost25.pl/wywiady.htm [dostęp: 18.03.2009].
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Na stronie internetowej „Wprost” można przeczytać, że jest to tygodnik 
społeczno-informacyjny, po który sięga raz w miesiącu ponad trzy miliony czy-
telników31. Sprzedaż tygodnika kształtowała się na różnym poziomie, najlepsze 
wyniki magazyn osiągał pod koniec lat 80., a w latach 90. sprzedaż utrzymywała 
się na poziomie około 200 tys. egzemplarzy, po 2000 roku spadała systematycz-
nie do granicy 100 tys. egzemplarzy. W tabeli 1 zamieszczono nakład i średnią 
sprzedaż z wybranych lat (dane z niektórych lat są niedostępne)32.

Tabela 1. Nakład i średnia sprzedaż tygodnika z wybranych lat

„Wprost” Nakład Sprzedaż

1985 rok  40 000 egz.33 –
1988 rok – 393 10234

1994 rok 284 410 egz. 214 31935

1995 rok 293 490 egz. 220 58136

1996 rok 338 034 egz. 238 92737

1997 rok 319 520 egz. 220 82838

1998 rok 324 263 egz. 212 05039

1999 rok 323 205 egz. 218 02440

2000 rok 336 963 egz. 217 51441

2001 rok 344 912 egz. 222 16142

2002 rok 336 208 egz. 188 11943

2003 rok 315 704 egz. 184 15044

2004 rok 303 675 egz. 168 42245

2005 rok 303 675 egz. 168 42246

2006 rok 284 349 egz. 165 53547

2007 rok 255 286 egz. 142 22648

Źródło: Opracowanie własne na podstawie komunikatów ZKDP.
 33343536

31  http://www.wprost.pl/o_fi rmie/ Badania za CCS (Czytelnictwo Cyklu Sezonowego) Polskie 
Badania Czytelnictwa GENERAL SMG/KRC – I-VI 2007 [dostęp: 18.03.2009].

32  Wyniki kontroli ZKDP udostępnione są do wiadomości publicznej od 1994 roku. „Polityka” 
pojawiła się w zestawieniu w 1998 roku.

33 http://www.zkdp.pl/upload/1147291975Komunikat%20ZKDP%20za%201994%20rok.pdf  
dostęp: 21.06.2010].

34 http://www.zkdp.pl/upload/1147291814Komunikat%20ZKDP%20za%202002%20rok.pdf  
[dostęp: 21.06.2010]. 

35 http://www.zkdp.pl/upload/1147291975Komunikat%20ZKDP%20za%201994%20rok.pdf  
[dostęp: 21.06.2010].

36 http://www.zkdp.pl/upload/1147291940Komunikat%20ZKDP%20za%201995%20rok.pdf  
[dostęp: 21.06.2010].
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Warto dodać, że tygodnik „Przegląd” w kwietniu 2003 roku opublikował 
artykuł, w którym podał informację, że gazeta sprzedawała się lepiej od „Poli-
tyki” i „Newsweeka”. Obydwie gazety złożyły skargę w tej sprawie do ZKDP, 
a sprawa zakończyła się przeprosinami i upomnieniem „Wprost”49. 

Kim są zatem czytelnicy „Wprost”, o których tak walczy magazyn? W 1994 
roku Stanisław Nowicki pisał, że „Wprost”, „jest niewątpliwie najpoczytniej-
szym pismem »opinii« wśród najmłodszych czytelników”50. Dziś już wiadomo, 
że najmłodszą grupę czytelniczą spośród trójki tygodników ma „Newsweek”, 
a 2/3 czytelników „Wprost” stanowią osoby poniżej 44 roku życia51. „Wprost” 
pisze na swoich stronach internetowych, przytaczając badania PBC opracowa-
ne przez agencję SMG/KRC, że magazyn czyta

co piąty (20,9 proc.) mieszkaniec dużego, ponadpółmilionowego miasta; co czwarty (25,5 
proc.) Polak z wyższym wykształceniem; prawie co piąty (19 proc.) dyrektor lub wysoki urzęd-
nik państwowy; 24,4 proc. specjalistów i przedstawicieli wolnych zawodów; co trzeci (35,9 
proc.) obywatel RP o miesięcznych zarobkach przekraczających 3000 zł netto52.

Wątpliwości do wartości tych badań wyraził Jarosław Grzybczak z OBP 
UJ: „Te sondaże są oparte na deklaracjach osób, które chętnie przyznają się do 

37  http://www.zkdp.pl/upload/1147291924Komunikat%20ZKDP%20za%201996%20rok.pdf  
[dostęp: 21.06.2010]

38  http://www.zkdp.pl/upload/1147291924Komunikat%20ZKDP%20za%201996%20rok.pdf  
[dostęp: 21.06.2010].

39 http://www.zkdp.pl/upload/1147291884Komunikat%20ZKDP%20za%201998%20rok.pdf  
[dostęp: 21.06.2010]. 

40  http://www.zkdp.pl/upload/1147291865Komunikat%20ZKDP%20za%201999%20rok.pdf  
[dostęp: 21.06.2010].

41  http://www.zkdp.pl/upload/1147291847Komunikat%20ZKDP%20za%202000%20rok.pdf  
[dostęp: 21.06.2010].

42  http://www.zkdp.pl/upload/1147291830Komunikat%20ZKDP%20za%202001%20rok.pdf  
[dostęp: 21.06.2010].

43 http://www.zkdp.pl/upload/1147291814Komunikat%20ZKDP%20za%202002%20rok.pdf  
[dostęp: 21.06.2010].

44  http://www.zkdp.pl/upload/1149855666Komunikat_Zarzadu_%20ZKDP_%20wyniki_kon-
troli_za_2003_rok.pdf  [dostęp: 21.03.2010].

45  http://www.zkdp.pl/upload/1147291162Komunikat%20ZKDP%20za%202004%20rok.pdf  
[dostęp: 21.06.2010].

46  http://www.zkdp.pl/upload/1164797610komunikat2005.pdf  [dostęp: 21.06.2010].
47  http://www.zkdp.pl/upload/1195821644komunikat2006.pdf  [dostęp: 21.06.2010].
48  http://www.zkdp.pl/upload/1227801320Komunikat2007.pdf  [dostęp: 21.06.2010].
49  http://www.przeglad-tygodnik.pl/index.php?site=artykul&id=4134 [dostęp: 21.06.2010].
50  S. Nowicki, Tygodnik „Wprost” – jego czytelnicy i pozycja na rynku prasowym, Ośrodek Badań Praso-

znawczych, Kraków 1993, s. 20.
51  „Prawie dwie trzecie naszych czytelników ma mniej niż 44 lata (według badań przeprowadzo-

nych przez SMG/KRC dla PBC)”. Źródło: http://www.wprost.pl/o_fi rmie/. Powołując się na PBC, 
Źródło: http://www.wprost.pl/o_fi rmie/.

52  http://www.wprost.pl/o_fi rmie/ [21.06.2010].
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czytania czegoś, czego nie czytają. »Wprost« zawsze wypada w nich lepiej niż 
»Polityka«, mimo że to »Polityka« sprzedaje więcej egzemplarzy”53.

Jaką pozycję we „Wprost” zajmowały informacje zagraniczne, które są 
przedmiotem analizy tej pracy? Jak się okazuje wiadomości o Rosji oraz Stanach 
Zjednoczonych były rozlokowane w różnych rubrykach, można je odnaleźć 
prawie w całym układzie topografi cznym gazety. Krótkie informacje zagra-
niczne dotyczące Rosji i USA publikowano w rubrykach: „Peryskop”, „Dos-
sier” z krótkimi wypowiedziami osób publicznych, zwykle polityków, rubryce 
„Ludzie”, gdzie przedstawiano sylwetki znanych polityków, rubryce „Giełda”, 
gdzie zamieszczano informacje ekonomiczne z Rosji i USA, oraz rubryce „Bi-
znes – ludzie – pieniądze”. Drugą kategorię stanowiły dłuższe artykuły, takie 
jak korespondencje z Rosji lub USA, wywiady, komentarze oraz felietony. 

W połowie lat 90. magazyn stał się w pełni kolorowym tygodnikiem, zmieni-
ła się też jego zawartość, widocznie zmniejszyły swoją objętość teksty, utworzo-
no także nowe działy. Po raz kolejny gazeta wyszła w zmienionej szacie grafi cz-
nej 1 grudnia 2008 ze zmodyfi kowanym logotypem, i z dodatkowymi działami 
i rubrykami54. Czemu służą te wszystkie przeobrażenia? Redaktor „Wprost” 
Stanisław Janecki uważa, że tygodniki opinii muszą dziś nadążać za zmiana-
mi wymuszonymi przez media elektroniczne, „trzeba maksymalnie upraszczać 
– tytuł, nadtytuł i wybicia w ciągu 20 sekund pozwolą się zorientować, o co 
chodzi w artykule. Trzeba unikać wielkich tekstów i nie umieszczać zdań wielo-
krotnie złożonych”. Czytelnicy zdaniem redaktora „[…] od tygodnika oczekują 
wyrazistych, krótkich opinii. Moglibyśmy pisać traktaty, ale nikt by nas nie kupił. 
Musimy się dostosować do czytelnika, inaczej czeka nas los 50 tysięczników”55.

W końcu czerwca 2009 roku prasę oraz internet obiegła informacja, że 
80 procent udziałów w Agencji Wydawniczo-Reklamowej wykupiła za kwotę 
6,67 mln euro nieznana fi rma cypryjska Qebonto Holdings Limited56. 

2. „Polityka”
Decyzję o powołaniu pisma podjął w styczniu 1957 roku sekretariat KC PZPR 
i już od lutego tego roku tygodnik „Polityka” pojawił się na rynku prasowym. 

53  http://www.przeglad-tygodnik.pl/index.php?site=artykul&id=4134 [dostęp: 21.06.2010].
54  Nowe działy to m.in.: „Społeczeństwo”, „Biznes”, „Zdrowie”, „Diagnoza” „Wprost” i inne. Gaze-

ta zwiększyła objętość do 168 stron, http://www.wirtualnemedia.pl/article/2544636_Odmieniony_
Wprost_od_poniedzialku.htm [dostęp: 3.12.2008].

55  http://www.bankier.pl/wiadomosc/Gadzet-rzadzi-prasa-1686048.html [dostęp: 21.06.2010].
56  Według wirtualnemedia.pl udziały zostały sprzedane pośrednio przez spółkę – rodzinę 

Marka, Amadeusza i Paulinę Królów („Król i Wspólnicy”). Spółka ma 100 tys. udziałów w kapita-
le tej fi rmy. Inne źródła: http://media2.pl/media/37684-nowy-wlasciciel-tygodnika-wprost.html. 
Również inne media przenoszą się na Cypr, który uchodzi za raj podatkowy: http://www.tvn24.
pl/12692,1558393,0,1,polsat-w-rekach-cypryjskich-spolek,wiadomosc.html, [dostęp: 21.06.2010]. 
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Tak informuje gazeta o swoich początkach na stronie internetowej magazynu: 
„W stopce redakcyjnej pierwszego numeru »Polityki« fi gurują nazwiska ośmiu 
członków KC PZPR, a w pierwszym roku swojego istnienia gazeta wypełniona 
była dywagacjami ideologów i działaczy”57. 

Przekładało się to na zawartość i niską sprzedaż tygodnika (przeciętnie 
18 tys. egzemplarzy). „Polityka” – jak pisze Wiesław Władyka – „była na po-
czątku strasznie mentorska, przemawiała ex catedra, przynudzała – jej ulubio-
ną formą dziennikarską była wówczas tyrada. Pogrążała się w sporach ideolo-
gicznych, przemawiała do wtajemniczonych, prawie w ogóle nie zajmowała się 
życiem”58.

Jedyną możliwością wyprowadzenia gazety z takiej pozycji było stworzenie 
silnego zespołu redakcyjnego i przejścia do innej formuły pisma polityczno-
społeczno-kulturalnego. Redaktorzy pisma podjęli taką próbę, ale wypracowy-
wanie nowego profi lu magazynu miało oczywiście swoje zewnętrzne implikacje. 
Biuro KC KPZR zawiesiło redaktora naczelnego Mieczysława Rakowskiego 
i przesłało do redakcji „Polityki” list informujący, że 

kierownictwo redakcji nie chce liczyć się z wyraźnymi poleceniami KC, […] że zamierza pro-
wadzić w piśmie własną, sprzeczną z tymi poleceniami politykę, że wyżej sobie ceni dobre 
stosunki z Andrzejewskim59 i poklask u obcych nam środowisk – niż dyscyplinę partyjną. 
W tej sytuacji Biuro Prasy KC nie widzi możliwości utrzymywania obecnego składu kierow-
nictwa redakcji60. 

Ostatecznie dymisję Rakowskiego cofnięto, a gazeta funkcjonowała nadal, 
choć nie bez dalszych trudności. Jednak na tyle ugruntowała już swoją pozycję 
i zdefi niowała swoje credo, że w latach 70. była liczącym się pismem i w miarę 
niezależnym (czyli gazetą będącą w dobrych stosunkach z pierwszym sekreta-
rzem KC). Tak pisze wieloletni współpracownik gazety: „Nie ona realizowała 
linii partii, ale wręcz przeciwnie – nowy sekretarz partii Edward Gierek prze-
jął wiele pomysłów głoszonych przez pismo”. Wiesław Władyka podkreśla, 
że „przez pierwsze dziesięć lat »banda Rakowskiego« wypracowuje własny styl 
redagowania pisma. Do wizerunku gazety należą akcje i kampanie, właściwie 
co dwa, trzy miesiące redakcja rozpoczyna jakiś nowy temat, po gorących dys-
kusjach i wsłuchaniu się w głosy czytelników”61. 

Dopiero w lutym 1990 roku zniknął nagłówek, który towarzyszył tytułowi 
od początku „Proletariusze wszystkich krajów łączcie się”62. Ale co ważniej-
sze dla statusu prawnego gazety, w marcu tego roku magazyn oddzielił się od 

57  http://www.polityka.pl/historia-polityki/Lead30,1692,239522,18 [dostęp: 20.03.2009].
58  W. Władyka, „Polityka i jej ludzie”, s. 14. List wysłano na początku listopada 1960 roku. 
59  Dygresja do publikacji tekstu Andrzejewskiego.
60  Ibidem, s. 30.
61  Ibidem, s. 27.
62  W. Władyka, Polityka i jej ludzie, op.cit., s. 103.
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monopolistycznego wydawnictwa RSW Prasa–Książka–Ruch. W Komisji Li-
kwidacyjnej znalazł się m.in. ówczesny redaktor naczelny tygodnika Jan Bijak. 
Jednym z ustaleń komisji było utworzenie spółdzielni pracy, „którą powołali 
pracownicy »Polityki« wnosząc swoje trzymiesięczne uposażenia”63. Władyka 
podkreśla, że „spółdzielnia – jako wspólnota redakcyjno-dziennikarska istnieje 
do dziś jako jedyne takie przedsiębiorstwo w polskich mediach, co rodziło czę-
sto wiele kłopotów proceduralnych i prawnych”64. 

W 1992 roku magazyn zaczęto drukować w nowej technice offsetowej. Rok 
później poprawiono szatę grafi czną tygodnika i stał się on bardziej przejrzysty 
i uporządkowany, a na pierwszą stronę wprowadzono kolumnowy spis treści. 
W kwietniu 1995 roku tygodnik przeprowadził ankietę wśród czytelników do-
tyczącą zmian w szacie grafi cznej, formacie i zawartości merytorycznej czaso-
pisma65. Czarno-biała „Polityka” zmniejszyła swój format i zmieniła wygląd 
14 października 1995 roku; wydano wtedy po raz pierwszy kolorowy numer 
czasopisma, zwiększono również jej nakład. Nowym redaktorem został Jerzy 
Baczyński (wcześniej wicenaczelny i główny komentator ekonomiczny gazety)66. 

„Polityka” nadała informacjom ze świata nową oprawę grafi czną, ale rubry-
kę pozostawiono na początkowych stronach tygodnika. Krótkie informacje ze 
świata zaznaczono na mapie politycznej, a szersze informacje przedstawiono 
w kolumnach. Dłuższe analizy do aktualnych wydarzeń w kraju i za granicą 
zamieszczono w rubryce „Komentarze”. Wyraźnie wydzielono działy krajo-
wy, zagraniczny, ekonomiczny, naukowy, kulturalny, historyczny. W 1997 roku 
tygodnik obchodził również jubileusz czterdziestolecia obecności na polskim 
rynku prasowym. Przy tej okazji zapowiedziano kolejne retusze i zmiany sza-
ty grafi cznej magazynu. W trakcie jubileuszu gazety przyznano również trzy 
nagrody „Kamienie Milowe »Polityki«”, m.in. dla Michaiła Gorbaczowa, jako 
inicjatora przełomowych wydarzeń dla współczesnego świata.

W sierpniu 2002 roku „Polityka” zmieniła strukturę i makietę pisma. Jak 
informuje magazyn „Press”, nowymi elementami, dotąd niedocenianymi w piś-
mie, są zdjęcia i ilustracje; zrezygnowano z nadtytułu, tytułu i lidu w tekstach, 
a zamiast tego będzie się pojawiać tytuł z kilkuwyrazowym rozwinięciem, zmie-
niono także czcionkę, uzyskując 10 procent powierzchni67. Zastępca naczelne-
go gazety Witold Pawłowski ocenia, że „przedtem od konkurencji różniło nas 
to, że byliśmy mniej ilustrowani”68. 

63  Ibidem, s. 104.
64  Ibidem, s. 105.
65  Ankieta została opublikowana w 15. numerze „Polityki” w 1995 roku.
66  Jerzy Baczyński pełni funkcję redaktora naczelnego od 1994 roku. Wcześniej na tym stanowisku 

znajdował się Jan Bijak (1982–1994), zmarły w listopadzie 2008 roku, Mieczysław Rakowski (1926–2008) 
oraz Stefan Żółkiewski (1911–1991). http://www.polityka.pl/historia-polityki/Lead30,1692,239522,18 
[dostęp: 03.12.2008]. Drugie źródło: W. Władyka, „Polityka” i jej ludzie, op.cit., s. 104.

67  Nowy model „Polityki”, „Press” 15.08–14.09 2002, nr 8, s. 13.
68  Ibidem, s. 13.



57

W połowie września 2008 roku „Polityka” po raz kolejny zmieniła swój wy-
gląd, wyodrębniono kilka nowych działów, m.in. dział państwa i prawa, prze-
sunięto również kolumny z informacjami zagranicznymi na dalsze strony tygo-
dnika, aby materiały z tego działu najpóźniej trafi ały do drukarni69. Naczelny 
Jerzy Baczyński uznał, że nadszedł czas na zmiany: „układ grafi czny mamy 
w zasadzie taki jak 10 lat temu. Nie chcemy zaskakiwać czytelnika rewolucją. 
Co nie oznacza, że niebawem nie przewietrzymy układu gazety […]”70. Nowe 
zmiany dotknęły zatem tylko w niewielkim stopniu layout, utrzymano konse-
kwentnie wysoki poziom merytoryczny tekstów, do wydań zaczęto dołączać 
dodatki redakcyjne, dzięki czemu sprzedaż wzrosła wtedy nawet do 200 tysięcy.

Jak informuje magazyn na swojej stronie internetowej „»Polityka« jest naj-
większym tygodnikiem opinii w Polsce. Od lat zajmuje niezmiennie pierwsze 
miejsce pod względem sprzedaży w swoim segmencie. Tak silną pozycję rynko-
wą zawdzięcza lojalnym czytelnikom i znakomitemu zespołowi dziennikarzy”71. 
Wyniki nakładów i sprzedaży z poszczególnych lat pokazują jednak, że „Po-
lityka” nie była zawsze najlepiej sprzedającym się tygodnikiem. Na przykład 
według komunikatu ZKDP w 2002 i 2003 roku największą sprzedaż wśród 
tygodników opinii miał „Newsweek Polska”, a na początku lat 90. lepiej sprze-
dawał się „Wprost”:

Tabela 2. Sprzedaż tygodników „Wprost” i „Polityka” w latach 1991–1993

Tytuł 1991 1992 1993

5 miejsce: „Wprost” 3,8 6,0 7,4
8 miejsce: „Polityka” 5,2 5,1 5,4

Źródło: Dane z tabeli „Hierarchia poczytności tygodników i dwutygodników ogólnopolskich w latach 
1991–1993 (badania OBP, dane w %) opracowanej przez Ośrodek Badań Prasoznawczych w styczniu 
1994 roku”72.

Tabela 3. Nakład i sprzedaż tygodnika „Polityka” w latach 1998–2007

„Polityka” Nakład Sprzedaż

1998 rok 285 516 198 08373

1999 rok 311 606 225 22474

2000 rok 345 489 244 41275

2001 rok 370 507 250 87276

69  http://www.wirtualnemedia.pl/print.htm?article=2448142, [dostęp: 19.12.2008].
70  http://www.polityka.pl/_gAllery/17/81/17810.pdf  [dostęp: 19.12.2008]. Mowa tutaj o takich 

dodatkach, jak „Niezbędnik inteligenta”, „Tajemnice końca wojny”.
71  http://www.polityka.pl/historia-polityki/Lead30,1692,239522,18 [dostęp: 19.12.2008].
72  S. Nowicki, Tygodnik „Polityka”, op.cit., (aneks II).
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2002 rok 349 745 223 93177

2003 rok 321 328 206 30178

2004 rok 299 515 190 25979

2005 rok 278 842 177 49380

2006 rok 265 508 170 07381

2007 rok 243 150 165 59482

Źródło: Opracowanie własne na podstawie komunikatów Związku Kontroli Dystrybucji Prasy.
73747576777879808182

W lipcu 2001 roku magazyn „Press” opublikował notkę o rezygnacji „Poli-
tyki” z członkostwa w Radzie Nadzorczej Polskich Badań Czytelnictwa. Powo-
dem rezygnacji było zastrzeżenie do jakości badań SMK/KRC Poland Media: 
„Nasza obecność w Radzie Nadzorczej byłaby fałszywym sygnałem, że akcep-
tujemy zarówno styl działania PBC, jak i wątpliwą naszym zdaniem jakość rea-
lizacji badań czytelnictwa”83 – uzasadnił przedstawiciel Spółdzielni „Polityka”.

3. „Newsweek Polska” 
„Newsweek Polska” roku pojawił się w Polsce 3 września 2001 roku jako piąta 
nieanglojęzyczna edycja amerykańskiego tygodnika „Newsweek”84. Jak infor-

73 http://www.zkdp.pl/upload/1147291865Komunikat%20ZKDP%20za%201999%20rok.pdf  
[dostęp: 19.12.2008].

74 http://www.zkdp.pl/upload/1147291847Komunikat%20ZKDP%20za%202000%20rok.pdf  
[dostęp: 19.12.2008].

75 http://www.zkdp.pl/upload/1147291830Komunikat%20ZKDP%20za%202001%20rok.pdf  
[dostęp: 19.12.2008]. 

76 http://www.zkdp.pl/upload/1147291814Komunikat%20ZKDP%20za%202002%20rok.pdf  
[dostęp: 19.12.2008].

77 http://www.zkdp.pl/upload/1149855666Komunikat_Zarzadu_%20ZKDP_%20wyniki_kon-
troli_za_2003_rok.pdf  [dostęp: 19.12.2008].

78 http://www.zkdp.pl/upload/1147291162Komunikat%20ZKDP%20za%202004%20rok.pdf  
[dostęp: 19.12.2008].

79 http://www.zkdp.pl/upload/1147291162Komunikat%20ZKDP%20za%202004%20rok.pdf  
[dostęp: 19.12.2008]. http://www.zkdp.pl/upload/1164797610komunikat2005.pdf  [dostęp: 19.12.2008].

80  http://www.zkdp.pl/upload/1164797610komunikat2005.pdf  [dostęp: 19.12.2008]. 
81  http://www.zkdp.pl/upload/1195821644komunikat2006.pdf  [dostęp: 19.12.2008]. 
82  http://www.zkdp.pl/upload/1227801320Komunikat2007.pdf  [dostęp: 19.12.2008].
83  Kolumna „W druku”, „Press” 2001, nr 7, s. 8.
84  http://www.newsweek.com/id/42663 [dostęp: 3.12.2008]. „Newsweek” publikuje cztery an-

gielskie wydania w USA, Europie, Azji i Ameryce Południowej („Newsweek International”). Oprócz 
polskiej edycji jest wydawanych sześć edycji lokalnych – wspomniana japońska („Newsweek Nihon-
-Ban”), koreańska („Newsweek Hankuk-Pan”), edycja w południowej Ameryce od 2006 („Newsweek 
en Espanol”), wydanie arabskie („Newsweek Bil Logha Al-Arabia”), wydanie chińskie („Newsweek Se-
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muje magazyn „Press” pierwszy numer „Newsweeka” rozszedł się w Polsce 
tak szybko, że wydawca już następnego dnia zdecydował o dodrukowaniu do
400-tysięcznego nakładu kolejnych 50 tysięcy egzemplarzy85. 

Amerykańskie wydanie magazynu, które dało początek edycjom w innych 
krajach, zostało stworzone przez Thomasa J.C. Martyna, byłego naczelnego 
magazynu „Time”. Pierwszy numer amerykańskiego „Newsweeka” wydano 
17 lutego 1933 roku pod nazwą „News-Week”, egzemplarz kosztował wówczas 
10 centów i miał nakład 50 tysięcy egzemplarzy. W 1937 roku nazwa gazety 
została zmieniona na tę obecnie znaną i używaną, czyli „Newsweek”. W 1961 
roku magazyn został kupiony przez znanego wydawcę prasowego Washington 
Post Company. W 1986 roku pojawiła się pierwsza na świecie nieanglojęzyczna 
edycja magazynu w Japonii o nazwie „Newsweek Nihon Ban”86. 

Wspomniany już kilkakrotnie medioznawca W. Sonczyk, oceniając stan ty-
godników społeczno-politycznych w 1999 roku, stwierdził, że 

wśród tygodników można ją [sytuację] określić jako w miarę stabilną, co świadczyłoby, że 
w tym segmencie rynku prasowego uzyskano stan względnego nasycenia (względnego, ponie-
waż nie da się wykluczyć możliwości powstania nowych tygodników). […] Teraz rozpoczął się 
kolejny etap – szczegółowego analizowania oczekiwań czytelników czasopism i wyszukiwania 
odpowiednio licznych „nisz”, które można zagospodarować87.

Wiesław Podkański, prezes zarządu koncernu Axel Springer Polska, komen-
tując wejście „Newsweeka” stwierdził, że rzeczywiście taka wolna przestrzeń 
istnieje i „badania rynku pokazały, że, jest tu jeszcze miejsce, a nawet zapotrze-
bowanie na trzeci tytuł społeczno-polityczny inny niż np. »Polityka« i »Wprost«. 
Spróbowaliśmy więc zrobić tygodnik, który będzie pisał o polityce, ale nie bę-
dzie jej kreował”88. Podkański podkreślił jednocześnie, że w polskiej edycji ty-
godnika „80–85 procent materiałów będą stanowić materiały własne, a o wy-
korzystaniu przedruków z innych edycji będą decydować poszczególne działy89. 

„Newsweek Polska” zaczęto wydawać, opierając się na umowie licencyjnej 
pomiędzy „Newsweek International” Inc. i fi lią niemieckiego koncernu me-
dialnego Axel Springer Polska. Czasopismo korzysta z doświadczeń redakcyj-
nych wypracowanych przez kilkadziesiąt lat w Stanach Zjednoczonych i na 
świecie. Przypadkowe wejście na polski rynek prasowy tuż przed wydarzenia-
mi 11 września 2001 roku w Stanach Zjednoczonych spowodowało, że gazeta 

lect”), wydanie rosyjskie od 2004 roku („Russky Newsweek”). Źródło: http://www.newsweekmediakit.
com/newsite/la/about/index.shtml [dostęp: 3.12.2008].

85  A. Nalewajk, Mocny start, „Press” 2001, nr 9, s. 20.
86  http://www.newsweekmediakit.com/newsite/la/about/history.shtml [dostęp: 21.10.2010]. 
87  W. Sonczyk, Media w Polsce, op.cit., s. 84–85.
88  B. Drozdowska-Wolska, News na rynku, „Press” 2001, nr 8, s. 26.
89  Ibidem, s. 27.
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od razu znalazła się na pozycji lidera sprzedaży. O początkach polskiej edycji 
„Newsweeka” napisano, że tytuł: 

wystartował akurat w chwili, kiedy – za sprawą światowych, ale i krajowych wydarzeń – było 
wysokie zapotrzebowanie na rzetelną informację, analizy społeczno-polityczne, wypowiedzi 
szerokiego spektrum specjalistów. Na pewno pomogła mu też marka, uznana na świecie, 
często cytowana, a wśród młodych także czytana w prenumeracie, ale dotychczas w języku 
obcym90.

Jak zareagowali wydawcy i redakcje „Polityki” i „Wprost” na informację 
o pojawieniu się nowego tytułu w segmencie tygodników opinii? Zastępca re-
daktora naczelnego „Polityki” Jacek Poprzeczko powiedział, że „Polityka” „nie 
obawia się nowego tytułu, ponieważ ma swoich wiernych czytelników, nie sądzę 
więc, by wielu od nas odeszło”91.

Ale w książce „Polityka” i jej ludzie autor Władysław Władyka pisze, że w re-
dakcji zapanowała nerwowa atmosfera. Przytacza on opinię Ewy Wilk, redak-
torki działu społecznego, która powiedziała, że: 

wejście „Newsweeka” stworzyło poważny, warsztatowy, by nie powiedzieć moralny problem 
dla działu społecznego, którym kierowałam […]. Co tydzień „Newsweek” odkrywał jakąś re-
welacyjną prawdę o Polakach, przy której to, co pisała „Polityka”, choćby w raportach i repor-
tażach, publicystyce wyglądało dość mdło. Oczywiście mieliśmy zastrzeżenia do jakości tych 
prawd, do ich ekspresji tabloidalnej, do tej – co tu dużo mówić – imitacji publicystycznej. […] 
Było założenie, że przecież istnieje nasz czytelnik, że on po pewnym czasie odróżni robotę od 
roboty, produkt od produktu92.

„Polityka” kilka tygodni przed wejściem „Newsweeka” zmieniła grafi kę 
stron, co według Jerzego Baczyńskiego miało swoje uzasadnienie. „Mobilizuję 
swoich pracowników do konfrontacji z konkurencją”93. Natomiast zagrożeniem 
dla szefów pism okazał się dzień ukazywania się „Newsweeka”, czyli poniedzia-
łek. „Polityka” i „Wprost” ukazują się w środę, co ma swoje uwarunkowania 
czytelnicze, ponieważ jak argumentuje Baczyński, opierając się na badaniach, 
„pisma takie jak nasze czyta się w weekendy”94. „Polityka” utrzymała środę 
jako dzień pojawienia się na rynku, natomiast „Wprost” zdecydował o zmianie 
ukazywania się na poniedziałek. Decyzja ta została oparta według Stanisława 
Janeckiego na badaniach i nie ma związku z konkurencją: „W krajach niemie-
ckich i anglosaskich większość podobnych tytułów wychodzi w poniedziałki”95. 

Pierwszym naczelnym „Newsweek Polska” został Tomasz Wróblewski, 
wcześniej korespondent m.in. Radia Wolna Europa z Waszyngtonu i radia RMF 

90  http://www.opoka.org.pl/biblioteka/X/XB/media_raport.htm [dostęp: 3.12.2008].
91  B. Drozdowska-Wolska, op.cit., s. 26.
92  W. Władyka, Polityka..., op.cit., s. 166–167.
93  A. Nalewajk, op.cit., s. 20.
94  Ibidem, s. 20.
95  Kolumna „W druku, „Press” 2001, nr 12, s. 8.
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FM, do lutego 2001 roku zastępca redaktora naczelnego „Wprost”, a prywatnie 
syn Andrzeja Wróblewskiego, publicysty „Polityki”. Wróblewski po opuszcze-
niu „Wprost” razem z zespołem redakcyjnym opracował numer zerowy „News-
weeka”. Jak donosi magazyn „Press”: „nad pismem pracowano w wynajętym 
mieszkaniu, a prowadzący nabór do zespołu byli szczególnie zainteresowani 
dziennikarzami «Wprost»”96. 

Redaktor Wróblewski w rozmowie z „Press” w 2001 roku wyjaśnił, że 
„Newsweek” różni się od tygodników społeczno-politycznych, ponieważ „my 
nie analizujemy wydarzeń minionego tygodnia, lecz opisujemy zjawiska, pro-
gnozując, co może się zdarzyć w przyszłości. Szerzej traktujemy tematy spo-
łeczne, kulturalne”97. Tomasz Wróblewski pozostał na stanowisku naczelnego 
do 2006 roku, po czym przeszedł do grupy wydawniczej Polskapresse, a jego 
miejsce zajął szef  ekonomicznego miesięcznika „Forbes” – Michał Kobosko98. 
O tym, że magazyn bardzo skutecznie poradził sobie na polskim rynku pra-
sowym, świadczą liczne nagrody i wysokie pozycje w rankingach sprzedaży 
w kolejnych latach. Już w 2002 roku tygodnik otrzymał nagrodę wizerunkową 
Impactor w kategorii Medium Roku 200199. 

Warto wspomnieć jeszcze o nagrodzie z 2002 roku – Magazyn Roku 
2002/2003, którą przyznało czasopismo „Media i Marketing Polska” i nagro-
dzie z 2004 roku w prestiżowym konkursie marek – tytuł Superbrands Polska100. 
Według badań czytelnictwa „Newsweek Polska” w 2002 roku był liderem sprze-
daży, w kolejnych latach również znajdował się w ścisłej czołówce sprzedaży. 

Tabela 4. Nakład i sprzedaż tygodnika „Newsweek” w latach 2002–2007

„Newsweek” Nakład Sprzedaż

2002 rok 411 869 251 630101

2003 rok 377 811 215 771102

2004 rok 330 586 185 097103

2005 rok 274 264 165 279104

2006 rok 240 840 145 561105

2007 rok 233 204 137 997106

Źródło: Opracowanie własne na podstawie komunikatów Związku Kontroli Dystrybucji Prasy.

96  Ibidem.
97  Ibidem, s. 27.
98  Trzęsienie ziemi w „Newsweek Polska”. Jak informowano, wypowiedzenie złożył wicenaczelny Pa-

weł Fąfara, http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,69806,3653693.html [dostęp: 21.06.2010].
99  http://www.newsweek.pl/10lat [dostęp: 18.09.2011].
100  „Newsweek” liderem sprzedaży i najchętniej czytanym tygodnikiem opinii wśród menedżerów.
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Na swojej stronie internetowej www.newsweek.pl gazeta informuje, że jest 
to tygodnik opinii najchętniej czytany przez menedżerów107. Potwierdzają to 
przygotowane przez instytut SMG/KRC badania PRO, z których wynika, że 
„Newsweek” zajął pierwszą pozycję wśród kadry zarządzającej wkrótce po de-
biucie na rynku, chociaż dystans w stosunku do „Wprost” i „Polityki” był mini-
malny (25 procent czytelników „Newsweeka” i 24 procent „Wprost” i „Polity-
ki”). Jeszcze w 2000 i 2001 roku prym wiodła w tej grupie docelowej „Polityka” 
z dwudziestosześcioprocentowym czytelnictwem. Skąd ta zmiana? Zastępca 
szefa działu biznes w „Newsweek Polska” Anna Mackiewicz uważa, że „teksty 
o tematyce biznesowej muszą być przede wszystkim ciekawe. Adresowane są 
zwłaszcza do młodych ludzi, dlatego powinny być jak najczytelniej zilustrowa-
ne i napisane w zrozumiały sposób”108.

Co interesujące, w 2006 roku czasopismo znalazło się w pierwszej dziesiątce 
najczęściej cytowanych mediów w Polsce, tuż za „Wprost”, podczas gdy na 
liście tej nie znalazła się w ogóle „Polityka”109. 7 września 2008 roku magazyn 
zmodyfi kował swoją szatę grafi czną, wyszedł z nowym logotypem, ze zmienio-
ną czcionką i ikonografi ą. Jak zapewnia dyrektor artystyczny magazynu, logotyp 
oparty na amerykańskiej wersji ma na celu budowanie silnej marki na lokalnych 
rynkach i jest rezultatem kierowania się światowymi trendami110. 

Tomasz Wróblewski w wywiadzie dla magazynu komunikacji marketingowej 
„Brief ”, dobrze ocenił obecną pozycję polskich tygodników opinii, ponieważ 
zyskały one stałe grono czytelników, wyzwaniem natomiast dla wydawców bę-
dzie utrzymanie progu powyżej stu tysięcy egzemplarzy, który świadczy jeszcze 
o opiniotwórczości:

Ja, wbrew pozorom myślę, że tygodniki i miesięczniki są stosunkowo w najbezpieczniejszej 
kondycji, one przeszły tę swoją najtrudniejszą transformację już wcześniej, mówię o spadku 

101 http://www.zkdp.pl/upload/1149855666Komunikat_Zarzadu_%20ZKDP_%20wyniki_kon-
troli_za_2003_rok.pdf  [dostęp: 21.06.2010].

102 http://www.zkdp.pl/upload/1147291162Komunikat%20ZKDP%20za%202004%20rok.pdf  
[dostęp: 21.06.2010].

103 http://joomla.zkdp.pl/images/Komunikat%20ZKDP%20za%202004%20rok.pdf  [dostęp: 
21.06.2010]. .

104 www.zkdp.pl/upload/1164797610komunikat2005.pdf  [dostęp: 21.06.2010]. 
105 http://joomla.zkdp.pl/images/komunikat2006.pdf  [dostęp: 21.06.2010]. 
106 http://joomla.zkdp.pl/images/Komunikat2007.pl [dostęp: 21.06.2010].
107 „Newsweek” liderem sprzedaży, http://media.newsweek.pl/artykuly/artykul.asp?Artykul= 

27048 [dostęp: 21.06.2010].
108  A. Janowski, SPROstać menedżerom, „Press” 2003, nr 2, s. 62–64. 
109  Raport Instytutu Monitorowania Mediów z 2006 roku.
110  Według Dominiki Szczechowicz, dyrektora artystycznego magazynu, „Nowy logotyp na okład-

ce ma za zadanie wzmacniać markę pisma na lokalnych rynkach”: http://media.newsweek.pl/artykuly/
artykul.asp?Artykul=29131 [dostęp: 21.06.2010].
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sprzedaży, te dobre zatrzymały się na poziomie 100–150 tysięcy, ale dzięki temu spadkowi nie 
powstała konkurencja. […] Coraz więcej ludzi przelicza to na pieniądze, mówi, że jeśli mam 
codziennie płacić 2 zł, czy 1,50 zł za dziennik, to lepiej mi zapłacić 5 zł za tygodnik i mam 
pewne kompendium. Skrótowość, taka połączona z misją i wartościami jest siłą tygodników 
– ocenił redaktor111.

111  http://www.brief.pl/wiadomosci/in-brief/art574,marketing-to-nie-wszystko-przede-wszystkim-
wartosci-brief-cafe-12-09-2008-brief-tv.html [dostęp: 19.03.2008]. 
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IV. Analiza jakościowa publikacji dotyczących 
Rosji i USA 

1. Wizerunek Rosji w „Polityce” – 1992 rok

W artykułach opublikowanych w 1992 roku można dokonać podziału na kilka-
naście pól tematycznych, które były przedmiotem zainteresowania dziennika-
rzy i publicystów. 

Geneza i konsekwencje rozpadu ZSRR

Publicyści „Polityki” od razu zaczęli zastanawiać się nad wpływem rozpadu 
ZSRR na polityczne stosunki polsko-rosyjskie. Wojciech Lamentowicz w tek-
ście Myślenie paradoksalne opatrzonym nadtytułem Polskie dylematy po rozpadzie 
imperium wschodniego pisze, że jeszcze w 1985 roku prognozował, iż „skutkiem 
ogólnym polityki Gorbaczowa będzie kontrolowany i ewolucyjny rozpad obu 
wymiarów imperium, przekreślenie następstw Jałty i dwubiegunowego podzia-
łu Europy […]”1. Autor dalej dostrzega niestabilność w systemie politycznym, 
widzi dużo „chwiejnych struktur politycznych Wschodu”, a Polska ze swą 
przestrzenią cywilizacyjno-kulturową znalazła się na pograniczu zachodnich 
demokracji i dlatego musi stawiać sobie paradoksalne pytania o nacjonalizmy, 
przestępczość i inne negatywne zjawiska w republikach wschodnich i tylko ta-
kie myślenie otwarte ma sens wobec „nieprzejrzystości i ograniczonej przewi-
dywalności rozwoju wydarzeń w republikach wschodnich”2. 

Inną próbę diagnozy z perspektywy kulturoznawczo-socjologicznej podjął 
Andrzej Drawicz, który wiązał rozpad ZSRR, „wielonarodowego państwa ściś-
niętego rosyjską obręczą”, ze stodwunastą rocznicą urodzin Stalina. Publicysta 
podkreśla, że o ile na początku istnienia Związku Radzieckiego istniały jeszcze 
swobody kulturowe, ponieważ przynajmniej pozwalano mówić we własnych 
językach, to po siedmiu latach nie było już po nich śladu. Konsekwencje tego 
były bolesne dla tożsamości narodowej, dlatego autor określa ten stan jako 
„przymusowy, często nielogiczny etnicznie i historycznie układ”3. 

Witold Pawłowski spojrzał na rozpad ZSRR jeszcze z innej perspektywy, 
opisując depresyjne zachowanie pracowników ambasady radzieckiej w Warsza-

1  W. Lamentowicz, Myślenie paradoksalne, „Polityka” 1992, nr 2, s. 11.
2  Ibidem, s. 11.
3  A. Drawicz, Z poskrzypywaniem, „Polityka” 1992, nr 1, s. 5.
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wie w artykule Melancholia starych ścian. Ludzie ambasady przywitali Nowy Rok 
w kręgu znajomych, a nie jak kiedyś na hucznym balu sylwestrowym. Pawłow-
ski zauważa, że od 26 grudnia, to jest od czasu rezygnacji Gorbaczowa, nad 
ambasadą powiewa trójkolorowa fl aga Rosji, a stara fl aga z sierpem i młotem, 
kiedyś wciągana tylko na specjalne uroczystości została po cichu usunięta. Te-
raz powstają nowe placówki dyplomatyczne Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu 
i Mołdawii, jedyny problem stanowi Gruzja, ponieważ jak pisze Pawłowski, 
„Polska nie uznała niepodległości tego skrawka wczorajszego imperium, od-
kładając decyzję na spokojniejsze czasy”4. Pracownicy byłej ambasady ZSRR 
„muszą zrobić to, co ich koledzy w kraju, czyli wybrać sobie narodowość”, 
ponieważ w nowych państwach nie ma kadr i doświadczenia – podkreśla Pa-
włowski. 

Co zmieniło się jeszcze po rozpadzie ZSRR? Andrzej Drawicz w artykule 
Rosyjska Trójka pisze, że wiele wydarzyło się w byłym ZSRR w sposób nieza-
planowany, widać ciągłe spory dotyczące granic, waluty, długów zagranicznych, 
systemu gospodarczego oraz narastające ruchy odśrodkowe. Jednak zaznacza, 
że mimo wszystko mogłoby być gorzej, a chociaż rozpad zakończył się po-
kojowo, to nie ma radości i pojawiły się nowe problemy. Publicysta stwierdza, 
że stanu beztroski i tak się nigdy nie osiągnie, więc utopie przyszłych złotych 
wieków najlepiej włożyć między bajki. W jakim kierunku mogą zatem iść zmia-
ny? Autor odpowiada na to pytanie: „Jeszcze bardziej niż w czasach Gogola, 
oszołomionego widokiem mknącej trojki, chce się zawołać: »Rosjo: dokąd pę-
dzisz, odpowiedz«” – po to by po chwili skonstatować: „Nie daje odpowiedzi”5. 
Publicysta dodaje, powołując się na słowa znanego pisarza z lat dwudziestych, 
Jurija Oleszę, że: „w czasach szybkiego tempa artysta powinien myśleć powoli, 
również w ciężkich warunkach po rozpadzie ZSRR warto myśleć wolno, bo 
zmiany muszą dojrzeć do sytuacji”6.

Ostatnim istotnym elementem związanym z upadkiem Związku był dla „Po-
lityki” aspekt mitologii narodowej, którą manipulowano społeczeństwo radzie-
ckie. Mitologię tę zbudowano na trzech ideach: rewolucyjnego romantyzmu, 
zwycięstwa Armii Czerwonej w II wojnie światowej, potęgi atomowej i kos-
micznej. Autor przestrzega, że nie można zostać obojętnym na walkę o władzę, 
która toczy się teraz „w przerażającej pustce w zakresie mitologii społecznej, 
jaka zapanowała po upadku komunizmu i nie może zostać dla Polski obojętna”. 
Dlaczego? Bo jest to aspekt, który „prędzej czy później odezwie się w niedający 
przewidzieć się sposób”7.

4  W. Pawłowski, Melancholia starych ścian, „Polityka” 1992, nr 2, s. 12.
5  A. Drawicz, Rosyjska Trójka, „Polityka” 1992, nr 18, s. 11.
6  Ibidem, s. 5.
7  K.T. Toeplitz, Życzenia, „Polityka” 1992, nr 2, s. 13.
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Zmiany administracyjno-ustrojowe nowego państwa

Informacje dotyczące zmian ustrojowo-administracyjnych były publikowane 
głównie w rubryce „Na świecie” głównie w formie wzmianek i depesz agen-
cyjnych. Jedną z nich była wiadomość o przyjęciu na Zjeździe Deputowanych 
ostatecznej nazwy kraju Rosja – zamiast proponowanej nazwy Federacyjna Re-
publika Rosji i Rosyjska Republika Federacyjna – oraz o utworzeniu od 1 grud-
nia 1992 roku stanowiska premiera, który będzie wybierany przez prezydenta.

Te przekształcenia ustrojowo-prawne znalazły się w centrum zainteresowa-
nia publicystów tygodnika. Dlatego w pierwszym numerze styczniowego wyda-
nia „Polityki” z 4 stycznia 1992 roku Krzysztof  Mroziewicz i Witold Pawłowski 
w artykule Zmierzch i świt krótko poinformowali czytelników w lidzie: „ZSRR 
przestał istnieć […]”. Autorzy zaznaczyli, że w miejsce Związku pojawiło się 
„nowe – niepaństwo”, czyli wspólnota republik euroazjatyckich, która przyj-
muje zobowiązania prawno-strukturalne Związku (armia, wspólny pieniądz, 
kolej, problemy gospodarcze, język rosyjski) itd.8. Autorzy podkreślali, że układ 
rozwiązujący Związek podpisano w Ałma-Acie, co odpowiada dawnej granicy 
ZSRR w połowie Azji. Zastanawiając się nad genezą rozpadu Związku, pub-
licyści uznali głasnost za zasadniczy element reform: „to właśnie ‘głasnost’ 
pogrzebała ZSRR. Pozwoliła mówić: pozwoliła przywrócić pamięć temu spo-
łeczeństwu z wymazaną, ocenzurowaną przeszłością”9. Większą część artyku-
łu poświęcili jednak publicyści ocenie sześciu lat prezydentury Gorbaczowa, 
o którym piszą, że jest „pełen sprzeczności i zmieniający się nieustannie”, jed-
nocześnie „bardzo zdolny lider partii”, „chciał zreformować system, usprawnić 
go, nie chciał go zmieniać”10. 

Pozostając w klimacie rozpadu, tygodnik opublikował ciekawy artykuł 
z Międzynarodowego Kongresu Kultur Słowiańskich w Moskwie Andrzeja 
Drawicza. Publicysta – uczestnik spotkania ocenił Kongres dość negatywnie, 
ponieważ „został zdominowany przez akcenty neoimperialne i było to działa-
nie określonych, rosyjskich kręgów politycznych nastawionych szowinistycz-
nie […]”. Za korzystną okoliczność uważa Drawicz nikłą obecność Kongresu 
w prasie, ponieważ spotkanie zdominowali: „beztalencia”, „miernoty” i „zawo-
dowi krzykacze”11, a zagrożenie Słowiańszczyzny ze strony Busha i Zachodu 
to kolejny kłamliwy mit. Kongres w ocenie publicysty to jeden z produktów 
ubocznych rozpadu imperium12.

8  K. Mroziewicz, W. Pawłowski, Zmierzch i świt, „Polityka” 1992, nr 1, s. 1.
9  Ibidem.
10  Ibidem.
11  A. Drawicz, Panslawizm z Kremlem w tle, „Polityka” 1992, nr 25, s. 11. 
12  Ibidem.
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Jaka zatem przyszłość czeka Rosję? W ocenie historyka Jerzego Krasuskie-
go niemożliwe jest zaadaptowanie ustroju kapitalistycznego w kraju, w którym 
zniesiono kapitalizm siedemdziesiąt lat temu a własność gruntową sześćdziesiąt 
lat temu, przede wszystkim jednak brak takich sił jak polska „Solidarność” – to 
czynniki decydujące o niemożliwości ponownej restauracji13. 

Ocena prezydentury Gorbaczowa i rozważania nad jego dalszą karierą 
polityczną

Największe zainteresowanie publicystów tygodnika wzbudzali Michaił Gor-
baczow oraz rozwój jego dalszej kariery. Mieczysław Rakowski w artykule pt. 
Ostatnie spotkanie zastawiał się w nadtytule: „Czy Gorbaczow był likwidatorem 
socjalizmu?”. Publicysta pisze, że na obchodach czterdziestolecia NRD w Ber-
linie wystąpienie Gorbaczowa, który mówił o dalszym „umacnianiu, rozwoju 
NRD”, przyjęto owacyjnie14. Rakowski uczestniczył w tych obchodach razem 
z Wojciechem Jaruzelskim i rozmawiał z Gorbaczowem. W jego ocenie przy-
wódca ZSRR oswoił się z myślą o potrzebie odideologizowania polityki za-
granicznej, natomiast jak pisze: „nie potrafi ę powiedzieć w jakim stopniu, już 
wtedy, zarówno on, jak i jego polityczni przyjaciele byli rzeczywiście pogodzeni 
z myślą o utracie wpływów w Europie Wschodniej”15. 

Informacje o Gorbaczowie pojawiały się bez przerwy w rubryce „Na świe-
cie”, tygodnik wzmiankował m.in. o spotkaniu polityka z naukowcami i bi-
znesmenami w Tokio, i w tym kontekście stwierdził, że „przyszłość światowej 
cywilizacji zależy od powodzenia lub fi aska reform w ZSRR”16; zaproszeniu 
Gorbaczowa na XXIX zjazd zdelegalizowanej partii – KPZR. Szczegółów ob-
rad nie ujawniono, natomiast w opinii Siergieja Skworcowa, jednego z organi-
zatorów zjazdu, zaproszenie Gorbaczowa było niezbędne, gdyż „co prawda 
jest zdrajcą, ale musi delegatom spojrzeć w oczy i zdać sprawozdanie ze swojej 
sześcioletniej kadencji”17. Tygodnik cytował też Gorbaczowa, gdy ten skrytyko-
wał ostro prezydenta Jelcyna, mówiąc, że jest gotowy „przeciwstawić się auto-
rytarnym tendencjom rządów Borysa Jelcyna”, w zamian za co usłyszał równie 
ostrą odpowiedź od prezydenta: „w ciągu sześciu lat nie odważył się rozpocząć 
reform gospodarczych […], a jego wypowiedzi mają charakter pouczeń pod 
adresem rządu i prezydenta Rosji […]”18. W ocenie Gorbaczowa na najwyższe 
słowa uznania zasługuje papież Jan Paweł II, który przyczynił się do istotnych 

13  J. Krasuski, Kapitalizmu nie będzie. Przyszłość Rosji, „Polityka” 1992, nr 14, s. 8.
14  M. Rakowski, Ostatnie spotkanie, „Polityka” 1992, nr 16, s. 22.
15  „Polityka” 1992, nr 17, s. 2.
16  Ibidem.
17  Ibidem.
18  Ibidem.



69

zmian w Europie Wschodniej. O wzajemnym zrozumieniu papieża i polityka 
przeważył fakt, że „obydwaj jesteśmy Słowianami”19.

Ocena wysoko postawionych osób państwowych, sylwetki osób
publicznych

Kolejne pole tematyczne tygodnika stanowiła ocena działalności i sylwetki zna-
nych osób publicznych. Magdalena Hen w artykule Moskwa w gorączce zastana-
wiała się, czy to Borys Jelcyn, Gienadij Burbulis czy Arkadij Wolski będzie na 
szczycie władzy. Zmiany polityczne postępowały bardzo szybko, o ile jeszcze 
na listopadowym zjeździe partii przyznano Jelcynowi szerokie pełnomocni-
ctwa, to już na kwietniowym głosowano nad wotum nieufności dla prezyden-
ta. Autorka scharakteryzowała krótko sylwetki tych polityków, poczynając od 
osoby Gienadija Burbulisa. Na doświadczenie Burbulisa złożyła się głównie 
praca w Radzie Konsultacyjnej przy Jelcynie. Wolski, twórca Związku Nauko-
wo-Przemysłowego, jak pisze autorka, był na czele „potężnej, pozarządowej 
i bezpartyjnej struktury, która kontrolowała 65 proc. przemysłu radzieckiego”20. 

Zdaniem publicystki wszystko wskazywało na to, że w rocznicę puczu 
w Moskwie dojdzie do kolejnego oblężenia, ale na szczęście tak się nie stało21.

Drugą równie interesującą i charyzmatyczną osobą z rosyjskiej sceny poli-
tycznej dla dziennikarzy tygodnika był Władimir Żyrinowski. Krzysztof  Renik 
przeprowadził wywiad z szefem Rosyjskiej Partii Liberalno-Demokratycznej 
Władimirem Żyrinowskim i zatytułował go Orzeł wielogłowy. Przyszłość Rosji, 
zdaniem Żyrinowskiego to republika, której granice nie są jeszcze ustalone, 
gdyż Tadżykistan, Uzbekistan czy Turkmenistan „staną się dobrowolnie ro-
syjskimi guberniami”22. Podobnie polityk wyraża się o krajach nadbałtyckich, 
mówi, że są zbyt słabe ekonomicznie, a ludność rosyjska w byłych republi-
kach radzieckich powinna zostać wymieniona z ludnością gruzińską i azerską 
w Rosji. Pewne uwagi Żyrinowskiego w trakcie wywiadu stały się irytujące dla 
dziennikarza do tego stopnia, że odebrał je jako obraźliwe, np. nieuregulowa-
ne kwestie terytorialne z Polską. Żyrinowski straszył dziennikarza utratą tery-
torium Prus Wschodnich, a nieporozumieniem nazwał wyprowadzenie wojsk 
rosyjskich z Polski, bo przecież „wpływowe siły chcą odebrania Polsce Śląska 
i Polska będzie wtedy bezsilna”23. Politykę zagraniczną Rosji uznał polityk za 
sprzedajną, nie rozumie, dlaczego nie jest zapraszany do Polski, ostatecznie 

19  „Polityka” 1992, nr 11, s. 2.
20  M. Hen, Moskwa w gorączce, „Polityka” 1992, nr 36, s. 12.
21  Ibidem.
22  K. Renik, Orzeł wielogłowy, „Polityka” 1992, nr 46, s. 7.
23  Ibidem.
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sięga po argumentację panslawistyczną i przywołuje ideę Słowian, którzy mogą 
wspólnie zatrzymać islam. Mówi: 

Trzeba było Mongołów i Tatarów puścić na was. A myśmy was bronili. I teraz też powinniście 
zrozumieć, że Wielka Rosja to dla was szansa, to ratunek. […] a wy tylko imperium upadło! 
I cieszycie się! Gdyby było imperium, byłoby dobrze. Ja się nie dziwię, że taka jest wasza po-
lityka[…], gdy prezydentem jest elektryk […]24.

Tygodnik napisał także o ministrze informacji Rosji Michaile Połtoraninie, 
którego zdaniem Rusłan Chasbułatow spiskuje przeciwko Jelcynowi, co może 
stać się impulsem do zamieszek w Rosji25.

Tworzenie nowych związków, włączenie nowych państw 

Tygodnik poinformował czytelników, że utworzono Wspólnotę Niepodległych 
Państw (bez republik bałtyckich i Gruzji). Polska uznała nowe państwa, po-
dobnie Chiny i Kuba, które zawarły nowe porozumienia handlowe z Kazach-
stanem26. Tymczasem w Kopenhadze została powołana Rada Państw Morza 
Bałtyckiego, do której wstąpiły Polska, Rosja, Niemcy, Norwegia, Finlandia, 
Estonia, Litwa, Łotwa. Dodatkowo w publikacji Pół kilo deklaracji z nadtytułem 
Cywilizowanie Europy przy pomocy Azji zrelacjonowano szczyt KBWE, któremu 
przewodniczyły Kazachstan i Uzbekistan, a w którym uczestniczył prezydent 
Jelcyn. Krzysztof  Mroziewicz ocenił, że zupełnie inaczej potraktowano na nim 
prezydenta, bo „poprzednim razem »nie« Zachodu wywołało pucz Janajewa, 
który okazał się awanturą pijanych niedołęgów”27. Tym razem nie chciano już 
ryzykować, więc powitano prezydenta Rosji jako przywódcę ważnego państwa. 

Wojsko, fl ota rosyjska

Kolejny przedmiot zainteresowania dziennikarzy i redaktorów tygodnika sta-
nowiły liczebność i przyszłość wojska oraz fl oty rosyjskiej. Wzmianki i depesze 
agencyjne dotyczyły: wspólnego utworzenia komisji parlamentarnej rosyjsko-
-ukraińskiej, która zdecyduje o przyszłości 380 okrętów fl oty czarnomorskiej28; 
wycofania wojsk rosyjskich od trzydziestu lat stacjonujących na Kubie w 1993 
roku29; kontrolowania przez wojska rosyjskich rejonów Naddniestrza30; uzgod-
nienia dwudziestu dziewięciu państw w sprawie liczby wojsk konwencjonalnych 

24  Ibidem.
25  „Polityka” 1992, nr 43, s. 7.
26  Ibidem, s. 2.
27  K. Mroziewicz, Pół kilo deklaracji, „Polityka” 1992, nr 29.
28  Ibidem, s. 2.
29  K. Mroziewicz, Oddać wyspy, stracić Syberię, „Polityka” 1992, nr 39, s. 2.
30  „Polityka” 1992, nr 32, s. 2.
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w Europie. W akcie końcowym zredukowano liczbę żołnierzy armii rosyjskiej 
do 1,45 mln, wojsk amerykańskich stacjonujących w Europie – 250 tysięcy, 
a w Polsce do 243 tysięcy31. O fl ocie rosyjskiej tygodnik wzmiankował przy oka-
zji podziału Floty Kaspijskiej na cztery kraje: po 1/4 Rosji i Azerbejdżanowi, 
a reszcie dla Kazachstanu i Turkmenii32; oraz sprzedaży przez Rosję co najmniej 
dwóch łodzi podwodnych Iranowi33. 

Gospodarka Rosji, reformy, prywatyzacja

„Polityka” w numerze 2 poinformowała czytelników, że przywróciła wkładkę 
Polityka – Eksport – Import (1992). Pierwszy artykuł dotyczący Rosji przygotował 
do tej rubryki historyk Jerzy Krasuski i zatytułował Nad Atlantykiem. Krasuski 
pisze, że od kilku tygodni trwa kryzys walutowy, a kurs dolara zszedł do pozio-
mu 1,4 marki34. Autor uważa, że „upadek dolara, po miażdżącym zwycięstwie 
USA nad ZSRR i pojawieniu się »dywidendy odprężenia i rozbrojenia«, to jest 
absurd, który prędzej czy później odejdzie z gospodarczej mapy świata”35. Pro-
gnozuje, że w 1999 roku powstanie zachodnioniemiecka unia walutowa EWG: 
„[…]waluta zachodnioeuropejska (ecu) nie będzie miała tej wagi co dolar i nie-
miecka marka. W praktyce będzie dominować eurodolar”36. Dodaje, że jeśli nie 
powstanie unia walutowa, pozycja dolara i tak będzie silna, gdyż w 1999 roku 
utworzona zostanie ogromna strefa wolnego handlu, zniesiona zostanie niska 
bariera celna pomiędzy USA i Kanadą, do której przyłączony będzie Meksyk37. 

Pozostałe informacje gospodarcze publikowane przez „Politykę” dotyczyły 
głównie: reform gospodarczych Gajdara, krytycznie ocenionych przez prezy-
denta i Radę Najwyższą Rosji38; utworzenia wspólnego obszaru celnego Rosji 
z Białorusią39; VI zjazdu, na którym deputowani domagali się całkowitej zmiany 
reform gospodarczych40. „Polityka”, opierając się na doniesieniach Interfaxu, 
poinformowała, że w ramach spłaty długu Rosja przekaże Chinom rosyjską 
broń o wartości 0,5 mld dolarów (cały dług wynosi miliard dolarów)41; eksport 
obniżył się od stycznia do lipca o 34 procent42; a dostawy zboża do Rosji z Ka-

31  „Polityka” 1992, nr 29, s. 2.
32  Ibidem.
33  Ibidem.
34  J. Krasuski, Nad Atlantykiem, „Polityka” 1992, nr 42, s. 20.
35  Ibidem.
36  Ibidem.
37  Ibidem.
38  „Polityka” 1992, nr 42, s. 2.
39  Ibidem.
40  Ibidem.
41  „Polityka” 1992, nr 47, s. 7.
42  Ibidem, s. 2.
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nady zostały wstrzymane, ponieważ długi wobec państwa wyniosły już 55 mln 
dolarów43.

Reportaż z Moskwy Witolda Pawłowskiego Archiwa, sekrety, kawior jasno po-
kazał czytelnikom, że trudno jeszcze oddzielić w Rosji własność prywatną od 
państwowej. Autor podkreślił w tekście, że w tym kraju można wszystko kupić, 
począwszy od legitymacji KGB, narkotyków, wzbogaconego uranu z głowic 
rakiet aż po dokumenty z archiwów44. Do tego dochodzi drugi obieg gospodar-
czy, który ma swoją długą tradycję, czyli mafi a pobierająca haracze. Pawłowski 
przytacza opinię amerykańskich ekspertów przebywających w Moskwie, którzy 
stwierdzili w przygotowanym przez siebie raporcie, że „Rosjanie nie mają wiel-
kiego pojęcia, co oznacza gospodarka rynkowa i jakich kwalifi kacji wymaga”45. 
Jak dotąd, pensje podwyższono czterokrotnie, podczas gdy ceny wzrosły trzy-
dziestokrotnie. W opinii autora Jelcyn zawiódł nadzieje ludzi, partia się rozpad-
ła, a prawdziwe zmiany według Pawłowskiego przyniesie drugie albo trzecie 
pokolenie46.

Przedmiotem zainteresowania „Polityki” były również dyskusje parlamen-
tarne dotyczące prywatyzacji, które zakończyły się kłótnią o talony. Katarzyna 
Banach w publikacji Talon na przyszłość napisała, że vouchery o wartości no-
minalnej 10 tysięcy rubli ma otrzymać każdy obywatel i za to może nabyć od 
Federacji Rosyjskiej47 akcje jednego z 4300 dużych przedsiębiorstw. Wartość ta-
lonów została wyznaczona przez Państwową Komisję Własności na podstawie 
kapitału inwestycyjnego przedsiębiorstw z 1991 roku. Publicystka zaznaczyła, 
że infl acja w Rosji wynosi obecnie 2200 procent, a defi cyt sięga 950 miliardów 
rubli, więc nie będzie na pewno dotacji dla wielkich przedsiębiorstw, które wy-
magają modernizacji48.

Działalność wewnątrzpaństwowa prezydenta, wiceprezydenta, Dumy 
i innych osób publicznych

Krótkie informacje na temat zmian w administracji i działalności osób publicz-
nych w tygodniku dotyczyły: odrzucenia na zjeździe deputowanych rosyjskich 
mimo silnego poparcia Jelcyna kandydatury Gajdara na stanowisko premiera49; 

43  Ibidem.
44  W. Pawłowski (współpraca M. Halaba), Archiwa, sekrety, kawior, 1992, nr 43, s. 11. Autor dodaje, 

że niektóre nakłady gazet gwałtownie spadły, zdrożał papier i druk do tego stopnia, że „Niezawisimaja 
Gazieta” wydrukowała w stopce: cena umowna (dogoworimaja).

45  Ibidem, s. 11.
46  Ibidem.
47  K. Banach, Talon na przyszłość, „Polityka” 1992, nr 45, s. 7. Autorka dla porównania dodaje, że 

np. lodówka kosztuje 15 tys. rubli.
48  Ibidem, s. 7.
49  „Polityka” 1992, nr 51, s. 2.
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propozycji ekspertów z parlamentu rosyjskiego uczynienia z Krymu niezależ-
nego państwa w WNP z uzasadnieniem, że „parlament rosyjski uznał przeka-
zanie Półwyspu Krymskiego Ukrainie w 1954 roku za bezprawne”50; wizyty 
wiceprezydenta A. Ruckoja w Tyraspolu w stolicy Republiki Naddniestrzańskiej 
w związku z oskarżeniami władz mołdawskich o rosyjską „brutalną ingerencję 
w sprawy wewnętrzne”51; a w ostatnim numerze 1992 roku wzmianka dotyczyła 
nowego premiera Rosji, Wiktora Czernomyrdina, dotąd wicepremiera w rzą-
dzie Jegora Gajdara52. 

Zagraniczne wizyty prezydenta i ministra spraw zagranicznych 

Rosja na początku 1992 roku musiała zdecydować o przyjęciu nowych kie-
runków w polityce zagranicznej. Tygodnik opublikował na ten temat szereg 
wzmianek i depesz agencyjnych w rubryce „Na świecie”. „Polityka” przytoczy-
ła słowa prezydenta Borysa Jelcyna, który podobnie jak George Bush zapowie-
dział ograniczenie arsenału atomowego Rosji oraz odstąpienie od nakierowania 
rakiet strategicznych na USA: „Jelcyn zaproponował, aby amerykański system 
SDI przekształcić we wspólny globalny system obrony przeciwatomowej”53. 
Wystąpienie Jelcyna na waszyngtońskim Kapitolu przerosło oczekiwania po-
lityków amerykańskich: prezydent zgodził się na redukcję 1/3 zasobu rakiet 
w Rosji i USA54. Kolejne informacje z Rosji dotyczyły: uznania przez prezy-
denta Ukrainy Leonida Krawczuka uchwały rosyjskiego parlamentu o zwrot 
Krymu za absurdalną, ponieważ równie dobrze Ukraina mogłaby się ubiegać 
o zwrot przekazanych Rosji Nowogrodu, Pskowa i Rubania55; kolejnego planu 
rozwiązania sporu japońsko-rosyjskiego o Wyspy Kurylskie – Sachalin, Hok-
kaido i cztery wyspy sporne zostaną połączone jedną strefą handlu56; spotkania 
Krawczuka i Jelcyna, którzy postanowili, że pomiędzy Rosją a Ukrainą będą 
postawione posterunki celne zamiast granicy państwowej57; porozumienia ro-
syjsko-litewskiego, na podstawie którego ustalono przekazanie Litwie czterech 
okrętów wojennych za wybudowanie 10 tysięcy mieszkań dla wycofywanych 
wojsk rosyjskich58; podpisania umowy rosyjsko-mołdawskiej o zawieszeniu bro-
ni59; odwołaniu przyjazdu Jelcyna do Tokio z powodu trudności wyborczych 

50  „Polityka” 1992, nr 23, s. 2.
51  „Polityka” 1992, nr 16, s. 2.
52  „Polityka” 1992, nr 52, s. 2.
53  Ibidem.
54  „Polityka” 1992, nr 26, s. 2.
55  „Polityka” 1992, nr 5, s. 2.
56  Ibidem.
57  „Polityka” 1992, nr 27, s. 2.
58  Ibidem.
59  Ibidem.
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w kraju60; wizyty prezydenta w Chinach, który już na lotnisku krytycznie oce-
nił stosunki: „To nienormalne, aby tak wielkie i sąsiedzkie państwa ignorowały 
się”61; wizyty rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Kozyriewa w Afgani-
stanie dotyczącej uwolnienia uwięzionych przez mudżahedinów stu radzieckich 
żołnierzy62. Tygodnik poinformował też o podpisaniu w Turcji porozumienia 
o utworzeniu Czarnomorskiego Wspólnego Rynku, w którego skład weszły 
m.in. Rosja, Mołdawia, Gruzja, Armenia63. „Polityka” pisała również o spot-
kaniu w Stambule – Turcji, Rosji, Rumunii, Bułgarii, Ukrainy, Azerbejdżanu, 
Gruzji i Mołdawii – na którym zawarto układ o Współpracy Gospodarczej 
Morza Czarnego w celu m.in. liberalizacji cen i ograniczeń w handlu, oraz o no-
wej rosyjskiej umowie federacyjnej dotyczącej lokalnej kontroli nad surowcami 
naturalnymi podpisanej przez przedstawicieli 14 autonomicznych republik (bez 
Czeczeno-Inguszetii i Tatarii)64. 

Stosunki polsko-rosyjskie

Krzysztof  Mroziewicz na stronie tytułowej „Polityki” zrelacjonował wizytę 
prezydenta Wałęsy na Kremlu, podkreślając, że za pierwszym razem w 1989 
roku na lotnisku w Moskwie nikt nie przywitał go ze strony radzieckiej poza 
polskimi dyplomatami i dziennikarzami. Publicysta przypomniał, że Wałęsa 
„wsiadł do rozklekotanego mikrobusu i w drodze na cmentarz Wostriakowski, 
na którym pochowano przed chwilą Andrieja Sacharowa, zastanawiał się co 
robić”65. A dziś prezydent podpisał traktat o współpracy i przyjaźni dobrosą-
siedzkiej, rozstrzygnął również problem wycofania wojsk radzieckich, przyjmu-
jąc opcję „zero”, czyli, jak tłumaczy autor, „nikt nikomu nie jest nic winien”66. 
Mroziewicz zaznacza, że jedyne, co nie mogło przejść Jelcynowi przez gardło, 
to słowo „Katyń”: w telewizji ogólnikowo poinformowano, że Wałęsa udaje się 
do lasów smoleńskich, „gdzie represjonowano polskich ofi cerów”67. 

W numerze 37 z 1992 roku, pojawiła się wzmianka o rosyjskich „Izwie-
stiach”, które ubolewają, że w Polsce obchodzi się rocznicę cudu na Wisłą, 
a nie bitwy pod Lenino, mówi się o Katyniu, a przymiotniki „rosyjski, radziecki, 
komunistyczny czyli zły” – to już synonimy68. 

60  Ibidem.
61  Ibidem.
62  „Polityka” 1992, nr 21, s. 7.
63  Ibidem, s. 2.
64  „Polityka” 1992, nr 12, s. 2.
65  K. Mroziewicz, Przeszliśmy rzekę, „Polityka” 1992, nr 22, s. 13.
66  Ibidem.
67  Ibidem, s. 6.
68  „Polityka” 1992, nr 37, s. 2.
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Tygodnik napisał też o reakcji rosyjskiej gazety „Prawda” na zamiar demon-
tażu pomnika Wdzięczności wybudowanego w Łodzi w 1945 roku. Gazeta sko-
mentowała, że jest to oznaką pojawienia się „nowej epidemii niszczenia pomni-
ków” w Polsce69.

Społeczeństwo

„Polityka” opublikowała informację za magazynem „Ogoniok”, który napi-
sał, że władze Związku Radzieckiego zataiły istnienie 120 milionów obywateli, 
którzy mieszkali w tajnych miastach, niewidniejących w ogóle na mapach geo-
grafi cznych70. Jednak za ważniejszy problem tygodnik uznał rosnące bezrobo-
cie, które według Fiodora Prokopowa, wiceministra pracy Rosji, zwiększy się 
o 10 procent, co oznacza, że „[…] obejmie 8 mln pracowników”. Natomiast 
minister ochrony socjalnej Elja Piłatowa powiedziała, że „30 mln emerytów do-
staje po 342 ruble miesięcznie […]”71, podczas gdy minimum socjalne szacuje 
się na 550 rubli. 

Krzysztof  Renik opisał czytelnikom tygodnika ciężką sytuację rosyjskich 
Niemców nadwołżańskich, z których już 75 tysięcy zdecydowało się wyjechać na 
Zachód. Historia tej mniejszości sięga 1764 roku, kiedy powstała pierwsza osa-
da niemiecka we wsi Dobrinka, a druga osada za cara Aleksandra I w okolicach 
Odessy72. O ile przez lata sytuacja Niemców była w miarę dobra, to wszystko 
zmieniła I wojna, kiedy 70 tysięcy Niemców deportowano na Syberię, ponieważ 
wielu nie chciało zlikwidować swoich gospodarstw w ramach kolektywizacji. 
Dopiero w dwa lata po utworzeniu ZSRR powstała autonomiczna republika 
socjalistyczna, która do 1939 roku liczyła około 600 tysięcy mieszkańców. Gdy 
wybuchła wojna niemiecko-rosyjska, w 1944 roku Stalin zlikwidował republi-
kę73. Renik stwierdza, że w interesie rządu niemieckiego leży zahamowanie fali 
przyjezdnych, ponieważ koszty ich zaaklimatyzowania się w Niemczech będą 
ogromne. Autor zastanawia się, czy coś zmieni protokół niemiecko-rosyjski 
o odtworzeniu republiki, i stawia tezę, że i tak na zawsze Niemcy w Rosji zosta-
ną obywatelami gorszej kategorii74.

„Polityka” poinformowała o propozycji strony japońskiej w sprawie Wysp 
Kurylskich: uznania suwerenności japońskiej na czterech wyspach, co oznacza 
przejęcie przez kraj dwóch wysp po 5 latach, a następnych dwóch po 15 latach. 
Japonia na wyspach miałaby sfi nansować budowy, w których będą mogli się 

69  Ibidem.
70  Ibidem.
71  Ibidem.
72  K. Renik, Światło za szybą, „Polityka” 1992, nr 35, s. 12.
73  Ibidem.
74  Ibidem.
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osiedlać Rosjanie75. Rosjanie nie chcą oddać wysp, gdyż połowy ryb przynoszą 
co roku miliony dolarów, a Japonii zaproponowano inwestowanie na Sachalinie 
i Hokkaido oraz ruch bezwizowy76. „Polityka” informowała również o wizycie 
rosyjskiego gubernatora Połtoranina, który będzie rozmawiał w Tokio w spra-
wie ewentualnej pomocy gospodarczej dla Wysp Kurylskich77. 

Protesty społeczne, opozycja, prasa

W listopadzie 1992 roku „Polityka” poinformowała o rozwiązaniu przez Jelcy-
na opozycyjnego postkomunistycznego Frontu Ocalenia Narodowego stwo-
rzonego przez Rusłana Chasbułatowa78. Dokumenty i mapy dotyczące strefy 
wpływów radziecko-niemieckich z 1939 roku zostały odnalezione w archiwum 
prezydenta Rosji79. 

Protesty, które stały się przedmiotem zainteresowania „Polityki”, dotyczyły 
kołchoźników i sowchoźników w Moskwie, którym zabrano w styczniu dotacje 
państwowe80, oraz komunistów, którzy systematycznie w każdą niedzielę idą 
pod Kreml z planszami „Precz z Jelcynem”, ale tam nie dochodzą, ponieważ 
napotykają ludzi broniących demokracji i wznoszących hasło: „Bez komuni-
stycznych bredni – młodzież przyszłością Rosji”. Krzysztof  Mroziewicz wy-
jaśnił jednocześnie czytelnikom, że w Rosji powstał nowy ruch zjednoczenia 
PAMIAT’ opierający się na wierze w spisek antyrosyjski Żydów i masonów81. 
Jednym z nurtów tej organizacji jest Front Narodowo-Patriotyczny; a inne to 
Rosyjski Ludowo-Demokratyczny Front – Ruch PAMIAT’, Antysyjonistyczny 
i Antymasoński Front PAMIAT’, skrzydło narodowo-bolszewickie. Dzienni-
karz napisał, że powstanie takiej organizacji wynika z nagle otrzymanej wolno-
ści, z którą ludzie sobie nie radzą. „Jest zapotrzebowanie na mistycyzm, dlatego 
tylu dziś w Rosji Rasputinów”82. 

Tej wolności i swobody wypowiedzi nie odczuwało się w tak znaczącym 
stopniu w prasie, o której tygodnik napisał w związku z przekazaniem zapy-
tania o stan prawny „Izwiestii” do Trybunału Konstytucyjnego83 oraz raporcie 
Stowarzyszenia Korespondentów Zagranicznych, które skrytykowało rosnące 
stawki za wizyty w ważnych miejscach w Rosji m.in. za wizytę w KGB (od 300 
dolarów a za wywiad z politykiem od 50 do 2000 dolarów)84.

75  „Polityka” 1992, nr 36, s. 4.
76  Ibidem, s. 2.
77  Ibidem.
78  „Polityka” 1992, nr 45, s. 2.
79  Ibidem.
80  „Polityka” 1992, nr 39, s. 2.
81  K. Mroziewicz, Czerwień i czerń, „Polityka” 1992, nr 10, s. 11.
82  Ibidem, s. 11.
83  Ibidem, s. 2.
84  „Polityka” 1992, nr 25, s. 2.



77

Komentarze, prognozy

Komentarze i prognozy opublikowane w 1992 roku zwykle stanowiły rozwinię-
cie tematów wzmiankowanych w rubryce „Na świecie”, zwłaszcza tych, które 
dla czytelników mogły się wydawać niejasne lub wymagały nadania im odpo-
wiedniej ramy interpretacyjnej. 

Historyk Andrzej Garlicki, nawiązując do sprawy otwarcia archiwów 
na Kremlu, zwrócił się z apelem do polskich władz państwowych i fundacji 
o przeznaczenie większych pieniędzy na wyjazd grupy polskich historyków do 
Rosji. Historyk przytoczył inne opublikowane na ten temat artykuły prasowe 
i ocenił, że politycy i publicyści nie rozumieją, jak ważna jest ta sprawa, więc 
wspomniane teksy to w jego odczuciu „bzdury” i nie warto ich przytaczać, by 
nie utrwalały się w pamięci czytelników85. 

Historyk Cezary Madajczyk z Polskiej Akademii Nauk analizował natomiast 
problem Katynia w publikacji Decyzja Wodza w związku z nagłym ujawnieniem 
przez Jelcyna dokumentu podpisanego przez Stalina. Badacz będący członkiem 
Komisji Partyjnych Historyków brał udział w rozmowach w Moskwie, w czasie 
których – jak informuje – „wymusiliśmy po raz pierwszy na historykach radzie-
ckich fakt potwierdzenia istnienia tajnych protokołów do układów niemiecko-
-radzieckich z 1939 roku, ale nie mogliśmy osiągnąć wspólnego stanowiska 
w kwestii katyńskiej”86. Madajczyk snuje w tekście hipotezy na temat motywów 
decyzji Stalina o zamordowaniu polskich bohaterów i wskazuje na co najmniej 
kilka: „zemsta na wrogu klasowym, zemsta za przegraną w wojnie 1920 r., go-
towość udziału polskiej brygady w wojnie radziecko-fi ńskiej po stronie Finów, 
patriotyczne i harde zachowanie jeńców […]”87. Najbardziej zastanawia jednak 
naukowca ujawnienie dokumentu z podpisem zgody Stalina, co demaskuje 
w końcu zbrodnię katyńską88. 

„Polityka” opublikowała również ciekawy wywiad z doktorem Janem Bar-
czem, wicedyrektorem Departamentu Europy MSZ, zatytułowany Stolpe miał 
rację i stawiający zasadnicze pytania nie tylko o granicę niemiecką, ale także 
stosunki ze Wschodem. W opinii Barcza nasze relacje z sąsiadami są obciążone 
stereotypami, a zmiana ich lub zastąpienie innymi to długotrwały proces, który 
może wspomóc współpraca transgraniczna (fragment wywiadu):

Adam Krzemiński: Spójrzmy zatem na drugą stronę mapy. Jak to jest z naszymi priorytetami: 
Wschód czy Zachód? […]
JB: Polska ma takie położenie geopolityczne, że musi patrzeć na Zachód i Wschód. Ale 
odejdźmy od wielkiej polityki, rozmawiajmy o współpracy transgranicznej […]. A właśnie 

85  Ibidem, s. 2.
86  C. Madajczyk, Decyzja Wodza, „Polityka” 1992, Nr 44, s. 13.
87  Ibidem.
88  Ibidem, s. 18.
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współpraca przygraniczna pozwala skutecznie rozładowywać różnego rodzaju napięcia, zno-
sić stereotypy. Pamiętajmy, że z niektórymi naszymi wschodnimi sąsiadami stosunki są histo-
rycznie bardzo obciążone, stereotypów i uprzedzeń nie brak89. 

„Polityka” poddała również analizie spór rosyjsko-japoński, który był tak 
poważny, że Jelcyn nie tylko odwołał swoją wizytę w Tokio, ale także na czas 
planowanej wizyty ministra spraw zagranicznych Japonii w Moskwie zniknął 
ze stolicy na 24 godziny90. Krzysztof  Mroziewicz w artykule Oddać wyspy, stra-
cić Syberię stawia rozmaite hipotezy co do przyszłości wysp. Prezydent Jelcyn 
stwierdził, że najlepiej wyprowadzić wojska z wysp, stworzyć strefę wolnego 
handlu, wybudować wspólne przedsiębiorstwa, a na koniec należy „poczekać, 
aż przyjdą nasi następcy, przywódcy od nas mądrzejsi i znajdą rozwiązanie”91. 
Mroziewicz sięga po argumentację historyczną aż do 1855 roku, czyli do trak-
tatu rosyjsko-japońskiego o granicach państw, mówiącego, że Japonia kończy 
się na wyspie Etorofu. To ustalenie zmieniało się kilkakrotnie (w roku 1875, 
1905, 1941, w Jałcie, 1946, 1951 i 1956 roku). Publicysta reasumuje, że prob-
lem pozostaje nadal otwarty, ponieważ jeśli Jelcyn sprzeda północne wysepki, 
zostanie oskarżony o kupczenie, a jeśli tego nie zrobi, będzie dalej w sporze 
z Japończykami92. 

Tymczasem zmiany w Rosji postępują na poziomie gospodarczym powoli, 
a według tygodnika sytuacja gospodarcza nie napawa optymizmem. Jerzy Kleer 
obrazowo określił sytuację w kraju jako „chaos i paraliż gospodarczy”, a da-
lej posługując się plastyczną metaforą, pisze, że „uwolnienie cen i deregulacja 
gospodarki to pierwszy skok do basenu, w którym jak się wydaje nie ma zbyt 
dużo wody”93. Na koniec przytacza słowa ministra prywatyzacji w Rosji Ana-
tolija Czubajsa, który planuje do końca roku prywatyzację 1/4 przedsiębiorstw 
państwowych. 

Dodatkowo, by pokazać czytelnikom, jak skomplikowana jest sytuacja go-
spodarczo-socjalna Rosji po rozpadzie ZSRR, tygodnik opublikował artykuł 
zatytułowany Pół Balcerowicza po rosyjsku. Iwona Parchimowicz opisuje w nim 
zjawisko dramatycznej sytuacji materialnej Rosjan, którzy co prawda otrzymali 
pomoc medyczną i żywnościową w wielkości około 300 ton z USA, Indii, Zam-
bii, Sri Lanki, ale w opinii publicystki taka ilość jest potrzebna obecnie Rosji na 
dobę. Pomoc została przeznaczona głównie dla Moskwy i Petersburga, gdzie 
istnieje największe ryzyko zamieszek głodowych: „[…] oprócz odroczenia rat 
Rosja otrzymała tylko niewielki kredyt żywnościowy i pomoc humanitarną (wy-
cenioną na 200 mln ecu), która zgodnie z życzeniem EWG powinna zostać 

89  A. Krzemiński, Stolpe miał rację, „Polityka” 1992, nr 2, s. 7.
90  Ibidem, s. 2.
91  Ibidem.
92  Ibidem.
93  J. Kleer, Początek, „Polityka” 1992, nr 2, s. 5.
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sprzedana, a pieniądze przeznaczone na fundusz socjalny obywateli Rosji”94. 
Zdaniem autorki sytuacja nadal będzie się pogarszać, ponieważ minister go-
spodarki Jegor Gajdar, porównywany przez dziennikarkę do ministra Leszka 
Balcerowicza, przewiduje w najbardziej optymistycznym scenariuszu wzrost 
cen w styczniu i lutym o około 100 procent miesięcznie, a prawdopodobnie ich 
stały poziom uzyska się dopiero w wyniku powołania funduszu stabilizującego 
kurs rubla95.

W kolejnej korespondencji z Rosji Iwona Parchimowicz opisała standard ży-
cia w sześćdziesięciotysięcznym rosyjskim mieście Dmitrowie znajdującym się 
w obwodzie moskiewskim. Miejskie sklepy są bardzo słabo zaopatrzone; można 
kupić m.in. 50 gramów herbaty na kwartał czy 5 sztuk jajek na miesiąc. Wicemer 
rejonu Zoja Orłowa tak komentuje tę sytuację: „[…] Trzeba było zlikwidować 
centrale handlowe, źródło ubezwłasnowolnienia handlu socjalistycznego”96. 
Korespondentka „Polityki” uważa, że to jak funkcjonuje władza w Dmitrowie, 
jest „prawidłowością ogólnorosyjską”, ponieważ od zawieszenia ustawy o sa-
morządzie lokalnym i wyborach bezpośrednich działa system nominacji odgór-
nych. Administratorzy obwodów są kontrolowani przez namiestników Jelcyna, 
a w samym Dmitrowie jest sześciu wicemerów. Po rozpadzie ZSRR pojawił się 
problem bezrobocia i co gorsze nowa władza przestała dotować rejony97. 

Na zakończenie 1992 roku Krzysztof  Mroziewicz przygotował krótki, 
ale bardzo ciekawy artykuł poświęcony żartom w polityce, które nie zawsze 
mają śmieszny charakter. Doskonale pokazała to depesza światowych agencji 
prasowych AP i Reuter, które podały za ministrem spraw zagranicznych Ko-
zyriewem informację o powrocie zimnej wojny, a potem się z niej wycofały. 
Podobna sytuacja miała miejsce w Seulu, gdzie Jelcyn wręczył prezydentowi 
czarną skrzynkę zestrzelonego samolotu, która okazała się pusta98. Dlatego 
Mroziewicz uważa, że w polityce zagranicznej czy dyplomacji istnieje zasada, 
o której warto pamiętać: „prześpij się z najlepszą depeszą” (bo kto wie, czy nie 
padłeś ofi arą żartu)99. 

94  I. Parchimowicz, Pół Balcerowicza po rosyjsku „Polityka” 1992, nr 3, s. 1, 12.
95  Ibidem, s. 12.
96  I. Parchimowicz, Władza przydziela jaja, „Polityka” 1992, nr 7, s. 11. Parchimowicz pisze, że 

litr mleka obwód wycenił na 1 rubla 95 kopiejek, podczas gdy koszt produkcji wynosi około 9 rubli. 
Różnica ma być dopłacana z lokalnego budżetu, a w Dmitrowie jak na razie jest uchwalony „budżet 
kwartalny i to dziurawy, bo nie wiadomo, jakich wpływów się spodziewać, nie wiadomo, co rząd zrobi 
z podatkami”.

97  Ibidem, s. 11.
98  K. Mroziewicz, Żartownisie, „Polityka” 1992, nr 52, s. 7.
99  Ibidem, s. 7.
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2. Wizerunek Rosji we „Wprost” – 1992 rok

Ocena prezydentury Gorbaczowa 

Tygodnik „Wprost” w pierwszych numerach 1992 roku skupił się na ocenie 
prezydentury Michaiła Gorbaczowa. Opublikował na ten temat kilka newsów 
w rubryce „Peryskop”. W jednym z nich stwierdzono, że sytuacja wokół Gor-
baczowa jest nieciekawa, ponieważ izba niższa parlamentu ZSRR zażądała jego 
dymisji, a James Baker, sekretarz stanu USA, przebywając w Moskwie, najpierw 
spotkał się z Jelcynem100. W kolejnych numerach „Wprost” informował o usu-
nięciu Gorbaczowa z partii KPZR za „zdradę interesów ludu pracującego”101; 
krytycznych ocenach Gorbaczowa reform jelcynowskich w wypowiedzi dla 
niemieckiej gazety „Suddeutsche Zeitung” („Społeczeństwo jest bowiem prze-
ciwne prywatyzacji i własności prywatnej. Ja znam to społeczeństwo i wiem, 
jakie istnieją struktury i co ludzie mają w głowach”102); a także o przyjęciu przez 
Gorbaczowa propozycji współpracy z amerykańskim dziennikiem „The New 
York Times”, dla którego polityk będzie przygotowywał artykuły poświęcone 
polityce zagranicznej Rosji103. 

Tygodnik, chcąc przybliżyć czytelnikom klimat prezydentury Gorbaczowa, 
wydrukował fragment wspomnień pierwszej damy. Raisa Gorbaczow pisze 
o nieofi cjalnej tablicy przywilejów, na podstawie której otrzymała z Michaiłem 
Gorbaczowem po przyjeździe do Moskwy bezpłatną państwową willę104. Pierw-
szą damą wstrząsnęło wówczas, że w Moskwie niektórzy działacze partyjni bu-
dowali prywatne wille dla rodziny, co w jej rodzinnej Stawropolszczyznie było 
nie do pomyślenia. Panią docent irytowało również na ofi cjalnych spotkaniach 
zachowanie ludzi: wywyższanie się, „obcość”, „obojętność” i „bezduszność”105. 
W zakończeniu wspomnień Raisa pisze, że ostatecznie przywilej przyznawania 
willi odpowiednich do stanowiska zniesiono, a Gorbaczowowi po objęciu sta-
nowiska prezydenta ZSRR udostępniono willę w rejonie podmoskiewskim i na 
Krymie. 

„Wprost” zgłębiał jeszcze działalność polityczną w artykułach Kazimie-
rza Pytki, Waldemara Gontarskiego i Iwony Parchimowicz. Pytko podkreślał 
w publikacji jako zasługę Gorbaczowa pokojowe zażegnanie problemów, choć 
reformy przeprowadzone przez polityka spowodowały rozpad państwa, kry-
zys gospodarczy i ujawnienie nacjonalizmów w republikach radzieckich106. 

100  „Wprost” 1992, nr 1, s. 9.
101  „Wprost” 1992, nr 25, s. 5.
102  „Wprost” 1992, nr 13, s. 5.
103  „Wprost” 1992, nr 10, s. 5.
104  R. Gorbaczow, Świat wybrańców, „Wprost” 1992, nr 1, s. 34.
105  Ibidem.
106  K. Pytko, Koniec świata, „Wprost” 1992, nr 1, s. 10.
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Poza tym o upadku ZSRR zdecydowano poza stolicą (w Mińsku, Brześciu, 
Ałma Acie), aby wykluczyć z rozmów Gorbaczowa. 

Waldemar Gontarski zastanawiał się w publikacji Prezydent uwłaszczony, jak 
dalej potoczą się losy Gorbaczowa, co równie mocno interesowało rosyjskie 
środki masowego przekazu. Okazało się bowiem, że w posiadaniu prokuratury 
znalazły się dokumenty z podpisem Gorbaczowa z rozporządzeniem dla KGB, 
by śledzić władze rosyjskie, w tym prywatne życie Borysa Jelcyna107. A takie 
działania – podkreśla Gontarski – w myśl artykułu 170 rosyjskiego kodeksu 
karnego są karalne i „grozić mu może kara pozbawienia wolności”108. 

Waldemar Gontarski usiłował wyjaśnić większość spraw, które rzucają cień 
na prezydenta w bezpośredniej rozmowie z Michaiłem Gorbaczowem. Były 
prezydent ZSRR odpierał zarzut ukrywania przez niego dokumentów katyń-
skich, twierdził, że o ich istnieniu dowiedział się 23 grudnia 1991 roku od na-
czelnika kancelarii prezydenta, który naciskał, by przeczytał teczkę opatrzoną 
napisem „tajne” tuż przed spotkaniem z Jelcynem. Według relacji Gorbaczowa 
pracownicy archiwum mogli się jedynie domyślać, co jest w teczce, ponieważ 
„w archiwum przekazanym Jelcynowi znajdowały się tysiące takich teczek”109. 
Teczkę otwarto w czasie spotkania Gorbaczowa z Jelcynem i Jakowlewem, więc 
tezę o umyślnym przechowywaniu w sejfi e uważa sekretarz generalny za pomó-
wienie, bowiem w momencie, gdy obejmował stanowisko sekretarza general-
nego, Czernienko już nie żył. Gorbaczow stwierdził jednocześnie, że w swo-
jej pracy popełnił wiele błędów taktycznych, wymienił kadry na nowe, ale nie 
zmienił starego systemu zakorzenionego w ich mentalności i nie wziął pod 
uwagę nacjonalistów i separatystów, a to oni doprowadzili do rozpadu ZSRR110.

Jednak Gorbaczow dość szybko odnalazł się w nowej roli komentatora poli-
tycznego i publikował artykuły w wielu gazetach europejskich i amerykańskich, 
a także udzielił odpowiedzi na wywiad Jana Pawła II dla włoskiej „La Stampy”. 
Gorbaczow bardzo wysoko ocenił rolę papieża w rozwoju Europy Wschodniej, 
a Jan Paweł II stwierdził nawet, że osobiste spotkanie z Gorbaczowem było 
przygotowane przez Opatrzność111. Wydaje się, że to pomogło w „powrocie” 
polityka na rosyjską scenę publiczną. Prezydent zaczął publikować cyklicznie 
w „Komsomolskiej Prawdzie”, a telewizja Ostankino zrelacjonowała na żywo 
otwarcie Fundacji Gorbaczowa. Parchimowicz ocenia, że „Gorbaczow ofi cjal-
nie wszedł więc – albo wrócił – jak kto woli do życia politycznego i to w stylu 
amerykańskim, poprzez świetnie zorganizowane public relations”112. 

107  W. Gontarski, Prezydent uwłaszczony, „Wprost” 1992, nr 3, s. 34.
108  Ibidem.
109  W. Gontarski, Faul, „Wprost” 1992, nr 43, s. 52–53.
110  Ibidem, s. 52.
111  I. Parchimowicz, Nowa cywilizacja, „Wprost” 1992, nr 11, s. 10.
112  Ibidem, s. 11.
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Komentarze, prognozy

Dziennikarze „Wprost” najczęściej wybierali formę wywiadu, który najlepiej 
oddaje charakter i poglądy znanych osób publicznych czy liderów opinii. Tema-
tyka wywiadów obejmowała wzmianki już wcześniej opublikowane a rzadziej 
zupełnie nową problematykę. W rozmowie Waldemara Gontarskiego z Wik-
torem Samojłowem, doradcą Jelcyna ds. polityki militarnej i strategii, zatytu-
łowanej W kierunku NATO na plan pierwszy wysunęła się kwestia tworzenia 
armii narodowych, choć Samojłow uznał, że najlepsza będzie wspólna armia. 
Zdaniem doradcy prezydenta NATO jest optymalnym modelem, możliwym do 
wypracowania do 2000 roku113.

W kolejnym wywiadzie „Wprost” przeprowadzonym z doradcą Gorbaczo-
wa, Aleksijem Wasiljewem, punktem odniesienia stała się ocena pierestrojki 
i jej inicjatora. Wasiljew skrytykował swojego przełożonego za wiele działań, 
począwszy od jego reformy antyalkoholowej, która spowodowała wzrost do-
mowej produkcji wódki i bimbru, wzrost bezrobocia, wzrost nacjonalizmów, 
aż po rozpad państwa. Doradca Gorbaczowa stwierdził, że najpierw powinna 
być zlikwidowana broń jądrowa, a dopiero potem Związek Radziecki. Ostro 
skrytykował również obecne społeczeństwo: „tworzy się nowe społeczeństwo 
wyrastające ze złodziei na małą i wielką skalę, z cwaniaków, kombinatorów 
i rosnącej w siłę mafi i. To obraz obecnych elit władzy w postkomunistycznym 
społeczeństwie”114.

Wywiad z Rusłanem Chasbułatowem, przewodniczącym Rady Najwyższej 
Federacji Rosyjskiej, przeniósł czytelników na poziom relacji polsko-rosyjskich. 
Chasbułatow podkreślił, że dostrzega brak spójnej koncepcji współpracy z Pol-
ską (zwłaszcza gospodarczej), za to bardzo pozytywnie ocenia wizytę prezyden-
ta Lecha Wałęsy, według niego jedną z pierwszych osób, które wypowiedziały 
wojnę totalitaryzmowi. Rosyjski polityk rozwiał również wątpliwości polskiego 
dziennikarza co do nacjonalizmu wielkoruskiego: jego zdaniem reżim totalitar-
ny na tyle doświadczył „narody Rosji”, że potrafi ą one teraz uszanować wol-
ność innych115.

Kolejny wywiad opublikowany we „Wprost” z Władimirem Żyrinowskim 
był wizją jego prezydentury w wypadku rozpisania nowych wyborów. Żyrinow-
ski chciałby wprowadzić nowy podział administracyjny i nadać guberniom bar-
dzo duże pełnomocnictwa (w wyborach prezydenckich w 1991 roku zdobył 
milion głosów). W wypadku państw bałtyckich i Gruzji Żyrinowski stwierdził, 
że należy odciąć do nich dostawy towarów rosyjskich, bez których są w stanie 
wytrzymać do trzech miesięcy, co spowoduje, że powrócą one do Rosji jako 

113  W. Gontarski, W kierunku NATO, „Wprost” 1992, nr  5, s. 12.
114  M. Brzeziński, Czekając na dyktatora, „Wprost” 1992, nr 10, s. 34–35.
115  W. Gontarski, Konkubinat z rozsądku, „Wprost” 1992, nr 23, s. 34–35.
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gubernie i stanie się ona „Wielką Rosją”116. Mało tego, polityk chętnie widział-
by Polskę i Finlandię przyłączone do Rosji. Granicę „bractwa słowiańskiego” 
stanowiłaby więc granica niemiecko-rosyjska, w przeciwnym wypadku prefero-
wanie przez Polaków Niemiec i Ukrainy może się zakończyć piątym rozbiorem 
Polski. Polityk wytyka rządowi rosyjskiemu błędy, które jego zdaniem wynikają 
z kopiowania reform w Polsce, a należałoby wprowadzić tymczasowy reżim, 
aby przeprowadzić dobre reformy ekonomiczne. Obecne rozwiązania proble-
mów narodowościowych uważa Żyrinowski za zbyt szybko wprowadzane, dla-
tego też są one na razie jedynie powodem szybkiej migracji. Natomiast, żeby 
być mocarstwem, potrzeba „żelaznej ręki”, czyli dyktatora117. 

Przedmiotem kolejnej rozmowy Waldemara Gontarskiego w Moskwie był 
tym razem sąd nad KPZR, który w opinii współprzewodniczącego partii De-
mokratycznej Rosji należy koniecznie przeprowadzić za zbrodnie przeciw ludz-
kości najpierw w kraju, a później za granicą118.Wywiad zatytułowany Norymber-
ga w Moskwie z deputowanym do Rady Najwyższej Rosyjskiej Federacji skupia 
się także na działalności i powiązaniach Kościoła prawosławnego, kierowni-
ctwa KPZR i KGB. Deputowany przyznał, że komisja parlamentarna ujawni-
ła nazwiska agentów w Cerkwi prawosławnej, a istnienie triady powiązań jest 
potwierdzonym faktem, ale komisja nie wie, jaki ma mieć charakter taki sąd: 
prawny czy moralny. „Musimy opracować bezprecedensowe zasady. Istniejące 
przepisy prawa nie pozwalają osądzać organizacji politycznej – konkluduje”. 

„Wprost” zastanawiał się nie tylko nad działalnością partii, ale i obecnym 
kształtem ustroju i jego oceny społecznej. Tatiana Zasławska, dyrektor CBOS 
w Moskwie w rozmowie z Kazimierzem Pytko podkreślała, że politycy rosyjscy 
nazywają się demokratami, ponieważ zostali wybrani w wyborach w sposób 
demokratyczny, ale Rosjanie nigdy nie doświadczyli tego ustroju. Zasławska 
przytoczyła również najnowsze oceny prezydenta w badaniach sondażowych, 
z których wynika, że popularność prezydenta spadła z 90 do 26 procent i widać 
ogólne zniechęcenie i rozczarowanie ludzi do polityki119.

Sylwetki znanych osób publicznych

Dziennikarze „Wprost” przygotowywali do stałej rubryki sylwetki różnych 
osób publicznych ze świata polityki i show-biznesu. Wprowadzeniem do syl-
wetki było zwykle jakieś nowe wydarzenie z życia tej osoby, awans lub dymisja 
na inne stanowisko, a kończy je krótki życiorys, informacja o wykształceniu 

116  M. Graczyk, Żelazna ręka, „Wprost” 1992, nr 24, s. 20.
117  Ibidem.
118  L. Ponomariow, wywiad przeprowadził W. Gontarski, Norymbergia w Moskwie, „Wprost” 1992, 

nr 12, s. 36–37.
119  K. Pytko, Rosja we mgle, „Wprost” 1992, nr 50, s. 59–60.
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i doświadczeniu tej osoby. W tej stałej rubryce znalazły się m.in. sylwetki rosyj-
skich polityków Jegora Gajdara i Rusłana Chasbułatowa.

Sylwetka trzydziestosześcioletniego Jegora Gajdara została opublikowana 
po odrzuceniu jego kandydatury przez Zjazd Ludowych na stanowiska premie-
ra. Gajdar przed objęciem stanowiska wicepremiera pracował jako kierownik 
działu ekonomicznego gazety „Prawda”. Odrzucenie jego kandydatury odebra-
no jako postępujący upadek Jelcyna – pisze „Wprost”120.

Druga sylwetka Rusłana Chasbułatowa, przewodniczącego Rady Najwyż-
szej FR, została opublikowana w związku z jego wypowiedzią o konieczności 
obniżenia podatku od zysku, co zwiększy produkcję i podaż oraz obniży ceny. 
Tygodnik dodał, że Chasbułatow wystąpił w opozycji do rządu i jest przeciw-
nikiem Jegora Gajdara121. 

Polityka wewnętrzna 

Waldemar Gontarski w korespondencji Psychoza puczu przygotowanej w związ-
ku ze zbliżającą się pierwszą rocznicą puczu sierpniowego i atmosferą nawoły-
wania do kolejnego przewrotu w celu obalenia władzy starał się odpowiedzieć 
na pytanie, jakie siły byłyby zdolne do organizacji puczu? Zdaniem korespon-
denta do obalenia władzy są zdolni komuniści, armia i Wiktor Gieraszczenko, 
nowy szef  Banku Centralnego Rosji, ponieważ zamierza on udzielać kredytów 
upadającym przedsiębiorstwom, co doprowadzi do emisji na rynek pustych 
pieniędzy, a w konsekwencji zamieszek społecznych122. Wobec realnej groźby 
impeachmentu, jak zaznacza Gontarski, ustawowo i dodatkowo za pomocą 
dekretu utworzono Radę Bezpieczeństwa, całkowicie niezależną, kontrolującą 
władzę wykonawczą123. 

W numerze 16 Waldemar Gontarski opublikował artykuł Zjazd Jelcyna o dys-
kusji 1046 deputowanych różnych frakcji na temat nowego projektu konsty-
tucji autorstwa Borysa Szachraja124. Już w lidzie korespondent informuje, że 
deputowani różnią się tylko w jedynym punkcie: jedni chcą zmiany strategii 
w przeprowadzaniu reform przez Gajdara, inni odejścia Jelcyna. Propozycja 
dotyczy przede wszystkim kształtu ustrojowego państwa zarządzanego przez 
silnego i posiadającego kompetencje prezydenta. Deputowani piszą w projekcie 
ustawy: 

Proponujemy republikę typu prezydenckiego, gdyż na republikę parlamentarną nie ma u nas 
miejsca z dwóch przyczyn: brak w Rosji systemu wielopartyjnego, a rząd powoływany przez 

120  „Wprost” 1992, nr 51/52, s. 6.
121  „Wprost” 1992, nr 11, s. 6.
122  W. Gontarski, Psychoza puczu, „Wprost” 1992, nr 34, s. 39.
123  Ibidem, s. 23.
124  W. Gontarski, Zjazd Jelcyna, „Wprost” 1992, nr 16, s. 40.
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parlament zależałby od zmiennych odczuć deputowanych i byłby rekonstruowany co miesiąc 
[…]125. 

Kolejna depesza we „Wprost” ze Zjazdu Deputowanych Ludowych opisy-
wała rękoczyny przedstawicieli rosyjskich partii politycznych, skłóconych o to, 
kto powinien sprawować władzę w kraju. Na zjeździe przegłosowano poprawki 
do konstytucji, w których świetle deputowani będą decydować o wyborze pre-
miera i ministrów, jednocześnie nowa konstytucja nie przewiduje już zjazdów. 
Ważnym rozwiązaniem jest powołanie „profesjonalnego zebrania deputowa-
nych, czyli Rady Najwyższej”126. 

Partie 

Przedmiotem oceny w tygodniku stała się także działalność rosyjskich partii 
politycznych i reform gospodarczych. Oceny tej dokonał Michał Wojtczak 
z Koalicji Republikańskiej, który uznał rosyjską politykę za obszar aktywności 
starych działaczy partyjnych. Jego zdaniem reformy gospodarcze na pewno nie 
powiodą się, gdyż „Jelcyn zastosował zbyt europejską technikę przeobrażeń, 
jak na rosyjskie warunki”127. Dosyć ciekawie określa polityk przyszły model rzą-
dzenia w Rosji jako pinoczetyzm, tj. wprowadzanie pewnych rozwiązań przy 
użyciu silnej ręki. Co do osób, które mogą w przyszłości mieć duży wpływ na 
politykę rosyjską, wskazuje na Aleksandra Wolskiego, przewodniczącego milio-
nowego Ruchu Reform Demokratycznych, kontrolującego produkcję128. 

Kolejny artykuł opublikowany we „Wprost” dotyczył również przeobrażeń 
partyjnych w Rosji, tym razem autorstwa Walerego Okuniewa z gazety „Mo-
skowskije Nowosti”. Okuniew w tekście Koalicja sierpa i młota opisał odradzający 
się w Rosji neokomunizm, reprezentowany przez Ruch Reform Demokratycz-
nych, do którego należą Jakowlew i Szewardnadze. Inne partie to zgromadzo-
na wokół Aleksandra Ruckoja Ludowa Partia Wolnej Rosji, której celem jest 
wspieranie prezydenta, tworzenie gospodarki rynkowej. Socjalistyczna Partia 
Pracujących A. Denisowa i R. Miedwiediewa o programie partyjnym zbliżonym 
do byłej KPZR. Związek Komunistów natomiast głosi potrzebę przywrócenia 
socjalizmu. Są też w parlamencie rosyjskim neobolszewicy – Ogólnozwiązkowa 
Komunistyczna Partia Bolszewików z liderką Iriną Andriejewną, propagującą 
hasła socjalizmu i komunizmu. Jako ostatnią neokomunistyczną wymienia się 
Rosyjską Komunistyczną Partię Robotniczą W. Tiulkina i Nową Partię Komu-
nistów Rosji A. Kriuczkowa129. 

125  Ibidem.
126  „Wprost” 1992, nr 50, s. 5.
127  B. Mazur, Moskiewski Pinochet, „Wprost” 1992, nr 8, s. 10.
128  Ibidem.
129  W. Okunin, Koalicja sierpa i młota „Wprost” 1992, nr 9, s. 39.
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Broń jądrowa 

Dużo miejsca w egzemplarzach „Wprost” 1992 roku zajmował niepokojący 
problem zabezpieczenia broni jądrowej. Z artykułu Dzień przed Waldemara 
Gontarskiego na temat broni jądrowej byłego ZSRR, wzbudzającej obawy na-
wet w USA, wynika, że Rosja jako jedyna była republika radziecka ma morską 
strategiczną broń ofensywną na Kamczatce, Półwyspie Kolskim, w Primor-
skim Kraju, a oprócz tego posiada bazy rakiet lądowych, ośrodki naukowo-
-badawcze130. Korespondent pisze, że okręty rosyjskie są w fatalnym stanie, ale 
jednocześnie podkreśla: „Federacja Rosyjska to największy na świecie właści-
ciel okrętów podwodnych z batalistycznymi rakietami przenoszącymi głowice 
jądrowe – ma tych okrętów 62, a USA tylko 36”131. Gontarski akcentuje prze-
de wszystkim bardzo silne powiązanie Rosji z Ukrainą i Kazachstanem – na 
Ukrainie są poligony doświadczalne, zakłady likwidujące broń jądrową, a w Ka-
zachstanie kosmodrom Bajkonur132. Gontarski konkluduje, że sytuacja w byłych 
republikach ZSRR jest ciągle niejasna i trudno powiedzieć, co jest polityczną 
grą, a co prawdą133. 

Kazimierz Pytko również przeanalizował problem słabych zabezpieczeń 
rosyjskiej broni jądrowej. Publicysta podaje przykład kompletnie nieodpo-
wiedzialnego zachowania żołnierzy: „Pijani żołnierze radzieccy odpalili dwa 
lata temu – na szczęście nieuzbrojoną rakietę, podgrzewając w jej sąsiedztwie 
konserwy”134. Również słynna czarna walizka z zakodowanym hasłem, otwie-
rająca dostęp do arsenału jądrowego też nie należała do najpilniej strzeżonych. 
„Przez dwa dni trwały poszukiwania człowieka, który wyniósł z jego willi na 
Krymie [willi Gorbaczowa – przyp. A.K.] czarną teczkę”135. Ale autor podaje 
także dla porównania przykład z USA, gdzie podobna sytuacja miała miejsce, 
kiedy po zamachu na życie Reagana pielęgniarki zaniosły kartę kodową razem 
z ubraniem prezydenta136.

Z kolei w artykule Łowcy głowic Waldemar Gontarski i Iwona Parchimowicz 
poruszyli nie tylko problem braku kontroli nad rozprzestrzenianiem i sprzedażą 
broni jądrowej, chemicznej i bakteriologicznej, ale także problem pojawienia 
się kilkutysięcznej grupy specjalistów ds. broni nuklearnej, którzy dotąd praco-
wali dla przemysłu radzieckiego. Już wiadomo, że część z nich znajdzie zatrud-
nienie w Iranie, gdzie poszukują atomistów137. Autorzy piszą o propozycji ze 

130  W. Gontarski, Dzień przed, „Wprost” 1992, nr 2, s. 37–40.
131  Ibidem, s. 37.
132  Ibidem, s. 38.
133  Ibidem, s. 40.
134  K. Pytko, Świat w czarnej teczce, „Wprost” 1992, nr 2, s. 39.
135  Ibidem.
136  Ibidem.
137  W. Gontarski, I. Parchimowicz, Łowcy głowic, „Wprost” 1992, nr 10, s. 37–39.
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strony Europejskiego Banku Rekonstrukcji i Rozwoju umorzenia długu WNP 
w wysokości 70 miliardów dolarów w zamian za likwidację broni jądrowej. Ale 
zniszczenie broni musi poprzedzić składowanie, ponieważ cała broń nie może 
być zniszczona w jednym czasie, gdyż koszt dla jednej jednostki jest szacowany 
na 500 milionów dolarów. Dlatego dziennikarze określają tę sytuację jako za-
mknięte koło. 

Sytuacja materialna Rosjan

O sytuacji materialnej Rosjan „Wprost” informował regularnie czytelników 
w rubryce „Peryskop” i „Giełda”. Tygodnik wskazywał, że obecne minimum 
socjalne wynosi w Rosji 1450 rubli, podczas gdy średnio w Moskwie na utrzyma-
nie jest potrzebne ponad 8 tysięcy rubli138, a dalsze informacje mówiły o wręcz 
tragicznym położeniu materialnym społeczeństwa rosyjskiego, którego zapasy 
żywnościowe skończą się w ciągu miesiąca139.

Korespondencja z Rosji Iwony Parchimowicz i Waldemara Gontarskiego 
rozwijała tę tematykę i przedstawiała ciężką sytuację ludności rosyjskiej w by-
łych republikach radzieckich. Naukowcy z Rosyjskiej Akademii Nauk zapro-
ponowali w swoim raporcie zawarcie z krajami nadbałtyckimi i WNP umów 
o stopniowej reemigracji tej ludności, której liczbę szacuje się na 25 milionów. 
Gdyby bowiem doszło do jawnej dyskryminacji Rosjan ze strony nacjonali-
stów, naukowcy przewidują czarny scenariusz masowego exodusu nawet około 
10 milionów ludzi do zupełnie nieprzygotowanej na to prawnie i ekonomicznie 
Federacji Rosyjskiej. Parchimowicz i Gontarski piszą, że „na podstawie spisu 
ludności z 1989 roku można sporządzić wizerunek przeciętnego Rosjanina ży-
jącego poza Rosją. Jest to człowiek w wieku dojrzałym, średni wiek waha się 
od 31 lat w Kazachstanie do 38 lat w Azerbejdżanie”140. Ale nie ten fakt jest tak 
ważny, jak wyższe wykształcenie, które posiada większy odsetek Rosjan od tzw. 
tubylców141. 

Problemy społeczne – korupcja

Waldemar Gontarski z Moskwy opisał wielki problem społeczny, jakim jest 
w Rosji korupcja, co doskonale oddają słowa Asłambuka Asłachanowa z Ko-
misji Prawa rosyjskiej Dumy: „korupcja stała się normą naszego życia”142. Mało 
tego, zdaniem dziennikarza w Rosji doszło już do regionalizacji łapówkarstwa, 

138  Ibidem, s. 39.
139  „Wprost” 1992, nr 8, s. 5.
140  I. Parchimowicz, W. Gontarski, Czarny scenariusz, „Wprost” 1992, nr 26, s. 37.
141  Ibidem.
142  W. Gontarski Imperium korupcji, „Wprost” 1992, nr 51/52, s. 82–83.
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co oznacza w wypadku Dalekiego Wschodu łapówki za dewizy, na Syberii do-
stępne mapy ze złożami ropy, na Powołżu nielegalny eksport kawioru itd. Dla-
tego Komisja Prawa przygotowała już nowy projekt ustawy antykorupcyjnej, 
ale co interesujące – podkreśla korespondent „Wprost” – w rosyjskim ustawo-
dawstwie nie zdefi niowano jeszcze pojęcia korupcji. 

Sylwetki najbogatszych Rosjan

W 1992 roku „Wprost” opublikował sylwetki najbogatszych ludzi Europy 
Wschodniej. Sylwetki zawierały także krótkie historie dojścia do ogromnych 
fortun takich osób, jak Herman Sterlingow (lat 25, najmłodszy bogacz Ro-
sji); Wadim Powalajew – człowiek odpowiedzialny za stabilizację rubla; Kon-
stanty Borowoj – prezydent rosyjskiej Giełdy Surowcowo-Towarowej; Artiom 
Tarasow -deputowany rosyjskiego parlamentu i przedsiębiorca oraz Wadim 
Tumanow – określony w tekście jako „pionier wolnego rynku w radzieckim 
imperium”143. 

Oprócz tego „Wprost” opublikował historię Wiktora Dubynina, dowód-
cy Północnej Grupy Wojsk Radzieckich, stacjonującej w Polsce od 1989 roku, 
i sylwetkę wiceprezydenta Aleksandra Ruckoja, uważanego za zaciekłego kry-
tyka reform gospodarczych rządu Jegora Gajdara. Jak poinformował tygodnik 
„Wprost”, krytyka odniosła swój skutek i Gajdar nie przyjmuje już bez słowa 
zastrzeżenia wszystkich zaleceń ekonomisty Jeffreya Sachsa oraz zapowiedział 
dalsze działania antymonopolowe144. 

Armia

W numerze 28 z 1992 roku zamieszczono artykuł Mariusza Urbanka Ziemia 
niczyja, który porusza problem wycofującej się Armii Radzieckiej z Polski. We-
dług informacji uzyskanych przez dziennikarza z UOP-u, prokuratura i policja 
potwierdziły ofi cjalnie istnienie w Polsce rosyjskiej mafi i handlującej przede 
wszystkim bronią i samochodami. W Legnicy pozostało jeszcze nielegalnie 
około 6 tysięcy Rosjan, którzy, aby przetrwać, handlują wszystkim, począwszy 
od złomu po elementy wyposażenia mieszkań, które uprzednio zostały zde-
wastowane. Handel samochodami, jak podkreśla autor, jest tak prosty, że aż 
żenujący. Samochody skradzione w Niemczech są zgłaszane na czterdziestooś-
miogodzinny tranzyt i wywożone na lotnisko w Legnicy, a stamtąd „bez żad-
nej kontroli celnej, samochody odlatują w otchłań Wspólnoty Niepodległych 
Państw, gdzie nikt nawet nie próbuje ich szukać”145. Generał Dubynin, główny 

143  W. Gontarski, Rosja, „Wprost” 1992, nr 4, s. 27–29.
144  „Wprost” 1992, nr 6, s. 6 i nr 8, s. 6.
145  M. Urbanek, Ziemia niczyja, „Wprost” 1992, nr 29, s. 28–29.
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dowódca Armii Radzieckiej w Polsce, potwierdził prowadzenie praktyk handlo-
wych przez ofi cerów armii, ale w jego ocenie jest to działanie usprawiedliwione, 
gdyż przed powrotem do Rosji, gdzie „nikt i nic na nich nie czeka”146 muszą 
zarobić jakieś pieniądze. 

Inna wzmianka dotycząca wojsk pochodzi z rosyjskiego ministerstwa obro-
ny: w ocenie ministra Pawła Graczowa wojska rosyjskie zostaną z państw bał-
tyckich wycofane nie wcześniej niż w 1994 roku147. 

Polityka zagraniczna

Aktywność zagraniczna prezydenta Rosji stała się szczególnym przedmiotem 
zainteresowania tygodnika, który często analizował tę sferę działalności głowy 
państwa. Korespondencje dotyczyły najczęściej relacji Rosji z Polską, Stanami 
Zjednoczonymi i Japonią. 

Japonia stała się ciekawym tematem dla „Wprost” z uwagi na nieuregulowa-
ne nadal kwestie zarówno Wysp Kurylskich, jak i kontaktów gospodarczych. 
Czytelnicy dowiedzieli się, że prezydent Jelcyn celowo odwołał wizytę w Japonii, 
choć ofi cjalnie przeważyły względy bezpieczeństwa. Rosjanom zależało przede 
wszystkim na podpisaniu umowy gospodarczej: („czytaj japońskie kredyty dla 
Rosji”148), ale zdaniem Gontarskiego Japończycy najpierw chcieliby odzyskać 
Wyspy Kurylskie, „a dopiero potem oferują przyjaźń i fi nansowe wsparcie”149. 
Przeważyła argumentacja fi nansowa – dziennikarz uważa, że prezydent Rosji 
zdecydował się skierować w stronę Chin i Indii, zainteresowanych poważnie 
zakupem rosyjskiej broni, dzięki czemu nie będzie oczekiwać na amerykańskie 
kredyty i przeprowadzać reform pod dyktando MFW150. 

Wyjazd prezydenta Jelcyna do USA odbył się już planowo, o czym infor-
mował Waldemar Gontarski w artykule Batiuszka Bush. Prezydent został do-
ceniony za nominację Jegora Gajdara, ponieważ oznaczało to dla Ameryka-
nów kontynuację reform wolnorynkowych. Dziennikarz przedstawił również 
stanowisko opozycji w Moskwie, która uznała to za nominację wymuszoną 
(„oto Bush narzucił nam premiera!”). Korespondent podkreślił, że sytuacja go-
spodarcza w Rosji jest nadal bardzo ciężka, utrzymuje się dwucyfrowa infl acja,
a 90 procent zakładów przemysłowych utraciło zdolność płatniczą151. 

Waldemar Gontarski przygotował artykuł podsumowujący braki strate-
giczne w polityce obronnej i zagranicznej Rosji. Korespondent podkreśla, że 

146  Ibidem, s. 29.
147  Ibidem, s. 5.
148  W. Gontarski, Azjatycka ruletka, „Wprost” 1992, nr 38, s. 40.
149  Ibidem.
150  Ibidem.
151  W. Gontarski, Batiuszka Bush, „Wprost” 1992, nr 27, s. 37–38.

Analiza jakościowa publikacji dotyczących Rosji i USA  



Wizerunek Rosji i Stanów Zjednoczonych w polskich tygodnikach opinii po 1991 roku90

wzdłuż granicy całego „nuklearnego mocarstwa152” jest słaba ochrona, armia 
musi zostać zredukowana z 2,8 miliona do 1,5 miliona ze względu na fatalną 
sytuację fi nansową i co gorsze, dlatego że wojskowi zajmują się polityką zagra-
niczną153. Przykładem tego jest odsunięcie ministra MSZ Kozyriewa od przy-
gotowań wizyty prezydenta Jelcyna w Japonii, ponieważ chciał on rozwiązania 
problemu Wysp Kurylskich z udziałem ONZ. „Rosja nie ma granic państwo-
wych ani celnych”154 – konkluduje Gontarski. 

Stosunki polsko-rosyjskie

Jak wyglądały stosunki polsko-rosyjskie w ocenie dziennikarzy „Wprost”? Wal-
demar Gontarski symbolicznie zatytułował nową strategię w stosunkach obu 
państw „Od zera”, co oznaczało nowe podejście prezydenta Lecha Wałęsy do 
polityki wschodniej bez obciążeń historycznych. Dziennikarz bardzo pozytyw-
nie przedstawił działania prezydenta – „negocjatora, który nie ugiął się i tym 
razem”155. Prezydent starał się wypracować konkretne rozwiązania, takie jak 
m.in. pozostawienie majątku Armii Radzieckiej w Polsce, czy wydanie wspólne-
go oświadczenia potępiającego reżim stalinowski, co uporządkowałoby sprawy 
historyczno-polityczne i handlowe. Pozytywne aspekty tej wizyty to w ocenie 
korespondenta porozumienie o unikaniu podwójnego opodatkowania, porozu-
mienie o współpracy obwodu kaliningradzkiego i sąsiadujących województw 
polskich. Natomiast ocena dziennikarzy ekonomicznych, którzy wyrażali swoje 
rozczarowanie brakiem decyzji w sprawach gospodarczych jest zgoła różna. 
W ocenie polskiego dziennikarza ogólna konkluzja wizyty jest dobra156. 

Katyń

Co nowego wniósł rozpad ZSRR do wyjaśnienia kwestii katyńskiej? „Wprost” 
podjął ten problem, odnosząc się do zawartości archiwów, które przejął Ko-
mitet Archiwów. Czytelnicy tygodnika dowiedzieli się z rozmowy Waldemara 
Gontarskiego z Rudolfem Pichoją, przewodniczącym Państwowego Komite-
tu Archiwów przy rządzie rosyjskim, że Komitet już przejął archiwa KPZR, 
a teraz przejmuje archiwa KGB. Pichoj wraz z doradcą prezydenta gen. Dimi-
trem Wołkogonowem jako jedyni mają prawo otwierania teczek w archiwum 
prezydenta na Kremlu. Według relacji archiwisty jest tam kilka tysięcy teczek, 
wiele z nich nie jest opisanych, a jedną ze znalezionych jest „supertajna teczka 
katyńska” obok „teczki z prośbą aktywu robotniczego o awans Breżniewa na 

152  W. Gontarski, Partia wojny, „Wprost” 1992, nr 40, s. 58–59.
153  Ibidem, s. 58.
154  Ibidem, s. 59.
155  W. Gontarski, Od zera, „Wprost” 1992, nr 23, s. 34–35.
156  Ibidem, s. 34.
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marszałka”157. W komentarzu do stanowiska Pichoja publicysta ironicznie oce-
nił jego wypowiedź o zaniechaniu inwazji wojsk radzieckich w Polsce w 1981 
roku, bo „Polska o to nie prosiła”158. 

W kolejnej rozmowie Waldemara Gontarskiego i Iwony Parchimowicz 
z prezydentem Borysem Jelcynem przeprowadzonej na Kremlu 15 paździer-
nika 1992 roku rozwinięto informację o uchwale radzieckiego Politbiura do-
tyczącej wymordowania polskich ofi cerów. Borys Jelcyn przekazał tę uchwałę 
prezydentowi Lechowi Wałęsie w październiku, ale jak sam przyznał, był sam 
nią zaszokowany. Twierdzi, że „serce mu skamieniało”159, gdy Gorbaczow wyjął 
te dokumenty z sejfu, ponieważ okazało się, że „wszyscy nasi przywódcy przez 
całe pięćdziesiąt lat wiedzieli o tym”160. Jelcyn stwierdził, że to partia powinna 
w całości wziąć na siebie odpowiedzialność za tę zbrodnię, Rosja nie może tego 
zrobić i to Gorbaczow powinien stanąć przed Trybunałem Konstytucyjnym. 
Prezydent Rosji w wywiadzie skierował jednocześnie apel do Polaków: „Zwra-
cam się do polskiego narodu, aby nie przenosić urazów na współczesnych 
Rosjan”161. Prezydent wyraził potrzebę oczyszczenia w stosunkach rosyjsko-
polskich konieczną do rozwoju współpracy ekonomicznej i gospodarczej. 

Do przekazania dokumentów zbrodni katyńskiej odniósł się także dzienni-
karz „Wprost” w artykule Polska karta. Zdaniem Kazimierza Pytko przekazane 
dokumenty mogą być dowodem zbrodniczej działalności partii komunistycz-
nej, ale może być to tak naprawdę wierzchołek góry lodowej, ponieważ oczysz-
czone zostało tylko „przedpole stosunków polsko-rosyjskich”162. W opinii pub-
licysty dla Polski najważniejszy jest kierunek, który obierze Rosja.

Waldemar Gontarski przeanalizował szerzej problem ściśle tajnych doku-
mentów rosyjskich ujawnianych obecnie przez komisję ds. archiwów. W pub-
likacji Ściśle jawne dziennikarz napisał, że liczba takich dokumentów jest sza-
cowana na około 30 milionów. Ujawnianie dokumentów jest problematyczne, 
ponieważ dotąd nie wydano żadnej ustawy i nie określono jakimi kryteriami kie-
rować się przy odtajnianiu akt, więc gdy zachodzi taka potrzeba komisja zbiera 
się i każdorazowo podejmuje decyzję w tej sprawie. Publicysta przypomina, że 
Gorbaczow przekazał co prawda Jaruzelskiemu dokumenty dotyczące mordu 
polskich ofi cerów w Katyniu, ale nie znalazła się wśród nich decyzja o wy-
mordowaniu ofi cerów podjęta przez Biuro Polityczne. Korespondent wyjaśnił, 
że Stalin kierował się motywem zemsty wobec Polaków i na dowód przytacza 
słowa Piotra Soprunienki, szefa Zarządu NKWD ds. Jeńców: „Wielki Wódz 

157 W. Gontarski, Ciężki papier, „Wprost” 1992, nr 49, s. 82–83.
158 Ibidem, s. 83.
159 W. Gontarski, I. Parchimowicz, Oczyszczenie, „Wprost” 1992, nr 43, s. 39.
160  Ibidem.
161  Ibidem.
162  K. Pytko, Polska karta, „Wprost” 1992, nr 43, s. 40.
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postąpił tak z polskimi ofi cerami, bo nie mógł zapomnieć porażki Armii Czer-
wonej pod Warszawą w 1920 r., a był on wtedy członkiem Rady Wojskowej”163. 
Na zakończenie artykułu autor przytacza jeszcze raz słowa Gorbaczowa, któ-
ry stwierdził, że odtajnianie dokumentów ma charakter tendencyjny i gdyby 
podobna rzecz miała miejsce w USA, prawdopodobnie Biały Dom musiałby 
przepraszać za wojnę w Wietnamie. 

O potrzebie otwarcia archiwów przekonywała także czytelników „Wprost” 
rosyjska dziennikarka Jewgienia Albas, autorka książki Mina z opóźnionym zapło-
nem. Polityczny portret KGB. Publicystka stwierdziła w rozmowie z Kazimierzem 
Pytką, że system militarno-przemysłowy i policja polityczna nie zostały naru-
szone. „Boję się prognozowania – konkluduje autorka – ale widzę, że znów 
zaczyna się proces zrastania aparatu władzy i służb bezpieczeństwa”164. Jej zda-
niem najlepsze co można zrobić w takiej sytuacji, to otwierać i weryfi kować 
archiwa. 

Wolność jednostki 

Kolejne pole tematyczne w tygodniku „Wprost” stanowiła kwestia swobody 
wypowiedzi i wolności jednostek w Rosji. Artykuł Edmunda Szota odwołu-
je się do noworocznego artykułu Kazimierza Pytki dotyczącego poświęcenia 
wolności jednostki na rzecz wolności państwa. Pytko napisał wtedy, że upadek 
ustroju nie zmienił pewnych rzeczy w strategii działania Rosji i Stanów Zjedno-
czonych: „geopolityka i racja stanu pozostają. Dla Amerykanów jest nią pano-
wanie na morzu. Dla Rosjan dominacja na lądzie”165. Szot podkreśla, że władza 
rosyjska budowała swój autorytet, opierając się na jednym słowie „nielzja”, czy-
li nie można. Autor w artykule starał się wcielić w rolę przeciętnego Rosjanina, 
który nie rozumie, dlaczego w kraju obfi tującym w surowce naturalne, takie jak 
ropa i gaz, wiele tysięcy osób cierpi głód i nędzę, a władze przyjmują z zagra-
nicy pomoc socjalną: „dlaczego w najbogatszym potencjalnie kraju na świecie 
muszę żyć w poniżającej nędzy i wysłuchiwać jeszcze, że ja i moi pobratymcy 
składamy się w sumie na imperium zła?”166.

Po rozpadzie ZSRR zmieniła się także sytuacja na rynku prasy, która była 
dotąd subsydiowana przez państwo. „Wprost” wzmiankował w rubryce „Bez 
granic” o problemach fi nansowych wysokonakładowych dzienników rosyjskich 
„Trud” i „Komsomolska Prawda”, które po uwolnieniu cen zmniejszyły czę-
stotliwość wydawania gazet. Prezydent Jelcyn zapowiedział kontrolę zakładów 
poligrafi cznych, które windują wysoko ceny druku167.

163  W. Gontarski, Ściśle jawne, „Wprost” 1992, nr 37, s. 37.
164  J. Albas, wywiad przeprowadził Kazimierz Pytko, „Wprost” 1992, nr 26, s. 36–37.
165  E. Szot, Gdybym był Rosjaninem, „Wprost” 1992, nr 6, s. 41.
166  Ibidem, s. 41.
167  „Wprost” 1992, nr 12, s. 35.
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Reformy gospodarcze, wydobycie surowców naturalnych

Tygodnik „Wprost” uważnie śledził reformy gospodarcze, szczegółowo infor-
mując czytelników w rubryce „Giełda” o zmianach w tej dziedzinie. Infor-
macje te dotyczyły problemów z rosyjskim budżetem – wpływy są mniejsze 
od przewidywanych o 30 miliardów dolarów168; prywatyzacji, która ma objąć 
25 procent przedsiębiorstw169; otrzymaniu przez rosyjski bank Wniesznietorgbank 
od rządu wyłączności na sprzedaż złota i metali szlachetnych170; zmniejszenia 
zależności gospodarczej Ukrainy od Rosji dzięki zakupowi ropy i gazu z Ira-
nu171; spadku kursu dolara amerykańskiego w Rosji do 90 rubli172; umocnienia 
się rubla na Moskiewskiej Giełdzie Walutowej173; wyemitowania przez Central-
ny Bank Rosji banknotu z nominałem 5 tysięcy rubli i monety z dwugłowym 
orłem174; wzrostu cen detalicznych w Rosji o 986 procent od lutego do czerwca 
1992175; prognozowania podwyżki cen w Rosji o około 150 procent w efekcie 
sześciokrotnego wzrostu cen za ropę176; zwiększenia zadłużenia zagranicznego 
Rosji o kolejne 4 miliardy dolarów i tym samym łącznie do sumy 74 miliardów 
dolarów177; pożyczki miliarda dolarów od Kuwejtu dla krajów WNP w związ-
ku z problemami, które pojawiły się po upadku ZSRR178; zatrudnienia banku 
inwestycyjnego Goldman Sachs jako doradcy rządu rosyjskiego ds. inwestycji 
zagranicznych179; odkrycia nowych złóż ropy w rosyjskim sektorze Morza Ba-
rentsa odpowiadających szacunkowo złożom w Zatoce Perskiej180 i informacji 
o polskim zapotrzebowaniu na ropę, które pokrywane jest przez Rosję i inne 
byłe republiki radzieckie zaledwie w 30 procentach181. 

Komentarze i prognozy

W rubryce „Biznes – ludzie – pieniądze” artykuł autorstwa Waldemara Gon-
tarskiego pt. Lenin Jelcyna rozwija problematykę reform gospodarczych w Ro-
sji. Jelcyn poinformował rosyjskich dziennikarzy o zaproszeniu specjalistów 
z Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz ekonomistów z Polski, któ-

168  „Wprost” 1992, nr 15, s. 47.
169  „Wprost” 1992, nr 8, s. 5.
170  „Wprost” 1992, nr 17, s. 45.
171  Ibidem.
172  „Wprost” 1992, nr 15, s. 47.
173  „Wprost” 1992, nr 9, s. 45.
174  „Wprost” 1992, nr 21, s. 43.
175  „Wprost” 1992, nr 39, s. 47.
176  „Wprost” 1992, nr 22, s. 5.
177  „Wprost” 1992, nr 31, s. 43.
178  „Wprost” 1992, nr 12, s. 5.
179  „Wprost” 1992, nr 13, s. 43.
180  Ibidem.
181  „Wprost” 1992, nr 7, s. 5.
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rzy będą pracować w Rosji na rocznych kontraktach182. Zarówno Leszek Bal-
cerowicz, jak i Marek Dąbrowski otrzymali w Rosji dobre notowania prasowe, 
gazeta „Rossija” wychwalała Balcerowicza, a „Izwiestja” Dąbrowskiego183. Do-
świadczenie polskich ekonomistów zostało wyżej ocenione niż praktyka zawo-
dowa Nikołaja Pietrakowa, dyrektora Instytutu Rynku w Moskwie. Na efekty 
przyjdzie poczekać, dziennikarz dodał, że na razie prezydent wzmocnił siły 
milicji i powołał specjalnego wicepremiera ds. porządku prawnego184. 

Na tematyce wolnorynkowej skupiała się rozmowa Waldemara Gontarskie-
go z Konstantinem Borowojem, prezydentem Rosyjskiej Giełdy Towarowo-
Surowcowej, pomysłodawcą i liderem Partii Wolności Ekonomicznej. Partia 
Borowoja jest na etapie rejestracji na podstawie starej ustawy ZSRR; stawia 
sobie za cel „ustanowienie w kraju społecznej gospodarki rynkowej, czyli wol-
nego rynku z elementami interwencjonizmu państwowego”185. Borowoj chce, 
by partia zrzeszała w regionach ludzi różnych profesji zainteresowanych go-
spodarką rynkową186. 

„Wprost” w numerze 34 z 1992 roku zamieścił komentarz Piotra Awena, 
ministra stosunków gospodarczych Federacji Rosyjskiej z zagranicą, dotyczący 
znacznego pogorszenia relacji handlowych polsko-rosyjskich. Autor starał się 
wyjaśnić, że niemal całkowity zanik handlu wpłynął na wzajemne zadłużenie 
państw187. Ważne rosyjskie ustalenie jest takie, że w spłacie zadłużenia zostanie 
przyjęty kurs dolara, który obowiązywał w Polsce w 1990 roku. Autor oczekuje 
rozwiązania kwestii spornych w trakcie wrześniowego polsko-rosyjskiego fo-
rum gospodarczego w Kaliningradzie. 

Aldona Łukomska w tekście Poker w ciemno opisała kilka przykładów uda-
nych inwestycji w Rosji. Przykładem jest spółka Kapitał Polski, która zrzesza 
dwudziestu dwóch biznesmenów i obecnie jest już w posiadaniu czterech fa-
bryk szyjących odzież. Okazało się, że szybka rejestracja fi rmy była możliwa po 
zapewnieniach pełnomocnika Jelcyna ds. prywatyzacji, o ułatwieniu procedur 
dla zainteresowanych inwestycjami w Rosji188. Od czterech miesięcy w Kali-
ningradzie istnieje strefa wolnego handlu, a około 60 polskich spółek rozważa 
możliwość prowadzenia tam interesów. Jednak Walery Fromczenko, współza-
łożyciel strefy, stwierdził, że Polacy wolą handlować niż inwestować i to za do-
lary, a Rosjanie chcą płacić rublami. „Lęk przed zupełnie nieprzewidywalnym 

182  W. Gontarski, Lenin Jelcyna, „Wprost” 1992, nr 3, s. 42.
183  Ibidem.
184  Ibidem.
185  W. Gontarski, Partia rubla, „Wprost” 1992, nr 30, s. 50–51.
186  Ibidem, s. 51.
187  P. Awen, Rubel w dolarach, „Wprost” 1992, nr 34, s. 4.
188  A. Łukomska (we współpracy z innymi autorami), Poker w ciemno, „Wprost” 1992, nr 10, s. 22–24.
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rozwojem sytuacji politycznej i gospodarczej na Wschodzie czuje się w każdej 
rozmowie o robionych tam interesach” – pisze Łukomska189. 

Paweł Kwiatkowski w publikacji Ziemniaki za rtęć zaproponował czytelniko-
wi – polskiemu biznesmenowi wskazówki przydatne do handlu z Rosjanami190. 
Kwiatkowski precyzyjnie opisał, jak sprawdzić wschodniego partnera i gdzie 
w Polsce uzyskać autoryzowane tłumaczenia prawnych regulacji dotyczących 
byłych krajów ZSRR. Publicysta wyjaśnił, że brak stabilnej sytuacji w byłych 
krajach ZSRR wpłynął na spadek obrotów handlowych z Polską aż o 60 pro-
cent. Z drugiej strony autor artykułu sam przyznał, że interesy na Wschodzie 
mogą być niebezpieczne, dlatego przytoczył opinie Polaków ze Wschodu: 
„W Polsce powszechne są obawy, nieufność i przekonanie o potędze mafi i”191. 

W jednym z ostatnich artykułów 1992 roku Kazimierz Pytko alarmował 
czytelników o nieprzewidywalnym kursie sytuacji politycznej w Rosji. Dzienni-
karz na poparcie tej tezy przytoczył słowa Michaiła Gorbaczowa, który w wy-
wiadzie dla włoskiej „La Stampy” stwierdził, że „Rosyjska kultura polityczna 
jest kulturą ucisku i gwałtu”192. Jelcyn – uważa Pytko – zamierzał ustabilizować 
sytuację rękami polityków, a w efekcie sprywatyzowano zaledwie 5 procent ma-
jątku narodowego. Pojawiły się zadziwiające sojusze i można mówić o swego 
rodzaju „wojnie manewrowej”, w której Jelcyn tworzy alternatywne ośrodki 
władzy (np. Rada Bezpieczeństwa Narodowego). Jak dalej rozwinie się niepew-
na sytuacja? Pytko prognozuje, że będzie to bardzo trudne zadanie dla prezy-
denta: „Okrążony Jelcyn – manipulując, cofając się, atakując, strasząc i płacząc 
– będzie rządził”193. 

3. Wizerunek USA w „Polityce” – 1992 rok

Polityka wewnętrzna kraju

Szczególnym przedmiotem zainteresowania „Polityki” w 1992 roku były bu-
dżet państwa oraz sposoby fi nansowania wyborów prezydenckich i wyborów 
do Kongresu. Tygodnik wzmiankował w rubryce „Na świecie” pierwszego nu-
meru z 1992 roku o przeznaczeniu nowych środków fi nansowych z budże-
tu amerykańskiego na poprawę systemu komunikacyjnego w USA w kwocie 

189  Ibidem, s. 24.
190  P. Kwiatkowski, Ziemniaki za rtęć, „Wprost” 1992, nr 27, s. 47. (Jak zaznacza autor, tytułowe 

ziemniaki odnoszą się do autentycznego przypadku biznesmena, który w rosyjskim konsulacie w Po-
znaniu chciał wymienić dwa tiry ziemniaków za pewną ilość rtęci w Rosji). 

191  Ibidem, s. 48.
192  K. Pytko, Gorąca zima, „Wprost” 1992, nr 46, s. 58.
193  Ibidem, s. 59.
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151 milionów dolarów, co ma pomóc w utworzeniu m.in. kilkuset tysięcy no-
wych miejsc pracy194.

Ewa Belska-Kozelka w artykule Gra w zielone wyjaśniła czytelnikom „Po-
lityki”, że obecny system fi nansowania w wyborach do Senatu, Izby Repre-
zentantów i na prezydenta USA kontrolują grupy interesu195. Autorka cytuje 
senatora Thomasa Eagletona, który twierdzi, że „senatorowie zaczynają zbierać 
fundusze na reelekcję od początku swej sześcioletniej kadencji, a członkowie 
Izby Reprezentantów już w środę po wtorkowych wyborach”196. W grę wcho-
dzą niemałe kwoty: start w wyborach do Izby Reprezentantów to kwota około 
375 tysięcy dolarów, do Senatu około 4 miliony dolarów. Kandydat na prezy-
denta może przyjmować fundusze od ofi arodawców prywatnych tylko w czasie 
prawyborów w wysokości do 1000 dolarów od osoby (jest to tzw. pakiet, któ-
ry rejestruje Komisja Wyborów Federalnych). Autorka podkreśliła, że dużym 
korporacjom zabroniono fi nansowania popieranych kandydatów, legalnie mogą 
jedynie przeznaczać pieniądze dla komitetów akcji politycznej, które odwdzię-
czają się ofi arodawcom i w rezultacie na reelekcję mogą liczyć kandydaci, mają-
cy przewagę fi nansową, a nie poparcie społeczne197. 

W związku z kampanią wyborczą „Polityka” publikowała krótkie newsy do-
tyczące kandydatów i ich programu wyborczego. Tygodnik poinformował czy-
telników o dołączeniu do kampanii prezydenckiej niezależnego kandydata Rossa 
Perota, o którym później tygodnik pisał w związku z rewelacjami dziennika 
„The Washington Post” i o gromadzeniu materiałów dyskredytujących Georga 
Busha198. Kandydujący prezydent Bush obiecał na spotkaniu wyborczym w Ka-
lifornii przeznaczenie miliarda dolarów na przekwalifi kowanie pracowników 
przemysłu lotniczego w związku z redukcjami w tym sektorze199. Natomiast 
kandydujący Bill Clinton obiecał wyborcom stworzenie funduszu na nowe 
miejsca pracy dzięki dodatkowemu opodatkowaniu najbogatszych, zwolnieniu 
1/4 personelu Białego Domu i zredukowaniu defi cytu federalnego o połowę200. 
„Polityka” napisała, że w administracji rządowej doszło do kłótni pomiędzy 
szefem doradców ekonomicznych prezydenta, M. Boskinem i szefem persone-
lu Białego Domu S. Skinerem z powodu bezrobocia, które powinno być szybko 
obniżone „bo – jak argumentował Boskin – już latem elektorat utwierdza się 
w swoich decyzjach wyborczych […]”201. 

194  „Polityka” 1992, nr 1, s. 2.
195  E. Belska-Kozelka, Gra w zielone (Nadtytuł: Amerykański cennik wyborczy), „Polityka” 1992, nr 44, 

s. 11.
196  Ibidem, s. 11.
197  Ibidem, s. 11.
198  „Polityka” 1992, nr 28, s. 2.
199  „Polityka” 1992, nr 25, s. 2.
200  Ibidem, s. 12.
201  Ibidem.
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Daniel Passent przygotował obszerny artykuł o nowym kandydacie na pre-
zydenta USA, Rossie Perocie. Passent już w pierwszym akapicie zaznacza, że ten 
kandydat to „amerykański Tymiński”202, który ma poparcie 1/3 społeczeństwa, 
a w ocenie publicysty jest gwiazdą jednego sezonu. Co za tym przemawia? „Pie-
niądze, niejasna przeszłość i żałosny poziom intelektualny”203. Perot w szko-
le – co ironicznie podkreśla Passent – wyróżniał się jedynie wzrostem, nigdy 
nie działał w polityce, do wielkiego majątku doszedł samodzielnie. Elektorat 
rozgoryczony dotychczasową polityką oczekuje na kogoś spoza znanych osób 
publicznych. Publicysta przytoczył pytanie, które mu zadał pewien marksista 
z Europy Wschodniej: „Co stanie się z wizerunkiem Ameryki, kiedy ten rekin 
kupi sobie urząd prezydenta? Przecież ten człowiek wskrzesi Karola Marksa!204. 
Takie obnoszenie się z pieniędzmi dla społeczeństwa amerykańskiego nie jest 
niczym złym, w końcu biedny człowiek do wyborów prezydenckich nie może 
startować. To upadek komunizmu stworzył chaos w polityce amerykańskiej – 
uważa Passent, a ta kampania wyborcza skupia się na życiu polityków, a nie pro-
gramach. To dla publicysty jest źródłem niepokoju, dlatego dodaje, że „Amery-
ka, po zwycięstwie komunizmu powinna zabrać się za siebie”205.

Daniel Passent w korespondencji z Newton opisał rosnące poparcie wybor-
ców dla Busha w tekście Między sercem a portfelem. Passent już w lidzie stwierdził, 
że Bush nie jest osobą konsekwentną, nie ma wyraźnego programu, chce być 
prezydentem, ale nie ma konkretnych celów prezydentury. W ocenie publicysty 
jest to rozsądny polityk, który dobrze radzi sobie ze sprawami międzynaro-
dowymi, ale w samej ojczyźnie znacznie gorzej: bezrobocie jest obecnie naj-
większe od II wojny światowej, wzrost gospodarczy jest najniższy od połowy 
stulecia, w konsekwencji czego 80 procent Amerykanów nie wierzy już w sku-
teczność sześćdziesięcioośmioletniego prezydenta. Jaki może być wynik wybo-
rów? Publicysta porównał wybór prezydenta do wyboru pomiędzy emocjami 
a fi nansami. „Jeżeli będą kierować się sercem – wybiorą Busha, a jeżeli portfe-
lem to prezydentem będzie Clinton” – konkluduje Passent206.

Kolejne wzmianki dotyczące kampanii wyborczej szczegółowo informo-
wały o wypowiedziach i debatach telewizyjnych kandydatów. Tygodnik pisał 
m.in. o uznaniu przez Billa Clintona sprzedaży 150 samolotów F-16, które są 
produkowane w rodzinnym stanie Busha – Teksasie, za element gry wybor-
czej Busha; wsparciu przez prezydenta eksportu 30 milionów ton zbóż w celu 
zdobycia głosów farmerów207; zwolnieniach w administracji o 1/3 etatów; pod-

202  D. Passent, Czarny koń czy czarny charakter?, „Polityka” 1992, nr 28, s. 11.
203  Ibidem.
204  Ibidem.
205  Ibidem.
206  D. Passent, Między sercem a portfelem, „Polityka” 1992, nr 35, s. 11.
207  „Polityka” 1992, nr 37, s. 2.

Analiza jakościowa publikacji dotyczących Rosji i USA  



Wizerunek Rosji i Stanów Zjednoczonych w polskich tygodnikach opinii po 1991 roku98

pisaniu umów o wolnym handlu z krajami Europy Wschodniej208. „Polityka” 
informowała czytelników o wynikach sondaży wyborczych, a te wskazywały 
na pierwsze miejsce Clintona, drugie Busha i trzecie Rossa Perota209. Badania 
pokazywały, że grupa wyborców w wieku od 18 do 30 lat zamierza głosować na 
Clintona210. Ostatecznie Ross Perot zrezygnował ze startu w wyborach prezy-
denckich w USA, ale jednocześnie polityk ogłosił, że utworzy partię konkuren-
cyjną wobec demokratów i republikanów211. Rezygnacja Perota zwiększyła tym 
samym szanse Clintona również w stosunku do prezydenta Busha (proporcje 
w sondażu wyniosły 59: 29)212. Tygodnik poinformował o zakończeniu w Sta-
nach Zjednoczonych pierwszych debat telewizyjnych. W ocenie obserwatorów 
to Bill Clinton najlepiej zaprezentował się w wyborczej debacie telewizyjnej213. 
Z rubryki „Na świecie” czytelnicy dowiedzieli się o ofi cjalnym zgłoszeniu kan-
dydatury George’a Busha na stanowisko prezydenta i Dana Quayla na stanowi-
sko wiceprezydenta. Główne hasła wyborcze Busha brzmiały: „Ameryka po-
zostaje niekwestionowanym przywódcą na świecie w wyniku zwycięskiej wojny 
z Irakiem, i po pokonaniu komunizmu”214. Myślą przewodnią kampanii stała się 
także redukcja amerykańskich sił zbrojnych w Europie (obecnie jest ich tam 
300 tysięcy)215. 

„Wprost” w kolejnych numerach informował o toczącej się w Stanach Zjed-
noczonych trzeciej rundzie wyborczej. Zdaniem Tomasza Wróblewskiego run-
dę wygrali demokraci, którzy, jak zaznacza autor w nadtytule artykułu, „mogą 
już wybierać kolor tapet do Białego Domu”216. Bush atakował Clintona, że ma 
niewielkie doświadczenie w kierowaniu malutkim stanem, w dodatku jednym 
z najbiedniejszych. Clinton kontrargumentował statystykami biura prezydenta, 
według których Arkansas jest na pierwszym miejscu pod względem przyrostu 
miejsc pracy. Dziennikarze amerykańscy wytknęli Bushowi brak pomysłu na 
wyjście z recesji ekonomicznej i na nic zdały się zapewnienia prezydenta, że 
ważniejsza od programu politycznego jest „pryncypialność i uczciwość” polity-
ka217. Sondaże wyborcze następnego dnia pokazały czterdziestoośmioprocen-
towe poparcie dla Clintona, trzydziestoprocentowe dla Busha. 

208  „Polityka” 1992, nr 38, s. 2.
209  Ibidem.
210  Ibidem.
211  „Polityka” 1992, nr 29, s. 2.
212  Ibidem.
213  „Polityka” 1992, nr 43, s. 2.
214  „Polityka” 1992, nr 8, s. 2.
215  Ibidem.
216  T. Wróblewski, Trzecia runda, „Polityka” 1992, nr 44, s. 57.
217  Ibidem.
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Tygodnik wzmiankował o wynikach prawyborów w New Hampshire, w któ-
rych zwyciężył George Bush218. Jednak ostatecznie wybory wygrał Bill Clinton, 
otrzymując 370 głosów elektorskich219. W numerze 45 z 1992 roku opubliko-
wano trzy wypowiedzi czytelników „Wprost” na temat szans wyborczych kan-
dydatów do fotela prezydenta USA. Autor publikacji krótko zwrócił uwagę na 
wstępie, że kampania w USA była zawsze uważnie śledzona w Polsce: „[…] wy-
bory prezydenckie w największym na świecie mocarstwie zawsze elektryzowały 
Polaków”220. W sondażu Polaków to nie Clinton, a Bush mógłby liczyć na zwy-
cięstwo (48: 42 procent głosów), Perot mógłby liczyć na dziesięcioprocentowe 
poparcie. Bush, zdaniem jednego z czytelników, sprawdził się jako prezydent, 
ponieważ „Ameryka stała się najsilniejszym państwem na świecie”221. 

Po zakończeniu wyborów „Polityka” opublikowała korespondencję Jacka 
Poprzeczki z Nowego Jorku poświęconą oczekiwaniom społeczeństwa ame-
rykańskiego wobec nowego prezydenta. Poprzeczko stwierdził, że Clinton 
wzbudza wiele sympatii i nadziei, ale dotąd była to osoba właściwie niezna-
na, więc zastanawia korespondenta, kim jest prezydent „poza telewizyjnym 
wizerunkiem”222. Autor rozważał przede wszystkim przyczyny trwającej od 
dwóch lat recesji w gospodarce amerykańskiej, ponieważ ma ona „opinię jednej 
z najbardziej liberalnych w świecie” (a „my jesteśmy gdzieś na początku dro-
gi” – dodaje Poprzeczko223). Publicysta dostrzegł duże podobieństwo między 
Rossem Perotem i Stanisławem Tymińskim, osobami, które mocno wstrząsnęły 
polityką w czasie wyborów odpowiednio w Stanach Zjednoczonych i w Pol-
sce. Poza tym odniósł się do spokojnej reakcji giełdy nowojorskiej po wybo-
rze Clintona – zgodnie z oczekiwaniami nie odnotowała ona żadnych skoków. 
Poprzeczko podkreślił natomiast informację, że Clinton będzie wykorzystywał 
przede wszystkim zróżnicowanie kulturowe społeczeństwa amerykańskiego, 
ponieważ jest to element niezwykle aktywizujący rozwój państwa224. 

W numerze 47 z 1992 roku zamieszczono wzmiankę z pierwszej konferencji 
prasowej Clintona, który za najpilniejszą potrzebę uznał zredukowanie wydat-
ków Pentagonu. Jednocześnie po zakończeniu wyborów prezydenckich wzno-
wiono siódmą rundę rokowań bliskowschodnich w Waszyngtonie225.

Daniel Passent skomentował w felietonie Głuchy telefon myśli przewodnie 
kampanii wyborczej George’a Busha. Zdaniem opiniotwórczej gazety „The Wall 
Street Journal” okazały się one zbyt słabe wobec haseł walki z bezrobociem 

218  Ibidem, s. 2.
219  „Polityka” 1992, nr 46, s. 5.
220  „Polityka” 1992, nr 44, s. 4.
221  „Polityka” 1992, nr 45, s. 4.
222  J. Poprzeczko, Obietnica wielkiej zmiany, „Polityka” 1992, nr 46, s. 12.
223  Ibidem, s. 12.
224  Ibidem.
225  „Polityka” 1992, nr 47, s. 2.
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i kryzysem ekonomicznym Billa Clintona. Przegrały hasła obrony wartości ro-
dzinnych, życia poczętego, sprzeciwu wobec podnoszenia podatków. Passent 
argumentuje, że przyczyna tej sytuacji tkwi w sytuacji wewnętrznej kraju:

Prawica w Ameryce przegrała nie dlatego, że Amerykanie są za rozwodami, za przerywa-
niem ciąży, za homoseksualistami, za wysokimi podatkami, za Saddamem Husseinem. Prawica 
przegrała, ponieważ Amerykanie mają większe zmartwienia i są przeciw zawracaniu głowy. 
Klęska centroprawicy powinna dać i do myślenia w Polsce226. 

Polityka zagraniczna USA

Informacje z 1992 roku dotyczyły spotkania w Nowym Jorku pięciu stałych 
członków Rady Bezpieczeństwa: Busha, Jelcyna, Majora, Li Penga i Mitteranda 
w celu wzmocnienia wpływu ONZ227; trzeciej tury rokowań bliskowschodnich 
w Waszyngtonie zakończonej impasem, ponieważ Syria nie zamierza już brać 
udziału w kolejnej rundzie w Moskwie228; fi aska czwartej rundy rokowań w spra-
wie Bliskiego Wschodu. Zdaniem sekretarza stanu Jamesa Bakera był to wynik 
zaniedbań w rozmowach Palestyńczyków z Izraelczykami229. Kolejna runda ro-
kowań bliskowschodnich odbyła się w Jerozolimie230. Tygodnik wzmiankował 
o odesłaniu do amerykańskiej bazy Guantanamo 400 Haitańczyków, ponieważ 
Amerykanie nie uznali wszystkich za uchodźców politycznych231. Tygodnik pi-
sał także o uzgodnieniu w Waszyngtonie przez przedstawicieli najbogatszych 
państw świata przyznania pomocy 24 miliardów dolarów dla WNP oraz 6 mi-
liardów dolarów na stabilizację kursu rubla w Rosji232; udzieleniu pomocy fi -
nansowej przez USA dla Nikaragui w wysokości 116 milionów dolarów pod 
warunkiem usunięcia z armii i policji sandinistów233. Tygodnik wzmiankował 
o wejściu inspektorów ONZ do irackiego ministerstwa rolnictwa z uwagi na 
podejrzenie przechowywania dokumentacji broni chemicznej i rakiet”234; po-
bycie nowego sekretarza stanu USA Jamesa Bakera, który uzyskał zapewnienie 
od prezydenta Rachmana Nabijewa o niesprzedawaniu uranu państwom, któ-
re mogłyby wykorzystać go do produkcji bomby atomowej235. W rubryce „Na 
świecie” numeru 9 „Polityka” pisze o publikacji dziennika „New York Times” 
na temat hipotetycznych zagrożeń dla USA, do których zaliczono rejon Zatoki 

226  D. Passent, Głuchy telefon, „Polityka” 1992, nr 47, s. 11.
227  „Polityka” 1992, nr 5, s. 2.
228  „Polityka” 1992, nr 4, s. 2.
229  Ibidem.
230  Ibidem.
231  Ibidem.
232  „Polityka” 1992, nr 18, s. 2.
233  Ibidem.
234  „Polityka” 1992, nr 34, s. 2.
235  Ibidem.
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Perskiej czy powrót Rosji – jako supermocarstwa po 2000 roku236. „Polityka” 
wspomina także o próbie przywrócenia zerwanych stosunków dyplomatycz-
nych z Hanoi, których podstawą jest wyjaśnienie losu zaginionych amerykań-
skich żołnierzy237.

Marek Ostrowski w artykule Rząd całego świata odniósł się do spotkania gru-
py siedmiu państw w Waszyngtonie. W opinii publicysty Stany Zjednoczone są 
dziś światowym liderem: „To Waszyngton i jego sojusznicy udzielają dziś porad 
rządowych nie tylko krajom trzeciego świata, ale i naszemu regionowi, Rosji i jej 
dawnym satelitom. Co więcej, duża część tych rad (czytaj decyzji) jest przyjmo-
wana z zadowoleniem […]”238. 

Jan Dziadul w komentarzu Niemoralne czołgi o nadtytule: Dawniej decydowała 
Moskwa, dziś sugeruje Waszyngton, odniósł się do obecnych działań supermocarstw. 
Autor stwierdził, że supermocarstwa chcą utrzymać za wszelką cenę przemysł 
militarny, ponieważ jest on motorem postępu, a technika mimo wszystko jest 
apolityczna. Dziadul pisze, że jednym z rezultatów rozpadu ZSRR będzie zwol-
nienie z przemysłu obronnego i instytucji wojskowych w najbliższych latach 
1,3 miliona ludzi. Dziadul przywołuje wojnę w Zatoce Perskiej w 1991 roku 
jako przykład wojny propagandowej, w której korzystano ze świetnej broni 
amerykańskiej.

Blokada informacji, czy też bezwzględny monopol informacyjny sprawiły, że skuteczność 
broni amerykańskiej wynosiła ponad... 100 procent. Równolegle z działaniami wojennymi 
toczyła się totalna, obliczona na lata, reklama sprzętu. Dzisiaj już wiadomo, że m.in. amery-
kańskie czołgi naszpikowane elektroniką do granic możliwości bardzo łatwo unieruchamiał 
zwykły piasek w trybach […]239. 

„Polityka” opublikowała także krótkie newsy o tematyce wojskowej. Pierw-
sza informacja z amerykańskiej gazety „US News and World Report” doty-
czyła udostępnienia amerykańskim samolotom prawa do lądowania w wypad-
ku zamieszek w byłych krajach ZSRR w zamian za utworzenie bazy lotniczej 
w Milovicach240. Druga informacja dotyczyła prób wyjaśnienia losów żołnierzy 
amerykańskich zaginionych w Wietnamie, ponieważ państwo to udostępniło 
USA swoje archiwa wojskowe241. W numerze 49 z 1992 roku „Polityka” napi-
sała, że USA wycofują swoje wojska z Filipin po stu latach obecności w tym 
kraju242. 

236  „Polityka” 1992, nr 9, s. 2.
237  „Polityka” 1992, nr 48, s. 11.
238  M. Ostrowski, Rząd całego świata, „Polityka” 1992, nr 30, s. 15.
239  J. Dziadul, Niemoralne czołgi, „Polityka” 1992, nr 28, s. 6.
240  „Polityka” 1992, nr 28, s. 2.
241  „Polityka” 1992, nr 44, s. 2.
242  „Polityka” 1992, nr 49, s. 2.
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Komentarze, prognozy

W numerze 20 z 1992 roku „Polityka” opublikowała fragment przemówienia 
Gorbaczowa w Fulton w Stanach Zjednoczonych. Polityk odniósł się w nim 
do zakończenia zimnej wojny i wyścigu zbrojeń. „Jedna epoka zimnej wojny 
się skończyła, a druga się zaczyna. Potrzebny będzie duży wysiłek międzynaro-
dowy, by zwrot w kierunku demokratycznego świata stał się nieodwracalny, by 
demokracja była dziełem całej ludzkości, a nie tylko jej połowy”243. 

Daniel Passent w artykule Człowiek z miasteczka Nadzieja zestawił sylwetki 
dwóch polityków – Billa Clintona i Georga Busha Seniora. Zdaniem publicysty 
Clinton jest podobny do milionów Amerykanów, wychował się w najbiedniej-
szej części kraju, miał ojczyma alkoholika, ale udało mu się ukończyć studia 
prawnicze na znakomitym Uniwersytecie George Town w Waszyngtonie244. 
Jego przeciwnicy szukali dokładnie w jego przeszłości czegoś kompromitują-
cego i znaleźli romans, ale Clintonowie powiedzieli przed kamerami, że wyjaś-
nili sobie tę sprawę i pokonali kryzys małżeński. Clinton jest przede wszystkim 
alternatywą wobec Busha – stwierdza Passent: „wielu ludzi ma dość recesji, za 
którą obwinia Reagana i Busha, dość skandali i korupcji, dość kosztownego 
defi cytu, dość powtarzania jak wspaniała jest Ameryka, skoro oni nie czują się 
wspaniale […]”245. Publicysta ocenia, że właściwie wybór jest przesądzony, spo-
łeczeństwo dojrzało do zmian i nadszedł czas Clintona.

Stosunki polsko-amerykańskie

W numerze 7 z 1992 roku „Polityka”, powołując się na wpływowy dziennik 
amerykański „The Washington Times”, przychyliła się do krytycznych uwag Le-
cha Wałęsy pod adresem polityków z Europy Zachodniej i zaapelowała o „zre-
widowanie polityki gospodarczej na korzyść Polski”246. Tygodnik wzmiankował 
o spotkaniu w Waszyngtonie prezydenta Busha z premierem Janem Olszew-
skim247 i zapewnieniach Georga Busha skierowanych do polskiego premiera 
o wstąpieniu Polski do NATO w nieodległej perspektywie248.

Piotr Adamczewski, publicysta „Polityki”, napisał w komentarzu do wizyty, 
że przyjazd szefa polskiego rządu prawie nie został odnotowany w mediach ame-
rykańskich, z liczących się gazet jedynie wspomniał o nim dziennik „The New 
York Times”. Podobnie słabo wypadły spotkania z politykami (prezydentem, 
sekretarzem stanu i szefem MFW): nie zakończyły się one niczym konkretnym. 

243  „Polityka” 1992, nr 20, s. 2.
244  D. Passent, Człowiek z miasteczka Nadzieja, „Polityka” 1992, nr 44, s. 2.
245  Ibidem.
246  „Polityka” 1992, nr 7, s. 2.
247  „Polityka” 1992, nr 16, s. 2.
248  „Polityka” 1992, nr 17, s. 2.
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A jeszcze przed wyjazdem premier zapewniał, że jednym z ważnych punktów 
wizyty jest: „zmiana obrazu Polski w oczach amerykańskich polityków i biznes-
menów. (Wiadomo bowiem, że polscy dziennikarze swoimi publikacjami gęsto 
cytowanymi przez zachodnie media, spowodowali wykrzywienie wizerunku na-
szego kraju”) – podsumował Adamczewski249. 

Daniel Passent w korespondencji z Nowego Jorku pt. Nie ma mowy, żeby 
Berstein wszystko to sobie wymyślił – odniósł się do rewelacji tygodnika „Time”
z 24 lutego – o rzekomym sojuszu Waszyngton – Watykan. Sojusz trzech osób: 
papieża Jana Pawła II, Ronalda Reagana i Lecha Wałęsy miał na celu doprowa-
dzenie do upadku komunizmu. Publicysta wyjaśnił czytelnikom: „Komunizm 
był skazany na upadek, opozycja w Polsce nie została zaszczepiona przez im-
perializm amerykański, jak nam to latami usiłowano wmawiać […]”. Podsumo-
wując, autor zaznacza, że na artykuł dziennikarza „Time” bardzo niewiele osób 
zwróciło uwagę, ponieważ większość mediów i społeczeństwa jest zaabsorbo-
wana prawyborami w New Hampshire250. 

Historia w archiwach amerykańskich 

„Polityka” odnotowała także podpisanie umowy między Komitetem Archiwów 
Federacji Rosyjskiej i Uniwersytetem Stanforda w Kalifornii, na której mocy 
zostanie „utrwalonych 6 mld stron dokumentów zgromadzonych w radzieckich 
archiwach partyjnych i państwowych”251.

Anna Rogozińska-Wickers napisała w korespondencji z Waszyngtonu 
o nowo wydanej książce Zdrada poświęconej współpracy Johna Kennedy’ego 
z mafi ą. Temat ten stał się w Stanach na tyle popularny, że Kongres pod presją 
opinii publicznej zapowiedział, iż otworzy akta archiwalne dotyczące śmierci 
prezydenta252. „Polityka” rozwinęła szerzej temat zabójstwa Kennedy’ego w ar-
tykule Longina Pastusiaka. Nowe fakty ujawnił doktor Charles Crenshaw, który 
ratował prezydenta i jego domniemanego zabójcę. Doświadczony lekarz, który 
wielokrotnie widział już rany postrzałowe, powiedział, że do prezydenta strze-
lano z tyłu i przodu, a nie jak twierdzono wcześniej tylko z tyłu253. Pastusiak 
napisał, że lekarz otrzymał w czasie operacji telefon od samego prezydenta 
Johnsona, który chciał wymuszenia na operowanym oskarżonym przyznania 
się do zabójstwa, a jego zeznania miał spisać agent specjalny przebywający na 
sali operacyjnej. Pastusiak wyjaśnił czytelnikom, że lekarz postanowił zgodnie 

249  P. Adamczewski, Mgliste obietnice, „Polityka” 1992, nr 17, s. 15.
250  D. Passent, Nie ma mowy, żeby Berstein wszystko to sobie wymyślił, „Polityka” 1992, nr 9, s. 12.
251 „Polityka” 1992, nr 14, s. 2 (Redakcja podkreśliła, że Amerykanie mają zapłacić za to kwotę 

3 mln dolarów).
252  Ibidem, s. 2.
253  L. Pastusiak, Druga kula, „Polityka” 1992, nr 25, s. 11 (Nadtytuł: Zabójstwo Kennedy’ego: rewelacje 
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z sumieniem ujawnić te informacje dopiero po 29 latach, ponieważ wcześniej 
z pewnością „zrujnowałby swoją karierę medyczną”254.

Społeczeństwo

Sprawą, która zaszokowała całą Amerykę, było pobicie przez policjantów czar-
noskórego Rodneya Kinga. Daniel Passent opisał w felietonie dantejskie sceny 
w Los Angeles: pożary, lincze czarnych i białych, ludzi uciekających z miasta, 
wojsko na ulicach, opustoszałe sklepy i godzina policyjna. Passent zwrócił uwa-
gę, że pobicie pewnie przeszłoby bez większego oddźwięku, gdyby amator nie 
utrwalił wszystkich 56 ciosów zadanych przez policjantów na fi lmie, na któ-
rym wyraźnie widać, że zatrzymany nie stawiał żadnego oporu. Mimo osiem-
dziesięcioprocentowego poparcia społeczeństwa, które oczekiwało skazania 
oprawców, ława przysięgłych, w której skład nie wszedł ani jeden czarnoskóry, 
orzekła, że funkcjonariusze działali w granicach prawa. Prezydent Bush powie-
dział tylko publicznie, że „zrobiło mu się niedobrze na ten widok”255. Opinie 
w tej sprawie są podzielone, zamieszki przez jednych określane są jako rasowe, 
a innych – klasowe256. Passent wyjaśnił czytelnikom, że podłoże tych zamieszek 
w Los Angeles ma źródło w konserwatywnej polityce Reagana i Busha, która 
doprowadziła do zwiększenia przepaści pomiędzy biednymi i bogatymi. „Pod 
każdym względem sytuacja ludności kolorowej jest gorsza i nie ma w tym nic 
dziwnego, jeśli wziąć pod uwagę dziedzictwo historyczne”257. W ocenie Passen-
ta Ameryka poczyniła ogromny postęp w zakresie segregacji rasowej i dyskry-
minacji, ale ostatecznie to rządzący politycy mają największy wpływ na społe-
czeństwo.

Amerykańska kultura polityczna w kinie

Daniel Passent w artykule Ale kino! pokazał czytelnikom tygodnika politykę 
amerykańską na podstawie fi lmu, który wszedł na ekrany w Stanach Zjedno-
czonych. Satyra polityczna zatytułowana Bob Roberts z niezwykłą zjadliwością 
ukazała amerykańską politykę. Publicysta na wstępie artykułu podkreślił, że 
pewnie dla wielu Polaków wyliczanie ułomnych stron systemu amerykańskiego 
będzie się wydawało aż nieprawdopodobne: 

[…] pisanie o słabościach systemu amerykańskiego w polskim czasopiśmie nie każdemu bę-
dzie się podobało, ponieważ nasza demokracja dopiero rodzi się w bólach i system amerykań-
ski jawi się jako ideał, w dodatku latami oczerniany przez niektórych dziennikarzy wyspecjali-

254  Ibidem, s. 12. 
255  D. Passent, Rasy i klasy, „Polityka” 1992, nr 20, s. 11.
256  Ibidem.
257  Ibidem.
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zowanych w szkalowaniu Ameryki. Ale mieszkańcy USA są w innej sytuacji psychologicznej, 
nie patrzą na swój kraj przez polskie okulary, myślą na własną rękę258.

Publicysta zacytował też znamienne słowa socjologa Maurica Zeitlina za-
pytanego o sympatie wyborcze: „Prawdopodobnie będę cynicznie głosował na 
Clintona, kierując się starą amerykańską zasadą – wyrzucaj starych drani i na ich 
miejsce dawaj nowych”259. Tytułowy Bob i jego historia przypomina zdaniem 
publicysty życie Billa Clintona, a społeczeństwo amerykańskie mocno zmęczo-
ne „starymi politykami” na kogoś takiego właśnie czekało.

Passent argumentował, że fi lm ten warto obejrzeć, ponieważ doskonale ob-
naża słabości amerykańskiego systemu politycznego, a poza tym zebrał on zna-
komite recenzje w największych magazynach i tygodnikach amerykańskich260.

4. Wizerunek USA we „Wprost” – 1992 rok

Stosunki polsko-amerykańskie 

Tygodnik opublikował w 1992 roku kilka dłuższych artykułów analizujących 
relacje polityczne i handlowe. Piotr Gabryel i Tomasz Wróblewski w kore-
spondencji z Nowego Jorku zatytułowanej Miejsce w szyku napisali, że wizyta 
premiera Jana Olszewskiego w Stanach Zjednoczonych odbyła się w nieod-
powiednim momencie. Choć Olszewski spotkał się z najważniejszymi osoba-
mi: prezydentem George’em Bushem, sekretarzem stanu Jamesem Bakerem, 
wiceprezydentem Danem Quayelem, sekretarzem obrony Dickiem Cheneyem, 
to sam przyznał na koniec, że po tych rozmowach „[…] nie nastąpiły żadne 
rewelacje”261. W stolicy USA wiele mówiono o „nowym polskim projekcie bi-
lateralnej umowy handlowej z USA i ewentualnych gwarancjach kredytowych, 
po cichu, na boku […]”262, zwracano również uwagę na kwestie braku ochrony 
praw autorskich w Polsce, nowe bariery eksportowe na amerykańskie produkty. 
W zasadzie – podsumowują korespondenci – mimo złych prognoz w polskiej 
i amerykańskiej prasie na temat tej wizyty, można mówić jednak o sukcesie Ol-
szewskiego, ponieważ przekonał do siebie administrację amerykańską263. 

Z kolei w numerze 28 z 1992 roku Kazimierz Pytko w rubryce „Nasz świat. 
Ameryka jest z nami” opisał jak w przededniu wizyty George’a Busha w Pol-
sce goście programów telewizji publicznej oczekują od Polaków ciepłego przy-
witania prezydenta. „Gorące przyjęcie zgotowane Bushowi miało wpłynąć na 

258  D. Passent, Ale kino!, „Polityka” 1992, nr 45, s. 4. 
259  Ibidem.
260  Ibidem.
261  T. Wróblewski, P. Gabryel, Miejsce w szyku, „Wprost” 1992, nr 17, s. 10–11.
262  Ibidem, s. 11.
263  Ibidem.
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zmianę wizerunku Polski”264 – zauważa Pytko. A wizerunek ten, a zwłaszcza 
sceny politycznej, jest krótko mówiąc marny, ponieważ rząd w zasadzie jest 
w rozsypce, Hanna Suchocka zastanawiała się, czy jest już nowym premierem, 
a Waldemar Pawlak czy jeszcze nim jest – podkreśla publicysta265. 

„Wprost” poinformował o swoim wspólnym projekcie z amerykańską ga-
zetą wychodzącą w Pensylwanii o nazwie „Beaver County Times”, który ma na 
celu pokazanie związków między Polakami i Amerykanami266. Pierwszy tekst au-
torstwa Jarosława Gizińskiego i Jima Thornera zatytułowany Związki związków 
był relacją z wizyty Jerrego Fernandeza, przedstawiciela związku zawodowego 
przemysłu metalowego z USA. Autorzy podkreślają, że polska „Solidarność” 
była wspierana przez amerykańskie związki zawodowe. Fernandez ostrzegał 
polskich pracowników przed „forsowną prywatyzacją” i „bezwzględnym ka-
pitalizmem”, co było sporym zaskoczeniem dla słuchaczy, a nawet posądzono 
go o poglądy komunistyczne267. Ponadto przedstawiciel związku stwierdził, że 
ważna jest obserwacja sytuacji na świecie, ponieważ może mieć ona wpływ na 
mieszkańców miasta i regionu i chociażby doprowadzić do obniżenia poziomu 
życia mieszkańców268. 

W kolejnym artykule z cyklu Most przez ocean Jarosław Giziński i Jim Thorner 
skoncentrowali się na kontaktach handlowych stanu Pensylwania z Poznaniem. 
Autorzy zwracają uwagę, że w Pittsburgu istnieją tzw. inkubatory biznesu. Taka 
fi rma – inkubator – wnosi kapitał w wysokości od 15 do 40 procent, na resztę 
otrzymuje kredyty, a potem w trzy lata się usamodzielnia269. Kształtowanie się 
gospodarki wolnorynkowej w Polsce wzbudziło zainteresowanie inwestorów 
amerykańskich, ale nie udało się stworzyć takiego inkubatora. Jakie są tego po-
wody? Autorzy zgodnie twierdzą, że są to różnice kulturowe, odmienna rzeczy-
wistość wschodnioeuropejska i brak wsparcia ze strony rządu270. 

Tomasz Wróblewski przeprowadził wywiad z sowietologiem Richardem
Pipesem zatytułowany Rozdwojenie jaźni skupiający się na niepowodzeniu re-
form gospodarczych w Polsce. Amerykański dziennik „The Washington Post” 
pisze wręcz o ekonofobii271. Richard Pipes uważa, że jest to raczej stan przej-
ściowy, przede wszystkim linia polityki zagranicznej na razie nie ulegnie zmia-
nie, natomiast prognozuje, że gdy dojdzie do zjednoczenia Europy Zachodniej 

264  K. Pytko, Ameryka jest z nami, „Wprost” 1992, nr 28, s. 44.
265  Ibidem, s. 44.
266  J. Giziński, J. Thorner, Związki związków, „Wprost” 1992, nr 1, s. 54.
267  Ibidem, s. 54.
268  Ibidem, s. 54
269  J. Giziński, J. Thorner, Szansa w inkubatorze, „Wprost” 1992, nr 3, s. 54–55.
270  Ibidem, s. 54.
271  „Wprost” informuje, że ten wybitny naukowiec pracował również dla prezydenta Reagana jako 

dyrektor ds. Związku Radzieckiego i Europy Wschodniej w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego.
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i Wschodniej, wtedy administracja amerykańska będzie musiała stawić czoła 
„największej potędze ekonomicznej świata”272. 

Polityka zagraniczna USA wobec innych krajów

Ciekawy punkt widzenia na amerykańską politykę zagraniczną tuż przed wybo-
rami prezentuje Kazimierz Pytko w artykule Zemsta Husajna. Publicysta stwier-
dza, że Husajn prowadzi taktyczną grę z Bushem, umyślnie nie wpuszczając do 
podejrzanych miejsc w Iraku obserwatorów ONZ. Wtedy, jak wyjaśnia autor: 
„dążący do przełamania negatywnego obrazu Bush zaostrza ton, Husajn nagle 
otwiera wszystkie drzwi i zostawia prezydenta na pustym polu, bez przeciwni-
ka”. Cel takiej gry jest prosty: przegrana Busha w listopadowych wyborach i tym 
samym rewanż za przegraną wojnę w Iraku273. „The New York Times” ujawnił 
plany ataku na Irak, co zostało odebrane jako element kampanii wyborczej. Jak 
podkreśla Pytko jest to przeniesienie uwagi na inne problemy, temat zastępczy: 
„Od stuleci władcy, którzy nie potrafi ą się uporać z problemami wewnętrznymi, 
starają się kierować uwagę społeczeństwa na sprawy zewnętrzne”274. 

Gdy kampania wyborcza nabrała rozpędu, Tomasz Wróblewski przygoto-
wał artykuł o chwytliwym haśle wyborczym „protekcjonizm amerykańskich 
produktów”, który w opinii korespondenta nie jest taki prosty do realizacji. 
Zdaniem korespondenta urzeczywistnienie takiego jednego wspólnego celu 
w bardzo zróżnicowanym społeczeństwie amerykańskim jest niemal niemożli-
we do osiągnięcia, ponieważ Amerykanie „[…] nie potrafi ą być solidarni w tym 
co robią”275, ale dla porównania można to hasło zrealizować w homogenicznym 
społeczeństwie Japonii276. Faktami są rywalizacja i gospodarcza współzależność 
obu państw, ale, jak podaje dziennikarz, w świadomości ponad 60 procent 
Amerykanów to Japonia jest obecnie nowym postkomunistycznym wrogiem 
numer jeden. Wróblewski dodał, że w USA hitem wydawniczym jest książka 
Nadchodząca wojna z Japonią? Meredith Le Barda o japońskim pragnieniu znisz-
czenia Ameryki, dowodząca analogii obecnej sytuacji z 1941 rokiem. Dzienni-
karz od razu obalił ten mit, pisząc, że upadek USA oznaczałby dla Japonii utratę 
najlepszego rynku zbytu, a wzrost ksenofobii jest automatycznym odruchem 
wobec japońskiego gospodarczego ekspansjonizmu277. 

Artykuł Bałkańska tarcza tylko pośrednio dotyka roli Stanów Zjednoczonych 
w wojnie jugosłowiańskiej. Jarosław Giziński stwierdza, że w Białym Domu nie 
ma zgody co do sposobu zneutralizowania sił serbskich wokół Sarajewa, brakuje 

272  T. Wróblewski, Rozdwojenie jaźni, „Wprost” 1992, nr 19, s. 8.
273  K. Pytko, Zemsta Husajna, „Wprost” 1992, nr 34, s. 41.
274  Ibidem, s. 41.
275  T. Wróblewski, Gospodarczy Pearl Harbor, „Wprost” 1992, nr 10, s. 40–41.
276  Ibidem, s. 40.
277  Ibidem.
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decyzji politycznej. Dlaczego? Jak wyjaśnia autor w samej Ameryce jest teraz 
sporo problemów i należy skupić się na polityce wewnętrznej: „Amerykanie 
mają już dość roli »globalnego żandarma« i dowodzą, że Europę powinno być 
stać na rozwiązanie własnych problemów”278. 

Nowy układ sił politycznych na świecie i poszerzenie NATO stały się przed-
miotem analizy Kazimierza Pytko w publikacji W kleszczach. Pytko skonstato-
wał, że wojska amerykańskie nie opuściły dotąd Europy, ponieważ starają się 
o zachowanie hegemonii na wypadek, gdyby Japonia lub Niemcy zamierzały tę 
pozycję podważyć. Takie stanowisko zajmuje również amerykański Pentagon, 
stwierdzając w raporcie ujawnionym przez „The New York Times”, że istnieje 
możliwość pojawienia się nowego ekspansjonistycznego mocarstwa279. Autor 
zaznacza, że korzyści ze zbliżenia do USA są znaczące: „z różnych źródeł wia-
domo, że groźba przerwania radzieckich dostaw gazu do Polski została zażeg-
nana po dyskretnej interwencji USA, podobno samego Bakera”280. Zdaniem 
autora droga, którą wybierze Rosja, jest na razie tajemnicą, ale z pewnością po-
litycy rosyjscy powinni zdać sobie sprawę, że „runął nie tylko chroniący Rosję 
przed wyimaginowanym zagrożeniem zewnętrznym kordon satelitów, ale także 
imperium budowane przez Piotra i Katarzynę”281. Perspektywy wejścia Polski 
do NATO nie są bliskie, ale warte starania ponad sporami personalnymi i kom-
petencyjnymi, które jak ocenił autor „przyćmiły obraz Polski”282. 

Sylwetki znanych osób

„Wprost” opublikował sylwetki najważniejszych osób na amerykańskiej sce-
nie politycznej 1992 roku. Jedną z nich był Patrick Buchanan, były doradca 
Nixona, Forda i Reagana, który okazał się jedynym ważnym kontrkandydatem 
Busha w prawyborach w New Hampshire. „Wprost” podkreśla, że Buchanan 
znany jest z kontrowersyjnych opinii, np. z zanegowania istnienia komór gazo-
wych w Treblince283. Osobą, która przebojem wdarła się na scenę polityczną był 
Ross Perot, którego „Wprost” określił następująco: „trojański koń z Teksasu”, 
a o którym niewiele wiadomo. Co gorsza zdaniem autora, co czwarty Ameryka-
nin zamierza na niego zagłosować. Heyduk tak scharakteryzował Perota: „[…]. 
Obdarzony jest sarkastycznym poczuciem humoru i twierdzi z dużą pewnością 
siebie, iż czas najwyższy, by waszyngtońską elitę władzy umorusaną przeróżny-
mi skandalami i jałowymi sporami o nic, zastąpić czymś zupełnie nowym”284. 

278  J. Giziński, Bałkańska tarcza, „Wprost” 1992, nr 28, s. 42–43.
279  K. Pytko, W kleszczach, „Wprost” 1992, nr 23, s. 36.
280  Ibidem, s. 37.
281  Ibidem.
282  Ibidem, s. 36.
283  „Wprost” 1992, nr 10, s. 6. 
284  A. Heyduk, Trojański koń z Teksasu, „Wprost” 1992, nr 20, s. 42–43.
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A jak podkreśla korespondent, taka nowa osoba świetnie trafi a w wyborcze 
potrzeby społeczeństwa, które dotąd nigdy w tym stuleciu nie było tak zniechę-
cone do najwyższych władz w państwie285.

Ross Perot zrezygnował jednak z udziału w wyborach, a powody jego rezyg-
nacji wyjaśniono w kolejnej korespondencji „Wprost”. Andrzej Heyduk pod-
kreślił, że ta decyzja dla stabilnej na ogół amerykańskiej sceny politycznej była 
szokiem, ale wynikała z ingerencji mediów w prywatne życie tego polityka286. 
Zdaniem Heyduka, ta amatorszczyzna była w pierwszej fazie kampanii wybor-
czej jego wielkim atutem w odpowiedzi na „zgnuśnienie polityków-profesjona-
listów” oraz „jałowość i cukierkowatość amerykańskiej polityki”287. 

W opinii wielu obserwatorów dobrym kandydatem demokratów byłby
Al Gore. W sylwetce tego polityka tygodnik podkreśla „przejrzystość”, nieuwi-
kłanie w skandale, umiarkowanie konserwatywne podglądy i proekologiczne 
zapatrywania288. 

Sylwetka Billa Clintona wniosła nowe informacje czytelnikom „Wprost” 
o początkach kariery politycznej człowieka, który jeszcze w 1991 roku był 
określany przez Busha jako „zbyt miękki polityk”289. Tymczasem ta miękkość 
przełożyła się na czterdziestotrzyprocentowe poparcie społeczeństwa w sonda-
żach wyborczych290. Wróblewski przypomniał, że Clinton w wieku 32 lat został 
najmłodszym gubernatorem w historii Stanów Zjednoczonych. Autor stwier-
dził, że programy wyborcze Busha i Clintona były zbliżone, zwłaszcza w sfe-
rze poszerzania wpływów amerykańskich w świecie. Jednak według sondaży 
ponad 70 procent społeczeństwa amerykańskiego jest innego zdania – kryzys 
gospodarczy w kraju spowodowały m.in. duże nakłady na politykę zagraniczną 
np. wojnę w Zatoce Perskiej. Obaj kandydaci opowiadają się za ograniczeniem 
funduszy na zbrojenie o kilkadziesiąt miliardów dolarów i redukcją wojsk ame-
rykańskich sił zbrojnych w Europie. 

Dziennikarz „Wprost” wrócił jeszcze do sylwetki Clintona po wygranych 
wyborach prezydenckich, uzupełniając ją o szczegóły z życia prywatnego. To-
masz Wróblewski napisał, że życie prezydenta USA nie zapowiadało się różo-
wo, wychowywał go ojczym alkoholik. Clinton starał się jednak działać spo-
łecznie, za co został nagrodzony wycieczką do Waszyngtonu, gdzie poznał 
senatora Fulbrighta i to zdecydowało o wyborze nauk politycznych na George 
Town, a potem na Oksfordzie291. Z tych ostatnich zrezygnował na rzecz prawa 
na Yale, w 1976 roku wygrał w wyborach na prokuratora stanowego, a dwa 

285  Ibidem, s. 43.
286  A. Heyduk, Klęska amatora, „Wprost” 1992, nr 33, s. 37–38.
287  Ibidem, s. 38.
288  „Wprost” 1992, nr 32, s. 6.
289 T. Wróblewski, Łeb w łeb, „Wprost” 1992, nr 13, s. 38.
290  Ibidem.
291 T. Wróblewski, Droga na szczyt, „Wprost” 1992, nr 46, s. 51–53.
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lata później, w wieku 32 lat został najmłodszym gubernatorem w historii USA. 
Wróblewski pisze w zakończeniu artykułu: „Niektórzy jego przeciwnicy twier-
dzą, że nazbyt dobrze opanował sztukę zawierania kompromisów i neutralizo-
wania przeciwników”292. 

Uwaga tygodnika skupiła się także na małżonce prezydenta. Małgorzata 
Domagalik napisała, że Hillary Clinton, wpływowa prawniczka, inaczej niż jej 
poprzedniczka, „matka narodu” – Barbara Bush – nie pozostaje w cieniu męża 
– prezydenta. Kiedy ujawniono romans Billa Clintona, trzydzieści dziewięć pro-
cent wyborców zawahało się na chwilę nad jego wyborem na prezydenta, ale 
Hillary nie potępiła publicznie męża i to prawdopodobnie sprawiło, że zwycię-
żył. Nic dziwnego, że Bill Clinton przy każdej okazji podkreśla: „Bez Hillary 
niczego bym nie osiągnął”293.

Do rubryki „Sylwetki” numeru 37 z 1992 roku przygotowano biografi ę 
Lawrence’a Eagleburgera, nowego sekretarza stanu USA. Eagleburger najpierw 
był wykładowcą na Uniwersytecie w Wisconsin, ale zdecydował się na karierę 
dyplomaty, pracował m.in. w brukselskiej siedzibie NATO, był ambasadorem 
w Belgradzie i zastępcą doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego prezyden-
ta Nixona. „Dla stawiającego na konserwatyzm Busha nie bez znaczenia jest 
image Eagleburgera jako statecznego ojca rodziny i republikanina, podkreślają-
cego przywiązanie do tradycyjnych wartości luterańskich”294.

„Wprost” opublikował również sylwetki osób spoza polityki, które uczest-
niczyły w kampanii wyborczej. Paul Begal, szef  ośrodka badań kampanii wy-
borczej Clintona, oraz David Tell, szef  kampanii wyborczej prezydenta Busha, 
według dziennikarza są w stanie odnaleźć informacje obciążające przeciwnika 
(nadużycia fi nansowe, sprawy sądowe) nawet do 30 lat wstecz, a odparcie ataku 
na kandydata do fotela prezydenta to kwestia jednej godziny. Decydujące zna-
czenie zdaniem korespondenta będzie miało wyjście z recesji gospodarczej lub 
jej pogłębienie, a to drugie oznacza zwycięstwo opozycji, czyli Clintona. Autor 
stwierdza, że prędzej czy później skandale, stosunek kandydatów do aborcji 
wychodzą na światło dzienne na pierwszych stronach „The Washington Post” 
i „The New York Times” i to one mogą przynieść rozstrzygnięcie kampanii 
wyborczej295. 

W numerze 48 z 1992 roku pojawił się wywiad ze Zbigniewem Brzeziń-
skim zatytułowany New Deal. Profesor uważa, że w obecnej sytuacji politycz-
nej w Europie istnieje możliwość stworzenia nowego Pentagonale, w którego 
skład wejdą Polska, Czechy, Słowacja, Ukraina i Węgry. Komentując wybory 
w USA, Brzeziński ocenił, że Clinton w swoich działaniach skoncentruje się na 

292  Ibidem, s. 52.
293  M. Domagalik, Pani w Białym Domu, „Wprost” 1992, nr 49, s. 52–53.
294  „Wprost” 1992, nr 38, s. 6.
295  T. Wróblewski, Pojedynek na czarne teczki, „Wprost” 1992, nr 24, s. 37–38.
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sprawach wewnętrznych Ameryki, inaczej niż prezydent Carter, który „prze-
sadnie interesował się sprawami międzynarodowymi”296. Zdaniem profesora 
Stany Zjednoczone poniosły olbrzymie straty w zimnej wojnie kosztem we-
wnętrznych reform. Jednocześnie Brzeziński potwierdził, że administracja Bus-
ha przeceniła znaczenie Rosji, nie doceniając wartości innych państw, takich jak 
Ukraina, więc obecna administracja może prowadzić bardziej zrównoważoną 
politykę297.

5. Wizerunek Rosji w „Polityce” – 1993 rok

Polityka wewnętrzna, oceny prezydentury Jelcyna

W numerze 12 z 1993 roku tygodnik poinformował, że władza prezydenta Ro-
sji została mocno ograniczona przez Zjazd Deputowanych Ludowych, wobec 
czego Jelcyn opuścił salę obrad i kategorycznie stwierdził, że „więcej na nią nie 
wróci”298.

Zbigniew Raczyński w obszernym artykule Ruchy hetmanem przedstawił ro-
syjską strukturę władzy na szczeblach państwowych i administracyjnych w ob-
wodach, krajach, okręgach, podkreślając, że dochodzi między nimi do ciągłych 
konfl iktów. Drugą stroną medalu są zakulisowe działania osób, które nawet po 
utracie stanowiska są ciągle wpływowe, jak Gieniadij Burbulis przy Jelcynie299. 
Co do samego Jelcyna, Raczyński nie ma złudzeń, że najlepszy czas ma już za 
sobą: „Historyczny obraz Jelcyna czytającego z wieżyczki czołgu odezwę, wzy-
wającą naród do przeciwstawienia się puczystom odzwierciedla chyba moment 
najwyższego wzlotu tego polityka. Od roku prestiż Jelcyna i wskaźnik społecz-
nego zaufania nieustannie spadają”300. Mało tego mianowanie Czernomyrdina 
na premiera oznacza brak zaufania tzw. technostruktury, czyli dyrektorów i ka-
dry technicznej z kompleksu przemysłowo-obronnego wobec Jelcyna i jego 
walki z Chasbułatowem, więc być może trzeba będzie „dokonać wymiany het-
manów – Jelcyn za Chasbułatowa”301. Raczyński konkluduje, że w Rosji wszyst-
ko jest możliwe i w perspektywie widać „nową smutę”. 

O wydaniu przez Jelcyna dekretu o nadzwyczajnym trybie zarządzania pań-
stwem poinformowała „Polityka” w ostatnim tygodniu marca 1993 roku. De-
kret wprowadza rządy prezydenckie do referendum konstytucyjnego302. W ko-

296  B. Mazur, K. Goban, M. Król, New Deal, „Wprost” 1992, nr 48, s. 13–14.
297  Ibidem, s. 13.
298  „Polityka” 1993, nr 12, s. 2.
299  Z. Raczyński, Ruchy hetmanem, „Polityka” 1993, nr 11, s. 17 (Autor – korespondent PAP w Mos-

kwie).
300  Ibidem.
301  Ibidem.
302  W. Pawłowski, Jelcyn wyszedł z sali, „Polityka” 1993, nr 12, s. 13.
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mentarzu do wydarzeń w Rosji Krzysztof  Mroziewicz napisał, że Jelcyn jest 
pozytywnie odbierany przez Zachód, choć w kraju ma kilku ważnych prze-
ciwników (Chasbułatow, Gorbaczow, Zorkin). Zachód woli takiego demokra-
tycznie wybranego prezydenta od osób reprezentujących trzydziestomilionowy 
aparat postradziecki303. 

W krótkim komentarzu do tego zajścia Witold Pawłowski stawia retoryczne 
pytanie w nadtytule: Kto rządzi Rosją? Jak się okazuje, tych osób jest dość dużo: 
prezydent, rząd, Rada Najwyższa, wojskowi, lobby przemysłowe, politycy itd. 
Zjazd Deputowanych ograniczył moc dekretów prezydenckich, więc zdaniem 
publicysty historia zatoczy koło i rozpisane zostaną wybory prezydenckie i par-
lamentarne304. 

„Polityka” opublikowała informacje o Rosji na pierwszej stronie numeru 14 
z 1993 roku w związku z nadzwyczajnymi Zjazdami Deputowanych Ludowych, 
które zgodnie z konstytucją powinny odbywać się raz w roku, a zbierały się 
już trzykrotnie. Raczyński pisze, że wśród tysiąca trzydziestu trzech deputowa-
nych uformowały się cztery bloki: zwolennicy Jelcyna (Demokratyczna Rosja, 
Radykalni Demokraci), przeciwnicy Jelcyna (Jedność Rosyjska, w której skład 
wchodzą komuniści, neoimperialiści, nacjonaliści i lobby kołchozowe Związek 
Agrarny); blok zwolenników wiceprezydenta Ruckoja (Centrum Demokratycz-
ne, Wolna Rosja, Centrum Lewicowe); blok centrystyczny Blok Sił Konstruk-
tywnych, Związek Przemysłowy, Związek Robotniczy305. 

W rubryce „Na świecie” „Polityka” informowała o kontrowersjach, które 
narosły wokół nowej rosyjskiej konstytucji. Wiceprezydent Ruckoj ocenia ją 
jako „dyktaturę gorszą od pinochetowskiej”306. W numerze 34 z 1993 roku w rub-
ryce „Na świecie” zamieszczono wiadomość o propozycji Jelcyna utworzenia 
Rady Federacji składającej się z 88 podmiotów: republik, krajów, obwodów. 
„Polityka” poinformowała także czytelników o nowym dekrecie Jelcyna usta-
nawiającym prawo prywatnej własności ziemi, zgodnie z którym każdy członek 
sowchozu i kołchozu otrzyma akt własności na przysługującą mu część area-
łu307. „Polityka” szczegółowo pisała o wydarzeniach w Rosji, tj. wprowadzeniu 
stanu wyjątkowego. Tygodnik informował, że ludność obowiązuje rejestracja 
przy wjeździe i wyjeździe z miast i że zamknięto kilkanaście tytułów prasowych, 
a Ruckoj i Chasbułatow zostali ofi cjalnie oskarżeni o „wzniecanie masowych 
niepokojów”308. W Moskwie nadal obowiązywała godzina policyjna. Prokuratu-
ra postawiła jednocześnie zarzuty Chasbułatowowi, Ruckojowi, Barranikowowi, 

303  K. Mroziewicz, „Polityka” 1993, nr 12, s. 13.
304  W. Pawłowski, Kto rządzi Rosją?, „Polityka” 1993, nr 12, s. 13.
305  Z. Raczyński, Nad przepaścią, „Polityka” 1993, nr 14, s. 1.
306  „Polityka” 1993, nr 21, s. 2.
307  „Polityka” 1993, nr 45, s. 2.
308  „Polityka” 1993, nr 43, s. 2.
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Aczałowowi, Dunajewowi oraz Makaszowowi za „organizację masowych za-
mieszek pociągających za sobą tragiczne nieszczęścia”309.

W numerze 41 tygodnik opublikował wywiad Karola Wrubla z Grigorijem 
Jawlińskim, wicepremierem ostatniego rządu ZSRR na temat współpracy re-
gionalnej w Rosji. Polityk uważa, że regiony nie będą potrafi ły współdziałać 
ze sobą w ramach zaproponowanej przez Jelcyna struktury, ponieważ parla-
ment stanie się zakładnikiem ciał przedstawicielskich w poszczególnych regio-
nach. Gospodarka według polityka jest przystosowana do działania na rozkaz, 
a poważne reformy polityczne przeprowadził jedynie Gorbaczow i jemu kraj 
zawdzięcza podstawowe swobody polityczne. Przyszłość – ocenia Jawliński – 
należy do „nowego pokolenia, do ludzi bez przeszłości […]”310. 

Karol Wrubel w reportażu Daleko od Moskwy opisał reakcję lokalnych władz 
miast uralskich na wydarzenia w Moskwie. Mieszkańcy regionów dowiedzieli 
się o nich z programu telewizyjnego Wiesti. Wrubel rozpoczął korespondencję 
od tezy o zgubnym charakterze dekretu 1400 Borysa Jelcyna, który nie tylko 
rozwiązał Radę Najwyższą, ale także zaostrzył kłótnie w radach na różnych 
szczeblach lokalnej administracji. Przykładowo: Rada Obwodowa w Niżnym 
Nowogrodzie przyjęła rezolucję o niekonstytucyjności dekretu Jelcyna i jego 
nielegalności na jej terytorium. Rada Obwodu Świerdłowskiego również uzna-
ła dekret za nielegalny, ale już rada miejska stolicy obwodu jekaterynburskiego 
przerwała obrady z powodu braku wymaganego kworum (absencja radnych 
była celowa). Dziennikarz „Polityki” brał udział w posiedzeniu tzw. małego 
sowietu, czyli organu rady miejskiej w Jekaterynburgu, w którym uczestniczyli 
przeciwnicy i zwolennicy Jelcyna. Według relacji korespondenta deputowany 
Gonczarenko stwierdził, że działanie prezydenta miało następujące motywy: 
„Jelcyn poczuł, że traci poparcie, że regiony wypowiadają mu posłuszeństwo, 
że znajdujące się na krawędzi upadku – w wyniku bezmyślnej polityki gospo-
darczej – przedsiębiorstwa zaczęły grozić strajkami”311. Dodatkowo zarzucił 
Jelcynowi blokowanie dostępu do środków masowego przekazu i brak rzetel-
nych informacji z Moskwy. Z obozu demokratów, deputowany Jewdokimow 
ripostował: „O tym, że nas demokratów należy wieszać i rozgonić, słyszałem 
wielokrotnie […]”312. Kilka dni po tym spotkaniu Jelcyn rozwiązał lokalne rady, 
czego właściwie się spodziewano. Jak dalej potoczy się sytuacja, nie wiadomo.

Waldemar Gontarski w korespondencji z Moskwy zatytułowanej Oblężenie 
Kremla pisze o kryzysie politycznym w Rosji i zmianach, które chce przepro-
wadzić prezydent. Zdaniem Gontarskiego Jelcyn zamierza zawiesić artykuły 
konstytucyjne zapewniające wszechwładzę Zjazdowi Deputowanych, które po-

309  „Polityka” 1993, nr 42, s. 2.
310  K.Wrubel, Nie wybieram się do Azjopy, „Polityka” 1993, nr 41, s. 17.
311  K.Wrubel, Daleko od Moskwy, „Polityka” 1993, nr 43, s. 17.
312  Ibidem, s. 17.
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zwalają obecnie na wchodzenie w kompetencje nie tylko prezydenta, ale także 
rządów i sądów. W dalszej kolejności prezydent chce wyłączyć spod kompeten-
cji Rady Najwyższej banki rosyjskie. O ile prezydent sądzi, że to rady są przy-
czyną obecnego kryzysu, to przewodniczący Rady Najwyższej jest odwrotnego 
zdania: uważa, że to prezydent ma zbyt duże uprawnienia313.

Zbigniew Raczyński w publikacji Mniej władzy, więcej ziemi pisze o demon-
towaniu przez prezydenta Rosji starego systemu władzy. Jelcyn przeprowadził 
rozkład ustroju za pomocą dwóch dekretów: o reformie samorządu lokalnego 
i regulacji stosunków rolnych. Pierwsza reforma – podkreśla Raczyński – roz-
wiązywała stopniowo rady deputowanych ludowych: począwszy od Rady Naj-
wyższej poprzez Rady Republik i Rady Obwodowe. Natomiast reformę rolną 
jeszcze przed dekretem z 27 października zapoczątkowała ustawa z lipca 1993 
roku „Podstawy ustawodawstwa rolnego”, która dopuściła wolną sprzedaż 
działek przyzagrodowych, a sprzedaż działki rolnej po dziesięcioletnim użytko-
waniu314. Dziennikarz stwierdza, że konsekwencją wejścia w życie tego dekretu 
będzie zmniejszenie udziału spółdzielczej własności (obecnie wynosi 53 pro-
cent) i zwiększenie powierzchni gospodarstw rolnych. Informatorzy dzienni-
karza, np. Nikołaj Trawkin z Demokratycznej Partii Rosji, widzą jednak słabe 
strony dekretu: skąd kołchoźnik weźmie sprzęt do uprawy działki położonej 
kilkadziesiąt kilometrów od domu? I jeszcze aspekt mentalnościowy: „[…] koł-
choźnicy nie potrafi ą myśleć kategoriami producenta myśliciela, nie mają też nic 
w sobie z prawdziwie chłopskiego przywiązania do roli”315.

Waldemar Gontarski w korespondencji z Moskwy pt. Premier niezaprogramo-
wany ocenił działania nowego szefa rządu Wiktora Czernomyrdina. A są to po-
sunięcia nie do końca zrozumiałe nawet dla rosyjskich biznesmenów. Premier 
nie przygotował żadnego programu, wydał uchwałę o państwowej regulacji cen 
na produkty przynoszące maksymalny zysk. Następna uchwała o regulowaniu 
infl acji przyznała kredyty nieprzynoszącym dochodów przedsiębiorstwom316. 
Autor publikacji uważa, że Czernomyrdin podejmuje chwiejne decyzje, raz za-
mierzał zmniejszyć spadek produkcji, nawet jeśli z tego powodu wzrośnie in-
fl acja, drugi raz ogłasza program antyinfl acyjny z ograniczeniem dostępu do 
kredytów. Gontarski ocenia, że tym sposobem infl acja w styczniu 1993 roku 
osiągnęła 60 procent, wobec czego notowania rubla na giełdzie spadły do naj-
niższego w historii poziomu. Korespondent przypomina, że to Gajdar stworzył 
giełdę i czeki prywatyzacyjne, które stały się zalążkami kapitalizmu w Rosji317. 

313  W. Gontarski, Oblężenie Kremla, „Polityka” 1993, nr 10, s. 57–58.
314  Z. Raczyński, Mniej władzy, więcej ziemi, „Polityka” 1993, nr 46, s. 17.
315  Ibidem.
316  W. Gontarski, Premier niezaprogramowany, „Polityka” 1993, nr 7, s. 57–58.
317  Ibidem, s. 58.
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Drugi tekst autorstwa Gontarskiego dotyczy nowych kompetencji prezy-
denta Rosji, plastycznie porównanych do tych, które posiadał Mikołaj II Roma-
now (przy czym te obecne kompetencje są większe). Wysoki wynik partii Ży-
rinowskiego według Czubajsa to wina prasy i telewizji, gdzie mógł swobodnie 
głosić swoje poglądy i nikt ich nie oceniał. Teraz przyjdzie czas na tworzenie 
koalicji, Jawliński chce ją stworzyć z Gajdarem318. 

Wojsko

W tym samym numerze nową doktrynę wojenną Rosji komentuje Krzysztof  
Mroziewicz w tekście Powiew staroczesności. Już w lidzie autor podkreślił bardzo 
ważny w jego opinii fragment doktryny: „celem różnych działań jest umoc-
nienie pozycji wojskowo-politycznych Federacji Rosyjskiej w różnych regio-
nach świata”319. Od strony praktycznej – wyjaśnia Mroziewicz – oznacza to 
eksport broni, instalację baz militarnych, a od politycznej wpływanie na przy-
chylne sobie rządy. Dalsze zapisy w doktrynie zdają się sobie zaprzeczać: teo-
retycznie Rosja nie będzie ingerować w sprawy suwerennych państw, takie jak 
układy z NATO, ale za źródło zagrożeń uznano poszerzanie bloków wojsko-
wych i sojuszy. Mroziewicz wylicza dalej założenia doktryny: działanie zgodne 
z Konwencją Genewską o ochronie ofi ar wojny, niedopuszczanie do przemocy. 
Dziennikarz zastanawiał się, jak to się ma do słów Żyrinowskiego, głównego 
zwycięzcy w wyborach, który w Telewizji Ostankino opowiadał, jak ma prze-
biegać linia podziału dzieląca Polskę pomiędzy Niemcy a Rosję. Co zastanawia-
jące i niepokojące, w doktrynie widać za to optowanie za rozbudową sił szyb-
kiego reagowania. Autor podkreśla, że dokument nie ma charakteru wyroczni 
i nie ujawnia żadnych strategii, ale można w nim dostrzec myślenie starymi, 
przeszłościowymi kategoriami, skoro autorzy podręcznika zakładają, że kon-
fl ikt można uregulować, tworząc nowy konfl ikt320. 

Zbigniew Raczyński w korespondencji Półstan wyjątkowy nazywał obecną 
grudniową sytuację w Moskwie stanem półwyjątkowym. 17 października 1993 
roku zakończył się wprowadzony przez mera Łużkowa stan wyjątkowy, mimo 
to milicja nadal kontroluje i urządza prawdziwe obławy, zwłaszcza na ludzi 
o ciemniejszej karnacji. Łużkow uzasadnia, że połowę przestępstw w mieście 
popełniają właśnie przyjezdni z byłych krajów ZSRR, dlatego wprowadził obo-
wiązek rejestracji i opłaty za każdy dzień pobytu w stolicy na posterunkach 
milicji. Nawet autor publikacji został skontrolowany ze względu na swoje po-
dobieństwo do mieszkańców Kaukazu, ale, jak wyjaśnił, plik banknotów wsu-

318  W. Gontarski, Wybór Rosji, „Polityka” 1993, nr 52, s. 60.
319  K. Mroziewicz, Powiew staroczesności, „Polityka” 1993, nr 51, s. 19.
320  Ibidem.
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nięty do kieszeni milicjanta szybko rozwiązał problem321. W Moskwie, gdzie 
temperatura spadła do minus 20 stopni Celsjusza wielu ludzi zamarzło na uli-
cach, dzieją się o wiele gorsze rzeczy. Przedmiotem handlu stały się nie tylko 
nieruchomości, ale i organy ludzkie. Raczyński opisał szokujące procedury fi rm 
przejmujących od starszych ludzi mieszkania własnościowe w zamian za doży-
wotnie utrzymanie, a potem emeryci giną w tajemniczych okolicznościach pod 
kołami samochodów, spadając ze schodów lub zamarzają w parkach. Prasa mo-
skiewska informowała także o ludziach mieszkających w kanałach miejskich, 
niektórzy szacują, że ich liczba może wynosić od kilku do kilkudziesięciu tysię-
cy. Raczyński wyjaśnia, że taki margines społeczny to cecha w ogóle wielkich 
miast, „stanowi on niemiłą plamę na wizerunku miasta, ale nie stanowi o jego 
charakterze”322. 

Wybory parlamentarne

Tygodnik poinformował, że do wyborów parlamentarnych w Rosji zgłosiło 
się 26 partii i bloków politycznych, wszyscy powinni mieć zapewniony równy 
dostęp do środków masowego przekazu, nad czym będzie czuwać specjalny 
trybunał323. Z kolejnych wydań czytelnicy dowiedzieli się, że pierwsze miejsce 
zajęła partia Wybór Rosji, drugie partia komunistyczna, trzecie partia Żyrinow-
skiego324. 

Zbigniew Raczyński w publikacji Kac po szampanie zrelacjonował obchody 
powyborcze z 12 na 13 grudnia 1993 roku w Pałacu Zjazdów na Kremlu. Za-
łożono, że będą to tryumfalne obchody zwycięstwa demokratów, zaproszono 
wielu zagranicznych dziennikarzy, ale wyniki nie były takie, jak oczekiwano: 
uprawnionych do głosowania było ponad 53 miliony 210 tysięcy obywateli, 
frekwencja minimalnie przekroczyła 50 procent, a wyniki były znane dopiero 
następnego dnia325. Nie zmienia to faktu, że Jelcyn na mocy przyjętej 12 grudnia 
1993 roku konstytucji zostanie na stanowisku prezydenta do 12 czerwca 1996 
roku. Raczyński starał się obiektywnie spojrzeć na pierwsze wolne wybory par-
lamentarne i doszedł do wniosku, że takie praktycznie jednoosobowe sprawo-
wanie władzy może utrzymać kurs demokratyczny w Rosji, ale będzie to trud-
ne do wykonania, ponieważ jak argumentuje autor: „[…] I Jelcyn, i rząd będą 
musieli uwzględnić w swej polityce wyraźny trend nacjonalistyczno-lewicowy, 
zwrot w stronę idei narodowej” […]326.

321  Z. Raczyński, Półstan wyjątkowy, „Polityka” 1993, nr 50, s. 16.
322  Ibidem.
323  „Polityka” 1993, nr 51, s. 2.
324  „Polityka” 1993, nr 52, s. 2.
325  Z. Raczyński, Kac po szampanie, „Polityka” 1993, nr 51, s. 14.
326  Ibidem.
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Społeczeństwo

W numerze 9 z 1993 roku „Polityka” opublikowała wywiad Krzysztofa Renika 
z wiceprzewodniczącym Ogólnorosyjskiego Towarzystwa Niemców Wikto-
rem Dizendorfem. Dizendorf  stwierdził, że rosyjscy Niemcy pragną odzyskać 
swoje prawa jako mniejszość, ale władze rosyjskie składają w tej sprawie tyl-
ko puste deklaracje. Dlatego część mniejszości zdecydowała się na wyjazd do 
kraju przodków, ale Niemcy nie zamierzają przyjmować wszystkich, nakładają 
ograniczenia, jednym z wymogów jest znajomość języka niemieckiego i na-
rodowych tradycji. Zostaliśmy pozostawieni sami sobie – tak podsumowuje 
Dizendorf  sytuację Niemców rosyjskich327.

W numerze 24 z 1993 roku tygodnik opublikował w rubryce „Na świecie” 
wypowiedź Tatiany Regent, szefowej Urzędu ds. Migracji, która stwierdziła, że 
„Rosja będzie zmuszona przyjąć w najbliższych latach do 6 mln uchodźców 
z innych byłych republik radzieckich […]”328. 

Polityka zagraniczna 

Wzmianki w 1993 roku w rubryce „Na świecie” dotyczyły aktywności zagranicz-
nej prezydenta Rosji, który powrócił z podróży do Chin (na wieść o zmianach 
w rządzie planowanych przez nowego premiera Czernomyrdina), co pozwoliło 
na zatrzymanie ludzi w rządzie z ekipy stworzonej przez Gajdara329; podpisania 
przez Rosję i Kazachstan unii obronnej, celnej i monetarnej330; odmowy przez 
Rosję ratyfi kacji traktatu z Węgrami, co oznaczałoby przyznanie się do błędów, 
takich jak interwencja w 1956 roku331; uzależnienia wycofania wojsk rosyjskich 
z Łotwy i Estonii od przyznania obywatelstwa Rosjanom zamieszkałym w tych 
krajach332; udzielenia przez Rosję pomocy wojskowej dla Tadżykistanu w star-
ciach z islamistami wspieranymi przez mudżahedinów afgańskich333; wyjazdu 
rosyjskich obserwatorów na obrady państw G-7 w Tokio334; wizyty prezydenta 
Jelcyna w Europie Środkowej, która dotyczyła także kwestii przyłączenia no-
wych członków do NATO335. Ta ostatnia wizyta wywołała natychmiastową re-
akcję parlamentu rosyjskiego, który zażądał wyjaśnień, dlaczego Jelcyn wyraził 
zgodę na wstąpienie Polski do NATO336.

327  K. Renik, Pozostawieni sami sobie, „Polityka” 1993, nr 9, s. 14.
328  „Polityka” 1993, nr 24, s. 2.
329  „Polityka” 1993, nr 1, s. 2.
330  „Polityka” 1993, nr 10, s. 2.
331  „Polityka” 1993, nr 27, s. 2
332  „Polityka” 1993, nr 25, s. 2.
333  „Polityka” 1993, nr 30, s. 2.
334  „Polityka” 1993, nr 29, s. 2.
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W samej Moskwie doszło do kilku ważnych spotkań, m.in. wizyty szefa 
amerykańskiej dyplomacji Christophera Warrena, który przedstawił plan Part-
nerstwa dla pokoju, przewidujący nawiązanie pokoju z byłymi republikami 
ZSRR i krajami Europy Środkowo-Wschodniej337 oraz podpisanie przez Busha 
i Jelcyna bardzo ważnego układu rozbrojeniowego START II, redukującego 
liczbę głowic jądrowych do około 4250 w ciągu siedmiu lat, a do 2003 roku do 
kolejnych 3500 jednostek338.

W numerze 7 z 1993 roku Karol Szyndzielorz szczegółowo przeanalizował 
rosyjsko-amerykański układ rozbrojeniowy START II w publikacji Bombowiec 
przeliczeniowy. Autor podkreślił, że Borys Jelcyn prowadził rokowania na własną 
rękę, ale w umowie zawarto rozwiązania dla rakiet i bombowców na Ukrainie 
i w Kazachstanie. Jak na razie parlament ukraiński nie ratyfi kował jeszcze ukła-
du rozbrojeniowego START I. Jak się okazuje, na kosztowne zabiegi rozbro-
jeniowe trzeba przeznaczyć 1,5 miliarda dolarów, a Ukraina posiada zaledwie 
120 milionów dolarów rezerw walutowych339.

W opinii innego dziennikarza „Polityki” z Moskwy nadal docierają sygnały 
świadczące o odtwarzaniu supermocarstwa. W artykule Układ półtorabiegunowy 
Krzysztof  Mroziewicz cytuje słowa ministra spraw zagranicznych Andrieja Ko-
zyriewa o ponownym rozpatrzeniu sprawy Iraku. Według scenariusza publicy-
sty Rosja może się wycofać z poparcia dla USA, danego Bushowi, ponieważ 
w zamian nie otrzymała oczekiwanej pomocy 27 miliardów dolarów. Mroziewicz 
uważa, że Rosja może zrezygnować z embarga w Radzie Bezpieczeństwa, a wte-
dy Irak zacznie sprzedawać ropę i zakupi broń zalegającą w rosyjskich maga-
zynach340. Drugim krajem, który dla Rosji jest alternatywnym źródłem odbioru 
broni, jest Serbia, nazwana przez dziennikarza „siostrą prawosławną”, a obło-
żona licznymi sankcjami. Tytułowy „układ półtorabiegunowy” oznacza praw-
dopodobny pakt w polityce (za to niemożliwy w fi zyce), czyli posiadanie broni 
nuklearnej nawet przy chwiejnej gospodarce, co w opinii Rosjan jest korzystniej-
sze, ponieważ „[…] lepiej klepać biedę w kraju, którego każdy się boi […]”341.

W innym artykule autorstwa Mroziewicza na pierwszy plan wysunęły się tym 
razem „lęki supermocarstw”. Publicysta podkreślił w nadtytule informację, że 
Rosja i Stany Zjednoczone będą walczyć na śmierć i życie o prymat na świecie. 
Supermocarstwo charakteryzuje się według autora silną ekonomią i posiada-
niem broni nuklearnej. Z czego wynikają zatem tytułowe lęki? W Stanach Zjed-
noczonych z pewnością z groźby powrotu wielkiego kryzysu gospodarczego 
z lat 30. Michaił Gorbaczow obawiał się spektakularnych reform w Polsce, 

337  „Polityka” 1993, nr 45, s. 2.
338 „Polityka” 1993, nr 2, s. 2.
339  K. Szyndzielorz, Bombowiec przeliczeniowy, „Polityka” 1993, nr 7, s. 21.
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a jeszcze bardziej w Chinach reform Xiaopinga, bo przecież ten kraj mógłby 
się stać liderem świata socjalistycznego342. Mroziewicz uważa, że dzisiaj Jelcyn 
boi się chyba tylko broni ekonomicznej – zwłaszcza ze strony Japonii, która ma 
pieniądze i nie udzieli pożyczek Rosji dopóty, dopóki ta nie odda terytoriów 
północnych Kuryli. A najgorzej obawia się Rosja upadku swojego wizerunku: 
„dalszego spadku swego prestiżu i degradacji potęgi, dlatego psychologicznie 
próbuje zrekompensować straty wszędzie tam, gdzie to jeszcze możliwe – na 
przykład w republikach nadbałtyckich”343.

Stosunki polsko-rosyjskie 

Na pierwszej stronie tygodnika numeru 2 z 1993 roku „Polityka” odnotowała 
fakt bez precedensu: Polska, nie zmieniając granic, w ciągu trzech lat zyskała 
siedmiu nowych sąsiadów. Dzisiaj – wskazują autorzy – Polska jest na styku 
wspólnot EWG i WNP344. Adam Krzemiński i Witold Pawłowski podkreślają, 
że odtąd polskie losy nie będą rozstrzygane w Moskwie, ale w Brukseli i Stras-
burgu. Nasz nowy sąsiad – Rosja w kaliningradzkiej enklawie – zachowuje się 
„dość dziwnie”, raz zaprasza, raz wyprasza Polaków, wydaje się, że w Moskwie 
nie ma jeszcze pomysłu za zagospodarowanie tej części kraju – konkludują 
autorzy345.

W numerze 7 z 1993 roku tygodnik informował za moskiewskim dzienni-
kiem „Prawda” o ostatecznym wyjeździe Rosjan z Polski: „Opuszczamy nasze-
go najbliższego sąsiada – i jeszcze niedawno – największego partnera. Dzieje 
się tak z powodu braku środków fi nansowych”346.

Adam Krzemiński przygotował artykuł dotyczący trójkąta politycznego: 
polsko-rosyjsko-niemieckiego. Krzemiński opisuje spotkanie kanclerza Nie-
miec Helmuta Kohla i ministra spraw zagranicznych w stolicy Rosji, słabo oce-
niane przez niemiecką prasę347. Opinie prasy brzmiały następująco: „gabine-
towe zmiany na Kremlu, odstrzeliwanie reformatorów […] nazbyt nachalne 
przywoływanie przez rosyjskich polityków i publicystów tradycji Piotra Pierw-
szego, Katarzyny, a nawet, jak nam Polakom z rozbawieniem powtarzają Niem-
cy – paktu Ribbentropp-Mołotow”348. Stosunki polsko-niemieckie też nie są 
jeszcze klarowne, a niemiecka prasa przedstawia Polskę w karykaturach jako 
tytułowego Czarnego Piotrusia. Publicysta stwierdził, że najlepsze, co można 
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zrobić, to umocnić Polskę gospodarczo, tak aby zakorzenić się w Europie i do-
piero wtedy otwierać się na Wschód349.

W numerze 28 z 1993 roku „Polityka” opublikowała artykuł Grzegorza 
Wiśniewskiego, dyrektora Ośrodka Kultury Polskiej w Moskwie zatytułowany 
Nie straszyć Rosją. Autor już w lidzie podkreślił, że wiele polskich środków ma-
sowego przekazu cierpi na swoistą rusofobię i jest to duża skala rozpiętości od 
niewiedzy po tendencyjność w doborze faktów. Zaraz w pierwszym akapicie 
Wiśniewski zaznaczył, że w polskich mediach pokazuje się i publikuje dużo 
obiektywnie i rzetelnie przygotowanych korespondencji, np. Andrzeja Siezie-
niewskiego w radiu, Witolda Laskowskiego w „Wiadomościach”, Jerzego Szpe-
rowicza w „Gazecie Wyborczej”, ale lista pomyłek w tekstach poświęconych 
Rosji jest znacznie dłuższa. Dla przykładu: dziennik „Gazeta Wyborcza” po-
myliła półtoramilionowy Jekaterinburg z milionowym Omskiem, a miesięcznik 
„Literatura na Świecie” napisał, że Sacharow został zesłany do miasteczka Niż-
ni Nowogród (który liczy prawie 1,5 miliona mieszkańców). Najwięcej do za-
rzucenia ma autor „Gazecie Wyborczej”, która pisze najczęściej o Rosji i potrafi  
z tego kraju zrobić „wielki tragiczny cmentarz”. O ile śmiertelność w krajach 
WNP według tajemniczych zagranicznych ekspertów dziennika wynosi 3 do 
5 milionów ludzi rocznie, to polski rocznik statystyczny podaje liczbę 2,5 do 
3 milionów. Nawet „Polityka” nie jest bez grzechu – podkreśla autor – nigdy nie 
miał miejsca trzydziestokrotny wzrost cen i czterokrotny wzrost płac w Rosji 
opisany przez tygodnik. „Wszystkim, którzy chcieliby ukształtować sobie obraz 
Rosji zbliżony do rzeczywistego, trzeba też doradzić daleko posuniętą ostroż-
ność wobec książki Ryszarda Kapuścińskiego »Imperium«”350 – pisze Wiśniew-
ski. Dlaczego? Kapuściński napisał, że Kreml jest niedostępny dla zwykłego 
śmiertelnika, właściwie można tam wejść wyjątkowo, przyjeżdżając na wyciecz-
kę do muzeum z miejsca pracy, będąc akredytowanym dziennikarzem lub na 
wezwanie urzędników. Wiśniewski nie zgadza się z tym, uważa, że pisarz napi-
sał tak „[…] dla uzyskania bardziej sugestywnego obrazu patologicznej alienacji 
rosyjskiego reżimu”351, tak naprawdę na Kreml można wejść codziennie z wy-
jątkiem czwartków od 10.00 do 17.00, czego dowodem są tablice znajdujące się 
przed Kremlem i inne informatory.

Na pierwszej stronie numeru 35 z 1993 roku „Polityka” opublikowała ar-
tykuł dotyczący stosunków rosyjsko-polskich zatytułowany Milczące sąsiedztwo. 
Borys Jelcyn poinformował o wyjeździe do Polski, ale rosyjskich środków ma-
sowego przekazu w ogóle nie zainteresowała ta wiadomość. Ważniejsze okaza-
ło się ustalenie terminu przedterminowych jesiennych wyborów do Dumy. Au-
torzy publikacji, Witold Pawłowski i Jacek Poprzeczko, ocenili, że Rosja utraciła 
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sterowność i nie wiadomo, kto nią rządzi, otwarta jest nawet kwestia kształtu 
terytorialnego kraju. Relacje od czasu wizyty prezydenta Wałęsy są niewątpliwie 
spokojne, co w gorącej kryzysowej sytuacji na Kremlu można uznać za dobrą 
wiadomość352. 

Pozostając w tematyce rosyjskiej, tygodnik opublikował kolejny artykuł, tym 
razem Witolda Pawłowskiego zatytułowany Sowietologia stosowana. Przedmiotem 
zainteresowania dziennikarza stała się działalność polskich ośrodków sowieto-
logicznych. Na Zachodzie tematyką rosyjską zajmują się wykształceni sowie-
tolodzy, ich analizy jednak oparte m.in. na prognozach rosyjskich dysydentów 
czy korespondencjach zagranicznych dziennikarzy rzadko okazują się trafne. 
Autor, komentując aktualne wydarzenia w Moskwie, wychodzi od opisu dzia-
łalności polskiego Ośrodka Badań Wschodnich, który gromadzi informacje 
z PAP-u oraz z rosyjskich instytucji: agencji ITAR-TASS, radia Swoboda czy 
telewizji. W sumie w ocenie autora po dwóch latach działalności jest to najpo-
ważniejsza na polskim rynku baza o byłych krajach ZSRR. Ale jest druga strona 
medalu – dla wielu ośrodek reprezentuje słaby poziom od strony analitycz-
nej, ponieważ pracownicy to głównie niedawno obronieni magistrowie. Drugą 
„instytucją sowietologiczną” jest Samodzielna Pracownia Studiów Sowietolo-
gicznych mieszcząca się w ciasnym pokoiku INP PAN. Brakuje tam jednak 
klasycznych sowietologów, pracownia skupia głównie np. socjologów czy histo-
ryków. Trzecią odwiedzoną przez dziennikarza instytucją był Ośrodek Studiów 
Międzynarodowych przy Kancelarii Senatu, gdzie pracuje typowy sowietolog 
– Jerzy Marek Nowakowski. Pawłowski zamieścił w odrębnej tabeli informa-
cje dotyczące scenariuszy przyszłych wydarzeń politycznych w Rosji: specjaliści 
prognozują, że wybory do rad terenowych i Rady Federacyjnej prawdopodob-
nie odbędą się w grudniu, a w wyborach prezydenckich, które przeprowadzone 
zostaną w czerwcu, wezmą udział dwaj najpoważniejsi rywale – Jelcyn i Skokow, 
przy czym to Jelcyn jest pewnym zwycięzcą na drugą kadencję353. 

Bieżące wydarzenia w Rosji stały się przedmiotem rozmowy dziennikarzy 
„Wprost” z Jurijem Kaszlewem, ambasadorem Federacji Rosyjskiej w Polsce. 
Jadwiga Stachura i Andrzej Heyduk zwracali uwagę dyplomacie na opinię świa-
towych obserwatorów, którzy oceniają je jako niepokojące, a spory na linii rząd–
bank centralny–prezydent dowodzą dalej dużej niestabilności państwa. Amba-
sador tak komentuje to zjawisko: „Świadczą [spory – przyp. A.K.] o istnieniu 
dwu- i trój-władzy niekorzystnej dla polityki wewnętrznej i wizerunku naszego 
kraju za granicą”354. Poza tym ambasador uważa polski sposób reformowania 
gospodarki za najlepszy do wykorzystania, ale do zastosowania w zupełnie in-

352  W. Pawłowski, J. Poprzeczko, Milczące sąsiedztwo, „Polityka” 1993, nr 35, s. 17.
353  Idem, Sowietologia stosowana, „Polityka” 1993, nr 42, s. 16.
354  J. Stachura, A. Heyduk, Szepty za plecami, „Wprost” 1993, nr 35, s. 13.

Analiza jakościowa publikacji dotyczących Rosji i USA  



Wizerunek Rosji i Stanów Zjednoczonych w polskich tygodnikach opinii po 1991 roku122

nym wielonarodowym państwie355. Dyplomata twierdzi, że Rosji nie odpowiada 
rola Polski jako pomostu do Europy, za to oczekuje partnerstwa. 

Waldemar Gontarski zrelacjonował dla czytelników „Wprost” przebieg 
konferencji prasowej z Borysem Jelcynem, który zaskoczył wszystkich, nawet 
własne służby prasowe356. Prezydent zapytany przez korespondenta o program 
wizyty w Polsce, powiedział, że zamierza podpisać z prezydentem Wałęsą 
szereg porozumień. Jak wyjaśnia korespondent, przez porozumienia te nale-
ży rozumieć sprawę cmentarza katyńskiego i powołanie komitetu ekspertów, 
zajmującego się wzmocnieniem współpracy polsko-rosyjskiej. Jak relacjonuje 
Gontarski, na razie rosyjskie środki masowego przekazu nazywają Polskę kra-
jem projelcynowskim, pokazują pełne półki, choć zaznaczają, że Polacy zapła-
cili za to niskimi zarobkami i bezrobociem. Ogólnie jednak Polak z Rosjaninem 
są w stanie prowadzić interesy, można nawet mówić o partnerstwie, a jedynie 
„tylko mafi a zza Buga psuje ten obraz”357. 

Spotkanie prezydenta Wałęsy z Jelcynem skomentowała Maria Graczyk 
w publikacji „Co na to NATO?”. Dla polskich dziennikarzy słowa Jelcyna o su-
werenności obydwu krajów zostały ocenione jako „przełomowe”. Jak się oka-
zało, deklaracje prezydenta zostały inaczej zinterpretowane w Polsce, a inaczej 
w Moskwie. Politycy rosyjscy uważają po prostu, że szanse na wstąpienie Polski 
do NATO są niewielkie, poza tym Rada Najwyższa wchodzi w kompetencje 
prezydenta, zawiesza jego dekrety o prywatyzacji, wobec czego obserwatorzy 
mówią już o „bezwładzy” w Moskwie. Na pewno ważnym elementem wizyty 
było przekazanie dokumentów komisji Susłowa dotyczących Polski, m.in. za-
pisów rozmów Breżniewa z Jaruzelskim, postanowienia Biura KC odnośnie do 
sytuacji w Polsce w latach 1980–1981. Publicystka „Wprost” uważa, że tę wizy-
tę zdominowała polityka i nie zaproponowano żadnych konkretnych rozwiązań 
w sprawach gospodarczych358. 

W tym samym numerze „Wprost” Marek Saryusz-Wolski analizuje jedno 
z porozumień podpisanych przez Wałęsę i Jelcyna dotyczące budowy gazo-
ciągów tranzytowych przez Polskę do Europy Zachodniej. Zgodnie z tym po-
rozumieniem odcinek będzie miał długość 670 kilometrów, przebiegnie koło 
Białegostoku i Włocławka w kierunku Frankfurtu nad Odrą. Gazociąg będą 
budować Polacy i nasz kraj pokryje w sumie 15 procent kosztów budowy (sza-
cowany koszt to 3 miliardy)359. Saryusz-Wolski przytacza fragment zapisu umo-
wy: „[…] obie strony będą wspierały działalność spółki proporcjonalnie do 

355  Ibidem, s. 13.
356  W. Gontarski, Kraj projelcynowski, „Wprost” 1993, nr 35, s. 14.
357  M. Graczyk, Co na to NATO?, „Wprost” 1993, nr 36, s. 17.
358  Ibidem.
359  M. Saryusz-Wolski, Rura niezgody, „Wprost” 1993, nr 36, s. 19–20.
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wykorzystanej mocy przesyłowej”360. Głosy polskich polityków są całkowicie 
odmienne od stanowiska premier Hanny Suchockiej; jak podkreśla autor wyli-
czenia ekspertów nie pozostawiają złudzenia, że gazociąg uzależni Polskę na-
wet w 80 procentach.

David kontra Goliat – to tytuł obszernego artykułu pozostającego w tematyce 
rosyjskiej, tym razem opisującego walkę rodzin polskich ofi cerów zamordowa-
nych w Starobielsku, Kozielsku i Ostaszkowie, którzy założyli sprawę w sądzie 
kalifornijskim przeciwko Federacji Rosyjskiej. W pozwie złożonym w marcu 
1991 roku oskarżonymi zostali: ZSRR, gazety „Prawda”, „Izwiestia” i agencja 
TASS, a prowadzenia sprawy podjęli się pro bono dwaj adwokaci polskiego po-
chodzenia Bradley i Kerosky. Obrońcami zostali przedstawiciele wielkiej fi rmy 
adwokackiej Baker and McKenzie z Waszyngtonu, już wcześniej zatrudniani 
przez władze rosyjskie. W innych procesach argumentacja o braku jurysdykcji 
sądów amerykańskich nad polityką obcego państwa często decydowała o wy-
granej strony rosyjskiej361. Jak opisuje Palarczyk, adwokat Kerosky wykonał 
przy pomocy rodzin ofi ar zamordowanych, przedstawicieli Kongresu Polonii, 
Związku Polskich Weteranów ogromną pracę „pozasądową”. Przygotował 
i wysłał list do ambasadora Federacji Rosyjskiej w USA z kopiami do prezy-
denta Clintona, członków Kongresu i Departamentu Stanu z informacją, że 
Rosja może naprawić swój błąd, tworząc fundusz dla rodzin pomordowanych, 
a przedstawicieli administracji prosił o uwzględnienie rozwiązania sprawy przy 
udzielaniu wsparcia fi nansowego dla Rosji. Rosjanie wytoczyli następujące 
kontrargumenty: „[…] zbrodnia została popełniona na obszarze, który znajduje 
się poza kompetencją sądu w San Francisco oraz Federacja jako obce państwo 
posiada aktualny immunitet na terenie USA”362. Ustawa z 1974 roku – podkreśla 
autor – rzeczywiście zabrania podejmowania się roli trybunału pomiędzy obcy-
mi państwami, ale adwokat Kerosky argumentował w sądzie, że szkody w po-
staci gnębienia i nękania odnosili bliscy zamordowanych przez ostatnie 50 lat na 
terenie stanu Kalifornia. Ponadto adwokat przedstawił sowiecką dokumentację, 
w której zaprzeczano dokonania zbrodni przez 50 lat, a w latach 1990–1992 
strona rosyjska przyznała się do popełnienia czynów niedozwolonych, przeka-
zując dokumenty stronie polskiej. Oznacza to, że ustawa z 1974 nie obejmuje 
swoim zasięgiem roszczeń Polaków. Werdyktu można się spodziewać w ciągu 
najbliższych sześciu miesięcy, ewentualna wygrana dla rodzin pomordowanych, 
którzy poświęcili sprawie czasem całe życie, miałaby wielkie symboliczne zna-
czenie – konkluduje Palarczyk363. 

360  Ibidem, s. 20.
361  J. Palarczyk, David kontra Goliat, „Wprost” 1993, nr 11, s. 76.
362  Ibidem, s. 77.
363  Ibidem.
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Dla tygodnika „Polityka” jeszcze jeden aspekt wizyty Jelcyna był wart pod-
kreślenia, tj. przywiezione przez prezydenta dokumenty dotyczące stanu wo-
jennego w Polsce i Układu Warszawskiego. Andrzej Garlicki w komentarzu – 
Darowanemu koniowi… stwierdza, że materiały te stanowią jakiś drobny ułamek 
istniejącej dokumentacji udostępnionej przez Komisję Susłowa. Dlatego autor 
postuluje o ostrożność w wyciąganiu wniosków z takich wyselekcjonowanych 
dokumentów364.

W rubryce „Kuchnia polska” Krzysztof  T. Toeplitz skomentował przywie-
zienie przez Jelcyna archiwaliów, oceniając stosunek polskiego rządu jako „ob-
rotowy”, czyli raz podejrzliwy, a raz prostoduszny. Z tych protokołów wydru-
kowano w polskiej prasie wybrane cytaty, np. zdanie Jaruzelskiego, który mówi, 
że nie chce interwencji radzieckiej w Polsce. Toeplitz stwierdza, że lepiej byłoby 
zapoznać się z całością niż „być ostrzeliwanym śrutem wyrwanych zdań”365. 

Andrzej W. Pawluczuk w tekście Kraina pusta, biała i otwarta rozpoczyna od 
stwierdzenia, że każda polska analiza o sytuacji w Rosji kończy się konkluzją, 
iż niczego nie można w tym kraju przewidzieć. Według publicysty Polska łudzi 
się, że jest pomostem pomiędzy Wschodem a Zachodem, mimo pięćsetletnich 
doświadczeń Polacy lekceważą wielką Rosję. Polemizuje tym samym ze słowami 
Antoniego Kamińskiego („Polityka” 1993, nr 44), że Rosja potrzebuje Polski 
aktywnej, współpracującej z Zachodem, a tymczasem Zachód wcale nie chce 
słuchać, co Polska ma w sprawie Rosji do powiedzenia366. Teraz po chwilowym 
osłabieniu z Kremla słychać pomruki pod adresem Polski, Pawluczuk apeluje 
o nielekceważenie tych słów, ponieważ wypowiedział je generał Graczow, a to 
właśnie siły militarne Rosji będą w kolejnych dziesięcioleciach decydować o re-
lacjach Rosji ze światem367.

W numerze 50 z 1993 roku „Polityka” cytuje w rubryce „Na świecie” słowa 
ministra Olechowskiego opublikowane na łamach rosyjskich „Izwiestii” odno-
szące się do kwestii niezależności i wolności Polaków: „Polska oczekuje od ro-
syjskich demokratów wszystkich deklaracji o suwerenności naszego kraju i in-
nych państw naszego regionu, o rezygnacji z polityki dyktatu, stref  buforowych 
i realizacji ich bez odstępstw i dwuznacznych interpretacji […]”368. 

Z kolei Marian Turski w krótkim komentarzu zatytułowanym Wzajemnie 
przezwyciężać obawy odniósł się do artykułu ministra spraw zagranicznych Rosji 
Andrieja Kozyriewa opublikowanego w „Gazecie Wyborczej”369. Turski uważa, 
że minister zawarł w artykule wiele cennych uwag, za najważniejsze zagrożenie 

364  K.T. Toeplitz, Darowanemu koniowi…, „Polityka” 1993, nr 36, s. 17.
365  Ibidem, s. 17.
366  A.W. Pawluczuk, Kraina pusta, biała i otwarta, „Polityka” 1993, nr 48, s. 15.
367  Ibidem, s. 15.
368  „Polityka” 1993, nr 50, s. 2.
369  M. Turski, Wzajemnie przezwyciężać obawy, „Polityka” 1993, nr 47. Artykuł opublikowany w „Ga-

zecie Wyborczej” 1993, nr 236 zatytułował Andriej Kozyriew Nie nękajmy się więcej.
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uznał „eksplozję nacjonalizmu”, a jako niezbędne „sojusze polityczno-wojsko-
we w Europie”, które będą dążyć do utrzymania pokoju. Andrzej Olechowski, 
minister spraw zagranicznych RP, w komentarzu dla „Newsweeka” powiedział, 
że rozumie obawy strony rosyjskiej o zepchnięcie do Azji. Turski dodaje od sie-
bie, że minister Kozyriew nie rozumie tylko niepokojów Polaków związanych 
z niestabilną polityką zagraniczną i zmienność poglądów Rosjan w kontekście 
wejścia Polski do NATO. 

Polsko-rosyjskie stosunki handlowe

W tym samym numerze tygodnik opublikował artykuł Joanny Solskiej poru-
szający kwestię polsko-rosyjskiej wymiany handlowej. W pierwszym akapicie 
autorka zaznacza, że wycofanie w Rosji rubla transferowego spowodowało 
praktycznie zamarcie handlu pomiędzy krajami. Drugą przyczyną było nie-
zapłacenie w 1991 roku przez stronę rosyjską pieniędzy za towary, wobec czego 
dług Rosji urósł do kilkuset milionów dolarów. Nie obeszło się bez interwencji 
rządów obydwu krajów: ustalono listę potrzebnych towarów po obu stronach. 
Solska pisze: „My, tradycyjnie już wyraziliśmy zapotrzebowanie na ropę i gaz. 
Rosja na leki, siarkę, koks, silniki lotnicze, sprzęt medyczny, maszyny górnicze 
i inne”370. Po sprecyzowaniu tej listy obroty handlowe w 1992 roku wyniosły 
1,9 miliarda dolarów. Solska dla porównania opisuje działanie innych fi rm za-
chodnich w Rosji tworzących na miejscu tzw. składy konsygnacyjne, na których 
złożone są towary, a produktami handluje się, gdy sytuacja pozwala na lepszy 
zysk. Popularne stały się wymiany barterowe, czyli wymiany towaru za towar. 
Jedyne czego można oczekiwać – konkluduje autorka – to wypracowanie ja-
kiegoś modelu współpracy, który będzie można też wykorzystywać w handlu 
z innymi krajami WNP371.

W artykule z pierwszej strony numeru 42 z 1993 roku Marek Henzler za-
stanawiał się, w jaki sposób wydarzenia w Rosji wpływają na Polskę. Publicy-
sta usiłował się dowiedzieć, czy Polska dysponuje rezerwami gazu ziemnego, 
ale Centralny Zarząd Rezerw Państwowych poinformował go, że jest to jed-
na z najbardziej strzeżonych tajemnic państwowych. Henryk Chmielak, radca 
handlowy w Moskwie, uważa, że zatrzymanie dostaw gazu czy ropy do Polski 
byłoby dla Rosjan „samobójczym strzałem”, ponieważ płacimy terminowo za 
te surowce372. 

„Polityka” opublikowała wywiad Zbigniewa Raczyńskiego z ministrem An-
driejem Kozyriewem przeprowadzony na dwa dni przed wizytą Jelcyna do War-
szawy. Minister spraw zagranicznych uważa, że Rosja wyrzekła się imperialnej 

370  J. Solska, Nie ma ram, nie ma obrazu, „Polityka” 1993, nr 37, s. 14.
371  Ibidem.
372  M. Henzler, Na czarną godzinę, „Polityka” 1993, nr 42, s. 1.
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polityki, ale nie zmienia to faktu, że „jesteśmy największym państwem regionu 
euroazjatyckiego, z którym sąsiednie państwa są związane gospodarczo […]”373. 
Pomysł wstąpienia Polski do NATO minister ocenił negatywnie, jego zdaniem 
„wskrzeszenie czegoś w rodzaju Układu Warszawskiego jest odgrzebywaniem 
pachnących naftaliną pomysłów, pozbawionych historycznych perspektyw”374. 

Gospodarka

W numerze 3 z 1993 roku Jerzy Kleer w krótkim komentarzu Ceny regulowane 
przypominał, że jeszcze rok temu mówiono o niewielkich szansach na powo-
dzenie terapii szokowej w Rosji. Teraz nowy premier Czernomyrdin wprowa-
dza ceny regulowane na żywność, lekarstwa itd., co oznacza powolne, ale sku-
teczne działania terapii. Publicysta dochodzi do wniosku, że dalej możliwe są 
dwa scenariusze: wprowadzenie kartek lub bolesny proces likwidacji monopoli 
zmierzający w kierunku gospodarki rynkowej375.

W numerze 31 z 1993 roku „Polityka” napisała o zmianach monetarnych 
w Rosji: obywatele tego kraju dostali dwa tygodnie na wymianę banknotów 
wyemitowanych przed 1 stycznia 1993 roku w wysokości 35 tysięcy rubli. Inne 
kraje WNP zaprotestowały, ponieważ zmian walutowych nikt z nimi nie konsul-
tował376. W komentarzu do tych działań Witold Pawłowski napisał, że wymiana 
pieniędzy jest zwykle przeprowadzana, gdy kraj nie upora się z infl acją. W Rosji 
reformy jeszcze na dobre się nie zaczęły, a Centralny Bank Rosji bez zgody 
prezydenta zamierza uderzyć w spekulantów i mafi ę. „Nie jest to nic innego jak 
świadectwo nieprzewidywalności rosyjskiego systemu” – uważa Pawłowski377. 

Jerzy Kleer w pierwszym zdaniu komentarza do wydanego dekretu przez 
prezydenta Jelcyna postawił zapytanie: „Czy 27 października przejdzie do hi-
storii Rosji? Jest to bardzo prawdopodobne”378. Według autora nareszcie za-
mknięto największe ograniczenie na drodze do gospodarki rynkowej, choć na 
razie brakuje jeszcze nawyków rynkowych, infrastruktury, dlatego rolnictwo 
jest najsłabszym punktem reform rosyjskich. 

Sylwetki, znani liderzy

W numerze 17 z 1993 roku „Polityka” opublikowała sylwetkę Jelcyna przed za-
planowanym w Rosji na 25 kwietnia wydaniem książki zatytułowanej Borys Wa-

373  Z. Raczyński, Nie chcemy poprawiać geografi i, „Polityka” 1993, nr 36, s. 14.
374  Ibidem, s. 14.
375  J. Kleer, Ceny regulowane, „Polityka” 1993, nr 3, s. 15.
376  „Polityka” 1993, nr 30, s. 2.
377  W. Pawłowski, Ruble na stos, „Polityka” 1993, nr 31, s. 13.
378  J. Kleer, Dekret o ziemi, „Polityka” 1993, nr 45, s. 15.
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leczny379. Wszyscy autorzy hagiografi cznych opracowań o Jelcynie podkreślali, 
że jego życiorys wpisuje się w schemat ludowej bajki: przy chrzcie pop zostawił 
go w wodzie święconej, a rodzice wyjęli go w ostatniej chwili, więc na cześć 
pierwszego świętego w Kościele prawosławnym nadano mu imię Borys. Młody 
„Borys Budowniczy” – inżynier w ciągu roku opanował aż 12 zawodów m.in. 
murarza, betoniarza i z ogromną energią wstąpił do partii, a potem przyjechał 
do Moskwy by rozwijać swoją karierę polityczną. Teraz w przededniu referen-
dum około 60 procent ze 107 milionowego społeczeństwa ma odpowiedzieć 
na pytanie, czy darzy zaufaniem pierwszego demokratycznie wybranego prezy-
denta, czy też konieczne będą przedterminowe wybory. 

Na tej samej stronie „Polityka” opublikowała artykuł Raczyńskiego pt. Ru-
słan Niewierny będący rozbudowaną sylwetką Rusłana Chasbułatowa380. Publi-
cysta zauważa, że ten profesor ekonomii, na początku lojalny człowiek prezy-
denta, w ciągu roku stał się jego głównym oponentem. Kariera „chłopca z gór 
kaukaskich” wcale nie była łatwa, ale upór i zawziętość spowodowały, że do-
stał się na uniwersytet w Ałma-Acie, potem w Moskwie, gdzie ukończył studia 
prawnicze i obronił doktorat w katedrze gospodarki państw zagranicznych381. 
Jednak bardziej od kariery akademickiej zainteresowała go kariera polityczna 
i w 1990 roku wygrał mandat deputowanego w rodzinnym Groznym. Zbiegi 
okoliczności wyniosły go na stanowisko przewodniczącego Rady Najwyższej, 
ale Chasbułatow oczekiwał więcej, zapragnął zostać wiceprezydentem. Tak się 
nie stało i to doprowadziło do waśni z Jelcynem – stwierdził w zakończeniu 
autor publikacji. 

Zbigniew Raczyński w korespondencji z Moskwy przedstawił sylwetkę zna-
nego w świecie oftalmologa profesora Światosława Fiodorowa i jednocześnie 
poważnego kandydata na stanowisko prezydenta FR. Dziennikarz od razu w li-
dzie przytacza krytyczne uwagi Fiodorowa o prezydenturze Jelcyna: „Demo-
kratyczny chaos przy takim samym demokratycznym reżimie, który zmienił na-
zwę, ale nie zmienił swej komunistycznej istoty”382. Raczyński rozpoczął swoją 
korespondencję od opisu mieszczącego się w klinice mikrochirurgii oka pokoju 
pracy profesora, który przypomina sztab dowodzenia, i od razu poinformował 
czytelników, że słynny okulista jest redaktorem specjalistycznego czasopisma, 
właścicielem agencji turystycznej i fermy podmoskiewskiej, a pieniądze pocho-
dzące z tej działalności są legalnie zarobione. Fiodorow był członkiem Rady 
Prezydenckiej i zwolennikiem Jelcyna, ale dziś ocenia, że prezydent szuka ludzi 
lojalnych, a nie trzeźwo myślących, i chce przenieść „dawnych pantokratów 
w fotele szefów fi rm”, wobec czego nie ma mowy o tworzeniu prawdziwego 

379  Z. Raczyński, Borys Waleczny, „Polityka” 1993, nr 17, s. 16.
380  Idem, Rusłan Niewierny, „Polityka” 1993, nr 17, s. 16.
381  Ibidem.
382  Z. Raczyński, Ostrość widzenia, „Polityka” 1993, nr 38, s. 17.
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kapitalizmu383. Klinika, którą kieruje Fiodorow, jest w opinii dziennikarza „en-
klawą medyczno-rynkową”, ponieważ zarabia około 2 milionów dolarów rocz-
nie, głównie dzięki pacjentom z zagranicy. Lekarz wykupił też ziemię w pod-
moskiewskim Protasowie, gdzie produkuje ser i mleko dla pacjentów kliniki, 
zbudował osiedle domków jednorodzinnych, drogi, kołchoźnikom przekazał 
po kawałku ziemi, więc według dziennikarza potrafi łby budować kapitalizm 
w Rosji. Problem w tym, że konstytucja nakłada cenzus wieku, wobec czego 
sześćdziesięciosześcioletni Fiodorow na razie nie może kandydować. „Widzę 
jednak, że nie mogę liczyć, aby rządząca grupa przejrzała na oczy, a tej katarakty 
usunąć nie mogę” – brzmi cytat w artykule384.

Tygodnik opublikował także, opierając się na kanadyjskiej gazecie 
„The Sunday Times”, informacje o rosyjskim imigrancie Dmitriju Jakubow-
skim, który zwrócił na siebie uwagę mediów swoim wielkim majątkiem. Witold 
Pawłowski przytoczył historię tego, jak go określa „bohatera afery korupcyjnej”, 
ponieważ ujawnił informacje o pieniądzach, które zamierzali przelać na konta 
szwajcarskie Ruckoj i Szumiejko. Pośrednikiem miała być fi rma kanadyjskiego 
biznesmena Borysa Birsteina. Postać Jakubowskiego jest dość tajemnicza, nie 
wiadomo zwłaszcza w jaki sposób zdobył kilkanaście milionów dolarów; pra-
sa kanadyjska podejrzewa go również o podwójną agenturę. „Jakubowskiego 
i źródła jego wielkich pieniędzy spowija na razie mgła tajemnicy, zresztą jak 
i całą Rosję” – podsumowuje Pawłowski cytatem z „The Sunday Times”385. 

Protesty, opozycja

W numerze 19 z 1993 roku Witold Pawłowski, komentując rozpędzenie pierw-
szomajowych demonstrantów sprzed Kremla ocenił, że korzystne wyniki 
referendum nie dały Jelcynowi mandatu na rozwiązanie Zjazdu Deputowa-
nych. Nowym pomysłem Jelcyna jest utworzenie konstytuanty składającej się 
z przedstawicieli 88 republik. Zamknięcie epoki zjazdów, a uchwalenie konsty-
tucji z parlamentem i silną władzą prezydencką – to według publicysty główne 
cele Jelcyna386.

„Polityka” opublikowała na pierwszej stronie artykuł Zbigniewa Raczyńskie-
go pt. Bolszewicy sięgają po kamienie poświęcony referendum i jego wynikom. Ko-
respondent informuje, że 25 kwietnia 1993 roku w referendum wzięło udział 
69 spośród 107 milionów uprawnionych do głosowania387. Zwycięstwo Jelcy-
na z pewnością było porażką opozycji, choć wydawało się, że większość ludzi 

383  Ibidem.
384  Ibidem.
385  W. Pawłowski, Moskiewski łącznik, „Polityka” 1993, nr 42, s. 21.
386  „Polityka” 1993, nr 19, s. 4.
387  Z. Raczyński, Bolszewicy sięgają po kamienie, „Polityka” 1993, nr 20, s. 17.
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żyjących poniżej poziomu ubóstwa będzie głosować przeciwko prezydentowi. 
Wynik spowodował pierwszomajowe demonstracje kilkudziesięciu tysięcy ak-
tywistów i sprzymierzeńców partii opozycyjnych, na które, jak napisał dzienni-
karz, Jelcyn szybko znalazł sposób w postaci dekretu zakazującego manifestacji 
na Placu Czerwonym. 

Numer 41 „Polityki” z 1993 roku rozpoczęła korespondencja Jacka Po-
przeczki z Moskwy dotycząca wiecu zwolenników Jelcyna. Poprzeczko zrela-
cjonował wydarzenia, których był świadkiem, a więc gromadzenia się ludno-
ści pod budynkiem Mossowietu i ostrych walk o stację telewizyjną Ostankino. 
Dziennikarz widział ostry szturm na Biały Dom z użyciem czołgów i helikop-
terów388. Poza tym życie w Moskwie ocenił jako „prawie normalne”389 z wy-
jątkiem tego, że przestały funkcjonować niektóre odcinki metra i zamknięto 
szkoły. Zdaniem reportera kryzys polityczny pokazał znacznie szerszy kryzys 
państwa; silna prezydentura miała rozwiązać wszystkie problemy rosyjskie, a te-
raz więcej zależy od lokalnych elit, które chcą się wybić i tworzyć polityczne 
i gospodarcze autonomie390.

Społeczeństwo

Zbigniew Raczyński w tekście Konto nr 82299 M opisał przebój letniego sezonu 
w rosyjskiej polityce, czyli korupcję. Jeszcze w kwietniu na posiedzenie parla-
mentarne wiceprezydent Ruckoj przyniósł ze sobą jedenaście walizek, a w nich 
dokumenty dowodzące korupcji na najwyższych szczeblach. Podejrzani to: 
Szumiejko, ponieważ zakupił odżywki dla dzieci za 1,5 miliona dolarów, a po-
zostałych 13 milionów gdzieś zniknęło, oraz Połtoranin, ponieważ sprzedał 
Dom Kultury Radzieckiej w Berlinie i bliżej nieznane mieszkania w Monako. 
Na skutki nie trzeba było długo czekać – do prasy rosyjskiej przedostał się do-
kument z podpisem Ruckoja wskazujący, że jest właścicielem konta w Zurychu 
nr 82299 M, na którym jest co najmniej 3 miliony dolarów391. W rezultacie do-
szło do zawieszenia polityków w obowiązkach służbowych, co w Rosji nie jest 
powszechną praktyką, ale w opinii dziennikarza taka jest specyfi ka tego kraju392.

Komentarze, prognozy

„Polityka” kolejny raz umieściła na pierwszej stronie artykuł dotyczący Rosji. 
Zbigniew Raczyński w publikacji Cień dwugłowego orła napisał, że przez dwa lata 

388  J. Poprzeczko, Karabiny i pięści, „Polityka” 1993, nr 41, s. 1.
389  Ibidem, s. 1.
390  Ibidem, s. 1.
391  Z. Raczyński, Konto nr 82299 M, „Polityka” 1993, nr 37, s. 5.
392  Ibidem, s. 5.
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istnienia niepodległego państwa „diametralnie zmienił się wizerunek Rosji, któ-
ra nie jest już postrzegana jako »imperium zła«”, lecz jako państwo demokra-
tyczne, nieagresywne, zaangażowane w obronę praw człowieka na terytorium 
byłego ZSRR393. W zasadzie to co odróżnia Rosję w polityce zagranicznej od 
ZSRR, to realistyczna ocena swojego potencjału. Raczyński przytoczył frag-
ment Uchwały Sekretariatu KC KPZR z 22 stycznia 1991 roku o rozwoju sy-
tuacji w Europie Wschodniej jasno wskazujący, że Rosja zrobi wszystko, aby 
państwa tego regionu nie wstąpiły do NATO. Oto fragment: „Celem naszej 
polityki jest przeciwdziałanie wstąpieniu naszych byłych sojuszników do innych 
bloków wojskowych, a także udział w porozumieniach, które mogą doprowa-
dzić do rozmieszczenia na ich terytorium obcych wojsk”394. Raczyński ocenił, 
że pozwolenie Jelcyna w Warszawie na wstąpienie Polski do NATO zostało po 
prostu źle zinterpretowane przez Polaków. 

W ramach analiz przeobrażeń w Rosji tygodnik opublikował artykuł dyrek-
tora Departamentu Studiów Strategicznych MON poświęcony wpływowi tych 
wydarzeń na Polskę. Antoni Z. Kamiński od razu uprzedził czytelników w li-
dzie, że wyraża swoje prywatne poglądy. Kamiński, opierając się na obiegowych 
opiniach stwierdził, że są możliwe trzy scenariusze dalszych wydarzeń w Rosji: 
sukces reform liberalnych, odbudowa imperium lub rozpad. W opinii dyrek-
tora ambicje imperialne są elementem świadomości narodowej i sposobem na 
odwracanie uwagi od problemów wewnętrznych. Trzymając się tej myśli, autor 
stwierdził dalej, że: „uznanie prawa narodów do samostanowienia to istotne 
odejście od wielowiekowej tradycji Rosji”395. Dalej autor prognozuje, że jeśli 
reforma liberalno-demokratyczna będzie prowadzona konsekwentnie, mogą 
powstać instytucje będące podstawą konfederacji, czyli związku tworzonego 
oddolnie, a nie jak w imperium odgórnie. Odrodzenie imperium byłoby wy-
jątkowo niekorzystne dla Polski: „dla Rosji imperialnej dobra Polska, to Polska 
bierna na Wschodzie i izolowana na Zachodzie”396. W oczach Zachodu zdaniem 
Kamińskiego Rosja jest zdecentralizowanym państwem atomowym, pogłębie-
nie tej destabilizacji mogłoby spowodować zagrożenie dla świata i jednocześnie 
daje tę przewagę Rosji, że w ekstremalnej formie mogłaby świat szantażować397.

Z innej publikacji autorstwa Zbigniewa Raczyńskiego zatytułowanej Odbu-
dowa mocarstwa czytelnicy dowiedzieli się, jakie znaczenie ma referendum gru-
dniowe w sprawie przyjęcia nowej konstytucji. W ocenie dziennikarza wejście 
w życie nowej ustawy zasadniczej spowoduje odbudowę mocarstwa z silnym 
prezydentem, państwa mocno podkreślającego swoją tożsamość kulturowo-

393  Z. Raczyński, Cień dwugłowego orła, „Polityka” 1993, nr 43, s. 1.
394  Ibidem.
395  A.Z. Kamiński, Polska wobec Wschodu i Zachodu, „Polityka” 1993, nr 44, s. 1.
396  Ibidem, s. 16.
397  Ibidem.
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-polityczną z ograniczonymi znacznie kompetencjami republik i obwodów. Ra-
czyński wskazał, że najpierw przez pewien czas polskie media były zachwycone 
brakiem sprzeciwu Moskwy w sprawie poszerzenia NATO, choć nie zabrakło 
kilku zdystansowanych głosów. Potem okazało się, że Jelcyn w poufnym liście 
do zachodnich przywódców napisał „Rosja jednak nie chce nas w NATO”398. 
Autor publikacji podkreśla, że Europa Wschodnia została określona jako „hi-
storyczna strefa interesów Rosji”399, a byłe terytorium ZSRR obszarem nie-
podzielnych wpływów. Dziennikarz dodaje na zakończenie, że Jelcyn wzoru-
je się w działaniu na dwóch postaciach historycznych – Jarosławie Mądrym 
i Piotrze I, władcach otwartych na Zachód, ale często głuchych na inne głosy: 
„I nikt im dzisiaj nie wypomina, że byli bezwzględni i nie zawsze wysłuchiwali 
racji przeciwnika przed ścięciem mu głowy”400. 

Wywiad opublikowany w tym samym numerze „Polityki” Aleksandra Cheć-
ko z Andrzejem Drawiczem był komentarzem do wyborów parlamentarnych. 
Znawca Rosji uważa, że nie należy bagatelizować osoby Żyrinowskiego: „[…] 
człowiek ten może się wkrótce określić zupełnie inaczej niż sądzimy na pod-
stawie obrazu, który chyba świadomie sam stworzył”401. O prezydencie Rosji 
wypowiada się Drawicz negatywnie, ponieważ uważa, że w przeciwieństwie do 
Gorbaczowa, który podjął się próby bezkrwawej detotalitaryzacji, Jelcyn zdo-
był się na rozwiązanie siłowe. Drawicz stwierdził, że najlepiej myśleć o Rosji 
w sposób niekonwencjonalny, jako kraju o zasobach duchowych, których nie 
zniszczyło nawet siedemdziesiąt lat komunizmu402. 

Aleksandra Kedaj i Jarosław Kamieński przygotowali do numeru 18
z 1993 roku wywiad z Anatolijem Sobczakiem, merem Petersburga403. Sobczak, 
odpowiadając na pytanie o sposób wyjścia z impasu, w którym znalazła się 
Rosja, stwierdza, że wszyscy zapominają o specyfi ce tego kraju. Dla porówna-
nia przywołuje Polskę, prywatną własność i przedsiębiorczość, czyli to, czego 
w Rosji nigdy nie było. „U nas – porównuje Sobczak – mały biznes ciągle 
kojarzy się z działalnością przestępczą, prywatny handel ze spekulacją […]”404. 
Priorytetowe sprawy do rozwiązania w Rosji dla Sobczaka to zniesienie pań-
stwowej własności ziemi, opracowanie nowej konstytucji i przeprowadzenie 
powszechnych wyborów.

Inny, interesujący wywiad Aleksandry Kedaj i Jarosława Kamieńskiego 
z Konstantinem Borowojem, uznawanym za najbogatszego Rosjanina, poru-
szał całą serię problemów wewnątrzpaństwowych. Borowoj powiedział, że Ro-

398  Z. Raczyński, Odbudowa mocarstwa, „Polityka” 1993, nr 47, s. 14.
399  Ibidem.
400  Ibidem.
401  A. Chećko, Prasowani ludzie, „Polityka” 1993, nr 52, s. 17.
402  Ibidem.
403  A. Kedaj, J. Kamieński, Groszowy patriotyzm, „Polityka” 1993, nr 18, s. 17.
404  Ibidem.
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sją ciągle kieruje się centralnie, reformy natomiast hamuje głównie korupcja 
w administracji na różnych szczeblach, a urzędnicy starają się utrzymać ten stan, 
ponieważ czerpią korzyści fi nansowe z procesów prywatyzacyjnych. Oceniając 
partie polityczne na miesiąc przed wyborami, Borowoj stwierdził, że będą to 
wybory osobowości, konkretnych ludzi. Borowoj uważa, że w Rosji wykształ-
ciły się dwa bloki i to one odniosą sukces w wyborach: radykalna opozycja 
i opozycja centrum. To, czy Rosja będzie mieć otwartą gospodarkę, Borowoj 
uzależnił od stopnia zniesionych barier protekcjonistycznych, nadal wielu ludzi 
zwłaszcza starszego pokolenia myśli w komunistycznych, państwowych kate-
goriach, co nie zbliża Rosji do wolnego rynku405. 

6. Wizerunek Rosji we „Wprost” – 1993 rok

Polityka wewnętrzna

Ważna wzmianka z początku 1993 roku we „Wprost” informowała czytel-
ników o uchwale Rady Najwyższej Rosji rozwiązującej Układ Warszawski406. 

Korespondencje z Moskwy Waldemara Gontarskiego szczegółowo analizo-
wały kroki prezydenta i działania Zjazdu Deputowanych. W artykule Kremlow-
skie zapasy dziennikarz napisał, że osobiście zapytał Jelcyna o jego oczekiwania 
względem VIII Zjazdu Deputowanych Ludowych, a odpowiedź brzmiała na-
stępująco: „Najważniejsze, żeby jak najwięcej zachować z porozumienia przy-
jętego na poprzednim Zjeździe i przeprowadzić referendum w sprawie pod-
stawowych zasad konstytucji”407. Na Zjeździe deputowani odrzucili wszystkie 
dziesięć propozycji prezydenta dotyczących rozwiązania kryzysu politycznego 
i konstytucyjnego. Dziennikarz za jedyne nieoczekiwane wydarzenie Zjazdu 
uznał porozumienie Jelcyna z Chasbułatowem i uzgodnienie dodatkowych 
pełnomocnictw dla rządu kosztem parlamentu. Ostatecznie władza prezydenta 
i rządu zostały umocnione kosztem parlamentu408.

Jelcyn nie ma już władzy, a Chasbułatow jeszcze jej nie ma – napisał w nadtytule 
Waldemar Gontarski w kolejnej korespondencji z Moskwy. Dziennikarz zrela-
cjonował przebieg Zjazdu Deputowanych Ludowych, który nadał Radzie Naj-
wyższej prawo do zawieszania rozporządzeń i dekretów prezydenta. Nowym 
ustaleniem Zjazdu jest inicjatywa ustawodawcza rządu – podejmowanie decyzji 
dotyczących budżetu państwa wspólnie z prezydentem i parlamentem. Z nie-
ofi cjalnych źródeł dziennikarz dowiedział się, że Jelcyn w związku z rozwojem 

405  K. Borowoj, wywiad przeprowadzili A. Kedaj i J. Kamieński, Taki tyci komunista, „Polityka” 1993, 
nr 50, s. 17.

406  „Wprost” 1993, nr 2, s. 5.
407  W. Gontarski, Kremlowskie zapasy, „Wprost” 1993, nr 12, s. 54.
408  Ibidem.
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sytuacji zamierzał na zakończenie Zjazdu ogłosić stan wyjątkowy, ale zmienił 
zdanie po konsultacjach z Chasbułatowem i Zorkinem409. Zdaniem dziennikarza 
Chasbułatow i komuniści chcą uczynić z Rosji republikę typu parlamentarnego, 
nadać rządowi wiele uprawnień i podporządkować go Radzie Najwyższej. W tym 
również celu wyjechał do Waszyngtonu przewodniczący Rady Najwyższej, 
Walery Zorkin, gdzie jak pisze korespondent: „przekonuje Billa Clintona, aby 
w Moskwie nie stawiano tylko na Jelcyna, jak po sierpniowym puczu w 1991”410. 

Zjazd Deputowanych i obowiązująca konstytucja w Rosji stały się przed-
miotem następnej wnikliwej analizy z Moskwy. Gontarski tym razem napisał, 
że nielegalne, niekonstytucyjne działania stały się udziałem najwyższych władz 
i Sądu Konstytucyjnego: prezydent został nielegalnie odwołany przez Radę 
Najwyższą, a Zjazd Deputowanych przejął uprawnienia prezydenta. Chaos 
prawny został spowodowany z jednej strony przez konstytucję przygotowaną 
za czasów Breżniewa, z drugiej strony poprawki do niej, które czasem sobie za-
przeczają411. Z informacji, które uzyskał korespondent, wynika, że deputowani 
zjawili się nielicznie, ponieważ utrudniano im przyjazd do Moskwy. Ostatecznie 
Zjazd mający miejsce w parlamencie w dniach 23–24 września 1993 roku został 
rozwiązany przez prezydenta, który jednocześnie ogłosił tekst nowej konstytu-
cji. W nowej ustawie zasadniczej nie ma już instytucji Zjazdu, którego miejsce 
zajmie Zgromadzenie Narodowe. Gontarski pisze, że problem konstytucyjny 
stanowi wiek Jelcyna, który w 1996 roku skończy 65 lat.

Następna publikacja Waldemara Gontarskiego skupiła się na walce na 
szczytach władzy w Rosji. Tym razem autor opisuje zachowanie najbliższych 
współpracowników Jelcyna. Czernomyrdin, zdaniem autora, zachowuje się 
w sposób zachowawczy; Zorkin natomiast bez orzeczenia Sądu Konstytucyjne-
go stwierdził, że Jelcyn naruszył prawo, „zapowiadając rządy prezydenckie”412. 
Prawdziwymi naruszycielami prawa według Chasbułatowa, Zorkina i Ruckoja 
są doradcy prezydenta Szachraj i Połtoranin oraz dziennikarze stacji Ostankino. 
Publicysta zastanawia się, czy w wypadku odwołania prezydenta przez Zjazd 
nie dojdzie do sytuacji dwuwładzy w państwie. 

O prezydencie tym razem w perspektywie porównawczej pisał Kazimierz 
Pytko w publikacji Borys i bojarzy. Autor zestawił postać Jelcyna z Iwanem IV 
Groźnym i Piotrem I Wielkim. Iwan próbował cywilizować Rosję, wprowa-
dzając kodeks praw i reformy, bezwzględnie usuwając krnąbrnych bojarów. 
Bojarami za prezydentury Jelcyna są w opinii autora dygnitarze przemysłowi, 
lobbyści, byli partyjniacy, chwytający się „manekinów Chasbułatowa” i „guzi-

409  W. Gontarski, Rosja Radziecka, „Wprost” 1993, nr 13, s. 11.
410  Ibidem.
411  W. Gontarski, Carskie cięcie, „Wprost” 1993, nr 40, s. 55–57.
412  Idem, Miecz Damoklesa, „Wprost” 1993, nr 15, s. 55.
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ków generalskiego munduru Ruckoja”413. Od wieków przy włodarzach działały 
różnego rodzaju rady, przy Iwanie rada przyboczna, przy Piotrze I Senat, przy 
Leninie rady delegatów. Przy Jelcynie działa Rada Najwyższa, niestanowiąca 
jak poprzedniczki „ciała dekoracyjno-przytakującego”, tylko ciało opozycyjne, 
które, co również się w historii zdarzało, pośpiesznie rozwiązywano. Pytko iro-
nicznie zachwycał się talentem perswazyjnym Jelcyna, który skutecznie wmawia 
ludziom, że tylko jednostka może wprowadzić demokrację, a nie kolegialna 
rada, tylko że takie rządy w historii Rosji nazywa się caratem – stwierdza pub-
licysta414.

Wybory

W numerze 19 z 1993 roku tygodnik opublikował wyniki wyborów referen-
dum, w którym 58 procent Rosjan wyraziło swoje zaufanie do prezydenta i jego 
polityki, natomiast głosujący sprzeciwili się przedterminowym wyborom prezy-
denckim i parlamentarnym. Dlatego korespondent „Wprost” pisze o połowicz-
nym sukcesie Jelcynie, dodając argumentację Sądu Konstytucyjnego, że dwa 
pierwsze pytania nie mają mocy prawnej, a raczej charakter moralny415. Prezy-
dent po referendum ogłosił nowy projekt konstytucji, w którym rząd podlega 
właśnie głowie państwa, poza tym przedstawia kandydata na premiera, mianuje 
ministrów, ambasadorów. Referendum ujawniło także tendencje separatystycz-
ne: 90 procent Ingusów głosowało przeciwko Jelcynowi, a w Tatarstanie do 
głosowania przyszło tylko 25 procent uprawnionych. Korespondent „Wprost” 
uważa, że jest to rezultat słabego działania władzy centralnej, co może dopro-
wadzić do rozpadu Federacji Rosyjskiej416. 

W kolejnej korespondencji z Moskwy Waldemar Gontarski opisał prze-
bieg rosyjskiej kampanii wyborczej. Badania, na które powołuje się autor, po-
kazały, że największym poparciem cieszyła się projelcynowska partia „Wybór 
Rosji” (około 22 procent), komuniści zdobyli 20 procent, demokraci około 
18 procent, partia skrajnego nacjonalisty Władimira Żyrinowskiego, lidera par-
tii liberalno-demokratycznej może liczyć na 12 procent poparcia itd.417. Kore-
spondent stwierdził, że walka wyborcza była przede wszystkim ideologiczna 
i jeszcze bardzo niedojrzała. 

Waldemar Gontarski i Iwona Parchimowicz przeprowadzili w Moskwie wy-
wiad z Michaiłem Gorbaczowem dotyczący wyborów do rosyjskiego parlamen-
tu. Gorbaczow stwierdził, że te wybory nie można jeszcze nazwać wolnymi, ale 

413  K. Pytko, Borys i bojarzy, „Wprost” 1993, nr 15, s. 57.
414  Ibidem.
415  W. Gontarski, Zwycięzca w połowie, „Wprost” 1993, nr 19, s. 55–56.
416  Ibidem, s. 56.
417  W. Gontarski, Teraz Rosja, „Wprost” 1993, nr 50, s. 56–57.
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w pewnym stopniu zintegrowały partie. Gorbaczow nie chciał się w rozmowie 
ustosunkować do Jelcyna, jednoznacznie stwierdził tylko, że na Kremlu zasia-
dają neobolszewicy, którzy nazywają się demokratami. Były prezydent ZSRR 
poparł jednak projekt konstytucji Jelcyna, ponieważ opowiada się za silną wła-
dzą wykonawczą i ustawodawczą, jak również niezawisłymi sądami418.

Społeczeństwo

W artykule Tęsknota za Vaterlandem Tomasz Markiewicz opisał trudną sytuację 
Niemców nadwołżańskich w Rosji. W 1991 roku do RFN przyjechało 400 ty-
sięcy uchodźców, samego niemieckiego pochodzenia około 180 tysięcy. Mar-
kiewicz podkreśla, że Stalin okrutnie obszedł się z Niemcami w 1941 roku, 
zlikwidował ich republikę i deportował ludzi na Syberię i do Kazachstanu. „Do 
dziś – pisze autor – rosyjscy Niemcy nie doczekali się pełnej rehabilitacji ani 
też przeprosin ze strony sukcesorów sowieckiego imperium”419. Obecnie naj-
bardziej prawdopodobna jest opcja powrotu niemieckiej diaspory nad Wołgę, 
w tym celu władze Uljanowska przekazały 9 tysięcy hektarów ziemi dla prze-
siedleńców i ponad 8 milionów rubli z budżetu miasta. Według danych rosyj-
skiego spisu powszechnego z 1989 roku liczba Niemców wynosi około 2 milio-
ny, inne źródła mówią o 5 milionach. Autor uważa, że Bundestag nie może już 
składać pustych deklaracji pomocy, ponieważ groźby krwawych zamieszek są 
bardzo realne. Według informacji autora, niemiecki Bundestag raczej zdecyduje 
się na przelanie miliardów marek na poprawę egzystencji Niemców w Rosji niż 
przyjmowanie ich do Niemiec420. 

W rubryce „Prognoza pogody” z numeru 12 z 1993 roku Jewgienij Ambar-
cumow, przewodniczący Komisji ds. Międzynarodowych i Współpracy z Za-
granicą Rady Najwyższej Federacji, skomentował sytuację obywateli rosyjskich 
byłych republik ZSRR, z których wielu działało w lokalnej oświacie, przemy-
śle, a dziś są uważani za „okupantów”. Jeśli chodzi o wstąpienie do NATO, 
to w ocenie polityka nie ma sensu tworzenie nowego „kordonu sanitarnego”, 
ponieważ Rosja nie jest już ekspansjonistyczna, nie jest supermocarstwem, a sy-
stem odpowiada za wyrządzone przez lata szkody. Jeszcze bardziej zaszkodziły 
sztucznie tworzone w Rosji mity, pewne się zdezaktualizowały, takie jak „bra-
terstwo narodów”, ale z pewnością pozostaną w pamięci ludzi421. 

O powrocie Jelcyna z kanadyjskiego Vancouver i rezultatach spotkania 
państw G-7 pisze Waldemar Gontarski w korespondencji Zrzutka na Rosję422. 

418  W. Gontarski i I. Parchimowicz, Powrót bolszewików, „Wprost” 1993, nr 52, s. 58–59.
419  T. Markiewicz, Tęsknota za Vaterlandem, „Wprost” 1993, nr 11, s. 61.
420  Ibidem.
421  „Wprost” 1993, nr 12, s. 4.
422  W. Gontarski, Zrzutka na Rosję, „Wprost” 1993, nr 16, s. 46–47.
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Dziennikarz ocenił, że prezydent wrócił rozczarowany, otrzymał „jedynie” 
1,6 miliarda dolarów pomocy. Eksperci prezydenta Mitteranda oszacowali, że 
pożyczonych 1/3 pieniędzy trafi ła na konta moskiewskich urzędników. Wskaź-
niki ekonomiczne są nieubłagalne: stosiedemnastoprocentowa infl acja (a już 
przy 50 procentach mówi się o hiperinfl acji). Jelcyn na spotkanie w Vancouver 
zabrał ze sobą nowego ministra fi nansów, Borysa Fiodorowa, wcześniej dyrek-
tora Banku Światowego, który miał świadczyć o ciągłości reform wolnorynko-
wych w Rosji. Minister zaproponował nawet utworzenie specjalnego funduszu 
z międzynarodowym nadzorem oraz postulował zniesienie ograniczeń w han-
dlu z Rosją. Na razie udzielenie kolejnej pożyczki jest uzależnione według in-
formacji dziennikarza od wyników kwietniowego referendum. 

„Wprost” opublikował wywiad z przewodniczącym Rady Najwyższej Wale-
rijem Zorkinem dotyczący referendum i sprzeczności uchwały Zjazdu Depu-
towanych z konstytucją. Z rozmowy czytelnicy dowiedzieli się, że w wypadku 
dwóch pierwszych pytań należy liczyć głosy osób biorących udział w głoso-
waniu, a nie uprawnionych do głosowania, co zdaniem przewodniczącego jest 
gwarantem cywilizowanego referendum. W dalszej części rozmowy Zorkin 
skupił się na konstytucji, która w ciągu trzech lat uzyskała około 300 poprawek, 
w tym 200 związanych ze zmianą nazwy państwa na Federację Rosyjską423. Prze-
wodniczący Rady Najwyższej uważa, że organ, któremu przewodzi, nie wcho-
dzi w kompetencje prezydenta, ponieważ na straży jego praw stoi Sąd Kon-
stytucyjny. Zorkin sprzeciwia się bezpośredniej władzy prezydenta, ponieważ 
nie jest on w stanie utrzymać całej władzy, tym bardziej bez poparcia rosyjskiej 
armii. Również rząd w opinii Zorkina nie powinien być podporządkowany par-
lamentowi, ponieważ nie ma tam silnych partii politycznych424. 

Polityka zagraniczna

Pierwszą informacją o stosunkach amerykańsko-rosyjskich w rubryce „Pery-
skop” były nowe plany Borysa Jelcyna w sprawie podpisania układu START II, 
budzące zdziwienie Białego Domu425. Jednocześnie „Wprost” poinformował 
o zaproszeniu na lipcowy szczyt państw G-7 prezydenta Jelcyna426.

Roman Strzemiecki, analizując problemy Rosji, rozpoczął swój artykuł od 
ostrej krytyki: „Rosyjska polityka zagraniczna coraz bardziej przypomina po-
łączenie odruchów warunkowych i nerwowych tików przeplatanych okresami 
apatii”427. Publicysta „Wprost” przytoczył reakcje zachodnich przywódców na 

423  W. Gontarski, Ostatnia instancja, „Wprost” 1993, nr 18, s. 62–63.
424  Ibidem, s. 63.
425  „Wprost” 1993, nr 1, s. 5.
426  „Wprost” 1993, nr 5, s. 3.
427  R. Strzemiecki, Twierdza Kreml, „Wprost” 1993, nr 15, s. 53–54.
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wydarzenia w Rosji, m.in. Clintona, który wierzy nadal w Jelcyna i w możli-
wość dokończenia reform wolnorynkowych. Same słowa jednak nie wystar-
czą – uważa Strzemiecki – „pozostaje podtrzymywać chorego dokarmianiem, 
w nadziei, że organizm okaże się na tyle silny, iż przetrwa kryzys, a potem się 
zregeneruje”428 – konkluduje swoje rozważania. Prawdopodobny scenariusz 
dalszych wydarzeń według dziennikarza jest taki, że Rosja otrzyma kolejne mi-
liardy dolarów pożyczki, ponieważ groźba rozpadu federacji i możliwość użycia 
broni atomowej wydają się argumentami przesądzającymi w tej sytuacji poli-
tycznej.

Atak na Bagdad był przedmiotem dłuższej rozmowy telefonicznej Jelcyna 
z Clintonem – pisze Waldemar Gontarski w artykule Transakcja roku. Jak rela-
cjonuje korespondent „Wprost”, dwa lata temu ONZ nie pozwoliłaby na takie 
działanie, a według rosyjskiego ministra spraw zagranicznych członkowie Rady 
Bezpieczeństwa w pełni poparli tę akcję. Gontarski podkreślił, że tylko prasa 
moskiewska poinformowała o sprzeciwie Chin, a Michaił Gorbaczow napisał 
w artykule przedrukowanym w ponad stu gazetach na świecie, że USA zacho-
wały się jak żandarm429. Na razie Rosja oczekuje na szczyt G-7 i obiecane mi-
liardy dolarów; korespondent przypomina, że gdy Gorbaczow powrócił w lipcu 
1991 roku ze szczytu bez pieniędzy, po miesiącu doszło do puczu. Teraz jednak 
Jelcyn zadzwonił po ataku na Bagdad do Clintona i ten potwierdził, że Rosja 
otrzyma „solidny pakiet pieniędzy”, tj. około 40 miliardów dolarów. 

Pozostając w tematyce zagranicznej, „Wprost” opublikował artykuł Stani-
sława Janeckiego poruszający kwestię budowy partnerstwa rosyjsko- niemie-
ckiego. Autor, opierając się argumentacji historycznej traktatu z Rapallo z 1922, 
pisze o wyznaczeniu nowej osi na linii Moskwa–Bonn. Polski MSZ nie widzi 
w tym żadnego problemu, autora poinformowano, że „sytuacja w Europie wy-
maga pewnych osi […]”430. Jerzy Giedroyc skomentował, że działanie Niem-
ców nie jest zaskakujące, w polityce zagranicznej Polski na Wschód zabrakło 
jakichkolwiek konkretnych działań, a zatem Niemcy tworzą własny pomost na 
Wschód.

Sylwetki znanych osób

W rubryce „Ludzie” tygodnik zaprezentował sylwetkę Wiktora Czernomyrdina, 
nowego premiera Federacji Rosyjskiej. Czasopismo oceniło, że nowy premier 
znany jako zwolennik udzielania tanich kredytów dla upadających przedsię-
biorstw jest symbolem zmian w koncepcji reform gospodarczych. Pięćdzie-

428  Ibidem, s. 54.
429  W. Gontarski, Transakcja roku, „Wprost” 1993, nr 28, s. 11.
430  S. Janecki, Oś, „Wprost 1993, nr 32, s. 59.
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sięcioczteroletni doktor Czernomyrdin pracował jako dyrektor orenburskiej 
rafi nerii, potem na wydziale KC KPZR. 

Ciekawy artykuł Waldemara Gontarskiego zatytułowany Kaukaska kariera 
pokazał czytelnikom „Wprost” osobę Chasbułatowa jako naukowca i polityka. 
Dziennikarz spotkał się osobiście z liderem rosyjskiego parlamentu w mo-
skiewskim Białym Domu431. Jak się okazało, profesor nauk ekonomicznych 
jako promotor prac naukowych wykształcił dwóch doktorów habilitowanych 
i kilku doktorów z Polski. Jak sam podkreślił, nie uczył ich marksizmu i lenini-
zmu, ale „nauk ekonomicznych – marketingu i międzynarodowych stosunków 
gospodarczych”432. Kariera polityczna Chasbułatowa zaczęła się od współpracy 
z Jelcynem w połowie 1990 roku, a zakończyła w grudniu 1993 roku, kiedy pre-
zydent oskarżył Chasbułatowa o spiskową działalność komunistyczną. Prze-
ciwnicy Chasbułatowa porównują go do Stalina, ponieważ obydwaj urodzili się 
na Kaukazie. Stalin kierował Komitetem Centralnym Bolszewików, a Chasbu-
łatow potrafi  umiejętnie kierować zjazdem tysiąca deputowanych, którzy zaczę-
li mu ufać, odkąd zaczął krytykować Jelcyna. 

W rubryce „Ludzie” tygodnik przypomniał sylwetkę wiceprezydenta Alek-
sandra Ruckoja w związku z postawionymi mu zarzutami korupcyjnymi. Zarzuty 
już potwierdziła specjalna komisja przy Radzie Bezpieczeństwa FR, dotyczą one 
również wicepremiera Władimira Szumiejki. Gazeta przypomniała, że Ruckoj 
pochodzi z Kurska, ma stopień generała i brał udział w wojnie w Afganistanie433. 

W rubryce „Ludzie” numeru 50 z 1993 roku tygodnik opublikował sylwet-
kę Andrieja Kozyriewa, ministra spraw zagranicznych Rosji. „Wprost” zwraca 
uwagę, że czterdziestodwuletni minister chce w polityce zagranicznej odbudo-
wać mocarstwową pozycję Rosji. Kozyriew przedstawił w Brukseli propozycję 
zreformowania Rady Współpracy Północnoatlantyckiej, instytucji w pełni wy-
starczającej zamiast rozszerzonego NATO434. 

W ostatnim numerze z 1993 roku „Wprost” przypomniał sylwetkę Władi-
mira Żyrinowskiego w związku z wejściem jego partii do rosyjskiego parlamen-
tu. Tygodnik podkreślił, że jednym z założeń jego partii jest odrodzenie Rosji 
w jej kształcie sprzed 1917 roku ze wspólną rosyjsko-niemiecką granicą435.

Prasa

W specjalnym dodatku „Wprost” poświęconym wydarzeniom międzynarodo-
wym „The World Paper” tygodnik opublikował artykuł Między wierszami mo-

431  W. Gontarski, Kaukaska kariera, „Wprost” 1993, nr 15, s. 53–54.
432  Ibidem, s. 53.
433  „Wprost” 1993, nr 37, s. 6.
434  „Wprost” 1993, nr 50, s. 6.
435  „Wprost” 1993, nr 52, s. 6.
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skiewskiego korespondenta Aleksandra Pumpiańskiego. W obszernym lidzie 
autor wyjaśnił, że czasem podejście mediów do spraw międzynarodowych 
przypomina odruchy Pawłowa. Oznacza to, że wiele informacji trafi ających na 
pierwsze strony gazet na to nie zasługuje, często dziennikarze zapominają, iż 
zdarzenia przez nich opisywane mają swoje źródło w historii436. Pumpiański 
przedstawił wydarzenie w jego opinii istotne, czyli upoważnienie wydane przez 
parlament prezydentowi Rosji do wydawania specjalnych dekretów w razie 
przewrotu. Jelcyn od razu wydał dekret delegalizujący partię komunistyczną, co 
ostatecznie unicestwiło KPZR. Autor zastanawiał się nad legalnością dekretu, 
ale okazuje się, że choć sprawa trafi ła przed Trybunał Konstytucyjny, tak na-
prawdę niewielu osobom zależy na werdykcie, ponieważ sam Trybunał został 
również stworzony przez komunistyczną konstytucję437. 

Waldemar Gontarski w korespondencji z Moskwy ocenił negatywnie za-
chowanie polskich mediów, które nie informowały w dostatecznym stopniu 
o nowej doktrynie wojennej Rosji. Rosyjska „Komsomolskaja Prawda” napisała 
w jednym z listopadowych artykułów, że przyjęto pewne założenia doktryny 
wojskowej i są one tajne. Prawdopodobnie dotyczą one broni nuklearnej i bli-
skiej zagranicy438. Jeden z generałów w rosyjskim ministerstwie obrony potwier-
dził dla „Wprost”, że wprowadzono zasadę ataku atomowego „przeciw dowol-
nemu państwu” w miejsce starej o nieagresji strony rosyjskiej jako pierwszej. 
Gontarski porównał nową doktrynę do otwartego worka, z którego można 
wyciągnąć np. sprzeciw wobec wejścia Polski do NATO439. 

Gospodarka

Wzmianki gospodarcze w rubryce „Peryskop” i „Giełda” z 1993 roku skupiały 
się na podwyżkach cen średnio o 33 procent440; spadku kursu rubla do poziomu 
najniższego w historii tej waluty (1 dolar kosztował 474,5 rubla)441; zadłużeniu 
zagranicznym Rosji, które osiągnęło już 80 miliardów dolarów, co dało krajowi 
niechlubne trzecie miejsce za Brazylią i Meksykiem442, i likwidacji rosyjskiego 
zadłużenia z Węgrami za pomocą sprzętu lotniczego – samolotów MIG oraz 
pocisków przeciwlotniczych443.

436  A. Pumpiański, Między wierszami, „Wprost” 1993, nr 1, s. 61.
437  Ibidem, s. 62.
438  W. Gontarski, Otwarty worek, „Wprost” 1993, nr 47, s. 11 (artykuł powstał przy współpracy płk. 

Aleksandra Żyliny).
439  Ibidem, s. 11.
440  „Wprost” 1993, nr 3, s. 5.
441  „Wprost” 1993, nr 5, s. 63.
442  „Wprost” 1993, nr 40, s. 5.
443  „Wprost” 1993, nr 43, s. 60.
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Tematyka gospodarcza stała się przedmiotem wywiadu z Olegiem Bogomo-
łowem, doradcą ekonomicznym prezydenta FR. Bogomołow stwierdził, że Jel-
cyn przyglądał się z Gajdarem przemianom gospodarczym w Polsce i Bułgarii, 
ale terapia szokowa w Rosji nie mogła się udać. Uzasadnienie jest takie: „Rosja 
to nie Polska, ani obszarowo, ani etnicznie. […] W ludziach nie było ani trochę 
psychiki rynkowej tylko hasła urawniłowki, sprawiedliwości” – mówi Bogomo-
łow444. Doradca uważa, że wzorem dla Rosji powinny być te państwa, w których 
reformy przeprowadzane są spokojnie, np. Czechy, Węgry, Chiny, ponieważ za-
wsze należy brać pod uwagę specyfi kę kraju. Zerwanie kontaktów handlowych 
z Polską, Wschodnimi Niemcami, Czechami stało się jedną z przyczyn kryzysu 
w wielu gałęziach rosyjskiego przemysłu. Rosja jednak w opinii Bogomołowa 
jest na tyle wielka, że poradzi sobie bez współpracy z kilkoma sąsiadami, może 
współdziałać z Chinami, Japonią, Koreą Południową, krótko mówiąc, na Euro-
pie świat się nie kończy445. 

W innej rozmowie o tematyce ekonomicznej przedmiotem dialogu stały się 
rządy Jelcyna i Gajdara. Oceniający ten stan, Konstantin Borowoj, przewodni-
czący Partii Wolności Ekonomicznej, uznał działalność Gajdara za podległą 
starym elitom, a prezydenta Jelcyna nazwał półreformatorem, który choć wy-
dał dekret o ziemi, to nie doprowadził do faktycznego wolnego obrotu ziemią. 
Założyciel rosyjskiej giełdy określił szanse swojej partii na 4 procent, a na zwy-
cięzcę wytypował partię Wybór Rosji, która jego zdaniem i tak się rozpadnie na 
mniejsze ugrupowania446. 

Problemy społeczne

„Wprost” opublikował artykuł Gienadija Czebotariewa, urzędnika Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych Rosji, zastępcy naczelnika ds. przestępczości zorga-
nizowanej, który przybliżył polskim czytelnikom stan bezpieczeństwa w Rosji. 
Podkreślił on, że przestępczość gwałtownie wzrosła o 20 procent od ubiegłego 
roku, doszło także do przejęcia kontroli nad wydobyciem surowców natural-
nych przez grupy przestępcze, które rozprzestrzeniły się do tego stopnia, że 
podzieliły się według kryteriów narodowych i regionalnych. Organy ścigania 
wiedzą, że grupy zorganizowane lokują zyski na kontach zagranicznych, według 
szacunków są to kwoty sięgające 25 miliardów dolarów447. Oddział, w którym 
pracuje Czebotariew, jest jednostką elitarną powstałą na mocy dekretu Jelcyna 
o walce z przestępczością zorganizowaną w 1992 roku. Zatrudniono w nim 
19 tysięcy funkcjonariuszy, 8 tysięcy sędziów, 4 tysiące specjalistów z minister-
stwa fi nansów ds. kontroli skarbowej i milicjantów specjalizujących się w ści-

444  O. Bogomołow, Chińska droga, „Wprost” 1993, nr 31, s. 66–67.
445  Ibidem, s. 67.
446  W. Gontarski, Mniejsze zło, „Wprost” 1993, nr 50, s. 58–59.
447  G. Czebotariew, Mafi a z importu, „Wprost” 1993, nr 15, s. 4.
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ganiu przestępstw gospodarczych. Jednocześnie autor podkreślił, że to także 
problem polski, który jest lekceważony przez polskie władze i nadal brakuje 
umowy prawnej pozwalającej na skuteczne ściganie przestępców448. 

W kolejnych korespondencjach z Rosji Waldemar Gontarski skoncentrował 
się na rozwiązaniu parlamentu i nastrojach w byłych republikach radzieckich. 
Z artykułu Kontrrewolucja październikowa czytelnicy dowiedzieli się, że krwawe 
zamieszki w Rosji są konsekwencjami rozwiązania parlamentu i ogłoszenia no-
wej konstytucji. Dziennikarz informował, że wszyscy mieszkańcy bez stałego 
zameldowania musieli opuścić stolicę, a milicja uzyskała prawo wchodzenia do 
prywatnych mieszkań, by przeprowadzić rewizje449. Zdaniem publicysty zmiana 
sytuacji będzie możliwa, gdy Jelcyn przekona do siebie wyborców komunistów; 
na poparcie tej tezy przytacza słowa Richarda Pipesa, według którego działanie 
Ruckoja przypomina Lenina i październik 1917 roku. 

Druga korespondencja pt. Wylęgarnia wojny pokazała czytelnikom tygodni-
ka Wspólnotę Niepodległych Państw jako mieszankę kultur, narodowości i re-
gion ciągłych wojen w kontekście wpływów rosyjskich. Azerbejdżan przystą-
pił do Wspólnoty Niepodległych Państw. Armenia w walce z Azerbejdżanem 
była wspomagana przez Rosję. Gruzja nie zamierzała wstępować do WNP, ale 
zwróciła się o pomoc do Rosji, gdy Abchazowie zaatakowali Suchumi. Jeden 
z komentatorów gruzińskich tak ocenił te wydarzenia: „Polityków gruzińskich 
zawiodła intuicja – sądzono, że uwikłana w wewnętrzne problemy Rosja zapo-
mni o Kaukazie. A ten niedźwiedź najwidoczniej nigdy nie śpi…”450.

Prognozy, komentarze

W tym samym numerze tygodnik opublikował artykuł Romana Strzemieckie-
go zatytułowany retorycznie Kto kogo?. Jak wynika z jego rozważań na temat 
aktualnej sytuacji politycznej i gospodarczej, Rosjanie są na etapie niszczenia 
starych symboli kulturowych i przyjmowania nowych. Autor tak argumentuje 
położenie polityczne, w jakim znalazł się kraj: „[…] demokratami są deputo-
wani w istocie mianowani i dobrani według ordynacji nieistniejącego państwa 
totalitarnego, którzy chcą obalić wybranego w wyborach prezydenta, będącego 
jakoby przeszkodą na drodze do demokracji”451. Dla Rosjan najważniejsza jest 
osobowość przywódcy, taka jak „charyzmatyczny, pełnokrwisty Rosjanin”, czyli 
Jelcyn, a nie program polityczny. Strzemiecki uważa, że Chasbułatow nie jest 
liczącym się graczem w tej walce politycznej, jest Czeczeńcem i muzułmani-

448  Ibidem.
449  W. Gontarski, Kontrrewolucja październikowa, „Wprost” 1993, nr 42, s. 55–56.
450  Idem, Wylęgarnia wojny, „Wprost” 1993, nr 42, s. 48.
451  R. Strzemiecki, Kto kogo?, „Wprost” 1993, nr 17, s. 49.
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nem, jedynie wiceprezydent Ruckoj może się okazać groźnym przeciwnikiem, 
ponieważ jest wpierany przez armię. 

Tekst Andrzeja Drawicza zatytułowany Europa, Europa? Azja, Azja? pokazał 
trochę inne oblicze Rosji z perspektywy kulturoznawczej. Drawicz doszedł do 
wniosku, że w przyswojeniu pierwiastków europejskich Rosji w głównej mierze 
przeszkadzała azjatyckość, w końcu Rosjanie wielokrotnie podbijali Azję i przy-
swajali sobie wartości azjatyckie. Drugim czynnikiem, który oddalił Rosję od 
Europy, był w opinii autora bolszewizm. Drawicz uważa, że Rosja wychodziła 
z o wiele większego zamętu niż obecna sytuacja polityczna i ma coś niezwykle 
cennego do zaoferowania: „[…] niesie – w odczuciu Europy – wielkie i godne 
wiano: swoją kulturę mierzoną największymi osiągnięciami. I ten wkład jest 
doceniany, o czym świadczy wiele relacji”452.

Ostatnie wydarzenia w Rosji stały się również przedmiotem komentarza so-
wietologa Richarda Pipesa w kolejnym numerze tygodnika453. Pipes uważa, że 
gdyby rzeczywiście powstała nowa doktryna wojenna, kraj określiłby się geo-
politycznie, a na razie nie jest możliwe przekroczenie psychologicznej granicy 
związanej z przyjęciem Polski, Czech i Węgier do NATO. Sowietolog twierdzi 
też, że można ufać Jelcynowi, chociaż otacza się generałami myślącymi ciągle 
w kategoriach imperialnych, ale jednocześnie ma kontrolę nad armią. Wygląda 
na to, że prezydent będzie jeszcze długo rządził, ale to już w największym stop-
niu będzie zależeć od jego kondycji zdrowotnej. 

Stworzenie nowej wspólnoty gospodarczej z krajami WNP może uczynić 
z Rosji nowe imperium – taką tezę postawiła w swoim artykule Maria Graczyk, 
publicystka tygodnika „Wprost”. W jaki sposób Moskwa zamierza sterować 
tymi krajami? Autorka uzasadniła, że Jelcyn chce stworzyć wspólnotę euro-
azjatycką, sprzedając surowce naturalne po niższych cenach niż te światowe, 
a Centralny Bank Rosji ma ustalić defi cyty budżetowe krajów. Dalej autorka 
stwierdziła, że uzależnienie od Moskwy na pewno nie stanie się udziałem Turk-
menistanu, który ma własne surowce, czy krajów nadbałtyckich454. Jak reagu-
ją na te działania kraje zachodnie? Graczyk stwierdza: „Zachód po rozpadzie 
obozu socjalistycznego nadal nie wypracował żadnej koncepcji dotyczącej na-
szego regionu. Przyjął postawę wyczekującą”455. Postawieniem kropki nad i jest 
ratyfi kowanie umowy z Moskwą przez parlamenty tych krajów.

Inny wywiad opublikowany w tygodniku poruszał kwestie wyboru radzie-
ckiego sekretarza i obecne próby odrodzenia imperium. 

452  A. Drawicz, Europa, Europa? Azja, Azja?, „Wprost” 1993, nr 18, s. 83.
453  R. Pipes, Oswajanie imperium, „Wprost” 1993, nr 45, s. 4.
454  M. Graczyk, ZSRR-bis?, „Wprost” 1993, nr 45, s. 56–57 (Artykuł napisany we współpracy 

z Konstantym Czawagą i Waldemarem Gontarskim).
455  Ibidem, s. 57.
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„Wprost” opublikował w numerze 32 z 1993 roku wywiad Romana Strze-
mieckiego ze znawcą historii Rosji i ZSRR – Alainem Besançonem. Historyk 
uważa, że wybór Andropowa na sekretarza generalnego ZSRR dał początek 
zmianom, usiłował on utrwalić system i dodać mu energii, ale jak metaforycznie 
określił ówczesną sytuację: „termity już przegryzły fundamenty”456. Besançon 
sądzi, że po wyjściu z anarchii Rosja będzie usiłowała się odrodzić jako impe-
rium, ponieważ nigdy nie była państwem narodowym, tak jak imperium bry-
tyjskie czy francuskie. Profesor stwierdził, że Rosja będzie poszukiwać dróg do 
ponownego przyłączenia Białorusi i prawdopodobnie państw nadbałtyckich. 
Natomiast rozsądnym rozwiązaniem wydaje mu się dobrowolne połączenie 
wspólnotowe Polski z Ukrainą, Białorusią, Litwą oparte na zasadach równości, 
które mogłoby być alternatywą wobec gróźb narzucania kontroli przez Rosję.

Wojska rosyjskie

Stanisław Janecki w artykule Kuracja puszczania krwi analizował ciągłą obecność 
wojsk rosyjskich w Europie Środkowo-Wschodniej. Publicysta podkreślił, że 
wstrzymano proces wycofywania wojsk rosyjskich z krajów bałtyckich, po-
nieważ baza socjalno-mieszkaniowa w Rosji nie została jeszcze przygotowana 
na ich przyjęcie. Rosja zamierza zredukować broń nuklearną pod warunkiem 
rozbrojenia głowic jądrowych na Białorusi, Ukrainie i w Kazachstanie. Rosja-
nie chcieli także powołać komisarza ds. ludności rosyjskiej w celu utrzymania 
porządku w krajach nadbałtyckich. Nie zmieniły się również roszczenia Rosji 
względem Krymu. Rosja nadal chce, by Krym był jej własnością a nie Ukrainy; 
Janecki powołał się na anonimowego informatora, który przyrównał działanie 
władz rosyjskich do zabiegu leczniczego: „Rosja od stuleci leczyła swoje poli-
tyczne i ekonomiczne dolegliwości puszczaniem krwi”457. 

Pozostając w tematyce wojskowej, „Wprost” opublikował korespondencję 
z Moskwy o likwidacji przywództwa wojsk WNP i wymianie walutowej. Turk-
menistan przygotowuje emisję własnych pieniędzy, Mołdawia planuje emisję 
miejscowych kuponów, nawet Jakucja bogata w surowce naturalne chce wpro-
wadzić własną walutę. Jak wyjaśnił autor, działanie Banku Centralnego miało 
na celu obniżenie infl acji, więc postanowiono wyeliminować ruble znajdujące 
się w obiegu za granicą (około 20 procent). Na negatywne skutki tej operacji 
nie trzeba było długo czekać: emeryci i renciści otrzymali wypłaty w starych 
banknotach, które w ciągu kilku dni straciły wartość. Poza tym każdy Rosjanin 
miał prawo do wymiany tylko 100 tysięcy rubli, a według informacji zdobytych 
przez korespondenta statystyczny Rosjanin wymienił 5 tysięcy rubli. Pozostałe 
pieniądze można wpłacać na wkłady oszczędnościowe na sześć miesięcy (przy 

456  R. Strzemiecki, Oś, „Wprost” 1993, nr 32, s. 59.
457  S. Janecki, Kuracja puszczania krwi, „Wprost” 1993, nr 26.
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wskaźniku infl acji wynoszącym 1000 procent)458. Chaos informacyjny w społe-
czeństwie spotęgowały depesze dwóch największych agencji prasowych ITAR-
-TASS i Interfax o unieważnieniu przez parlament wymiany pieniędzy, ale kilka 
dni później w uchwale opublikowanej częściowo w „Rosyjskiej Gazecie” napi-
sano o „wymianie zgodnej z prawem”459. Gontarski obrazowo skomentował te 
działania władz rosyjskich: „Polityka ekonomiczna Rosji przypomina rosyjską 
ruletkę”460. 

W numerze 44 z 1993 roku Waldemar Gontarski w krótkiej notatce napisał 
o przygotowaniach do wprowadzenia nowej doktryny obronnej Rosji. Według 
niepotwierdzonej informacji (żadne z ministerstw nie chciało poświadczyć 
jej prawdziwość) w doktrynie ma się znaleźć zapis generała Pawła Graczowa 
o niedopuszczeniu do poszerzenia NATO o Polskę. Jelcyn „[…] zapalił zielo-
ne światło na drodze do Brukseli, by po powrocie do Moskwy wysłać list do 
przywódców Zachodu, w którym ostrzegł przed przyjmowaniem do paktu no-
wych członków”461. Jednak korespondent dodał, że nowym sprzymierzeńcem 
Polski może się okazać szef  administracji prezydenta – Siergiej Fiłatow, który 
jest przeciwnikiem Graczowa.

Stosunki polsko-rosyjskie

Ekspres przyjaźni – to tytuł artykułu poświęconego uroczystemu otwarciu toru 
eksterytorialnego pociągu relacji Berlin – Kaliningrad. Eryk Mistewicz, autor 
publikacji, rozmawiał na ten i inne tematy w Kaliningradzie z Jerzym Bahrem, 
konsulem generalnym w Królewcu. W ocenie tego ostatniego otwarcie trasy 
kolejowej oddaje również pozytywne zmiany w mieście: powstaje nowa strefa 
ekonomiczna, uruchomiono promy z Gdyni, połączenia autobusowe z polski-
mi miastami462. Rozwój infrastruktury transportowej jest ważny dla 4 tysięcy 
Polaków mieszkających w mieście i wygląda na to, że w rejonie Kaliningra-
du nastąpi największy boom inwestycyjny w Europie. Mistewicz spekuluje, że 
wszystko wygląda obiecująco, co uwiarygodnia dodatkowa tabela w artykule 
z pięćdziesięcioma polskimi fi rmami w Kaliningradzie, co daje nam drugą po-
zycję handlową463. 

Krzysztof  Gołata przeanalizował kilkuletnią współpracę ekonomiczną Pol-
ski i Rosji w tekście Na dobre i na złe. Autor zebrał dane z Ministerstwa Współ-
pracy Gospodarczej z Zagranicą, które pokazały czterdziestopięcioprocentowy 
spadek eksportu i trzydziestotrzyprocentowy spadek importu z Rosją. Według 

458  W. Gontarski, Rosyjska ruletka, „Wprost” 1993, nr 33, s. 60–61.
459  Ibidem, s. 61.
460  Ibidem.
461  W. Gontarski, Ucho Jelcyna, „Wprost” 1993, nr 44, s. 9.
462  E. Mistewicz, Ekspres przyjaźni, „Wprost” 1993, nr 24, s. 40–41.
463  „Wprost” 1993, nr 27, s. 6.
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danych Polska eksportuje do Rosji najwięcej produktów elektrotechnicznych 
i chemicznych, z Rosji zaś importuje gaz i ropę. O ile ZSRR był dla Polski do 
1991 roku partnerem numer jeden, o tyle problematyczna sytuacja z rozlicza-
niem rosyjskiego rubla przyczyniła się w znacznym stopniu do wspomnianych 
spadków. W rezultacie w 1993 roku w ogóle nie podpisano protokołu handlo-
wego. Gołata tłumaczy tę sytuację wysokim ryzykiem, którego obawiają się in-
westorzy: „Nikt nie traktuje jednak poważnie waluty państwa, w którym infl acja 
przekracza kilkaset procent”464. 

7. Wizerunek USA w „Polityce” – 1993 rok

Polityka wewnętrzna

Wzmianki w rubryce „Na świecie” dotyczyły wyboru nowego prezydenta Billa 
Clintona, który formalnie rządy obejmie 17 stycznia 1993 roku. Nowym se-
kretarzem stanu zostanie Warren Christopher, a stanowisko doradcy ds. bez-
pieczeństwa otrzyma Anthony Lake465; w kolejnych numerach czasopisma 
czytelnicy dowiedzieli się o przemówieniu inaugurującym rządy Billa Clintona 
i telefonicznej rozmowie z prezydentem Rosji466; według następnych depesz 
nowy prezydent zaproponował wprowadzenie podatku od osób zarabiających 
powyżej 100 tys. dolarów rocznie i zatrudnienie ludzi przy krótkoterminowych 
inwestycjach, np. przy budowach różnych obiektów i dróg467. 

Stosunki amerykańsko-rosyjskie

W numerze 8 z 1993 roku tygodnik poinformował o kolejnym kroku prezydenta 
Clintona, jakim ma być powołanie superkomitetu w Departamencie Stanu ma-
jącego za zadanie stworzenie spójnej polityki wobec Rosji. Zdaniem prezyden-
ta: „Pomoc dla Rosji jest najlepszą inwestycją w bezpieczeństwo Ameryki”468. 
Do spotkania obydwu prezydentów doszło w kanadyjskim mieście Vancouver. 
Tygodnik napisał, że USA udzielą gwarancji rządowych dla rosyjskiego fundu-
szu przedsiębiorczości469.

Daniel Passent przygotował specjalną publikację odnoszącą się do wizerun-
ku i pozycji rosyjskiego prezydenta w USA. Okazało się, że Jelcyn, dotąd uzna-
wany za komunistycznego aparatczyka, został nowym bohaterem Ameryki, 

464  K. Gołata, Na dobre i na złe, „Wprost” 1993, nr 42, s. 56.
465  „Polityka” 1993, nr 1, s. 2.
466  „Polityka” 1993, nr 5, s. 2.
467  „Polityka” 1993, nr 9, s. 2.
468  „Polityka” 1993, nr 8, s. 2.
469  „Polityka” 1993, nr 11, s. 2.
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a najnowszym przebojem amerykańskim jest I love Boris. Zdaniem publicysty ta 
miłość ma swoje drugie oblicze, które nazywa się „strach”, ponieważ odsunięcie 
od władzy Jelcyna mogłoby oznaczać wojnę domową lub powrót komunizmu. 
Passent zaznacza, że media amerykańskie i rosyjskie mówią o Jelcynie jednym 
głosem pozytywnym tonem, co bardzo rzadko się zdarza. Passent podkreśla, 
że wpływ Ameryki – „jedynego supermocarstwa” na wewnętrzną sytuację w Rosji 
jest mimo wszystko ograniczony. „Kilkanaście lat temu – podkreśla publicy-
sta – gdy Rosja była radziecka, a Jelcyn był w Biurze Politycznym, najmniejszy 
przejaw sympatii Waszyngtonu byłby go wykończył, wystarczyło jedno słowo 
Głosu Ameryki. A dziś nie jest pewne, czy pomoże nadawany na okrągło prze-
bój »I love Boris«”470.

Szerzej na temat spotkania prezydentów pisze Krzysztof  Mroziewicz w ko-
mentarzu Przejście na ty. Mroziewicz podkreślił, że nawiązano bardzo dobre 
stosunki międzypaństwowe. Co jednak bardziej interesujące i zaskakujące zara-
zem, to obraz sytuacji gospodarczej USA, który prezydentowi Rosji przedsta-
wili eksperci Clintona. Był to obraz tak dramatyczny, że „prezydent Rosji miał 
dobre powody, aby zastanawiać się, kto tu komu ma udzielać pomocy”471. 

Rowland Evans i Robert Nowak, znani publicyści amerykańskiego 
„The Washington Post”, napisali że polityka zagraniczna Clintona będzie miała 
charakter zachowawczy, prezydent nie sprzeciwi się hegemonii Rosji w Euro-
pie Środkowo-Wschodniej, rozłoży tylko parasol ochronny jedynie nad krajami 
nadbałtyckimi472. 

W numerze 51 z 1993 roku „Polityka” poinfomowała krótko o krytycznych 
uwagach senatora Richarda Lugara pod adresem prezydenta Clintona o luźnej 
współpracy NATO z Europą Wschodnią w ramach Partnerstwa dla Pokoju. 
Lugar odnosił się krytycznie do zachowania władz rosyjskich, które czują się 
nadal dość swobodnie w ingerowaniu w politykę suwerennych państw: „Rosja 
nie może jednostronnie ustalać, co stanowi jej obszar geopolityczny i co stano-
wi jej specjalne uprawnienia”473. 

Stosunki polsko-amerykańskie

Wzmianki w rubryce „Na świecie” dotyczące relacji polsko-amerykańskich 
skoncentrowały się na spotkaniu prezydentów Lecha Wałęsy z Billem Clinto-
nem w Waszyngtonie z okazji otwarcia Muzeum Holocaustu i przedstawionej 
wówczas propozycji prezydenta Wałęsy, by pomoc przeznaczyć dla Europy 
Środkowo-Wschodniej, a nie tylko Rosji, ale Clinton nie odniósł się do tej su-

470  D. Passent, I love Boris, „Polityka” 1993, nr 15, s. 19.
471  K. Mroziewicz, Przejście na ty, „Polityka” 1993, nr 15, s. 15.
472  Ibidem, s. 2.
473  Ibidem, s. 16.
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gestii474; rzekome veto Rosji w sprawie wejście Polski do NATO zdementował 
Nicolas Rey, nowy ambasador USA w Polsce475. Ambasador wyjaśnił tę kwe-
stię szerzej w rozmowie opublikowanej w numerze 52 z 1993 roku, w której 
wskazał na dobre stosunki polsko-amerykańskie. Nicolas Rey podkreślił swoje 
polskie pochodzenie, i wyjaśnił, że swoje nazwisko zawdzięcza pisarzowi Mi-
kołajowi Rejowi476. 

Wojska amerykańskie

W numerze 4 z 1992 roku tygodnik informował o skierowaniu ponad tysiąca 
amerykańskich żołnierzy do strefy pogranicznej Kuwejt – Irak. Siły amerykań-
sko-brytyjsko-francuskie zaatakowały południe Iraku, co Saddam Husajn okre-
ślił jako początek kolejnej świętej wojny477. 

Roman Strzemiecki przedstawił szerzej ten temat w artykule Saddam Husajn 
w pułapce. Autor stwierdził, że nawet przegrana Busha w wyborach nie zmieni 
polityki amerykańskiej wobec Iraku. Publicysta uważa, że irackie społeczeń-
stwo jest zmęczone dyktatorem, a wobec państwa irackiego zostanie utrzymane 
embargo nałożone przez ONZ. Odejście Husajna jest mało prawdopodobne 
i na pewno nie zastosuje się on do rezolucji Rady Bezpieczeństwa, ponieważ 
musiałby uznać granicę z Kuwejtem i „uniżyć się przed prezydentem USA”478.

Z numeru 27 z 1993 roku czytelnicy dowiedzieli się, że Stany Zjednoczone 
podjęły decyzję i zaatakowały siedzibę irackiego wywiadu w Bagdadzie za po-
mocą rakiet sterujących. Rosja, Wielka Brytania, Francja poparły te działania, 
a sam Clinton oświadczył ofi cjalnie, że był to odwet za próbę zamachu na 
Busha w trakcie wizyty w Kuwejcie479. Tygodnik poinformował także o nadcho-
dzącym historycznym wydarzeniu w Waszyngtonie, jakim będzie podpisanie 
porozumienia pomiędzy Izraelem a Organizacją Wyzwolenia Palestyny. Oprócz 
prezydenta Clintona obecni będą eks-prezydenci USA i minister spraw zagra-
nicznych Rosji Andriej Kozyriew480.

Gospodarka

W numerze 23 z 1993 roku tygodnik poinformował o zatwierdzeniu budżetu 
na nowy rok przez amerykański Kongres481. Prezydent Bill Clinton przedsta-

474  „Polityka” 1993, nr 18, s. 2.
475  „Polityka” 1993, nr 49, s. 2.
476  E. Szymańska, Płyta, która się zacięła, „Polityka” 1993, nr 52, s. 16.
477  „Polityka” 1993, nr 4, s. 2.
478  R. Strzemiecki, Saddam Husajn w pułapce, „Polityka” 1993, nr 4, s. 20.
479  Ibidem, s. 2.
480  „Polityka” 1993, nr 38, s. 2.
481  „Polityka” 1993, nr 23, s. 2.
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wił na konferencji prasowej dane potwierdzające ożywienie gospodarcze USA 
(spadek bezrobocia poniżej 7 procent, stworzenia 750 tys. miejsc pracy, hossa 
na rynku mieszkań)482. Ponadto Stany Zjednoczone utworzyły z Kanadą i Mek-
sykiem Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu, który zacznie funkcjo-
nować od 1 stycznia 1994 roku. Prezydent Clinton, nawołując do likwidacji 
barier handlowych, powiedział na szczycie państw APEC w Seattle, że najważ-
niejsza w polityce zagranicznej USA jest Azja483.

Komentarze, prognozy

W komentarzach i prognozach z 1993 roku „Polityka” skoncentrowała się na 
personelu administracyjnym USA oraz prezydencie, jego orędziu do narodu 
i wprowadzonych zmianach. Daniel Passent w publikacji Wszyscy ludzie prezyden-
ta napisał, że dotychczas sędziowie byli mianowani według klucza republikań-
skiego. Teraz „wygłodniali demokraci”484, jak określa Passent członków partii 
Clintona, mogą obsadzić nawet kilkanaście tysięcy stanowisk. Jak się okazuje, 
wiele z tych twarzy w Waszyngtonie to starzy przyjaciele i znajomi Clintona, 
jak na przykład przyjaciel ze szkoły podstawowej Thomas McLarty, szef  szta-
bu wyborczego prezydenta, czy Rahm Emmanuel, doradca ds. fi nansowych 
w kampanii wyborczej. Władzę przejęli teraz demokraci, dlatego publicysta pi-
sze, że w administracji prezydenta na pewno nie spotka się republikanina.

Daniel Passent w publikacji „Mikstura Clintona” przeanalizował orędzie 
Clintona, wygłoszone w amerykańskim Kongresie, które spotkało się z owacyj-
nym wręcz odbiorem, nawet ze strony republikanów, którzy „chcąc nie chcąc 
klaskali nawet z grzeczności”485. Publicysta dostrzegł duże różnice pomiędzy 
obecnym i byłym prezydentem: „Bush […] nie lubił, gdy się mówiło o kryzysie 
i chętnie podkreślał, że Ameryka jest najwspanialszym krajem na świecie, Bill 
Clinton jest przekonany, że Ameryka znalazła się w niebezpieczeństwie, trawi 
ją kryzys gospodarczy i społeczny […]”486. Według dziennikarza zmiany są ko-
nieczne, okres prosperity wynikał z życia na kredyt, a teraz lista problemów jest 
naprawdę spora: ujemny bilans handlowy, rosnące zadłużenie, pogłębiające się 
różnice pomiędzy bogatymi a biednymi, najdroższa na świecie opieka zdrowia, 
do której nie ma dostępu co czwarty Amerykanin itd. Publicysta wyjaśnia, że 
„Czytelnik polski może się dziwić, że Amerykanie czują się przygnębieni, skoro 
mają najsilniejszą gospodarkę na świecie, żyją stosunkowo dobrze i przodu-
ją w wielu dziedzinach, ale Amerykanie są innego zdania […]”. Skąd Clinton 
zamierza uzyskać pieniądze? Przede wszystkim z podatków od osób zarabiają-

482  „Polityka” 1993, nr 26, s. 2.
483  „Polityka” 1993, nr 48, s. 2.
484  D. Passent, Wszyscy ludzie prezydenta, „Polityka” 1993, nr 6, s. 59.
485  Idem, Mikstura Clintona, „Polityka” 1993, nr 11, s. 19.
486  Ibidem.
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cych ponad 140 tys. dolarów rocznie, od wielkich korporacji, które mają płacić 
trzydziestosześcioprocentowy podatek, oraz z podatków z alkoholu i papiero-
sów. Większość Amerykanów wyraźnie popiera taki program – podkreśla Pas-
sent – gotowi są na poświęcenie, choć wiadomo, że będzie ono bolesne487. 

Daniel Passent w obszernym artykule Wiosna Clintona zastanawiał się nad 
tym, co przesądziło o sile i zwycięstwie nowego prezydenta. Passent doszedł 
do wniosku, że w kampanii Clinton pokazał gorszą stronę Ameryki jako kraju, 
do której przyjeżdżają ludzie z całego świata, żeby się leczyć, podczas gdy jak 
na ironię 1/4 Amerykanów nie ma ubezpieczenia zdrowotnego. Kolejne wskaź-
niki liczbowe także są zaskakujące: Ameryka ma więcej więźniów na 100 tys. 
mieszkańców niż były ZSRR i poziom kształcenia licealnego odpowiadający 
Korei Południowej488. Passent stwierdził, że o wygranej zdecydowała również 
pogodna osobowość Clintona. Publicysta zauważył analogię w zmianie przy-
wódców USA i Rosji: Bush – Clinton kontra Breżniew – Gorbaczow: „Jeśli 
Bush przypomina Breżniewa, to zwycięstwo Clintona i jego zapowiedź ame-
rykańskiej pierestrojki, brzmi jak echo nadziei, która towarzyszyła pierwszym 
latom Gorbaczowa”489. Inne podobieństwo dostrzegł publicysta w retoryce 
przemówień: zarówno Gorbaczow, jak i Clinton koncentrują się przede wszyst-
kim na problemach wewnętrznych, a nie międzynarodowych czy globalnych. 
Pozycji Ameryki nie zagraża już komunizm, z którym walczyli Reagan i Bush, 
w tej chwili kraj może zachwiać się najbardziej od środka490. 

W rubryce „Kuchnia polska” w artykule Ameryka, Ameryka Krzyszof  T. Toe-
plitz zastanawiał się nad bezmyślnym kopiowaniem przez Polaków wzorów 
amerykańskich i amerykańskiego słownictwa na polskich ulicach typu „shop”, 
„club”, „saloon”. Autor uważa, że Ameryka jest przede wszystkim odmien-
na pod względem wyznań religijnych i kultury prawnej. Zachowanie Polaków 
wyraźnie irytuje publicystę, który używa następującego porównania: „[…] na 
pozór jesteśmy otwarci na Amerykę jak wrota rozwalonej stodoły”491. Toeplitz 
w podsumowaniu napisał, że nasz sojusz i nasze zachowanie to kwestia wybo-
ru, a nie przymusu.

Społeczeństwo

Kwestie społeczne zdominowały 1993 rok, a „Polityka” często informowała 
o bezrobociu i tworzeniu nowych miejsc pracy dla Amerykanów492. Drugi bo-
lesny problem społeczny stanowił brak ubezpieczenia wielu Amerykanów. 

487  Ibidem, s. 19.
488  D. Passent, Wiosna Clintona, „Polityka” 1993, nr 5, s. 14.
489  Ibidem.
490  Ibidem.
491  K.T. Toeplitz, Ameryka, Ameryka, „Polityka” 1993, nr 5, s. 50.
492  „Polityka” 1993, nr 7, s. 21.
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Temu problemowi przyjrzała się dokładnie Ewa Szymańska, która przed-
stawiła czytelnikom reformę amerykańskiego systemu opieki zdrowotnej. Pre-
zydent w swoim niedawnym przemówieniu poinformował opinię publiczną 
o projekcie przygotowanym wspólnie z pięciusetosobowym komitetem dorad-
czym, na którego czele stała jego żona Hillary Clinton. Aziennikarka pisze, 
że pierwsza dama została wezwana jako główny świadek do Kongresu, gdzie 
wyjaśniała zasady sfi nansowania reformy. W ocenie słuchaczy Clinton wypadła 
znakomicie, a nawet onieśmielała swoją kompetencją polityków493. Nowy sy-
stem ma być fi nansowany m.in. z opodatkowania papierosów w kwocie 75 cen-
tów z każdej kupionej paczki papierosów, co wprowadzałoby powszechne 
ubezpieczenie zdrowotne obywateli (z wyjątkiem nielegalnych imigrantów). 
Za najważniejsze uznano: profi laktykę, kontrolę leków i usług medycznych. 
Publicystka „Polityki” przytoczyła jednocześnie stanowisko niezadowolonych 
fi rm ubezpieczeniowych, które uważają, że reforma ograniczy swobodę wybo-
ru lekarzy i bardzo rozbuduje rządową biurokrację. Autorka tekstu podkreśla, 
że objęcie całego narodu ubezpieczeniem zapewniłoby Clintonowi znaczące 
miejsce w historii, dotąd bowiem żadnemu prezydentowi od 50 lat nie udało się 
skutecznie zreformować opieki zdrowotnej494. 

Daniel Passent w korespondencji z USA pt. Desant z Arkansas opisał głośne 
wycofanie kandydatury wiceministra sprawiedliwości ds. obywatelskich czarno-
skórej Lanni Gulnier, opowiadającej się za równouprawnieniem rasowym. Na 
rezultaty nie trzeba było długo czekać – sto dni od objęcia urzędu sondaże po-
kazały spadek do 36 procent poparcia Amerykanów dla prezydenta: „[…] Elo-
kwentny i złotousty Bill Clinton jeszcze wczoraj wydawał się znać odpowiedzi 
na wszystkie podstawowe pytania, które stoją przed Ameryką. Dziś czytamy 
w »Newsweeku«” – pisze dalej Passent, że „prezydent ma prasę jeszcze gor-
szą, niż na to zasługuje”495. Publicysta przeanalizował w dalszej części artyku-
łu działania prezydenta i doszedł do wniosku, że wiele kontrowersji wywołały 
niejasne kroki Białego Domu wobec Jugosławii i kwestia równouprawnienia 
homoseksualistów w wojsku. Passent zaliczył do sukcesów Clintona przyjęcie 
nowej ustawy budżetowej oraz ustawy o urlopach ojcowskich, a w polityce za-
granicznej zdecydowane poparcie reform w Rosji i samego Borysa Jelcyna. 

Komentarze, prognozy

W kolejnej korespondencji ze Stanów Zjednoczonych Daniel Passent odniósł 
się do tekstu Niespodzianki majora Billa Piotra Moszyńskiego, dziennikarza 
RFI i konkurencyjnego „Wprost”. Passent zastanawiał się, skąd u felietonisty 

493  E. Szymańska, Doktor Hillary leczy Amerykę, „Polityka” 1993, nr 45, s. 19.
494  Ibidem.
495  D. Passent, Desant z Arkansas, „Polityka” 1993, nr 25, s. 16.
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„Wprost” przekonanie, że społeczeństwo amerykańskie jest obłudne i prude-
ryjne, skoro prezydent zaczyna kadencję od zajęcia się aborcją i homoseksu-
alistami w wojsku. Publicysta ma całkowicie odmienne zdanie na ten temat, 
powołuje się na swoje osobiste doświadczenia z USA: „Można tylko stwierdzić, 
że ja z Ameryki odnoszę inne wrażenie, mianowicie, że trwa tutaj rewolucja 
obyczajowa bez precedensu i to nie tylko w życiu prywatnym, ale i w życiu 
publicznym”496. Passent zaprasza w artykule Moszyńskiego do przyjazdu z Pa-
ryża do USA, co jego zdaniem powinno zmienić spojrzenie autora na Amerykę. 

Daniel Passent w kolejnym cotygodniowym felietonie z USA skomentował 
wysłanie 23 rakiet w celu zniszczenia budynku wywiadu irackiego i jednocześ-
nie przytoczył stanowiska mediów zagranicznych w tej sprawie. A oceny te 
były miażdżące: „Stany Zjednoczone działały w tym przypadku jak prokura-
tor, sędzia i kat”497 – brzmiał komentarz brytyjskiej BBC. Amerykański „Wall 
Street Journal” dodał, że Clinton udał się następnego dnia po ataku do kościo-
ła, zapominając, że w Bagdadzie zginęli niewinni cywile. Dziennik „The New 
York Times” napisał, że dowody na próbę zamachu były zbyt wątłe498. Passent 
stwierdził, że Waszyngton występujący często jako ostatnia instancja w wielu 
sprawach światowych nie powinien działać, opierając się na kruchych przesłan-
kach, ponieważ równie dobrze Kuba mogłaby zaatakować w odwecie USA czy 
Turcja Niemców za zamachy na jej obywateli. Publicysta starał się zrozumieć 
intencje Clintona, który chciał udowodnić, że jest dobrym obywatelem, choć 
nie ma dobrych stosunków z wojskiem, i w wojsku nie był. Po ataku sondaże 
pokazały jedenastoprocentowy wzrost poparcia Amerykanów dla prezydenta499. 

8. Wizerunek USA we „Wprost” – 1993 rok

Polityka wewnętrzna

Tomasz Wróblewski w korespondencji z Waszyngtonu Wszyscy ludzie Clintona 
zrelacjonował proces tworzenia nowego rządu. Odmienność tej administracji 
polega na tym, że nie stanowią go milionerzy, ale przedstawiciele różnych grup 
społecznych i ras, a zatem jedna z obietnic wyborczych Clintona została już 
spełniona. Wróblewski wytyka jednak prezydentowi niewywiązanie się z dru-
giego zobowiązania wyborczego: Amerykę mieli zmieniać młodzi trzydziesto-
kilkuletni ludzie, dlatego wiele pisano o rewolucji pokoleniowej Clintona. Oka-
zało się jednak, że hasło „politycznego odrodzenia Ameryki” nie ma pokrycia 
w rzeczywistości, średnia wieku w gabinecie wynosi 51 lat, a na stanowiskach 

496  D. Passent, Salonowiec w Ameryce, „Polityka” 1993, nr 14, s. 57.
497  Idem, Kulą w płot, „Polityka” 1993, nr 28, s. 18.
498  Ibidem.
499  Ibidem.
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zasiedli lobbyści, którzy ze względu na swoje wpływy nie mieli wchodzić do 
rządu500. Nie bez znaczenia okazały się również wieloletnie znajomości no-
wych członków rządu z prezydentem. Tak się stało w wypadku szefa kancelarii 
prezydenta Thomasa McLarty’ego, który zna Clintona od przedszkola; nowy 
sekretarz pracy Robert Reich to znajomy z akademika z Oksfordu itd. Lyod 
Bentsen, nowy sekretarz stanu, czy Les Aspin, nowy minister obrony, od 30 lat 
pracują w szeregach Partii Demokratycznej. Nowy dyrektor CIA, James Wool-
sey, wcześniej odpowiadający za negocjacje rozbrojeniowe pracował w Radzie 
Bezpieczeństwa Narodowego z Anthonym Lake’em, który został teraz nowym 
szefem tej Rady. Jak informuje dziennikarz, jedyną osobą, która nie wzbudza 
żadnych kontrowersji, jest Madeleine Albright, profesor nauk politycznych na 
Uniwersytecie George Town501. 

W numerze 33 z 1993 roku „Wprost” opublikował korespondencję Andrze-
ja Heyduka z USA dotyczącą prawyborów w New Hampshire. Heyduk wyjaś-
nił, że prawybory odbywają się w stanie, który jako pierwszy ratyfi kował kon-
stytucję USA w 1776 roku, a jeszcze wcześniej to miasto jako pierwsze w USA 
ogłosiło swoją niepodległość. Autor uważa, że wyniki prawyborów są słabym 
wskaźnikiem, a ostatnie wydarzenia najlepiej o tym świadczą: urzędujący pre-
zydent Clinton przegrał z kretesem prawybory w tym małym stanie. Heyduk 
argumentuje, że „elektorat w New Hampshire słynie w całych Stanach Zjed-
noczonych ze swej kapryśności i politycznej chwiejności”502. Jest to z pewnoś-
cią eliminacja słabych kandydatów, czyli takich, którzy uzyskali kiepski wynik 
wyborczy i mają słabe poparcie partyjne oraz niewielkie fi nanse. Heyduk przy-
pomina, że udział w prawyborach nie jest obowiązkowy, nie regulują go żadne 
przepisy federalne, tylko tradycja, kandydaci wolą jednak wcześniej wiedzieć, 
jakie mają szanse wyborcze, i czy warto inwestować dalej pieniądze503. 

Publicysta „Wprost” skomentował słowa prezydenta Rosji o braku przeciw-
wskazań do wstąpienia Polski do NATO, informując czytelników, że te słowa 
odnotowała cała prasa amerykańska, tylko zabrakło ofi cjalnego komentarza ze 
strony Białego Domu. Argumentacja zdaniem autora jest taka, że władze ame-
rykańskie chcą być pewne zmian:

Amerykanie najpierw chcą się upewnić, czy zmiany ustrojowe w byłych krajach Układu War-
szawskiego są na tyle głębokie, że doprowadzą do powstania stabilnych, nowoczesnych de-
mokracji, w których nie występuje groźba nagłego załamania się praworządności, gospodarki 
i politycznej konstrukcji państwa504. 

500  T. Wróblewski, Wszyscy ludzie Clintona, „Wprost” 1993, nr 4, s. 50–53.
501  Ibidem, s. 53.
502  A. Heyduk, Poligon, „Wprost” 1993, nr 33, s. 20–21.
503  Ibidem, s. 21.
504  A. Heyduk, Polska na wyspie, „Wprost” 1993, n 37, s. 27.
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To może być najbardziej prawdopodobną przyczyną całkowitego milczenia 
administracji amerykańskiej – wyjaśniał czytelnikom Heyduk.

Gospodarka

W rubryce „Giełda” „Wprost” napisał o kłopotach ponad 3 tysięcy banków 
amerykańskich, których aktywa są mniejsze niż 3 miliardy dolarów. Wynika to 
z założeń kapitałowych, które narzucił bankom Kongres amerykański. Wyj-
ściem z tej trudnej sytuacji jest fuzja z innymi bankami – informuje tygodnik505. 
„Wprost” stwierdził, że dotrzymanie przez Clintona jednej z obietnic wybor-
czych, jaką jest zwiększenie miejsc pracy w przemyśle, jest nierealne, co naj-
wyżej liczba obecnie zatrudnionych nie ulegnie zmianie506. Tygodnik zamieścił 
także listę pięciuset najlepiej prosperujących fi rm w USA za dwutygodnikiem 
„Fortune”. W tym rankingu największe zyski osiągnęły fi rmy usługowo-han-
dlowe, a zatrudnienie w tym sektorze znalazło ponad 11 milionów ludzi, czyli 
taka sama liczba jak w roku poprzednim. Największe straty odnotowały fi rmy 
transportowe, przede wszystkim przemysł lotniczy, „Fortune” szacuje straty na 
około 4,7 miliarda dolarów507.

W cotygodniowym dodatku do tygodnika „Wprost” Brad Durham, publi-
cysta z Waszyngtonu, opisał działanie pijarowskie wielonarodowych fi rm naf-
towych w USA, usiłujących poprawić swój image od lat 70. Aby przełamać 
lokalną nieufność, fi rmy zdecydowały się na udzielanie pomocy medycznej, tak 
jak w wypadku fi rmy Conoco, która ofi arowała 1,5 miliona dolarów dla Rosji, 
ponieważ prowadziła interesy za rosyjskim kołem podbiegunowym. Inną meto-
dą fi rm stało się minimalizowanie skutków ubocznych produkcji i troska o śro-
dowisko naturalne, jak w wypadku fi rmy Chevron w Nowej Gwinei. Durham 
podkreśla, że fi rmy naftowe, które nigdy nie były popularne, będą robić wiele 
dla lokalnych społeczności, aby pozytywnie zmienić swój wizerunek508.

Z publikacji Wojciecha Siekierki pt. Amerykański spust czytelnicy dowiedzieli 
się o zmianach w amerykańskim przemyśle metalurgicznym, który przez dzie-
sięciolecia był w znakomitej kondycji, ale na początku lat 80. stał się przeżyt-
kiem wśród innych gałęzi przemysłu. Wtedy rząd Stanów Zjednoczonych zde-
cydował się na ograniczenie eksportu z krajów EWG, Japonii i Korei, a nawet 
z polskich hut Sędzimira, Batorego, Częstochowy. Taka procedura antydumpin-
gowa przyniosła szybko efekty, tym bardziej że został zautomatyzowany proces 
produkcyjny stali, chociaż kosztem redukcji zatrudnienia509. 

505  „Wprost” 1993, nr 1, s. 5.
506  „Wprost” 1993, nr 3, s. 65.
507  Złote rączki Ameryki, „Wprost” 1993, nr 26, s. 26 (artykuł pochodzi z magazynu „Fortune” 

z 31 maja 1993 roku).
508  B. Durham, Sprzątanie po wielkiej ropie, „Wprost” 1993, nr 9, s. 63.
509  W. Siekierko, Amerykański spust, „Wprost” 1993, nr 3, s. 31–32.
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Sylwetki

W rubryce „Sylwetki” tygodnik przedstawił szereg znanych już czytelnikom 
osób, jak i nowe twarze amerykańskiej sceny publicznej. „Wprost” przypo-
mniał postać prezydenta Busha Seniora, pełniącego obowiązki prezydenta USA 
do 20 stycznia 1993 roku. Jak zauważył tygodnik, wbrew zwyczajowi ostat-
nie 14 dni prezydentury Bush wykorzystał bardzo aktywnie, m.in. podpisując 
w Moskwie układ START II. Gazeta przypomniała, że prezydent ukończył 
uniwersytet Yale, pracował najpierw w fi rmie wydobywającej ropę naftową, 
a jego karierę polityczną zapoczątkowało dostanie się do Izby Reprezentantów 
z ramienia republikanów510.

W numerze 10 z 1993 roku tygodnik przybliżył czytelnikom osobę Warre-
na Christophera, nowego sekretarza stanu w administracji Clintona. Christo-
pher, z wykształcenia prawnik, pracował już w administracji rządowej Johnsona 
i Cartera, a w Waszyngtonie jest znany jako dyplomata wyróżniający się ogrom-
ną dyskrecją. Szef  dyplomacji amerykańskiej udał się z pierwszą wizytą do Izra-
ela, z zamiarem przekonania rządu Icchaka Rabina do kompromisu w sprawie 
palestyńskiej511.

Tygodnik ponownie opublikował informację o Warrenie Christopherze 
w związku z jego wizytą w Moskwie. Sekretarz stanu zaproponował Rosjanom 
program Porozumienie dla Pokoju, stawiający sobie za cel rozpoczęcie współ-
pracy NATO z Europą Wschodnią i Rosją. Czasopismo wspominało również 
o wcześniejszych rozmowach w miejscowości Travemunde, w czasie których 
przyjęto, że na razie NATO nie zostanie poszerzone, co z radością zostało 
odebrane przez stronę rosyjską512. 

W rubryce „Ludzie” numeru 24 z 1993 roku „Wprost” opublikował sylwet-
kę Jamesa Woolseya, dyrektora agencji wywiadowczej CIA, w związku z jego 
przyjazdem do Polski. Wizyta Woolseya w Europie miała na celu nawiązanie 
współpracy z polskimi służbami specjalnymi, a w dalszej kolejności z wywia-
dem czeskim i węgierskim. „Wprost” przypominał kilka faktów z życiorysu 
dyrektora CIA, absolwenta prawa na uniwersytetach w Yale, Stanford i Oxfor-
dzie, który zaczynał karierę od prowadzenia rozmów negocjacyjnych w sprawie 
układu SALT513. 

Kolejną sylwetkę Louisa Freeha, dotychczas sędziego federalnego, tygodnik 
„Wprost” opublikował w związku z jego nominacją na nowego szefa FBI. No-
minację uzupełniło wystąpienie prezydenta Clintona, który podkreślił zasługi 
Freeha w walce z przestępczością zorganizowaną i handlarzami narkotyków. 

510  Ibidem, s. 6.
511  „Wprost” 1993, nr 10, s. 6.
512  Ibidem.
513  „Wprost” 1993, nr 24, s. 6.
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Freeh rozpoczynał od pracy agenta FBI, potem był zatrudniony w nowojor-
skiej prokuraturze na Manhattanie514.

Jako ważne wydarzenie tym razem dla Nowego Jorku odnotował „Wprost” 
wybór na burmistrza Rudolpha Giulianiego. Waldemar Gontarski napisał, że 
faworytem prezydenta Clintona był David Dinkins inny kandydat, ale to Polo-
nia jednak w zdecydowanej większości głosowała na Giulianiego, który obiecy-
wał nowe miejsca pracy dla ludzi różnych narodowości. Dużą rolę odegrały sło-
wa Giulianiego: „Ludzie będą mieli mniej czasu na analizowanie koloru skóry 
i przekonań religijnych sąsiadów”515. Nowy Jork, jak każda wielomilionowa me-
tropolia, borykał się z przestępczością, narkomanią, jest często „poczekalnią” 
dla imigrantów, którzy nie znają języka i wykonują prace fi zyczne. Natomiast 
dla rodowitych Amerykanów miasto jest nierzadko miejscem zrobienia kariery 
na Wall Street czy osiągnięcia sukcesu politycznego w siedzibie ONZ – wyjaś-
niał Gontarski. 

Wojsko amerykańskie

W „Peryskopie” numeru 3 z 1993 roku „Wprost” napisał o podpisaniu układu 
o redukcji strategicznej broni defensywnej START II pomiędzy Rosją a USA516. 
W „Peryskopie” numeru 7 z 1993 roku tygodnik poinformował o nominacji 
na stanowisko ambasadora USA w Moskwie Thomasa Pickeringa, wcześniej 
byłego przedstawiciela USA przy ONZ517. 

W numerze 4 z 1993 roku „Wprost” napisał o nalocie amerykańskich samo-
lotów na strefę instalacji obrony przeciwlotniczej w Iraku, co miało w najwięk-
szym stopniu przynieść skutki psychologiczne. Irakijczykom bowiem wydawało 
się, że w czasie zmiany prezydentów mogą czuć się bezpiecznie, ale Bush wy-
kazał się dużą stanowczością i niewielką cierpliwością. Clinton popiera działa-
nia Busha, ale jak twierdzi „Wprost”: „[…] wiadomo, że jest on w mniejszym 
stopniu gotowy do konfrontacji i niechętnie się wyraża o pełnieniu przez Stany 
Zjednoczone funkcji »światowego żandarma«”518. Na czym miałoby polegać 
tytułowe zwycięstwo Husajna, skoro przegrał on wojnę? Giziński twierdzi, że 
Husajn pozostał u władzy, podczas gdy Bush już zabiera rzeczy i wyprowadza 
się z Białego Domu519.

Krzysztof  Mroziewicz w artykule Przeprowadzka nad Pacyfi k odniósł się do 
wyjazdu wojsk amerykańskich z Europy. Prezydent Clinton powiedział krót-

514  „Wprost” 1993, nr 30, s. 6.
515  W. Gontarski, Poczekalnia Ameryki, „Wprost” 1993. nr 47, s. 48–50.
516  „Wprost” 1993, nr 3, s. 5.
517  „Wprost” 1993, nr 7, s. 3.
518  J. Giziński, Saddam zwycięzca, „Wprost” 1993, nr 4, s. 19.
519  Ibidem.
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ko na szczycie APEC w Seattle: „Zimna wojna skończyła się”520. Dziennikarz 
zauważył brak przedstawicieli strony rosyjskiej, co starał się wyjaśnić czytel-
nikom następująco: „Nieobecność przedstawiciela Moskwy choćby w charak-
terze obserwatorów […] oznacza, że USA nie mają nic przeciwko temu, aby 
Rosja została zepchnięta do ligi europejskiej”521. Dziwi więc autora nieobecność 
w Seattle ministra Kozyriewa, z wykształcenia orientalisty, podobnie profesora 
Primakowa, szefa wywiadu rosyjskiego, również orientalisty, dla których waż-
niejsze są walka o prawa mniejszości rosyjskiej w Estonii i zablokowanie wejścia 
Polski do NATO. Mroziewicz prognozuje, że w przyszłości może się wytwo-
rzyć układ dwubiegunowy USA – Chiny, które przy obecnym trzynastopro-
centowym wzroście gospodarczym rocznie za trzydzieści lat będą największą 
gospodarką świata522.

Polityka zagraniczna

Tomasz Wróblewski w kolejnej korespondencji z Waszyngtonu skupił się na 
kwestii irackiej w związku z publikacją artykułu w prestiżowym czasopiśmie 
„Forreign Affairs”. Jak relacjonuje Wróblewski, prezydent Clinton po przeczy-
taniu publikacji zadzwonił do generała Colina Powella, autora artykułu, i umó-
wił się z nim oraz sekretarzem obrony na tzw. power lunch, w czasie którego 
omawia się ważne problemy. Powell napisał bowiem, że uderzenie na Irak było 
bardzo słabe i taki sygnał nie pomógł w uznaniu postanowień Rady Bezpie-
czeństwa, poskutkować może jedynie przekonanie wojsk irackich do wystą-
pienia przeciwko Saddamowi Husajnowi. Clinton po spotkaniu oświadczył, że 
atak siłowy miał swoje uzasadnienie: „kiedy nasze interesy zostaną zagrożone, 
przystąpimy do akcji pokojowymi środkami dyplomatycznymi – tam, gdzie to 
możliwe, siłą tam, gdzie to konieczne” – uzasadnił prezydent523. 

W tym samym numerze „Wprost” zamieścił tekst Eli Barbura z Tel Awiwu 
pt. Jasna strona półksiężyca. Korespondent napisał, że Stany Zjednoczone fi nan-
sowo wspierają projekt antyrakietowy Strzała, którego zakończenie planuje się 
dopiero na koniec dekady, a do tego czasu, jak ocenia Barbur, Iran będzie już 
mocarstwem atomowym. Według USA to właśnie Iran zagraża stabilizacji na 
świecie524, Waszyngton zabiega więc o przyspieszenie rokowań izraelsko-arab-
skich. Według danych korespondenta to iracki dyktator Saddam Husajn zor-
ganizował dwutygodniowe urodziny, w trakcie których deptał z upodobaniem 
mozaikę Busha w jednym z hoteli w Bagdadzie.

520  K. Mroziewicz, Przeprowadzka nad Pacyfi k, „Wprost” 1993, nr 49, s. 22.
521  Ibidem.
522  Ibidem.
523  T. Wróblewski, Power lunch, „Wprost” 1993, nr 5, s. 11.
524  Ibidem.
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„Wprost” zamieścił również informacje o planach działania sekretarza stanu 
USA Warrena Christophera, który przedstawił w amerykańskim Senacie sześć 
głównych celów amerykańskiej polityki zagranicznej: poparcie reform w Rosji; 
określenie nowego kształtu NATO; pokój na Bliskim Wschodzie; rozwój sto-
sunków handlowych z Dalekim Wschodem; wejście w życie układu NAFTA 
z Meksykiem i Kanadą oraz nierozprzestrzenianie broni jądrowej525.

Szeroki punkt widzenia na przyszłe wejście Polski do NATO i stosunek 
Rosji do tej sprawy przedstawili korespondenci tygodnika w publikacji Polska 
na Jałcie. Odnosi się on do tytułu artykułu Upiory Jałty dwóch znanych publicy-
stów amerykańskich: Roberta Novaka i Rowlanda Evansa sugerującego „cichy 
podział wpływów pomiędzy Rosję i USA”526. Wiele osób nie zgadza się z tą 
tezą, m.in. Richard Pipes z Harvardu. Zbigniew Brzeziński stwierdził, że Polska 
wejdzie do NATO najwcześniej w 1996 roku. Komentarzy oceniają, że wstą-
pienie do sojuszu wiąże się przede wszystkim z interesami paktu, a nie ogólnie 
z bezpieczeństwem w środkowej Europie527.

Kolejny artykuł w numerze dotykający tematyki amerykańskiej, a ściślej roli 
Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie, przygotował redaktor izrael-
skiego miesięcznika Inside Izrael (Wewnątrz Izraela – tłum. A.K.)528. Joel Bainer-
man w nadtytule podkreślił istnienie pewnej sprzeczności: „Stany Zjednoczone 
pośredniczą we wszelkich bliskowschodnich rozmowach pokojowych, a rów-
nocześnie dostarczają tam najwięcej broni”529. Największym odbiorcą broni jest 
Arabia Saudyjska, a na drugim miejscu Kuwejt. Według autora sprzedaż broni 
służy uzyskaniu nacisków na odbiorców, a na pewno nie stabilizacji politycznej. 
Najważniejsze w polityce jest wprowadzenie pluralizmu władzy530.

Polski dziennikarz Radia France Internationale Piotr Moszyński ostro skry-
tykował stosunek dyplomacji amerykańskiej do Chin. Z jednej strony – pisze 
publicysta – sekretarz stanu Warren Christopher mówi, że jest zaniepokojony 
z powodu sytuacji w Tybecie, łamaniem praw więźniów politycznych, a z drugiej 
Clinton ogłosił przedłużenie klauzuli uprzywilejowania w handlu Chin z USA. 
Komentator kończy artykuł mocnym akcentem, że pewnie za rok, gdy klauzula 
się skończy, wypuszczą drugiego więźnia politycznego: „[…] bez gadania, prze-
dłużyć tę klauzulę na dalsze trzy tysiące lat, bo wiadomo, że im więźniów na ten 
czas wystarczy”531. 

525  „Wprost” 1993, nr 46, s. 2.
526  J. Giziński, Polska na Jałcie, „Wprost” 1993, nr 50, s. 15–16 (współpraca W. Gontarski, W. Pia-

secki, M. Brzeziński, P. Cywiński, R. Strzemiecki).
527  Ibidem, s. 16.
528  J. Bainerman, Śmierć kontrolowana, „Wprost” 1993, nr 31, s. 59.
529  Ibidem.
530  Ibidem.
531  P. Moszyński, Chińczycy trzymają się mocno, „Wprost” 1993, nr 29, s. 85.
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Stosunki polsko-amerykańskie

W numerze 29 z 1993 roku „Wprost” opublikował interesujący wywiad Wal-
demara Gontarskiego z Jerzym Surdykowskim, konsulem generalnym RP 
w Nowym Jorku. Konsul mówił w rozmowie o upadku wielu mitów, takich jak 
wielka Polonia, która utrzymuje rodaków w kraju siłą czarnorynkowego dolara 
i micie Solidarności w USA. Jego zdaniem Polska jest postrzegana w Stanach 
Zjednoczonych jako normalny, obiecujący kraj, ale ostatnio cieniem na rela-
cjach obydwu krajów kładzie się afera karabinowa532. W ocenie konsula po-
pełniono wiele błędów po obydwu stronach, a konsekwencje są daleko idące: 
„Nie mogę powstrzymać katastrofalnych skutków politycznych tej sprawy, któ-
ra już w tej chwili dewastuje stosunki polsko-amerykańskie i obraz Ameryki 
w Polsce, a w przyszłości jeśli zapadnie wyrok skazujący – uderzy w nie jeszcze 
bardziej”533. 

Kolejny wywiad z Nowego Jorku dotyczył działalności ONZ, międzyna-
rodowej organizacji z siedzibą w Nowym Jorku. Na pytania Waldemara Pia-
seckiego odpowiadał Zbigniew Włosowicz, stały przedstawiciel RP w ONZ 
w Nowym Jorku. Zapytany o krytyczne głosy w stosunku do ONZ za zbytnią 
biurokratyzację odpowiedział, że nie ma instrumentów prawnych do pociągnię-
cia któregoś z pracowników instytucji do odpowiedzialności, bo w założeniu 
zatrudniano tam ludzi „o kryształowych charakterach”534. Włosowicz uważa, 
że ostatnie lata dla ONZ nie okazały się sukcesem, problemy często powodo-
wali sygnatariusze Karty Narodów Zjednoczonych i stąd powszechne zarzuty 
o zbyt wolne działanie instytucji. W opinii Włosowicza ONZ ma także problem 
ze zdefi niowaniem swojej roli w nowych warunkach i zmianach w 1989 roku. 

Analizy polsko-amerykańskich stosunków handlowych podjął się dla 
„Wprost” Robert Dziubłowski – makler giełdowy i wiceprezes jednego z naj-
starszych banków inwestycyjnych. Dziubłowski przedstawił związki giełdy na 
Wall Street z Polską. Jako przykład podał historię jednego z takich banków in-
westycyjnych, który zakupił polskie akcje na warszawskiej giełdzie. Podobnych 
zakupów akcji w Warszawie dokonało już wiele amerykańskich fi rm, a ostatnio 
w Polsce nowym ambasadorem został Nicolas Rey, który pracował wcześniej 
m.in. jako bankier inwestycyjny535. Choć te związki na razie powoli się rozwijają, 
dobrze rokują na przyszłość. 

„Wprost” opublikował ciekawy felieton Józefa Kozieleckiego Jak ugryźć to 
wielkie jabłko?, będący komentarzem do postępującej w powszechnej opinii 
amerykanizacji Polski. Autor argumentuje w drugim akapicie:

532  Afera dotyczyła aresztowania kilku Polaków za handel bronią przez amerykańskich agentów na 
terenie Niemiec.

533  W. Gontarski, Polskie pięć minut, „Wprost” 1993, nr 30, s. 45–48.
534  W. Piasecki, Świat w lustrze, „Wprost” 1993, nr 50, s. 5.
535  R. Dziubłowski, Nowy Świat na Wall Street, „Wprost” 1993, nr 51, s. 65–66.



159

Współczesna Ameryka, czy to się komuś podoba, czy nie – stała się w końcu tego stulecia 
przodującym mocarstwem globu: dominuje w gospodarce, nauce, polityce, w sferze militar-
nej. Pełni taką funkcję, jaką pełniło w starożytności Cesarstwo Rzymskie, a w okresie Oświe-
cenia Francja. Nie zawsze tak będzie. Toynbee przestrzega, że jedne mocarstwa plajtują, inne 
zaś się rodzą536. 

Dziennikarz poznał Stany Zjednoczone osobiście, pracował tam przez kilka 
lat, zaskakuje go więc bezmyślne kopiowanie słownictwa z analitycznego języka 
amerykańskiego, który doskonale nadaje się do opisów technologicznych i bi-
znesowych, do syntetycznego języka polskiego, który z kolei znakomicie oddaje 
przeżycia i stany emocjonalne człowieka. Uzasadnienie tej sytuacji można zna-
leźć według felietonisty w polskim kompleksie niższości, a postawa Polaków: 
„świadczy […] o bezkrytycyzmie ludzi i ich niższości”537. Kozielecki przedsta-
wił dla porównania postawę odrzucenia Ameryki w niektórych krajach muzuł-
mańskich oraz podobne podejście do ksenofobów i megalomanów w Europie. 
„Ludzie ci mają wypaczony wizerunek gospodarki, kultury i polityki USA”538 
– skomentował publicysta. W jego opinii najlepiej przyjąć postawę „adaptacji 
twórczej”539, czyli krytycznie oceniać obce wzorce przed ich ewentualnym za-
akceptowaniem i zastosowaniem. Wzorem do naśladowania w tej materii są dla 
autora Japończycy, którzy potrafi li znakomicie połączyć starą kulturę japońską 
z technologiami Zachodu.

Komentarze, prognozy

Stephen M. Johnson, konsultant ds. public relations z Waszyngtonu opisał w arty-
kule dla „Wprost” przygotowanie kampanii wyborczej Billa Clintona przy wy-
korzystaniu niekonwencjonalnych mediów. Autor rozumie przez to udzielanie 
wywiadów dla nocnych programów na żywo oraz udział w programach roz-
rywkowych540. Rola PR rośnie systematycznie po dwuletniej recesji w tej branży, 
najlepiej prosperujące w USA: Hill and Knowlton czy Burson-Marsteller za-
trudniają około 2 tysięcy ludzi na całym świecie, a przychody tych fi rm sięgają 
około 200 milionów dolarów. Ale te pozytywne wiadomości są przysłaniane 
przez kilka akcji PR fi rmy Hill and Knowlton, takich jak promocja wojny pro-
wadzonej przez Amerykanów w Zatoce Perskiej czy poprawianie wizerunku 
Chińskiej Republiki Ludowej po wydarzeniach na placu Tienan-men. Kampa-
nię, która kosztowała 10 milionów dolarów, opłaciła grupa Ruch Obywatelski 
na rzecz Uwolnienia Kuwejtu; wywołała ona falę krytyki w amerykańskim Kon-

536  J. Kozielecki, Jak ugryźć to wielkie jabłko?, „Wprost” 1993, nr 23, s. 38.
537  Ibidem.
538  Ibidem.
539  Ibidem.
540  S.M. Johnson, Rekiny w Białym Domu, „Wprost” 1993, nr 22, s. 59.
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gresie. Czy rzeczywiście rozpoczęła się złota era PR – pyta retorycznie autor 
– jak na razie okazuje się, że „PR ma kłopoty z własnym wizerunkiem”541. 

Andrzej Heyduk w korespondencji z Teutopolis w USA opisał, które 
z obietnic wyborczych zostały od razu zrealizowane przez nowego prezydenta. 
Autor rozpoczyna od żartu-przesłania pozostawionego Clintonowi na lodówce 
w Białym Domu przez Busha: „Bill pamiętaj, abyś podlewał kwiaty dwa razy 
dziennie, wyprowadzał psa na spacer raz dziennie i bombardował Irak trzy 
razy dziennie”542. To nie jedyna trudność, która stoi przed prezydentem – oce-
nia autor – okazało się bowiem, że defi cyt budżetowy jest większy o ponad 
60 miliardów dolarów, co stawia pod znakiem zapytania obiecaną obniżkę po-
datków dla średnio zarabiających Amerykanów. Ale takie pedałowanie wstecz 
(tytułowe backpedal) w USA już nie zaskakuje: wycofywanie się z obietnic wy-
borczych jest nawet regułą. Clinton wydał od razu kilka regulacji prawnych, np. 
w sprawie zniesienia zakazów eksperymentowania na tkankach embrionów czy 
rozporządzenie przywracające poradnictwo w sprawie aborcji. Heyduk uważa, 
że Amerykę czeka socjalizacja, za cztery lata będzie to zupełnie inne państwo 
interweniujące w życie Amerykanów znacznie głębiej niż za czasów Reagana 
czy Busha543.

Tomasz Wróblewski w korespondencji z Waszyngtonu zatytułowanej Pchli 
cyrk przeanalizował pierwsze sto dni prezydentury Clintona. Prasa amerykań-
ska pisze niepochlebnie o prezydencie, a sondaże są nieubłagalne: 71 procent 
Amerykanów ocenia, że kraj podąża w złym kierunku. Do żadnego obiecanego 
w kampanii cudu pierwszych 100 dni nie doszło; autor stwierdził nawet, że 
jest to „największa polityczna klapa w historii amerykańskiej prezydentury”544. 
Wróblewski podkreślił zaskoczenie z powodu ciągłego otwarcia Białego 
Domu, który rozpoczyna pracę od 7 rano, a kończy o 21; dzwonić można na-
wet o 19 w niedzielę, a sam prezydent podpisuje do południa więcej dyrektyw 
niż jego poprzednik w dwa dni. Jak relacjonuje korespondent, w Białym Domu 
pracują młodzi ludzie, często sami zaskoczeni faktem zatrudnienia dla prezy-
denta; nierzadko są to osoby ubrane na luzie, z kolczykiem w uchu, co obcokra-
jowców wprawia w osłupienie, a wielu z nich można spotkać na dyskotece przy 
ulicy GeorgeTown. To, co powoduje również co najmniej zdziwienie, to sy-
stem teczek w Gabinecie Owalnym ze sprawami do załatwienia; przykładowo: 
czerwone oznaczają sprawy bardzo pilne, żółte mało istotne, a teczki często 
leżą wymieszane w pancernym kredensie. Nie dziwi wobec takiego funkcjono-
wania Białego Domu niewypełnienie kolejnych obietnic wyborczych Clintona: 
zaplanowano nowe podatki, choć te miały być obniżone, prawie odizolowano 

541  Ibidem.
542  A. Heyduk, Backpedal, „Wprost” 1993, nr 6, s. 59.
543  Ibidem.
544  T. Wróblewski, Pchli cyrk, „Wprost” 1993, nr 23, s. 57.
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konserwatystów w Kongresie, w dalszym ciągu nie rozwiązano problemu Jugo-
sławii, a pomoc dla Rosji pozostawiona jest pod znakiem zapytania545. 

Społeczeństwo 

Waldemar Piasecki w korespondencji z USA pt. Czarny Piątek zrelacjonował 
czytelnikom tygodnika zamach na światowe centrum biznesu – budynki World 
Trade Center w Nowym Jorku. Dziennikarz był obecny na miejscu wydarzeń; 
po wysłuchaniu depeszy Reutera o wybuchu na stacji kolejki łączącej Manhat-
tan z New Jersey postanowił osobiście pojechać na miejsce, ale dotarł tylko 
w pobliże, do dzielnicy ChinaTown, ponieważ przejazd blokowały karetki i sa-
mochody, a ludzie uciekali masowo w panice. Piasecki, opisując miejsce zdarze-
nia, podkreślił, że były to budynki „oddane z wielką pompą do użytku w 1976 
roku” oraz że to „najwyższy obiekt w Nowym Jorku” (411 metrów), „miejsce 
pracy ponad 50 tysięcy ludzi”546. Kiedy reporter dotarł na miejsce, zobaczył 
mnóstwo dymu, wozy strażackie i ludzi stojących często w powybijanych ok-
nach i wołających o pomoc. Piasecki wyjaśnił, że pierwsze przekazy agencyjne 
wskazywały na eksplozję transformatora, ale analiza składu chemicznego dymu 
rozwiała tę wątpliwość. Korespondent odnalazł dwóch świadków z Polski, jed-
na z osób pracowała w trakcie wybuchu na 54 piętrze, a druga czekała na stacji 
kolejowej, gdy eksplodowała bomba. Jak się okazało, 50 tysięcy ludzi udało się 
ewakuować, zginęło tylko pięć osób, które znalazły się w pobliżu wybuchów 
na stacji i garażu WTC. W ciągu kilku dni FBI dysponowała listą 55 grup, któ-
re przyznały się do zamachu, byli wśród nich m.in. ekstremiści serbscy, Front 
Wyzwolenia Palestyny. Dla reportera zaskakująca była łatwość przedostania się 
sprawców do centrum pełnego ludzi, ale w jego ocenie zaplanowanie wybuchu 
na porę lunchu, gdy wiele osób opuszcza budynki, było raczej „formą pogroże-
nia Ameryce palcem”547 niż działaniem jakichś frustratów czy szaleńców.

W kolejnym numerze czasopisma tygodnik opublikował artykuł o przekra-
czaniu granic prywatności Amerykanów autorstwa Bronisława Rysia, politolo-
ga z Centrum Badań nad Rozwojem Krajów Europy Środkowo-Wschodniej548. 
Rozwijająca się technika pomaga w podsłuchach, podglądaniu, testy medyczne 
sprawdzają nosicielstwo AIDS, a genetyczne – skłonność zachorowania. Naj-
więcej informacji o obywatelach mają władze federalne, według źródeł z prasy, 
na które się powołuje autor, na każdego obywatela przypada 15 teczek (tzw. dos-
sier). Wymiana informacji przez różnego rodzaju instytucje jest usprawiedliwio-
na, ponieważ ma ona zapobiegać nadużyciom, kolejnym oszustwom. Politolog 

545  Ibidem, s. 57.
546  W. Piasecki, Czarny Piątek, „Wprost” 1993, nr 11, s. 52–53.
547  Ibidem, s. 53.
548  B. Ryś, Ściśle jawne, „Wprost” 1993, nr 12, s. 27.
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podkreśla, że dane osobowe można odkupić od biur kredytowych i tak robią 
na przykład prywatni detektywi czy egzekutorzy długów. Dlatego głosy o wy-
jaśnienie legalności tych działań są coraz potężniejsze, choć trudno stwierdzić, 
czy granice prywatności zostały przekroczone, skoro kiedyś prywatność była 
świętą rzeczą dla Amerykanów, a teraz zapewne zmieniły się obyczaje, co widać 
zwłaszcza po programach telewizyjnych typu talk-show549.

Stanisław Janecki zwrócił z kolei uwagę czytelników „Wprost” na sposób 
działania amerykańskich banków, które starają się za wszelką cenę obdarzyć 
każdego klienta kartą kredytową. Potencjalni klienci są sprawdzani, a jeśli po-
siadają stałe źródło dochodu, mogą liczyć na bankowy program oszczędzania 
na studia dla dzieci. Janecki podkreśla, że banki nie zwiększają też odsetek od 
kredytu, gdy wzrośnie infl acja, są wyrozumiałe, gdy klient ma przejściowe kło-
poty fi nansowe. „Zamknięcie banków spowodowałoby chyba zamknięcie całe-
go kraju” – konkluduje autor550.

Waldemar Piasecki w korespondencji z USA podjął bardzo palący problem 
społeczny, jakim jest brak ubezpieczeń zdrowotnych znacznej części społe-
czeństwa. W nadtytule uwypuklił nawet informację, że liczba takich osób od-
powiada liczbie mieszkańców Polski. W ocenie dziennikarza nieubezpieczeni są 
głównie młodzi ludzie przed trzydziestym rokiem życia, a problem ten pojawia 
się, gdy np. dojdzie do wypadku551. Propozycja prezydenta z ubezpieczeniem 
wszystkich obywateli oznacza pobieranie rocznych składek około 1800 dola-
rów, przy czym osiemdziesiąt procent tej kwoty ma zapłacić pracodawca. Licz-
by zaś mówią same za siebie: na służbę zdrowia i leczenie USA przeznaczają 
13,5 procent PKB, a zarobki lekarzy należą do najwyższych na świecie. To, co 
najważniejsze zdaniem korespondenta, to zmniejszenie biurokracji i ogranicze-
nie działalności fi rm ubezpieczeniowych552.

Grzegorz Lasota w krótkim artykule w numerze 48 z 1993 roku powrócił do 
zamieszek w Los Angeles, które spowodowane były pobiciem przez policjan-
tów Rodneya Kinga, czarnoskórego mieszkańca miasta. Na jaw wyszło bowiem 
inne nagranie, na którym kilku czarnoskórych wyciągnęło z samochodu białe-
go kierowcę i brutalnie pobiło kawałkiem betonu. Sprawców szybko złapano, 
ale od razu pojawiły się głosy o podwójnej sprawiedliwości, skoro proces poli-
cjantów rozpoczął się dopiero rok po zdarzeniu. Autor publikacji pokreślił za-
skakujące zachowanie kierowcy ciężarówki, który zwrócił się do sądu o łagodny 
wyrok dla sprawców, a oskarżenie skierował przeciwko władzom Los Angeles, 
ponieważ samo skazanie sprawców niewiele zmieni553.

549  Ibidem, s. 27–29.
550  S. Janecki, Wszystko na kartę, „Wprost” 1993, nr 45, s. 65.
551  W. Piasecki, Ameryka u lekarza, „Wprost” 1993, nr 45, s. 50.
552  Ibidem, s. 55.
553  G. Lasota, Denny, „Wprost” 1993, nr 48, s. 86.
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9. Wizerunek Rosji w „Polityce” – 1994 rok

Polityka wewnętrzna

Nową sytuację polityczną po grudniowych wyborach parlamentarnych w Rosji 
opisał Zbigniew Raczyński w korespondencji z Moskwy zatytułowanej Nowy 
pasjans Jelcyna. Jak pisze dziennikarz, prezydent w związku z przeziębieniem za-
szył się na jakiś czas w podmoskiewskiej daczy, by 24 lutego powrócić z orę-
dziem i apelem o pojednanie narodowe, co spotkało się z pozytywną reakcją 
prawie wszystkich partii oprócz nacjonalkomunistów. Kolejną inicjatywą pre-
zydenta było przesłanie do Dumy projektu ustawy o amnestii dla skazanych 
za lekkie przestępstwa. Korespondent ocenia, że Jelcyn chce pełnić funkcję 
arbitra i wszystko wskazuje na to, że pozostanie na swoim stanowisku: „Rosja 
jest i może chora. Nie do tego stopnia jednak, aby zafundowała sobie Żyrinow-
skiego jako prezydenta” – ocenia dziennikarz554.

W rubryce „Na świecie” numeru 16 z 1994 roku „Polityka” napisała o mia-
nowaniu na stanowisku wicepremiera Siergieja Szachraja i przywróceniu stano-
wiska prokuratora generalnego555.

O zarządzaniu Petersburgiem i rządach w Rosji rozmawiał z dziennikarzem 
tygodnika mer Petersburga Anatolij Sobczak („Polityka” 1994, nr 21). Mer 
stwierdził, że głównymi problemami jego kraju są upadek autorytetu władzy 
i prawa, a sytuację w państwie cechuje wysoka niestabilność, również w wymia-
rze moralnym. Sobczak wyjaśnił, że rosyjskie weto wobec rozszerzenia NATO 
ma swoje uzasadnienie historyczne: w latach 20. i 30. usiłowano stworzyć wo-
kół ZSRR „kordon sanitarny”556 i to doprowadziło do wojny. W związku z tym 
Rosja nie chce mieć sąsiadów w żadnym pakcie, w którym sama nie uczestniczy. 

Bogusław Zając w publikacji Piętnaście kontrwywiadów opisał zmiany wprowa-
dzone w służbach wywiadowczych w Rosji. Autor napisał, że Jelcyn rozwiązał 
Ministerstwo Bezpieczeństwa szybkim dekretem, a potem zatwierdził nową 
Federalną Służbę Kontrwywiadowczą. Równolegle do wywiadu obronnego 
rozpoczął działanie kontrwywiad wojskowy nadzorujący wyposażenie wojsko-
we m.in. w rakiety jądrowe. Zmiany w KGB sięgnęły znacznie dalej: zarząd 
operacyjno-techniczny podzielony został na dwa zespoły: pierwszy prowadzi 
nasłuchy rozmów telefonicznych i radiowych, drugi zespół (naukowy) opraco-
wuje aparaturę dla celów wywiadowczych. Jakie jest uzasadnienie dla ciągłego 
przekształcania tych służb? Publicysta uzasadnia to, cytując słowa Gawriła Po-
powa, wpływowego polityka rosyjskiego: „społeczeństwo nie dorosło jeszcze 
do tego, aby rozwiązać policję polityczną”557.

554  Z. Raczyński, Nowy pasjans Jelcyna, „Polityka” 1994, nr 11, s. 17.
555  „Polityka” 1994, nr 16, s. 17.
556  W. Romanowski, Nie chodź do lasu, „Polityka” 1994, nr 21, s. 1.
557  B. Zając, Piętnaście kontrwywiadów, „Polityka” 1994, nr 35, s. 11.
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Zbigniew Raczyński przygotował z kolei krótką korespondencję o planowa-
nym zatwierdzeniu ustawy o nierozprzestrzenianiu wirusa HIV przez Radę Fe-
deracji i prezydenta. Ten obowiązek będzie dotyczył cudzoziemców, nie będzie 
natomiast obowiązywał Rosjan powracających z zagranicy. Pomysł nie uzyskał 
poparcia większości w Dumie, ale, jak informuje autor, zdecydowała „presja 
lobby producentów urządzeń i preparatów do badania krwi na obecność wirusa 
HIV”558. 

Stosunki polsko-rosyjskie

Adam Krzemiński w obszernym artykule przeanalizował stan relacji polsko-
rosyjskich wobec perspektywy poszerzenia NATO i zbliżającej się 60. rocznicy 
paktu o nieagresji polsko-niemieckiej i polsko-radzieckiej. Publicysta czasopis-
ma stwierdził, że Rosja była mocarstwem za sprawą sprzętu militarnego, a nie 
kultury oświecającej sąsiednie kraje. Federacja Rosyjska zatrzymała na razie 
wejście Polski do NATO. „I na tym planie – pisze dziennikarz – polityki poj-
mowanej jako public relations w ostatnim czasie z Rosją przegraliśmy”559. Mimo iż 
Rosjanie nie chcą się przyznać, że ich kraj już nie jest mocarstwem, setki tysięcy 
Rosjan handlujących na czarno na targach i bazarach w Polsce potwierdzają, że 
to Polska staje się pomostem, który łączy z Zachodem. Publicysta stwierdza 
na zakończenie tekstu, że politycy polscy nie mogą pozwolić na marginalizację 
naszego kraju w polityce europejskiej560. 

Przyjaźń na odległość Eugeniusza Grodzińskiego to artykuł poruszający róż-
norodne problemy w kontaktach rosyjsko-polskich. Grodziński starał się je 
pokazać z dwóch perspektyw, gdyż lista wzajemnych pretensji po obydwu stro-
nach jest dosyć długa: Polacy zarzucają Rosjanom czwarty rozbiór Polski, wy-
mordowanie ofi cerów polskich w Katyniu i czterdziestopięcioletnie uwiązanie 
Polski jako państwa satelickiego. Rosjanie z kolei wytykają Polakom, że patrzą 
na nich z góry, ponieważ należą cywilizacyjnie i kulturowo do Zachodu i gardzą 
religią prawosławną561.

W numerze 10 z 1994 roku „Polityka” opublikowała obszerny artykuł hi-
storyka Władysława Serczyka, który wyjaśnił czytelnikom, w jaki sposób do-
szło do utworzenia imperium rosyjskiego. Historyk uważa, że początki idei 
imperialnej sięgają XV wieku, kiedy Turcy przejęli Konstantynopol, wtedy też 
odwrócono się od zasady partnerstwa w państwach Europy Wschodniej reali-
zowanej od czasów Rusi Kijowskiej. Utworzenie patriarchatu w Moskwie było 
również oznaką imperializmu; Rosja uzyskała tym samym możliwość ingerowa-

558  Z. Raczyński, Krew na granicy, „Polityka” 1994, nr 48.
559  A. Krzemiński, Opcja szeryfa, „Polityka” 1994, nr 1, s. 17.
560  Ibidem.
561  E. Grodziński, Przyjaźń na odległość, „Polityka” 1994, nr 1.
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nia w obce sprawy w państwach prawosławnych562. I dalej – używając argumen-
tacji w linearnym trybie czasowym – Serczyk stwierdza, że imperialny sposób 
myślenia i postępowania prezentował Piotr I, który decydował o losach nie 
tylko Rosjan, ale i Europejczyków. A to jakim żandarmem Europy potrafi  być 
Rosja – pokazały rządy Katarzyny II w XVIII wieku. Historyk przypomina, że 
wówczas Rosja, działając ekspansywnie, poszerzyła swoje granice m.in. o Azer-
bejdżan, Gruzję, Armenię. Myślenie imperialne oznaczające otwartą ingerencję 
w sprawy różnych narodów cechowało również przez kilkadziesiąt lat ZSRR. 
Upadek Związku nie zmienił sposobu myślenia u osób, które pozostały na cze-
le władzy w Federacji Rosyjskiej563.

„Polityka” opublikowała w numerze 11 z 1994 roku fragment wypowiedzi 
rzecznika rosyjskiego MSZ Michaiła Demiurina, odnoszącego się do nazwania 
przez prezydenta Lecha Wałęsy wojsk rosyjskich stacjonujących w Kaliningra-
dzie „nowotworem”. Rzecznik oświadczył, że określenie to nie wpłynie dobrze 
na osiągnięte ostatnio porozumienie polsko-rosyjskie564.

W numerze 25 z 1994 roku czytelnicy tygodnika w rubryce „Na świecie” 
znaleźli informację o rezygnacji z przyjazdu Jelcyna do Polski na obchody po-
wstania warszawskiego. Kancelaria Prezydenta RP twierdzi, że zaproszenie wy-
słała rok wcześniej, prezydent Jelcyn argumentował, że otrzymał zaproszenie 
zbyt późno i wyśle kogoś ze swojej administracji565. Jednocześnie tygodnik na-
pisał o utworzeniu w rosyjskim parlamencie nowej liberalnej partii Demokra-
tyczny wybór Rosji z Jegorem Gajdarem na czele566. 

W rubryce „Na świecie” numeru 44 z 1994 roku tygodnik poinformował 
o wizycie w Moskwie polskiego ministra współpracy gospodarczej Leszka Pod-
kańskiego i przyjęciu wówczas opcji zerowej za dawne rozliczenia fi nansowe 
między państwami. W czasie wizyty ministra rosyjska gazeta rządowa „Rossij-
skie wiesti” odniosła się do obchodów 50. rocznicy powstania warszawskiego: 
„Nadszedł czas, by i strona polska pokajała się za grzechy Polski w stosunku do 
Rosji, których w historii było niemało”567.

Artykuł na pierwszej stronie numeru 46 z 1994 roku „Polityka” poświęciła 
wynikom badań Demoskopu po odwołaniu wizyty w Polsce premiera Czerno-
myrdina. „Wyraźnie widać, że Rosjanie nie bardzo wiedzą, jak z Polską postępo-
wać, my mamy ten sam kłopot z Rosją. Różnica polega na tym, że dla nas jest to 
kłopot proporcjonalnie większy” – podkreślił już w lidzie Jacek Poprzeczko568. 
Najpierw odwołanie przyjazdu wiązano z incydentem na Dworcu Wschodnim, 

562  W. Serczyk, Wieczne imperium, „Polityka” 1994, nr 10, s. 19.
563  Ibidem.
564  „Polityka” 1994, nr 11.
565  „Polityka” 1994, nr 25, s. 2.
566  Ibidem. 
567  „Polityka” 1994, nr 44, s. 9.
568  J. Poprzeczko, Jesienne ochłodzenie, „Polityka” 1994, nr 46, s. 1.
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gdzie grupa Rosjan miała być poniżona przez polskich policjantów. Ale czy 
to mogło być wystarczającym powodem? – zastanawia się autor. Poprzeczko 
stawia inną hipotezę: to raczej polska „natarczywość” w próbach wejścia do 
NATO i Unii Europejskiej była przyczyną. 

Pierwszą informacją w numerze 49 z 1994 roku jest relacja z pobytu w Mos-
kwie polskiej delegacji z ministrem Andrzejem Milczanowskim na czele. De-
legacja przyjechała w konkretnym celu: by nawiązać współpracę i skutecznie 
rozpracować zorganizowane grupy przestępcze działające w obszarze przygra-
nicznym Polski i Rosji569. 

Jednocześnie w rubryce „Na świecie” tygodnik poinformował o ujęciu 
przez rosyjską milicję sprawców mordu na trzech Polakach zabitych przez ich 
partnera handlowego z Kaliningradu570.

Polityka zagraniczna

W pierwszym styczniowym numerze 1994 roku tygodnik poinformował w rub-
ryce „Na świecie” o spłacaniu długu zaciągniętego przez Rosjan u Węgrów 
w formie samolotów Mig-29571. W rubryce „Na świecie” numeru czwartego 
napisano, że w stolicy Rosji prezydent USA i Rosji podpisali deklarację mo-
skiewską popierającą przemiany rynkowe w obydwu państwach. Jednocześnie 
zawarto porozumienie w sprawie likwidacji rakiet atomowych i odwrócenia ra-
kiet skierowanych z Rosji na USA572.

W numerze 19 z 1994 roku tygodnik przekazał czytelnikom informację 
o wizycie premiera Izraela Icchaka Rabina w Moskwie, gdzie podpisano kilka 
umów handlowych573. 

W rubryce „Na świecie” numeru 35 z 1994 roku tygodnik opublikował wy-
powiedź przedstawiciela rosyjskiego MSZ, który stwierdził, że roszczenia Esto-
nii dotyczące obwodu pskowskiego i leningradzkiego są bezprawne574.

W numerze 37 tygodnik poinformował czytelników o wizycie w Rosji pre-
zydenta Chin Jijanga Zemina. Prezydenci omówili kwestię zachodniej granicy 
państwa i stosunków gospodarczych między krajami575.

W pierwszym październikowym numerze z 1994 roku tygodnik pisał o spot-
kaniu królowej angielskiej Elżbiety II z prezydentem Jelcynem w Moskwie. Pre-

569  M. Ostrowski, Dwie głowy orła, „Polityka” 1994, nr 49, s. 1.
570  „Polityka” 1994, nr 48, s. 2.
571  „Polityka” 1994, nr 1, s. 2.
572  „Polityka” 1994, nr 4, s. 2.
573  „Polityka” 1994, nr 19, s. 1.
574  „Polityka” 1994, nr 35, s. 2.
575  „Polityka” 1994, nr 37, s. 2.
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zydent bardzo wysoko ocenił obecne relacje między państwami: „stosunki ro-
syjsko- angielskie jeszcze nigdy nie były tak dobre”576. 

Tygodnik w numerze 42 z 1994 roku doniósł o „niedyspozycji” Jelcyna na 
lotnisku w Irlandii, która spowodowała, że nie wysiadł on z samolotu i nie przy-
witał się z premierem Reynoldsem. Jelcyn wysłał do premiera list z przeprosi-
nami, a prasa długo spekulowała, co mogło się naprawdę wydarzyć577. 

Stosunki amerykańsko-rosyjskie

Kolejną informacją z Rosji jest notatka o programie współpracy państw NATO 
– Partnerstwo dla Pokoju; Rosjanie zażyczyli sobie specjalnych warunków 
w stosunku do innych partnerów programu578. 

W kolejnym wydaniu tygodnika opublikowano słowa ministra Pawła Gra-
czowa, ministra obrony Rosji, który określił program Partnerstwa dla Pokoju 
jako nieodpowiadający potrzebom Rosji579.

Wojsko rosyjskie

W ostatnim numerze lipcowym tygodnik poinformował czytelników o wstrzy-
maniu wycofywania wojsk rosyjskich z Estonii nakazem Jelcyna do czasu, gdy 
emerytowanym generałom rosyjskim zostaną zagwarantowane w Rosji „od-
powiednie warunki życia”580. Władze estońskie zaprotestowały jednocześnie 
przeciwko samowolnemu wytyczeniu przez Rosję 466-kilometrowej granicy 
estońsko-rosyjskiej581. 

W numerze 50 z 1994 roku tygodnik napisał o zgrupowaniach wojsk rosyj-
skich w stolicy Czeczenii, co dla jej mieszkańców może oznaczać bliską wojnę582. 

W kolejnym numerze „Polityka” poinformowała o wejściu wojsk rosyjskich 
do Groznego. Prezydent USA w specjalnym oświadczeniu stwierdził, że ten 
konfl ikt jest sprawą wewnętrzną Rosji583. Jednocześnie do Moskwy wybrali się 
z wizytą wiceprezydent Al Gore i sekretarz obrony William Perry na rozmowy 
dotyczące rozszerzenia NATO584. 

W numerze 53 z 1994 roku czytelnicy tygodnika przeczytali o nalotach ro-
syjskich myśliwców na Grozny, w których ucierpiała ludność cywilna585.

576  „Polityka” 1994, nr 40, s. 2.
577  „Polityka” 1994, nr 42, s. 2.
578  „Polityka” 1994, nr 17, s. 2.
579  „Polityka” 1994, nr 20, s. 1.
580  „Polityka” 1994, nr 31, s. 2.
581  „Polityka” 1994, nr 33, s. 2.
582  „Polityka” 1994, nr 50, s. 2.
583  „Polityka” 1994, nr 51, s. 2.
584  „Polityka” 1994, nr 52, s. 2.
585  „Polityka” 1994, nr 53, s. 2.
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W rubryce „Na świecie” numeru 27 tygodnik poinformował o pożegnal-
nej defi ladzie wojsk rosyjskich we wschodnich Niemczech; żołnierze rosyjscy 
otrzymali termin wyjazdu na koniec sierpnia 1994 roku586. 

Temat walk rosyjsko-czeczeńskich podjął Zbigniew Raczyński w kore-
spondencji „Świat według Kremla”. Rosjanie wyposażeni w czołgi, śmigłow-
ce i ciężką broń zamierzali usunąć prezydenta Dudajewa i zaatakować pałac 
prezydenta oraz telewizję – informował dziennikarz. Budynek telewizji zaję-
to bez przeszkód, czołgi, jak relacjonuje autor, jeździły bez celu po mieście; 
w końcu zaatakowane przez wojska Dudajewa wycofały się z ataku. „Tydzień 
po awanturze się okazało, że ofi cerów i żołnierzy werbowała do tajnej operacji 
w Czeczenii federalna służba kontrwywiadu Rosji. Rzekomo bez wiedzy i zgo-
dy Graczowa”587 – pisze Raczyński. Autor nie stawia żadnych prognoz dotyczą-
cych rozwoju dalszej sytuacji, zastanawia się tylko, w jaki sposób kraj, który nie 
potrafi ł zaprowadzić u siebie ładu, chce tworzyć nowy porządek w Europie. 

O sytuacji Czeczeńców krótko wspomniał także Krzysztof  Mroziewicz 
w numerze 52 z 1994 roku. Publicysta stwierdził, że ci muzułmanie i górale 
uczą się od dzieciństwa sztuki wojennej, nie boją się śmierci, dlatego stanowić 
będą dla Rosjan żywą zaporę588. 

Temat wojny kontynuował w korespondencji z Rosji Zbigniew Raczyński, 
pisząc o powodach, którymi kierują się władze rosyjskie w walce z Czeczeńcami. 
A władze argumentowały, że Rosjanie w Czeczenii mają zwalczać „kryminalną 
strefę gospodarczą”589 i utrzymywać integralność tej republiki z pozostałą częś-
cią kraju. Sytuacja wydaje się patowa: wycofanie wojsk byłoby równoznaczne 
z porażką Jelcyna, ich pozostawienie będzie oznaczać ciągłe rozruchy. Niekwe-
stionowanym przez nikogo powodem utrzymywania wojsk rosyjskich w Cze-
czenii są przechodzące przez republikę magistrale, przez które płyną ropa i gaz 
do portów czarnomorskich590. 

Sylwetki osób publicznych

Krzysztof  Mroziewicz przedstawił czytelnikom tygodnika sylwetkę i poglądy 
Władimira Żyrinowskiego. Mroziewicz pisze, że Żyrinowski opublikował już 
swoją autobiografi ę, w której udowadnia swoją „rosyjskość”, choć urodził się 
w stolicy Kazachstanu. Wśród polityków rosyjskich przeważają negatywne oce-
ny na temat Żyrinowskiego: Gorbaczow porównuje go do Hitlera, a człon-
kowie partii demokratycznych nazywają go „faszystą”. Dziennikarz uważa, że 

586  „Polityka” 1994, nr 27, s. 2.
587  Z. Raczyński, Świat według Kremla, „Polityka” 1994, nr 51, s. 10.
588  K. Mroziewicz, Państwo to nie ty, „Polityka” 1994, nr 52, s. 1.
589  Z. Raczyński, Choroba wewnętrzna, „Polityka” 1994, nr 51, s. 12.
590  Ibidem.
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z politycznego punktu widzenia Żyrinowski wygłasza bezsensy: „Jak będę na 
Kremlu – […] – Amerykanie oddadzą Alaskę. Wyślemy okręty na Hokkaido, 
żeby Japończycy zapomnieli o Kurylach”591.

Na pierwszej stronie numeru 6 Adam Krzemiński zapisał wielkimi litera-
mi tytuł: Nie wierzcie własnym oczom, który ma się odnosić do osoby Władimira 
Żyrinowskiego. Od wygranej w wyborach nazwisko polityka nie schodzi z czo-
łówek gazet. Krzemiński zwraca uwagę, że ogromny wpływ na wygraną miały 
działania public relations, które są równie potężnym narzędziem jak reklama dla 
marketingu. 

Wszyscy – również my, dziennikarze – jesteśmy wciąż poddawani świadomej i nieświadomej 
manipulacji. Dobór modnych tematów w TV i prasie, ilość czasu antenowego czy miejsca 
w gazecie poświęcanego danej sprawie, znikanie i powracanie tematów, problemów, obrazów, 
ocen – to wszystko wpływa na postrzeganie świata, zmiennych hierarchii i na nasze reakcje592.

Cały ten komentarz odnosi się do wygranej Żyrinowskiego, którego zwycię-
stwo przypomina udział w wyborach w Polsce Stanisława Tymińskiego. Media 
często popełniają błędy, a te największe z nich z uwagi na konsekwencje rynko-
we nie poprawiają swoich pomyłek i nie publikują sprostowań – podsumowuje 
Krzemiński. 

W rubryce „Na świecie” z numeru 14 z 1994 roku tygodnik poinformował 
krótko czytelników, że Żyrinowski został wyrzucony z Turcji w 1969 roku, po-
nieważ odkryto, że jest agentem KGB593.

Zbigniew Raczyński zrelacjonował w tym samym wydaniu kongres partii 
Żyrinowskiego, który odbył się w Moskwie w Centralnym Domu Turysty i któ-
rego był uczestnikiem. Pierwszego dnia kongresu Żyrinowski stwierdził dość 
kategorycznie, że chce powrotu starych granic ZSRR i dlatego należy przesu-
wać słupy graniczne. Drugiego dnia, jak relacjonuje korespondent, powołano 
do życia Związek Państw Słowiańskich, a jego przewodniczącym został Żyri-
nowski594. Raczyński zwrócił jednak uwagę czytelników „Polityki” na pewien 
szczegół z prywatnego życia Żyrinowskiego, który ujawniła agencja Associated 
Press. Z dokumentów znalezionych w archiwum w Ałma-Acie, miejscu uro-
dzenia polityka, wynika, że Żyrinowski jest synem Izaaka Eidelsteina, drugiego 
męża matki Władimira, a pierwszy mąż, który nazywał się Żyrinowski, zmarł 
półtora roku przed narodzinami Władimira. Jak się okazało, Władimir zmie-
nił urzędowo nazwisko na Żyrinowski, gdy tylko stał się pełnoletni. Publicysta 
ocenił, że żydowskie korzenie w ZSRR mogły przeszkodzić w karierze temu 
politykowi595. 

591  K. Mroziewicz, Wakacje na Kubie dla wszystkich, „Polityka” 1994, nr 1, s. 17.
592  A. Krzemiński, Nie wierzcie własnym oczom, „Polityka” 1994, nr 6, s. 1.
593  „Polityka” 1994, nr 14, s. 17.
594  Z. Raczyński, Omijajcie góry, lasy, doły, „Polityka” 1994, nr 16, s. 22.
595  Ibidem.
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Powrót Aleksandra Ruckoja do polityki stał się przedmiotem koresponden-
cji z Rosji Zbigniewa Raczyńskiego zatytułowanej Powrót generała. Dziennikarz 
przypomniał czytelnikom czasopisma, że Ruckoj działa w polityce od 1989 
roku, jego komunistyczne poglądy nie są dla nikogo tajemnicą, jak również nie-
chęć do Gorbaczowa. Jak informuje dalej publicysta, Ruckoj został doceniony 
przez pisarkę przemówień prezydenta Rosji, Ludmiłę Pichoi, która przekonała 
Jelcyna, że Ruckoja poprze armia, ponieważ jest lotnikiem, bohaterem z Afga-
nistanu, oraz kobiety, gdyż ma aparycję aktora596. Raczyński przypominał czy-
telnikom, że Ruckoj na stanowisku wiceprezydenta utrzymał się dwa tygodnie, 
a parlament w rezultacie zarządzenia Jelcyna ostrzelano 4 października 1993 
roku i wiceprezydent musiał się zwrócić z prośbą o pomoc do obcych ambasad. 
Za utworzenie z Chasbułatowem opozycji antyjelcynowskiej spędził pół roku 
w więzieniu. Po jego opuszczeniu zwołał drugi kongres swojej partii – Naro-
dowej Partii Wolnej Rosji, w trakcie którego rozprawił się z ludźmi, którzy nie 
poparli go w październiku. Autor tekstu formułuje pesymistyczne wnioski co 
do powrotu na rosyjską scenę polityczną tego pułkownika: „[…] okazał się 
złym organizatorem, kiepskim przywódcą, to jeszcze ujawnił, że jest politykiem 
nieobliczalnym i niesterowalnym”597. 

Komentarze, prognozy

„Polityka” opublikowała dodatkową korespondencję wyjaśniającą przyczy-
ny pewnego incydentu. Jak donosi w artykule Zbigniew Raczyński, samolot 
z prezydentem Rosji latał nad irlandzkim lotniskiem przez godzinę, w końcu 
wylądował, ale zamiast prezydenta wysiadł wicepremier Oleg Soskowiec. Wice-
premier stwierdził, że prezydent źle się czuje i jest bardzo zmęczony. Samolot 
odleciał więc do Moskwy, gdzie prezydent poinformował dziennikarzy na lotni-
sku, że przespał 18 godzin lotu i nikt go nie obudził598. Jak pisze dalej Raczyń-
ski, opozycja antyjelcynowska natychmiast podchwyciła ten fakt i stwierdzono 
publicznie, że incydent w Irlandii to efekt nadużycia przez prezydenta alkoholu. 
Argumentowano, że prezydent zawsze znikał na kilka dni w ważnych momen-
tach dla kraju i nawet Clinton nie mógł się do niego dodzwonić. W Rosji zdro-
wie najważniejszej osoby w państwie było zawsze pilnie strzeżone, ale nie da się 
ukryć, że Jelcyn od dawna choruje na niedomykalność zastawek w sercu, co wi-
dać gołym okiem na materiałach telewizyjnych (opuchnięta twarz, ciężki chód 
spowodowany obrzękiem nóg itd.). Według korespondenta „Polityki” irlandzki 

596  Z. Raczyński, Powrót generała, „Polityka” 1994, nr 24, s. 16.
597  Idem, Powrót generała, „Polityka” 1994, nr 25, s. 26.
598  Idem, Irlandzki sen Jelcyna, „Polityka” 1994, nr 42, s. 8. Prezydent wyraził zdziwienie słowami 

wicepremiera, który powiedział, że lot z Seattle trwał 17 godzin. Według szacunków przygotowanie 
wizyty Jelcyna w Shannon kosztowało 0,5 mln funtów.
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incydent przeszedł bez większego echa w rosyjskich środkach masowego prze-
kazu, ponieważ służby prasowe Kremla ocenzurowały pytania dziennikarzy, 
których zaproszono na konferencję prasową599. 

Zbigniew Raczyński w obszernym artykule Białe, czerwone, czarne opisał po-
wolne powracanie Rosji do Euroazji. Zdaniem autora to co najgorsze po trzech 
latach prezydentury Jelcyna to obniżenie poczucia wielkości narodu, co w od-
czuciu Rosjan jest gorsze od problemów gospodarczych, przestępczości i biedy. 
Na tym rozgoryczeniu skorzystał nacjonalista Żyrinowski; Raczyński uważa, że 
jego poglądy można nazwać „geopolitycznym nacjonalizmem imperialnym”600. 
Minister Kozyriew ciągle wraca w swoich przemówieniach do szczególnej roli 
Rosji i obronie prawosławia za granicami Rosji, co publicyście bardzo przypo-
mina hasła euroazjatyzmu. 

W związku z wydarzeniami w Czeczenii „Polityka” poprosiła o wypowiedź 
dwóch polityków i ustosunkowanie się do tej kwestii, która w opinii międzyna-
rodowej została uznana za sprawę wewnętrzną Rosji. Zbigniew Brzeziński oce-
nił, że z formalnego punktu widzenia, czyli prawa międzynarodowego i kon-
wencji takich jak karta ONZ, rzeczywiście jest to sprawa federacji, ale ta sprawa 
ma szerszy wymiar moralny. Czeczeńcy symbolizują odważnych ludzi, którzy 
nie boją się przeciwstawić „imperialistycznemu jarzmu”. Dlatego nie można 
milczeć: „[…] tylko wyrażanie nadziei, że ład zostanie przywrócony, jest posta-
wą na poziomie Żyrinowskiego”601.

W podobnym tonie wypowiedział się dla tygodnika Krzysztof  Skubiszew-
ski, w całej sytuacji dostrzegł różne aspekty: prawne, polityczne, moralne, go-
spodarcze. To co mogą zrobić inne państwa, to przypomnieć Rosji, że obo-
wiązują ją normy prawne chroniące prawa człowieka. Profesor zastanawia się 
nad sformułowaniem „sprawa wewnętrzna Rosji” i stwierdza, że to po prostu 
kwestia nieuregulowana przez prawo międzynarodowe, np. zalecenia ONZ lub 
dokumenty KBWE (obecnie OBWE). Skubiszewski uważa, że bardzo waż-
ny jest w tej sprawie aspekt moralny: „W polityce nie wolno abstrahować od 
moralności”602. 

Gospodarka

W numerze 43 z 1994 roku Zbigniew Raczyński w obszernej korespondencji 
z Moskwy doniósł o krachu rubla rosyjskiego związanym z działalnością opo-
zycji antyjelcynowskiej. Takie jest przynajmniej ofi cjalne stanowisko prezydenta, 

599  Ibidem.
600  Z. Raczyński, Białe, czerwone, czarne, „Polityka” 1994, nr 4, s. 18.
601  Kolejna wojna w Europie, „Polityka” 1994, nr 53, s. 8 (wypowiedź dla tygodnika, tytuł pochodzi 

od redakcji).
602  Ibidem.
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który uważa, że istnieje grupa banków fi nansujących opozycję i Żyrinowskiego, 
którzy dążą za wszelką cenę do zahamowania reform gospodarczych. Raczyń-
ski opisuje, że kurs dolara ustalany przez Bank Centralny łagodnie wzrastał 
o kilkanaście rubli od początku roku aż do września, gdy gwałtownie spadł 
o kilka rubli (szybciej zaś rosła infl acja), a 11 października 1994 roku wzrósł 
do poziomu 3736 rubli, rubel natomiast stracił na wartości 30 procent. W re-
zultacie stracili importerzy, a zyskali eksporterzy603. Na reakcję prezydenta nie 
trzeba było długo czekać, Jelcyn bardzo pośpiesznie zdymisjonował ministra 
fi nansów Dubynina, a do Dumy przesłał propozycję odwołania prezesa Banku 
Centralnego Wiktora Gieraszczenki604. 

W 5 numerze w rubryce „Na świecie” tygodnik przytacza komentarz dzien-
nika „Izwiestia”, które napisały, że premier Czernomyrdin odsunął od siebie 
reformatorów Gajdara i Fiodorowa oraz zachodnich ekonomistów Jeffreya 
Sachsa i Andersa Aslunda. Dla dziennika oznacza to, że premier chce umocnić 
swoje stanowisko i uniezależnić się od prezydenta605.

Społeczeństwo 

Pierwszą stronę numeru 17 z 1994 roku zajęły pogłoski o moskiewskim puczu, 
którego różne wersje są badane przez prokuraturę i służby bezpieczeństwa. 
Reakcja moskwian na te informacje była zdaniem dziennikarza dość obojętna; 
wygląda na to, że społeczeństwo ma już dość polityki – pisze w artykule Witajcie 
w naszej bajce Zbigniew Raczyński606. Miasto zdaje się żyć swoim życiem, rozwija 
się kultura, ceny w sklepach odpowiadają tym w światowych metropoliach, ale 
równie szybko rozwinęły się korupcja i przestępczość zorganizowana. Publi-
cysta próbował się dowiedzieć, czy polscy biznesmeni nie płacą haraczu mafi i, 
podobnie zaprzyjaźniony dziennikarz z Niemiec usiłował uzyskać te informacje 
od biznesmenów niemieckich, ale obydwaj napotkali jedynie mur milczenia607. 

W rubryce „Na świecie” z numeru 45 z 1994 roku „Polityka” poinformo-
wała czytelników o masowych protestach w zakładach przemysłowych w Rosji 
z powodu niewypłacania pensji pracownikom608.

Natalia Chyżko przygotowała do wydania 27/1994 publikację Mafi a, czyli 
władza poświęconą problemowi mafi i w Rosji. Autorka cytuje w lidzie dane 
Rosyjskiej Akademii Nauk, z których wynika, że 80 procent akcji i czeków spry-
watyzowanych przedsiębiorstw jest w rękach mafi i. Chyżko odtwarza też model 
rosyjskiego człowieka z mafi i: „przeważnie są to ludzie o typowych radzieckich 

603  Z. Raczyński, Pętla Gieraszczenki, „Polityka” 1994, nr 42, s. 9.
604  Ibidem.
605  „Polityka” 1994, nr 4, s. 2.
606  Z. Raczyński, Witajcie w naszej bajce, „Polityka” 1994, nr 17, s. 1.
607  Ibidem, s. 19.
608  „Polityka” 1994, nr 45, s. 2.
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życiorysach, zintegrowani ze społeczeństwem, żyjący i działający otwarcie. […] 
Chętnie opowiadają o tym, co robią, jak żyją, z czego czerpią dochody, chociaż 
nic o mnie nie wiedzieli, poza tym, że jestem dziennikarzem z zagranicy”609. 
Według szacunków w Rosji działa około dwa i pół tysiąca grup przestępczych. 
Proceder działania takich grup jest prosty: biznesmeni, którzy chcą coś ukryć 
przed państwem, płacą haracze takim grupom i są przez nich jednocześnie 
chronieni. Jak wyjaśnia Chyżko, przyczyniło się do tego w znacznej mierze 
państwo, narzucając m.in. siedemdziesięcioprocentowy podatek dochodowy od 
prywatnych biznesmenów. Nic nie wskazuje również na to, żeby prawo podat-
kowe i karne w Rosji miało się w najbliższym czasie zmienić610.

Zbigniew Raczyński przygotował do numeru 34 z 1994 roku ciekawą kore-
spondencję z Moskwy o tajemniczej spółce MMM, której upadek latem 1994 
stał się głośniejszy w Rosji od przyjazdu Sołżenicyna i wojny w Bośni. Spółka 
weszła na rynek rosyjski z kapitałem zakładowym 50 dolarów, w najlepszym 
okresie akcje fi rmy miały wartość 55 dolarów, w najgorszym spadły do jed-
nego dolara. Firma miała zgodę na emisję akcji, które można było zakupić 
w kioskach, a jej pieniądze nie były nigdzie inwestowane, więc tworzyła się 
pusta piramida. Blisko 10 milionów Rosjan powierzyło tej spółce z ograniczoną 
odpowiedzialnością swoje oszczędności, aż do czasu, gdy niezwykłą popular-
nością fi rmy zainteresowały się władze i akcje zaczęły gwałtownie spadać611. 
Jak komentuje korespondent „Polityki”, wszystkie te działania były do końca 
zgodne z prawem, chociaż ostatecznie właściciela Siergieja Mawrodiego aresz-
towano z powodu niepłacenia podatków w innej fi rmie. Jakie wnioski można 
wyciągnąć z tej historii? Raczyński uważa, że Rosjanie kupowali swoje marzenia 
o lepszym życiu, a cała afera pokazała ich naiwny charakter: „[…] łatwowier-
ność rosyjskiego społeczeństwa, jego manipulacje ze strony mass mediów oraz 
bardzo swoiste pojmowanie rynku i rynkowego kapitalizmu”612. 

„Polityka” powróciła również w numerze 36 z 1994 roku do tematu upadłej 
fi rmy MMM, która obiecywała Rosjanom szybkie kilkudziesięcioprocentowe 
zyski. Od strony prawnej brakuje w Rosji jakiegokolwiek nadzoru nad papie-
rami wartościowymi, więc fi rma, która stworzyła tzw. łańcuszek, wykorzysta-
ła po prostu naiwność Rosjan613. Jak się okazuje, w Rosji istnieją jeszcze inne 
fundusze inwestycyjne, które zgromadziły bony prywatyzacyjne tzw. vouchery 
i obiecują wysokie zyski klientom bez informowania, w jaki sposób zamierzają 
je osiągnąć. Jak wyjaśniła autorka tekstu Justyna Martecka, taki fundusz może 
posiadać maksymalnie 10 procent akcji przedsiębiorstwa, a zwykle dochodzi 

609  N. Chyżko, Mafi a, czyli władza, „Polityka” 1994, nr 27, s. 20.
610  Ibidem.
611  Z. Raczyński, Buty dla żony i willa w Paryżu, „Polityka” 1994, nr 35, s. 17.
612  Ibidem.
613  J. Martecka, Makaron w betonie, „Polityka” 1994, nr 36, s. 4.
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do tzw. spekulacji, czyli zawyżania lub zaniżania kursu akcji. Dziennikarka pod-
kreśliła, że w Rosji istnieje ogromne ryzyko inwestycyjne, prawdziwą wartość 
spółek i przedsiębiorstw znają jedynie najwyższa kadra i/lub ministerstwo. Je-
den z informatorów autorki stwierdził, że tego ryzyka można uniknąć na dwa 
sposoby: „trzeba mieć dojścia do informacji” i „inwestować w pewniaków”614.

10. Wizerunek USA w „Polityce” – 1994 rok

Polityka wewnętrzna

W numerze 11 z 1994 roku tygodnik opublikował nowe informacje z USA, 
gdzie pierwsze miejsce w mediach i polityce zajmuje afera Whitewater dotyczą-
ca zysków niejasnego pochodzenia małżeństwa Clintonów. W związku ze skan-
dalem został zwolniony prawnik Białego Domu i trwa śledztwo w tej sprawie615. 

W rubryce „Na świecie” z numeru 35 z 1994 roku zamieszczono wyniki 
najnowszych sondaży zaufania społeczeństwa dla Clintona w USA: popiera go 
44 procent badanych, co oznacza sześcioprocentowy spadek w ciągu dwóch 
tygodni616.

W rubryce „Na świecie” tygodnik poinformował o nowej poprawce Browna 
uchwalonej przez Kongres USA zezwalającej na sprzedaż amerykańskiej broni 
krajom Europy Wschodniej617. 

Na pierwszą stronę numeru 47 z 1994 roku trafi ł artykuł Tomasza Lisa zaty-
tułowany W prawo zwrot odnoszący się do klęski partii demokratycznej w wybo-
rach do Kongresu. Jak argumentuje autor, utworzenie nowych pięciu milionów 
miejsc pracy oraz mniejszy defi cyt budżetowy nie przekonały społeczeństwa, 
w którego odczuciu niewiele się jeszcze zmieniło. „A jeśli cokolwiek się zmieni-
ło, ludzie bali się, że to tylko na chwilę i zaraz będzie jeszcze gorzej” – stwierdza 
dziennikarz618. 

Polityka zagraniczna

W rubryce „Na świecie” tygodnik pisze o nowych wizytach zagranicznych Clin-
tona w Brukseli, Kijowie i Moskwie619. 

Krzysztof  Mroziewicz w publikacji Clintonada przedstawił pierwsze rezulta-
ty wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych w Europie i w Rosji. Wizyta Clin-

614  Ibidem, s. 4.
615  „Polityka” 1994, nr 11, s. 2.
616  „Polityka” 1994, nr 35, s. 2.
617  „Polityka” 1994, nr 42, s. 2.
618  T. Lis, W prawo zwrot, „Polityka” 1994, nr 47, s. 1.
619  „Polityka” 1994, nr 4, s. 2.
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tona w Brukseli przyniosła rozczarowanie polskim politykom po ujawnieniu 
szczegółów programu Partnerstwo dla Pokoju, a dodatkowo sekretarz praso-
wy prezydenta Jelcyna oświadczył, że rozszerzenie NATO „rozwścieczy armię 
rosyjską”620. W Moskwie najważniejszą decyzją po tej wizycie jest rezygnacja 
ze stanowiska wicepremiera Rosji Gajdara, który nie zamierzał współpraco-
wać z prezydentem działającym na podstawie dekretów. Mroziewicz, opisując 
tę wizytę w dość ironicznym tonie, napisał, że podróże Clintona po krajach po-
łączył instrument muzyczny – saksofon, na którym Clinton grał w Belgii, Ki-
jowie i Moskwie. Ogólnie wizytę Clinton uważa za udaną, podobnie jak Jelcyn, 
utwierdzony w przekonaniu, że bez Rosji nic nie można zrobić w Europie621.

W rubryce „Na świecie” z numeru 7 z 1994 roku „Polityka” poinformowała 
swoich czytelników o zmianie sekretarza obrony USA. Jednocześnie tygodnik 
napisał o zniesieniu istniejącego od 19 lat embarga handlowego USA z Wiet-
namem622.

Z kolei w polityce zagranicznej USA dominują sprawy chorwacko-bośnia-
ckie. W Waszyngtonie przedstawiciele obydwu stron podpisali porozumienie 
w sprawie utworzenia federacji623. 

W rubryce „Na świecie” z numeru 12 z 1993 roku tygodnik zamieścił dwie 
nowe informacje o polityce zagranicznej USA: pierwsza o wizycie Warrena 
Christophera w Chinach i rozmowach na temat praw człowieka uznanych za 
ingerencję w sprawy wewnętrzne państwa; druga notatka dotyczyła przyjazdu 
do stolicy USA premiera Izraela, który chce przywrócenia rozmów pokojowych 
z Palestyńczykami624. 

W numerze 23 „Polityka” opublikowała wzmiankę o przedłużeniu przez 
USA klauzuli najwyższego uprzywilejowania dla Chin w dziedzinie handlu; ty-
godnik podkreślił, że nie wzięto pod uwagę, jaki jest obecnie stan przestrzega-
nia praw człowieka w tym kraju625.

W numerze 36 z 1994 roku tygodnik opublikował obszerny artykuł Krzysz-
tofa Mroziewicza poświęcony obecnym relacjom amerykańsko-kubańskim. Jak 
donosi dziennikarz, w ostatnich tygodniach do wybrzeży Florydy przypłynęło 
około tysiąca Kubańczyków. USA mają problemy z przyjęciem tylu imigrantów, 
którym wcześniej przyznawano status uchodźcy, a teraz odsyła się ich do bazy 
Guantanamo. Mroziewicz wyjaśnił czytelnikom, że Kuba najwięcej ucierpiała 
wskutek rywalizacji USA – ZSRR, a najbardziej przyczynił się do tego „wasal 
Moskwy” – Fidel Castro, który zezwolił na montaż rakiet i zainstalowanie na-

620  K. Mroziewicz, Clintonada, „Polityka” 1994, nr 4, s. 19.
621  Ibidem.
622  „Polityka” 1994, nr 7, s. 2.
623  „Polityka” 1994, nr 11, s. 2.
624  „Polityka” 1994, nr 11, s. 2.
625  „Polityka” 1994, nr 23, s. 2.
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słuchów elektronicznych Amerykanów. Publicysta reasumuje, że nałożenie cał-
kowitej blokady przez USA na Kubę spowodowało, że kraj nie ma praktycznie 
swojej gospodarki, a wiele dziedzin w ogóle się nie rozwinęło626.

Na pierwszej stronie numeru 39 z 1994 roku „Polityka” poinformowała 
czytelników o operacji amerykańskiej na Haiti pod hasłem „Podtrzymać de-
mokrację”. Strona amerykańska argumentuje, że zamierza umożliwić nowemu 
prezydentowi Jeanowi Aristidowi przekazanie władzy. W negocjacje z juntą 
wojskową osobiście zaangażował się były prezydent Jimmy Carter. Siły amery-
kańskie będą na Haiti wspomagane przez kilkudziesięciu żołnierzy z Polski627.

Tomasz Lis na pierwszej stronie numeru 41 z 1994 roku zrelacjonował dla 
czytelników tygodnika kulisy spotkania w Waszyngtonie prezydentów Clinton – 
Jelcyn. Jak pisze korespondent, prezydent Jelcyn przyjechał do USA zadowolo-
ny, ponieważ sytuacja ekonomiczna Rosji poprawiła się, również Clinton mógł 
się pochwalić, że postawił na właściwego człowieka, gdy sytuacja w Rosji wyda-
wała się beznadziejna. Dziennikarz ocenił spotkanie jako wyjątkowo przyjazne: 
„Gospodarze szczególnie starali się, by na całej eskapadzie nie ucierpiał prestiż 
Jelcyna w Rosji, do czego doszło w zeszłym roku w Vancouver, kiedy zarzucono 
mu prozachodnie skrzywienie i wpędzanie Rosji w zależność od Ameryki”628. 
Jak relacjonuje dalej dziennikarz, Jelcyn postarał się, by tym razem powrócić do 
kraju z konkretnymi rozwiązaniami, spotkał się w tym celu z przedstawiciela-
mi fi rm samochodowych, telekomunikacyjnych i energetycznych, obiecując im 
szybkie zmiany w rosyjskim systemie podatkowym ułatwiające inwestycje za-
graniczne. Zdaniem Lisa, jedynym problemem w czasie spotkania była obecna 
polityka zagraniczna obydwu państw, ponieważ lista odmiennie prowadzonych 
spraw międzynarodowych jest dość długa. Po pierwsze, zniesienie embarga na 
sprzedaż broni muzułmanom w Bośni, po drugie rządy junty wojskowej na 
Haiti, po trzecie, kwestia wpływów w bogatym w ropę Azerbejdżanie. Podsu-
mowując listę spraw, Lis porównał ją do dań serwowanych w czasie ofi cjalnej 
kolacji: „Niby jedno się z drugim gryzło, ale razem było całkiem strawne”629. 
A zatem o wizycie można powiedzieć, że była z pewnością udana i nie zakoń-
czyła się na obietnicach bez pokrycia. 

626  K. Mroziewicz, Defi delada, „Polityka” 1994, nr 36, s. 10.
627  „Polityka” 1994, nr 39, s. 2.
628  T. Lis, Łosoś z gryczaną, „Polityka” 1994, nr 41, s. 1.
629  Ibidem, s. 13.
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Stosunki polsko-amerykańskie

Marcin Meller w tekście Dotknięcie wielkiej dłoni opisał przebieg wizyty Billa Clin-
tona w Warszawie. Od razu na wstępie zaznaczył, że ten przyjazd znacznie 
różni się od wizyt poprzednich prezydentów USA, które cieszyły się ogromną 
popularnością. „Giełda opinii była wyjątkowo zgodna – pisze Meller – gład-
kie słowa i obietnice pieniędzy mają odwrócić uwagę od konkretów dotyczą-
cych NATO”630. Jak relacjonuje dziennikarz, większość ludzi, którzy przybyli 
na Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie, była oczarowana spotkaniem 
z prezydentem.

Z krótkiego tekstu Krzysztofa Mroziewicza dołączonego do artykułu Mel-
lera i zatytułowanego Najtańsza podróż prezydenta czytelnicy dowiedzieli się, że 
„prezydent Clinton podkreślił uprzejmie, że stopa wzrostu gospodarczego Pol-
ski w ostatnim roku była wyższa od tego samego wskaźnika w USA”631. Autor 
podkreślił, że Ameryka każdego roku przeznacza na pomoc fi nansową dla Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej około 340 milionów dolarów i nadal utrzymuje 
swoje wojska w Europie. Na zakończenie tekstu Mroziewicz zacytował słowa 
prezydenta Wałęsy po wyjeździe Clintona: „nie jestem zawiedziony”, co autor 
zinterpretował jako „jestem niezadowolony”632.

W związku z wizytą Clintona do Polski przyleciało wielu dziennikarzy, rów-
nież stały felietonista „Polityki” Daniel Passent. Przyjęcie prezydenta USA 
w Polsce było jednak dla publicysty dużym zaskoczeniem, ponieważ uważał, że 
Polska to kraj proamerykański, a w polskim parlamencie Clinton został przywi-
tany oklaskami na miarę polskiego ministra. Mało tego – polska prasa skryty-
kowała Clintona zwłaszcza za to, że jest zwolennikiem przerywania ciąży, rów-
nież sposób prowadzenia przez prezydenta polityki zagranicznej ma w Polsce 
słabe poparcie. Z kolei dla Passenta zupełnie nie do przyjęcia był strój polskich 
posłów: koszule bez krawatów, sportowe koszulki polo, czyli ubrania, których 
powstydziłby się „woźny na Kapitolu”633. Passent wyjaśnił czytelnikom tygo-
dnika, że nie do końca słusznie krytykują prezydenta: „Grymasy, że Clinton dba 
o swój wizerunek w Ameryce i o jej – a nie nasze interesy – nie ma sensu. Toż 
to jest prezydent Stanów Zjednoczonych, a nie Rzeczypospolitej”634.

Stosunki rosyjsko-amerykańskie

W rubryce „Na świecie” z numeru 13 z 1994 roku tygodnik cytuje słowa 
Zbigniewa Brzezińskiego, który w przemowie do amerykańskiego Kongresu 

630  M. Meller, Dotknięcie wielkiej dłoni, „Polityka” 1994, nr 29, s. 10.
631  K. Mroziewicz, Najtańsza podróż prezydenta, „Polityka” 1994, nr 29, s. 10.
632  Ibidem.
633  D. Passent, Wiwat wszystkie Stany, „Polityka” 1994, nr 30, s. 26.
634  Ibidem.
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stwierdził, że należy zmienić podejście do rozszerzenia NATO. „Uległość USA 
wobec Rosji jest zła dla Europy”635.

W numerze 50 z 1994 roku „Polityka” poinformowała o specjalnym oświad-
czeniu prezydenta USA, który stwierdził, że wejście wojsk rosyjskich do Gro-
znego jest sprawą wewnętrzną Rosji636. 

W numerze 53 z 1994 roku czytelnicy tygodnika przeczytali wypowiedź 
Jamesa Collinsa z departamentu stanu o rozszerzeniu NATO: „Daliśmy jasno 
do zrozumienia, że USA nie uznają rosyjskiej strefy interesów w Europie czy 
gdziekolwiek indziej”637. Ten cytat zamyka informacje na temat Stanów Zjed-
noczonych w 1994 roku.

Mariusz Borkowski w publikacji zatytułowanej USA – Irak – Rosja – ropa 
odniósł się do rozmowy amerykańskiego sekretarza stanu i ministra spraw 
zagranicznych Rosji w Nowym Jorku dotyczącej kwestii irackiej. Jak wyjaśnił 
publicysta, Rosja chce odzyskać pieniądze od Irakijczyków za broń i sprzęt cy-
wilny, ale z powodu embarga nałożonego na ropę Husajn nie może jej nigdzie 
sprzedać. Scenariusz szybkiego zniesienia embarga, jak ocenia autor, jest mało 
prawdopodobny, ponieważ spowodowałoby to spadek zysków Kuwejtu i Ara-
bii Saudyjskiej638.

Komentarze, prognozy

„Polityka” opublikowała obszerną analizę afery Whitewater, na której od pew-
nego czasu skupia się opinia publiczna w Stanach Zjednoczonych. Autorka 
tekstu Ewa Szymańska wyjaśniła, że nazwa afery pochodzi od niezagospoda-
rowanej ziemi Clintonów w stanie Arkansas. Dużo niejasności wnoszą również 
bankructwo fi rmy pożyczkowo-oszczędnościowej z miasteczka Little Rock 
w Arkansas i związki Clintonów z tą fi rmą. Jak donosi korespondentka, w pra-
sie amerykańskiej aż roi się od domysłów na ten temat, i przypomina, że 20 lat 
temu sytuacja wyglądała bardzo podobnie, gdy wyszła na jaw afera Watergate 
i Biały Dom też próbował tuszować sprawę, zaprzeczać faktom, a w rezultacie 
Nixon złożył dymisję ze stanowiska prezydenta. Autorka stawia tezę, że dzi-
siaj administrowanie w Waszyngtonie jest bardzo trudne, ponieważ jest się cały 
czas na celowniku prasy: „Media są agresywniejsze w eksponowaniu wszelkich 
nieprawidłowości, a społeczeństwo mniej niż dawniej tolerancyjne, wobec po-
tknięć postrzeganych jako uchybienia etyczne”639. Jak na razie notowania Clin-
tona mocno spadły, a społeczeństwo amerykańskie czeka na poważne docho-
dzenie. 

635  „Polityka” 1994, nr 13, s. 17.
636  „Polityka” 1994, nr 50, s. 2.
637  „Polityka” 1994, nr 53, s. 2.
638  M. Borkowski, USA–Irak–Rosja–ropa, „Polityka” 1994, nr 45, s. 12.
639  E. Szymańska, Mętna woda, „Polityka” 1994, nr 12, s. 19.
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W związku z przyjazdem prezydenta Clintona do Polski pierwszą stronę 
28 numeru „Polityki” zajęła analiza obecnego stanu polityki zagranicznej USA, 
którą Marek Ostrowski nazywa „chwiejną” i „słabą”. Skoro światowemu bez-
pieczeństwu nie zagraża już Rosja, to przecież od Ameryki wymaga się przy-
wództwa. Dziennikarz stwierdza, że krytykować Amerykę jest najprościej, ale 
tak naprawdę nie ma innego kraju na świecie, który fi nansowo lub militarnie 
mógłby się podjąć roli „światowego policjanta”640. Publicysta ocenia pozytyw-
nie politykę krajową Clintona; w tej dziedzinie bowiem prezydent może się już 
pochwalić kilkoma sukcesami. 

W tym samym wydaniu „Polityka”, odnosząc się do poprawki senatora 
Browna, poinformowała czytelników, że Waszyngton w końcu zmienił nieco 
stanowisko wobec krajów Europy Środkowej na bardziej uprzywilejowane. Ma-
rek Ostrowski napisał, że tym krokiem USA pokazały, że Rosja to nie tylko 
partner, ale także rywal, co nie zmienia faktu, że tendencja numer jeden w re-
lacjach z władzami rosyjskimi, czyli „niedrażnienie Rosji”, ma o wiele więcej 
wpływowych zwolenników niż ta druga opcja. Ostrowski uważa, że właśnie 
teraz należy zbliżyć maksymalnie Polskę do NATO, gdy Rosja jest osłabiona, 
a nie czekać, gdy będzie znów wpływowa i silna. Publicysta nie rozumie zacho-
wania i polityki polskich władz: „[…] stosunek Warszawy do Waszyngtonu jest 
cokolwiek dziecinny i bezkrytyczny. I rząd, i opinia publiczna darzą Amerykę 
wielkimi sympatiami i zachwytem, niewiele od niej wymagając”641. 

Na pierwszej stronie numeru 43 z 1994 roku tygodnik opublikował artykuł 
George’a Busha Seniora zatytułowany Kto jest wrogiem?. Były prezydent USA 
pisze o wpływie zimnej wojny na obecne stosunki międzynarodowe w świe-
cie i dochodzi do wniosku, że współczesna sytuacja nie jest szczytem marzeń 
wielu ludzi, ale z pewnością jest lepsza niż dziesięć lat temu. Do palących 
problemów, z którymi trzeba walczyć, należą: nacjonalizm „ekscentrycznego 
Żyrinowskiego”642, terroryzm, narkotyki, groźba proliferacji broni jądrowej 
(choć prezydent jest dumny z umów podpisanych z Gorbaczowem i Jelcynem). 
Jednocześnie Bush przyznał się do osobistej porażki, gdy zapytany przez Lecha 
Wałęsę o los ludzi zatrudnionych w polskiej fabryce czołgów i wobec takiego 
samego pytania pracowników fabryki na Słowacji nie potrafi ł znaleźć właściwej 
odpowiedzi. Na tytułowe: „Kto jest wrogiem?”, Bush odpowiada, że jest to 
niejasna przyszłość. Poglądy prezydenta w artykule są zachowawcze: chce, aby 
poszerzyć NATO o kraje wyszehradzkie, ale nie zamierza też antagonizować 
Rosji. Najważniejsze dla prezydenta są upadek ideologii komunistycznej i za-
kończenie rywalizacji supermocarstw643. 

640  M. Ostrowski, Z krainy arbuzów, „Polityka” 1994, nr 28, s. 10.
641  Idem, Ruchy Browna, „Polityka” 1994, nr 28, s. 10.
642  G. Bush, Kto jest wrogiem?, „Polityka” 1994, nr 43, s. 1.
643  Ibidem.
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Kolejny tekst w numerze zatytułowany Pojedynek ambicji poświęcił tygodnik 
polityce Stanów Zjednoczonych wobec Iraku. Autor publikacji Mariusz Bor-
kowski uważa, że wysłanie przez Clintona grupy około 60 tysięcy żołnierzy 
w rejon Zatoki Perskiej ma udowodnić stanowczość prezydenta w polityce za-
granicznej: „Najpierw więc operacja na Haiti, a teraz sprawa iracka”644 – tłu-
maczy autor. Po dwudziestu miesiącach krytykowania tej polityki, w sondażach 
słupki poparcia dla prezydenta w tej dziedzinie zdecydowanie podskoczyły. 
Publicysta uważa, że skierowanie przez Husajna wojsk blisko granicy z Ku-
wejtem miało odwrócić uwagę świata od Rosji, Bośni i Haiti, tak by w końcu 
zostało zniesione embargo na ropę iracką. 

Sylwetki znanych osób publicznych

W 18 numerze z 1994 roku „Polityka” poinformowała swoich czytelników 
o śmierci Richarda Nixona, pierwszego prezydenta USA, który zrezygnował 
z urzędu prezydenta przed zakończeniem kadencji po ujawnieniu afery Water-
gate645.

Tygodnik opublikował również wywiad współpracownika tygodnika An-
drzeja Garlickiego z Richardem Pipesem z Uniwersytetu Harvarda. Pipes 
opowiedział o tym, jak kierował w USA Grupą B, czyli zespołem doradców 
prezydenta USA monitorującym m.in. rozwój atomowy Rosji na podstawie da-
nych CIA czy Pentagonu. Informacje o istnieniu grupy przedostały się jednak 
do prasy i Pipes dołączył wtedy do grona Narodowej Rady Bezpieczeństwa646. 
Wówczas przygotowywał raporty i opinie dla prezydenta, w których pisał, jakie 
są możliwe konsekwencje pewnych decyzji, wydarzeń, lub osobiście rozmawiał 
z głową państwa na temat Rosji i Europy Wschodniej. Jak twierdzi, zdarzało 
się, że proces decyzyjny w Białym Domu był wynikiem pochopnych analiz, 
większą rolę ogrywały bowiem emocje i przypadek, a zrozumienie tych decyzji 
staje się możliwe jedynie dzięki doświadczeniu. Dziś ta wiedza jest bardzo po-
mocna w wykładaniu historii na Uniwersytecie Harvarda647. 

Daniel Passent w cotygodniowym felietonie zamykającym numer czasopis-
ma próbował wyjaśnić czytelnikom, dlaczego Stany Zjednoczone, które tak 
wysoko cenią wolność i prawa człowieka nie zawsze zachowują się etycznie. 
Argumentacja autora jest prosta: USA stanęły wobec wyboru: „albo ideały albo 
interesy”648; szybki rozwój gospodarczy innych krajów, np. Japonii, powoduje, 
że w Waszyngtonie etykę stawia się na drugim miejscu. Trudno nie zgodzić się 

644  M. Borkowski, Pojedynek ambicji, „Polityka” 1994, nr 43, s. 10.
645  „Polityka” 1994, nr 18, s. 1.
646  A. Garlicki, Zostały zgliszcza, „Polityka” 1994, nr 21, s. 22.
647  Ibidem.
648  D. Passent, Coś w Ameryce pękło, „Polityka” 1994, nr 24, s. 22.
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z autorem, zwłaszcza gdy popiera te słowa jeszcze innymi przykładami, np.: 
sprzedaż broni Iranowi i jednoczesne zaprzeczanie przez prezydenta Busha ca-
łej sprawie; malwersacje fi nansowe wpływowego w Waszyngtonie demokraty 
Dana Rostenkowskiego; wreszcie afera Whitewater. Passent przypomina, że to 
prezydent głosił w kampanii wyborczej hasła moralnego oczyszczenia polityki. 
Publicysta stawia w zakończeniu artykułu tezę o obniżeniu poziomu etycznego 
polityki amerykańskiej, która jest na usługach biznesu i ekonomii649. 

11. Wizerunek Rosji we „Wprost” – 1994 rok

Polityka wewnętrzna

W „Peryskopie” z numeru 11 z 1994 roku tygodnik poinformował czytelni-
ków, że w rosyjskich wyborach prezydenckich w 1996 roku będzie kandydował 
Aleksander Ruckoj. Druga wiadomość dotyczyła Władimira Żyrinowskiego, 
który razem z liderem komunistów mają być przedstawicielami Rosji w Radzie 
Europy650. 

Z „Peryskopu” z numeru 21 z 1994 roku czytelnicy dowiedzieli się, że Rosja 
odrzuciła program Partnerstwa dla Pokoju i że zamierza przedstawić własny 
program bezpieczeństwa w Europie651.

W numerze 23 z 1994 roku stały korespondent „Wprost” w Rosji przygoto-
wał artykuł na temat powstającej grupy interesu, określanej jako „partia wojny”. 
Zdaniem Gontarskiego, postępowe lobby wojskowe dochodzi do głosu, co wi-
dać zwłaszcza po liczbie 150 awansów generalskich w Rosji, Jelcyn zgodził 
się również na przeznaczenie 40 procent z budżetu na cele obronne. W opinii 
jednego z informatorów dziennikarza z Centrum Badań Społeczno-Strategicz-
nych to wskazuje na postępującą militaryzację kraju, ale może też oznaczać, że 
polityka w Rosji będzie uprawiana z pozycji siły652.

W wydaniu 34 „Wprost” opublikował artykuł Marii Graczyk poświęcony 
stosunkom rosyjsko-czeczeńskim. Autorka pisze, że Czeczeńcy to naród, który 
najdłużej nie poddawał się jarzmu rosyjskiemu i radzieckiemu. Trudne warunki 
życiowe spowodowały umocnienie więzi rodzinnych i klanowych narodu oraz 
wykształcenie prawa świętej zemsty. Ostatnio władze czeczeńskie poinfor-
mowały Moskwę, że w razie wysłania kolejnych wojsk na generała Dudajewa 
napotkają one zbrojny opór nie tylko Czeczeńców, ale i Inguszy oraz Dage-
stańczyków653. Na koniec dziennikarka przypominała o symbolicznym geście 

649  Ibidem, s. 7.
650  „Wprost” 1994, nr 11, s. 5.
651  „Wprost” 1994, nr 21, s. 5.
652  W. Gontarski, Partia wojny, „Wprost” 1994, nr 23, s. 23.
653  M. Graczyk, Czeczeński kindżał, „Wprost” 1994, nr 34, s. 56.
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Czeczeńców wobec premiera Czernomyrdina, który otrzymał ozdobny kindżał 
w prezencie. Według tradycji kindżała nie można wykorzystać przeciwko tym, 
którzy go podarowali. Graczyk stawia retoryczne pytanie, czy nie zrobi tego 
ktoś inny654.

Temat Czeczenii powrócił w numerze 50 z 1994 roku w korespondencji 
Gontarskiego zatytułowanej Kaukaski desant. W lidzie wprowadzającym do ar-
tykułu dziennikarz cytuje słowa generała Graczowa, ministra obrony, który po-
wiedział do Jelcyna, że rozwiąże problem czeczeński w ciągu dwóch godzin. 
Gdy w Groznym wzięto za zakładników dziewięciu Rosjan, Jelcyn zapowiedział 
wprowadzenie stanu wyjątkowego. Gontarski przypomina czytelnikom o cha-
rakterze narodu czeczeńskiego: „Czeczeńcy nie są tak spolegliwi jak Inguszo-
wie czy Osetyjczycy, którymi można rządzić za pomocą stanu wyjątkowego”655. 
W opinii korespondenta Rosjanie nie potrafi ą wypracować żadnej konstruktyw-
nej polityki wobec Czeczenii. 

Sylwetki znanych osób

W numerze 1 z 1994 roku tygodnik opublikował dwa artykuły poświęcone 
Władimirowi Żyrinowskiemu. Pierwszy tekst – wywiad przeprowadzony z po-
litykiem przez Marię Graczyk – dotyczył nowych planów działacza sceny poli-
tycznej po wygranych wyborach. Żyrinowski jest przekonany, że wybory prezy-
denckie wygra bez problemu, ubolewa nawet, że zwycięstwo będzie zbyt proste 
jak na jego możliwości. Mało tego: Jelcyn już nie jest wrogiem polityka, Żyri-
nowski jest gotowy współpracować z nim przy formowaniu rządu. Żyrinowski 
uważa, że jako prezydent przyniesie same korzyści dla Rosji. Jego zdaniem kraj 
bardzo traci fi nansowo na embargu broni, a pomoc Zachodu przynosi więcej 
strat niż zysków. Polityk przewidział w swoich planach zmiany granic państwo-
wych z Niemcami, Szwecją, Chinami i Indiami, odnowienie armii oraz wzmoc-
nienie potencjału atomowego kraju656.

Komentarzem do tego wywiadu jest umieszczony obok artykuł Waldema-
ra Gontarskiego zatytułowany Rosjanin czystej krwi. Dziennikarz zapytuje reto-
rycznie w lidzie, czy można kogoś takiego traktować poważnie, skoro w ciągu 
jednego dnia zmienia poglądy o 180 stopni? Odżegnujący się od żydowskiego 
pochodzenia polityk snuje wizję homogenicznego społeczeństwa rosyjskiego 
składającego się z „czystej krwi Rosjan”657. Korespondent „Wprost”, opierając 
się na swoich obserwacjach życia publicznego w Rosji, potwierdza, że Rosja-
nie zaakceptowali populistyczne hasła polityka, choć Gorbaczow stwierdził, 

654  Ibidem, s. 56.
655  W. Gontarski, Kaukaski desant, „Wprost” 1994, nr 50, s. 58.
656  „Wprost” 1994, nr 1, s. 5.
657  W. Gontarski, Rosjanin czystej krwi, „Wprost” 1994, nr 1, s. 48.
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iż wygrana Żyrinowskiego była jedynie wyrazem protestu Rosjan przeciwko 
rządzącym elitom. Ciekawe wyjaśnienie tego zjawiska złożyli na piśmie rosyjscy 
psycholodzy, którzy stwierdzili, że Żyrinowski przy pomocy Kaszpirowskiego 
zahipnotyzował część wyborców i dlatego wygrał658.

Maria Graczyk przygotowała do numeru 4 artykuł poświęcony poglądom 
politycznym Żyrinowskiego. Polityk mówił głośno, że należy znieść republiki 
w państwie i stworzyć nowe gubernie, do których dołączy Polska; najlepszy 
byłby Związek Słowian z siedzibą w Moskwie659. W dalszej części artykułu au-
torka informuje, że po wygranych wyborach Żyrinowski nieco złagodził swoje 
stanowisko i mówił tylko o ustroju demokratycznym.

W wydaniu 7 tygodnika opublikowano wywiad z Żyrinowskim w związku 
z odwołaniem przez niego wizyty w Polsce. Polityk stwierdził, że to ważne 
obowiązki służbowe zatrzymały go w rosyjskim parlamencie, ale „na pociesze-
nie” powiedział czytelnikom, że na pewno wygra wybory prezydenckie w 1996 
roku i wtedy Polacy odetchną z ulgą. Dziennikarz w reakcji na te słowa poin-
formował czytelników, że polityk kłamał, ponieważ 31 stycznia Żyrinowskiego 
nie było w Moskwie, za to przebywał na Bałkanach, a do Polski nie przyje-
chał, gdyż dowiedział się o rozpętaniu nagonki na niego. Moskiewski kore-
spondent „Wprost” wyjaśnia dalej: „[…] wielki udział ma prasa w stworzeniu 
Żyrinowskiego. On sam dobrze wie, że swój żywot polityczny zawdzięcza me-
diom i udzielaniu wywiadów na lewo i prawo – jak sam mówi po kilkadziesiąt 
dziennie”660. 

Pozostając przy osobie rosyjskiego polityka, tygodnik opublikował drugi ar-
tykuł Stanisława Janeckiego pt. Hak na Żyrinowskiego. Dziennikarz powołując się 
na informacje gazet „Der Spiegel” i „Siewodnia”, napisał, że partia polityka zo-
stała założona przez KGB i jest fi nansowana z kont komunistów otworzonych 
w Szwajcarii i Liechtensteinie. Jak donosi dalej publicysta, wywiad niemiecki 
bada związki przedsiębiorców niemieckich powiązanych ze wschodnioniemie-
ckimi komunistami661. 

W rubryce „Ludzie” opublikowano sylwetkę Wiktora Czernomyrdina 
w związku z podpisaniem dekretu o utworzeniu nowego rządu i mianowa-
niu czterech wicepremierów. Z komentarza odredakcyjnego wynika, że ludzie 
ci są zwolennikami ręcznego sterowania gospodarką. „Wprost” przypomina 
o szczeblach kariery Czernomyrdina w przemyśle gazowniczym, aż do objęcia 
przez niego stanowiska premiera w 1992 roku662. 

658  Ibidem, s. 50. 
659  M. Graczyk, Nic, tylko demokracja, „Wprost” 1994, nr 4, s. 32–33.
660  W. Gontarski, Modlitwa dla pokoju, „Wprost” 1994, nr 7, s. 8–9.
661  S. Janecki, Hak na Żyrinowskiego, „Wprost” 1994, nr 4, s. 34–35. 
662  „Wprost” 1994, nr 4, s. 6.
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W rubryce „Ludzie” z 6 numeru z 1994 roku zamieszczono sylwetkę Iwana 
Rybkina, nowego przewodniczącego rosyjskiej Dumy. Jak informuje tygodnik, 
czterdziestosiedmioletni doktor rozpoczął karierę w Partii Agrarnej. W prasie 
rosyjskiej trudno znaleźć coś pochlebnego o polityku, wytyka mu się brak przy-
gotowania prawniczego i brak autorytetu w Dumie663.

Do rubryki „Ludzie” z 10 numeru z 1994 roku przygotował tygodnik syl-
wetkę Witalija Czurkina, wiceministra spraw zagranicznych Rosji. Czurkin 
zapowiedział, iż zbombardowanie Serbów bośniackich spowoduje, że Rosja 
zerwie wtedy stosunki dyplomatyczne z państwami NATO. „Wprost” przypo-
mina, że Czurkin to typowy radziecki dyplomata, pracował w ambasadzie ro-
syjskiej w Waszyngtonie, obronił doktorat z historii, teraz odpowiada za relacje 
z krajami europejskimi664.

W rubryce „Ludzie” tygodnik przygotował informacje na temat Jegora Gaj-
dara i jego nowej partii – Demokratyczny Wybór Rosji. Partia proprezydencka 
stawia sobie za cel umocnienie rubla, szybką prywatyzację, zmiany w systemie 
podatkowym. „Wprost” przypomina, że Gajdar pięć lat temu obronił doktorat 
z ekonomii, pracował również jako dyrektor Instytutu Polityki Ekonomicznej665. 

Komentarze, prognozy

W numerze 2 z 1994 roku „Wprost” opublikował korespondencję eksperta 
w administracji Jelcyna (bez podania imienia i nazwiska) zatytułowaną Zimny 
wrzątek. Autor tak pisze o nowych kompetencjach prezydenta zapisanych w kon-
stytucji: „[…] uprawnienia, jakimi nie może się pochwalić przywódca żadnego 
demokratycznego państwa”666. Co do ustroju państwowego autor przyrównał 
go do tytułowego zimnego wrzątku, co oznacza według niego możliwość ist-
nienia demokratycznej dyktatury, a zatem ustroju, w którym nie ma przemocy, 
terroru, w którym istnieje opozycja, a rządy prowadzone są silną ręką667. 

W numerze 8 z 1994 roku opublikowano wywiad Waldemara Piaseckiego 
z sowietologiem Richardem Pipesem, który uważa, że rozszerzenie granicy 
NATO na Wschód jest dla Rosjan przesunięciem przede wszystkim grani-
cy psychologicznej. Pipes mówi o Rosjanach: „Nie potrafi ą jednak zaakcep-
tować tego, by do Polski wkroczyły wojska amerykańskie, pozajmowały byle 
bazy radzieckie i stanęły u ich granic. Dla Rosji jest to swego rodzaju hańba 
i poniżenie”668. Znaczenie programu Partnerstwo dla Pokoju jest zdaniem so-
wietologa nikłe, rozszerzenie NATO będzie możliwe, gdy Rosja będzie pań-

663  „Wprost” 1994, nr 6, s. 6.
664  „Wprost” 1994, nr 10, s. 6.
665  „Wprost” 1994, nr 29, s. 5.
666  AA, Zimny wrzątek, „Wprost” 1994, nr 2, s. 55–56.
667  Ibidem.
668  W. Piasecki, Bez etnocentryzmu, „Wprost” 1994, nr 8, s. 49.
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stwem z gospodarką rynkową, a na razie większa jest groźba przewrotu antyde-
mokratycznego – ocenia Pipes669.

Stanisław Janecki i Jarosław Giziński analizowali obecną pozycję Rosji 
w świecie i jej relację z sąsiadami. Autorzy uważają, że Rosjanie marginalizują 
stosunki z Chinami i Japonią, ponieważ ważniejsze są dla nich z ekonomiczne-
go punktu widzenia kraje zachodnioeuropejskie. Rosjanie uznają za równego 
partnera Stany Zjednoczone, choć słabość Rosji wobec Ameryki widoczna jest 
gołym okiem: zastój w reformach, wielka infl acja, duże bezrobocie. Na po-
twierdzenie tej tezy autorzy cytują słowa ministra Kozyriewa, który chce stwo-
rzenia „wspólnych instytucji umożliwiającym obu mocarstwom radzenie sobie 
ze współczesnym światem”670. Według publicystów, Rosjanie zamierzają pro-
wadzić twardą politykę zagraniczną, aby ich kraj wyszedł z szeregu mocarstw 
regionalnych, więc nie dziwi to, że w Brukseli rozmowy na temat programu 
Partnerstwo dla Pokoju prowadzi nie minister Kozyriew, a minister obrony Pa-
weł Graczow.

W numerze 50 z 1994 roku opublikowano interesujący wywiad z Anatolijem 
Torkunowem, rektorem Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków 
Międzynarodowych. Torkunow powiedział, że prezydentowi Rosji przedsta-
wiono dwie wizje rozszerzenia NATO – pozytywną i negatywną i prawdopo-
dobnie w grudniu bieżącego roku Jelcyn wybierze jedną z nich. Dodał także, 
że Jelcyn na spotkaniu ze specjalistami od polityki międzynarodowej przytoczył 
wyniki wyborów w USA, które oznaczają zmianę w polityce zagranicznej Sta-
nów Zjednoczonych. „Oczywiście, możliwości Rosji jako międzynarodowego 
mocarstwa są wielkie i możemy wpływać na bieg międzynarodowych wyda-
rzeń” – argumentował Torkunow i zauważył również, że podstawą utrzymania 
statusu mocarstwa jest silna armia, dlatego nie powinno dziwić zaproszenie 
generałów do współtworzenia polityki zagranicznej671. 

Dziennikarz przeprowadził również do numeru wywiad z Michaiłem Gor-
baczowem na temat rozszerzenia NATO i stosunków w Europie. Gorbaczow 
jest przeciwny rozszerzeniu paktu, gdyż uważa, że spowoduje to kolejne po-
działy na miarę muru berlińskiego. Były prezydent ZSRR proponuje od dłuż-
szego czas powołanie do życia Rady Bezpieczeństwa Europy i przypomina, że 
w 1990 roku przyjęto w Paryżu Kartę Nowej Europy, która mówiła o stworze-
niu nowych struktur współpracy europejskiej i nic takiego się nie stało. Gontar-
ski przygotował do artykułu tabelę z informacjami o działalności fundacji Gor-
baczowa, która analizuje problemy współczesnej Rosji. Dziennikarz stwierdził, 

669  Ibidem.
670  S. Janecki, J. Giziński, Miejsce dla Rosji, „Wprost” 1994, nr 24, s. 55–56.
671  A. Torkunow, wywiad przeprowadził W. Gontarski, Priorytet realizmu, „Wprost” 1994, nr 50, 
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że Rosji brakuje teraz dobrych kontaktów z Europą zapoczątkowanych przez 
Gorbaczowa, a od razu zerwanych przez Jelcyna672.

Wojska rosyjskie 

W rubryce „Peryskop” z numeru 3 z 1994 roku „Wprost” pisze o „zakuliso-
wych rozmowach” pomiędzy Rosją, Litwą, Estonią oraz Stanami Zjednoczony-
mi na temat warunków wycofania wojsk rosyjskich673.

W „Peryskopie” z numeru 31 z 1994 roku tygodnik informuje o zakazie 
wydanym wojskom rosyjskim stacjonującym w Kaliningradzie, które zamierza-
ły przejeżdżać przez terytorium Litwy. Rosjanie zaproponowali za odwołanie 
tego zakazu zniesienie barier eksportowych na surowce energetyczne674. Rów-
nież Łotysze, mimo wspólnego udziału z Rosjanami w programie Partnerstwo 
dla Pokoju, oświadczyli, że nie zamierzają współpracować w dziedzinie wojsko-
wości675.

Wojska rosyjskie weszły do Czeczenii na życzenie lobby wojskowego – na-
pisał Gontarski w kolejnej korespondencji z Rosji. Dzięki temu mogą się do-
magać zwiększenia budżetu na wojsko, ale dla Czeczeńców to wojna na mia-
rę Afganistanu, gdyż armia dysponuje nową bronią. Wygląda na to, że wobec 
braku konkretnej polityki Jelcyn zdecydował się na sprawdzone w Rosji rządy 
silnej ręki676.

W „Peryskopie” z numeru 37 z 1994 roku tygodnik poinformował o wy-
cofaniu ostatnich żołnierzy rosyjskich z Łotwy, Estonii i Niemiec. Ci ostatni 
otrzymają mieszkania w Rosji (około 40 tys. mieszkań zbudowanych za niemie-
ckie pieniądze)677.

Gospodarka

W rubryce „Giełda” tygodnik cytuje ministra fi nansów Rosji, który przewiduje 
przy korzystnym kursie reform osiemdziesięcioprocentowy spadek infl acji678. 

„Stan bezwładzy” – tak określił sytuację w Rosji rosyjski korespondent 
„Wprost” Waldemar Gontarski. Z relacji dziennikarza czytelnicy dowiedzieli 
się, że w styczniu nagle spadł kurs rubla w stosunku do dolara, a infl acja osiąg-

672  M. Gorbaczow, wywiad przeprowadził W. Gontarski, Nowa Europa, „Wprost” 1994, nr 52, 
s. 50–52.

673  „Wprost” 1994, nr 3, s. 5.
674  „Wprost” 1994, nr 31, s. 5.
675  Ibidem.
676  W. Gontarski, Między nożem a skalpelem, „Wprost” 1994, nr 51, s. 11.
677  „Wprost” 1994, nr 37, s. 5.
678  „Wprost” 1994, nr 3, s. 63.
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nęła 20 procent. Rząd w ogóle przestał decydować, więc trudno nawet speku-
lować na temat zmian w gospodarce – stwierdził dziennikarz679. 

Kolejna korespondencja Gontarskiego z Rosji zatytułowana Car dolar doty-
czyła załamania kursu rubla na Moskiewskiej Giełdzie Dewizowej. W feralny 
„czarny wtorek”, gdy kurs rubla spadł w stosunku do dolara o 30 procent, Jel-
cyn zdymisjonował ministra fi nansów i szefa Centralnego Banku Rosji, a potem 
powołał komisję złożoną z funkcjonariuszy służb specjalnych do zbadania kra-
chu. Dziennikarz pisze, że wydało się, iż sukcesem gospodarczym był spadek 
infl acji do poziomu 5 procent, ale jak się okazało, nie był to wynik zwiększe-
nia produkcji, tylko wstrzymywania przez kilka miesięcy wypłat pracownikom 
i emerytom. Wszystko potwierdza, że kurs rubla był sztucznie podtrzymywany, 
a w drugim i trzecim kwartale 1994 wyemitowano dodatkowe pieniądze. W ca-
łej tej sytuacji najkorzystniej zdaniem korespondenta wypadł Jelcyn: „[…] Po 
raz kolejny może się on pokazać w roli dobrego cara, karcącego nieudolnych 
dworzan”680. 

W rubryce „Giełda” z numeru 47 z 1994 roku tygodnik napisał o ogłoszo-
nej w Moskwie liście sprywatyzowanych przedsiębiorstw, których liczba sięg-
nęła 14 tysięcy, a na jej czele znalazła się RAO ESS Rossija – przedsiębiorstwo 
energetyczne681. 

Polityka zagraniczna 

„Wprost” powrócił do tematu Bośni w artykule Napinanie mięśni odnoszącym 
się do sukcesu rosyjskiej dyplomacji w Sarajewie. Rosjanie zamierzają wrócić 
na światową arenę polityki – pisze Gontarski i Giziński, ale na razie ten „regio-
nalny strażnik porządku”682 sam potrzebuje pomocy w budowaniu gospodarki 
rynkowej. Zdaniem autorów pilnowanie porządku sprowadziło się do posze-
rzenia uprawnień armii, planowane jest też otwarcie nowych baz wojskowych, 
m.in. na Zakaukaziu. 

W „Peryskopie” z numeru 13 z 1994 roku „Wprost” pisze o spotkaniu mi-
nistra Kozyriewa i sekretarza stanu USA we Władywostoku. Celem spotkania 
było omówienie wspólnych interesów krajów w Bośni i na Bliskim Wscho-
dzie683.

W „Peryskopie” z numeru 17 z 1994 roku tygodnik poinformował o pod-
pisaniu umowy rosyjsko-białoruskiej o połączeniu systemu monetarnego oby-
dwu państw684. 

679  W. Gontarski, Rosja bez władzy, „Wprost” 1994, nr 8, s. 50–52.
680  Idem, Car dolar, „Wprost” 1994, nr 44, s. 57–58.
681  „Wprost” 1994, nr 47, s. 63.
682  W. Gontarski, J. Giziński, Napinanie mięśni, „Wprost” 1994, nr 10, s. 50–55.
683  „Wprost” 1994, nr 13, s. 5.
684  „Wprost” 1994, nr 17, s. 5.
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Z „Peryskopu” z numeru 30 z 1994 roku czytelnicy dowiedzieli się, że Rosja 
po raz pierwszy w historii brała udział jako pełnoprawny członek w obradach 
szczytu państw G-7685.

Dyplomacja w mundurze – tak nazwał Gontarski swój komentarz do spotkania 
prezydenta Rosji z generałami wojska rosyjskiego, w czasie którego otrzyma-
li zaproszenie do współtworzenia polityki zagranicznej państwa. Dziennikarz 
wspomniał także o podpisaniu przez Jelcyna propagandowego dokumentu 
chroniącego prawa Rosjan za granicą kraju, który ma być wykładnią tej doktry-
ny wojskowej686.

Stosunki polsko-rosyjskie

W numerze 10 z 1994 roku zamieszczono wywiad Marii Graczyk z Andriejem 
Kozyriewem przeprowadzony w Krakowie 23 lutego 1994 roku i zatytułowany 
Cuda dyplomacji. Minister wyjaśnił, że list Jelcyna do krajów NATO w sprawie 
nierozszerzania sojuszu oznaczał, że m.in. Polska nie powinna wchodzić jesz-
cze do sojuszu, a w każdym bądź razie nie powinna się tak spieszyć. Dyplomata 
uważa, że zmiany w polityce następują tak szybko, że nie można dziś składać 
długoterminowych deklaracji, ponieważ często trzeba korygować swoje stano-
wisko, a plany modyfi kować687.

Waldemar Gontarski w cotygodniowej korespondencji z Rosji zrelacjonował 
czytelnikom przebieg wizyty premiera Pawlaka z ekipą rządowo-parlamentarną. 
Korespondent wyraził zdziwienie, że na roboczą wizytę udał się premier, zwy-
kle na takie spotkanie jadą wyżsi urzędnicy szczebla MSZ. Jedynym rezultatem 
wizyty w Moskwie było ustalenie terminu przyjazdu premiera Czernomyrdina 
do Polski. Otwartym problemem pozostała sprawa długów pomiędzy państwa-
mi, dziennikarz ocenia, że ta kwestia może zostać rozwiązana tylko na szczeblu 
prezydenckim688. 

Waldemar Gontarski przygotował do numeru 22 z 1994 roku krótki artykuł 
o nowym niekorzystnym dla Polski porozumieniu rosyjsko-niemieckim, o któ-
rym ostatnio mówią często media rosyjskie. Jak pisze prasa, protokół jest do-
datkowym dokumentem do programu Partnerstwo dla Pokoju, podkreślającym 
mocarstwową rolę Rosji. W zamian za to Rosja poprze starania Niemiec o uzy-
skanie statusu stałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ689.

685  „Wprost” 1994, nr 30, s. 5.
686  W. Gontarski, Dyplomacja w mundurze, „Wprost” 1994, nr 49, s. 9.
687  M. Graczyk, Cuda dyplomacji, „Wprost” 1994, nr 10, s. 56.
688  „Wprost” 1994, nr 13, s. 29.
689  W. Gontarski, Partnerstwo dla Rosji, „Wprost” 1994, nr 22, s. 9.
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W „Peryskopie” z numeru 8 z 1994 roku tygodnik zamieścił informacje 
o wspólnej inicjatywie polskiego i rosyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej690.

Tematem kolejnej korespondencji Gontarskiego stał się pamiętnik autor-
stwa prezydenta Rosji. Jak pisze dalej dziennikarz, książka w nakładzie stu ty-
sięcy egzemplarzy przeznaczona jest dla czytelników na Zachodzie, a fragmenty 
pamiętnika poświęcone są również Polsce. Dziennikarz przytoczył część roz-
mowy Jelcyna z Wałęsą, w trakcie której przywódca Rosji przekazał polskiemu 
prezydentowi teczki KGB na liderów „Solidarności”, które spowodowały, że 
Wałęsa „lekko zbladł”691. 

W numerze 37 tygodnik powrócił do tematu zbrodni katyńskiej i ekshu-
macji polskich ofi cerów w wywiadzie z wiceministrem kultury Federacji Ro-
syjskiej Wiaczesławem Braginem. Jak poinformował minister, obowiązek eks-
humacji i budowy cmentarza spoczywa zgodnie z ustaleniami ministrów spraw 
zagranicznych Polski i Rosji na stronie rosyjskiej, ale w związku z problemami 
budżetowymi pieniędzy w kwocie 10 mln dolarów nie przekazano. Również 
ustaloną przez Borysa Jelcyna datę (5 maja 1995 roku) zamykającą ostatecznie 
sprawę Katynia uznał minister za nierealną, ponieważ w lesie katyńskim liczą-
cym około 95 hektarów chowano ofi ary represji pochodzące z różnych krajów 
od 1918 roku. Minister uważa, że strona rosyjska powinna wystosować ofi cjalne 
pismo potępiające moralnie tę zbrodnię, ponieważ osądzenie zbrodniarzy jest 
już niemożliwe, gdyż zmarli692. 

W „Peryskopie” z numeru 28 z 1994 roku tygodnik opublikował wywiad 
Andrzeja Szmaka i Mariusza Złuskiego przeprowadzony w Moskwie z polskim 
ambasadorem Stanisławem Cioskiem, który mówi, że klasyczny model demo-
kracji nie przyjmie się nigdy w Rosji, gdzie musi istnieć silna władza prezyden-
cka. Negatywny stereotyp Rosjan w Polsce jest w opinii ambasadora odzwier-
ciedleniem naszych kompleksów: „Sami jesteśmy niezbyt chętnie przyjmowani 
w Europie i szukamy jeszcze gorszego od siebie”693 – argumentuje ambasador. 

Stosunki rosyjsko-amerykańskie

Wydanie 4 tygodnika z 1994 roku zdominował szczyt Clinton – Jelcyn. Walde-
mar Gontarski w komentarzu Partnerzy pisze, że Jelcyn na spotkaniu z Clinto-
nem wyrzucił do kosza program Partnerstwo dla Pokoju uzgodniony w Bruk-
seli, a potem oświadczył, że nie należy przyjmować do NATO pojedynczych 
członków, tylko państwa w pakiecie. W rezultacie rozmów podpisano dekla-

690  „Wprost” 1994, nr 8, s. 5.
691  W. Gontarski, Pamiętnik prezydenta, „Wprost” 1994, nr 22, s. 64.
692  W. Bragin, wywiad przeprowadził W. Gontarski, Wspólny cmentarz, „Wprost” 1994, n 37, s. 58–60.
693  A. Szmak, M. Złuski, Nie byłem Wallenrodem, „Wprost” 1994, nr 28, s. 20–21.
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rację moskiewską, zgodnie z którą Rosja będzie mieć aktywny udział w tym 
partnerstwie694.

W publikacji Trzeźwa dyplomacja Waldemar Gontarski przedstawił perspekty-
wy dalszej współpracy gospodarczej pomiędzy Rosją i Stanami Zjednoczonymi. 
Dziennikarz pisze, że Rosjanie oczekują od Ameryki zniesienia ograniczeń na 
sprzedaż uranu amerykańskim elektrowniom jądrowym i jednocześnie chcą za-
kazać wstępu Amerykanów do elektrowni jądrowych w Rosji. Dziennikarz uzy-
skał informację od anonimowego pracownika Kremla, że Jelcyn chce również 
ograniczyć rolę Paktu Północnoatlantyckiego do sfery politycznej, a rozszerzyć 
uprawnienia KBWE. Na końcu pozostaje jeszcze dążenie władz amerykańskich 
do objęcia wpływami byłego obszaru ZSRR i krajów nadbałtyckich, o którym 
piszą amerykańskie gazety, a które całkowicie przemilczały media w Rosji695. 

Społeczeństwo

W „Peryskopie” z numeru 38 z 1994 roku „Wprost” poinformował o wyda-
niu dekretu premiera Czernomyrdina zakazującego emisji reklam spółki MMM 
w rosyjskich środkach masowego przekazu696. 

W numerze 33 z 1994 roku „Wprost” opublikował artykuł poświęcony 
aferze fi nansowej związanej ze spółką MMM, uważanej za największą aferę 
w postkomunistycznej Rosji. Spółka bezprawnie emitowała papiery wartoś-
ciowe, sama ustalała kursy sprzedaży i kupna akcji bez rejestracji działalności 
w Ministerstwie Finansów. Gontarski pisze, że nikt nie poniósł za to odpowie-
dzialności karnej, chociaż policja podatkowa aresztowała na trzy doby szefa 
spółki. Wynika to z braku przepisów prawnych, które normowałyby tego typu 
działalność697.

Powracając do tematu spółki MMM, „Wprost” przeprowadził wywiad 
z Konstantinem Borowojem, założycielem pierwszej rosyjskiej giełdy. Zapyta-
ny przez dziennikarza, jak udało mu się przewidzieć upadek tej spółki, odpo-
wiedział, że wyliczył to na podstawie matematycznych reguł, a pusta piramida 
była już opisana w podręcznikach do matematyki. Borowoj nazywa rynek pa-
pierów wartościowych czarnym rynkiem, którym rządzi mafi a jako sąd arbitra-
żowy698. Nie lepsza sytuacja panuje na giełdzie towarowej, Borowoj powiedział, 
że zrezygnował z działalności na giełdzie z powodu mafi i: „Z giełdy towarowej 

694  „Wprost” 1994, nr 4, s. 9.
695  W. Gontarski, Trzeźwa dyplomacja, „Wprost” 1994, nr 40, s. 50–51.
696  „Wprost” 1994, nr 38, s. 5.
697  W. Gontarski, Piramida naiwnych, „Wprost” 1994, nr 33, s. 21–22.
698  Idem, Mafi a na giełdzie, „Wprost” 1994, nr 34, s. 61.
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odszedłem, ponieważ mafi a zaczęła decydować, który towar na nią trafi , a który 
nie”699.

Dodatkowo w rubryce „Giełda” tygodnik napisał o zaostrzeniu przepisów 
za posiadanie nielegalnych kont zagranicznych przez obywateli rosyjskich. Sza-
cuje się, że z Rosji wypływa na takie konta z naruszeniem prawa około miliarda 
dolarów700. 

12. Wizerunek USA we „Wprost” – 1994 rok

Polityka wewnętrzna

Artykuł Waldemara Piaseckiego i Stanisława Janeckiego opublikowany w nume-
rze 22 z 1994 roku opisuje jak Clinton obdarzony kredytem zaufania przez elek-
torat w wyborach prezydenckich wprowadza zmiany w fi nansach publicznych 
i w powszechnej opiece zdrowotnej. Jak stwierdzają autorzy tekstu te działania 
już przyniosły pozytywny skutek: „Kiedy ogłoszono, że w pierwszym kwartale 
1994 roku infl acja osiągnęła 0,15 procent (najniższa od 15 lat), a w marcu po-
wstało 400 tysięcy nowych miejsc pracy, Billa Clintona obwołano największym 
amerykańskim politykiem od czasów Dwighta Eisenhowera”701. Publicyści pod-
kreślają, że prezydent wzbudza zaufanie społeczne, bo zdobył wykształcenie 
dzięki swojej pracowitości, spotyka się ze swoimi wyborcami w sklepach, od-
wiedza z żoną domy starców i domy opieki702. 

Kolejny artykuł poświęcony USA w wydaniu 27 z 1994 roku jest wywiadem 
z nowym burmistrzem Nowego Jorku Rudolphem Giulianim, który opowiada 
o wyzwaniach czekających na niego. Giuliani stwierdził w rozmowie, że świato-
wa metropolia urzekająca pięknem i różnorodnością zmaga się z defi cytem bu-
dżetowym, przestępczością i niskim poziomem nauczania w szkołach publicz-
nych. Burmistrz chce za swojej kadencji zwalczyć te problemy, już pracuje ze 
swoimi współpracownikami nad bardziej zrównoważonym budżetem, wpro-
wadził także plany oszczędnościowe w placówkach publicznych, które mogą 
być początkiem wyjścia z kryzysu fi nansowego metropolii703.

W „Peryskopie” z numeru 28 z 1994 roku „Wprost” poinformował o prze-
głosowaniu przez Senat amerykański poprawki do ustawy budżetowej Pentago-
nu, wzywającej prezydenta USA do rozszerzenia współpracy wojskowej z kraja-
mi Europy Środkowo-Wschodniej704.

699  Ibidem.
700  „Wprost” 1994, nr 29, s. 74.
701  W. Piasecki, S. Janecki, Elekcja non-stop, „Wprost” 1994, nr 22, s. 20–21.
702  Ibidem.
703  R. Giuliani, wywiad przeprowadził W. Piasecki, Wielkie jabłko, „Wprost” 1994, nr 27, s. 27.
704  „Wprost” 1994, nr 28, s. 5.
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W rubryce „Peryskop” z numeru 41 z 1994 roku tygodnik napisał o rezyg-
nacji z przekazywania nadwyżek amerykańskiej broni krajom Grupy Wyszeh-
radzkiej, co według jednego z informatorów z Kongresu jest zachowawczym 
działaniem i ma na celu niedrażnienie Rosji705. 

Korespondencja Piaseckiego z Waszyngtonu w numerze 47 z 1994 roku 
przedstawia wstępne wyniki w wyborach do Kongresu. Przegrana demokra-
tów to sytuacja bez precedensu, gdyż przez ostatnie 40 lat demokraci mieli 
przewagę w obu izbach parlamentu. Piasecki uważa, że ta klęska nie pogrzeba-
ła szans wyborczych Clintona, który w przeciwieństwie do swoich współpra-
cowników może się pochwalić konkretnymi sukcesami, takimi jak: utworzenie 
5 mln miejsc pracy, zmniejszenie ogromnego defi cytu budżetowego, dwuipół-
procentową infl acją, trzyipółprocentowym wzrostem gospodarczym. Jak zatem 
uzasadnić wyniki wyborów? Piasecki wyjaśnia, że to efekt rozczarowania społe-
czeństwa działaniami demokratów: „Wyborcy woleli, aby reprezentowali ich ci, 
którzy jeszcze nie urzędowali w Waszyngtonie”706.

Polityka zagraniczna

W rubryce „Peryskop” tygodnik cytuje wypowiedź urzędnika z Białego Domu, 
który stwierdził, że w 1993 roku USA udzieliły bardzo dużej pomocy fi nan-
sowej Rosji (w wysokości 2,5 miliarda dolarów) i na większą pomoc USA nie 
mogą sobie pozwolić707. 

W „Peryskopie” z numeru 7 z 1994 roku „Wprost” opublikował dwie nowe 
wiadomości ze Stanów Zjednoczonych: pierwsza dotyczyła zakupu przez Izrael 
amerykańskich samolotów F-15; druga informowała o zainstalowaniu wyrzutni 
dla rakiet Patriot w Korei Południowej708. 

W „Peryskopie” z numeru 5 z 1994 roku „Wprost” zacytował prezydenta 
Clintona, który obiecał 100 milionów dolarów na rozbrojenie oraz skutki Czar-
nobylu709.

Tomasz Trzciński, były korespondent PAP w Indochinach, przygotował dla 
„Wprost” publikację dotyczącą dynamicznych zmian w stosunkach amerykań-
sko-wietnamskich. Jak pisze dziennikarz, powodami tych zmian w Wietnamie 
są reforma systemu fi nansowego, powstanie nowych banków, napływ kapitału 
zagranicznego i spadek infl acji z sześćdziesięciosiedmioprocentowej w 1991 
do pięcioprocentowej w 1992 roku710. Przede wszystkim jednak zniesienie em-

705  „Wprost” 1994, nr 41, s. 5.
706  W. Piasecki, Szach Clintonowi, „Wprost” 1994, nr 47, s. 11.
707  „Wprost” 1994, nr 2, s. 5.
708  „Wprost” 1994, nr 7, s. 5.
709  „Wprost” 1994, nr 5, s. 5.
710  T. Trzciński, Doi moi, „Wprost” 1994, nr 11, s. 59–60.
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barga ekonomicznego spowodowało, że podpisano wiele umów amerykańsko-
-wietnamskich w różnych gałęziach przemysłu, m.in. telekomunikacji, lotni-
ctwa, a wartość tych umów szacowana jest na najbliższe lata na około 4 miliardy 
dolarów. „Bill Clinton może uchodzić za tego, który otworzył młodemu tygry-
sowi klatkę”711 – stwierdza korespondent.

Inny publicysta „Wprost” napisał o wielkim sukcesie dyplomacji amerykań-
skiej, jakim stało się podpisanie w Waszyngtonie umowy o federacji chorwacko-
-muzułmańskiej w Bośni i Hercegowinie. Bogusław Zieliński już w nadtytule 
podkreślił znaczenie tego wydarzenia: „Dyplomatyczna ofensywa USA w ciągu 
miesiąca dokonała tego, czego Europa nie zdołała osiągnąć podczas trwającej 
w ciągu 33 miesięcy wojny na Bałkanach”712. 

Grzegorz Lasota w korespondencji z Haiti przybliżył czytelnikom „Wprost” 
sprawę napiętych stosunków amerykańsko-haitańskich i planach inwazji ame-
rykańskiej na tę wyspę. Plany interwencji nie znalazły poparcia społecznego 
w USA, dlatego na Haiti pojechał jako nieofi cjalny negocjator strony amery-
kańskiej były prezydent Jimmy Carter, który wspólnie z Haitańczykami ustalił, 
że zamiast interwencji na wyspę przysłane zostaną wojska z mandatem ONZ. 
Lasota pisze, że w całej tej sytuacji najgorzej wypadli dziennikarze amerykańscy, 
m.in. stacji CNN, którzy rozlokowali na wyspie kamery mające transmitować 
obalenie junty wojskowej713.

Jarosław Giziński przygotował krótki komentarz do ostatnich doniesień 
o formalnym uznaniu przez Waszyngton rosyjskiej strefy wpływów w byłych 
republikach radzieckich. Potwierdzają te informacje wizyta Madeleine Al-
bright w Moskwie, ambasador USA przy ONZ, oraz publikacja w dzienniku 
„The Washington Post” ujawniająca na podstawie przecieku z Departamentu 
Stanu USA dokument nazwany „Jałta II”714. 

Stosunki polsko-amerykańskie

W numerze 29 „Wprost” opublikował relację z wizyty prezydenta Clintona 
w Polsce. Autorzy, Roman Strzemiecki i Jarosław Giziński podkreślili w lidzie, 
że najważniejszymi kwestiami w prezydenckim przemówieniu sejmowym były 
termin rozszerzenia NATO i ogłoszenie wspólnych manewrów wojskowych 
z armią amerykańską na terytorium Polski. Rozczarowująca była w opinii poli-
tyków zapowiedź fi nansowej pomocy Polsce, która ma wynieść 200 milionów 
dolarów. „[…] Kończy się czas paczek z Ameryki”715 – ocenili realistycznie au-
torzy publikacji. 

711  Ibidem, s. 59.
712  B. Zieliński, Dyplomatyczna ofensywa USA, „Wprost” 1994, nr 14, s. 61. 
713  G. Lasota, Inwazja bez strzału, „Wprost” 1994, nr 40, s. 52–54.
714  J. Giziński, Mała Jałta, „Wprost” 1994, nr 38, s. 34.
715  R. Strzemiecki, J.Giziński, Przystanek Warszawa, „Wprost” 1994, nr 29, s. 10–11.
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Druga krótka publikacja jest relacją Olgierda Budrewicza, autora tekstów 
o rodzinnym stanie prezydenta – Arkansas, który towarzyszył osobiście ro-
dzinie Clintonów w wycieczce po Warszawie. Budrewicz poproszony przez 
ambasadę amerykańską udał się z rodziną prezydencką do kościoła św. Jana, 
w którym m.in. zaprzysiężono Konstytucję 3 Maja. Według relacji publicysty, 
Clinton odwrócił się do swojej córki, by przypomnieć jej, że jest to konstytucja 
uchwalona w 1791 roku, druga na świecie po amerykańskiej. Clintonowie obie-
cali powrócić do Warszawy, by lepiej poznać historię tego miasta716. 

 Wywiadu do numeru 29 na temat stosunków Rosja – Stany Zjednoczone 
– Polska udzielił politolog Jan Karski, który zapytany przez Waldemara Piase-
ckiego o weto Jelcyna przeciw poszerzeniu NATO stwierdził: „Przypuszczam, 
że przywództwo NATO […] szuka rozwiązań, które pozwolą gabinetowi Jelcy-
na zachować twarz wobec rosyjskiej opinii publicznej”717. Zdaniem politologa 
Polska nie może wiele zaoferować USA, więc nie należy oczekiwać, że znajdzie 
się w gronie najważniejszych sojuszników. 

Piasecki przygotował do numeru 49 wywiad z senator z Partii Demokratycz-
nej Barbarą Mikulski, która stwierdziła, że uchwalenie nowej poprawki Bowlena 
będącej pięcioletnim kalendarzem przyjmowania nowych krajów do NATO za-
leży od inicjatywy ustawodawczej republikanów. Senator uważa, że Amerykanie 
polskiego pochodzenia mogą w tej sprawie lobbować, wyrażając głośno swoje 
opinie i tym samym pośrednio wpływając na politykę amerykańską718.

Społeczeństwo 

W numerze 3 z 1994 roku tygodnik opublikował korespondencję Olgierda 
Budrewicza z Arkansas – rodzinnego stanu prezydenta Clintona. Autor pisze, 
że w tym jednym z najbiedniejszych stanów w Ameryce życie toczy się dość 
spokojnie: mieszka tu dużo emerytów, bezrobocie sięga zaledwie 6 procent, 
a przestępczość należy do jednych z niższych w całych Stanach. Mieszkańcy 
Arkansas nie mają wspólnego zdania o Clintonie: jedni uważają prezydenta za 
„fajnego chłopaka”719, inni wytykają mu dwukrotny wzrost podatków oraz niski 
poziom nauki w szkołach stanowych. Dodatkowo działania Clintona skomen-
tował w artykule inny dziennikarz Waldemar Piasecki, który napisał, że decyzje 
prezydenta skutkujące ożywieniem gospodarczym spędzają sen z powiek jego 
politycznym przeciwnikom, czyli republikanom: „[…] niepokoi przełamywanie 
lansowanego przez nich wizerunku prezydenta jako »nieudacznika i wesołego 
głuptasa«”720 – ocenia Piasecki. 

716  O. Budrewicz, 20 minut z Clintonami, „Wprost” 1994, nr 29, s. 59.
717  J. Karski, wywiad przeprowadził W. Piasecki, „Wprost” 1994, nr 29, s. 59.
718  B. Mikulski, wywiad przeprowadził W. Piasecki, „Wprost” 1994, nr 49, s. 50–51.
719  O. Budrewicz, W. Piasecki, Mała ojczyzna prezydenta, „Wprost” 1994, nr 3, s. 52–53.
720  Ibidem.
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Andrzej Heyduk przygotował do numeru 19 korespondencję dotyczącą afe-
ry Whitewater. Przeciwnicy polityczni Clintona oczekiwali, że afera pogrąży 
prezydenta podobnie jak Watergate Nixona. Heyduk przytoczył dane z sondaży 
społecznych, z których wynika, że 75 procent społeczeństwa nie jest zaintere-
sowanych tą sprawą, w ich odczuciu należy ona do przeszłości i nie ma związ-
ku z obecnymi zajęciami prezydenta. Inaczej też niż za Nixona zachowuje się 
Biały Dom – pisze korespondent. Udostępniono dokumenty prokuraturze, nie 
wyrzuca się nawet zawartości koszy na śmieci. Autor prognozuje, że sprawa zo-
stanie z czasem zapomniana w natłoku problemów i na poparcie tej tezy cytuje 
na koniec słowa jednego z dziennikarzy amerykańskich: „Najpierw mieliśmy 
Watergate, potem Whitewater, a teraz została tylko woda”721.

W rubryce „Ludzie” z numeru 6 z 1994 roku tygodnik przygotował sylwet-
kę Billa Perry’ego, który ma zastąpić na stanowisku sekretarza obrony Lessa 
Aspina. „Wprost” nazwał Perry’ego zwolennikiem nowej broni dla armii, „woj-
skowym technokratą”, który odnosił już sukcesy operacyjne w Iraku722.

W rubryce „Ludzie” z wydania 12 „Wprost” przygotował sylwetkę Billa 
Clintona w związku z aferą Whitewater. Skandal, którego nazwa pochodzi od 
spółki Whitewater Development, związany jest również z upadłością prowin-
cjonalnego banku, z którym współpracowała spółka. Szacuje się, że wkłady 
udziałowców (około 60 milionów dolarów) banku zwrócono z pieniędzy po-
datników723.

Uczestnictwo w programie „Partnerstwo dla Pokoju” nie jest biletem do 
NATO – pisze Maria Graczyk w artykule Strażnik NATO724. Oznacza to jedy-
nie, że państwa mogą współpracować militarnie, np. prowadzić wspólne ma-
newry, nie ma natomiast gwarancji bezpieczeństwa. Dziennikarka ocenia więc 
tę koncepcję jako dość enigmatyczną, przesadnie nazwaną „partnerstwem”. 
Przytacza również wypowiedź amerykańskiego dyplomaty, który nie rozumie, 
dlaczego Polska jako lider zmian w Europie Środkowej szuka sojuszników da-
leko od swoich granic: „Wpatrujecie się w nas jak w wyrocznię i oczekujecie 
niemożliwego”725. 

W numerze 42 z 1994 roku „Wprost” opublikował za miesięcznikiem „For-
bes” listę najbogatszych Amerykanów, na której czele znalazł się właściciel 
Microsoft Corporation William Gates. Dochody najbogatszych Amerykanów 
znacząco wzrosły w ostatnim roku, jak pisze Waldemar Piasecki górna po-
przeczka zatrzymała się na wysokości 310 milionów dolarów. Wśród najbo-

721  A. Heyduk, Woda bez młyna, „Wprost” 1994, nr 19, s. 42–43.
722  „Wprost” 1994, nr 6, s. 5.
723  „Wprost” 1994, nr 12, s. 5.
724  M. Graczyk, Strażnik NATO, „Wprost” 1994, nr 4, s. 15.
725  Ibidem.
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gatszych znaleźli się również fi nansista Edward Johason, producent fi lmowy 
Steven Spielberg oraz aktor Bill Cosby726.

Gospodarka 

W numerze 7 „Wprost” opublikował artykuł poświęcony fi rmom amerykań-
skim określanym jako venture capital, czyli podmiotom ze średnio i długotermi-
nowym kapitałem inwestycyjnym o dużym ryzyku inwestycyjnym. Tygodnik 
informuje, że tak zaczynały znane dziś na całym świecie fi rmy Apple oraz Intel, 
a w ostatnich latach liczba takich funduszy wzrosła pięciokrotnie. Autor pub-
likacji dodaje, że w Polsce praktycznie nie ma tego typu fi rm, przedsiębiorcom 
brakuje wiedzy i doświadczenia, więc na razie wolą ryzykować na giełdzie727.

W rubryce „Giełda” z numeru 17 tygodnik poinformował o zmianach gra-
fi cznych na banknotach amerykańskich i zastosowaniu nowych hologramów, 
które mają zapobiegać fałszowaniu pieniędzy728. 

13. Wizerunek Rosji w „Polityce” – 1995 rok

Działania wojsk rosyjskich w Czeczenii

Nowy Rok rozpoczyna „Polityka” szczegółowymi informacjami z Czeczenii; 
chociaż Jelcyn wygłosił orędzie o zaprzestaniu walk, wojska rosyjskie szturmo-
wały Grozny, a w walkach zginęło kilkaset ofi ar po obydwu stronach – infor-
muje tygodnik729. 

W 2 numerze z 1995 roku gazeta odnotowała dalsze walki w Groznym; licz-
ba ofi ar sięgnęła już prawie 2000730.

W kolejnym wydaniu „Polityki” czytelnicy poinformowani zostali o walkach 
partyzantów czeczeńskich w górach i innych miastach republiki czeczeńskiej. 
Rosyjski rzecznik praw obywatelskich Siergiej Kowaliow podjął się prób nego-
cjacji pomiędzy przedstawicielami prezydenta Dudajewa i premierem Czerno-
myrdinem731. 

W rubryce „Na świecie” tygodnik poinformował o odroczeniu przyjęcia 
Rosji do Rady Europy z powodu wojny w Czeczenii. Walki w Groznym nadal 
trwają, szacuje się, że po stronie Dudajewa opowiada się ponad pięć tysięcy 
bojowników732.

726  „Wprost” 1994, nr 42, s. 70–71.
727  A. Zybała, Polak nie potrafi , „Wprost” 1994, nr 7, s. 17.
728  „Wprost” 1994, nr 17, s. 63.
729  „Polityka” 1995, nr 1, s. 2.
730  „Polityka” 1995, nr 2, s. 2.
731  „Polityka” 1995, nr 3, s. 2.
732  „Polityka” 1995, nr 6, s. 2.
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W rubryce „Na świecie” z numeru 7 z 1995 roku tygodnik opublikował 
informację o walkach rosyjsko-czeczeńskich o miasto Argun. Wdowa po dzia-
łaczu społecznym Andrieju Sacharowie wezwała Zachód do zaprzestania prze-
kazywania pieniędzy na pomoc gospodarczą dla Rosji, ponieważ z nich fi nan-
sowane jest wojsko rosyjskie w Czeczenii733.

W rubryce „Na świecie” z numeru 8 „Polityka” opublikowała słowa Jelcyna 
odnoszące się do wojny w Czeczenii, którą prezydent określił w orędziu do 
narodu jako „niezbędną”. Jelcyn powtórzył również, że nie zgadza się na po-
szerzenie NATO734. 

W rubryce „Na świecie” z numeru 14 z 1995 roku tygodnik napisał, że 
Rosjanie kontrolują już 3/4 republiki czeczeńskiej, a partyzanci wycofali się 
w góry735. W tygodniku opublikowano też informację o uchwalonej przez ro-
syjską Dumę rezolucji wzywającej prezydenta i premiera do zniesienia sankcji 
wobec Nowej Jugosławii736. 

Z kolejnego numeru „Polityki” czytelnicy dowiedzieli się o przebijaniu się 
ocalałych wojsk czeczeńskich do Dagestanu, ponieważ większa część republiki 
została opanowana przez wojska rosyjskie737. 

Druga informacja w rubryce „Na świecie” dotyczyła oskarżeń pod adresem 
Siergieja Kowaliowa ze strony parlamentu rosyjskiego. Kowaliowowi postawio-
no zarzuty „podgrzewania waśni narodowych i rozpowszechniania fałszywych 
informacji o wojnie w Czeczenii”738. 

Z rubryki „Na świecie” z numeru 18 z 1995 roku czytelnicy dowiedzieli się, 
że prezydent Rosji zarządził wstrzymanie walk w Czeczenii w związku z obcho-
dami pięćdziesiątej rocznicy zakończenia wojny739. 

W numerze 22 z 1995 roku tygodnik poinformował o pierwszych rozmo-
wach na ofi cjalnym szczeblu pomiędzy Rosjanami i Czeczeńcami, które szybko 
zostały przerwane740.

Z numeru 23 czytelnicy dowiedzieli się, że walki czeczeńsko-rosyjskie zosta-
ły wznowione, tym razem o miejscowość Wiedeno przy granicy z Dagestanem, 
tak by odciąć pomoc z tego kraju do Czeczenii741. 

Tragedia w szpitalu w Budionowsku stała się informacją numer jeden w wy-
daniu 25 z roku 1995: zdesperowani Czeczeńcy na czele z Szamilem Basajewem 

733  „Polityka” 1995, nr 7, s. 2.
734  „Polityka” 1995, nr 8, s. 2.
735  „Polityka” 1995, nr 14, s. 2.
736  Ibidem.
737  „Polityka” 1995, nr 15, s. 2.
738  „Polityka” 1995, nr 15, s. 2.
739  „Polityka” 1995, nr 18, s. 2.
740  „Polityka” 1995, nr 25, s. 2.
741  „Polityka” 1995, nr 23, s. 2.
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wzięli cały szpital za zakładników. W rezultacie szturmu grupy rosyjskich anty-
terrorystów zginęło 100 osób742.

W kolejnym numerze „Polityka” dostarczyła w rubryce „Na świecie” in-
formacji o zawieszeniu broni w Czeczenii, prowadzonych rozmowach poko-
jowych i podjęciu decyzji o przeprowadzeniu jeszcze w tym roku wyborów743.

Wydarzenia w Budionowsku nie przeszły bez echa na rosyjskiej scenie po-
litycznej: jak pisze „Polityka” w 27 numerze tygodnika, Jelcyn obarczył za nie 
winą i w konsekwencji zdymisjonował ministra spraw wewnętrznych, wicepre-
miera i gubernatora Kraju Stawropolskiego744.

Krzysztof  Mroziewicz w komentarzu do tych decyzji prezydenta Rosji na-
pisał, że są absurdalne, ponieważ zdymisjonowani funkcjonariusze publiczni 
ostrzegali Jelcyna o planach ataku na Budionowsk. Nie jest zrozumiałe nato-
miast, dlaczego Jelcyn nie zdymisjonował ministra obrony Pawła Graczowa, 
który według informacji żołnierzy rosyjskich z Afganistanu ma opinię nieudol-
nego wojskowego745.

Kolejny artykuł w numerze również poświęcony Czeczenii przedstawia re-
publikę i jej mieszkańców z perspektywy pisarza czeczeńskiego, który mieszka 
od jakiegoś czasu w Warszawie. Sułtan Jaszczurkajew bardzo dogłębnie przed-
stawił czytelnikom historię najliczniejszego narodu Kaukazu Północnego, któ-
ry jak pisze, był od zawsze gnębiony przez carów i sekretarzy generalnych, 
kolonizowany przez Moskwę, obawiającą się niezależności i ducha tego naro-
du. Winą za wojnę obarcza pisarz urzędników moskiewskich, ponieważ to oni, 
jak uważa, podejmują zawsze decyzje – „[…] Zaś wodzowie zatwierdzają wolę 
urzędników jako własną z trudem podjętą decyzję”746. Pisarz zwraca uwagę, że 
wojna niszczy przede wszystkim ludzi psychicznie, najbardziej zdeprawowana 
jest armia, ponieważ na wojnę idą ogromne pieniądze, a żołnierze awansują 
i otrzymują odznaczenia.

W numerze 26 „Polityka” opublikowała reportaż korespondenta TVP Wi-
tolda Laskowskiego poświęconego wydarzeniom w Budionowsku. Laskowski 
dotarł z kilkuosobową grupą innych dziennikarzy do miasta i był świadkiem 
szturmu na szpital, w trakcie którego zginęli i komandosi, i pacjenci. Kore-
spondent napisał, że rozmowy z Basajewem prowadzili na miejscu Siergiej 
Kowaliow i Anatolij Kaszpirowski (ten ostatni jest deputowanym w Dumie). 
Rozmowy nie były proste, Basajew argumentował, że w ataku w Wiedieno 
stracił sześcioro dzieci, żonę i rodziców, w końcu jednak zdecydował się na 
opuszczenie szpitala z grupą zakładników. Dziennikarz wyjaśnił na koniec, że 

742  „Polityka” 1995, nr 25, s. 2.
743  „Polityka” 1995, nr 26, s. 2.
744  „Polityka” 1995, nr 27, s. 2.
745  K. Mroziewicz, Polityczne szachy na Kremlu, „Polityka” 1995, nr 27, s. 17.
746  S. Jaszczurkajew, Moja opowieść o Czeczenii, „Polityka” 1995, nr 27, s. 20.
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w przypadku osób przebywających w zajętym szpitalu można mówić o tzw. 
syndromie sztokholmskim, który oznacza wdzięczność ofi ar wobec sprawców, 
w tym przypadku Czeczeńców. Jedna z rozmówczyń dziennikarza powiedziała, 
że Czeczeńcy bardzo dobrze odnosili się do ludzi w szpitalu, dzielili się z nimi 
jedzeniem, w przeciwieństwie do wojska rosyjskiego, które żywności nie dostar-
czyło w ogóle747. 

Komentarze, prognozy

Marina Sylwanska-Pawłowa, niezależna rosyjska publicystka, przeanalizowała 
głębiej sytuację w Czeczenii, działania rosyjskich polityków i stanowisko środ-
ków masowego przekazu. Autorka użyła mocnych sformułowań na zobrazo-
wanie sytuacji w Rosji: „przegniły, skorumpowany reżim”, „barbarzyńsko krwa-
we akcje rosyjskich polityków i wojskowych w Czeczenii”, „autorytety moralne 
można policzyć na palcach ręki”748. Sylwanska-Pawłowa przytoczyła wyniki 
sondaży opinii, z których wynika, że 3/4 społeczeństwa rosyjskiego sprzeciwia 
się wojnie w Czeczenii. To, co działo się w Groznym, bardzo kontrastowało ze 
świętowaniem przez elity rosyjskie Nowego Roku, stąd tytułowe porównanie 
do uczty w czasie dżumy. Publicystka pisze, że kłamstwa, korupcję i przekręty 
w Rosji mogą zdemaskować uwolnione od cenzury środki masowego przekazu 
i tak przez krótki czas się działo, aż do śmierci dziennikarza Dymitra Chołodo-
wa, co mocno osłabiło poczucie wpływu mediów na polityków i ich działania749. 

W numerze 15 opublikowano autoryzowany przekład artykułu wybitnego 
znawcy Rosji, Richarda Pipesa. Naukowiec wypowiada tezę, że rozszerzenie 
NATO doprowadzi do izolacji Rosji, która nie jest w stanie zaszkodzić obecnie 
żadnemu państwu, czego dowodem jest długa wojna z maleńką w skali całego 
kraju Czeczenią. A zatem Rosja nie może stanowić zagrożenia dla Polski i dla-
tego sowietolog dochodzi do wniosku, że rozszerzenie NATO nie jest dobrym 
rozwiązaniem, co mogło być zaskakujące dla czytelników: „Uważam, że jest to 
żądanie, które przyniesie efekty odwrotne od zamierzonych. Żądanie niepo-
trzebne i w ostatecznym wyniku – bezowocne”750.

„Polityka” opublikowała również w numerze 26 analityczny artykuł przed-
stawiający czytelnikom etapy prywatyzacji w Rosji. Autor podpisany akronima-
mi „WW” pisze, że pierwszy etap prywatyzacji uruchomił ukaz Jelcyna nr 914, 
który spowodował popyt na akcje przedsiębiorstw państwowych; w sumie 
wydano 148 milionów czeków prywatyzacyjnych tzw. voucherów. Co ciekawe, 
kursy voucherów uzależnione były od takich czynników, jak sytuacja polityczna 

747  W. Laskowski, Z wdzięczności do oprawcy, „Polityka” 1995, nr 26, s. 2.
748  M. Sylwanska-Pawłowa, Uczta w czasie dżumy, „Polityka” 1995, nr 2, s. 10.
749  Ibidem, s. 10.
750  R. Pipes, Rosyjska racja stanu, „Polityka” 1995, nr 15, s. 11.
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czy region kraju, przykładowo najwyższe ceny osiągnęły vouchery w Kalinin-
gradzie i na Dalekim Wschodzie. Autor publikacji przytacza na zakończenie 
wypowiedź ekonomisty, który stwierdził, że głównym celem takiej prywatyzacji 
jest interes prywatny kierownictwa fi rm i pracowników, którzy liczą na podwyż-
ki płac751.

„Polityka” w numerze 30 z 1995 roku zamieściła artykuł Jerzego Malczyka 
dotyczący przygotowania przez komunistów oskarżenia prezydenta o narusze-
nie konstytucji i choroby głowy państwa. Złamaniem konstytucji nazywali ko-
muniści wysłanie wojsk do Czeczenii, ale ostatecznie Duma nie przegłosowała 
tego oskarżenia. Autor publikacji wątpi w ciężką chorobę prezydenta, ponieważ 
jak uważa, Czernomyrdin i Szumiejko nie wyjeżdżaliby wtedy z Moskwy. Au-
torowi wydaje się, że ta „nagła hospitalizacja” to raczej czas, który przeznaczył 
Jelcyn na przemyślenie dalszych działań politycznych752.

W rubryce „Na świecie” z numeru 31 z 1995 roku tygodnik odnotował po-
rozumienie rosyjsko-czeczeńskie, w ramach którego wycofane zostaną wojska 
rosyjskie i wymienieni zostaną jeńcy753. 

W rubryce „Na świecie” z numeru 31 z 1995 roku „Polityka” odnotowała 
oskarżenia rosyjskiego ministra ds. narodowości Wiaczesława Michajłowa pod 
adresem Czeczeńców o nieprzekazanie jeńców stronie rosyjskiej i informacji 
o siłach wojskowych kraju, co uzgodniono wcześniej w porozumieniu pomię-
dzy stronami754. 

Polityka wewnętrzna

W numerze 4 z 1995 roku tygodnik opublikował informację o przyjęciu przez 
Dumę projektu uchwały o ponownym zjednoczeniu Rosji zakładającym możli-
wość powtórnego przyłączenia do Rosji innych byłych krajów związkowych755.

W Rosji rozpoczęto rejestrację ugrupowań politycznych, które zamierzają 
walczyć w grudniowych wyborach parlamentarnych – odnotowano w rubryce 
„Na świecie” w numerze 34 z 1995 roku. Warunkiem udziału jest zdobycie 
podpisów poparcia 200 tysięcy osób756.

W rubryce „Na świecie” z numeru 37 z 1995 roku tygodnik zamieścił infor-
mację o burzliwej debacie w rosyjskiej Dumie, w wyniku której doszło do bój-
ki parlamentarzystów. Wnioskowano o dymisję ministra Kozyriewa z powodu 
prowadzenia przez niego nieudolnej polityki na Bałkanach757.

751  WW, Rosja: Co zrobił Jelcyn, „Polityka” 1995, nr 26.
752  J. Malczyk, Szpital na kłopoty, „Polityka” 1995, nr 30, s. 10.
753  „Polityka” 1995, nr 31, s. 2.
754  „Polityka” 1995, nr 31, s. 2.
755  „Polityka” 1995, nr 4, s. 2.
756  „Polityka” 1995, nr 34, s. 2.
757  „Polityka” 1995, nr 37, s. 2.
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W związku z incydentem na nadzwyczajnej sesji w rosyjskiej Dumie „Poli-
tyka” opublikowała na pierwszej stronie artykuł Zbigniewa Raczyńskiego za-
tytułowany Ryk zranionego giganta. Według relacji dziennikarza sprawcami bójki 
w Dumie okazali się politycy Władimir Żyrinowski i Nikołaj Łysienko. Poszko-
dowani to Jewgienia Tiszkowska i były ksiądz rosyjskiego Kościoła prawo-
sławnego Gleb Jakunin. Jak przypomina korespondent, Jakunin znalazł w ar-
chiwach KGB dokumenty potwierdzające współpracę duchownych Kościoła 
prawosławnego z KGB i opublikował je. Wtedy też rosyjski Synod pozbawił go 
święceń kapłańskich, choć ofi cjalnie stwierdzono, że to skutek zajmowania się 
księdza polityką758. Przewodniczący Dumy Iwan Rybkin złożył doniesienie do 
prokuratury w sprawie wszczęcia postępowania w tej sprawie759.

Sylwetki

„Polityka” opublikowała w numerze 4 fragment wywiadu z Władimirem Ży-
rinowskim przeprowadzonym dla niemieckiego magazynu „Der Spiegel”. 
Działania wojenne w Czeczenii są dla Żyrinowskiego godne pochwały, ale jed-
nocześnie nie szczędzi on krytyki Jelcynowi, ponieważ uważa go za zbyt mięk-
kiego stratega. Polityk ma inną wizję postępowania z Czeczeńcami, która przez 
czytelników mogła zostać odebrana jako co najmniej mocno kontrowersyjna: 
„Gdybym ja był na miejscu Jelcyna – mówi Żyrinowski – to na miejscu Grozne-
go ziałby teraz wielki krater po bombie, żadnych psów, żadnych trupów, a tylko 
jeden wielki krater. To właśnie jest głupie u Jelcyna i Graczowa, że zostawiają 
na miejscu trupy i psy”760. 

W wydaniu 4 tygodnik opublikował dla czytelników na kilku stronach gaze-
ty fragmenty książki Jelcyna i jego współpracowników zatytułowanej Notatki. 
Pierwsza część zapisków poświęcona jest osobie Giennadija Burbulisa, którego 
Jelcyn poznał jeszcze w Świerdłowsku, gdzie pracował w jego sztabie wybor-
czym. Prezydent pisze, że wywarł na nim duże wrażenie swoją wiedzą i z tego 
powodu uczynił go przedstawicielem przewodniczącego Rady Najwyższej Ro-
sji. Z czasem Jelcyn dostrzegł także wady polityka: przesadną ambicję i nie-
umiejętność zaprezentowania swojej osoby, przez co rozumiał używanie przez 
Burbulisa skomplikowanego, specjalistycznego języka761. 

Druga część notatek Jelcyna poświęcona jest prezydentom Bushowi i Clin-
tonowi. Jak wyjaśnia Jelcyn, zadziwiła go amerykańska kampania wyborcza, 
a jeszcze bardziej zachowanie obydwu kandydatów do fotela prezydenta. Naj-
pierw obydwaj politycy toczyli ostre spory, dlatego Jelcyn zadzwonił nawet do 

758  Z. Raczyński, Ryk zranionego giganta, „Polityka” 1995, nr 38, s. 1.
759  „Polityka” 1995, nr 38, s. 2.
760  Cisza i spokój, „Polityka” 1995, nr 4, s. 11.
761  Alfabet Jelcyna, „Polityka” 1995, nr 4, s. 15.
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Busha, dodając mu otuchy, gdy dowiedział się o jego „załamaniu”. Ale po zwy-
cięstwie Clintona jeden polityk pomagał drugiemu. Jelcyn uważa, że coś takiego 
w Rosji byłoby nie do pomyślenia: „U nas w takiej sytuacji politycy staliby się 
śmiertelnymi wrogami do końca życia. A tamci chętnie rozmawiają przez tele-
fon, zasięgają u siebie rady”762. 

Trzecią osobą, o której wspomina Jelcyn, jest Jegor Gajdar, pracownik aka-
demicki mianowany przez prezydenta na ministra gospodarki i wicepremiera. 
Jelcyn napisał, że rząd Gajdara nie potrafi ł sobie poradzić z reformami, choć 
były dokładnie zaplanowane763.

Kolejne osoby w Notatkach Jelcyna to generał Paweł Graczow, Wiktor Ilju-
szyn i Dmitroj Jazow. Prezydent szczególnie docenia generała, uważa go za 
osobę zdecydowaną, niezależną, samodzielną; Wiktor Iljuszyn, osobisty dorad-
ca, jest w oczach Jelcyna osobą o szerokich horyzontach myślowych; z kolei 
Jazowa nazywa: „typowym gorliwym służbistą”764.

Kolejne osoby z rosyjskiej sceny politycznej, o których wspomina Jelcyn, to 
Aleksander Korżakow, Andriej Kozyriew, Władimir Kriuczkow i Aleksander 
Ruckoj, Władimir Żyrinowski. Korżakow ochraniał prezydenta nawet wtedy, 
gdy odebrano mu ochronę; Kriuczkow nikomu nie ufa, ciągle składa poufne ra-
porty o rzekomym zamachu stanu szykowanym przez agentów CIA; Ruckoj był 
na początku człowiekiem lubianym przez Jelcyna, dopóki nie zaczął go iryto-
wać swoją wulgarnością i jednocześnie moralizatorskim zachowaniem w miej-
scach publicznych. Najwięcej uwagi poświęcił Jelcyn Kozyriewowi, oczerniane-
mu przed wyborem na ministra, ale prezydent uważa go za tytana pracy, który 
stworzy „rosyjski model dyplomacji światowej”765. 

O Żyrinowskim Jelcyn napisał, że nie dziwi go trzecia pozycja tego polity-
ka w wyborach prezydenckich, ponieważ jest to rezultat sytuacji gospodarczej 
w kraju – „ignorancja, dzikość obyczajów, prymitywizm szerzą się z niebywałą 
szybkością”766. 

Bohaterem kolejnej korespondencji z Rosji w numerze 5 z 1995 roku au-
torstwa Zbigniewa Raczyńskiego stał się Siergiej Kowaliow pełniący funkcję 
rzecznika praw obywatelskich przy prezydencie Rosji767. Raczyński wspominał 
na początku artykułu o kilkudniowej wizycie Kowaliowa w stolicy Czeczenii, 
który po powrocie do Moskwy poinformował opinię publiczną o okrutnym 
zachowaniu żołnierzy rosyjskich wobec Czeczeńców. Opowiedzenie się po 
stronie praw człowieka, ocenia dziennikarz, jest wyrazem szlachetnego cha-

762  Ibidem, s. 16.
763  Ibidem.
764  Ibidem, s. 17.
765  Ibidem, s. 18.
766  Ibidem, s. 20.
767  Z. Raczyński, Ostry dyżur sumienia, „Polityka” 1995, nr 5, s. 11 (dziennikarz wyjaśnił, że stanowi-

sko rzecznika istnieje od wejścia w życie konstytucji rosyjskiej w grudniu 1993 roku). 
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rakteru Kowaliowa, ale niewiele to zmienia w rzeczywistości: „Większość tzw. 
rosyjskich demokratycznych intelektualistów, poza Jurijem Afanasjewem, wy-
baczyła Jelcynowi i niekonsekwentną politykę wewnętrzną, i bizantyjski styl 
rządzenia, i rozstrzelanie parlamentu jesienią 1993 roku, więcej usprawiedliwiła 
go i wytłumaczyła”768. Dziennikarz przypomniał czytelnikom tygodnika o do-
świadczeniu Kowaliowa, które uzyskał jako jeden z założycieli Grupy Obrony 
Praw Człowieka w Związku Radzieckim, i rozległym wykształceniu zdobytym 
na Wydziale Biologii Uniwersytetu Moskiewskiego (gdzie obronił habilitację). 
Kowaliow był również ofi arą systemu radzieckiego: skazano go na trzy lata 
zsyłki za antyradziecką propagandę, tj. przekazywanie na Zachód biuletynu 
o bieżących wydarzeniach w Rosji769.

11 numer tygodnika z 1995 roku rozpoczyna się na pierwszej stronie wy-
wiadem z Jegorem Gajdarem poświęconym wielu kwestiom życia publicznego 
w Rosji. Ten trzydziestoośmioletni doktor ekonomii jednoznacznie stwierdził, 
że jedyna droga, którą można znieść własność państwową w Rosji, to droga re-
wolucji. Polityk obserwuje dokładnie, jak procesy rynkowe są blokowane przez 
rosyjską biurokrację, dlatego obecny ustrój w Rosji określa jako „coś podobne-
go do rynku i demokracji”770. 

W numerze 12 z 1995 roku tygodnik opublikował wywiad Zbigniewa Ra-
czyńskiego z Grigorijem Jawlińskim, którego „Polityka” nazwała „najpopular-
niejszym politykiem rosyjskim”771. 

Jawliński podkreśla, że to brak reform strukturalnych powoduje, że w Rosji 
istnieje nadal gospodarczy system typu oligarchicznego. Propozycja Jawlińskie-
go to rozbicie największych przedsiębiorstw i przekształcenie ich w spółki ak-
cyjne, których udziałowcami będą tysiące akcjonariuszy772. 

Polityka zagraniczna

W Rosji informacją numer jeden jest podpisanie dziesięcioletniego układu po-
między prezydentem Rosji i Białorusi o przyjaźni i współpracy dobrosąsiedz-
kiej obu państw – informuje tygodnik w numerze 9 z 1995 roku773.

W rubryce „Na świecie” z numeru 20 z 1995 roku „Polityka” anonsuje fi a-
sko spotkania Clinton – Jelcyn w Moskwie poświęconego włączeniu nowych 

768  Ibidem.
769  Ibidem.
770  Z. Raczyński, Duma bolszewików, „Polityka” 1995, nr 11, s. 12.
771  Idem, Będę mówił tylko minutę, „Polityka” 1995, nr 12, s. 11 (Redakcja dodała informację w oddziel-

nej ramce, według której Jawliński od miesięcy jest w gronie najbardziej zaufanych polityków wśród 
Rosjan).

772  Ibidem.
773  „Polityka” 1995, nr 9, s. 2.
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krajów do NATO. Jednocześnie Rosja wznowiła po dwutygodniowej przerwie 
naloty na Czeczenię774.

W komentarzu do wydarzeń na Bałkanach Witold Pawłowski napisał, że kil-
ka nalotów NATO spowodowało zakończenie czteroletniego konfl iktu w byłej 
Jugosławii, podczas gdy godziny rokowań niczego nie wniosły. Dziennikarz 
uważa, że USA w dalszym ciągu są najważniejszym supermocarstwem: „Mos-
kwa miała swój plan pokojowy i poprzez Bałkany chciała powrócić do super-
mocarstw. Nie powiodło się, Waszyngton sprzątnął zwycięstwo sprzed nosa” 
– podsumował publicysta „Polityki”775. 

Stosunki polsko-rosyjskie

W numerze 7 opublikowano artykuł Jacka Mojkowskiego dotyczący nowego 
rurociągu, który ma przebiegać przez terytorium Polski. Autor podkreśla, że 
dwie umowy gazowe z Rosją (orenburska i jamburska) wygasną w 1998 i 2006 
roku, a inne kraje brane pod uwagę jako dostawcy gazu narzucają zbyt wysokie 
ceny (Anglicy, Norwegowie) lub znajdują się zbyt daleko od Polski (np. Algie-
ria). Wiadomo, że właścicielem rury będzie spółka Europol-Gaz (sp. z o.o.), 
w której po równo udziały mają Rosjanie i Polacy, a trzecim właścicielem jest 
Gaz-Trading (akcjonariusze spółki to PGNiG, Gazprom, Bartimpex, Węglo-
koks, Wintershall). Nikt jednak nie potrafi  odpowiedzieć na pytanie, czy ta trze-
cia spółka może odsprzedawać gaz w Polsce776. 

Przyjazd premiera Czernomyrdina do Polski w końcu lutego 1995 roku stał 
się przedmiotem komentarza stałego publicysty tygodnika Marka Ostrowskie-
go. Autor tekstu uważa, że Rosjanie mają zbyt skomplikowaną sytuację w kraju, 
by zajmować się aktualnie Polską, dlatego wizyta premiera była już kilka razy 
przekładana. A jest o czym rozmawiać: handel z Rosją stanowi około 7 procent 
obrotów handlowych Polski w ogóle; sprawa katyńska pozostaje dalej niewyjaś-
niona. Oczekiwania wobec wizyty są duże, a zwłaszcza w stosunku do umowy 
o budowie gazociągu777.

Pierwszą stronę numeru 10 z 1995 roku zajmuje artykuł poświęcony pol-
skiej pomocy dla Czeczenii pt. Kaukaz pod Tatrami. Witold Bereś napisał, że 
niespodziewanie dla wszystkich bliźniaczym miastem Krakowa stał się Gro-
zny; w mieście założono również Stowarzyszenie na Rzecz Wolnej Czecze-
nii. Ambasada rosyjska zareagowała na utworzenie stowarzyszenia wydaniem 
oświadczenia, że Polska wspiera przestępców i organizuje antyrosyjskie prote-
sty. Stanowisko autora w sprawie Czeczeńców jest jasne: „Kwestia moralna nie 

774  A. Krzemiński, K. Mroziewicz, Sprzątanie po paradzie, „Polityka” 1995, nr 20, s. 3.
775  „Polityka” 1995, nr 37, s. 11.
776  J. Mojkowski, Gaz z politycznym zapachem, „Polityka” 1995, nr 7, s. 11.
777  M. Ostrowski, Wiktor Czernomyrdin – spóźniony gość z Moskwy, „Polityka” 1995, nr 7, s. 11.
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pozostawia wątpliwości: mały naród – ba – współobywatele wielkiego państwa 
są przez to państwo atakowani z całą bezwzględnością i okrucieństwem”778. 
Dla ofi ar wojny w Czeczenii utworzono przy stowarzyszeniu radę ds. pomocy 
medycznej, w której znaleźli się lekarze skupieni jednocześnie w Stowarzysze-
niu Lekarzy Świata. Lekarze ci wyjechali z konwojem pomocy medycznej do 
Czeczenii i szczęśliwie powrócili do Krakowa. Bereś uważa, że Polska ma po-
wody, by pomagać Czeczenii (podobnie jak kraje nadbałtyckie), nawet wobec 
obojętnego stanowiska Europy Zachodniej; ponieważ wszyscy doświadczyli już 
w przeszłości ciężaru sąsiedztwa Rosji. 

Szerzej drogę konwoju do Czeczenii przedstawił w reportażu dla „Polityki” 
Michał Wójcik, reporter Radia Zet. Wójcik opisał ze szczegółami, jak Polska 
Akcja Humanitarna przygotowała 35 ton leków i żywności, a transport był za-
trzymywany i sprawdzany bez przerwy przez milicję i celników, aż w końcu do-
jechał przez Dagestan do miasta Szali w Czeczenii. Reporter podkreślił tłustym 
drukiem, jaka była reakcja strony rosyjskiej na tę pomoc: „Ofi cjalny komunikat 
rosyjskiego MSZ mówi o awanturniczej misji prowokatorów, o kolejnej podję-
tej przez polską stronę próbie nadwerężenia naszych stosunków z Rosją779.

Tygodnik, kontynuując tematykę obchodów 50. rocznicy wojny, opubliko-
wał artykuł Adama Krzemińskiego i Krzysztofa Mroziewicza będący komen-
tarzem do obchodów w Europie ostatniej rocznicy zakończenia II wojny świa-
towej. Uroczystości z tej okazji odbyły się w Londynie, Paryżu i Berlinie, a na 
końcu w Moskwie. Argumenty komentatorów wydają się bardzo trafne: w Mos-
kwie raczej świętowano spotkanie Clinton – Jelcyn niż rocznicę wojny, ponie-
waż spotkanie prezydentów dotyczące NATO i Iranu trwało aż trzy godziny. 
„Dla obywateli upokorzonego supermocarstwa ważniejsze są defi lady, choć 
one niczego nie rozstrzygają – piszą komentatorzy. Dla polityków natomiast 
liczy się to, o czym rozmawiają ciągle najpotężniejsi, choć czasem słaniający 
się ze zmęczenia prezydenci współczesnego świata […]”780. Autorzy spojrzeli 
na te obchody z polskiego punktu widzenia. Biorąc pod uwagę niezaproszenie 
prezydenta Wałęsy na obchody w Berlinie, można dojść do wniosku, że Pol-
ska do zwycięzców wojny nie należała, a obecnie jest również drugorzędnym 
państwem europejskim. Recepta według Krzemińskiego i Mroziewicza na tę 
bolączkę jest następująca: pamiętać o polskiej historii, ale nie rozpamiętywać 
w nieskończoność urazów; zapraszać do Polski polityków z innych krajów, nie-
koniecznie tych z pierwszych stron gazet, i rozwijać te kontakty781. 

Włączenie Polski do NATO stało się przedmiotem kolejnego artykułu, 
tym razem historyka Wojciecha Zajączkowskiego, który polemizuje z tezami 

778  W. Bereś, Kaukaz pod Tatrami, „Polityka” 1995, nr 10, s. 13.
779  M. Wójcik, Konwój na granicy strachu, „Polityka” 1995, nr 10, s. 10.
780  A. Krzemiński, K. Mroziewicz, Sprzątanie po paradzie, „Polityka” 1995, nr 20, s. 3.
781  Ibidem.
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Richarda Pipesa i wskazuje, że wejście do sojuszu jest najlepszą alternatywą 
dla Polski. Autor uważa, że Rosjanie kierują się własną racją stanu, a w polity-
ce zagranicznej myślą w kategoriach militarnych i chcieliby utrzymać w sferze 
swoich wpływów stan sprzed 1991 roku782. 

Na pierwszej stronie numeru 28 z 1995 roku tygodnik opublikował artykuł 
– analizę znanego tłumacza literatury rosyjskiej i profesora polonistyki na Uni-
wersytecie w Pizie, Jerzego Pomianowskiego. Pisze on, że gospodarka radziecka 
w najlepszych czasach była trzy razy mniej wydajna od amerykańskiej, a mimo 
to kraj i tak starał się za wszelką cenę być na poziomie militarnym USA. Jego 
zdaniem była to zła taktyka i nie było agresora, który chciałby napaść na ZSRR. 
Pomianowski przypomina, że od 1990 roku do 1994 roku PKB na mieszkańca 
spadło o blisko 40 procent. Uważa, że Polacy powinni nawiązywać kontak-
ty z Rosjanami, którzy chcą suwerennej Ukrainy, Białorusi i Litwy, a przede 
wszystkim warto o publiczną konfrontację, spotkania politologów, historyków, 
polityków w Rosji (lub nawet w Polsce), którzy podzielą się doświadczeniami 
z innych państw. Chodzi o kraje, które zrzekły się idei „zdobywania ziem” (np. 
Anglicy w Indiach czy Francuzi w Algierii) i dobrze na tym wyszły783.

Społeczeństwo

Kolejnym artykułem pozostającym w tematyce rosyjskiej jest koresponden-
cja Zbigniewa Raczyńskiego poświęcona morderstwom znanych osobowości. 
Ostatnio Moskwą wstrząsnęło zabójstwo znanego dziennikarza telewizyjnego 
Władysława Listiewa, zamordowanego na klatce schodowej we własnym domu. 
Mordercy nie zabrali ofi erze ani pieniędzy, ani dokumentów, a większość dzien-
nikarzy, z którymi rozmawiał korespondent uważa, że było to zabójstwo na 
zlecenie. Na dzień przed śmiercią Listiew, mianowany wcześniej na nowego 
dyrektora stacji ORT, zerwał kontrakt reklamowy z jednym z akcjonariuszy ka-
nału, co, jak informuje korespondent, mogło narazić go na straty w wysokości 
100 milionów dolarów. Raczyński pisze wprost, że obraz społeczeństwa, który 
rysują jego rosyjscy informatorzy, jest dramatyczny: „przegniły, skorumpowany 
reżim”, który „jest nieudolny i straszny, ale straszny nie tylko dla własnego na-
rodu, gdyż świat przestępczy nie tylko nie boi się tego reżimu, ale i częściowo 
go sobie podporządkował”784. 

Bardzo poważnym problemem, jakim są zbrodnie na ludziach związanych 
z biznesem i fi nansami w Rosji, zajął się Jerzy Malczyk w artykule Życie rubla warte. 
Już na początku autor przytoczył dane statystyczne potwierdzające tę smutną 
prawdę zawartą w tytule: zamordowano 46 biznesmenów, 95 raniono w różnych 

782  W. Zajączkowski, Bufor narodów, „Polityka” 1995, nr 20, s. 19.
783  J. Pomianowski, Jak pomóc Rosji, „Polityka” 1995, nr 28, s. 1.
784  Z. Raczyński, Rosją rządzi strach, „Polityka” 1995, nr 10, s. 12.
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zamachach, a żadnego ze sprawców przestępstw nie wykryto. W ogóle w społe-
czeństwie brakuje wiary w skuteczność organów ścigania: „[…] rosyjskie koła 
gospodarcze i fi nansowe nie wierzą, że władze na Kremlu poradzą sobie z tą 
falą terroru, jaka po rozpadzie ZSRR zalała Rosję”785. Publicysta podkreśla, że 
mafi a przeniknęła do handlu i usług; w ocenie niezależnych ekspertów od 400 
do 2000 banków należy do mafi i lub jest przez przestępców kontrolowanych786.

Czytelnicy tygodnika mieli okazję zapoznać się szczegółowo z obchodami 
50. rocznicy zakończenia II wojny światowej dzięki korespondencji Zbigniewa 
Raczyńskiego pt. Ostatnia defi lada zwycięzców. Autor wyszedł w artykule od histo-
rii emerytowanego bohatera Związku Radzieckiego, by opisać później przebieg 
samej defi lady i gości. W imponująco przygotowanej uroczystości brali udział 
szefowie około 50 krajów, jedenastu merów stolic państw europejskich, wete-
rani wojny, prezydenci republik i obwodów. Raczyński stwierdza, że ostatnim 
razem w stolicy Rosji było tyle „znakomitości”, gdy na tronie rosyjskim zasiadł 
Mikołaj II. „[…]. To wszystko ma pokazać wielkość Rosji, jej potęgę, jej nie-
wygasłe ambicje supermocarstwa”787 – komentuje dziennikarz. Autor zwrócił 
jednak uwagę, że w tym przepychu widowiska, które kosztowało około 150 mi-
lionów dolarów, nie mówiono nic o Czeczenii, okupacji krajów nadbałtyckich 
itd. To było święto, które miało wprawić w zachwyt i podnieść prestiż kraju 
i prezydenta w międzynarodowej opinii publicznej788.

14. Wizerunek USA w „Polityce” – 1995 rok

Polityka wewnętrzna

Pierwsza informacja z numerze 1 z 1995 roku dotyczyła potwierdzenia przez 
prezydenta Billa Clintona kandydowania w wyborach prezydenckich w 1996 
roku789. 

W rubryce „Na świecie” z numeru 39 z 1995 roku „Polityka” zamieściła in-
formację o przyjęciu przez amerykański Kongres ustawy, zgodnie z którą pań-
stwa najlepiej wypełniające kryteria członkostwa w NATO otrzymają pomoc 
w wysokości 20 mln dolarów na nowy sprzęt dla wojska790.

785  J. Malczyk, Życie rubla warte, „Polityka” 1995, nr 35, s. 10.
786  Ibidem.
787  Z. Raczyński, Ostatnia defi lada zwycięzców, „Polityka” 1995, nr 19, s. 11.
788  „Polityka” 1995, nr 20, s. 11.
789  „Polityka” 1995, nr 1, s. 2.
790  „Polityka” 1995, nr 39, s. 2.
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Polityka zagraniczna

W numerze 6 z 1995 roku tygodnik pisze w rubryce „Na świecie” o nałożeniu 
przez Stany Zjednoczone sankcji na chińskie produkty, m.in. podzespoły elek-
troniczne, z powodu odrzucenia przez państwo ustawy, która chroni własność 
intelektualną791. Jednocześnie w „Polityce” zamieszczono informację ze Sta-
nów Zjednoczonych o ustawie tzw. Odrodzenia Bezpieczeństwa Narodowego, 
w której zapisano, że NATO w najbliższej przyszłości zostanie rozszerzone 
o Polskę, Węgry, Czechy i Słowację792.

Kolejna informacja z USA w rubryce „Na świecie” z numeru 9 z 1995 roku 
dotyczyła nawiązania porozumienia amerykańsko-chińskiego w sprawie praw 
autorskich793. 

W numerze 11 z 1995 roku opublikowano wywiad przeprowadzony przez 
Bartosza Grzybowskiego z byłym szefem wywiadu wojskowego USA Willia-
mem Odomem, dotyczący kwestii militarnych i rozszerzenia NATO. Generał 
przyznał, że administracja Clintona stoi przed dylematem komu udzielić pomo-
cy: Europie Środkowej czy Rosji. Odom powiedział, że w USA rozmawia się 
dużo na temat skutków rozszerzenia sojuszu; opublikował nawet w rosyjskiej 
gazecie „Nowoje Wremia” artykuł, w którym udowadniał dobre strony rozsze-
rzenia i budowania dalszej stabilizacji europejskiej. O polskiej polityce powie-
dział, że najważniejszy jest sposób jej prowadzenia, a nie osoby, które rządzą 
w kraju, gdyż i tak większości Amerykanów Polska nie interesuje794. 

W rubryce „Na świecie” z numeru 13 z 1995 roku „Polityka”, powołując 
się na dziennik „The Washington Post”, poinformowała czytelników o liście 
Clintona do Jelcyna, w którym prezydent USA zaproponował możliwość częś-
ciowego członkostwa Rosji w NATO795.

„Polityka” poruszyła również kwestię zeznań w amerykańskim Senacie zło-
żonych przez eksperta ds. broni nuklearnej, który ocenił, że rosyjska broń ato-
mowa może się łatwo dostać w niepowołane ręce, ponieważ jest niezabezpie-
czona, a słabo opłacani pracownicy tego sektora mogą wyjechać do pracy na 
podobne stanowiska za granicę796.

Tuż obok tego artykułu został opublikowany wywiad z amerykańskim sena-
torem Williamem V. Rothem, który zaprezentował odmienny punkt widzenia 
na włączenie nowych krajów do NATO. Republikanin mówi, że obecnie po-
między Niemcami a Rosją powstała próżnia, która powinna zostać zlikwidowa-
na, przez co rozumie włączenie Polski i innych krajów Grupy Wyszehradzkiej 

791  „Polityka” 1995, nr 6, s. 2.
792  Ibidem.
793  „Polityka” 1995, nr 9, s. 13.
794  B. Grzybowski, Między wolą a ochotą, „Polityka” 1995, nr 11, s. 12.
795  „Polityka” 1995, nr 13, s. 2.
796  „Polityka” 1995, nr 17, s. 2 (tygodnik nie poinformował, o jakiego eksperta chodziło).
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do NATO. I to jest jeden „tor”, którym zajmie się administracja Clintona, drugi 
„tor” to Rosja, będąca obecnie priorytetem, co dla republikanina Rotha nie jest 
właściwym krokiem797.

W numerze 24 z 1995 roku tygodnik poinformował w rubryce „Na świecie” 
o przegłosowaniu przez Kongres amerykański zniesienia embarga dla bośnia-
ckich muzułmanów. Decyzja musi być jeszcze zatwierdzona przez Senat i pre-
zydenta798. 

„Polityka” opublikowała w numerze 33 z 1995 roku korespondencję To-
masza Lisa pt. Dialog przez zaciśnięte zęby poświęconą stosunkom amerykańsko-
-chińskim i amerykańsko-tajwańskim. Rosnąca potęga gospodarcza Chin jest 
problemem dla USA, dlatego starają się one o zrównoważenie wpływów Chin 
w Azji Południowo-Wschodniej. Jak wynika ze słów dziennikarza, uznanie Taj-
wanu jako państwa nie mieści się w kategoriach chińskich, dlatego sprzedaż 
Tajwanowi w 1992 roku samolotów F-16 lekko zachwiała stosunkami chińsko-
-amerykańskimi. Dodatkowo ostatnie nawiązanie stosunków dyplomatycznych 
Waszyngtonu z Wietnamem pogłębiło ten stan. Do tego dochodzi jeszcze kwe-
stia łamania w Chinach praw człowieka, które raz w oczach Amerykanów są 
łamane, a po jakimś czasie już nie są799. Lis ocenia, że USA źle postępują, nie 
prowadząc spójnej polityki wobec tego kraju. Gospodarczo utrata ogromne-
go rynku chińskiego byłaby dla USA bardzo bolesna, Chiny są uznawane za 
czwartą potęgę gospodarczą na świecie, dlatego Amerykanie walczą o wygranie 
przetargu na wybudowanie metra w Szanghaju czy miliardowy kontrakt na pro-
dukcję samochodów osobowych. Na razie dialog pomiędzy krajami jest jałowy, 
jak ocenia autor, nie wiadomo, czy nie zostanie wstrzymany do końca kadencji 
Clintona800. 

W rubryce „Na świecie” z numeru 34 z 1995 roku „Polityka” zamieściła 
informacje o spotkaniu prezydenta Slobodana Miloševiča i zastępcy sekretarza 
stanu USA Richarda Holbrooke’a. Dotyczyło ono rozwiązań pokojowych dla 
regionu i wzajemnego uznania się państw: Bośni, Chorwacji i Serbii801.

Komentarze, prognozy

Na pierwszej stronie tygodnik opublikował artykuł Zbigniewa Brzezińskiego 
na temat rozszerzenia NATO i dwuznacznego stanowiska w tej sprawie Sta-
nów Zjednoczonych. Brzeziński uważa, że jest to „haniebny indyferentyzm”802 

797  A. Ziółkowska-Boehm, Dwa tory, „Polityka” 1995, nr 17, s. 11.
798  „Polityka” 1995, nr 25, s. 2.
799  T. Lis, Dialog przez zaciśnięte zęby, „Polityka” 1995, nr 33, s. 11.
800  Ibidem.
801  „Polityka” 1995, nr 34, s. 2.
802  Z. Brzeziński, Plan dla Europy, „Polityka” 1995, nr 1, s. 1.
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i dotyczy to zarówno prezydentury Busha, jak i Clintona. Skutkiem takiego 
stanowiska jest coraz głośniejszy sprzeciw Rosji (zwłaszcza rosyjskich na-
cjonalistów), nikt nie chce odpowiedzieć na proste pytania: „kiedy” i „w jaki 
sposób”803. Brzeziński dodaje, że nie wszystkie uwagi ze strony rosyjskiej są za-
sadne, trzeba działać stanowczo i należy stworzyć ramy współpracy atlantycko-
-europejskiej w zakresie bezpieczeństwa804.

Tomasz Lis przedstawił amerykański punkt widzenia na sprawę Czeczenii 
w korespondencji z Waszyngtonu zatytułowanej Szachy na mrozie. Dziennikarz 
wyjaśnił, że Clinton wiedział o wojnie i przypuszczał że przebiegnie szybko 
i będzie mieć charakter lokalny, ale jej rozmiar zaskoczył administrację amery-
kańską, która nie zdecydowała jeszcze, jak zareagować. Dziennikarz tak uza-
sadnia brak jasnej polityki administracji waszyngtońskiej: „Gorsza niż obraz 
mordowanych Czeczeńców, a nawet rządy autorytarne, wydaje się bowiem wie-
lu politykom w Waszyngtonie wizja chaosu, a nawet rozpadu Rosji, jaki miałby 
nastąpić po upadku jej obecnego prezydenta”805. Clinton wybiera po prostu 
„mniejsze zło”, które również w opinii innych polityków amerykańskich jest 
lepsze od „zła nieznanego”806. Lis na zakończenie publikacji nie stawia żadnych 
prognoz, informuje jedynie czytelników, że takie podejście Waszyngtonu może 
irytować opinię publiczną, dlatego w pewnym momencie trzeba będzie podjąć 
stanowcze decyzje.

Na pierwszej stronie numeru 32 z 1995 roku „Polityka” zamieściła arty-
kuł zastępcy sekretarza stanu prezydenta Clintona Stroba Talbotta poświęcony 
przyjęciu nowych członków do NATO. Doradca prezydenta napisał, że wa-
runkiem przyjęcia nowych państw do NATO jest zarówno stabilność instytucji 
demokratycznych w tych państwach, jak i ich zdolność do sprostania zobowią-
zaniom bycia w sojuszu. Doradca Clintona stwierdził, że proces rozszerzenia 
jest nieunikniony, a NATO powinno się otworzyć na nowe państwa, które wes-
prą militarnie i politycznie pakt, bo przecież mogą powstać nowe zagrożenia. 
Talbott dodał, że podnoszone są antyrosyjskie powody rozszerzenia NATO, 
w Rosji takie argumenty wysuwa W. Żyrinowski, a nie jest to nic innego jak 
„ksenofobiczna demagogia”807. 

Społeczeństwo

Pozostając przy temacie wojny i weteranów, „Polityka” zamieściła w wydaniu 19 
z 1995 roku korespondencję Tomasza Lisa Ministerstwo pamiętliwych kombatantów 

803  Ibidem, s. 20.
804  Ibidem, s. 21.
805  T. Lis, Szachy na mrozie, „Polityka” 1995, nr 3, s. 11.
806  Ibidem.
807  S. Talbott, NATO: przystań czy pułapka, „Polityka” 1995, nr 32, s. 1 i 12.
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dotyczącą silnej pozycji organizacji kombatanckich w Stanach Zjednoczonych. 
Lis przytacza na początek kilka danych statystycznych: 20 milionów kombatan-
tów w USA, ministerstwo ds. kombatantów w Waszyngtonie, które dysponuje 
43 milionami dolarów z budżetu federalnego. Kombatanci są grupą poważaną 
w Białym Domu, według słów Busha Seniora ich miejsce jest „[…] obok prezy-
denta, przy stole, za którym siedzą członkowie jego gabinetu”808. Lis stwierdza, 
że o takich przywilejach mogą tylko pomarzyć weterani w innych krajach świata.

Tomasz Lis przygotował również artykuł – biografi ę Colina Powella, w związ-
ku z jego rosnącą popularnością w społeczeństwie amerykańskim. W ostatnim 
czasie bardzo dobrze sprzedaje się książka Powella, na jej promocję przycho-
dzą tysiące ludzi. Prawdopodobnie generał będzie kandydatem na prezydenta 
Stanów Zjednoczonych. List przypomina, że Powell pochodzi z przeciętnej ro-
dziny, był kiepskim studentem, ale dowiedział się o uczelnianym korpusie pod-
chorążych i tak zaczęła się jego kariera wojskowa. Dziennikarz zastanawia się, 
czy to możliwe, by poglądy polityczne Powella były do zaakceptowania przez 
republikanów, i odpowiada, że większość tak, ale poza prawem do aborcji. Lis 
rozważa, czy Ameryka jest gotowa na czarnoskórego prezydenta i czy jest on 
w stanie poświęcić swoją prywatność w czasie kampanii wyborczej809. 

15. Wizerunek Rosji we „Wprost” – 1995 rok 

Polityka wewnętrzna

W numerze 1 w rubryce „Giełda” przytoczono słowa wicepremiera Olega 
Soskowca, który powiedział, że Rosja spłaci cały dług zagraniczny wynoszący 
około 150 miliardów dolarów, ale jednocześnie oczekuje na spłatę długu od 
swoich dłużników, m.in. Iraku, który jest jej winien 10 miliardów dolarów810.

Wojna w Czeczenii stała się również głównym tematem w numerze 2 
„Wprost” z 1995 roku. Autorka tekstu Maria Graczyk pisze, że po dwóch tygo-
dniach walk rosyjsko-czeczeńskich doszło do rozłamu wśród dowódców w ar-
mii rosyjskiej, którzy odmówili wykonania rozkazów, m.in. gen. Babicz, gen. 
Lebiediew, a generał Worobiow podał się do dymisji. Graczyk pisze, że wojna 
jak na razie pochłania ogromne wydatki (ponad trylion rubli), a państwu grozi, 
że stanie się gospodarką policyjną811.

Kolejna korespondencja z Rosji dotyczyła zmian kadrowych na Kremlu 
związanych z wyborami parlamentarnymi w 1995 roku i prezydenckimi w 1996 
roku. Dziennikarz pisze, że gdyby wyniki wyborów okazały się niekorzystne 

808  T. Lis, Ministerstwo pamiętliwych kombatantów, „Polityka” 1995, nr 19, s. 12.
809  Idem, Biały Dom Czarnym Domem, „Polityka” 1995, nr 40, s. 13.
810  „Wprost” 1995, nr 1, s. 63.
811  M. Graczyk (współpraca G. Mrozek, R. Strzemiecki) Groźny Grozny, „Wprost” 1995, nr 2, s. 41.
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dla obecnej ekipy rządzącej, przygotowano drugi scenariusz i ten plan nie ma 
w sobie nic demokratycznego. Z przecieków do których dotarł korespondent 
wynika, że na Kremlu działa tajne centrum analityczne stworzone przez Korża-
kowa, które stosuje techniki bliskie KGB m.in.: zakładanie podsłuchów, dezin-
formacja prasy812. Na razie trudno spekulować, kto otrzyma nominacje na nowe 
stanowiska, do mediów napływa wiele sprzecznych informacji. 

Najważniejszym tematem w Rosji stała się nowa ustawa zatwierdzona przez 
parlament i podpisana przez Jelcyna zwiększająca zakres uprawnień rosyjskich 
służb specjalnych – pisze Gontarski w kolejnej korespondencji z Rosji. Aleksiej 
Aleksandrow jeden z parlamentarzystów rosyjskich w rozmowie z dziennika-
rzem ocenił, że ustawa ma wiele mankamentów, m.in. służbom poszerzono i tak 
rozległe uprawnienia, pozwolono na infi ltrację wojska i stosowanie przymusu 
bezpośredniego, a przyznawanie pieniędzy na działalność służb utajniono813. 

Temat wyborów parlamentarnych w Rosji powrócił w numerze 43 z 1995 
roku ze względu na zaskakująco dużą liczbę kandydatów na deputowanych do 
Dumy związanych z wojskiem i służbami specjalnymi. Gontarski pisze, że syste-
matycznie przeprowadzane sondaże przedwyborcze pokazują, że w czołówce 
znajdują się: Giennadij Ziuganow i jego Komunistyczna Partia Rosji, na drugim 
miejscu znajduje się Nasz Dom Rosja Wiktora Czernomyrdina, na trzecim libe-
ralna partia Jabłoko Grigorija Jawlińskiego. Według dziennikarza sukces osób 
związanych z wojskiem jest pewny, ponieważ większość elektoratu Rosji (110 
milionów uprawnionych do głosowania) to zawodowi wojskowi i pracownicy 
przemysłu militarnego. To wyjaśnia według dziennikarza, dlaczego Rosjanie są 
negatywnie nastawieni do rozszerzenia paktu, jak również może spowodować, 
że nowym prezydentem zostanie Borys Jelcyn814.

W kolejnej korespondencji z Rosji W. Gontarski pisze o szansach wybor-
czych partii startujących w wyborach parlamentarnych. Sondaże nadal wska-
zują, że faworytami będą komuniści, dobrze wypada skrajnie nacjonalistyczna 
Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji Żyrinowskiego oraz nowa partia umiar-
kowanie nacjonalistyczna Kongres Rosyjskich Wspólnot, na którego czele stoi 
Jurij Skokow. Najsłabsze szanse wyborcze na wprowadzenie swoich deputo-
wanych do Dumy mają według dziennikarza Kobiety Rosji i Agrarna Partia 
Rosji. Korespondent zastanawia się w artykule nad możliwymi sojuszami partii 
i prawdopodobnymi koalicjami i dochodzi do wniosku, że ze względów pro-
gramowych sojusz mogą utworzyć komuniści, KRW i LDPR. Gontarski wyraża 
tym samym swoje zaniepokojenie możliwością powstania takiego sojuszu anty-

812  W. Gontarski, Remont Kremla, „Wprost” 1995, nr 8, s. 42–43.
813  Idem, Wnuki KGB, „Wprost” 1995, nr 19, s. 74.
814  Idem, Kremlowskie manewry, „Wprost” 1995, nr 43, s. 83–84.
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reformatorskiego, jak uzasadnia w nadtytule – komuniści „[…] osądzą jednak 
tych, którzy rozpoczynali reformy w 1992 roku”815. 

W przedostatnim numerze z 1995 roku tygodnik opublikował wyniki wy-
borów z 1995 roku, które przyniosły zwycięstwo komunistom Ziuganowa i na-
cjonalistom Żyrinowskiego. Zaskoczeniem jest słaby wynik wyborczy partii 
Czernomyrdina Nasz Dom Rosja i Kongresu Rosyjskich Wspólnot A. Lebie-
da. Wyniki wyborów przyjęto z zadowoleniem na Kremlu, ponieważ w opinii 
współpracowników prezydenta zwiększają one szanse na ponowną wygraną 
Jelcyna. Dziennikarz „Wprost” wspomniał na końcu korespondencji o całko-
witej przegranej socjaldemokratów Gawriła Popowa, którzy nie przekroczyli 
wymaganego progu 5 procent głosów, a którzy mieli poparcie m.in. Aleksandra 
Kwaśniewskiego. Dziennikarz ironicznie skomentował to poparcie: „[…] zna-
jomość Rosji miała być atutem polskiej lewicy”816.

Polityka zagraniczna

W numerze 21 z 1995 roku tygodnik poinformował o wydaniu przez Clintona 
i Jelcyna sześciu deklaracji dotyczących bezpieczeństwa obydwu narodów. Dla 
korespondenta „Wprost” ważniejsza jest jednak wypowiedź premiera Oleksego 
dla rosyjskich „Izwiestii” o natowskich aspiracjach Polski i jednoczesnej chęci 
wznowienia kontaktów wojskowo-technicznych z Rosją. Autor stawia więc re-
toryczne pytanie, jak jest możliwe pogodzenie tych spraw817.

W numerze 31 z 1995 roku tygodnik przynosi najnowsze informacje eko-
nomiczne z Rosji: podpisano umowę rosyjsko-koreańską o spłacie kredytu 
1,5 miliarda dolarów sprzętem obronnym i surowcami naturalnymi818.

Roman Strzemiecki podjął temat nuklearnych rokowań amerykańsko-rosyj-
skich oraz budowy bomby atomowej przez Iran przy pomocy rosyjskich spe-
cjalistów. W grę wchodzi kontrakt warty miliard dolarów – szacuje dziennikarz, 
a poza tym zatrudnienie przy budowie elektrowni atomowej nad Zatoką Perską 
może znaleźć 3 tysiące specjalistów z Rosji. Jak informuje Strzemiecki, już do-
szło do wstępnego porozumienia w tej sprawie, Rosjanie sprzedali Iranowi trzy 
łodzie podwodne, które są zdolne do przewożenia ładunków atomowych819.

Druga informacja ekonomiczna z Rosji dotyczy sprzedaży wzbogaconego 
uranu, pochodzącego z głowic nuklearnych, który jest kluczowym elementem 
broni jądrowej dla Stanów Zjednoczonych, a którego wartość oszacowano na 
120 tysięcy dolarów820.

815  Idem, Powrót do przeszłości, „Wprost” 1995, nr 51, s. 80–81.
816  Idem, Duma Rosji, „Wprost” 1995, nr 52, s. 90–91.
817  Idem, Moskwa czy Bruksela, „Wprost” 1995, nr 21, s. 13.
818  „Wprost” 1995, nr 31, s. 36.
819  „Wprost” 1995, nr 37, s. 72.
820  „Wprost” 1995, nr 39, s. 34.
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Krótkiego wywiadu dla „Wprost” na temat nowej formy współpracy gospo-
darczej Rosji z byłymi krajami Układu Warszawskiego, tzw. RWPG bis, udzielił 
rosyjski minister spraw zagranicznych. Andriej Kozyriew od początku potwier-
dził, że Rosja nie zgodzi się na rozszerzenie NATO, Rosjanie poszukują nato-
miast nowej formuły systemu bezpieczeństwa ogólnoeuropejskiego. Minister 
porównał Pakt Północnoatlantycki do pędzącego pociągu, do którego wszyscy 
chcą się dołączyć, ale nikt się nie zastanawia nad dłuższą perspektywą – dokąd 
ten pociąg jedzie821.

Stosunki polsko-rosyjskie

Iwan Rybkin, przewodniczący Dumy rosyjskiej, udzielił wywiadu do 8 wyda-
nia tygodnika, odnosząc się do obchodów pięćdziesiątej rocznicy wyzwolenia 
obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Przewodniczący brał osobiście udział 
w obchodach, ale nie wypowiadał się, co, jak wyjaśnił, było uzgodnione wcześ-
niej, ponieważ mieli przemawiać więźniowie obozu. Rybkin odniósł się również 
do innych spraw, takich jak rozszerzenie NATO, sytuacja polityczna w Polsce, 
ale z zachowaniem pewnego dystansu, ponieważ nie chciał pośpiesznie oceniać 
wydarzeń i stwierdził, że wewnętrzne sprawy należy zostawić Polakom822.

W „Peryskopie” z numeru 13 z 1995 roku tygodnik napisał o ustawie pre-
zydenta Jelcyna wprowadzającej do kalendarza świąt państwowych w Rosji 7 li-
stopada jako dzień wyzwalający od „[…] polskich interwentów w roku 1612”823. 

W kwietniowym wydaniu z 1995 roku Giziński i Gontarski zastanawiają się 
w nadtytule, jakie korzyści może mieć Polska z nieobecności prezydenta Wałęsy 
na obchodach 9 maja 50. rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem. Polskę w Mos-
kwie ma reprezentować premier Oleksy, który według rzeczniczki rządu Alek-
sandry Jakubowskiej stara się jednocześnie o spotkanie z Jelcynem i Clintonem. 
Autorzy tekstu zastanawiają się nad decyzją prezydenta Wałęsy i dochodzą do 
wniosku, że być może taka antyrosyjska postawa może być elementem kampa-
nii wyborczej824. 

Tygodnik nawiązał ponownie do decyzji prezydenta Rosji o wprowadzeniu 
święta 7 listopada w artykule Zimna wojna. Stanisław Janecki i Waldemar Gontar-
ski uważają, że 7 listopada 1612 roku oddaje zakodowane nadal w świadomości 
antypolskie uprzedzenia. Autorzy uważają, że odblokowanie wejścia Polski do 
NATO byłoby dla Rosji zaprzepaszczeniem działań ekspansjonistycznych pro-
wadzonych w stosunku do Polski od II połowy XVIII wieku. Przypominają, 

821  A. Kozyriew, wywiad przeprowadzili W. Gontarski, I. Parchimowicz, Pociąg na Wschód, „Wprost” 
1995, nr 40, s. 69–70.

822  I. Rybkin, wywiad przeprowadzili W. Gontarski, I. Parchimowicz, Wolna wola, „Wprost” 1995, 
nr 8, s. 11.

823  „Wprost” 1995, nr 13, s. 5.
824  W. Gontarski, J. Giziński, Bitwa o Moskwę, „Wprost” 1995, nr 17, s. 25.
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że mimo zapewnień premiera Czernomyrdina o „nie najgorszych stosunkach 
z Polską”825 odwołano jego wizytę w listopadzie, a gdy przyjechał po paru mie-
siącach, został wygwizdany przez demonstrantów-przeciwników wojny w Cze-
czenii. 

W numerze 14 z 1995 roku analizą stosunków polsko-rosyjskich zajął się Je-
rzy Pomianowski w artykule Pierwsze przykazanie. Tytułowe przykazanie według 
autora to najważniejsza zasada polskiej racji stanu: dobre stosunki z Rosją, ale 
nie kosztem innych wschodnich sąsiadów: Ukrainy, Białorusi czy Litwy. Po-
mianowski uważa, że polscy politycy przekształcili problematykę wschodnią 
w Dworzec Wschodni, a na razie poza uznaniem niepodległości Ukrainy ni-
czego nie zrobiono konkretnego od 1989 roku. Znawca Rosji pokłada nadzieję 
w nowym ministrze spraw zagranicznych Władysławie Bartoszewskim, który 
sam jest publicystą i w końcu zwróci uwagę na to, co pisze się w prasie i mówi 
w mediach. „Wstydliwą chorobą polskich władz jest (dziedziczny po PRL) brak 
reakcji na głosy opinii i prasy. Gdzie indziej jest ona po prostu organem spo-
łecznej kontroli”826.

„Wprost” zamieścił w numerze 24 z 1995 roku artykuł Wiaczesława Bragi-
na, pełnomocnika rządu rosyjskiego ds. Katynia. Bragin pisze, że jeszcze bar-
dzo wielu ludzi nie uświadamia sobie w Rosji ciężaru zbrodni zabójstwa 22 ty-
sięcy żołnierzy polskich w Katyniu. Na razie strona polska i rosyjska uzgodniły 
w lutym, że powstaną polskie cmentarze wojskowe w Katyniu i Miednoje. Dla 
Bragina jest żenujące to, że mogiły Rosjan w tych samych miejscach pozostaną 
zaniedbane, a Polacy dbają o groby żołnierzy rosyjskich w Polsce, którzy rozka-
zem Stalina wyzwalali Polskę spod okupacji niemieckiej827. 

Siergiej Kortunow, doradca administracji prezydenta Rosji, w wywiadzie 
udzielonym Waldemarowi Gontarskiemu odniósł się do ostatniej wypowiedzi 
zastępcy ministra spraw zagranicznych Rosji o użyciu siły wobec Polski, gdyby 
stała się członkiem NATO. „Wypowiedź […] w istotny sposób zaszkodziła 
politycznym stosunkom między Rosją a Polską. Autor tej wypowiedzi został 
już zresztą ukarany”828. Kortunow nie wyjaśnił, na czym polegała kara, dodał 
jednak, że nie należy tej wypowiedzi potraktować poważnie. Doradca prezy-
denta stwierdził, że Jelcyn jest niezadowolony z pracy rosyjskiego MSZ, polecił 
skontrolować ten resort, a wyniki raportu stawiają ministerstwo w jednoznacz-
nie niekorzystnym świetle. Dlatego kontynuując wcześniejszy wątek, Kortunow 
stwierdził, że prezydent Jelcyn wkrótce naprawi błędy popełnione przez dyplo-
matów rosyjskich wobec krajów Europy Środkowej829. 

825  W. Gontarski, S. Janecki, Zimna wojna, „Wprost” 1995, nr 13, s. 49–50.
826  J. Pomianowski, Pierwsze przykazanie, „Wprost” 1995, nr 14, s. 22.
827  W. Bragin, Próba moralności, „Wprost” 1995, nr 24, s. 72.
828  S. Kortunow, wywiad przeprowadził W. Gontarski, „Wprost” 1995, nr 50, s. 84.
829  Ibidem.
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Komentarze, prognozy

W 1 numerze z 1995 roku tygodnik opublikował wywiad Marii Graczyk z Ha-
madem Kurbanowem, stałym przedstawicielem Czeczenii w Moskwie. Kurba-
now twierdzi, że oderwanie Czeczenii od Rosji nie spowodowałoby jej rozpadu, 
na razie pewnym osobom w Moskwie, takim jak gen. Graczow czy Siergiej 
Szachraj, zależy na podsycaniu konfl iktu. Wszystko wskazuje na to, że prowa-
dzona od 300 lat wojna z Rosją będzie jeszcze kontynuowana przez kolejne 
pokolenia830. Do wywiadu dołączona została ramka z komentarzem Waldemara 
Gontarskiego, który pisze, że Rosjanie nie mają żadnej koncepcji rozwiązania 
sytuacji, choć wojna przypomina już drugi Afganistan. „[…] świat zachowuje 
kłopotliwe milczenie – pisze dalej Gontarski – Wszyscy woleli uznać ekspedy-
cję karną za wewnętrzny problem Rosji, uważając, że dążenia małego narodu są 
zbyt małą stawką w globalnej grze interesów”831. 

W kolejnym numerze poświęcono również artykuł wojnie w Czeczenii, tym 
razem autor skupił się na jej zafałszowanym przekazie medialnym. „Radio i te-
lewizja – podkreślił korespondent – przemawiają językiem epoki Breżniewa, 
a krwawy szturm na Grozny nazywa się tam normalizacją sytuacji”832. Zdaniem 
publicysty prasa jako czwarta władza to ostatnia instancja, której boi się władza 
na Kremlu, dlatego informacje cenzuruje833. 

W numerze 4 z 1995 roku „Wprost” opublikował wywiad z ekonomistą 
rosyjskim Jegorem Gajdarem dotyczący wojny w Czeczenii i sytuacji gospodar-
czej w Rosji. Gajdar stwierdził, że ta wojna zablokuje wszelkie reformy gospo-
darcze w Rosji, a w najbliższym czasie może dojść do krachu na moskiewskiej 
giełdzie walutowej. Gajdar nie rozumie zachowawczej postawy przywódców 
zachodnich wobec Czeczenii i nazywania wojny „wewnętrzną sprawą Rosji”: 
„Nie ma wewnętrznych spraw, jeśli dotyczą one przestępstw wojennych i ma-
sowych naruszeń praw człowieka”834. Aby coś zmienić w tej sprawie, Zachód 
powinien według polityka naciskać na władze rosyjskie, a nawet ograniczyć 
współpracę wojskową z Rosją. 

Następujący po tym wywiadzie artykuł w numerze 4 poświęcony został 
aktualnej strukturze sceny politycznej w Rosji i zbliżającym się w 1996 roku 
wyborom prezydenckim. Gontarski stawia tezę, że ta wojna może przesądzić 
o wygranej lub przegranej Jelcyna, choć już teraz można powiedzieć, że najlep-
szymi kandydatami z polskiej perspektywy wydają się Łużkow i Czernomyrdin, 
ponieważ chcą poprawić współpracę gospodarczą z naszym krajem. Dzien-

830  H. Kurbanow, wywiad przeprowadziła M. Graczyk, Dawid i Goliat, „Wprost” 1995, nr 1, s. 52.
831  „Wprost” 1995, nr 1, s. 52.
832  W. Gontarski, Subotnik, „Wprost” 1995, nr 2, s. 41.
833  Ibidem.
834  J. Gajdar, wywiad przeprowadzili W. Gontarski, I. Parchimowicz, Borys Groźny, „Wprost” 1995, 

nr 4, s. 42–43.
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nikarz krótko scharakteryzował politycznych rywali Jelcyna: Ruckoja, Lebie-
da, Jawlińskiego, Kowaliowa, Gromowa, Żyrinowskiego, podsumowując tego 
ostatniego jako „nieszczęście dla Polski i dla świata”835. Z informacji zawartych 
w dołączonej do artykułu ramce wynika, że obecna Duma to w większości 
przeciwnicy polityki Jelcyna, zaledwie trzy partie popierają prezydenta836.

Do numeru 5 wywiadu Waldemarowi Gontarskiemu udzielił prawomocny 
przedstawiciel prezydenta FR w Dumie Aleksiej Jakowlew. Pytany, czy inter-
wencja wojskowa w Czeczenii była zgodna z prawem, odpowiedział, że pra-
wodawstwo rosyjskie dopiero jest tworzone, od roku decyzje legislacyjne są 
podejmowane na podstawie nowej konstytucji, która zakłada wprowadzenie 
stanu wojennego lub wyjątkowego. Dziennikarz zwrócił uwagę, że wojska ro-
syjskie zostały wprowadzone do Czeczenii bez podpisaniu odpowiedniego de-
kretu o stanie wyjątkowym, który powinna zatwierdzić wyższa izba parlamentu. 
Jakowlew wyjaśnił, że Duma teoretycznie mogłaby odpowiedzieć na to przy-
jęciem rezolucji, ale to luki w ustawodawstwie powodują, że nie ma precyzyj-
nych przepisów określających, w jaki sposób Duma ma kontrolować prezyden-
ta i rząd. Na koniec dodał, że w zakresie jego obowiązków leży opiniowanie 
projektów ustaw kierowanych z Kremla do parlamentu oraz reprezentowanie 
prezydenta w parlamencie837. 

Tygodnik, pozostając przy tematyce czeczeńskiej, opublikował krótki wy-
wiad z Siergiejem Kowaliowem, rzecznikiem praw człowieka w Rosji. Kowa-
liow stwierdził, że dalsza eskalacja konfl iktu w Czeczenii może doprowadzić 
nawet do wojny domowej lub dyktatury. Wojskowi jednak nie dążą do pokoju, 
ponieważ chcą osiągnąć sukces militarny838.

W numerze 10 z 1995 roku opublikowano wywiad z senatorem Zbignie-
wem Romaszewskim na temat wojny w Czeczenii i działań władzy rosyjskiej. 
Zdaniem senatora wojna przyczyniła się do upadku ośrodków władzy, która 
pokazała jedynie swój antyhumanitarny charakter. Senator był w Czeczenii,
porównał zbombardowany Grozny do Warszawy z 1945 roku, a liczbę zabitych 
szacuje na około 20 tysięcy839. Romaszewski opisał również przypadek pobi-
tego prawie na śmierć Czeczeńca, który przebywał w jednym z tzw. obozów 
fi ltracyjnych, gdzie nie miała wstępu żadna organizacja międzynarodowa. Sena-
tor jest oburzony brakiem reakcji Zachodu, który uznał wojnę za „wewnętrzną 
sprawę Rosji”, choć wiadomo powszechnie, że Czeczenia nie ma podpisanej 

835  W. Gontarski, Wybór Rosji, „Wprost” 1995, nr 4, s. 44–45.
836  Ibidem, s. 42 (wspomniane trzy partie to: Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji, Partia Rosyj-

skiej Jedności i Zgody, Sojusz Liberalno-Demokratyczny).
837  A. Jakowlew, wywiad przeprowadził W. Gontarski, Prawo i pięść, „Wprost” 1995, nr 5, s. 42–43.
838  S. Kowaliow, wywiad przeprowadził J. Siegert, Demokracja bez demokratów, „Wprost” 1995, nr 5, 

s. 44.
839  Z. Romaszewski, wywiad przeprowadził R. Strzemiecki, Technologia infi ltracji, „Wprost” 1995, 

nr 10, s. 11.
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umowy federacyjnej z Rosją, co w świetle prawa międzynarodowego jest po 
prostu kolonizacją840.

Tygodnik w kolejnym wydaniu pozostał przy tematyce czeczeńskiej i opub-
likował korespondencję Henryka Suchara o stosunkach ingusko-czeczeńsko-
-rosyjskich. Suchar uważa, że Ingusi solidaryzują się z Czeczenią, gdyż do małej 
Inguszetii przybyło już i mieszka 110 tysięcy Czeczeńców. Autor zastanawia się, 
w jaki sposób Moskwa rozwiąże problem wyboru władzy w Groznym, gdyż 
w republice od wieków rządziły klany rodowe, a teraz władzom zależałoby na 
stworzeniu podwójnie lojalnego rządu841. 

W numerze 15 w korespondencji z Moskwy Gontarski pisze o przyjeździe 
do Moskwy 9 maja prezydenta Clintona i zaplanowanych rozmowach na temat 
poszerzenia NATO. Dziennikarz uważa, że niechęć wśród elit rządzących jest 
powszechna, a wyjątek stanowi jedynie partia Demokratyczny Wybór z prze-
wodniczącym Gajdarem. Autor, zastanawiając się, czy możliwa jest zmiana 
sztywnego stanowiska Rosji wetującego poszerzenie NATO, przytacza jako 
przykład umowę sprzedaży rakiet rosyjskich do Indii w 1993 roku. A zatem 
zmiana jest możliwa, choć na razie w Rosji przeważają głosy o „natowskich 
planach ekspansji”842, a w powszechnej świadomości instytucja ta jest „najgroź-
niejszą agendą imperializmu, zagrażającego żywotnym interesom Rosji”843. 

W numerze 21 z 1995 roku opublikowano wywiad rosyjskiej dziennikarki 
Natalii Miedwiediewej z prezydentem Czeczenii Dżocharem Dudajewem, opa-
trzony dodatkowym komentarzem stałego korespondenta tygodnika z Mos-
kwy. Prezydent Dudajew mówi, że w przeszłości wojna w Czeczenii od razu 
przenosiła się na Kaukaz, a Rosjanie nie wyciągnęli z tego żadnych wniosków. 
Dudajew potwierdził, że republika otrzymuje pomoc z Zachodu, który w końcu 
dostrzegł „prawdziwe oblicze Rosji – jej diabelską zachłanność i brutalność”. 
Nie chciał natomiast w wywiadzie wypowiadać się na temat prezydenta Jelcyna, 
stwierdził, że go w ogóle nie interesuje844. Z dodatkowego komentarza Gon-
tarskiego czytelnicy dowiedzieli się, że wiosna działa na korzyść Czeczeńców, 
którzy przenieśli walki w góry na południu kraju, do czego rosyjscy żołnierze 
nie są przyzwyczajeni845. 

Świat według Kremla – to tytuł komentarza Stanisława Janeckiego i Piotra Cy-
wińskiego dotyczący podpisanej deklaracji rosyjsko-amerykańskiej, a odebranej 
na świecie jako porażka USA. Publicyści kategorycznie ocenili tę deklarację: 
„Nikt w Ameryce nie potrafi ł uderzyć pięścią w stół i powiedzieć w Mos-

840  Ibidem.
841  H. Suchar, Kreml w Groznym, „Wprost” 1995, nr 11, s. 46.
842  W. Gontarski, NATO ante portas!, „Wprost” 1995, nr 15, s. 50–51.
843  Ibidem, s. 51.
844  D. Dudajew, Ogniem i mieczem, „Wprost” 1995, nr 21, s. 74–76.
845  Ibidem, s. 76.
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kwie, gdzie kończą się jej interesy, tak jak to uczynił trzynaście lat temu Ro-
nald Reagan”846. W dalszej części artykułu autorzy przytaczali opinie polityków 
zachodnich wskazujących na pewne „rozmiękczenie” ich stanowiska wobec 
Moskwy i braku stanowczego podejścia do dyskusji wobec ryzyka użycia przez 
Rosję atomu847.

Sytuacja gospodarcza w Rosji, na Ukrainie i Białorusi robi wrażenie bezna-
dziejnej – pisze w analitycznym komentarzu Waldemar Kuczyński. Publicysta 
uważa, że kryzys gospodarczy trwający przez ostatnie sześć lat to skutek braku 
programów stabilizacyjnych, które np. w Polsce wprowadziły uporządkowaną 
politykę pieniężną. Kuczyński nie wyklucza, że przy utrzymaniu takiej sytuacji 
może nastąpić powrót do gospodarki planowej i upaństwowionej848. 

W zbliżających się wyborach w Rosji zamierza wziąć udział kilku generałów 
– pisze Gontarski w kolejnej korespondencji z Moskwy. Dziennikarz stwierdza, 
że na Kremlu panuje opinia, iż generałowie nie czują się spełnieni na wojnie, 
dlatego teraz kierują się w stronę polityki. Kandydować zamierzają gen. Alek-
sander Lebied, Aleksander Ruckoj, Aleksander Sterligow i Borys Gromow. We-
dług korespondenta to sam prezydent jest odpowiedzialny za rozbudzenie tych 
ambicji politycznych wśród generalicji, ponieważ uzależnił się od generałów 
w puczach w 1991 i 1993 roku. Gontarski ocenia, że scenariusza wyboru gene-
rała na prezydenta boją się zarówno na Kremlu, jak i w Dumie849. 

Przebywający w czerwcu w 1995 roku w Krakowie Siergiej Kowaliow, były 
rosyjski rzecznik praw obywatelskich, udzielił Jarosławowi Gizińskiemu wywia-
du, w którym odniósł się do swojego wystąpienia na konferencji zatytułowa-
nego „Od komunizmu do demokracji”. Kowaliow widzi największe zagrożenie 
dla demokracji ze strony instytucji, w których zasiadają ludzie starej nomenkla-
tury. Zauważa również, że w Rosji bardzo rozpowszechniły się wydawnictwa 
o faszystowskim charakterze, gdzie wiele mówi się o rosyjskim patriotyzmie 
w powiązaniu z hasłami imperialnymi. Kowaliow dodaje, że wojna w Czeczenii 
przenosi się na cały Kaukaz, a władze rosyjskie brną w kłamstwa na jej temat, 
co potwierdza jego diagnozę o tym, że Rosja wcale nie dąży do demokracji850. 

Kolejny artykuł związany z Czeczenią w przywołanym numerze to progno-
za Gontarskiego dotycząca możliwego rozwoju sytuacji w Czeczenii i wpływu 
tej wojny na Rosję. Korespondent przypomina w lidzie słowa premiera Czer-
nomyrdina, który kategorycznie zaprzecza, że wojna w Czeczenii może roz-
przestrzenić się na dalsze regiony Rosji, a tymczasem sam otrzymał dodatko-
wą ochronę, gdy przebywał w Kraju Krasnodarskim graniczącym z Czeczenią.

846  S. Janecki, P. Cywiński, Świat według Kremla, „Wprost” 1995, nr 21, s. 70–71.
847  Ibidem, s. 71.
848  W. Kuczyński, Kryzys – rok szósty, „Wprost” 1995, nr 21, s. 46.
849  W. Gontarski, Demokracja w mundurze, „Wprost” 1995, nr 24, s. 69–70.
850  S. Kowaliow, wywiad przeprowadził J. Giziński, Dysydent demokracji, „Wprost” 1995, nr 26, 

s. 69–70.
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Teraz Zachód obawia się, że ta wojna, którą dotąd uważano za „wewnętrzną 
sprawę Rosji”, może się wymknąć spod kontroli, ponieważ czeczeńscy bojow-
nicy walczą zawsze do końca851. 

Pokój budionowski? – to retoryczne zapytanie w tytule artykułu autorstwa Wal-
demara Gontarskiego i Stanisława Janeckiego w odniesieniu do podpisanego 
pokoju czeczeńsko-rosyjskiego, a wymuszonego przez zajęcie szpitala przez 
Czeczeńców w Budionowsku. Autorzy przytoczyli opinie kilku zakładniczek, 
które relacjonowały, że Czeczeńcy oddawali własną krew rannym pacjentom, 
ale jednocześnie zabili w walkach jedenastu Rosjan, którzy zamordowali nie-
winnych cywilów czeczeńskich. 22 czerwca współpracownicy Czernomyrdi-
na podpisali w Groznym protokół zakończenia wojny oznaczający wycofanie 
wojsk rosyjskich i niepociąganie do odpowiedzialności karnej walczących Cze-
czeńców, ale wobec samego premiera wystosowano w Dumie wniosek o wo-
tum nieufności. Gontarski i Janecki zastanawiają się, jak w tej niestabilnej sytu-
acji zachowa się prezydent, który już raz oświadczył, że „[…] z kryminalistami 
nie prowadzi się rokowań”852.

Nikt w społeczeństwie rosyjskim nie ma wątpliwości, że wydarzenia w Bu-
dionowsku były tragiczne, a sama strategia działań była źle opracowana – czyta-
my w kolejnej korespondencji Gontarskiego z Moskwy. Zachowanie prezydenta 
Jelcyna pozostawia wiele do życzenia: rankingi zaufania do prezydenta pokazują 
zaledwie sześcioprocentowe poparcie (dla porównania na początku kadencji 
w 1992 roku poparcie to wynosiło 37 procent). Dziennikarz krytycznie ocenia 
takie zachowanie: „Po tragicznych wydarzeniach w Budionowsku Borys Jelcyn 
zdaje się postępować zgodnie z zasadą »jakoś to będzie«, ale hołdując fi lozofi i 
przeczekania każdej burzy, sam osłabia swoją pozycję na Kremlu”853. Dzienni-
karz, obserwując naocznie wydarzenia w stolicy, doszedł do wniosku, że Mos-
kwie grozi nowa „wojna po wojnie”854: liczba Rosjan żyjących poniżej granicy 
ubóstwa sięgnęła już 47 milionów, a prezydent w nowym budżecie na 1996 
chce przeznaczyć największe pieniądze na wojsko i służby specjalne. Gontarski 
razem z innymi dziennikarzami zostali poinformowani, że szef  kontrwywiadu, 
sekretarz Rady Bezpieczeństwa i minister obrony podali się do dymisji, okazało 
się jednak to nieprawdziwą informacją. Korespondent „Wprost” kwituje ten 
incydent słowami, że za Budionowsk i Czeczenię nie ma kto w Rosji ponieść 
odpowiedzialności855.

W numerze 30 z 1995 roku Gontarski przygotował artykuł na temat poby-
tów Jelcyna w szpitalach dziwnie pokrywających się z ważnymi wydarzeniami 

851  W. Gontarski, Rosyjski Belfast, „Wprost” 1995, nr 26, s. 71.
852  W. Gontarski, S. Janecki, Pokój budionowski, „Wprost” 1995, nr 27, s. 69–70.
853  W. Gontarski, Ofi ary pokoju, „Wprost” 1995, nr 28, s. 59–60.
854  Ibidem, s. 59.
855  Ibidem, s. 60.
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politycznymi w kraju. Konstytucja zakłada przekazanie obowiązków prezyden-
ta na ręce premiera, ale nie mówi już, który etap choroby decyduje o przekaza-
niu obowiązków prezydenta. Gontarski przytoczył opinie moskiewskiej prasy 
na temat choroby prezydenta – przeważają informacje o przesadzeniu z alko-
holem na uroczystości czwartej rocznicy sprawowania władzy856.

Kto tak naprawdę zwyciężył w wojnie rosyjsko-czeczeńskiej? – stawia py-
tanie korespondent „Wprost” w artykule Gloria victis857. Gontarski przedstawia 
racje obydwu stron i dochodzi do wniosku, że być może Czeczeńcy przegrali 
tę wojnie militarnie, ale zwyciężyli ją politycznie. Straty są po obydwu stronach: 
wojna kosztowała Rosję ponad 2 tryliony rubli, dlatego w wojsku zabrakło pie-
niędzy na wypłaty pensji; z kolei Czeczeńcy muszą odbudować infrastrukturę 
kraju. Dziennikarz pisze, że na razie prezydent Jelcyn asekuracyjnie wypowiada 
się o Czeczenii, że będzie mieć taki sam status jak inne republiki federacji.

„Postradziecka broń nuklearna i geopolityka sprawiają, że Rosja po-
wstrzymuje islamski fundamentalizm – oto powody, dla których Zachód cią-
gle widzi w państwie rosyjskim mocarstwo, a przynajmniej pokaźną po nim 
pozostałość”858 – tak rozpoczął swoją kolejną korespondencję z Moskwy Wal-
demar Gontarski. Dziennikarz argumentuje, że ta stara broń nuklearna może 
w każdej chwili zostać przetransportowana do obwodu kaliningradzkiego, dla-
tego Bruksela zamierza czekać aż do wyborów prezydenckich w Rosji w 1996 
roku, na razie zaprosiła do rozmów na temat nowej koncepcji bezpieczeństwa 
Unii Europejskiej przedstawiciela Rosji859. 

Waldemar Gontarski i Iwona Parchimowicz, nawiązując do nowego stano-
wiska władz rosyjskich w sprawie integracji gospodarczej, zwrócili się z pyta-
niami o szerszą interpretację tej kwestii do wiceministra spraw zagranicznych 
Siergieja Kryłowa860. Dziennikarze zaznaczyli na początku, że nowy dokument 
dotyczący tej integracji gospodarki, nie zawiera zasadniczo żadnych konkretów, 
np. jak ubezpieczyć transakcje czy inwestycje od ryzyka politycznego. Wicemi-
nister nie udzielił rzeczowej odpowiedzi, uznał kwestię za otwartą, wartą prze-
dyskutowania. Jednocześnie pytanie o pierwotną zgodę Jelcyna na poszerzenie 
NATO, a potem odejście od tego stanowiska uznał za irytujące, a Polacy ciągle 
i niepotrzebnie do niego wracają, ponieważ weto Rosji w sprawie poszerze-
nia jest dla wszystkich oczywiste. Kryłow uznał, że ważniejsze jest dla Rosjan 
umacnianie demokracji, co oznacza w praktyce np. zwalczanie mafi i czy budo-

856  W. Gontarski, Polityczne L4, „Wprost” 1995, nr 30, s. 10.
857  Idem, Gloria victis, „Wprost” 1995, nr 34, s. 60–61.
858  Idem, Imperium koncesjonowane, „Wprost” 1995, nr 40, s. 69–71.
859  Ibidem, s. 71.
860  S. Kryłow, wywiad przeprowadzili W. Gontarski, I. Parchimowicz, Nauka demokracji, „Wprost” 

1995, nr 41, s. 69–70.
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wę rurociągu, niż zastanawianie się nad tym, co powiedział dwa lata temu Jelcyn 
w Warszawie861.

Recepta Jelcyna – tak w tytule nazwał Stanisław Janecki propozycje wysunięte 
przez prezydenta Rosji na spotkaniu z prezydentem USA dotyczące nowego 
systemu bezpieczeństwa w Europie zamiast poszerzenia NATO. Recepta to 
tzw. Pakt Białego Człowieka, co tłumaczy publicysta jako organizację „bro-
niącą bogatej Północy przed falą imigracji z Południa i eksportem islamskie-
go fundamentalizmu”862. Zdaniem Janeckiego Rosjanie chcą zatrzymać opinię 
publiczną na konfl iktach etnicznych i religijnych, a sami będą regenerować swo-
je siły mocarstwowe i wygląda na to, że jest to skuteczna metoda tymczasowego 
„zamrożenia rozmów” o rozszerzeniu paktu przynajmniej do wyborów prezy-
denckich w USA i Rosji w 1996 roku863. 

W następnym wydaniu „Wprost” powrócił do stanu zdrowia prezydenta 
Rosji, który według nieofi cjalnych źródeł jest znacznie gorszy do tego, przed-
stawianego przez służby prasowe Kremla. Potwierdzają to sprzeczne doniesie-
nia ze szpitala, nikt nie podał specjalnego komunikatu o stanie zdrowia głowy 
państwa. Gontarski przytacza z dziennika „Niezawisimaja Gazieta” retoryczne 
pytanie: „Czy chory Jelcyn ma w sobie tyle siły, aby w formie pisemnej lub 
ustnej wydać dekret o przekazaniu władzy”?864. Dziennikarz zwrócił również 
uwagę, że być może po wyjściu prezydenta ze szpitala dojdzie do zmian ka-
drowych w ministerstwie spraw zagranicznych, którego szefa Jelcyn zamierzał 
zdymisjonować, ale następnego dnia złagodził nieco swoją retorykę w stosunku 
do Kozyriewa. Jak relacjonuje Gontarski, na ten temat ukazał się w dzienniku 
„Niezawisimaja Gazieta” podpisany pseudonimami artykuł, który według usta-
leń dziennikarza napisali pracownicy Kremla, a który przedstawia zasadniczą 
tezę o nadrzędności prezydenta w prowadzeniu polityki zagranicznej, co zwięk-
szyłoby prestiż Jelcyna przed wyborami prezydenckimi865.

Wszystko wskazuje na to, że komuniści wygrają grudniowe wybory parla-
mentarne – relacjonował z Moskwy Gontarski – i spośród zarejestrowanych 42
jest to jedyne ugrupowanie, które ciągle zyskuje w sondażach przedwyborczych. 
Korespondent uważa, że ugrupowanie powinno się nazywać „neobolszewicy” 
ze względu na ich proradzieckie sentymenty do mocarstwa i próbę znacjonalizo-
wania gospodarki za pomocą ustawy, która jednak nie znalazła poparcia wśród 
innych ugrupowań w Dumie866. Dziennikarza dziwi zachowanie konkurencyjnej 
partii Nasz Dom Rosja, której przedstawiciele są dość pasywni i niezdecydowa-

861  Ibidem, s. 70.
862  S. Janecki, Recepta Jelcyna, „Wprost” 1995, nr 45, s. 83.
863  Ibidem.
864  W. Gontarski, Rosja bez Jelcyna, „Wprost” 1995, nr 46, s. 84–86.
865  Ibidem, s. 86.
866  W. Gontarski, Zmartwychwstanie Lenina, „Wprost” 1995, nr 48, s. 88–90.
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ni w swoich działaniach. „W rezultacie [partia – przyp. A.K.] nic nie robi, nie 
stara się nawet poprawić wyborczego wizerunku samego Czernomyrdina”867. 
Dla autora jest to o tyle dziwne, że Wiktor Czernomyrdin jest postrzegany na 
Zachodzie jako reformator, a zachowuje się jak osoba akceptująca działania 
neobolszewików.

Gienadij Ziuganow, lider największej rosyjskiej partii politycznej, udzielił 
wywiadu Waldemarowi Gontarskiemu na temat zwycięstwa KPFR w wyborach 
parlamentarnych. Ziuganow powiedział, że komuniści zdobyli najwięcej głosów 
w uboższych regionach Rosji zmagających się z dużym bezrobociem, ponadto 
niedawne wybory lokalne w kilku obwodach (np. wołgogradzkim czy władymir-
skim) pokazały, że lewica cieszy się wielką popularnością. Polityk nie opowie-
dział się za żadnym ugrupowaniem, które mogłoby utworzyć z KPFR koalicję, 
skrytykował tylko Czernomyrdina i Żyrinowskiego jako osoby współodpowie-
dzialne za powszechne w Rosji bezprawie. Ziuganow zapytany przez dziennika-
rza o Marksa i jego klasowe rozumienie społeczeństwa odpowiedział, że nie od-
rzuca takiego sposobu myślenia, natomiast uważa, iż należy je uzupełnić o inne 
czynniki: socjopsychologiczne, geopolityczne, kulturowe, informacyjne868. 

Drugim rozmówcą W. Gontarskiego został Władimir Żyrinowski, który 
odniósł się nie tylko do rosyjskich wyborów parlamentarnych, jak i polskich 
wyborów prezydenckich. Żyrinowski z dezaprobatą przyjął informację o wybo-
rze Kwaśniewskiego na prezydenta w Polsce, ponieważ kapitalistyczna Polska 
w jego ocenie kierowała się zawsze w stronę Zachodu, a tu nagle głową państwa 
zostaje postkomunista. Z drugiej strony polityk odżegnał się od zapowiadanego 
rozbioru Polski, ale jednocześnie zastrzegł, że akces Polski do Paktu Północno-
atlantyckiego spowoduje, że Rosjanie utworzą konkurencyjny blok, do którego 
wstąpią sojusznicy Rosji, m.in. Serbowie, Chorwaci, Grecy, Bułgarzy869. Żyri-
nowski nie uznaje twierdzenia, że jest neofaszystą, przyznał jedynie, iż spotkał 
się z kilkoma neofaszystami na Zachodzie, ponieważ dyplomaci rosyjscy nie 
poinformowali go dokładne, kim są jego rozmówcy. W Zachodzie polityk do-
strzega w istocie same wady i zepsucie oraz stwierdza, że jedynie Rosja może 
uratować świat przed islamem870.

Sylwetki

W numerze 3 „Wprost” opublikował sylwetkę premiera Gajdara połączoną 
z jego wypowiedzią na temat wojny w Czeczenii. Gajdar jako szef  partii pro-

867  Ibidem, s. 90.
868  G. Ziuganow, wywiad przeprowadził W. Gontarski, Nakaz skrętu w lewo „Wprost” 1993, nr 52, 

s. 91–92.
869  W. Żyrinowski, wywiad przeprowadził W. Gontarski, Rosyjska tarcza, „Wprost” 1993, nr 53, 

s. 68–69.
870  Ibidem, s. 69.
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jelcynowskiej potępił prezydenta i obarczył go odpowiedzialnością za zbrodnie 
wojenne na Kaukazie. Były premier uważa, że obecnie jego państwo zmierza 
w stronę „totalitarnego chaosu”871.

W numerze 18 „Wprost” przypomniał sylwetkę ministra Kozyriewa, który 
poinformował opinię publiczną, że Rosja będzie bronić wszelkimi sposobami 
swoich obywateli mieszkających za granicą, rozszerzając tym samym pojęcie 
„Rosjan za granicą” w ogóle na ludność posługującą się językiem rosyjskim, 
mieszkającą np. w krajach nadbałtyckich872. Według tygodnika decyzja Kozyrie-
wa oznacza powrót nastrojów imperialnych.

Pozostając w tematyce czeczeńskiej, tygodnik opublikował w 35 numerze 
sylwetkę prezydenta Dżochara Dudajewa. Magazyn przypomniał czytelnikom, 
że za jego rządów republika prawie oderwała się od federacji, dlatego Mos-
kwa zdecydowała się w 1994 roku na militarne uderzenie. Dudajew ukończył 
Wojskową Akademię Lotniczą, a przez kilkanaście lat zdobywał doświadczenie 
wojskowe jako dowódca dywizji strategicznych bombowców w Estonii873. 

W numerze 39 z 1995 roku tygodnik przypomniał czytelnikom sylwetkę 
prezydenta Jelcyna, który niespodziewanie oświadczył, że Rosja na przyjęcie 
nowych państw do NATO odpowie wojną i utworzeniem przez państwa z by-
łego Układu Warszawskiego drugiego bloku wojskowego. „Wprost” dodaje, że 
Jelcyn jest współzałożycielem partii Demokratyczna Rosja, a w maju 1995 roku 
został powołany na stanowisko przewodniczącego Rady Najwyższej RFSRR874.

W 41 numerze z 1995 roku tygodnik opublikował ponownie sylwetkę Sier-
gieja Kowaliowa, tym razem w związku z przyznaniem mu nagrody za obronę 
praw człowieka przez Radę Europy. Kowaliow w swoim przemówieniu w Stras-
burgu ostrzegł, że izolacja Rosji doprowadzi do odrodzenia się komunizmu, 
tym bardziej że jego kraj został wykluczony z Rady Europy w grudniu 1994 
roku po wejściu wojsk rosyjskich do Czeczenii875.

Społeczeństwo

W numerze 12 „Wprost” powraca do najpoważniejszych problemów w Ro-
sji, jakimi są mafi a i wpływ zorganizowanych grup przestępczych na politykę, 
ekonomię, a nawet środki masowego przekazu. Autor publikacji, powołując 
się na dane Interpolu, pisze, że liczba takich grup szacowana jest na około 
5700, a w ich obrębie jest kilkadziesiąt ugrupowań działających za granicą 
i wyspecjalizowanych w różnego rodzaju przestępstwach. Według kolejnych 

871  „Wprost” 1995, nr 3, s. 6.
872  „Wprost” 1995, nr 18, s. 10.
873  „Wprost” 1995, nr 35, s. 10.
874  „Wprost” 1995, nr 39, s. 10.
875 „Wprost” 1995, nr 41, s. 10.
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danych szacunkowych amerykańskiego FBI 40 procent gospodarki rosyjskiej 
kontroluje mafi a, co oznacza m.in., że banki są jej własnością lub właściciele 
banków płacą przestępcom haracze. Haracze płaci również ponad 40 tysięcy 
przedsiębiorstw państwowych i prywatnych w postaci tzw. rekietu; pieniądze 
te w normalnym trybie powinny trafi ć jako podatki do państwowej kasy, więc 
straty w budżecie sięgnęły już kilkudziesięciu miliardów dolarów876. „Prezydent 
Borys Jelcyn stwierdził, że w Rosji nie rządzi demokracja, tylko gangokracja”877 
– pisze dziennikarz. Próby rozwiązania tego problemu są w fazie początkowej, 
Jelcyn zaproponował na razie prowadzenie śledztw bez sądów i prawa do obro-
ny przestępców. Mafi osi, nie czekając na żadne rozwiązania prawne, rozprawili 
się już z kilkoma niepokornymi osobami: najgłośniejsze ostatnio morderstwo 
to śmierć dziennikarza Dmitrija Chołodowa pracującego dla „Moskowskiego 
Komsomolca”, który śledził działania mafi i w armii. 

Gospodarka

Henryk Suchar w artykule Rurociąg przyjaźni pisze o ogromnych złożach ropy 
naftowej pod dnem Morza Kaspijskiego, o które rywalizuje Moskwa z byłymi 
republikami ZSRR o islamskim wyznaniu. Autor wyjaśnia na wstępie, że Ro-
sjanie nie mówią inaczej na morze niż „zbiornik śródlądowy”, który miałby 
charakter kondominium, a każdy kraj musiałby określić, co i gdzie może eks-
ploatować. Tymczasowe rozwiązanie to transport ropy starym rurociągiem do 
Noworosyjska nad Morzem Czarnym; „najmniej kłopotliwą” republiką z siecią 
rurociągów rosyjskich jest Kazachstan, „najbardziej kłopotliwą” Azerbejdżan. 
Suchar pisze, że Moskwa musi przypominać ciągle postradzieckim republikom 
o ich „miejscu w szeregu”, czego chyba nie trzeba interpretować878.

16. Wizerunek USA we „Wprost” – 1995 rok

Polityka wewnętrzna

W korespondencji z Las Vegas Tomasz Wróblewski informował czytelników 
tygodnika, w jaki sposób zmieniła się pozycja republikanów w społeczeństwie 
amerykańskim i jak Ameryka odchodzi od formuły państwa opiekuńczego. Jak 
się okazuje, republikanie są postrzegani jako reprezentanci bogatej części spo-
łeczeństwa, m.in. świata biznesu i wielkich korporacji. Dziennikarz przytacza 
dane statystyczne pokazujące, że zmieniło się postrzeganie społeczne państwa: 
ponad połowa Amerykanów popiera decentralizację, co oznacza przekazanie 

876  Z. Raczyński, Mocarstwo zbrodni, „Wprost” 1995, nr 12, s. 56–58.
877  Ibidem, s. 56.
878  H. Suchar, Rurociąg przyjaźni, „Wprost” 1995, nr 20, s. 75.
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fi nansów z budżetów federalnych do budżetów stanów. Poszukując oszczędno-
ści, władze zlikwidowały dwa departamenty pomocy medycznej i budownictwa 
dla ubogich, gdyż uznano je za kosztowne przeżytki dawnej epoki. Wróblewski 
prognozuje, że do nowych wyborów prezydent zablokuje jeszcze kilka radykal-
nych pomysłów z republikańskiego „Kontraktu z Ameryką”879. 

Ross Perot założył w USA nową partię: Independence Party, co odczytywa-
ne jest jako próba podważenia stałego od ponad stu lat dwupartyjnego systemu 
– pisze tygodnik w rubryce „Ludzie”. Magazyn sugeruje, że Partia Niezależna 
może w wyborach wystawić jako swojego kandydata Colina Powella. Tygodnik 
przypomniał czytelnikom, że Perot kandydował w wyborach w 1992 roku, 
a obecnie jego majątek jest szacowany na 3 miliardy dolarów880. 

W innej korespondencji z Waszyngotonu Tomasz Wróblewski poinformo-
wał czytelników o zaskakującej decyzji Clintona, który wysłał na przymusowe 
bezpłatne urlopy 800 tysięcy pracowników administracji. Jeden dzień wstrzy-
mania pracy urzędników to koszt około 5 milionów dolarów, ale, jak informuje 
dziennikarz, ten krok prezydenta nie spotkał się z atakiem, ponieważ Stany 
Zjednoczone mają znacznie poważniejszy problem, jakim jest pięciobilionowy 
defi cyt budżetowy. Korespondent sugerował, że zmiana charakteru państwa, tj. 
jego centralizacja i rezygnacja z wielu programów pomocy społecznej, w opinii 
przeciwników prezydenta mogłaby ostatecznie przekreślić jego szanse na po-
wtórny urząd prezydenta881.

Polityka zagraniczna

W numerze 32 z 1995 roku tygodnik powrócił do tematu poszerzenia NATO 
w związku z wywiadem, którego udzielił minister Bartoszewski dla magazynu 
„The Financial Times” i w którym opowiedział się wyraźnie za Partią Repub-
likańską i jego liderem Bobem Dollem. Jak relacjonuje Tomasz Wróblewski, 
politycy z Partii Demokratów poczuli się tymi słowami urażeni, a najbardziej ci 
osobiście zaangażowani we włączenie Polski do paktu, np. Barbara Mikulski czy 
Paul Simon882. Pozytywna zmiana w podejściu administracji Clintona do rozsze-
rzenia paktu jest widoczna dopiero od kilku miesięcy, wcześniej współpracow-
nicy prezydenta, tacy jak Strobe Talbott czy gen. John Shalikashvili, uważali, 
że lepiej nie drażnić Rosji i poczekać z włączeniem nowych państw. Wróblew-
ski przypomina, że zmiana w administracji Clintona to m.in. zasługa aktywnej 
działalności Polonii, która, lobbując na rzecz rozszerzania paktu, przypomina 
o zbliżających się wielkimi krokami wyborach prezydenckich, w których głos 

879  T. Wróblewski, Niedokończona rewolucja, „Wprost” 1995, nr 19, s. 78.
880  „Wprost” 1995, nr 41, s. 10.
881  T. Wróblewski, USA na wakacjach, „Wprost” 1995, nr 48, s. 93.
882  Idem, Minister w składzie porcelany, „Wprost” 1995, nr 32, s. 58–60.



227

dziesięciomilionowej mniejszości może się okazać znaczący. Korespondent 
konstatuje, że teoretycznie wypowiedź polskiego ministra spraw zagranicznych 
może nie wywoła szerszych negatywnych reperkusji, ale tuż przed wyborami 
trzeba bardzo uważać na to, co się mówi883. 

Korespondentka radia RMF FM Magda Kowalczuk przygotowała do ostat-
niego listopadowego numeru „Wprost” artykuł na temat znacznie ochłodzonych 
w ostatnich miesiącach relacji amerykańsko-japońskich. Jak informuje dzien-
nikarka, pierwszy zgrzyt spowodowała wojna celna o wejście amerykańskich 
samochodów na japoński rynek. Na Okinawie protestowało blisko 90 tysięcy 
osób przeciwko stacjonującym od II wojny światowej wojskom amerykańskim, 
dodatkowo japońską opinię publiczną zbulwersowało przestępstwo gwałtu, ja-
kiego się dopuścili trzej amerykańscy żołnierze wobec dwunastoletniej Japon-
ki884. Jednak gdy 17 listopada 1995 roku do Japonii przyleciał prezydent Clinton, 
premier Murayama zdecydował się na podpisanie dokumentu przedłużającego 
stacjonowanie amerykańskich baz morskich i lotniczych. Jest to zdaniem kore-
spondentki wyraźny sygnał, że Japonia woli utrzymać dobre stosunki z USA, 
ponieważ obydwa kraje są w stanie równoważyć sytuację militarną i polityczną 
w tym regionie świata885. 

Sylwetki znanych osób publicznych

W rubryce „Ludzie” z numeru 20 z 1995 roku tygodnik opublikował sylwetkę 
Billa Clintona w związku z wprowadzeniem przez niego całkowitego embarga 
na handel z Iranem. Była to reakcja na informacje o zakupie przez Iran rosyj-
skich reaktorów atomowych. Tygodnik przypomniał, że Clinton działa w poli-
tyce od 1972 roku, rozpoczynał od pracy w kampanii wyborczej polityka tek-
sańskiego George’a Mc Governa w wyborach prezydenckich886.

W numerze 38 z 1995 roku przygotowano sylwetkę Hillary Clinton, która 
potępiła Chiny na Światowej Konferencji Kobiet w Pekinie za łamanie praw 
człowieka. Konferencji towarzyszyły demonstracje przeciwko dyskryminacji 
kobiet, ale chińskie władze zadbały o to, aby uczestniczki z ponad 180 kra-
jów świata nie miały kontaktów z demonstrantami. Tygodnik przypomniał, że 
Hillary Clinton była w młodości działaczką ruchów feministycznych i od po-
czątku kariery politycznej Clintona towarzyszy mężowi i razem z nim pracuje887. 

883  Ibidem, s. 60.
884  M. Kowalczuk, Sztorm na Pacyfi ku, „Wprost” 1995, nr 48, s. 95.
885  Ibidem.
886  „Wprost” 1995, nr 20, s. 10.
887  „Wprost” 1995, nr 38, s. 10.
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Społeczeństwo

W numerze 27 z 1995 roku Tomasz Wróblewski pisze o ogromnych prob-
lemach z imigracją w Stanach Zjednoczonych i nowych projektach reformy 
systemu imigracyjnego. Jak wyjaśnia dziennikarz, chodzi przede wszystkim 
o zredukowanie liczby nielegalnych imigrantów, w tym celu już wprowadzo-
no ekstradycję Kubańczyków i zaplanowano ekstradycję kolejnych 100 tysięcy 
osób innych narodowości. Wróblewski przypomina o zrobieniu w marcu 1995 
roku pierwszego kroku w stronę tej reformy: na mocy ustawy Kongresu legalni 
i nielegalni imigranci pozbawieni zostali bezpłatnej pomocy medycznej oraz 
kartek żywnościowych888. Zmiany w prawie imigracyjnym są bardzo oczeki-
wane w społeczeństwie amerykańskim: badania opinii publicznej pokazały, że 
w wyborach prezydenckich 73 procent Amerykanów odda swój głos na kandy-
data, który przeprowadzi radykalną reformę systemu imigracyjnego889.

Komentarze, prognozy

Czy Colin Powell może zostać pierwszym ciemnoskórym prezydentem USA? 
– pyta Wróblewski w kolejnej korespondencji z Waszyngtonu i od razu odpo-
wiada w lidzie, że szanse generała są naprawdę duże, ponieważ ma poparcie 
obydwu rządzących partii i cieszy się największą popularnością w społeczeń-
stwie. Sam zainteresowany, który nie jest jeszcze nawet ofi cjalnym kandydatem 
w wyborach, stwierdził, że jego popularność w sondażach opinii publicznej to 
raczej reakcje sfrustrowanej części społeczeństwa, która nie ma zaufania do 
innych kandydatów lub zawiodła się na nich. Dziennikarz pisze, że polityczni 
oponenci nie odpowiadają na krytykę Powella, np. gdy wypowiada się w sprawie 
ograniczenia broni lub redukcji podatków, ponieważ wiedzą, że jest to człowiek 
z ogromnym autorytetem moralnym w społeczeństwie, więc w konfrontacji 
z nim mogą łatwo polec. Pytanie, czy Powell wystartuje jako kandydat niezależ-
ny czy raczej, co bardziej prawdopodobne ze względów fi nansowych, z ramie-
nia Partii Republikańskiej, pozostaje na razie otwarte890. 

„Stąpanie po różach” – tak określają amerykańscy dziennikarze politykę za-
graniczną prezydenta Clintona, o czym pisze w kolejnej korespondencji z USA 
Tomasz Wróblewski. Określenie to nawiązuje do Ogrodu Różanego przed Bia-
łym Domem – miejsca większości spotkań, których w ostatnich dwóch mie-
siącach było sporo i, jak informuje publicysta, dotyczyły głównie procesów 
pokojowych. Z faktów, które przytoczył korespondent, można wnioskować że 
administracja Clintona odniosła kilka sukcesów, np. na Bliskim Wschodzie, ale 
nie wiadomo, dlaczego za sukces administracji uznano również zwycięstwo ko-

888  T. Wróblewski, Wrota raju, „Wprost” 1995, nr 27, s. 76–78.
889  Ibidem, s. 76.
890  T. Wróblewski, Powellmania, „Wprost” 1995, nr 40, s. 71–72.
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munistów w Rosji. Dziennikarz „Wprost” jest zdania, że wszystkie działania 
Clintona za granicą mają na celu wypełnienie pewnej „próżni przedwyborczej”891 
i „postzimnowojennej próżni politycznej”892. Wygląda na to, że Ameryka po-
wraca do roli światowego stabilizatora pokoju. 

17. Podsumowanie cząstkowe publikacji dotyczących
Rosji i USA z lat 1992–1995

– W 1992 roku na pierwszy plan w artykułach wysunęły się obawy publicystów 
o rozwój wydarzeń polityczno-społecznych w Rosji. Publicyści wyraźnie do-
konali rozróżnienia na binarne opozycje: stabilny Zachód i nieobliczalny 
Wschód. Polska w ich oczach znalazła się na pograniczu tej przestrzeni po-
litycznej i cywilizacyjno-kulturowej.

– Dziennikarze analizowali nowe problemy, które pojawiły się w republikach 
wschodnich, i zwracali się niemal z apelem do władz państwowych o otwar-
te myślenie i obserwację wydarzeń politycznych wobec małej przewidywal-
ności tych republik. 

– Publicyści dostrzegli i docenili pokojowy wymiar rozpadu Związku Ra-
dzieckiego; przewidywano nowe problemy wraz z pojawieniem się nowych 
państw.

– Obawy dziennikarzy wzbudziły natomiast skomplikowana sytuacja gospo-
darcza Rosji po rozpadzie ZSRR, ryzyko zamieszek głodowych, gwałtowny 
wzrost bezrobocia, podniesienie cen i problemy administracyjno-budżetowe 
różnych regionów Rosji.

– Niepokojący dla publicystów był także stan prawny wielkich przedsiębiorstw 
rosyjskich. Dziennikarze relacjonowali, że trudno uzyskać informacje, co 
zostało sprywatyzowane, a co nadal należy do państwa. Przypominali pol-
skim czytelnikom, że Rosjanie nie potrafi ą myśleć wolnorynkowo i nie wie-
dzą, jak funkcjonuje gospodarka rynkowa. 

– Dla polskich dziennikarzy i redaktorów ważnym wydarzeniem było podpi-
sanie z Rosją traktatu o współpracy i przyjaźni dobrosąsiedzkiej, który ure-
gulował również problem wycofania wojsk radzieckich z Polski. Publicyści 
wyrażali obawy z powodu retoryki politycznej, w której przebijały się akcen-
ty neoimperialne, ale jednocześnie odnotowali z ulgą, że nie są to poglądy 
elit będących u szczytu władzy.

– Publicyści cytowali również wypowiedzi polityków amerykańskich, którzy 
wyrażali obawy co do możliwości wykorzystania przez Rosjan broni jądro-

891  Idem, Stąpanie po różach, „Wprost” 1995, nr 53, s. 70–71.
892  Ibidem, s. 71.
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wej, braku kontroli nad jej rozprzestrzenianiem i sprzedażą, a także nad 
sprzedażą broni chemicznej i bakteriologicznej. Informowali nade wszyst-
ko o słabym zabezpieczeniu tych rodzajów broni, co znacząco wzmacniało 
obawy.

– Dziennikarze i redaktorzy ze szczególną uwagą śledzili działania polskich 
władz i prowadzoną przez nie politykę wschodnią. Zajęli się sąsiedzkim 
obwodem kaliningradzkim, gdzie kilkadziesiąt polskich spółek rozważało 
możliwość prowadzenia interesów w strefi e wolnego handlu.

– Prasa opinii z dumą pisała, że dwaj polscy ekonomiści: Leszek Balcerowicz 
i Marek Dąbrowski zostali zaproszeni na Kreml, gdzie będą wykorzysty-
wać swoje polskie doświadczenia we wprowadzaniu reform gospodarczych 
w Rosji.

– Tygodniki opinii podkreślały nowe podejście prezydenta Lecha Wałęsy do 
polityki wschodniej bez obciążeń historycznych. Zarówno wspomniane pol-
skie tygodniki, jak i rosyjska prasa, która była przywoływana w publikacjach, 
były rozczarowane brakiem podjęcia decyzji w sprawie szerszej współpracy 
gospodarczej obu państw. Stosunki handlowe polsko-rosyjskie prawie prze-
stały istnieć, co było spowodowane m.in. wzajemnym zadłużeniem państw.

– Tygodnik „Wprost” w 1992 roku rozpoczął publikację serii artykułów doty-
czących Stanów Zjednoczonych; czytelnicy dowiadywali się z nich, że USA 
zmagają się z recesją gospodarczą, bezrobociem, najniższym wzrostem go-
spodarczym od połowy stulecia. Ten obraz z pewnością był zaskakujący 
wobec zakorzenionego przez lata obrazu Ameryki potężnej gospodarczo 
i militarnie.

–  Czytelnicy „Wprost” przekonali się, że społeczeństwo amerykańskie jest 
mocno zmęczone „starymi politykami” i poszukuje nowych twarzy w po-
lityce, odrzucając tym samym strategię prezydenta Busha Seniora, który za-
nadto poświęcił się polityce zagranicznej, zaniedbując politykę wewnętrzną 
kraju, co doprowadziło do poważnych problemów społecznych.

– Dziennikarze odnosili się do faworyta wyborów prezydenckich, Billa Clin-
tona, z pewną dozą nieufności, obawiając się, że strategicznie wybierze on 
politykę izolacjonistyczną, zapominając o pomocy dla krajów Europy Środ-
kowej.

Wizerunek Rosji i USA w 1992 roku

– Dziennikarze dostrzegli pierwsze sygnały odtwarzania mocarstwa w Rosji; 
Witold Pawłowski i Jacek Poprzeczko oceniali, że Rosja utraciła kontrolę do 
tego stopnia, że otwarta jest nawet kwestia kształtu terytorialnego tego kra-
ju. Czytelnicy otrzymywali drobiazgowe informacje o zmianach kadrowo-
-politycznych i konfl ikcie rosyjskiego prezydenta z parlamentem.
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– Dziennikarze przyznawali, że relacjonowanie wydarzeń z Rosji nie jest ła-
twe, ponieważ rosyjska kultura polityczna jest co najmniej dwuwymiarowa: 
z jednej strony toczą się wydarzenia na ofi cjalnej scenie politycznej, które są 
często pełne pustych gestów, a z drugiej prowadzone są zakulisowe intrygi, 
które mają również istotny wpływ na sferę publiczną.

– Publicyści zastanawiali się nad możliwymi scenariuszami wydarzeń w Ro-
sji, które według nich mogły się zakończyć sukcesem reform liberalnych, 
odbudową imperium lub jego rozpadem. Jeden z publicystów „Polityki” 
(A. Kamiński) uznał, że ciągłe ambicje imperialne Rosji są częścią men-
talności narodowej i sposobem na odwracanie uwagi od problemów we-
wnętrznych, a zgoda Kremla na niezależność narodów dotąd podległych 
Rosji byłaby zaprzeczeniem wielowiekowej tradycji tego imperium. 

– Dziennikarze „Polityki” spoglądali na Rosję z perspektywy europocentrycz-
nej; w opinii Zachodu Rosja pozostała zdecentralizowanym państwem ato-
mowym, a pogłębienie wewnętrznych konfl iktów mogłoby spowodować 
zagrożenie dla bezpieczeństwa światowego.

– Opinie publicystów w sprawie prowadzenia polskiej polityki wschodniej nie 
zawsze były zgodne: jedni podkreślali, że Polska jest pomostem pomiędzy 
Wschodem i Zachodem, inni stwierdzali stanowczo, że państwa zachodnie 
wcale nie zamierzają słuchać głosu Polski w sprawie Rosji, ponieważ kierują 
się własnymi interesami narodowymi. 

– Prasa opinii natychmiast podchwyciła słowa prezydenta Jelcyna „zezwala-
jące” na wstąpienie Polski do NATO, ale kilku publicystów zachowało dy-
stans wobec tych słów, oceniając je jako jedne z wielu „spektakularnych” 
wypowiedzi Jelcyna. Szybkie sprostowanie tej wypowiedzi ochłodziło po-
nownie ton publikacji dotyczących Rosji. R. Pipes podkreślał, że jest jeszcze 
za wcześnie na przyjęcie nowych państw do NATO, ponieważ Rosjanie nie 
mogą przekroczyć psychologicznej granicy związanej z pojawieniem się no-
wej silnej formacji polityczno-wojskowej w Europie. 

– Tygodnik „Wprost” informował czytelników, że w Rosji nadal steruje się 
gospodarką centralnie, reformy hamuje wszechobecna korupcja na różnych 
szczeblach administracji, ale urzędnicy starają się utrzymać taki stan, ponie-
waż czerpią z prywatyzacji korzyści fi nansowe. Publikacje „Wprost” w 1993 
roku były przeniknięte obawami o stan gospodarczy Rosji, który przekładał 
się na stosunki handlowe polsko-rosyjskie. W opinii Rosjan, którzy informo-
wali polskich dziennikarzy o zmianach gospodarczych w ich kraju, terapia 
szokowa nie powiodła się i nie udało się wprowadzić mechanizmów gospo-
darki rynkowej. 

– Publicyści zwracali uwagę, że świat uważnie śledzi postępy gospodarcze 
Rosji, ale jest zaniepokojony również sporami na linii rząd–bank central-
ny–prezydent, które oznaczają nadal dużą niestabilność państwa. Nie bez 
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wpływu na tę opinię było znaczne zadłużenie zagraniczne Rosji, które sięg-
nęło 80 miliardów dolarów i dało jej trzecią, niechlubną pozycję na świecie 
za Brazylią i Meksykiem.

– Optymizm przebijający się w wielu publikacjach, a wynikający z faktu wy-
cofywania wojsk rosyjskich z Polski i krajów nadbałtyckich na pewien czas 
utracił na sile, gdy okazało się, że wstrzymano ten proces w krajach bałty-
ckich, ponieważ baza socjalno-mieszkaniowa w Rosji nie jest jeszcze gotowa 
na przyjęcie żołnierzy.

– Tymczasem w artykułach dotyczących Stanów Zjednoczonych dominowała 
tematyka wyborcza. Prezydentem został Bill Clinton, który przyjął odmien-
ne kierunki w polityce od swojego poprzednika George’a Busha. Dzien-
nikarze akcentowali od początku różnice tej prezydentury w stosunku do 
G. Busha Seniora. 

– Publicyści zastanawiali się nad zwycięstwem Clintona, który w kampanii po-
sługiwał się obrazem słabej Ameryki i wskazywał na najdroższą na świecie 
opiekę zdrowia, 1/4 obywateli nieubezpieczonych zdrowotnie oraz kiepską 
sytuację gospodarczą kraju. Dziennikarze pisali, że nowy prezydent ma rze-
czywiście cały katalog problemów do rozwiązania, począwszy od ujemnego 
bilansu handlowego i rosnącego zadłużenia, skończywszy na pogłębiających 
się różnicach pomiędzy bogatymi i biednymi mieszkańcami Ameryki. 

– Tygodniki opinii informowały o kolejnych krokach prezydenta USA, przyję-
ciu nowej ustawy budżetowej czy ustawy o urlopach ojcowskich oraz zdecy-
dowanym poparciu reform w Rosji i samego Borysa Jelcyna. 

– Inne wydarzenia i zjawiska w Stanach Zjednoczonych, które zwróciły uwagę 
publicystów „Wprost”, to zamieszki na tle rasowym, nowe strategie pozy-
skiwania klientów przez banki amerykańskie i wyjazd wojsk amerykańskich 
z Europy. 
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Wizerunek Rosji i Stanów Zjednoczonych w 1994 roku

– Dziennikarze podkreślili w publikacjach spadek zaufania społecznego w Ro-
sji do prezydenta Jelcyna. W odczuciu Rosjan znacznie upadł prestiż kraju na 
arenie międzynarodowej, co w ich mniemaniu jest znacznie gorsze od prob-
lemów gospodarczych, przestępczości i biedy. Na tym rozgoryczeniu sko-
rzystali nacjonaliści i komuniści. Publicyści wyjaśniali polskim czytelnikom, 
że u szczytu władzy w Rosji nadal funkcjonują ludzie myślący w kategoriach 
neoimperialnych, tzn. ingerujących w sprawy innych narodów i próbujących 
podporządkować je sobie. Dziennikarze pisali, że to tłumaczy, dlaczego Ro-
sjanie zażądali dla siebie specjalnych warunków w programie Partnerstwo 
dla Pokoju.

– Autorzy publikacji starali się dociec przyczyn problemów w stosunkach pol-
sko-rosyjskich. Podkreślali, że ze strony polskiej są to zarzuty dotyczące hi-
storii: czwarty rozbiór Polski, wymordowanie ofi cerów polskich w Katyniu 
i czterdziestopięcioletnie funkcjonowanie w formie państwa satelickiego. 
Rosjanie kontrargumentowali, że Polacy odnoszą się do Rosjan pogardliwie, 
ponieważ należą cywilizacyjnie oraz kulturowo do Zachodu i nie akceptują 
prawosławia. 

– Autorzy interesowali się również zdrowiem prezydenta Rosji i powracali co 
jakiś czas do aktualnego jego stanu. Informowali również polskich czytelni-
ków o tym, że w Rosji zawsze pilnie strzeżono takich informacji i nawet me-
dia rosyjskie nie podnosiły irlandzkiego incydentu z prezydentem rosyjskim, 
który nie wyszedł w ogóle na lotnisko.

– Dziennikarze często skupiali uwagę na osobie i działalności Władimira Ży-
rinowskiego, jego nacjonalistyczno-szowinistycznych poglądach i wizji ho-
mogenicznego narodowo społeczeństwa rosyjskiego.

– Prasa opinii opisywała szeroko problem mafi i w Rosji. W jej rękach znala-
zło się blisko 80 procent akcji i czeków sprywatyzowanych przedsiębiorstw. 
Obraz przestępczości zorganizowanej dodatkowo pogłębiały informacje 
o ciągłym ryzyku inwestycyjnym w Rosji i spekulacjach wartościami spółek 
nawet na poziomie ministerstw. Towarzyszyły im wiadomości o spekula-
cjach na giełdzie – zawyżaniu lub zaniżaniu kursów akcji.

– Prasa opinii podkreślała również konkurencyjne podejście USA do Rosji, 
ale w amerykańskich kręgach władzy polscy publicyści dostrzegli opcję „nie-
drażnienia Rosji”, która miała o wiele więcej wpływowych zwolenników.

– Sytuacja gospodarcza w Rosji gwałtownie się pogorszyła, spadł kurs rubla 
w stosunku do dolara, infl acja osiągnęła 20 procent. Dziennikarze tygodni-
ków ocenili ten stan jako „bezwładzę”, co rosyjskim władzom nie przeszko-
dziło w realizacji priorytetów politycznych: Rosjanie podpisali dodatkowy 
protokół do programu Partnerstwo dla Pokoju, podkreślający mocarstwową 
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rolę Rosji, która po raz pierwszy w historii brała udział – jako pełnoprawny 
członek – w obradach szczytu państw G-7.

– Utrzymanie mocarstwowej pozycji Rosji było możliwe tylko dzięki silnej ar-
mii i postępującej militaryzacji państwa. Dziennikarze zwrócili uwagę, że do 
współtworzenia rosyjskiej polityki zostali zaproszeni wojskowi generałowie.

– Publicyści „Polityki”, analizując stan polityki zagranicznej USA, określili ją 
jako „chwiejną” i „słabą”, co nie powinno mieć miejsca w kraju, który uwa-
żany jest za światowego lidera. Z drugiej strony żadne inne państwo nie 
może podjąć się roli „światowego żandarma”. Wysłanie przez Clintona gru-
py około 60 tysięcy żołnierzy amerykańskich w rejon Zatoki Perskiej miało 
udowodnić stanowczość prezydenta w polityce zagranicznej i rzeczywiście 
przyniosło wzrost poparcia dla niego w sondażach. W pierwszym kwartale 
1994 roku poprawiła się również sytuacja gospodarcza, infl acja osiągnęła 
0,15 procent (czyli najniższy poziom od 15 lat), a marcu 1994 roku powstało 
400 tysięcy nowych miejsc pracy.

Wizerunek Rosji i USA w 1995 roku

– Ważnym wydarzeniem dla Rosjan odnotowanym przez prasę opinii były 
obchody w Moskwie święta zwycięstwa, które zgodnie z przewidywaniami 
miały pokazać (i pokazały) potęgę militarną Rosji i jej ciągłe ambicje mocar-
stwowe.

– Dziennikarze zwracali uwagę na ciągły brak wolności słowa i wypowiedzi 
w rosyjskich środkach masowego przekazu, które przez krótki okres uwol-
nione od cenzury zaczęły piętnować problem korupcji, mafi i, przestępczość. 
Jednakże dość szybko prasę zastraszono tragiczną śmiercią dziennikarza 
Dymitra Chołodowa i innymi aktami przemocy z udziałem przedstawicieli 
środowiska dziennikarskiego.

– Publicyści powracali do drażliwych problemów w stosunkach polsko-rosyj-
skich. Opierając się na fakcie dostarczenia pomocy humanitarnej dla Cze-
czeńców, opowiedzieli się po stronie polskiego MSZ i uznali za nieprawdzi-
we zarzuty o prowokacji z polskiej strony. 

– Prasa opinii przekazywała również amerykański punkt widzenia na wojnę 
w Czeczenii, która, jak się okazało, miała w opinii polityków amerykańskich 
przebiegać krótko i lokalnie, ale nabrała rozmachu przekraczającego ich wy-
obrażenia i stąd wynika brak jakiejkolwiek reakcji Waszyngtonu. Tomasz Lis 
wyjaśniał w korespondencjach dla „Polityki”, że USA obawiają się przede 
wszystkim chaosu, który mógłby powstać po rozpadzie Rosji.

– Autorzy udowadniali, że również Rosjanie są przeciwni wojnie w Czeczenii, 
co potwierdził sondaż zaufania obywateli do prezydenta. To badanie opinii 
pokazało, że nie ufa prezydentowi 65 procent ankietowanych. Jelcyn ogólnie 
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był już nisko oceniany, a argumentacja o „przywracaniu konstytucyjnego 
porządku” za pomocą bombardowania bezbronnych ludzi nasuwała dzien-
nikarzom obraz Rosji jako reżimu wojskowego. 

– Kolejnym drażliwym problemem społecznym, który dostrzegli dzienni-
karze, okazała się przestępczość zorganizowana. Jako potwierdzenie po-
wszechności tego zjawiska przytaczali słowa prezydenta określającego Rosję 
jako „gangokrację” oraz jego propozycję prowadzenia śledztw bez sądów 
i bez prawa przestępców do obrony. 

– Publicyści „Wprost” akcentowali potrzebę dbania o polskie interesy i kie-
rowania się polską racją stanu (zwłaszcza J. Pomianowski). Zachowanie do-
brych stosunków z Rosją jest ważne, ale nie kosztem innych wschodnich 
sąsiadów. 

– Dziennikarze przywoływali opinie polityków zachodnich wskazujące na 
pewne „rozmiękczenie” ich stanowiska wobec Moskwy i brak stanowczego 
podejścia do dyskusji wobec ryzyka użycia przez Rosję broni nuklearnej. 
Prasa opinii przytaczała też głosy strony rosyjskiej o „natowskich planach 
ekspansji” i postrzeganiu NATO jako „agendy imperializmu”. Publicyści 
dostrzegali też „zgrzyty” w amerykańsko-rosyjskich stosunkach, spowodo-
wane wojną celną o dostęp amerykańskich samochodów do japońskiego 
rynku.

– W artykułach dotyczących USA autorzy przekazywali informacje o wpro-
wadzaniu przez Amerykanów nowych oszczędności przez decentralizację 
władzy, przekazywanie środków fi nansowych z budżetów stanów i likwida-
cji niepotrzebnie zbiurokratyzowanych departamentów. 

18. Wizerunek Rosji w „Newsweeku” – 2001 rok
Pierwsza publikacja w polskojęzycznym wydaniu „Newsweeka” dotyczy sytuacji 
mniejszości rosyjskiej w Estonii. Jak relacjonuje stały korespondent „Newswee-
ka” w Rosji Michał Kacewicz większość spośród 300 tysięcy Rosjan uważa, że 
jest dyskryminowana, a nawet stosuje się wobec niej „etniczny apartheid”893. 
Dziennikarz pisze, że Estończycy wciąż obawiają się Rosji, dlatego mniejszość 
etniczna nie ma wielu praw, a chcąc uzyskać estoński paszport, muszą zdawać 
trudny egzamin z kultury i języka estońskiego. Niektórzy uczą się jednak tego 
niełatwego języka, ponieważ Estonia wkrótce dołączy do Unii Europejskiej, 
w czym widzą dla siebie większe szanse na wyjazd na uczelnie i do pracy w Eu-
ropie Zachodniej894. 

893  M. Kacewicz, Trudna rozmowa, „Newsweek” 2001, nr 1, s. 40 (określenia „apartheid” użył w roz-
mowie z korespondentem rosyjski dziennikarz Michaił Jasimowicz).

894  Ibidem.
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Pozytywne oceny reform gospodarczych Putina przeplatają się z negatyw-
nymi, zwłaszcza w sferze polityki wewnętrznej. Waleria Nowodworska, prze-
wodnicząca partii Związek Demokratyczny, w tekście Zerwana tradycja kon-
frontuje postać Jelcyna z Putinem. Tego pierwszego ocenia jako człowieka 
o szerokim geście, lubiącego przepych i otaczającego się pochlebcami. Dla po-
równania nowy prezydent: „Putin w najczystszym stanie reprezentuje tradycje 
Bizancjum i Ordy”, „Putin jest symbolem niepowodzenia Rosji, uosobieniem 
koncepcji opuszczenia żelaznej kurtyny nad próbą zbliżenia naszego kraju do 
Zachodu”895. Publicystka krytykuje również prowadzoną przez Putina politykę 
zagraniczną, a w szczególności nawiązanie współpracy z Chinami, Irakiem czy 
afi szowanie się z Kim Dzong Ilem, co w jej opinii jednoznacznie ośmieszyło 
Rosję na świecie896. 

Michał Kacewicz w Afgańskiej lekcji porównuje zaplanowane wejście wojsk 
amerykańskich do wkroczenia radzieckich oddziałów do Afganistanu w 1979 
roku i ich wycofania w 1989 roku. Kacewicz przypomina, że w odwrocie zgi-
nęło 15 tysięcy żołnierzy, a kilkadziesiąt tysięcy zostało kalekami. Zdaniem ko-
mentatora artykułu Luca de Vosa z uniwersytetu w Leuven Amerykanie nie 
przyjmą strategii walk sowieckich, gdyż ich celem jest likwidacja terrorystów897. 

Kolejna korespondencja Kacewicza z Moskwy dotyczyła wprowadzenia 
przez prezydenta Putina liberalnych reform gospodarczych. Korespondent 
ocenia najpierw obecny stan gospodarki Rosji, która boryka się z wieloma 
problemami, takimi jak zacofanie społeczne czy wszechobecna korupcja, ale za 
gorsze uważa działania oligarchów i gubernatorów. Kacewicz widzi pierwsze 
pozytywne rezultaty wprowadzanych reform, np. wzrost zatrudnienia i real-
nych dochodów Rosjan, jednak ma wątpliwości co do ich stabilności: „Sam 
Putin jest także nieobliczalny i trudno powiedzieć, czy w przyszłości będzie 
równie konsekwentny we wprowadzaniu reform, jak dotychczas”898. Przefor-
sowano po dziesięciu latach w Dumie zmiany w kodeksie ziemskim, który po-
zwala na obrót działkami nierolniczymi, co jest rewolucyjnym krokiem, ponie-
waż jak dotąd tylko w kilku republikach federacji można było sprzedawać taką 
ziemię. Dziennikarz wylicza, że w Rosji jeszcze bardzo dużo przepisów musi 
zostać zmienionych, gdyż są pozostałościami po starym systemie, np. musi być 
wprowadzona demonopolizacja systemu energetycznego. Wzrost dochodu na-
rodowego o ponad pięć procent to jedna z kilku kolejnych pozytywnych zmian 
w pierwszej połowie 2001 roku, chociaż analitycy powstrzymują się z komenta-

895  W. Nowodworska, Zerwana tradycja, „Newsweek” 2001, nr 2, s. 46.
896  Ibidem.
897  M. Kacewicz, Afgańska lekcja, „Newsweek” 2001, nr 4, s. 55–60.
898  Idem, Rewolucja liberałów, „Newsweek” 2001, nr 5, s. 44–45.
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rzami na ten temat, gdyż wzrost spowodował po prostu zwiększenie sprzedaży 
za granicę takich surowców jak ropa czy gaz899.

Kacewicz w artykule Moskwa wygrywa Afganistan przytacza z 25 września 
2001 roku wystąpienie Putina w Bundestagu, gdzie rosyjski prezydent dał do 
zrozumienia, że chce razem z Zachodem budować nowy system światowego 
bezpieczeństwa. Czego oczekuje w zamian? Dziennikarz ocenia, że chodzi o to, 
by administracja Busha nie wtrącała się do wojny w Czeczenii i uznała konfl ikt 
rosyjsko-czeczeński za wewnętrzną sprawę Rosji. Choć autor uważa, że obecne 
stosunki amerykańsko-rosyjskie są najlepsze od lat, to zastanawia się, jak zacho-
wa się Ameryka, gdy Rosja zacznie rozszerzać swoje wpływy w Azji Środkowej, 
gdzie Amerykanie mają swoje bazy wojskowe900. 

W lidzie artykułu Sojusz pełen „ale” czytamy, że triumwirat USA–Rosja–Chiny 
jest efektowny medialnie, ale jego przetrwanie jest dosyć wątpliwe. „Ameryka-
nom nie brakuje powodów, by uderzyć w Husajna. Tymczasem Moskwa ma 
w Iraku ogromne interesy gospodarcze, związane głównie z wydobyciem ropy 
i gazu”901 – pisze trójka autorów. Jak twierdzi jeden z ekspertów z Waszyngto-
nu, Chiny w tym sojuszu są raczej czasowym partnerem; wyraźnie potwierdza 
to podpisany w lipcu układ rosyjsko-chiński o dobrym sąsiedztwie, o którym 
się mówi, że jest to „próba stworzenia przeciwwagi dla globalnej dominacji 
USA”902. 

Moskiewskie kolonie Kacewicza to tekst o wymieraniu rdzennych narodów 
Syberii. Dziennikarz przypomina, że władza radziecka chciała na siłę cywilizo-
wać autochtonów, tłumacząc im, że pielęgnowanie tradycji, języka jest wyrazem 
ciemnoty. Dane o rdzennych ludach Syberii są przerażające: średnia długość 
życia wynosi 45 lat, ludzie z braku środków do przetrwania wpadają w depresję 
i alkoholizm lub umierają na choroby rzadko spotykane w Europie, takie jak 
gruźlica czy tyfus. Korespondent przytacza dla kontrastu kwotę 1,6 miliarda do-
larów rocznie, którą uzyskuje Rosja, eksploatując syberyjskie diamenty. Obecna 
władza przyznała w ustawie z 1999 roku ludom Syberii prawo do „własnego 
trybu życia”, unikając w ten sposób odpowiedzialności za ich poziom socjalny. 
Kacewicz konkluduje, że za kilkadziesiąt lat nie będzie już komu pomagać903.

W co gra Putin? – zastanawia się retorycznie amerykański redaktor „News-
weeka” Andrew Nagorski, odnosząc się tym samym do nowej fazy w stosun-
kach amerykańsko-rosyjskich po 11 września 2001 roku. Nagorski przytacza 
sprzeczne opinie na temat Putina: dla jednych to autokrata, dla innych refor-
mator gospodarki; dla jednych to agent KGB, dla innych mąż stanu. Autor 

899  Ibidem, s. 48.
900  M. Kacewicz, Moskwa wygrywa Afganistan, „Newsweek” 2001, nr 8, s. 44–45.
901  M. Kacewicz, J. Kowalska, W. Rogacin, Sojusz pełen „ale”, „Newsweek” 2001, nr 9, s. 42–43.
902  Ibidem, s. 44.
903  M. Kacewicz, Moskiewskie kolonie, „Newsweek” 2001, nr 13, s. 42–44.
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podkreśla, że Putin jako pierwszy przywódca na świecie zadzwonił do Busha po 
ataku i od tego czasu rozmawiają co najmniej raz w tygodniu. Rosjanin Siergiej 
Grigorjanc z Fundacji Głasnost’, komentując te relacje, stwierdza, że Putin ba-
zując na nich, oczekuje, że Amerykanie pozostawią mu wolną rękę w Czeczenii 
i powstrzymają się z krytyką sytuacji wewnętrznej w Rosji. W zakończeniu autor 
dochodzi jednak do optymistycznych wniosków: jest przekonany, że za rządów 
Putina władza przypomni sobie o obowiązkach wobec społeczeństwa904.

Również inny autor publikacji dotyczącej poprawiającego się stanu Rosji 
ekonomista z Massachusetts Rudi Dornsbush zauważa, że sytuacja gospodar-
cza jest najlepsza od trzech lat. Dornsbush nie ukrywa, że jest to wynik zmian 
kadr politycznych, a w głównej mierze zasługa Putina, któremu pomogły m.in. 
wysokie ceny ropy. Dochody ze sprzedaży surowców naturalnych wpłynę-
ły znacząco na stabilizację fi nansową Rosji, dlatego ekonomista wyciąga bar-
dzo optymistyczne wnioski co do przyszłości gospodarczej Rosji, którą widzi 
w czołówce „potęg gospodarczych”905. 

Złoża gazu i ropy naftowej na dnie Morza Kaspijskiego są przedmiotem 
sporu Rosji, Iranu, Azerbejdżanu i Turkmenistanu – pisze Kacewicz w kore-
spondencji w numerze 13 z 2001 roku. Na tle tego sporu geopolitycznego gi-
nie przyroda i zwierzęta: we wrześniu 2001 roku znaleziono martwych około 
460 tysięcy ryb żyjących w tym zbiorniku wodnym. Przyczyna śnięcia ryb była 
jasna: rzekami do morza trafi a większość ścieków z głównych rosyjskich zakła-
dów przemysłowych. Ubiegłoroczne statystyki nie są wcale lepsze: ekolodzy 
policzyli, że zdechło około 30 tysięcy fok. Autor podaje w wątpliwość szybką 
zmianę sytuacji ekologicznej Morza Kaspijskiego, biorąc pod uwagę dotychcza-
sowe działania (a raczej ich brak) wokół morza906. 

Andrzej Zaucha w korespondencji z Moskwy poinformował czytelników 
o przyjęciu na szczycie Rosja – USA deklaracji ograniczenia o 2/3 liczby gło-
wic jądrowych. Dziennikarz wyjaśnił, że stan wielu rosyjskich rakiet i głowic 
jest mocno przestarzały. Pomiędzy krajami obowiązuje układ START I, a dru-
giego układu – START II, który zakładał redukcję broni, do tej pory Stany 
Zjednoczone nie ratyfi kowały. Dlaczego kraj uważający siebie za mocarstwo 
atomowe, nagle redukuje swoje zasoby? Publicysta wyjaśnia, że przyczyna jest 
prosta: brak pieniędzy na dobre utrzymanie stanu technicznego broni, brak czę-
ści zamiennych, które były produkowane na Ukrainie. Dziennikarz pisze, że 
radykalna zmiana stosunku Amerykanów do Rosjan nastąpiła po 11 września, 
co argumentuje słowami Busha ze wspomnianego już szczytu: „Po co układy, 
przecież sobie ufamy, nieprawdaż? – zapytał retorycznie Bush i poklepał Putina 

904  A. Nagorski, W co gra Putin?, „Newsweek” 2001, nr 11, s. 51–53.
905  R. Dornsbush, Gospodarka durniu, „Newsweek” 2001, nr 11, s. 54.
906  M. Kacewicz, Morze prawie martwe, „Newsweek” 2001, nr 13, s. 46–47.
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po plecach”907. Według autora Rosjanie nie ufają tym zapewnieniom do końca, 
ale na razie nie są w stanie fi nansowo utrzymać swego potencjału. 

Andrew Nagorski, szef  międzynarodowych wydań „Newsweeka” w artyku-
le Otwarta głowa KGB-isty pisze, że za niektóre śmiałe inicjatywy Putinowi należy 
się uznanie, ponieważ za jego kadencji zaczęto regularnie wypłacać emerytury, 
położono kres kłótniom w Dumie, a ponadto prezydent przeforsował dość 
sensowny budżet. Według Nagorskiego, prezydent jest jednak za mało liberal-
ny w polityce wewnętrznej. Putin spotkał się z krytyką mediów po zatonięciu 
Kurska, potem zaczęła się negatywna kampania przeciw stacji TV6. Krytycy 
Putina w reformach widzą umocnienie władzy wykonawczej i rosnące wpływy 
służb specjalnych908. 

19. Wizerunek Rosji w „Newsweeku” – 2002 rok 

Michał Kacewicz pisze, że w Rosji ze sceny politycznej schodzą dotąd wszech-
władni oligarchowie, a nowe pokolenie ludzi zajmujących się biznesem nie jest 
zainteresowane polityką. Młodzi chcieliby, aby w Rosji, tak jak w innych kra-
jach, panował kapitalizm, a gospodarka była w największym możliwym stop-
niu niezależna od polityki. Dlatego stworzyli elitarny „Klub 2015”, w którym 
przygotowują projekty stabilizujące fi nanse Rosji, tak aby nigdy nie doszło do 
sytuacji z 1998 roku i zapaści rubla909.

Kolejna korespondencja Kacewicza z Rosji dotyczyła pozytywnych zmian 
w tamtejszym przemyśle zbrojeniowym. Dowodem na to są zamówienia z całe-
go świata i zysk ze sprzedaży broni sięgający blisko 4,5 miliarda dolarów. Według 
informacji dziennikarza rosyjskie produkty są o połowę tańsze od zachodnich, 
„przebojem handlowym” na Bliskim Wschodzie są rosyjskie czołgi, z kolei ar-
mia indyjska chętnie kupuje rosyjskie okręty wojenne. Kacewicz uważa, że tym 
samym Rosja staje się poważnym konkurentem dla Stanów Zjednoczonych910. 

W wydaniu 11 tygodnik opublikował tekst Kacewicza pt. Kaliningrad na uwię-
zi, dotyczący ambitnych planów Moskwy w stosunku do obwodu kaliningradz-
kiego. W regionie otwarto w 1998 roku specjalną strefę ekonomiczną z ulgami 
dla inwestorów, ale potem prezydent Putin wprowadził nowe podatki i ulga 
został zniesiona, co osłabiło napływ zagranicznych inwestycji do tego regio-
nu. Dziennikarz uważa, że w obecnej sytuacji może pomóc tylko współpraca 
z unią, „inaczej to miasto zginie”911. 

907  A. Zaucha, Za drogi atom, „Newsweek” 2001, nr 16–17, s. 32.
908  A. Nagorski, Otwarta głowa KGB-isty, „Newsweek” 2001, nr 16–17, s. 78–82.
909  M. Kacewicz, Zmierzch oligarchów, „Newsweek” 2002, nr 3, s. 26–28.
910  Idem, Powrót do świetności, „Newsweek” 2002, nr 5, s. 30–33.
911  Idem, Kaliningrad na uwięzi, „Newsweek” 2002, nr 11, s. 42.
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Czy relacje amerykańsko-rosyjskie można rzeczywiście określić jako bardzo 
dobre? Andrzej Zaucha w publikacji Amerykanin w Moskwie przytoczył wy-
niki najnowszych sondaży, z których wynika, że „75 procent Rosjan nie ufa 
Amerykanom”912. Oddaje to zdaniem dziennikarza rzeczywisty obraz USA 
w mentalności Rosjan, którzy nadal postrzegają Amerykanów jako swoich wro-
gów. Proamerykańska strategia Putina ma na razie więcej przeciwników niż 
zwolenników, jeden z cytowanych komentatorów ocenia, że może być to po-
czątek „ery asymetrycznych stosunków”913.

Mimo szybkiego rozwoju gospodarczego w Rosji nadal kwitnie korupcja 
– uważa Zaucha i w innym artykule pisze, że tego problemu nie udało się Pu-
tinowi rozwiązać. Obraz korupcji jest porażający: łapówki brane są w każdej 
dziedzinie życia społecznego włącznie z milicją drogową. Dziennikarz, opisując 
to zjawisko, opierał się na badaniach moskiewskiej fundacji INDIEM, która 
oszacowała, że na łapówki w samym 2001 roku Rosjanie wydali prawie 3 mi-
liony dolarów914. 

W wydaniu 32 z 2002 roku tygodnik zwrócił uwagę na kwestię możliwej 
sprzedaży rosyjskiemu Łukoilowi Rafi nerii Gdańsk. Paweł Wrabiec i Przemy-
sław Puch obawiają się, że fi rma nie będzie przestrzegać zachodnich standar-
dów i zastanawiają się, czy nie wpadamy w monopolową pułapkę, bo przecież 
już teraz 65 procent gazu, którego zużywają Polacy, pochodzi z Rosji. Wiadomo 
powszechnie, że w Łukoilu i Gazpromie zasiadają osoby mocno powiązane 
z Kremlem915. 

M. Kacewicz przygotował dla czytelników „Newsweeka” następną kore-
spondencję na temat narastającego kultu wokół Putina, zatytułowaną Car Wła-
dimir916. Zdaniem publicysty Rosjanie uwielbiają takich silnych przywódców, 
dlatego Putin utrzyma się przy władzy. Dziennikarz uważa, że wybór Putina na 
prezydenta to zasługa działań public relations, a konkretnie Gleba Pawłowskiego 
z Fundacji Efektywnej Polityki. „[…] to on – uważa Kacewicz – wraz z całym 
sztabem fachowców współtworzy wizerunek prezydenta”917. 

W tym samym numerze amerykański dziennikarz Christian Caryl pisze o po-
głębieniu stosunków Rosji z Iranem, Irakiem i Koreą Północną. Putin spotkał 
się z dyktatorem koreańskim, który chce wspomóc Rosję przy budowie reak-
tora jądrowego; Irakijczykom pomagają Rosjanie w budowie maszyn wydoby-
wających ropę. Według dziennikarza Rosjanie są rozczarowani zachowaniem 

912  A. Zaucha, Amerykanin w Moskwie, „Newsweek” 2002, nr 20, s. 34–38.
913  Ibidem, s. 38.
914  A. Zaucha, Tylko ryby nie biorą, „Newsweek” 2002, nr 25, s. 40.
915  P. Wrabiec, P. Puch, Rosyjskie ryzyko, „Newsweek” 2002, nr 32, s. 59–62.
916  M. Kacewicz, Car Władimir, „Newsweek” 2002, nr 32, s. 29–30.
917  Ibidem, s. 30–31.
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Amerykanów, którzy nałożyli cła na stal rosyjską i nie poparli Rosji w jej zamia-
rach wstąpienia do Światowej Organizacji Handlu918.

Do tych działań władz rosyjskich odniósł się współczesny pisarz rosyjski 
Wiktor Jerofi ejew, który wyjaśnił czytelniom tygodnika, że opowiedzenie się 
Moskwy po stronie Waszyngtonu po 11 września wynikło ze strachu przed ude-
rzeniem terrorystów, zwłaszcza muzułmańskich, wspierających Czeczenię. Pi-
sarz argumentuje, że Putin przekonał Amerykanów do niewtrącania się w spra-
wy rosyjsko-czeczeńskie, udowadniając, że to także walka z terrorystami919. 

Tygodnik powrócił do tematu Czeczenii w numerze 39 z 2002 roku. Nie-
zależna publicystka Krystyna Kurczab-Redlich pisze o nowej fazie wojny 
w Czeczenii, która w propagandzie władz rosyjskich jest nazywana „operacją 
antyterrorystyczną”920. Putin wsparł te słowa argumentem, że na granicy cze-
czeńsko-gruzińskiej ukrywają się talibowie, więc świat wykazał zrozumienie. 
Dziennikarka była naocznym świadkiem wstrząsających praktyk torturowania 
Czeczeńców, a ofi ary, które przeżyły, zdawały jej przerażające relacje o gwał-
tach, okaleczaniu ludzi przez wojsko rosyjskie. 

Numer 45 z 2002 roku zdominowała relacja z dramatycznych wydarzeń 
w moskiewskim teatrze; zdesperowani Czeczeńcy wzięli za zakładników – 
uczestników spektaklu Nord-Ost. W trakcie działań jednostek antyterrory-
stycznych zginęło 67 osób. Giziński, Caryl, Conant i Zaucha podkreślają, że 
wydarzenia te pokazują, jak wygląda nowa globalna rzeczywistość, w której spo-
sobem na zwrócenie uwagi świata na problem jest atak terrorystyczny. Władze 
rosyjskie triumfowały, że unieszkodliwiono terrorystów, ale natychmiast w Cze-
czenii rozpoczęto „czystki” w akcji odwetowej, która miała ofi cjalnie na celu 
poszukiwanie zbiegłych terrorystów. „Nowy tryumf  nad Czeczenami znów poprawi 
notowania Putina” – konkludują autorzy921. 

W numerze 48 z 2002 roku M. Kacewicz przeanalizował relacje Moskwy 
z regionami, aby dojść do prostej konkluzji, że przedstawiciele regionów nigdy 
nie otrzymają pełnej niezależności na swoim terenie, ponieważ prezydent Putin 
im na to nie pozwoli. Dziennikarz uzasadnia tę tezę, przytaczając statystyki: 
„W czasie dwuletnich rządów W. Putina wybory odbyły się w 72 regionach i aż 
12 z nich zakończyło się awanturami i wykluczeniem kandydatów z wyborczej 
walki. W machinacjach maczają ręce ludzie Kremla”922. Dziennikarz przypo-
mniał czytelnikom, jak na początku lat 90. prezydent Jelcyn rzucił hasło przeka-

918  Ch. Caryl, Podać rękę diabłu, „Newsweek” 2002, nr 25, s. 33–34.
919  W. Jerofi ejew, Rosja – kraj o nazbyt otwartej przyszłości, „Newsweek” 2002, nr 37, s. 50–52.
920  K. Kurczab-Redlich, Długa agonia Czeczenii, „Newsweek” 2002, nr 39, s. 29–30. 
921  J. Giziński, Ch. Caryl, E. Conant, A. Zaucha, Dyktatura strachu, „Newsweek” 2002, nr 45, 

s. 94–97.
922  M. Kacewicz, Kreml kontra prowincja, „Newsweek” 2002, nr 48, s. 42–43.
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zania suwerenności regionom, a teraz po dziesięciu latach liderzy tych regionów 
muszą udowadniać, że jednomyślnie zgadzają się na każde decyzje Kremla. 

W ostatnim numerze „Newsweeka” z 2002 roku opublikowano eseistyczny 
tekst Jerzego Pomianowskiego, który ocenia obecne stosunki rosyjsko-polskie 
i podsumowuje wydarzenia w Rosji w 2002 roku. Autor pisze, że to potrze-
by gospodarcze wpłynęły na ukierunkowanie państwa na Zachód, bardziej niż 
walka z terroryzmem. Pomianowski wini polskie rządy za to, że nie prowadzą 
właściwie od dziesięciu lat żadnej konsekwentnej polityki wschodniej, a prze-
cież w interesie naszego kraju jest opowiadanie się za reformowaną Rosją, po-
nieważ to zdecydowanie osłabi polityczne zapędy imperialne923.

20. Wizerunek Rosji w „Newsweeku” – 2003 rok

Publicyści „Newsweeka” zwrócili uwagę na zwiększenie aktywności rosyjskich 
służb specjalnych, odkąd Putin został prezydentem. W Rosji Putina legitymacja 
dawnych służb specjalnych stała się przepustką do elit – czytamy w artykule 
M. Kacewicza Czekiści kontratakują – dziś dawni ofi cerowie KGB pojawiają się 
jako politycy, przedsiębiorcy, urzędnicy, mają władzę, jakiej nie mieli w czasach 
komunizmu. Rosyjski tygodnik „Włast’” wyliczył, że w najwyższych organach 
władzy jest teraz w Rosji około dziewięćdziesięciu byłych agentów KGB924. 
Dziennikarz pisze, że prezydent, mianując większość tych ludzi, miał akcep-
tację społeczną, ponieważ w Rosji – w przeciwieństwie do Polski czy Czech 
– agentów inaczej odbiera się społecznie925.

Kolejna korespondencja Kacewicza została przygotowana w Republice Nad-
dniestrzańskiej, o której publicysta pisze, że pozostała w znacznym opóźnieniu 
w stosunku do reszty kraju i nadal tu „królują sierp, młot i pomniki Lenina”926. 
Sytuacja prawna Naddniestrza jest niejasna, prezydent Jelcyn nie chciał uznać 
niepodległości tej siedmiusettysięcznej republiki, ponieważ o niepodległość 
upomniałaby się Czeczenia. W rezultacie Naddniestrze nie jest uznane przez 
żaden rząd na świecie. Dziennikarz przebywał w Tyraspolu, stolicy republiki, 
gdzie najbardziej uderzyły go wszechobecna nędza, brak bieżącej ciepłej wody, 
oświetlenia ulicznego, dziurawe szosy. Nawet w zakończeniu swojej korespon-
dencji publicysta nie widzi żadnych optymistycznych perspektyw dla tego re-
gionu: „A zwykli obywatele Nibylandii nad Dniestrem? Będą żyli w biedzie, tak 
jak i teraz”927. 

923  J. Pomianowski, Wschód od Zachodu, „Newsweek” 2002, nr 51–52, s. 55–58.
924  M. Kacewicz, Czekiści kontratakują, „Newsweek”, 2003, nr 4, s. 40–41.
925  Ibidem, s. 41.
926  M. Kacewicz, Biedna Nibylandia, „Newsweek” 2003, nr 6, s. 34–36.
927  Ibidem, s. 36.
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W numerze 11 z 2003 roku tygodnik, nawiązując do sytuacji w Iraku, opub-
likował tekst Kacewicza na temat stosunków iracko-rosyjskich i fi nansowych 
interesów Rosji w tym kraju. Publicysta uważa, że Rosja korzysta na nieco za-
wyżonych cenach ropy, ale przede wszystkim jej władze myślą prognostycznie 
o kontraktach, które będzie można podpisać po zakończeniu wojny w znisz-
czonym Iraku. Media światowe dotarły do informacji, że 22 lutego 2003 roku 
do Iraku przyjechał Jewgienij Primakow, wcześniej dyplomata rosyjski w tym 
kraju, doskonale znający arabski. Wiadomo już, że nieofi cjalnie próbował na-
kłonić Husajna do „przyjęcia każdej decyzji ONZ”928. Już teraz jest pewne, że 
rosyjskie koncerny naftowe obecne w Iraku, takie jak Łukoil czy Rosnieft, po-
niosą straty, dlatego przedstawiciele tych fi rm negocjują nowe kontrakty obo-
wiązujące w powojennym Iraku929. 

Po zaatakowaniu przez Ameryków Iraku stosunki amerykańsko-rosyjskie 
nagle się pogorszyły. Ch. Caryl w publikacji Pozdrowienia z Moskwy pisze, że ze 
strony Waszyngtonu padły słowa oskarżające Rosjan o sprzedaż Irakowi bro-
ni, noktowizjerów oraz urządzeń zakłócających pracę systemów GPS, co jest 
w świetle prawa międzynarodowego łamaniem przepisów ONZ. Dziennikarz 
dodaje, że ofi cjalnie nadal państwa mówią o sojuszu, ale nieofi cjalnie dowie-
dział się, iż administracja Busha mocno zdenerwowała się tym faktem. Jeżeli 
sytuacja powtórzy się: „przyszłość stosunków amerykańsko-rosyjskich rysuje 
się w czarnych barwach”930 – prognozuje dziennikarz.

M. Kacewicz zwrócił uwagę w krótkiej korespondencji z Rosji na ciężką 
sytuację materialną Kozaków – grupy etnicznej, o której mówi się, że bez niej 
nie byłoby dziś imperialnej Rosji. Nie jest to grupa wpływowa politycznie, ale 
ważna na szczeblu lokalnym, dlatego Putin „kokietuje” Kozaków, ponieważ 
w 2004 roku odbędą się wybory prezydenckie. Kozacy popierają Putinowską 
wizję supermocarstwa, więc na pewno się za nim opowiedzą, mimo że od lat 
władza o nich zapominała931. 

Stosunki rosyjsko-amerykańskie zostały jednak nadszarpnięte jeszcze bar-
dziej, gdy dziennikarze amerykańskiego dziennika „San Francisco Chronicle” 
odnaleźli w gmachu rządowym w Bagdadzie zaświadczenie o odbyciu przez ira-
ckich agentów kursu inwigilacji i podsłuchu w Moskwie932. Ch. Caryl zauważa, 
że Waszyngton nie reaguje gwałtownie, ponieważ to wpłynęłoby na zawiąza-
nie sojuszu rosyjsko-francusko-niemieckiego i zablokowałoby działania Ame-

928  M. Kacewicz, Dyskretny urok pertraktacji, „Newsweek” 2003, nr 11, s. 50–51.
929  Ibidem, s. 51.
930  Ch. Caryl, Pozdrowienia z Moskwy, „Newsweek” 2003, nr 14, s. 64.
931  M. Kacewicz, Synowie stepów, „Newsweek” 2003, nr 17, s. 52–53.
932  Ch. Caryl, Krajobraz po bitwie, „Newsweek” 2003, nr 19, s. 44–45.
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rykanów na forum ONZ. Trudno spekulować według publicysty, czy obydwa 
państwa dojdą do kompromisu, mimo wielu dzielących je kwestii spornych933.

Festiwal szpiegów to kolejny artykuł w „Newsweeku” potwierdzający zjawi-
sko zwiększenia aktywności rosyjskich agentów, nie tylko w Rosji, ale i w re-
publikach nadbałtyckich. Zdaniem Kacewicza wstęp Bałtów do UE i NATO 
jest uważnie obserwowany, agenci służb rosyjskich szukają współpracowników 
w urzędach i prywatnych fi rmach934. Według publicysty państwa nadbałtyckie 
z niecierpliwością oczekują wstąpienia do struktur Unii i Paktu Północnoatlan-
tyckiego, aby w końcu pozbyć się odziedziczonego jeszcze po starym systemie 
określenia „bliska zagranica”935.

W Rosji do rangi wielkiego problemu urósł niż demografi czny, który może 
doprowadzić nawet do zapaści demografi cznej. Kacewicz przytacza statystyki, 
z których wynika, że poza granicami kraju mieszka około 30 milionów Rosjan, 
a dane zebrane po ubiegłorocznym spisie ludności pokazały, iż ludność Rosji 
zmniejszy się o 3 miliony. Do zmiany tej sytuacji rosyjski MSZ powołał nowe-
go wiceministra, który ma zająć się ściąganiem Rosjan z zagranicy i opieką nad 
diasporą rosyjską rozproszoną po całym świecie. Powracającym władze chcą 
zapewnić uproszczenie biurokratycznej drogi uzyskiwania obywatelstwa i za-
meldowania936. Zapaść demografi czna jest dużym problemem Rosji. Na razie 
tylko niektóre władze terenowe pomagają w osiedleniu się powracających Ro-
sjan, np. region wołgogradzki, dokąd sprowadzono 140 osób, które otrzymały 
pracę i mieszkania937.

E. Conant, A. Piore opisali, jak Irańczycy wspólnie z Rosjanami budują 
elektrownię atomową niedaleko miasta Bushehr. Rosyjscy specjaliści są odpo-
wiednio wynagradzani za swoją pracę, ale muszą pamiętać o różnicach kulturo-
wych i dlatego mężczyźni nie pracują razem z kobietami. Jednocześnie zapytani 
o przeznaczenie reaktora zaprzeczają jakoby miał służyć do produkcji broni. 
Eksperci amerykańscy są jednak odmiennego zdania; nie jest również tajemni-
cą, że Rosjanie sprzedadzą w tym roku reaktory jądrowe938.

„Newsweek” powrócił w wydaniu 40 z 2003 roku do sprawy wojny w Iraku 
i jego odbudowy po wojnie. Jak informuje Kacewicz, Amerykanie zaprosili do 
Bagdadu ministra Jegora Gajdara, co jest odczytywane jako dobry znak dla ro-
syjskich interesów, które są tu już zakorzenione od kilkudziesięciu lat. Ciekawa 
w opinii autora jest zmiana w podejściu rosyjskiego prezydenta do Ameryki: 
„Prezydent Putin już nie krytykuje Amerykanów. Dystansuje się wobec strategii 

933  Ibidem, s. 45.
934  M. Kacewicz, Festiwal szpiegów, „Newsweek” 2003, nr 20, s. 78–79. 
935  Ibidem. 
936  M. Kacewicz, Wielki powrót, „Newsweek” 2003, nr 26, s. 54.
937  Ibidem, s. 55.
938  E. Conant, A.Piore, Atom eksportowy, „Newsweek” 2003, nr 38, s. 54.
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Berlina i Paryża”939. A zatem w stosunkach amerykańsko-rosyjskich znów po-
wiało optymizmem, eksperci przewidują ponownie polityczny sojusz między 
tymi krajami940.

Polityczną poprawę stosunków amerykańsko-rosyjskich od razu można 
odczuć w gospodarce rosyjskiej, która nabiera coraz większego rozpędu dzię-
ki zagranicznym inwestycjom. Michel Meyer pisze, że do Moskwy przyleciał 
amerykański sekretarz handlu, który chwalił postępy gospodarcze Rosji (wzrost 
PKB aż 7,5 procent) i określił Rosję jako „nowego partnera Ameryki w progra-
mie bezpieczeństwa energetycznego”941. Z pierwszej części artykułu przebija 
optymizm, dziennikarz przytacza wiele danych potwierdzających, że w końcu 
w Rosji stworzono odpowiedni klimat dla inwestycji, choć na razie trwa ostroż-
na weryfi kacja nowych przepisów. Publicysta nie waha się użyć następujących 
określeń w stosunku do Rosji: „mekka inwestorów”, „najbardziej niedoceniony 
rynek świata”942. Ale w drugiej części ton publikacji jest znacznie mniej op-
tymistyczny, gdy do głosu dochodzą polityczne działania Putina, który m.in. 
posługuje się inspektorami podatkowymi w celu wymuszenia pewnych korzyści 
(takie informacje przekazał mu jeden z inwestorów zagranicznych). Meyer kon-
kluduje: „W konsekwencji nic nie jest trwałe ani przewidywalne”943. 

Informacje z Rosji z 2003 roku zamyka w „Newsweeku” artykuł Andrzeja 
Zauchy o wyborach parlamentarnych, które w zasadzie są już przesądzone, po-
nieważ politycznym faworytem Rosjan jest partia Putina Jedyna Rosja. Zaucha 
zauważa wiele niebezpiecznych tendencji i chwytów stosowanych wobec poli-
tycznych przeciwników prezydenta: aresztowanie multimiliardera Chodorkow-
skiego, nalot na siedzibę agencji, która organizowała kampanię wyborczą partii 
Jabłoko, gdzie znaleziono 700 tysięcy dolarów. Pozornie kampania toczy się 
bez zarzutu, ale elektorat chyba zdaje sobie sprawę, że nie chodzi o wyrażenie 
własnych preferencji wyborczych, ponieważ zwycięzca może być tylko jeden. 
W walce pozostali tylko komuniści, którzy mają stałe poparcie społeczne, ale 
i tak dwudziestoprocentowe poparcie dla tej partii niewiele może zmienić944.

21. Wizerunek Rosji w „Newsweeku” – 2004 rok

Michał Kacewicz przygotował krótki tekst o walce rządu rosyjskiego z pijań-
stwem Rosjan i podwyżkami cen alkoholu w artykule Uderzyć w gaz niejeden raz. 
Dziennikarz uważa, że prohibicja Gorbaczowa wprowadzona w latach osiem-

939  M. Kacewicz, Powrót do Iraku, „Newsweek” 2003, nr 40, s. 34.
940  Ibidem.
941  M. Meyer, Wschód Moskwy, „Newsweek” 2003, nr 39, s. 34.
942  Ibidem.
943  Ibidem. 
944  A. Zaucha, Głosowanie na konia, „Newsweek” 2003, nr 49, s. 62–63.
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dziesiątych była błędem, ponieważ na rosyjskiej prowincji ludzie przerzucili się 
na samogon i odmrażacz do szyb. Obecny pomysł rosyjskich władz dziennikarz 
ocenia jako niefortunny, ponieważ na pewno spowoduje analogiczny skutek do 
tego zaobserwowanego po prohibicji ostatniego sekretarza ZSRR945.

Wojciech Rogacin i Stefan Theil przygotowali do numeru 2 z 2004 roku 
analizę na temat podziału Europy na starą i nową część. Autorzy uważają, że 
zarówno Polacy, jak i Estończycy, Łotysze, Węgrzy, po doświadczeniach histo-
rycznych z Rosją mogą być przewrażliwieni na jej punkcie946. Z drugiej strony 
przemiany, które dokonały się w świecie, powodują, że dziś Rosja może jedynie 
naciskać na mniejsze kraje, a nie jak kiedyś straszyć najazdem lub atomem. 
Autorzy uważają, że Unia Europejska jest na tyle zaabsorbowana swoimi we-
wnętrznymi problemami, że nie ma do tej pory wypracowanej żadnej stanow-
czej polityki wobec Rosji. „Od samego głaskania i uspokajania Rosji nie znikną 
postsowiecka bieda i chaos”947.

Kacewicz i Zaucha przygotowali razem publikację, którą zatytułowali Puti-
nowska groteska, co odnosi się do działań Putina i jego współpracowników przed 
kampanią prezydencką. Wówczas bowiem powołano nagle Blok Narodowo-
Patriotyczny Ojczyzna, który przede wszystkim optuje za Putinem i głosi po-
glądy nacjonalistyczne i szowinistyczne. Dziennikarze piszą, że do wyścigu wy-
borczego przystąpią mało znaczący politycy, wobec czego publicyści określają 
wybory mianem „farsy”948.

„Komputer pod strzechami”949 – to nowy projekt rosyjskiego ministerstwa 
łączności, które ogłosiło oczekiwany od dawna program komputeryzacji kra-
ju, na który przeznaczono 100 milionów dolarów. Kacewicz pisze, że Kreml 
zauważył w końcu zapóźnienie technologiczne kraju w stosunku do Chin 
czy Indii, więc otworzył stronę internetową www.uznay-prezidenta.ru przed-
stawiającą prezydenta dobrze dbającego o swoje państwo. „Przy okazji Putin 
chce wykorzystać rewolucję komputerową i internetową dla poprawy swojego 
wizerunku”950 – piszą autorzy.

W numerze 7 z 2004 roku tygodnik opublikował obszerną relację z ata-
ku bojowników czeczeńskich na moskiewskie metro, którzy podłożyli bombę 
w szczycie komunikacyjnym. Eksplozja spowodowała śmierć 39 osób, a ponad 
120 raniła i spowodowała też psychozę u pozostałych mieszkańców Moskwy, 
którzy boją się teraz korzystać z metra. Jak widać, problem Czeczenii wbrew 
ofi cjalnej propagandzie rosyjskiej nie jest rozwiązany, a takie ataki bombowe są 

945  M. Kacewicz, Uderzyć w gaz niejeden raz, „Newsweek” 2003, nr 3, s. 40–41.
946  W. Rogacin, S. Theil, Twarda miłość, „Newsweek: 2004, nr 6, s. 72–73. 
947  Ibidem, s. 73.
948  M. Kacewicz, A. Zaucha, Putinowska groteska, „Newsweek” 2004, nr 6, s. 51–52.
949  M. Kacewicz, Komputer pod strzechy, „Newsweek” 2004, nr 6, s. 52.
950  Ibidem.
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tylko dowodem nieudolności władzy i desperacji Czeczeńców, którzy są nadal 
torturowani i zabijani przez żołnierzy rosyjskich951.

Kruchy beton – to tekst Kacewicza poświęcony licznie budowanym w Mos-
kwie wieżowcom i apartamentowcom. Budynki powstają mimo ostrzeżenia 
geologów, że Moskwa leży na zbyt miękkim gruncie, by wznosić tu bardzo 
wysokie budowle, a także z naruszeniem prawa budowlanego. Już w niektórych 
budynkach pojawiły się pęknięcia i szczeliny, ale mer Łużkow, który wydawał 
pozwolenia na budowy, wydaje się nie dostrzegać problemu i nie zastanawia się, 
co stanie się z tymi budynkami za kilkanaście lat. „Mer Łużkow chciałby ujrzeć 
w Moskwie drugi Manhattan” – podsumowuje autor952.

Kacewicz powrócił w numerze 16 do osoby mera Łużkowa, rządzącego 
Moskwą od 12 lat, który jest postrzegany przez jednych jako wybitny zarządca 
Moskwy, a przez innych jako „błazen”953. Dziennikarz przygotował krótką syl-
wetkę polityka, wyliczając liczne hobby mera: fi lozofi a, dyplomacja, pszczelar-
stwo, które pozwalają mu oprócz zarządzania wielką metropolią w pełni się rea-
lizować i które kreują go na człowieka renesansu. Ale dla ekipy Putina i samego 
prezydenta ta wszechstronność jest denerwująca i problematyczna, ponieważ 
jako osoba samodzielna podejmuje decyzje, nie oglądając się na rozstrzygnięcia 
z Kremla. Dziennikarz uważa, że współpracownicy Putina chętnie usunęliby ze 
stanowiska mera Moskwy, ale na razie Łużkow nie przejmuje się pogłoskami 
o dymisji i zajmuje się swoimi sprawami954.

W numerze 27 z 2004 roku Aleksander Gordiejew i Michaił Fiszman pod-
sumowali 100 dni kadencji Putina, którą w lidzie określają jako „przespaną”955. 
Publicyści przypominają, że pierwsza kadencja zachwyciła cały świat: nowy 
prezydent po starym i schorowanym Jelcynie energicznie zaczął reformować 
gospodarkę. Prezydenturą w prawie amerykańskim stylu zachwycały się rów-
nież media na całym świecie, aż do drugiej kadencji, gdy emocje już znacznie 
opadły. Dziennikarze zauważyli zmiany w zachowaniu prezydenta – z otwar-
tego człowieka zmienił się w skrytego i unikającego bezpośredniego kontaktu 
wzrokowego. Publicyści wspólnie dochodzą do wniosku, że taka postawa jest 
już im znana z historii Rosji: „Prezydent wrócił do tradycyjnego, pamiętającego 
czasy Romanowów wizerunku nieprzystępnego władcy”.

Co dzieje się z rosyjską gospodarką? – zastanawia się Kacewicz w artykule 
Komercyjny proletariat. Dziennikarz wprowadza czytelników do szerszego proble-
mu opisem spotkania Putina z rosyjskimi biznesmenami, które odbyło się na po-
czątku lipca 2004 roku. Prezydent postawił krótkie pytanie – „Jak podobają się

951  M. Kacewicz, A. Zaucha, Moskwa miasto strachu, „Newsweek” 2004, nr 7, s. 27–28.
952  M. Kacewicz, Kruchy beton, „Newsweek” 2004, nr 14, s. 38–40.
953  Idem, Moskwa to ja, „Newsweek” 2004, nr 16, s. 44–45.
954  Ibidem, s. 44.
955  A. Gordiejew, M. Fiszman, Sto dni prezydenta, „Newsweek” 2004, nr 27, s. 36–38. 
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wam moje reformy? Na sali zapanowało milczenie”. Według dalszej relacji 
dziennikarza odezwał się tylko Potanin, krytykując ich opieszałość, ale gdy zo-
baczył złe spojrzenie Putina, szybko zamilkł. A program Putina sprowadza się 
do sfi nansowania reform socjalnych z przychodów oligarchów, którzy zastra-
szeni i pouczeni przykładem Chodorkowskiego upadku Jukosu chętnie przysta-
ją na różne propozycje Kremla956.

Następny bolesny problem Rosji to brak swobody środków przekazu, 
a wszelkim opozycyjnym mediom i ich pracownikom szybko zamyka się usta. 
M. Kacewicz opisuje tragiczną historię amerykańskiego redaktora z rosyjskimi 
korzeniami Paula Chlebnikowa, który opublikował w rosyjskiej edycji magazy-
nu „Forbes” wiele artykułów na temat mafi i oraz korupcji i za co zapłacił ży-
ciem. Teraz dziennikarze „Forbesa” i rosyjskiej edycji „Newsweeka” zajmujący 
się niebezpiecznymi tematami mają swoich ochroniarzy. Nic nie wskazuje na 
poprawę sytuacji mediów: międzynarodowa organizacja Reporterzy bez gra-
nic uznała w 2004 roku Rosję za najniebezpieczniejszy kraj na świecie, który 
zdeklasował nawet takie państwa, jak Irak czy Afganistan. Na liście zamordo-
wanych dziennikarzy jest już 16 osób, w ocenie zewnętrznych obserwatorów 
działania Putina i jego współpracowników mają na celu opanowanie środków 
masowego przekazu w ogóle, a to oznacza już tylko silny kryzys demokracji 
i wolności słowa957.

Numer 37 z 2004 roku w całości zdominował artykuł o tragicznych wyda-
rzeniach w Biesłanie, gdzie terroryści czeczeńscy wzięli tym razem zakładników 
w szkole, których największą grupę stanowiły dzieci. Miejscowa milicja i władze 
okazały się nieprzygotowane na ten atak, w szkole działy się dantejskie sceny, 
a wiele dzieci zastrzelono. Putin przyleciał na miejsce tragedii, ale jak opisują 
dziennikarze, ubrany w ciemne ubranie niewiele mówił, a ludzie byli skupieni 
na tragediach wielu rodzin. Putin ewidentnie nie radzi sobie z polityką kauka-
ską, dziennikarze przytaczają sondaże wskazujące na zaledwie czterdziestodzie-
więcioprocentowe poparcie dla prezydenta wśród społeczeństwa rosyjskiego958.

Andrzej Zaucha powrócił do tematu terroryzmu w Rosji w kolejnym nume-
rze „Newsweeka” w publikacji Kremlowska szkoła walki. Jest to pesymistyczny 
obraz nieudolnych działań władz rosyjskich, które z całą armią generałów nie 
potrafi ą poradzić sobie z terrorystami. Jeden z rosyjskich dziennikarzy specja-
lizujących się w tematyce wojskowej przyznaje, że wojskowi rosyjscy nie tylko 
nie potrafi ą działać prewencyjnie, ale nie mają odpowiednich osób i właściwego 
sprzętu: „Nie można tego robić przy użyciu sypiących się samolotów z niedo-
uczonymi załogami”959. Z Zachodu popłynęły liczne głosy krytyki, co zdener-

956  M. Kacewicz, Komercyjny proletariat, „Newsweeek” 2004, nr 29, s. 49.
957  Idem, Cmentarz wolnego słowa, „Newsweeek” 2004, nr 32, s. 36–39.
958  J. Giziński, G. Ślubowski, A. Zaucha, Kaukaska pętla śmierci, „Newsweeek” 2004, nr 37, s. 26–28.
959  A. Zaucha, Kremlowska szkoła walki, „Newsweek” 2004, nr 38, s. 34–36.



249

wowało szefa MSZ Siergieja Ławrowa, który krótko odparł atak, mówiąc, żeby 
nie „pouczać Rosji w kwestii Czeczenii”960.

Władimir Putin na fali tej krytyki zdecydował się na przeprowadzenie zmian 
i zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia rządu. Zaucha pisze, że nikomu z sie-
dzących na spotkaniu nie przyszło do głowy, że zmiany dotyczą ich samych, 
ponieważ Putin chce pełni władzy i nominowania gubernatorów, a nie demo-
kratycznych wyborów. Zaucha wymyślił ciekawe określenie nowego człowieka, 
którego chce stworzyć Putin: „homo federeticus” (w miejsce „homo sovieticus”)961.

Jerzy Pomianowski odniósł się w tekście Oswajanie niedźwiedzia do wizyty 
Aleksandra Kwaśniewskiego w Moskwie i spotkania z Władimirem Putinem. 
Rezultatem spotkania jest potwierdzenie otrzymania przez polską stronę akt 
dotyczących zbrodni katyńskiej. Pomianowski uważa, że najważniejsze to 
upowszechnienie tej informacji w społeczeństwie rosyjskim, które nie zdaje 
sobie sprawy ze znaczenia zbrodni popełnionych przez władze stalinowskie: 
„[…] tylko 7 procent obywateli wie, co to był Katyń i o co ci Polacy mają wciąż 
jakieś pretensje”962. Autor nie omija drażliwego tematu rusofobii, stwierdzając, 
że zachowanie Polaków przynoszących kwiaty pod konsulaty rosyjskie po tra-
gedii biesłańskiej pokazuje wrażliwość na ludzką tragedię w ogóle, a polskim 
mediom, jak każdym wolnym na świecie, zdarza się popełniać błędy963.

22. USA w „Newsweeku” – 2001 rok

„Newsweek” w związku z atakami terrorystycznymi na Nowy Jork przygoto-
wał wydanie specjalne zatytułowane Ameryka w ogniu. Wydanie przygotowane 
doskonale od strony grafi cznej obrazowo relacjonowało czytelnikom polskiej 
edycji tygodnika reakcje Amerykanów i władz Nowego Jorku na tę tragedię, 
a dodatki (zdjęcia, mapki, ramki) wyjaśniały w prosty sposób, jakie budynki 
zostały zniszczone i kogo służby amerykańskie podejrzewają o ataki terrory-
styczne.

W pierwszej krótkiej informacji wydania specjalnego zatytułowanej W samo 
serce demokracji czytamy: „Nigdy dotąd najbogatsza, najnowocześniejsza metro-
polia świata, Nowy Jork, nie wyglądała jak zgliszcza Bejrutu”964. Druga, dłuż-
sza publikacja pt. Numer jeden w świecie terroryzmu965 jest właściwie sylwetką naj-
bardziej poszukiwanego terrorysty na całym świecie, Osamy Bin Ladena, za 
którego władze amerykańskie już wyznaczyły nagrodę kilku milionów dola-
rów. Według informacji zebranych przez dziennikarza ten terrorysta pochodzi 

960  Ibidem, s. 35.
961  A. Zaucha, Putinokracja, „Newsweek” 2004, nr 39, s. 31–33.
962  J. Pomianowski, Oswajanie niedźwiedzia, „Newsweek” 2004, nr 41, s. 74–75.
963  Ibidem, s. 75.
964  W samo serce demokracji, „Newsweek” 2001, nr 1, s. 5 (Wydanie specjalne).
965  Numer jeden w świecie terroryzmu, „Newsweek” 2001, nr 1, s. 7.

Analiza jakościowa publikacji dotyczących Rosji i USA  



Wizerunek Rosji i Stanów Zjednoczonych w polskich tygodnikach opinii po 1991 roku250

z bogatej saudyjskiej rodziny i posiada na swoim koncie około 300 milionów 
dolarów, co daje mu możliwość sponsorowania organizacji terrorystycznych 
w wielu krajach, np. w Algierii czy na Filipinach. 

W kolejnej publikacji numeru specjalnego Joanna Kowalska informuje czy-
telników, że Amerykanie oprócz Izraelczyków to dwa najczęściej atakowane 
przez terrorystów narody świata. Przedmiotem ataku są budynki (World Trade 
Center w 1993 roku, ambasady amerykańskie), ludzie (w 1998 roku zginęło 
około 300 pasażerów samolotu lecącego z Londynu do Nowego Jorku; są też 
ofi ary bomb podkładanych pod samochody)966.

„Newsweek” poinformował w kolejnej publikacji, że w kancelarii premiera 
polskiego rządu zebrał się sztab antykryzysowy w związku z atakami na Ame-
rykę, zwiększono również ochronę zagranicznych ambasad w Polsce. Finansi-
ści cytowani w artykule (m.in. Stanisław Gomułka czy Bogusław Grabowski 
z Rady Polityki Pieniężnej) wyrazili przekonanie, że najbardziej ucierpi giełda 
i z pewnością akcje fi rm gwałtownie spadną, natomiast wiele zależy od reakcji 
władz amerykańskich, które mogą uspokoić panikę giełdową, jak również kra-
jów OPEC dążących do utrzymania stabilnych cen ropy967.

W numerze 2, opracowanym jeszcze przed atakami terrorystycznymi, 
„Newsweek” opublikował relację z przygotowań do ofi cjalnego przyjęcia wy-
danego przez państwa Bushów na cześć meksykańskiego prezydenta Vincente 
Foxa. „Bushowie postanowili powrócić do tradycji kameralnych przyjęć w Bia-
łym Domu”968 – napisała Martha Brandt, reporterka amerykańskiego „News-
weeka”. Jak się okazało, wielu ważnych waszyngtońskich ofi cjeli nie zostało 
zaproszonych, ponieważ ich miejsce zajęli gubernatorowie stanów sąsiadują-
cych z Meksykiem. Według relacji reporterki nie obyło się bez kilku wpadek, 
np. dźwięku telefonu komórkowego w czasie występu sopranistki czy zaginię-
cia prezydenckiego psa, ale największe wrażenie na gościach zrobił obiad sze-
fa kuchni Białego Domu: pieczeń z bizona, kraby oraz deser, który kucharz 
przygotował z cukru, kwiatów hibiskusa i cukrowe fi gurki kolibrów. Reporter-
ka oceniła, że rekordowa liczba chętnych do udziału w pierwszym ofi cjalnym 
przyjęciu, świadczy o sukcesie państwa Bushów969.

Wrześniowy, trzeci numer „Newsweeka” został w połowie poświęcony wy-
darzeniom w Stanach Zjednoczonych i ich konsekwencjom w polityce, gospo-
darce i życiu codziennym Amerykanów. Teraz czas na obławę – pisze Evan 
Thomas w pierwszym artykule dotyczącym zorganizowanej przez agencję FBI 
największej w historii Stanów Zjednoczonych obławie na terrorystów nazwanej 
pentbom. Dziennikarz podkreśla, że władze amerykańskie są bardzo zdetermi-

966  J. Kowalska, Od Bejrutu do World Trade Center, „Newsweek” 2001, nr 1, s. 12–13.
967  To nie fi lm, to prawda, „Newsweek” 2001, nr 1, s. 15 (Brak nazwiska autora artykułu).
968  M. Brandt, Przyjęcie u Bushów, „Newsweek” 2001, nr 2, s. 38–39.
969  Ibidem, s. 38–39.
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nowane, prezydent Bush ogłosił, że Ameryka jest w stanie wojny z terrorysta-
mi. To, co szokuje bardziej publicystę i na pewno czytelników, to zachowanie 
służb FAA (Federalnej Agencji Lotnictwa), którzy obserwowali na radarach 
niepokojące zbliżanie się samolotów do World Trade Center i nie zareagowali 
w żaden sposób, a po uderzeniu w budynki jakby nigdy nic wyjęli na polecenie 
kierownictwa instrukcje bezpieczeństwa, a część pracowników, zakończywszy 
dyżur, udała się do swoich domów. Biorąc pod uwagę to zachowanie, nie dziwi 
również (chociaż trudno to zrozumieć): jak się to stało, że mała grupa terro-
rystów była bliska zniszczenia siedziby „prezydenta najpotężniejszego państwa 
na świecie”970.

Choć Stany Zjednoczone są potęgą militarną, nie poradzą sobie bez po-
mocy innych krajów, a do sojuszu antyterrorystycznego na pewno przystąpi 
Rosja i Wielka Brytania. Michał Kacewicz w tekście Bitwa o sojusz pisze, że Ro-
sja dostanie podwójną szansę na wykazanie się swoim sprawnym wywiadem 
w Afganistanie i na zmianę obrazu, jaki powstał w oczach świata po wojnie 
z Czeczenią. „Putin zdaje sobie sprawę – stwierdza publicysta „Nesweeka” – że 
jego wizerunek nie jest najlepszy. Współpraca z Amerykanami w zwalczaniu 
światowego terroryzmu, może tę sytuację poprawić”971. Inne kraje, takie jak 
Pakistan czy Niemcy, też prawdopodobnie poprą atak na Afganistan, ale autor 
publikacji wyraża tu swoje wątpliwości, ponieważ na razie państwa te mówią 
o użyciu środków politycznych, a uderzenie zbrojne uważają za ostateczność.

Atak na nowojorskie wieże był również atakiem na giełdę przy Wall Street, 
która przez kilka dni była zamknięta. Wśród ofi ar, które zginęły pod gruzami 
budynków, byli znani fi nansiści, dlatego szef  giełdy uznał, że najlepsze co moż-
na zrobić, to zamknąć giełdę po raz drugi w jej historii. Według informacji Da-
riusza Stasiaka zestresowani klienci wydzwaniali do maklerów z Wall Street, aby 
jak najszybciej pozbyć się akcji i zakupić znacznie bezpieczniejsze obligacje972. 
Do działania przystąpiła Komisja Papierów Wartościowych, która przyjęła plan 
ratunkowy umożliwiający fi rmom zakup swoich akcji, za co zwykle w prawie 
amerykańskim może grozić nawet więzienie. Dziennikarz na koniec pokusił się 
o prognozę, ale widmo recesji jest coraz bliższe, tym bardziej że tylko w 2001 
roku obniżono siedmiokrotnie stopy fi nansowe, aby pobudzić gospodarkę973.

I jeszcze jeden tekst poświęcony Wall Street: tym razem autor pisze, że gieł-
dę NYSE zamknięto, by przywrócić łączność telefoniczną i elektryczną. Allan 
Sloan zauważa, że najbardziej ucierpiała „parkietowa” giełda NYSE, znacznie 
mniej giełda elektroniczna NASDAQ. Teraz cały świat oczekuje na otwarcie 
giełdy na początku nowego tygodnia, ale dziennikarz dodaje, że nie zamierza 

970  E. Thomas, Teraz czas na obławę, „Newsweek” 2001, nr 3, s. 9–11.
971  M. Kacewicz, Bitwa o sojusz, „Newsweek” 2001, nr 3, s. 17.
972  D. Stasiak, W oczekiwaniu na Wall Street, „Newsweek” 2001, nr 3, s. 18.
973  Ibidem, s. 19.
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spekulować, co dalej z gospodarką amerykańską, gdy z gruzów na Wall Street 
wydobywane są jeszcze ciała ludzkie974. 

Następna publikacja w raporcie specjalnym dotyczyła Polaków, którzy zgi-
nęli w atakach na World Trade Center. Tomasz Deptuła i Małgorzata Zawadka, 
powołując się na dane z Konsulatu RP, napisali, że potwierdzono zaginięcie 
trójki Polaków, oprócz tego na liście jest około 50 osób z polskimi nazwiskami. 
Polskie korzenie miał pilot Boeinga 767 American Airlines, John Ogonowski, 
który jak się podejrzewa jeszcze przed uderzeniem w wieżę WTC został zamor-
dowany przez terrorystów, którzy przechwycili samolot. Dziennikarze piszą, że 
w związku z tragedią prawdopodobnie tradycyjna Parada Pułaskiego zostanie 
odwołana, a Polacy zgromadzą się na mszy żałobnej w katedrze św. Patryka na 
znak solidarności z mieszkańcami Nowego Jorku975.

Powrót do normalności i spokojnej rzeczywistości amerykańskiej sprzed 
11 września, kiedy nad wieloma problemami przechodziło się do porządku 
dziennego, wydaje się publicystom „Newsweeka” mało prawdopodobny, ale 
nie niemożliwy. Jonathan Alter w swoim artykule Niezmieniona Ameryka docho-
dzi do wniosku, że być może takie powierzchowne podejście Amerykanów do 
rzeczywistości tym razem pomoże zachować im pogodę ducha. Alter stwierdza, 
że wtorkowa tragedia na pewno wpłynie na wrażliwość Amerykanów na prob-
lemy świata, które dotąd nie znajdowały większego zainteresowania społeczne-
go, ale lepiej byłoby, gdyby tragedia nie zmieniła ich całkowicie: „Cios w samo-
zadowolenie Amerykanów nie powinien zniszczyć ich życia, które wybrali”976.

W 4 numerze z 2001 roku „Newsweek” analizował przemówienie prezyden-
ta Busha w Kongresie poświęcone strategii walki z terroryzmem. Howard Fine-
man rozpoczął swoją historię od opisania rozterek prezydenta, który zaprosił 
do Białego Domu przedstawicieli trzydziestu religii, aby wspólnie z nimi modlić 
się i rozmawiać o swoich obawach o przyszłość Amerykanów. Dziennikarz pi-
sze, że przygotowaniem prezydenckiego przemówienia zajęła się m.in. Karen 
Huges, doradczyni prezydenta ds. public relations, oraz inni współpracownicy, 
którzy opracowali aż 19 wersji przemowy. Przemówienie jasno nazywające Bin 
Ladena i talibów terrorystami i mordercami oraz często nawiązujące do wiary 
w Boga spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem w społeczeństwie ame-
rykańskim: według ankiety „Newsweeka” poparcie dla prezydenta po przemó-
wieniu wzrosło do 90 procent. Autor tekstu nie ma wątpliwości co do tego, że 
Ameryka wraz sojusznikami zwycięży terrorystów: „Po zwycięstwie, zamiast 
fanfar, nastanie tylko niesamowita, niepewna cisza”977.

974  A. Sloan, Moralitet na Wall Street, „Newsweek” 2001, nr 3, s. 21.
975  M. Zawadka, T. Deptuła, Greenpoint się modli, „Newsweek” 2001, nr 3, s. 23–24.
976  J. Alter, Niezmieniona Ameryka, „Newsweek” 2001, nr 3, s. 36–38.
977  H. Fineman, Prezydent czasu wojny, „Newsweek” 2001, nr 4, s. 42–44.
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Jak zachowa się Ameryka po atakach 11 września? – zastanawiają się Michael 
Hirsh i Roy Gutman w publikacji Pod dowództwem Colina Powella978. Dziennikarze 
napisali we wstępie, że w momencie ataku na wieże World Trade Center ame-
rykański sekretarz stanu zasiadał właśnie do śniadania z prezydentem Peru, ale 
gdy dowiedział się o tragedii, natychmiast udał się w drogę powrotną do USA. 
Jak informują dalej publicyści, ścisłe grono administracji Busha, tj. Powell, Che-
ney, Rice i Rumsfeld, pracuje cały czas od 15 września nad taktyką ataku na 
Afganistan, a opinię publiczną informuje jedynie, że plany te „ewoluują”979. To, 
co według autorów najważniejsze dla prezydenta, to utrzymanie ogólnoświa-
towego poparcia ataku na Afganistan, ponieważ nieudana akcja może osłabić 
obraz i znaczenie Ameryki w świecie. Tym bardziej zrozumiałe jest stanowisko 
Powella i jego sojuszniczki Rice, którzy sprzeciwili się ostatniemu stanowisku 
Rady Polityki Obronnej Pentagonu, by atakowi na Afganistan towarzyszył atak 
na Irak. To zdaniem Powella mogłoby zniszczyć światowy sojusz wywiadów. 
Hirsh i Gutman konkludują, że na razie Colin Powell ze swoim stanowiskiem 
znajduje największe poparcie u prezydenta USA980.

Farid Zakaria w publikacji Dziwni sojusznicy zwrócił uwagę na paradoksalną 
sytuację, jaką jest szkolenie zamachowców w sojuszniczych krajach Ameryki – 
Arabii Saudyjskiej i Egipcie – a oni potem przyjeżdżają do USA (tak jak terro-
ryści z organizacji Bin Ladena) i dopuszczają się różnego rodzaju przestępstw. 
Arabia Saudyjska jest najbogatszym państwem wśród krajów arabskich, a Egipt 
ma z kolei w tym obszarze geografi cznym największe zaludnienie, przy czym 
obydwa państwa są w sferze polityczno-ekonomicznej bardzo zacofane. Zaka-
ria charakteryzuje dalej Arabię jako kraj eksportujący ropę i terrorystów, a Egipt 
jako kraj cenzurujący każdą informację. Jak z takimi państwami może współ-
pracować administracja waszyngtońska? Autor argumentuje, że jest to bardzo 
niekomfortowa sytuacja, gdy poucza się sojuszników, a jeszcze gorsze będzie 
(tego z pewnością domagać będą się Stany) ograniczanie rozwoju ruchów fun-
damentalistycznych wśród młodych Saudyjczyków981.

W krótkiej korespondencji z USA w 4 numerze z 2001 roku „Newsweek” 
przedstawił na przykładzie kilku sylwetek muzułmanów mieszkających w Sta-
nach Zjednoczonych konsekwencje wydarzeń z 11 września. Tygodnik infor-
mował, że muzułmanie stają się ofi arami Amerykanów żądnych zemsty: ko-
bietom zrywano z głowy hidżab, zdarzały się przypadki użycia broni i próby 
zastraszeń. Burmistrz Nowego Jorku i prezydent USA zwrócili się z apelem 

978  M. Hirsh, R. Gutman, Pod dowództwem Colina Powella, „Newsweek” 2001, nr 4, s. 44–46.
979  Ibidem, s. 46.
980  Ibidem.
981  F. Zakaria, Dziwni sojusznicy, „Newsweek” 2001, nr 4, s. 48.
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do Amerykanów o zachowanie spokoju i tolerancję, ale prośby te nie odniosły 
skutku, na razie poziom emocji jest zbyt duży i Amerykanie są rozwścieczeni982.

Wszystko wskazywało na to, że prezydent Bush razem ze swoimi doradcami 
przygotują plan szybkiego ataku, a tymczasem wygląda na to, że odstąpiono od 
tego projektu na rzecz długiej wojny, w którą zaangażowanych będzie wiele kra-
jów. Howard Fineman w artykule Osuszanie bagna wyjaśnia, że Amerykanie oka-
zują duże zrozumienie dla prezydenta i w trzecim tygodniu od ataków terrory-
stycznych nadal utrzymuje się dla niego bardzo wysokie poparcie (w kolejnym 
sondażu „Newsweeka” osiemdziesięciosześcioprocentowe poparcie)983. Autora 
zaskakuje stanowcze zachowanie prezydenta, który od kilku tygodni wykazuje 
zainteresowanie sprawami międzynarodowymi: „Bush zmienił swój wizerunek 
z zawrotną szybkością. Wcześniej niewiele wiedział o świecie. Był amerykań-
skim izolacjonistą”984. Według pewnych źródeł z Białego Domu, tę powścią-
gliwość sugerowali prezydentowi jego doradcy, po tym jak doszli do wniosku, 
że bardzo trudno będzie przeprowadzić atak na kryjówki górskie terrorystów 
w Afganistanie. Dlatego sekretarz obrony stwierdził, że teren jest strategicznie 
trudny do walki i w jednym z miejsc muszą osuszyć bagno. Druga metoda izo-
lacji talibów to zrzuty worków z amerykańską żywnością dla biednej ludności 
afgańskiej, co ma zminimalizować poparcie społeczne dla terrorystów985.

Zanim tradycyjna wojna na dobre się zacznie, Bush nakazał wytoczyć „woj-
nę fi nansową”, co oznacza w praktyce sprawdzanie podejrzanych kont ban-
kowych i fi nansowania terrorystów. Autorka tekstu, Rana Foroohar, uzyska-
ła informacje z Niemiec, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii, że pieniądze na wielu 
kontach zostały zamrożone, w sumie w skali europejskiej jest to kwota około 
100 milionów dolarów (wszystkie konta należały do talibów)986. Dotychczas 
założenie konta było banalnie proste, a sprawdzanie operacji bankowych utrud-
nione ze względu na tajemnicę bankową. Ustawodawcy we wspomnianych kra-
jach już pracują nad zmianą ustaw, które dotąd były niemal bezradne wobec 
terrorystów i pozwalały tylko na ściganie handlu narkotykami987.

Jak się okazuje do walki z terrorystami nie wystarczy tworzenie nowych soju-
szy, współcześnie działania agentów służb specjalnych i policji może skutecznie 
wspomóc nowoczesna technologia. Autor publikacji Szpiegokracja wyjaśnia czy-
telnikom, że technologia może ograniczyć ich swobodę i prawa obywatelskie, 
ale tylko działania prewencyjne mogą poprawić sytuację: „Do wojny zaanga-
żowano wiele wyrafi nowanych urządzeń i programów komputerowych. Część 

982  Arabowie na celowniku, „Newsweek” 2001, nr 4, s. 51.
983  H. Fineman, Osuszanie bagna, „Newsweek” 2001, nr 5, s. 34–36.
984  Ibidem, s. 35.
985  Ibidem, s. 36.
986  R. Foroohar, Obława na konta, „Newsweek” 2001, nr 5, s. 40.
987  Ibidem, s. 42.
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z nich będzie dobrze widoczna, by uspokajać podenerwowane społeczeństwo, 
inne będą działać w ukryciu i zapewne nigdy się z nimi nie zetkniemy”988. Jak 
informuje autor, urządzenia zostaną zainstalowane na lotniskach, autostradach, 
granicach państwowych, a głównym elementem obrony antyterrorystycznej 
kraju stanie się komputerowa baza danych, gdzie zebrane zostaną nawet tak 
szczegółowe informacje, jak zeskanowana siatkówka, odciski palców czy anali-
za DNA. Publicysta tygodnika pisze, że Amerykanie mogą zrezygnować z czę-
ści swoich swobód obywatelskich, by zminimalizować ryzyko kolejnych ataków 
i wyeliminować dotychczasowe luki w systemie bezpieczeństwa, które nie za-
pobiegły tragedii989.

„Amerykańscy komandosi wylądowali w Afganistanie” – napisali John Bar-
ry i Pat Winert w publikacji zatytułowanej Druga faza, oznaczającej drugi etap 
operacji wojskowej. Reporterzy „Newsweeka” zebrali informacje od żołnierzy 
służb specjalnych na temat szkolenia elitarnych oddziałów wojskowych, któ-
rym powierzane są najtrudniejsze i najbardziej niebezpieczne operacje. Według 
anonimowych informatorów dziennikarzy tzw. rangersi przechodzą niezwykle 
wyczerpujące szkolenia fi zyczne, w trakcie których 80 procent kandydatów na 
żołnierzy odpada. Najlepsi mogą się dostać do sławnych Zielonych Beretów, 
który to oddział wymaga ciągłej dyspozycyjności, co doprowadziło do rozpa-
du niejednej rodziny. Do osaczenia terrorysty Bin Ladena Amerykanie skierują 
tajemniczą podjednostkę Delta, o której tylko wiadomo, że działa w „bezpo-
średniej bliskości”990.

W numerze 8 tygodnik zamieścił wywiad z saudyjskim księciem Alwaleedem 
Bin Talenem, właścicielem udziałów w luksusowych hotelach na Manhattanie 
i w paryskim Disneylandzie. Rozmowę poprzedziło wprowadzenie dziennika-
rza Christophera Dickeya, który przypomniał czytelnikom, że multimiliarder 
wysłał burmistrzowi Nowego Jorku czek na 10 milionów dolarów dla rodzin 
poległych w atakach, ale otrzymał go z powrotem od wściekłego Giulianiego 
po wypowiedzi księcia o faworyzowaniu przez Amerykanów narodu izraelskie-
go i nieszczęściach narodu palestyńskiego. We wspomnianym wywiadzie książę 
stwierdził, że burmistrz niepotrzebnie wmieszał w całą sprawę politykę, po-
nieważ uważa siebie za przyjaciela Ameryki i popiera atak na Afganistan. Bin 
Talen wyjaśnił, że czek na 10 milionów dolarów miał być mostem pomiędzy 
muzułmanami a nowojorczykami, tak aby Amerykanie zobaczyli też zalety Ara-
bów. Saudyjski książę oskarżył także media amerykańskie o opowiadanie się za 
Izraelem i antyarabski ton programów informacyjnych991.

988  S. Levy, Szpiegokracja, „Newsweek” 2001, nr 6, s. 70–72.
989  Ibidem, s. 72.
990  J. Barry, P. Winert, Druga faza, „Newsweek” 2001, nr 8, s. 35–39.
991  A. Bin Talen, wywiad przeprowadził Ch. Dickey, Przyjaciel Ameryki, „Newsweek” 2001, nr 8, 

s. 42.
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Wojowniczki XXI wieku – tak zatytułowała swój artykuł Susan H. Greenberg, 
odnosząc się do kobiet służących w armii amerykańskiej w Afganistanie. Au-
torka przypomina, że jeszcze przed dziesięcioma laty kobietom nie wolno było 
latać samolotami w czasie wojny w Zatoce Perskiej, ale te przepisy zmieniono, 
gdy okazało się, że kobiety osiągały lepsze rezultaty szkoleniowe na myśliwcach 
od mężczyzn. Tylko część amerykańskich sił zbrojnych nadal jest niedostępna 
dla kobiet, m.in. artyleria czy służba na okrętach marynarki wojennej. Jedna 
z bohaterek artykułu, której nazwiska armia nie pozwoliła ujawnić, oceniła, że 
mimo tych zmian uprawniających do aktywnej walki kobiety-pilotki w dalszym 
ciągu budzą w armii bardzo duże zainteresowanie992.  

Trochę w innych klimacie, znacznie łagodniejszym, jest artykuł Teksański 
Biały Dom autorstwa Joanny Kowalskiej, która opisała przygotowania do wizyty 
prezydenta Putina w teksańskiej posiadłości Busha. Jak wynika z relacji dzien-
nikarki, prezydenci, łowiąc ryby i smażąc hamburgery, będą rozmawiać o tarczy 
antyrakietowej i redukcji broni atomowej. Na razie przygotowanie wizyty stano-
wi największy problem dla agentów ochrony, którzy obawiają się, że niewielka 
miejscowość może się stać obiektem zainteresowania terrorystów993.

Tomasz Deptuła w krótkiej korespondencji z Nowego Jorku wyjaśnił, 
z czego wynika boom budowlany w Stanach Zjednoczonych i dlaczego sektor 
budowlany jest odporny na dekoniunkturę. Dziennikarz pisze, że rząd amery-
kański wspiera kredytobiorców różnego rodzaju ulgami podatkowymi, które 
obejmują ponad 90 procent kredytu od momentu jego zaciągnięcia. Poza tym 
kredyty są nisko oprocentowane, średnio na 6 procent, co sprawia, że Amery-
kanie często sprzedają domy i przenoszą się do innych stanów, np. z powodu 
lepszej pracy, a stare kredyty spłacają nowymi. Ogólnie, konstatuje autor, mo-
bilność Amerykanów dobrze wpływa na dynamikę rynku nieruchomości994.

W kolejnym artykule dotyczącym Stanów Zjednoczonych „Newsweek” po-
wraca do skutków 11 września. Jednym z nich jest zaostrzenie polityki imi-
gracyjnej wobec obywateli innych krajów, w tym zagranicznych studentów. 
Publicysta „Newsweeka” został poinformowany, że władze uczelni mają prze-
kazywać dane zagranicznych studentów, którzy opuszczają często zajęcia lub 
zrezygnowali ze studiów, a dalej przebywają na terytorium USA. Tak bowiem 
było z terrorystami, którzy 11 września uprowadzili samoloty i uderzyli w bu-
dynki Pentagonu i World Trade Center: jeden z Arabów przyjechał do USA 
pod pretekstem nauki angielskiego, drugi na kurs pilotażu. Dziennikarz uważa, 
że to luki w systemie imigracyjnym miały w tej tragedii najistotniejsze zna-
czenie, ponieważ na kurs pilotażu nie można przylecieć na wizie turystycznej, 

992  S.H. Greenberg, Wojowniczki XXI wieku, „Newsweek” 2001, nr 9, s. 40–41.
993  J. Kowalska, Teksański Biały Dom, „Newsweek” 2001, nr 9, s. 44.
994  T. Deptuła, Dotowane dachy Ameryki, „Newsweek” 2001, nr 9, s. 60.
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a w drugim wypadku chodzić na zajęcia995. Jak relacjonuje dalej Thomas, teraz 
na lotniskach oddziały Gwardii Narodowej bardzo dokładnie sprawdzają baga-
że pasażerów, a najbardziej szczegółowo kontrolowani są obywatele państw po-
dejrzanych o terroryzm, tj. Irakijczycy, Irańczycy i Syryjczycy, o ile oczywiście 
wcześniej uzyskali wizy wjazdowe996.

Jako ostatni artykuł numeru 9 opublikowano artykuł Michała Głowińskiego 
zatytułowany Mit Ameryki997. Przywołano w nim lata komunizmu, kiedy w Pol-
sce, zgodnie z wytycznymi Moskwy, panowała propaganda antyamerykańska 
zmierzająca do jednoznacznego oczernienia tego kraju. Głowiński uznał, że 
ta sama propaganda uczyniła w Polsce z pieniądza amerykańskiego symbol 
dobrobytu, poza tym dużo Polaków z Ameryki przysyłało tę walutę swoim 
rodzinom do kraju i, co ważniejsze, można było za nią nabyć dobra ofi cjalnie 
niedostępne. Autor przytacza słowa amerykańskiego dyplomaty Johna Davisa, 
który uznał w pisanych przez siebie raportach (ofi cjalnie niedostępnych) za 
naiwne myślenie Polaków o USA jako przyjacielu, który rozwiąże większość 
polskich problemów998.

„Newsweek” powrócił w jednym z numerów do mocno napiętych w ostat-
nim czasie stosunków amerykańsko-saudyjskich. Wprowadzeniem do artykułu 
był telefon szefa agencji CIA do ambasadora Arabii Saudyjskiej, z informacją, 
że 16 z 19 terrorystów biorących udział w atakach 11 września pochodziło 
z kraju dyplomaty. Jak relacjonują dziennikarze, dla ambasadora, który od 28 lat 
dbał o dobre stosunki amerykańsko-saudyjskie był to cios, tym bardziej bo-
lesne okazały się krytyczne głosy prasy amerykańskiej, która zaczęła oskarżać 
Arabię o brak zaangażowania w walce z Al-Kaidą. Dziennikarze „Newsweeka” 
analizowali związki obydwu krajów i doszli do wniosku, że jest to historia mi-
sternie utkanych zobowiązań opartych głównie na ropie, ale jednocześnie na 
grze pozorów. Zwłaszcza teraz czuć wyraźny chłód w stosunkach między tymi 
państwami. Mimo medialnego odparcia ataków z powodu wspierania Al-Kaidy 
społeczeństwo amerykańskie uważa, że Arabia Saudyjska nie robi tego, czego 
się oczekuje od niej w walce z terroryzmem999.

„Newsweek” powrócił w kolejnych numerach do osoby Bin Ladena i jego 
współpracowników z organizacji terrorystycznej Al-Kaida. Według relacji 
publicysty amerykańskie samoloty szpiegowskie już przeszukiwały góry w po-
łudniowym Afganistanie, gdzie prawdopodobnie ukrywa się Bin Laden. Na 
razie amerykańscy żołnierze zniszczyli za pomocą bezzałogowego samolotu 
szpiegowskiego budynek, w którym ukrywał się Mohammed Atef, uznawany 

995  E. Thomas, Przymknięte wrota, „Newsweek” 2001, nr 10, s. 34.
996  Ibidem, s. 44.
997  M. Głowiński, Mit Ameryki, „Newsweek” 2001, nr 9, s. 112.
998  Ibidem, s. 112.
999  E.Thomas, Ch. Dickey, Nowa linia frontu, „Newsweek” 2001, nr 12, s. 56–61.

Analiza jakościowa publikacji dotyczących Rosji i USA  



Wizerunek Rosji i Stanów Zjednoczonych w polskich tygodnikach opinii po 1991 roku258

za jednego z czołowych organizatorów zamachów 11 września. Evans Thomas 
opisał też na końcu jedną pustą już kryjówkę Bin Ladena w Kabulu, do której 
pozwolono wejść dziennikarzom: znajdowały się tam m.in. mapy z zaznaczo-
nymi elektrowniami atomowymi w Europie czy Azji oraz najnowsze rakiety 
przeciwczołgowe1000. 

Miasto miliardera – tak zatytułował swój artykuł Jonathan Alter, odwołując 
się do zmiany na stanowisku burmistrza Nowego Jorku, którym został magnat 
medialny Michael Bloomberg. Autor podkreślił najpierw zasługi poprzedniego 
burmistrza Rudolpha Giulianiego, który otrzymał nawet tytuł szlachecki od an-
gielskiej królowej Elżbiety II za „wzorowe pełnienie obowiązków podczas ata-
ków terrorystycznych”1001. Dziennikarz przypomina, że nowy burmistrz-elekt 
wygrał wybory właśnie dzięki poparciu Rudolpha Giulianiego, który widząc 
jego bardzo niewielką przewagę nad rywalami, przygotował spot reklamowy 
wyjaśniający, dlaczego powinien przekazać władzę właśnie Bloombergowi. Po-
wodów tych jest kilka: Bloomberg założył i jest właścicielem fi rmy sprzedają-
cej informacyjny serwis fi nansowy, który zatrudnia dziś blisko 8 tysięcy osób 
i doskonale zna się na zarządzaniu ludźmi. Dziennikarz natomiast charakte-
ryzuje Bloomberga jako osobę choleryczną, której zdarza się powiedzieć coś 
głupiego. Najważniejsza rzecz, na której skupia się autor w całej publikacji, to 
nadzieja związana z ożywieniem przez nowego burmistrza Nowego Jorku po 
tragedii z 11 września. „[…] Nowy Jork jest symbolem demokracji, kapitalizmu 
i niekwestionowanym ośrodkiem globalnej kultury”1002 – pisze w zakończeniu 
Alter. Pytanie, czy zdolności menedżerskie pomogą w rządzeniu tą wielomilio-
nową metropolią, pozostaje na razie otwarte.

Kolejna korespondencja z Nowego Jorku, autorstwa Tomasza Deptuły, do-
tyczyła fatalnej kondycji przemysłu lotniczego, do czego przyczyniły się m.in. 
zamachy z 11 września. Dodatkowo strach przed lataniem pogłębiła wśród 
Amerykanów katastrofa samolotu American Airlines tuż po starcie z lotniska 
im. Johna F. Kennedy’ego. Dla tego największego przewoźnika oznaczało to 
stratę trzeciego samolotu w ciągu dwóch miesięcy, bowiem dwa poprzednie 
zostały użyte przez terrorystów 11 września. Rząd amerykański opracował 
już plan pomocy, której potrzebuje również drugi największy konkurent AA – 
United Airlines oraz dziewięć innych linii lotniczych1003. Autor publikacji nie 
stawia żadnych prognoz co do przyszłości przemysłu lotniczego, sugeruje na-
tomiast, że bardziej prawdopodobny jest powrót do normalnego funkcjonowa-
nia rynku lotniczego za jakiś czas, ponieważ Ameryka należy w końcu do naj-

1000  E. Thomas, W pogoni za Bin Ladenem, „Newsweek” 2001, nr 12, s. 56–61.
1001  J. Alter, Miasto miliardera, „Newsweek” 2001, nr 12, s. 62–65.
1002  Ibidem, s. 65.
1003  T. Deptuła, Podcięte skrzydła Ameryki, „Newsweek” 2001, nr 12, s. 44–46.
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większych państw na świecie i jego mieszkańcy nie przerzucą się na transport 
kołowy i morski, gdyż geografi cznie kraj leży zbyt daleko od Europy1004.

Prezydent czy wódz? – pytają retorycznie amerykańscy dziennikarze Martha 
Brandt i Howard Fineman opisujący, jak tragedia 11 września ujawniała w pre-
zydencie nowe cechy osobowości. Publicyści uzmysławiają czytelnikom, że pre-
zydent doskonale poradził sobie w tej sytuacji, a jego stanowcza i konsekwentna 
retoryka na pewno przyczyni się do zbudowania koalicji antyterrorystycznej. 
Autorzy piszą o prezydencie w jednoznacznie pozytywnym tonie: „czuje się 
powołany do odnoszenia zwycięstw”, „docenia rolę religii w jednoczeniu na-
rodu”, „jest po prostu urodzonym hersztem, który już za młodu przewodził 
bandzie rozwydrzonych kuzynów w majątku w Maine”1005. Dziennikarze pod-
kreślali w artykule spokojne i stanowcze zachowanie pierwszej damy, która od 
11 września cały czas psychicznie wspierała męża i zachowywała zimną krew 
mimo wielkich emocji. Na koniec autorzy odnieśli się również do wizyty prezy-
denta w Kentucky, gdzie, jak opisują, Bush został przyjęty owacyjnie przez żoł-
nierzy i sam jako były żołnierz bardzo dobrze czuł się w ich towarzystwie1006.

Do tekstu został dołączony wywiad z parą prezydencką, przeprowadzony na 
pokładzie samolotu w czasie podróży do 101 dywizji powietrznej w stanie Ken-
tucky, gdzie prezydent motywował żołnierzy do walki z terroryzmem. Według 
relacji M. Brandt i H. Finemana państwo Bushowie byli wyraźnie rozluźnieni, 
rozmowę zapoczątkowały swobodne dywagacje na temat odstresowywania się 
prezydenta bieganiem, czy dobroczynnej siły wynikającej z wiary i modlitwy 
obojga małżonków. Później prezydent odniósł się do wojny z terrorystami, 
przypomniał, że Amerykanie już odnieśli sukces, likwidując człowieka numer 
dwa w organizacji Bin Ladena1007.

W numerze 15 „Newsweek” opublikował korespondencję Tomasza Dep-
tuły z Nowego Jorku, tym razem odnoszącą się do upadku energetycznego 
koncernu – fi rmy Enron – co odbiło się szerokim echem w całym świecie. Już 
wiadomo, że do upadku przyczyniły się oszustwa w księgowaniu i sztuczne za-
wyżanie dochodów fi rmy, co w ostatnim czasie nie jest jednostkowym przypad-
kiem, ale stało się niemal regułą (podobna sytuacja z fałszerstwami miała miej-
sce w znanej fi rmie Xerox czy Lucent). Deptuła przypomina czytelnikom, że 
upadek tak wielkiej fi rmy jak Enron oznacza również kłopoty setki mniejszych 
fi rm, z którymi koncern współpracował w wielu krajach Europy, np. w Polsce, 
Włoszech, Norwegii i Wielkiej Brytanii. Dziennikarz skontaktował się z preze-
sem oddziału Enron Polska, elektrociepłowni w Nowej Sarzynie w wojewódz-

1004  Ibidem, s. 46.
1005  M. Brandt, H. Fineman, Prezydent czy wódz?, „Newsweek” 2001, nr 13, s. 34–37.
1006  Ibidem, s. 38.
1007  G. Bush, L. Bush, wywiad przeprowadzili M. Brandt i H. Fineman, Nie miałem wątpliwości, 

„Newsweek” 2001, nr 13, s. 38–40.
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twie podkarpackim, którą Amerykanie zbudowali za blisko 140 milionów kilka 
lat temu. Prezes wydawał się dość spokojny o losy ciepłowni, ponieważ na pew-
no znajdzie ona nowych nabywców1008.

 Po wydarzeniach 11 września „Newsweek” przygotował serię artykułów-
-prognoz dotyczących strategii Amerykanów w walce z terrorystami. Autor 
publikacji Globalne wyzwanie pisze, że w obecnym stanie Amerykanie są zdez-
orientowani i potrzebują pomocy innych, ponieważ sami nie wygrają wojny 
z terroryzmem. Teraz najważniejsze wydaje się zwiększenie nakładów fi nanso-
wych na walkę z Al-Kaidą (dotychczas skumulowanych na badania nad tarczą 
antyrakietową), ponieważ do tej pory w opinii autora były one „skandalicznie 
niskie”1009. Publicysta uważa, że pokój, wolność, liberalny przepływ towarów to 
zasługa procesów globalizacyjnych, które w dużej mierze napędzała Ameryka, 
a które są zagrożeniem dla osób powiązanych z Bin Ladenem. W związku z tym 
autor postuluje pod koniec publikacji wsparcie Amerykanów i sojusz antyterro-
rystyczny o charakterze międzynarodowym.

23. Wizerunek USA w „Newsweeku” – 2002 rok

„W Guantanamo Amerykanie narzucili więźniom Al-Kaidy spartańskie warun-
ki […], co może zaszkodzić ich stosunkom z europejskimi sojusznikami”1010 – 
napisała w lidzie Joanna Kowalska, streszczając tym samym najważniejszą tezę 
artykułu. W jego dalszej części autorka przytacza opinie Czerwonego Krzyża 
i organizacji Human Right Watch, które powołują się na międzynarodowe prawo 
zabraniające poniżającego traktowania więźniów. Dziennikarka „Newsweeka” 
przytoczyła jako kontrargument oburzonego Amerykanina, który w telewizji 
Fox News wykrzykiwał: „Czy ci ludzie [z organizacji praw człowieka – przyp. 
red.] zgłaszali jakieś pretensje do przestępstw popełnionych przez talibów i ich 
arabskich gości? Czy wnosili skargę z powodu morderstw, gwałtów, odciętych 
kończyn?”1011. Ale najwyraźniej świat kieruje się altruistycznymi pobudkami 
i w ocenie dziennikarki już w kilku krajach, m.in. w Niemczech, słychać zmianę 
tonu w stosunku do USA i krytyczne głosy w sprawie Guantanamo.

„Newsweek”, odnosząc się do prawdopodobnego ataku wojsk amerykań-
skich na Irak, przybliżył czytelnikom sylwetki najbliższych doradców prezyden-
ta Busha: C. Powella, D. Rumsfelda, C. Rice i D. Cheneya, określając ich w tytule 
jako „radę wojenną”1012. Na początku publikacji E. Thomas napisał, że Rums-

1008  T. Deptuła, Niebezpieczna księgowość, „Newsweek” 2001, nr 15, s. 38–40 (dziennikarz dla obra-
zowego przedstawienia porównał przychody fi rmy z polskim PKB: zysk fi rmy w 2000 roku wyniósł 
101 miliardów dolarów, tj. połowę polskiego PKB).

1009 Globalne wyzwanie, „Newsweek” 2001, nr 2, s. 34–35.
1010  J. Kowalska, Więzienie w raju, „Newsweek” 2002, nr 4, s. 36–37.
1011  Ibidem, s. 37.
1012  E. Thomas, Rada wojenna, „Newsweek” 2002, nr 4, s. 41–43.
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felda bardzo irytują doniesienia prasowe o jego konfl ikcie z sekretarzem stanu. 
Prawdą jest natomiast, że różnią się charakterami, co nie oznacza, że nie po-
trafi ą wypracować kompromisu w tak ważnej sprawie, jaką jest wojna w Iraku. 
Dziennikarz twierdzi, że gdy pojawia się spór, Rice staje po stronie Rumsfelda, 
choć Powella uważa niemal za swoją rodzinę. Cecha, która charakteryzuje całą 
czwórkę doradców Busha, to „wysokie mniemanie o sobie”1013. Według infor-
macji dziennikarza jesienią w związku z atakami terrorystycznymi atmosfera 
była wyjątkowo napięta, a sekretarz obrony krzyczał i mocno „walił w stół”; 
w ostatnim czasie w radzie wojennej często dochodzi do spięć i kłótni1014.

W numerze 7 „Newsweek” zamieścił krótki wywiad Dariusza Stasiaka z Tho-
masem J. Donohue, dyrektorem Amerykańskiej Izby Handlowej (AIH). Dzien-
nikarz pytał w rozmowie o skuteczną walkę z bezrobociem w związku z tym, 
że wskaźnik bezrobocia w Polsce sięgnął już 20 procent. Donohue wyjaśnił, że 
na gruncie amerykańskim najlepiej sprawdziły się zagraniczne inwestycje, ale 
w Polsce trzeba najpierw ograniczyć biurokrację i obniżyć podatki, inaczej nikt 
nie będzie chciał inwestować. Dyrektor AIH przypomniał, że prezydent Bush 
obniżył podatki od dochodów osobistych i zniósł tzw. podatek spadkowy, gdy 
pojawiły się pierwsze symptomy kryzysu fi nansowego1015.

„Newsweek” w numerze 8 opublikował tekst Wojciecha Rogacina, opo-
wiadający o przygotowaniach administracji amerykańskiej do wojny w Iraku. 
Oczekiwania na decyzję Białego Domu w sprawie wojny w Iraku przypominają 
autorowi szybkie zmiany w pogodzie i nagłe zachmurzenie, dlatego o sytuacji 
wyczekiwania mówi: „Przed burzą”1016. Publicysta powołuje się na nieofi cjalne 
przecieki z CIA i Pentagonu, według których organizacje te otrzymały wyraźne 
polecenie usunięcia irackiego dyktatora, a sama operacja ma być połączeniem 
działań wojskowych z działaniami służb specjalnych. Dziennikarz przytacza 
jednak opinie europejskich sojuszników, nie do końca przekonanych o posia-
daniu przez Irak broni masowego rażenia. Na Bliskim Wschodzie nikt nie ma 
wątpliwości, że atak nastąpi bez względu na to, co powie Europa. Dla prezy-
denta Busha i jego administracji ważniejsze wydaje się poparcie społeczeństwa 
amerykańskiego, które utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie1017.

Kolejna publikacja „Newsweeka” była relacją z walk wojsk amerykańskich 
w Afganistanie i została zatytułowana Gardez w ogniu. Kilkudniowa operacja 
Anakonda została przedstawiona przez dziennikarza w jednoznacznie pozy-
tywnym niemal patetycznym tonie, któremu towarzyszył zachwyt nad mę-

1013  Ibidem, s. 41.
1014  Ibidem, s. 42.
1015  T.J. Donohue, wywiad przeprowadził D. Stasiak, Przez amerykańską lupę, „Newsweek” 2002, 

nr 7, s. 54.
1016  W. Rogacin, Przed burzą, „Newsweek” 2002, nr 8, s. 39–40.
1017  Ibidem, s. 40.
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stwem i honorem amerykańskich żołnierzy walczących z talibami, Al-Kaidą 
i przenikliwym zimnem. Autor pisze, że żołnierze napotkali wiele trudności, 
ich afgańscy informatorzy okazali się nielojalni, a wieści o operacji dotarły dość 
szybko do przeciwników Amerykanów i w walkach zginęło kilku komandosów 
sił specjalnych. Mimo to amerykańska opinia publiczna opowiada się za dalszą 
walką z terrorystami, sondaże dają prezydentowi osiemdziesięcioprocentowe 
poparcie1018.

Afganistan nie jest jednak jedynym źródłem problemów, siatka terrorystów 
powiązanych z organizacją Bin Ladena jest rozmieszczona również w innych 
krajach, m.in. w Somalii czy Algierii1019. XY pisze, że dziś w obliczu zagrożenia 
terrorystycznego lokalne konfl ikty stały się globalnymi, a jednym z takich kra-
jów jest Somalia. Jak twierdzi dziennikarz, amerykańska awersja do tego kraju 
wynika z doświadczeń z 1992 roku, kiedy w walkach z miejscowymi klanami 
zginęło kilkuset Somalijczyków, w tym wielu niewinnych cywilów, oraz osiem-
nastu żołnierzy amerykańskich. Publicysta pisze, że jedyny powrót do tego 
kraju, który wchodzi w rachubę, to przylot samolotami i zbombardowanie po-
dejrzanych miejsc kryjówek terrorystów z wysokości trzech tysięcy metrów1020.

Tony Emerson w artykule Co dalej z ropą naftową analizuje nową sytuację 
„paliwową” świata, przyglądając się coraz większemu konfl iktowi arabsko-
-izraelskiemu i coraz wyższym cenom za baryłkę ropy. Autor przytacza słowa 
prezydenta, który uważa, że w interesie Ameryki są nie tylko uwolnienie się 
od zagranicznej ropy, lecz także dyskusja nad alternatywnymi źródłami ener-
gii. Stany Zjednoczone są największym importerem ropy naftowej na świecie, 
a zatem gdy kraje arabskie wstrzymają dostawy ropy, Stanom nie pomoże nawet 
Rosja1021.

W numerze 15 „Newsweek” opublikował artykuł Jonathana Altera, który 
zainteresował się obecnym życiem i zajęciami byłego prezydenta Billa Clintona. 
Dziennikarz dowiedział się, że Clinton jest bardzo zapracowany, jeździ z wy-
kładami po całym świecie i doskonale na tym zarabia. Alter opisuje byłego pre-
zydenta jako dyskretną osobę, która nie chce oceniać polityki obecnego prezy-
denta, stwierdza jedynie, że jest zwolennikiem walki z terrorystami i nie wycofał 
się jeszcze całkowicie z życia publicznego. Najnowsze plany eks-prezydenta to 
wspieranie demokratów w wyborach parlamentarnych zaplanowanych na jesień 
2002 roku. Kolejne to wydanie wspomnień w 2003 roku, a w dalszej przyszło-
ści prezydent zamierza całkowicie poświęcić się pracy społecznej. Dziennikarz 

1018  E. Thomas, Gardez w ogniu, „Newsweek” 2002, nr 11, s. 34.
1019  Ch. Dickey, Nowe fronty tej samej wojny, „Newsweek” 2002, nr 11, s. 46. Dziennikarz nie rozwinął 

wątku algierskiego i fi lipińskiego.
1020  Ibidem.
1021  T. Emerson, Co dalej z ropą naftową, „Newsweek” 2002, nr 14, s. 50–53.
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do końca wypowiada się w pozytywnym tonie o Clintonie, przypomina, że był 
najdłużej urzędującym demokratą od czasów Franklina Roosevelta1022.

Wracając do tematów poważniejszych, za ważny temat społeczny uznał 
„Newsweek” obecny stan amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej, 
której reputacja w ostatnim czasie została nadszarpnięta. Amerykański dzien-
nikarz „Newsweeka” pisze, że opinia nieudolnej agencji to rezultat złego 
zarządzania, a jej szefowie wyraźnie nie radzą sobie z licznymi problemami. 
Agenci CIA doskonale zdają sobie sprawę, że o ich wpadkach wiedzą wszyscy, 
bo natychmiast nagłośniają je media, natomiast o ich sukcesach nie wie pra-
wie nikt, ponieważ okrywają je tajemnice operacyjne. „Newsweek” dotarł do 
jednego z agentów CIA, który był w Afganistanie niecały tydzień po atakach
z 11 września, a wraz z nim kilkunastu innych doświadczonych specjalistów 
płynnie mówiących w języku farsi i dari. Pierwsze znaczące sukcesy, jakimi były 
dla CIA zlikwidowanie zastępcy Bin Ladena i wycofanie się talibów w góry, nie 
wywołały fali radości w agencji, ponieważ jej pracownicy doskonale wiedzą, że 
puste miejsce jednego terrorysty szybko zajmuje kolejny.

Nowy tydzień przyniósł skandal w Stanach Zjednoczonych, ponieważ – we-
dług wielu źródeł prezydent Bush mógł wiedzieć o planach ataków na jego kraj. 
Jak piszą dziennikarze, pierwsze informacje pochodziły od agenta FBI zaniepo-
kojonego zwiększoną liczbą kursantów arabskiego pochodzenia w amerykań-
skich szkołach pilotażu. Jak się okazało, jego notatka nie została przekazana do 
Białego Domu. Ostrzeżenia przesyłał również dyrektor CIA, George Tenet, ale 
te z kolei były ignorowane, ponieważ jak pisze dziennikarz, wyraźnie „spowsze-
dniały”. Działania prewencyjne były zatem sprowadzone do minimum, ponie-
waż administracja Busha przyjęła inne priorytety, takie jak tarcza antyrakietowa, 
działania wojenne w Iraku, w kraju zaś walkę z przestępstwami internetowy-
mi i narkomanią1023. Dziennikarze piszą, że Al-Kaida i Bin Laden były w cen-
trum zainteresowania doradcy bezpieczeństwa narodowego Sandy’ego Bergera, 
który tę informację przekazał swojej następczyni Condolizie Rice w styczniu 
2001 roku. Jednak administracja Busha nie wysunęła walki z terrorystami na 
pierwszy plan, tylko zajęła się Irakiem. Dzisiejsze tłumaczenia pani sekretarz 
stanu o niemożliwości przewidzenia ataków wydają się mało przekonywujące 
dla Amerykanów, dlatego publicyści stawiają na koniec artykułu retoryczne py-
tanie: „[…] czy społeczeństwo udzieli prezydentowi rozgrzeszenia?”1024.

„Agencje FBI i CIA nie były […] w stanie stawić czoła terrorystom 
z 11 września”1025 – napisał w lidzie Fareed Zakaria, szef  wydań międzyna-
rodowych „Newsweeka”, w publikacji Honor CIA. Publicysta wyjaśnił, że na 

1022  J. Alter, Nowe życie Clintona, „Newsweek” 2002, nr 15, s. 60–63.
1023  M. Hirsh, M. Isikof, Co wiedział Bush?, „Newsweek” 2002, nr 28, s. 28–31.
1024  Ibidem, s. 31.
1025  F. Zakaria, Honor CIA, „Newsweek” 2002, nr 21, s. 32.
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zakładanie podsłuchów i sprawdzanie kont obywateli amerykańskich biuro FBI 
potrzebowało zgody sądu, którą wydaje się na podstawie dowodów świadczą-
cych o przestępstwie. Teraz, kilka miesięcy po zamachach, struktura FBI zosta-
ła uzupełniona o nowe biuro wywiadu, zmieniono również przepisy, które po-
zwalają na zakładanie podsłuchów, weryfi kowanie stanu kont bankowych osób 
podejrzanych oraz na współpracę z agencją CIA, z którą w ostatnim czasie FBI 
nie miała dobrych stosunków1026.

Stefan Theil i Michael Meyer nazwali metaforycznie swój artykuł Europa 
czeka, Ameryka idzie dalej, nawiązując do sojuszu Ameryki, Rosji i Azji Środ-
kowej, który może zmniejszyć znaczenie geopolityczne Europy na świecie. 
Autorzy dostrzegają wyraźny kryzys w świadomości Europy, który uwypuklają 
kryzysy zewnętrzne pokazujące prawdziwe oblicze unii państw dbających prze-
de wszystkim o swoje interesy narodowe. Ciekawa jest argumentacja autorów, 
wskazująca na psychologiczne źródła (za Carlem Jungiem) negatywnego po-
strzegania Busha i Ameryki w Europie, co „[…] może być swoistą projekcją jej 
[Europy] żalów, pretensji, ambicji i niepewności co do samej siebie”1027. Dzien-
nikarze mają też świadomość stereotypowego postrzegania Ameryki jako kraju 
fast foodów i ludzi dążących za wszelką cenę do bogactwa, a samego Busha 
jako prowincjusza afi szującego się ze swoją religijnością. 

Kolejnym tematem korespondencji dotyczącej USA stało się więzienie 
w Guantanamo słynące z zatrzymanych tam więźniów z organizacji Al-Kaida. 
Dziennikarze: Roy Gutman, Christopher Dickey i Sami Yousafzai uznali za 
ważniejsze przedstawienie zatrzymanych tam niesłusznie Arabów, którym na 
razie nie postawiono żadnych zarzutów. W artykule ukazano krótkie historie 
niewinnie zatrzymanych Kuwejtczyków, a część z nich (co może być zdumie-
wające dla czytelników) zdaje się rozumieć sytuację z 11 września i gwałtowne 
reakcje Ameryki wobec Arabów. Jeden z zatrzymanych mówi, że w ich kulturze 
jest powiedzenie: „Jeśli ukąsił cię wąż, będziesz obawiał się szczura”1028. 

Podejrzane interesy – tak zatytułowali swój tekst dziennikarze Allan Soan 
i Johnnie L. Roberts, odnosząc się do pracy w fi rmie i obecnego zachowania 
wiceprezydenta Dicka Cheneya. Cheney, zanim na dobre zajął się polityką, kie-
rował przez pięć lat fi rmą nafciarską – Halliburton. W tym roku Komisja Papie-
rów Wartościowych i Giełd wszczęła interwencję w blisko 400 fi rmach, w tym 
we wspomnianej Halliburton, gdzie wprowadzono nowe zasady księgowania, 
przewidujące zwrot nadmiernych kosztów od jeszcze niezakończonych projek-
tów. Firma od kilku lat świetnie prosperowała, dzięki wsparciu Cheneya, który 
od wojny w Zatoce Perskiej miał wielu znajomych w przedsiębiorstwach zwią-

1026  Ibidem.
1027  S. Theil, M. Meyer, Europa czeka, Ameryka idzie dalej, „Newsweek” 2002, nr 29, s. 68–70.
1028  R. Gutman, C. Dickey, S. Yousafzai, Sprawiedliwość w Guantanamo?, „Newsweek” 2002, nr 28, 

s. 44–45.
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zanych z wydobyciem i sprzedażą ropy. Autorów publikacji zastanawia bardziej 
to, że teraz, gdy oszustwa w księgowaniu przychodów fi rm zwiększyły swoją 
skalę, Dick Cheney unika tego tematu i jakichkolwiek dyskusji w tej sprawie, 
choć w czasie kampanii prezydenckiej wysuwał swoje doświadczenie w fi rmie 
jako bardzo duży atut. Dziennikarze przypominają czytelnikom, że wiceprezy-
dent może stanąć przed sądem, ponieważ zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyż-
szego w USA immunitet nie obowiązuje w sprawach z powództwa cywilnego. 
„Biznes rządzi się innymi prawami niż polityka”1029 – konkludują publicyści. 
Teraz, gdy akcje spółek giełdowych tracą na wartości, trzeba znaleźć winnych 
i wyciągnąć konsekwencje.

W publikacji Jaki ojciec, taki syn amerykańscy dziennikarze Jonathan Alter 
i Howard Fineman spojrzeli na prezydenturę Busha od strony wizerunkowej. 
Punktem wyjścia do ich rozważań była osoba Dana Bartletta, szefa PR Białego 
Domu, który na bieżąco sprawdza sondaże poparcia dla prezydenta i porównu-
je je z poparciem Busha Seniora. Bush Junior wypada w tych badaniach opinii 
publicznej o co najmniej 15 procent wyżej, ale oceny jego pracy dla gospodarki 
kraju są o wiele słabsze. Obecny prezydent jest mało zainteresowany wynikami 
sondaży, ale jego doradca doskonale wie, że Bush Senior miał w 1991 roku 
dziewięćdziesięcioprocentowe poparcie, a w następnym roku przegrał wybory 
z Billem Clintonem. Przyczyną tego niskiego zaufania do reform gospodar-
czych Busha Juniora są przekręty na giełdzie: „Cieniem na wizerunku prezy-
denta USA kładą się skandale księgowe w spółkach giełdowych”1030 – piszą 
dziennikarze.

Przestępstwa na giełdzie na Wall Street, które podważyły jej wiarygodność, 
stały się przedmiotem zainteresowania samego prezydenta Busha. Jak pisze 
Martha Brandt i Michael Isikof, prezydent po rozmowie z ministrem skarbu 
osobiście udał się na Wall Street, gdzie opowiedział się za zmianami w prawie 
gospodarczym, zwiększeniem kar za przestępstwa fi nansowe i utworzeniem 
specjalnej grupy prokuratorów zajmujących się fałszerstwami giełdowymi. Sy-
tuacja nabrała szybko politycznego charakteru, gdyż do dyskusji włączyli się 
demokraci, informujący wszem i wobec, że prezydent i wiceprezydent powinni 
zacząć od rozliczania samych siebie i swojej podejrzanej działalności w fi rmach. 
Dziennikarze nie kryją zaskoczenia taką retoryką: „[…] Demokraci próbują 
przekonać wszystkich, że to oni są partią znawców biznesu, a republikanie mają 
na koncie jedynie skandale. Teraz kolej na to, by Bush zapobiegł utrwaleniu 
tego wizerunku”1031.

Jeden z artykułów poświęcił „Newsweek” upadkowi giganta telekomunika-
cyjnego notowanego na giełdzie – fi rmy WorldCom, drugiego co do wielko-

1029  A. Soan, J. Roberts, Podejrzane interesy, „Newsweek” 2002, nr 29, s. 34–37.
1030  J. Alter, H. Fineman, Jaki ojciec, taki syn, „Newsweek” 2002, nr 30, s. 28–29.
1031  M. Brandt, M. Isikof, Rozliczyć chciwość, „Newsweek” 2002, nr 31, s. 38–39.
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ści operatora połączeń międzystrefowych w Ameryce. Publicysta przypomina, 
że jeszcze kilka lat temu akcje fi rmy były warte ponad 60 dolarów za sztukę, 
a w ubiegłym tygodniu spadły do 80 centów. Teraz Komisja ds. Giełdy i Papie-
rów Wartościowych zajmie się szukaniem kwoty blisko 4 miliardów fałszywie 
zaksięgowanych pieniędzy i ustaleniem winnych tej sytuacji. Sama fi rma złożyła 
wniosek o upadłość, co było szokiem dla jej akcjonariuszy. Sloan pisze, że trud-
no uwierzyć w to, że jedna z najlepiej notowanych fi rm na giełdzie, uważana za 
symbol sukcesu fi nansowego Ameryki, przestała istnieć1032.

W kolejnym numerze tygodnik poświęcił bardzo dużo miejsca stosunkom 
polsko-amerykańskim w związku ze zbliżającą się wizytą Aleksandra Kwaśniew-
skiego w Stanach Zjednoczonych. Tomasz Wróblewski w korespondencji Wię-
cej optymizmu opisał szczegółowo spotkanie Busha z polskimi dziennikarzami, 
poprzedzające przyjazd polskiego prezydenta. Polscy dziennikarze poinformo-
wali amerykańskiego prezydenta, że według badań opinii publicznej w Polsce 
Bush ma siedemdziesięcioprocentowe poparcie wśród Polaków. To wprowa-
dziło prezydenta w bardzo dobry nastrój i zareagował śmiechem: „Zawsze mó-
wiłem, że nie wierzę w sondaże, chyba teraz zmienię zdanie”1033. Dalsze pytania 
wprowadziły jednak poważniejszy nastrój, prezydent mówił o powolnym wy-
chodzeniu Ameryki z kryzysu, spadającym bezrobociu i potrzebie ograniczania 
również w Polsce wpływów Rady Polityki Pieniężnej. Publicysta „Newsweeka” 
pisze, że Bush ma inny styl prowadzenia polityki niż Clinton, który wszystko 
głęboko analizował; obecny prezydent ma za to intuicję i racjonalny sposób 
myślenia, który można sprowadzić do pytania: „jaki jest w tym nasz interes”1034.

Do relacji ze spotkania z dziennikarzami „Newsweek” dołączył analizę An-
drew Nagorskiego na temat wzajemnego postrzegania się Polaków i Amery-
kanów. Nagorski wyjaśnia wyraźnie we wstępie, że większości Amerykanów 
nie interesuje wizyta Kwaśniewskiego, chociaż Polacy należą do największych 
zwolenników USA w Europie. W drugiej części artykułu podkreśla, że wiele 
zmieniło się w wizerunku USA w Polsce i nie jest to już uwielbienie, które on 
osobiście obserwował w połowie lat sześćdziesiątych, gdy do Polski przyleciał 
prezydent Kennedy. Publicysta uważa, że dziś to uczucie zastąpiła sympatia, 
chociaż większą cieszą się Francuzi czy Włosi. Zmiany w postrzeganiu siebie 
są wzajemne: „Podobnie jak Polacy zaczynają dostrzegać delikatne niuanse 
w obrazie Stanów Zjednoczonych, tak Amerykanie nie postrzegają już Polaków 
tylko w czarno-białych barwach”1035.

1032  A. Sloan, WorldCom są takie numery, „Newsweek” 2002, nr 32, s. 39.
1033  T. Wróblewski, Więcej optymizmu, „Newsweek” 2002, nr 32, s. 15.
1034  Ibidem, s. 16.
1035  A. Nagorski, Czas realizmu, „Newsweek” 2002, nr 32, s. 17. Mówiąc o czarno-białym obrazie, 

autor miał na myśli postrzeganie Polski w latach osiemdziesiątych jako kraju odważnych ludzi, ale 
biednych i nieudolnych. Obraz gospodarczy USA w Polsce nieco zmienił się ostatnio po doniesieniach 
o fałszerstwach na Wall Street i upadkach fi rm amerykańskich.
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Kolejna publikacja w „Newsweeku” dotycząca Stanów Zjednoczonych jest 
wywiadem z Dineshem D’Souzą z Instytutu Hoovera i byłym doradcą eko-
nomicznym prezydenta Reagana. Uważa on, że sukces ekonomiczny USA ma 
swoje źródła w kulturze USA, która najwyżej ceni sobie pracę oraz wolność 
jednostki. W dalszej części wywiadu D’Souza wyjaśnia, że pisze książkę zatytu-
łowaną Co jest wspaniałego w Ameryce?, która ma pokazać społeczeństwo amery-
kańskie żyjące według specyfi cznej fi lozofi i wytwarzającej dobra codziennego 
użytku potrzebne także innym ludziom. Zauważa również, że współczesność 
zmienia kultury, a to jest przerażające dla np. islamskich fundamentalistów, ale 
doświadczenie w wielu krajach pokazało, iż dla poprawy poziomu życia trzeba 
porzucić swoją kulturę1036.

„Newsweek”, zastanawiając się nad możliwością zmiany władzy w Iraku 
i obalenia dyktatora Husajna, przygotował publikację-spekulację, kto z irackich 
generałów mógłby przejąć władzę i zjednoczyć Irakijczyków. Autor przypo-
mina, że wiceprezydent Cheney udał się w podróż na Bliski Wschód w poszu-
kiwaniu poparcia dla amerykańskich działań w Iraku. „Newsweek” dotarł do 
trzech generałów irackich, którzy mają bardzo duże doświadczenie wojenne 
i jednocześnie różne wizje obalenia Husajna (atak bombowy z powietrza, atak 
piechoty naziemnej, walki partyzantów). Tygodnik ocenił, że największym wy-
zwaniem dla nowych władz Iraku będzie zjednoczenie Irakijczyków żyjących 
w różnych plemionach i wyznających odmienne religie1037. 

 W relacjach amerykańsko-rosyjskich dojdzie do kolejnego przełomu – 
uważa E. Thomas, pisząc o najnowszych uzgodnieniach w układzie o reduk-
cji broni nuklearnej i współpracy NATO – Rosja. Układ przewiduje redukcję 
głowic do około 2 tysięcy sztuk w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Publicystę 
zastanawia jednak bardziej to, jak na owe zmiany zareagują zwykli Rosjanie, 
ponieważ najnowsze sondaże wskazują, że aż 75 procent Rosjan nie wierzy 
Amerykanom1038. Dodatkowo do rosyjskiej opinii publicznej doszła informa-
cja o uruchomieniu czeczeńskiej rozgłośni Radia Wolna Swoboda i wpisaniu 
w marcu Rosji na listę państw łamiących prawa człowieka. Dziennikarz uwa-
ża, że prezydent Putin woli być teraz sojusznikiem Ameryki, ponieważ wie, 
że może ona wpłynąć na poprawę stanu rosyjskiej gospodarki obciążonej 
143-miliardowym długiem1039.

Dwa odmienne spojrzenia na politykę zagraniczną USA przedstawiają miesz-
kańcy Azji i Europejczycy – napisał M. Hirsh w publikacji Ameryka widziana zza 

1036  D. D’Souza, wywiad przeprowadziła M. Zawadka, Postęp materialny to postęp moralny, „Newsweek” 
2002, nr 5, s. 64–65.

1037 E. Thomas, R. Gutman, Jak obalić Saddama?, „Newsweek” 17 III 2002, nr 12, s.34.
1038  Idem, Amerykanin w Moskwie, „Newsweek” 19 V 2002, nr 21, s. 34.  Autor nie pisze, kto i gdzie 

przeprowadził te sondaże.
1039  Ibidem, s. 12.
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dwóch oceanów. Azjatyccy rozmówcy autora wysuwają mocne argumenty świad-
czące o wzroście uczuć antyamerykańskich: wojna może zakończyć się klęską 
dla USA, ponieważ Amerykanie są w ogóle w złych relacjach ze światem isla-
mu; dlaczego inny kraj ma decydować o losach drugiego?. Tymczasem w opinii 
autora przywódcy państw europejskich obawiają się sukcesu Ameryki w Iraku, 
ponieważ to zepchnie Europę na boczny tor polityki światowej, której głów-
nym aktorem zostaną Stany Zjednoczone1040.

Evan Thomas opisał dwie strategie prowadzenia walki w Iraku, jakie chcą 
zaprezentować Bushowi jego doradcy: Powell i Rumsfeld. Ten pierwszy doradza 
prezydentowi poszukiwanie sojuszników na świecie, a jego hasłem przewod-
nim, które umieścił na swoim biurku, są słowa Tukidydesa: „Spośród wszyst-
kich przejawów władzy najbardziej przekonująca jest wstrzemięźliwość”1041. 
Drugi doradca, Donald Rumsfeld jest według dziennikarza szorstki i ostry, 
a jego hasłem przewodnim jest cytat Roosevelta: „Agresywna walka o prawa 
to jeden z najszlachetniejszych sportów”1042. Nie wiadomo, jaki cytat postawił 
na swoim biurku Dick Cheney, ponieważ jest powszechnie postrzegany jako 
„tajemniczy i milczący wiceprezydent”1043. Najwyraźniej decyzja o podjęciu 
wojny jest według prezydenta i jego doradców przesądzona, ale jak pisze dalej 
dziennikarz, podwładni doradców prezydenta chcieli temu zapobiec i poinfor-
mowali o tym prasę. Jak łatwo się domyślić, doprowadziło to sekretarza obrony 
do takiej wściekłości, że przekazał sprawę do zbadania FBI. Dziennikarz do 
końca publikacji zastanawia się, jaką strategię przyjmie prezydent – wyważoną 
czy agresywną – przy czym skłania się do tej drugiej, przywołując anonimowe 
źródło z Białego Domu.

W numerze 34 z 2002 roku tygodnik opublikował tekst oparty na śledztwie 
dziennikarskim w sprawie dopuszczenia się przez sojuszników Amerykanów 
masowych morderstw. Dziennikarze poszukiwali osób, które były świadkami 
tych zbrodni, ponieważ przedstawiciele Pentagonu nie chcą się wypowiadać na 
ten temat. Jeden ze świadków opowiada, że niektóre ofi ary zmarły związane 
w kontenerach, w których przewożono ludzi jak zwierzęta. Do tej pory odna-
leziono jeden z grobów1044, a w nim kości piętnastu osób, najprawdopodobniej 
uduszonych. Dziennikarze „Newsweeka” dotarli do poufnego raportu ONZ, 
w którym mowa o masowych grobach talibów i żądanie, aby w tej sprawie prze-
prowadzić dochodzenie.

We wrześniowym numerze „Newsweeka” zamieszczono relację z debaty 
zorganizowanej przez amerykańską edycję tygodnika, a poświęconą ocenie wy-

1040  M. Hirsh, Ameryka widziana zza dwóch oceanów, „Newsweek” 2002, nr 33, s. 35.
1041  E. Thomas, Strategia Rumsfelda, „Newsweek” 2002, nr 34, s. 35–37.
1042  Ibidem, s. 36.
1043  Ibidem, s. 37.
1044  J. Barry, R. Gutman, Afgański konwój śmierci, „Newsweek” 2002, nr 34, s. 35–40.
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darzeń z 11 września przez amerykańskich historyków1045. Jeden z nich – Arthur 
Schlesinger uważa, że konsekwencją tych wydarzeń będzie wojna w Iraku, a Mi-
chael Beschlos dostrzega analogię do zabójstwa prezydenta Kennedy’ego, które 
wpłynęło na wielkie zaangażowanie USA w Wietnamie. Dla historyków nega-
tywnym skutkiem 11 września jest przede wszystkim ograniczenie swobód oby-
watelskich Amerykanów, spowodowane zwiększonymi uprawnieniami agencji 
wywiadu i wzmocnieniem roli prezydenta, wcześniej uszczuploną po wojnie 
w Wietnamie i aferze Watergate. Historycy źle ocenili działania Busha i jego ad-
ministracji, pod których adresem padło wiele krytycznych uwag: „Busha historia 
nie interesuje” (Schlesinger), „nie widzę u niego zdolności przywódczych, jakie 
miał Roosevelt (Brinkley)”, „obecna administracja prowadzi politykę nieoglą-
dania się na nikogo”1046.

W 34 numerze „Newsweek” powrócił do tematyki Iraku i osoby Saddama 
Husajna oraz prób przekonania Busha przez administrację do zasadności woj-
ny. Światowych przywódców nie przekonały dotychczas zebrane dowody. W tej 
sytuacji, jak relacjonuje dziennikarz, prezydent Bush na swoim teksańskim ran-
czo doznał olśnienia. Błyskotliwy pomysł rozwiązania sprawy irackiej podsunął 
mu Colin Powell: sekretarz stanu stwierdził, że najlepiej ten problem przekazać 
na forum ONZ1047. W siedzibie organizacji prezydent wysunął mocne argu-
menty za wystosowaniem wielu rezolucji pod adresem Iraku i sprawdzeniem 
przez inspektorów ONZ obiektów, w których mogła być produkowana broń 
masowego rażenia. Jak relacjonuje dziennikarz, przemówienie okazało się prze-
konywające, ponieważ prezydent otrzymał gromkie brawa. Z pozytywnym od-
biorem spotkało się również orędzie prezydenta w rocznicę tragedii 11 wrześ-
nia, które wyraźnie wzmocniło sondażowe poparcie dla niego1048.

Ostatnie ataki terrorystyczne, prawdopodobnie przeprowadzone przez 
Al-Kaidę, doprowadziły do śmierci trzynastu izraelskich turystów, a u ponad 
osiemdziesięciu spowodowały obrażenia. Jak informują reporterzy „News-
weeka”, rakiety, które trafi ły w hotel z turystami izraelskimi, wcześniej omal nie 
uderzyły w samolot pasażerski z ponad dwustusześćdziesięcioma osobami na 
pokładzie. Ta historia miała wprowadzić czytelników do przedstawienia układu 
sił na Bliskim Wschodzie, który mają zamiar kontrolować Amerykanie, płacąc 
Izraelczykom za „niewtrącanie się” do wojny z Irakiem. Bierze się pod uwagę 
około 4 miliardów dolarów do walki z takimi przypadkami, jak ten przytoczo-
ny na początku, oraz kredyty, które mają wzmocnić gospodarczo Izrael. Re-
porterzy „Newsweeka” dochodzą do wniosku, że pewnie te pieniądze zostaną 

1045  A. Schlesinger, M. Beschlos, A. Brinkley, rozmowę poprowadził J. Meacham, Niepokonani, bez-
silni, „Newsweek” 2002, nr 37, s. 54.

1046  Ibidem.
1047  M. Hirsh, M. Brandt, T. Lipper, Zmierzyć się ze światem, „Newsweek” 2002, nr 34, s. 34–39.
1048  Ibidem, s. 39.
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przyjęte przez Izrael, tym bardziej że rząd izraelski ogłosił dymisję pod koniec 
października z powodów fi nansowych1049.

„Newsweek” w artykule Uwodzicielskie Stany pisze o nieodwzajemnionej mi-
łości Polaków do Stanów Zjednoczonych i zastanawia się, skąd bierze się ta 
skłonność do idealizowania Ameryki. XY stwierdza, że sympatii Polaków do 
USA nie zmieniły ani pięćdziesięcioletnia propaganda polskich komunistów, 
ani obecne oczekiwanie na wizę wjazdową do Ameryki i dalsze upokorzenia na 
lotniskach. Autor podkreśla, że obraz Ameryki w latach siedemdziesiątych czy 
osiemdziesiątych był wizerunkiem niepełnym i zniekształconym, dlatego Polacy 
po powrocie do kraju wypowiadający w rodzinnym gronie krytyczne uwagi pod 
adresem Ameryki, napotykali niedowierzanie rodaków, podtrzymujących „prze-
słodzony, nierealny wizerunek Stanów”1050. Komentarza do artykułu udzielił 
amerykanista Bohdan Szklarski, który przytacza wyniki sondaży wskazujących 
na spadek poparcia USA z 70 do 50 procent od początku lat dziewięćdziesią-
tych. Naukowiec uważa jednak, że nie jest to duża zmiana (pierwsze i drugie 
miejsce zajęli odpowiednio Francuzi i Włosi, trzecie Amerykanie)1051. Ciekawe-
go kontrargumentu dostarczył drugi rozmówca dziennikarza, Zbigniew Lewi-
cki, który przypomniał wypowiedzi polskich polityków twierdzących, że Polska 
jest drugim po Wielkiej Brytanii sojusznikiem USA. Tymczasem, jeśli chodzi 
o wiedzę Amerykanów o Polsce, okazuje się, że: „[…] Amerykanin z Kansas 
może mieć poważne problemy z umiejscowieniem naszego kraju na mapie”1052. 

Michael Hirsh zastanawiał się w artykule Samotny szeryf, co prezydent Bush 
może zrobić, aby przekonać władze innych krajów do walki z terrorystami, a jed-
nocześnie udowodnić im, że będą traktowani jako partnerzy, a nie państwa sate-
lickie. Według anonimowego informatora dziennikarza Bush otrzymał raport-
-strategię, która ma polegać na uspokojeniu niepewnych głosów co do wojny. 
W końcu raportu ukryto jednak ważną intencję: „[…] zapobiec temu, by poten-
cjalni przeciwnicy dorównali czy przewyższali potęgą Stany Zjednoczone”1053. 
Autor ostrzega Amerykanów, że nie zdają sobie sprawy z tego, jak są znienawi-
dzeni na świecie, co przecież wydaje się paradoksalne: kraj w dobrej wierze chce 
walczyć ze złem i jak żaden inny nie jest tak źle postrzegany.

Następny i zarazem ostatni tekst dotyczący Stanów Zjednoczonych w 2002 
roku został zatytułowany dość dwuznacznie Guliwer i liliputy: na oznaczenie 
Ameryki i krajów europejskich oraz odnoszący się do wzrastającego na świecie 
antyamerykanizmu. W artykule przygotowanym przez Johna Hulsmana, eks-

1049  J. Kowalska, W. Rogacin, Miliardy dolarów za święty spokój, „Newsweek” 2002, nr 49, s. 40–41.
1050  Sz. Hołownia, Uwodzicielskie Stany, „Newsweek” 2002, nr 50, s. 58 (sondaż z lat dziewięćdzie-

siątych wykonał OBOP, w 2001 roku CBOS). 
1051  Ibidem.
1052  Ibidem.
1053  M. Hirsh, Samotny szeryf, „Newsweek” 2002, nr 51–52, s. 26–30.
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perta z waszyngtońskiej The Heritage Foundation, widać wyraźne binarne po-
strzeganie stanowiska Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej, odmiennie 
interpretujących konfl ikt Izraela i Palestyny, a także rozbieżne zdania w sprawie 
tarczy antyrakietowej, protokołu z Kioto i innych kwestii. Autor przekonuje, że 
stosunki te mogłyby załamać próby ujednolicania europejskiej polityki podat-
kowej czy wprowadzenie euro w Wielkiej Brytanii. Mogłyby zostać odebrane 
jako tworzenie przeciwwagi dla Stanów Zjednoczonych1054.

24. Wizerunek USA w „Newsweeku” – 2003 rok

„Tajna broń Busha” albo „anty-Kissinger”1055 – tak nazywają dziennikarze 
doradczynię ds. bezpieczeństwa prezydenta Busha – Condolizę Rice. Nie bez 
przyczyny: autor obszernego artykułu zbliżonego do sylwetki przybliżył czy-
telnikom okoliczności poznania tej dwójki polityków: na jednym z seminarium 
poświęconemu polityce zagranicznej, które zorganizował gubernator Teksasu 
George Bush przyjechał były sekretarz stanu George Schultz razem ze swoją 
koleżanką z Uniwersytetu Stanforda: Rice pracowała tam jako wykładowczyni. 
Na seminarium Bush i Rice wyraźnie znaleźli wspólny język, ponieważ potem 
Rice przyjeżdżała uczyć Busha, gdy zdecydował się na kandydowanie na urząd 
prezydenta. Publicysta ciekawie opisuje stanowisko obecnej doradczyni ds. bez-
pieczeństwa, według niego jest to bardzo ważna postać, z którą najpierw pierw-
szy rozmawia prezydent każdego dnia, a która nie ma swojego departamentu 
i w dość ukryty sposób wpływa na politykę zagraniczną kraju. 

Generał Tommy R. Franks, który wyróżnił się i szczególnie odznaczył 
w wojnie z Afganistanie, jest nazywany „biczem Ameryki” – pisze Tadeusz Za-
churski w krótkiej korespondencji ze Stanów Zjednoczonych. Doświadczenie 
wojenne pięćdziesięciosiedmioletniego generała zdecydowało, że w wypadku 
decyzji o wojnie w Iraku to właśnie jemu zostanie powierzona operacja ude-
rzenia. Zachurski pisze, że generał oprócz doskonale uzbrojonej armii ma do 
dyspozycji najnowocześniejszą technikę, taką jak bezzałogowe samoloty1056.

Obcięcie podatków to najnowszy pomysł Busha na ożywienie gospodar-
ki mocno osłabionej po atakach terrorystycznych – czytamy w numerze 3 
„Newsweeka”. Prezydent zajął się podwójnym opodatkowaniem dywidend 
i zniósł podatek płacony przez inwestorów. Michael Kirsch i Tamara Lipper 
zwracają uwagę, że zawsze wychodził z założenia, że w działanie giełdy nie na-
leży ingerować, a teraz uważnie przygląda się giełdzie i chwali się, że zadziałał 
zgodnie z zasadami sprawiedliwości społecznej1057.

1054  J. Hulsman, Guliwer i liliputy, „Newsweek” 2002, nr 51–52, s. 30–35. 
1055  E. Thomas, Tajna broń Busha, „Newsweek” 2003, nr 1, s. 32–35.
1056  T. Zachurski, Bicz Ameryki, „Newsweek” 2003, nr 1, s. 36.
1057  M. Kirsch, T. Lipper, Bush tnie podatki, „Newsweek” 2003, nr 3, s. 51–53.
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Howard Fineman i Tamara Lipper zajęli się nadal drażliwym w Ameryce 
problemem preferencji rasowych, nad którym pracuje administracja prezyden-
ta, myśląc prognostycznie o nowej kadencji prezydenta i nowym elektoracie. 
Według prawa z 1978 roku przynależność rasowa może decydować o przyjęciu 
na studia; ten przepis w ostatnim czasie wykorzystał uniwersytet w Michigan 
i natychmiast podniosły się głosy o jego niekonstytucyjności. „[…] Tak napraw-
dę Bush nie ma spójnego programu dotyczącego czarnoskórych Amerykanów 
czy Latynosów”1058 – piszą dziennikarze.

Analizą podejścia do wojny w Iraku z perspektywy amerykańskiej i europej-
skiej zajęli się Christopher Dickey i Dean Johnson w publikacji Demonstracja siły. 
Już w lidzie autorzy podkreślili odmienność obydwu kontynentów, a właściwie 
„przepaść”1059, która je dzieli i wynika z innego kręgu kulturowego, odmien-
nej religii i historii. Najbardziej bolesna dla autorów jest niewdzięczność Fran-
cuzów, którzy najwyraźniej zapomnieli już, jak Amerykanie przelewali własną 
krew w Normandii, a teraz francuscy „perfi dni dyplomaci”1060 usiłują za wszelką 
cenę nie dopuścić do zaangażowania swoich sił wojskowych w wojnie w Iraku. 
Do tej retoryki politycznej przyłączyły się również media amerykańskie, m.in. 
wpływowy „The New York Times”, który opublikował zdjęcia z cmentarza 
wojskowego z podpisem „Polegli za Francję, a Francja o tym zapomniała”1061. 
Autorzy zastanawiają się, gdzie zatem tkwi problem, czy tylko w sferze polityki, 
czy bardziej w sferze wartości, i powracają do wcześniejszych wniosków o od-
mienności kulturowej: 

Europejskie krytyczne doświadczenia wiary i historii, Boga i wojny, są inne niż doświadczenia 
amerykańskie. Stary Kontynent żyje teraz w świecie praw, instytucji i ograniczeń, które jego 
zdaniem […] reprezentują nowy, międzynarodowy porządek. Stany Zjednoczone z kolei uwa-
żają, że w obecnym świecie liczy się przede wszystkim siła1062.

Amerykańscy dziennikarze argumentują, że mieszkańcy Stanów Zjednoczo-
nych mają prawo widzieć samych siebie jako życzliwych wobec innych narodów 
świata, a swoje państwo jako potęgę militarną, a tylko ci, którzy takiej siły woj-
skowej nie mają, będą poszukiwać kompromisów.

Amerykanie wprowadzili nowe przepisy w prawie fi nansowym w związku 
z fałszerstwami w księgowaniu, które wykryto w fi rmach notowanych na Wall 
Street. Jak informuje dziennikarz „Newsweeka”, nowe prawo nakazuje podpisa-
nie się przez dyrektora fi rmy pod raportem fi nansowym, co dla Europejczyków 
jest nie do pomyślenia, ponieważ według europejskiego prawa pod raportami 

1058  H. Fineman,T. Lipper, Zmierzch politycznej poprawności, „Newsweek” 2003, nr 4, s. 30–32.
1059  Ch. Dickey, D. Johnson, Demonstracja siły, „Newsweek” 2003, n 8, s. 26–32.
1060  Ibidem, s. 27.
1061  Ibidem.
1062  Ibidem, s. 28.
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spółek podpisują się członkowie zarządu fi rmy. Druga istotna zmiana to zakaz 
udzielania pożyczek pracownikom fi rmy, od którego wyjątek stanowią banki 
amerykańskie (banki zagraniczne już nie). I wreszcie trzeci przepis – o którym 
dziennikarz pisze, że „w Europie nie ma sensu”1063 – zakazuje księgowym pro-
wadzenia usług doradczych.

Uderzenie na Irak nie ma wyłącznie podłoża ekonomicznego – uważa Mi-
chael Hirsh w publikacji Irak, ropa i krew. Amerykanie oczekują teraz na głosy 
pięciu stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, w tym Rosji, która może 
zdecydować o uchwaleniu rezolucji uderzenia na Irak. „Przywódcy Rosji i Ame-
ryki sporo ostatnio gawędzą […], prezydent Putin prosił Busha o gwarancje, 
że kiedy dojdzie do wojny, cena tego surowca [ropy] nie spadnie zbyt nisko 
(powiedzmy do 21 dolarów za baryłkę”)1064 – donosi dziennikarz. Autor przy-
pomina również słowa Busha, który odżegnuje się od pomówień o zagarnięcie 
zasobów naturalnych Iraku i kontrargumentuje, że administracja Busha Seniora 
zwróciła Kuwejtowi pola naftowe. Społeczność międzynarodowa pozostaje na-
dal nieprzekonana, a przeciwnicy wojny wykrzykują na akcjach protestacyjnych, 
że za ropę przeleje się wiele niewinnej krwi irackiej.

Władze i politycy amerykańscy wydają się na skraju wytrzymałości w spra-
wie braku europejskiej zgody na wojnę w Iraku. W sondażach przytaczanych 
przez autorkę tekstu Wojna za ladą przebijają się coraz silniejsze akcenty anty-
amerykańskie i m.in. spadek pozytywnego nastawienia Amerykanów do Fran-
cuzów. Kowalska przytacza opinię ekspertów, którzy uważają, że może się to 
przełożyć na francuskie produkty, typu sery czy wino, lub popyt na niemieckie 
auta (Niemcy także nie są przekonani co do wojny w Iraku). Być może na zmia-
nę ich decyzji wpłynie wojna handlowa z opornymi krajami, przykładowo przez 
nakładanie wysokich ceł na importowane towary. Pierwsi zareagowali Niemcy, 
którzy według informacji dziennikarki wykupili płatne ogłoszenia w wysokona-
kładowym dzienniku „The New York Times”, aby promować „transatlantyckie 
powiązania gospodarcze”1065.

Antyamerykanizm jest coraz silniejszy w Europie – uważa Fareed Zakaria, 
a rządy takich krajów, jak Wielka Brytania, Włochy czy Niemcy, przystępują do 
koalicji ze Stanami Zjednoczonymi ze świadomością, że nie mają na to zgo-
dy swoich społeczeństw. Zakaria dodaje, że tylko obywatele Izraela popierają 
wojnę w Iraku, a Europejczycy stali się teraz pacyfi stami. Autor argumentuje, 
że Amerykę stać, żeby zwiększyć swój budżet na cele militarne o kilkadziesiąt 
milionów dolarów, a dowodem na to jest jej jeszcze niedawny sukces w Af-
ganistanie: „[…] Ameryka zniszczyła, atakując niemal wyłącznie z powietrza, 

1063  Paragrafem przez ocean, „Newsweek” 2003, nr 9, s. 56.
1064  M. Hirsh, Irak, ropa, krew, „Newsweek” 2003, nr 10, s. 39–40 (dziennikarz informuje, że obecna 

cena ropy za baryłkę jest najwyższa od 1990 roku i sięga 40 dolarów za baryłkę).
1065  J. Kowalska, Wojna za ladą, „Newsweek” 2003, nr 10, s. 39–40.
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reżim w Afganistanie, w którym imperia sowieckie i brytyjskie doznały poraż-
ki, będąc u szczytu swojej potęgi”1066. Zakaria tylko częściowo staje po stronie 
administracji Busha, jest dla niego jasne, że należy ukarać winnych za tragedię 
11 września. Niemniej odnosi się do swoich osobistych rozmów z przedstawi-
cielami rządów-sojuszników, którzy właściwie jednym głosem mówili, że czuli 
się upokarzani przez współpracowników Busha1067.

Evan Thomas pozostaje przy tematyce wojny w Iraku i jej ciągłej niepo-
pularności społecznej. Dziennikarz skontaktował się z Białym Domem, aby 
dowiedzieć się, kiedy prezydent podjął decyzję o wojnie w Iraku, ale współpra-
cownicy Busha poinformowali tylko publicystę, że decyzja ta długo dojrzewała. 
Jedynym przeciwnikiem tej wojny w administracji prezydenta jest Colin Powell, 
który jako weteran doradzał przynajmniej stworzenie silnej koalicji zamiast sa-
motnego uderzenia USA na Irak. Thomas wie od jednego ze swoich informa-
torów, że prezydent Bush często się konsultuje w sprawach polityki ze swoim 
ojcem, aby uniknąć błędów popełnionych przez Busha Seniora1068.

W tym samym wydaniu „Newsweeka” opublikowano wywiad z byłym pre-
zydentem Georgem Bushem Seniorem. John Meacham zapytał Busha o jego 
ocenę działań obecnego prezydenta i administracji w tworzeniu koalicji. Prezy-
dent stwierdził, że on w 1990 roku był w o wiele lepszej sytuacji, by stworzyć 
koalicję, ponieważ cały świat był świadkiem, jak Irak zaatakował Kuwejt. Na 
pytanie o zachowanie Francji wobec Iraku, prezydent nie chciał odpowiedzieć, 
stwierdził jedynie, że z Francuzami zawsze dochodziło do tarć i przypomniał 
jedną ze swoich wypowiedzi do przedstawicieli inteligencji tego kraju: „Uważa-
cie, że my jesteśmy aroganccy, my zaś sądzimy, że jesteście Francuzami. Popa-
trzyli po sobie, jakbym powiedział coś błyskotliwego i być może rzeczywiście 
tak było”1069. 

W tym samym numerze opublikowano jeszcze dwie korespondencje z Iraku, 
pierwszą amerykańskiej dziennikarki Melindy Liu, a drugą polskiego dziennika-
rza Wojciecha Rogacina. Liu opisuje, że była nawet proszona przez redaktorów 
o powrót do Nowego Jorku, ale zdecydowała się zostać. Dziennikarka opisuje 
Bagdad, który w ciągu kilkutygodniowych nalotów przeistoczył się z żywego 
miasta w opustoszały, oraz swoją historię przenoszenia się z hotelu do hotelu, 
bombardowania i brak czystej wody. Swój fabularny reportaż kończy stwierdze-
niem, że ma podstawowe środki do życia i jest na wszystko gotowa1070.

1066  F. Zakaria, Imperium arogancji, „Newsweek” 2003, nr 12, s. 35–40.
1067  Ibidem, s. 39 (Zakaria napisał, że tylko przedstawiciele Wielkiej Brytanii i Izraela byli odmien-

nego zdania).
1068  E. Thomas, Skąd ta wojna?, „Newsweek” 2003, nr 13, s. 9–12.
1069  J. Meacham, Czego ojciec nie dokończył, „Newsweek” 2003, nr 13, s. 15.
1070  M. Liu, Na żywo z Bagdadu, „Newsweek” 2003, nr 13, s. 18–23.
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W korespondencji z Kuwejtu Rogacin opisuje stolicę kraju, a potem prze-
chodzi do wojskowej obecności Amerykanów w tym mieście. W opinii Kuwejt-
czyków, z którymi rozmawiał korespondent, Amerykanie wyjadą z ich kraju 
po usunięciu Husajna, a zatem prawdopodobnie w dwuletniej perspektywie. 
Dziennikarz podkreśla, że na dźwięk syren mieszkańcy natychmiast udają się 
do schronów, zwłaszcza po tym, jak z Iraku wystrzelono na Kuwejt trzy rakiety 
typu scud, które zostały natychmiast przechwycone przez antyrakiety Patriot. 
Kuwejtczycy liczą, że zyskają na wojennych zniszczeniach w Iraku, ponieważ 
mogą przedstawić pełną ofertę budowlaną swoim „braciom”1071.

Ile będzie kosztować Amerykę wojna w Iraku? – zastanawiał się Clyde Pre-
stowitz Jr., prezes Instytutu Strategii Gospodarczych w artykule Koszt wojny. 
Autor ocenia, że Ameryka, choć jest potęgą, żyje ponad stan, a defi cyt bu-
dżetowy rośnie, i będzie można go jedynie zmniejszyć, podwyższając podatki. 
Prestowitz zauważa, że wzrost zadłużenia jest negatywnie postrzegany przez 
zagranicznych inwestorów, którzy nie będą chcieli kupować amerykańskich ak-
tyw. „Tak czy owak – konkluduje pesymistycznie Prestowitz – amerykańska 
potęga może wcale nie rozwijać się tak bezproblemowo, jak to sobie dziś wielu 
wyobraża”1072.

Kolejny tydzień przyniósł pierwsze kilkadziesiąt ofi ar wojny w Iraku, a Evan 
Thomas i John Barry zastanawiają się nad rzeczywistą siłą Amerykanów. Żoł-
nierze amerykańscy zostali zaskoczeni rosyjskimi pociskami przeciwpancer-
nymi, które, jak ustalono, zakupiono u handlarzy ukraińskich w liczbie około 
1000 sztuk. Publicyści, opierając się na rozmowie z jednym z generałów ame-
rykańskich, prognozują dłuższą wojnę, niż oczekiwano. Mało tego: „zakłada-
no – relacjonują dziennikarze, że ludność w większości szyicka i nienawidząca 
Saddama […] przywita Amerykanów kwiatami i wznieci powstanie przeciw 
swoim oprawcom. Ale rzeczywistość okazała się okrutna – […] amerykańscy 
żołnierze zaczęli ginąć w pułapkach zastawionych przez Irakijczyków, udają-
cych, że chcą się poddać […]”1073. Pewne dla dziennikarzy są natomiast nega-
tywne zmiany w postrzeganiu Amerykanów na Bliskim Wschodzie, co ujawnili 
w swoim raporcie i przedstawili w Kongresie agenci CIA (zwłaszcza w Jordanii 
i Egipcie)1074.

W numerze 16 tygodnik zamieścił artykuł E. Thomasa i M. Brandt pt. Roz-
prawa z reżimem dotyczący zaskakującego dotarcia wojsk amerykańskich do 
centrum stolicy Iraku. Według relacji publicystów, Amerykanie mieli natrafi ć 
na ruch oporu na przedmieściach Bagdadu, spodziewano się, że Irakijczycy 
użyją broni biologicznej lub chemicznej. Ale stało się inaczej: „Wyżsi ofi cero-

1071  W. Rogacin, Baza Kuwejt, „Newsweek” 2003, nr 13, s. 25–27.
1072  C. Prestowitz Jr., Koszt wojny, „Newsweek” 2003, nr 13, s. 31.
1073  E. Thomas, J. Barry, Fronty wojny, „Newsweek” 2003, nr 13, s. 51–55.
1074  Ibidem, s. 59.
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wie przed laptopami patrzyli w niemym zdziwieniu, jak amerykańska kolum-
na pancerna pędzi prosto do centrum Bagdau w tempie blisko 50 kilometrów 
na godzinę”1075. Amerykanie ciągle znajdują ukrytą broń, co ciekawe, głównie 
w szkołach, Irakijczycy zdążyli jednak wcześniej wyczyścić archiwa tajnej policji 
w Bagdadzie. Autorzy tekstu stwierdzają w konkluzjach, że nowoczesna tech-
nologia znacznie przyspieszy działanie wojsk amerykańskich.

W wojnę iracką zaangażowano również amerykańskie kobiety-żołnierzy – 
piszą w korespondencji z Bahrajnu J. Kowalska i W. Rogacin. Publikację rozpo-
czyna historia słynnej już na całym świecie żołnierki Jessiki Lynch, która trafi ła 
do irackiej niewoli i została z niej uwolniona po tygodniu przez amerykańskich 
żołnierzy marines, choć z poważnymi obrażeniami. Żołnierki doskonale obsłu-
gują specjalistyczny sprzęt, pracują również jako tłumaczki i mają lepszy kon-
takt niż żołnierze z ludnością cywilną1076.

Chrystian Caryl przygotował tekst dotyczący osłabionych w ostatnim cza-
sie stosunków amerykańsko-rosyjskich, które określił jako „krajobraz po bi-
twie”, odnosząc się do sprzedaży rosyjskiej broni Irakijczykom oraz wyrzutni 
pocisków przeciwpancernych. Kolejny dowód to dokument znaleziony przez 
dziennikarzy amerykańskich w Bagdadzie poświadczający udział irackich agen-
tów w Moskwie w szkoleniu podsłuchu i inwigilacji. Przedstawiciele obydwu 
krajów nie ustosunkowali się jeszcze do tej sprawy, gdyż potrzebują siebie na-
wzajem w tej wojnie1077.

Nie najlepiej mają się też stosunki Ameryki z Francją, chociaż w rozmowach 
pomiędzy obydwoma krajami wypracowano pewien kompromis: zgodę Francji 
w Radzie Bezpieczeństwa ONZ na kontrolę Iraku przez Amerykanów. Mimo 
to amerykańska opinia publiczna i media niezmiennie krytykują Francuzów do 
tego stopnia, że można mówić o zjawisku „frankofobii”1078.

„Newsweek” odszedł na chwilę od tematu wojny i skupił się na problemach 
fi nansowych Nowego Jorku. W korespondencji Tomasza Zachurskiego czyta-
my, że miasto zostało pozbawione powierzchni biurowych na dolnym Man-
hattanie, boryka się ze znacznym spadkiem ruchu turystycznego, zmalała rów-
nież liczba miejsc pracy. Pomysłem burmistrza na rozwiązanie tych problemów 
jest podniesienie podatków, co z pewnością nie wpłynie na jego popularność. 
Dziennikarz, powołując się na „optymistów”, prognozuje, że poprawa w funk-
cjonowaniu metropolii nastąpi za około dwa lata1079.

W numerze 24 z 2003 roku tygodnik powrócił do tematu poszukiwania 
przez Amerykanów broni masowego rażenia w Iraku i braku potwierdzonych 

1075  E. Thomasa, M. Brandt, Rozprawa z reżimem, „Newsweek” 2003, nr 16, s. 58–64.
1076  J. Kowalska, W. Rogacin, Moc słabej płci, „Newsweek” 2003, nr 17, s. 44–45.
1077  Ch. Caryl, Krajobraz po bitwie, „Newsweek” 2003, nr 19, s. 44–45.
1078  J. Kowalska, W. Rogacin, Wielki chłód, „Newsweek” 2003, nr 19, s. 38–40.
1079  T. Zachurski, Odchudzanie Nowego Jorku, „Newsweek” 2003, nr 24, s. 38–40.
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dowodów na jej istnienie. E. Thomas, M. Isikof  piszą, że mimo ustawicznej 
pracy agentów CIA nie znaleziono niczego konkretnego, oprócz podsłucha-
nych rozmów irackich ofi cjeli, którzy dążyli do ukrycia czegoś przed inspekto-
rami ONZ. Brak ewidentnych dowodów może bardzo mocno osłabić pozycję 
Ameryki w świecie1080.

W związku z powoli zbliżającą się prezydencką kampanią wyborczą tygodnik 
zamieścił artykuł poświęcony senatorowi Johnowi Kerry’emu i jego małżonce 
Teresie. Autorka tekstu, Melinda Hennebarger przypomina historię życia mał-
żonków, pierwsze małżeństwo wówczas pani Teresy Heizn i tragiczną śmierć 
pierwszego męża w katastrofi e lotniczej w 1991 roku. Hennebarger pisze, że 
małżonka senatora jest bajecznie bogata, ponieważ otrzymała w spadku po 
zmarłym mężu 500 milionów dolarów, ale z tych pieniędzy nie może fi nanso-
wać kampanii obecnego męża, gdyż tego zabrania prawo federalne. Dziennikar-
ka zastanawia się, jaka byłaby pani Teresa w roli pierwszej damy Białego Domu 
ze względu na jej „impertynencki charakter”1081. W stosunku do osoby senatora 
padają natomiast często zarzuty, że jest „sztywny”, które zainteresowany odpie-
ra słowami „ale przecież żyjemy w poważnym świecie”1082.

W numerze 28 magazyn powrócił do tematu wojny i obecności polskich 
żołnierzy w Iraku, którym przydzielono jedną ze stref  stabilizacyjnych. J. Ko-
walska i W. Rogacin piszą, że ta strefa południowa, zamieszkała przez szyitów 
– przeciwników Husajna wydawała się w miarę spokojnym obszarem, ale już 
wiadomo, że tak nie jest1083. Polacy już wiedzą, że znaleźli się w innym krę-
gu kulturowo-obyczajowym, w którym byle błahostka może spowodować tra-
gedię, np. przeszukiwanie osobistych rzeczy kobiet. Dlatego jeszcze w Polsce 
przeszli szkolenie na temat funkcjonowania w kulturze arabskiej, w której np. 
ważną rolę odrywają gesty niewerbalne. Dziennikarze konkludują, że działania 
polskich żołnierzy mogą uczynić z Polski „światowego gracza”1084.

Fala antyamerykanizmu rozlewa się coraz bardziej po krajach Europy, tak 
przynajmniej można odczytać z tekstu Karen Miller zatytułowanego Symbole na 
muszce, oznaczającego sieci amerykańskich fi rm, które gwałtownie tracą przy-
chody. Należą do nich m.in. McDonalds, sklepy Nike czy Citibank. Autorce 
trudno spekulować, czy marki amerykańskie mogą się w najbliższych latach 
wzmocnić, niektóre globalne marki, takie jak Coca-Cola, przez długi czas bu-
dowały swoją wiarygodność, dlatego dziennikarka uznaje za prawdopodobny 
scenariusz ponownego wzmocnienia fi rm amerykańskich za kilka lat1085.

1080  E. Thomas, M. Isikof, Gdzie jest bomba Saddama, „Newsweek” 2003, nr 24, s. 44–46.
1081  M. Hennebarger, John Kerry na prezydenta!, „Newsweek” 2003, nr 27, s. 48–49.
1082  Ibidem, s. 49.
1083  J. Kowalska, W. Rogacin, Ruchome piaski, „Newsweek” 2003, nr 28, s. 50–53.
1084  Ibidem, s. 52.
1085  K.L. Miller, Symbole na muszce, „Newsweek” 2003, nr 29, s. 29–30.
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Wojna w Iraku kosztuje Amerykę coraz więcej, ale nikt z Białego Domu 
nie chciał powiedzieć dziennikarzowi „Newsweeka”, jakie już poniesiono kosz-
ty. W tekście Słony rachunek Ch. Dickey ujawnił czytelnikom, że Klub Paryski 
zgodził się na restrukturyzację 21 miliardów dolarów zadłużenia Iraku, ale po-
zostało jeszcze 100 miliardów długu. Sekretarz obrony Rumsfeld przyznał nie-
dawno, że miesięcznie Amerykanie na wojnę wydają około 4 miliardów dola-
rów, co w trudnej sytuacji gospodarczej Stanów Zjednoczonych jeszcze gorzej 
wpływa na defi cyt budżetowy1086.

Kryzysową sytuację gospodarczą widać już wyraźnie w niektórych stanach 
USA i, co jest pewnie zaskoczeniem dla wielu, w bogatej Kalifornii. Jak piszą 
Andrew Murz i Jennifer Ordonez, różnica pomiędzy założeniami budżetowymi 
na 2004 rok a wydatkami w tym stanie wynosi blisko 38 miliardów dolarów, co 
krótko autorzy określają „stanem zapaści fi nansowej”1087. Bezrobocie sięgnęło 
już 6 procent, co według dziennikarzy w Europie może się wydawać niskim 
wskaźnikiem, ale w tym bogatym stanie nigdy nie było ono takie wysokie. Wszę-
dzie poszukuje się oszczędności: „[…] straż pożarna nie wymienia pojazdów, 
szkoły nie kupują nowych podręczników, a komisariaty nie zatrudniają nowych 
policjantów”1088. Przeciwnicy polityczni natychmiast obarczyli odpowiedzial-
nością za tę sytuację gubernatora Davisa i domagają się jego dymisji, tylko że to 
w niewielkim stopniu może wpłynąć na poprawę stanu fi nansowego Kalifornii.

Jakby problemów gospodarczych było mało, z kolejnego wydania czytelnicy 
„Newsweeka” dowiedzieli się o wielkiej awarii energetycznej, która w sierpnio-
wy, upalny dzień pozbawiła prądu cały Nowy Jork i doprowadziła do zamknię-
cia dworców i lotnisk. Dziennikarze wspominają w tekście, że ich także dotknę-
ła ta awaria, gdyż spowodowała wyłączenie monitorów komputerów i światła 
w całej redakcji tygodnika, co mogło doprowadzić do opóźnienia lub co gorsza 
nieoddania na czas magazynu do drukarni. Na pewno wielu mieszkańcom me-
tropolii przyszedł do głowy od razu atak terrorystyczny, ale w opanowaniu pa-
niki pomogły nowojorskie radia, które poinformowały o przeciążeniu systemu 
energetycznego. Natychmiast zareagował sztab Departamentu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, powiadomiono prezydenta Busha, wysłano na patrole samolo-
ty F-16. Następnego dnia na konferencji prasowej burmistrz Giuliani wyjaśnił 
dziennikarzom, że awaria zaczęła się po stronie Kanady, a zapoczątkowało ją 
prawdopodobnie uderzenie pioruna1089.

„Newsweek” od razu odniósł się do kryzysowej Kalifornii i wyboru nowego 
gubernatora tego stanu, którym może zostać aktor Arnold Schwarzenegger. 
Dziennikarka Karen Breslau stawia nawet tezę, że szanse wyborcze Schwarze-

1086  Ch. Dickey, Słony rachunek, „Newsweek” 2003, nr 30, s. 36–37.
1087  A. Murz, J. Ordonez, Cień nad Kalifornią, „Newsweek” 2003, nr 31, s. 60–61.
1088  Ibidem, s. 61.
1089  M. Hirsh, Ciemność w południe, „Newsweek” 2003, nr 34, s. 44–47.
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neggera są bardzo duże, o ile weźmie się on ostro do pracy i zacznie walczyć 
o pozyskanie elektoratu, do którego zaliczani są fani kina i politycy Partii Re-
publikańskiej. Breslau uważa, że być może dla Europejczyków taki kandydat 
może się okazać zaskakujący, ale nie w kryzysowej Kalifornii: „[…] w tym sta-
nie żaden kandydat nie jest dziwny, żeby ubiegać się o fotel gubernatora”1090.

W numerze 38 z 2004 roku tygodnik powrócił do najbardziej poszukiwane-
go przez Amerykanów terrorysty – Osamy Bin Ladena. Publicyści odnoszą się 
już do sprawy złapania terrorysty z dużym dystansem, a nawet w to wątpią, sko-
ro zadają sobie pytania: „Czy zostanie kiedykolwiek złapany? Od roku Afgani-
stan pogrąża się w coraz większej biedzie, chaosie i rozpaczy, podczas gdy Biały 
Dom koncentruje uwagę na Iraku”1091. Nic dziwnego, że wydźwięk artykułu jest 
dość pesymistyczny, według informacji zdobytych przez reporterów Bin Laden 
i jego współpracownicy żyją w nienajgorszych warunkach, a sprzymierzeńców, 
którzy chcą mu pomóc, nie brakuje.

Drugi artykuł z obszaru USA dotyczył tym razem nie tematu wojny, ale pra-
wa amerykańskiego i działań jednego z sędziów amerykańskich Roya Moore’a, 
który w sądzie w Alabamie wystawił tablice z Dekalogiem. Jak wyjaśnia Eleonor 
Clift, sprawa trafi ła na wokandę sędziego federalnego, który opowiedział się 
za rozdziałem religii od państwa, a Moore został zawieszony w funkcjach sę-
dziowskich. Reporterka relacjonuje, że Moore uzasadniał na rozprawie swoje 
zachowanie tym, że pragnął przypomnieć Amerykanom źródła ich prawa, tj. 
wartości judeochrześcijańskie, na co oskarżyciel odpowiedział, iż ta decyzja 
była niezgodna z konstytucyjnym rozdziałem Kościoła od państwa. Autorka 
podsumowuje, że bez względu na dalszy tok sprawy, która być może trafi  do 
Sądu Najwyższego, sędzia zyskał popularność, a w sondażach ponad 70 pro-
cent respondentów opowiedziało się po jego stronie1092.

Wygląda na to, że życie w Nowym Jorku powoli wraca do normy, według 
relacji Tadeusza Zachurskiego pt. Jarmark pamięci miejsce, gdzie stały znisz-
czone budynki na Dolnym Manhattanie, jest teraz obowiązkowym punktem 
wycieczek turystycznych, które mogą w pobliskich sklepach zakupić również 
pamiątki z 11 września. Miejsce to według statystyk odwiedza dziennie około 
pięciu tysięcy osób, a gdy zbliża się rocznica tragedii jest ich jeszcze więcej. Ko-
respondent pisze, że z upływem czasu do większości miejsc tragedii przybywają 
turyści1093.

Kolejna korespondencja z Waszyngtonu nawiązuje do zbliżających się wy-
borów prezydenckich i spadających notowań obecnego prezydenta. Fineman 
i Lipper uważają, że wygrana Busha zależeć będzie od nowej strategii w kampa-

1090  K. Breslau, Guberminator, „Newsweek” 2003, nr 34, s. 48.
1091  S. Yousafzai, R. Moreau, Tablice Roya, „Newsweek” 2003, nr 38, s. 40.
1092  Ibidem.
1093  T. Zachurski, Jarmark pamięci, „Newsweek” 2003, nr 38, s. 56.
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nii wyborczej, gdyż stosunek społeczeństwa do prezydenta bardzo się zmienił. 
Jako przykład autorzy podają chłodno przyjęte ponowne wystąpienie Busha 
w ostatnim czasie w ONZ. Dziennikarze uważają, że kandydatem zagrażającym 
Bushowi może się okazać generał Clark, który jednym ciągiem wylicza minusy 
polityki wewnętrznej Busha: spadek dochodów Amerykanów, wzrost bezrobo-
cia, a nawet biedy. Brak też sukcesów w wojnie w Iraku, nie znaleziono dotąd 
żadnej broni masowego rażenia. Z informacji, które uzyskali dziennikarze od 
współpracowników Busha, wynika, że tym razem republikanie będą się starali 
zawalczyć o losy mniejszości latynowskiej i żydowskiej, które do tej pory na 
nich nie głosowały1094.

Tymczasem w Kalifornii emocje wyborcze już powoli opadają po zwycię-
stwie aktora Arnolda Schwarzeneggera, który został nowym gubernatorem 
stanu Kalifornia. Fineman i Breslau doceniają to zwycięstwo, uważają, że przy-
niosło ono optymizm i nową nadzieję w targanym problemami fi nansowymi 
stanie. Dziennikarze stwierdzają, iż na to zwycięstwo złożyło się wiele czyn-
ników: idealne wyczucie czasu oraz to, że Schwarzenegger miał doskonałe 
zaplecze fi nansowe, którego dorobił się na wielkich produkcjach fi lmowych, 
i wreszcie udzielał się w publicznych debatach, będąc do nich bardzo dobrze 
przygotowanym merytorycznie1095. 

Schwarzenegger, co prawda został gubernatorem Kalifornii, ale już pre-
zydentem Stanów Zjednoczonych nie może zostać – pisze Joanna Kowalska 
w swoim artykule Prezydencki desant. Podobnie rzecz ma się z doświadczoną 
polityk i dyplomatką Madeleine Albright, ponieważ obydwoje urodzili się poza 
terytorium Stanów Zjednoczonych, a w takich sytuacjach konstytucja amery-
kańska wyklucza możliwość startu w wyborach. Gdyby Schwarzenegger okazał 
się sprawnym politykiem i poradził sobie z katastrofalną sytuacją fi nansową 
w Kalifornii, Amerykanie są skłonni nawet przegłosować poprawkę do kon-
stytucji w tej sprawie (tak przynajmniej twierdzą konstytucjonaliści, o których 
ogólnikowo mowa w tekście)1096.

Na defi cycie – tak ogólnie nazwał stan gospodarczy Ameryki Tomasz Deptuła 
w korespondencji z Nowego Jorku. Kwota defi cytu budżetowego sięga już pół 
biliona dolarów, który dodatkowo zwiększyły wydatki na walkę z terroryzmem, 
a do tego dołączył defi cyt handlowy. Sytuacja wydaje się dość patowa, autor 
spekuluje, że gospodarka USA zmierza w katastrofalnym kierunku1097.

W Iraku nadal jest bardzo niespokojnie, amerykańscy dziennikarze „News-
weeka” piszą, że liczba zamachów bombowych na żołnierzy amerykańskich 
bardzo niepokojąco wzrosła, nawet do kilkunastu dziennie. W takiej sytuacji 

1094  H. Fineman, T. Lipper, Ja? Jaki problem?, „Newsweek” 2003, nr 38, s. 57.
1095  H. Fineman, K. Breslau, Kalifornia Terminatora, „Newsweek” 2003, nr 38, s. 54–57.
1096  J. Kowalska, Prezydencki desant, „Newsweek” 2003, nr 44, s. 56.
1097  T. Deptuła, Na defi cycie, „Newsweek” 2003, nr 46, s. 42.
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może pomóc tylko jak najszybsze przekazanie władzy szyitom i sunnitom, za-
nim wszystko wymknie się spod kontroli Amerykanów. Jak wynika z tajnych 
dokumentów, do których dotarł „Newsweek”, Husajn przygotowywał wojnę 
partyzancką w wypadku uderzenia wojsk amerykańskich i walkę wszelkimi spo-
sobami (sabotaż, zabójstwa)1098.

25. Wizerunek USA w „Newsweeku” – 2004 rok

W 1 styczniowym numerze z 2004 roku tygodnik opublikował artykuł Rafała 
Ziemkiewicza i Violetty Ozimkowski, analizujących przyczyny ciągłego utrzy-
mywania wiz dla Polaków do Stanów Zjednoczonych. Dziennikarze zastana-
wiają się nad dysproporcją pomiędzy działaniami Polaków, którzy wywalczyli 
demokrację, wstąpienie do NATO i walczą razem z Amerykanami w Afgani-
stanie i Iraku, a postawą nie tylko Kongresu Stanów Zjednoczonych, ale także 
urzędników w konsulatach i ambasadach USA. „Dziś każdy przybysz z Polski 
uważany jest za potencjalne zagrożenie, jeśli nie dla bezpieczeństwa narodowego 
USA, to co najmniej dla amerykańskich miejsc pracy” – piszą dziennikarze1099. 
Publicyści wyjaśniają, że amerykański urzędnik ma prawo zatrzymać polskiego 
obywatela bez wskazywania przyczyny tej decyzji. Ziemkiewicz i Ozimkowski 
skontaktowali się w tej sprawie z amerykańskim konsulem generalnym w War-
szawie, który stwierdził, że o obecnej polityce wizowej decydują dwa czynni-
ki: „tempo wzrostu gospodarczego i tempo integracji z Unią Europejską”1100. 
Konkluzja tej wypowiedzi jest prosta: obecność Polaków w Iraku ma się nijak 
do ich obecności w Ameryce i na razie tak pozostanie. Tę opinię potwierdził 
również Radosław Sikorski, dyrektor Instytutu New Atlantic Initiative, który 
ocenił rozmowy polskich polityków z Amerykanami jako mało stanowcze i sła-
bo uargumentowane. Ziemkiewicz i Ozimkowski uważają takie traktowanie Po-
laków za niesprawiedliwe i wysuwają wobec tego postulaty pod adresem władz 
amerykańskich: „Nasze poparcie dla polityki USA, za które płacimy niechęcią 
unijnych partnerów, powinno mieć swoją cenę – wyższą niż tylko symboliczne 
gesty”1101.

Tymczasem amerykańscy dziennikarze Christian Caryl i Christopher Dickey 
tryumfują w artykule Sąd nad potworem w związku z zatrzymaniem Saddama 
Husajna. Publicyści przypominają, że dyktator mordował i gnębił Irakijczyków 
przez 35 lat. Zatrzymanie jest niewątpliwie sukcesem amerykańskiego wywia-
du, który po dziewięciu miesiącach odnalazł Husajna w pustym szambie gospo-
darstwa rolnego koło Tikritu. Autorzy zastanawiają się w dalszej części artyku-

1098  M. Hirsh, R. Normand, Narodziny narodu, „Newsweek” 2003, nr 47, s. 50–53. 
1099  R. Ziemkiewicz, V. Ozimkowski, Dlaczego oni nam to robią, „Newsweek” 2004, nr 1, s. 18–20.
1100  Ibidem, s. 20.
1101  Ibidem.
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łu, gdzie, przez kogo i na podstawie jakich praw będzie sądzony Husajn, gdyż 
na razie CIA odmawia komentarza w sprawie metod przesłuchania dyktatora. 
Caryl i Dickey uważają, że dla wielu irackich rodzin, ofi ar krwawego reżimu 
Saddama Husajna metody nie są ważne, oni po prostu chcą zobaczyć go mar-
twego1102.

W 2 numerze z 2004 roku „Newsweek” opublikował tekst Michaela Hosen-
balla i Michaela Isikofa dotyczący ogłoszenia po raz kolejny pomarańczowego 
alarmu w Stanach Zjednoczonych, oznaczającego bardzo wysokie ryzyko ataku 
terrorystycznego1103. Autorzy publikacji piszą, że Amerykanie wydają się moc-
no zirytowani ciągłymi alarmami, które okazują się potem fałszywe, jak np. 
historia pilota samolotu, któremu zepsuło się radio i za którym natychmiast 
wysłano myśliwce. Dodatkowo w okresie świątecznym odwołano kilka lotów, 
przesłuchiwano pasażerów i sprawdzano hotele. Jeden z antyterrorystów, któ-
ry rozmawiał z dziennikarzami, ocenił, że efektem tej ogromnej pracy było 
„zero”1104. Hosenball i Isikof  sugerują, że Al-Kaida celowo wprowadziła służby 
amerykańskie w błąd. Stworzenie stanu zagrożenia i sianie strachu to przecież 
podstawowe metody działania terrorystów.

W kolejnym numerze tygodnika amerykańscy dziennikarze relacjonują walki 
żołnierzy służących w Iraku z ruchem oporu – zwolennikami Husajna. Evan 
Thomas, Rod Normand i Christian Caryl opisali demonstrację prosaddamow-
ską w Tikricie i walki z partyzantami wokół tego miasta. Tego można było się 
spodziewać: w miejsce dyktatora może się pojawić inny, ponieważ Irakijczy-
cy nie rozumieją demokracji, nadzwyczaj wysoko cenią za to dumę narodową. 
Publicyści cytują na końcu artykułu słowa amerykańskiego żołnierza, który 
walczył w Iraku: „[…] W odbudowie Iraku trzeba uwzględnić nie tylko żyw-
ność, dostawy towarów i szkolenie policji […], tym ludziom potrzeba czegoś, 
z czego mogliby być dumni” – podsumowują autorzy1105. 

Iowa, godzina zero1106 – tak zatytułował swój artykuł Howard Fineman, po-
święcony zbliżającym się wyborom prezydenckim w Stanach Zjednoczonych. 
W stanie Iowa o nominację z ramienia demokratów będzie walczył Howard 
Dean, określany jako sprawnie działający polityk. Amerykańskie media doszu-
kały się już ciemnych kart w życiorysie kandydata, którymi są niezapłacenie 
podatków skarbowi państwa od prowadzenia działalności charytatywnej i „pal-
nięcie kilku głupstw”1107 w kanadyjskim talk-show (autor nie sprecyzował, co to 
były za głupstwa).

1102  C. Caryl, C. Dickey, Sąd nad potworem, „Newsweek” 2004, nr 1, s. 30–32.
1103  M. Hosenball, M. Isikof, Wszyscy byli przerażeni, „Nesweek” 2004, nr 2, s. 78–79 (jak wyjaśniają 

autorzy, pomarańczowy alarm oznacza czwarty stopień w pięciostopniowej skali). 
1104  Ibidem, s. 79.
1105  E. Thomas, R. Normand, Ch. Caryl, Wojna za każdym rogiem, „Nesweek” 2004, nr 3, s. 50–51.
1106  H. Fineman, Iowa, godzina zero, „Nesweek” 2004, nr 3, s. 50–51.
1107  Ibidem, s. 57.
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Howard Fineman powrócił do tematu wyborów w swoim kolejnym tekście. 
Tym razem bohaterem publikacji został John Kerry, który wyraźnie zdystanso-
wał swoich rywali, choć nie otrzymał jeszcze nominacji Partii Demokratycznej. 
Dziennikarz przytacza sondaż, przeprowadzony przez „Newsweek”, w którym 
to Kerry ma tuż po Bushu największe poparcie społeczne1108. A jeszcze w ze-
szłym roku kampania tego kandydata była bardzo powolna, poza tym u senato-
ra wykryto raka, dlatego powrócił dopiero jesienią z dynamiczniej prowadzoną 
kampanią. Kerry ma wszystkie atuty świetnego kandydata na prezydenta: do-
świadczenie polityczne oraz wojenne w Wietnamie i ogromny majątek, który 
pozwala mu na fi nansowanie tej kampanii. Fineman pisze, że do kampanii dołą-
czyli ostatnio weterani wojny w Wietnamie, którzy pomagają w kreowaniu do-
brego wizerunku takiego żołnierza. Publicysta dywaguje na temat ewentualnej 
wygranej Kerry’ego w wyborach i dochodzi do wniosku, że jest ona możliwa, 
o ile do listopada senator będzie bardzo ciężko pracować. 

Następne wydanie „Newsweeka” przyniosło informację o wygranej Johna 
Kerry’ego w prawyborach w stanie New Hampshire. Evan Thomas nazywa 
senatora „prawdziwym wojownikiem”, którego jeszcze w 1996 roku politycy 
w stanie Massachusetts nazwali „nieudacznikiem”1109. Karta jednak szybko od-
wróciła się na korzyść Kerry’ego, który niespodziewanie dla wszystkich wypadł 
doskonale w programie radiowym, będącym konfrontacją z pewnym wygranym 
do stanowego senatu Williamem Weldem. Thomas przypomniał czytelnikom 
krótkie epizody z życia polityka: częste zmiany szkół, brak sukcesów w grach 
zespołowych w liceum w New Hampshire czy porażkę w wyborach do Kon-
gresu z 1972 roku. Zdaniem publicysty „Newsweeka” wyrobiło to w senatorze 
hart ducha i elastyczność w sytuacjach, które tego wymagają. Dziennikarz wy-
raźnie sympatyzuje z tym kandydatem i widzi jego szansę na zwycięstwo w tej 
batalii wyborczej1110. 

Pozostając przy tematyce wyborów, Evan Thomas porównuje sylwetki 
dwóch czołowych kandydatów do fotela prezydenta Stanów Zjednoczonych. 
Dziennikarz kategoryzuje te dwie osoby, wyliczając różnice i podobieństwa 
pomiędzy nimi: Kerry „mieszczuch i liberał” – Bush „lider Południa, kowboj-
ski charakter”; Kerry, „typ wojownika, lubi ryzyko” – Bush „niedzielny pilot 
Gwardii Narodowej, żartowniś”1111. Thomas jednak wyraźnie darzy sympatią 
Kerry’ego. Choć stara się on zdystansować obydwu kandydatów, więcej miejsca 
poświęca senatorowi niż obecnemu prezydentowi, którego postrzega przede 
wszystkim jako osobę starającą się dorównać za wszelką cenę swojemu ojcu. 

1108  H. Fineman, Wielki wyścig, „Nesweek” 2004, nr 5, s. 50–53. 
1109  E. Thomas, Prawdziwy wojownik, „Newsweek” 2004, nr 6, s. 48–49.
1110  Ibidem, s. 49.
1111  E. Thomas, Długi cień Wietnamu, „Newsweek” 2004, nr 8, s. 28–32.
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Tygodnik powrócił do tematu terrorystycznej organizacji Al-Kaida, ale 
z punktu widzenia Billa McRavena, dowódcy oddziału 121, odpowiedzialnego 
za ujęcie Husajna, a teraz nastawionego na schwytanie Bin Ladena. John Barry 
i Michael Hirsh opisują tego dowódcę jako osobę sprytną, przebiegłą, a jeden 
z jego znajomych wojskowych charakteryzuje go jako „najinteligentniejszego 
komandosa SEAL, jaki się w ogóle narodził”1112. Oddział McRavena ściga Bin 
Ladena, używając najnowocześniejszych technik i sprzętu informatycznego na 
świecie, bezzałogowych samolotów, które zawęziły obszar poszukiwania terro-
rysty. Według dziennikarzy Bill McRaven chce działać z pomocą pakistańskich 
wojsk przygranicznych, co sprawiłoby, że Bin Laden razem ze swoimi współ-
pracownikami zostaliby otoczeni z obydwu stron1113.

W numerze 13 z 2004 roku tygodnik powrócił do osoby Bin Ladena, tym 
razem analizując problem utrzymania sojuszniczych państw w walce z terro-
ryzmem. W Europie przetoczyła się fala demonstracji przeciwników wojny, 
kilkadziesiąt tysięcy ludzi protestowało w Wielkiej Brytanii, Niemczech czy 
Włoszech. Autorzy tekstu piszą, że te reakcje nie przeszły bez echa w Białym 
Domu, który postanowił zorganizować spotkanie dla przedstawicieli 83 kra-
jów, a prezydent Bush wygłosił przemówienie, podkreślające wkład sojuszni-
ków Ameryki w walkę z terroryzmem. „Każdy kraj pomaga w istotny sposób, 
a Ameryka jest dumna, że stoi z każdym z was w szeregu”1114. Jednakże państwa 
sojusznicze coraz wyraźniej chcą wycofać swoje wojska: np. Hiszpania. Ponad-
to prawo europejskie nie jest jeszcze tak restrykcyjne jak amerykańskie wobec 
terrorystów, dlatego podejrzani są szybko wypuszczani, co według dziennika-
rzy jest dla Amerykanów druzgocące. Jak dalej zachowa się Europa, to pytanie 
otwarte, a zagrożenie terrorystyczne jest już namacalne, co pokazał 11 marca 
w Hiszpanii.

Czy Amerykanie rzeczywiście zrobili wszystko, aby zapobiec wydarzeniom 
z 11 września? – zdają się cały czas pytać M. Isikof  i E. Thomas w artykule Kij 
w mrowisko. Dowody, które przytaczają, wskazują na to, że nie zrobiono wszyst-
kiego, za co nie tylko obecna administracja jest odpowiedzialna, ale także rzą-
dy Clintona i Busha Seniora. Taką przynajmniej tezę wysuwa Richard Clarke, 
amerykański koordynator działań antyterrorystycznych. Clarke udzielił takiej 
wypowiedzi „Newsweekowi”, telewizji CBS i oskarżenia te powtarza w swojej 
książce Przeciw wszystkim wrogom1115. Koordynator nie stawia siebie w bezkry-
tycznym świetle, ale argumentuje, że mimo jego wręcz obsesyjnych ostrzeżeń 
o zagrożeniu ze strony Al-Kaidy został zignorowany zarówno przez Clintona, 
Busha, jak i jeszcze w styczniu 2001 roku przez odpowiedzialną za bezpie-

1112  J. Barry, M. Hirsh, Wielkie polowanie, „Newsweek” 2004, nr 11, s. 29–32.
1113  Ibidem, s. 29. 
1114  M. Hirsh, M. Hosenball, Tę wojnę wygramy tylko razem, „Newsweek” 2004, nr 13, s. 24–26.
1115  M. Isikof, E. Thomas, Kij w mrowisko, „Newsweek” 2004, nr 13, s. 28.
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czeństwo narodowe Condolizę Rice. Administracja Busha odpiera te zarzuty, 
twierdzi, że to prezydent nie został poinformowany o podejrzeniu zamachów 
terrorystycznych. Dziennikarze „Newsweeka” uważają, że ta sprawa nie pozo-
stanie bez wpływu na kampanię wyborczą1116. 

Słowa Richarda Clarke’a wywołały wielką burzę, podobnie jak zeznania, 
które złożył przed amerykańską komisją ds. 11 września. Reporterzy „News-
weeka” wydają się trochę sceptyczni w ocenie Clarke’a, posługują się sondaża-
mi, które wskazują na dwudziestoprocentowe poparcie dla szefa biura do walki 
z terroryzmem, a pięćdziesiąt procent Amerykanów jest przekonanych, że pró-
buje on wybić się i zrobić karierę na tej tragedii1117. Argumentacja Clarke’a wy-
raźnie przeważyła nad kontratakami Białego Domu; koordynator podkreślał 
w czasie piętnastogodzinnego przesłuchania, że osobiście jeździł do tereno-
wych oddziałów FBI i alarmował jej zdziwionych pracowników pytaniem 
o przebywanie w ich mieście lub stanie agentów Al-Kaidy. Dziennikarze uwa-
żają, że komisja będzie musiała przygotować raport potwierdzający zaniedbania 
administracji i propozycje zmian zamykających luki systemowe wykorzystane 
przez terrorystów. 

Fareed Zakaria, szef  międzynarodowych wydań „Newsweeka”, w tekście 
Pobudka w piekle przeanalizował strategię walki w Iraku i przygotował listę błę-
dów popełnionych przez Amerykanów, jeszcze możliwych do naprawy. Pierw-
szy to brak wystarczającej liczby wojsk, które mają przenieść się od listopada 
poza Bagdad, a nowe irackie służby są bardzo pobieżnie sprawdzone i zdarzały 
się już przypadki dezercji. Drugi błąd to zła koordynacja wojsk państw sojusz-
niczych, m.in. w obszarze kontrolowanym przez Polaków władze amerykańskie 
zamierzają przeprowadzić kilka zatrzymań, a generał Bieniek nie wie jeszcze 
o tych zamiarach1118. Trzeci błąd to brak wsparcia dla irackich ugrupowań poli-
tycznych, którym władza amerykańska mogłaby przekazać władzę. Te działania 
mogą zdaniem redaktora zagwarantować stabilność w Iraku, w innym razie Ira-
kijczycy przestaną tolerować obecność obcych wojsk na swoim terenie.

Nowy tydzień w Iraku przyniósł jednak skandal w armii amerykańskiej, oka-
zało się, że część żołnierzy USA torturowała Irakijczyków i brutalnie znęcała 
się nad nimi psychicznie. Informacje, które zebrali J. Barry i R. Normand, po-
twierdziła m.in. generał Janis Karpiński, która nadzorowała jedno z więzień. 
Media arabskie natychmiast podchwyciły ten temat i, jak piszą dziennikarze, 
„[…] bombardują odbiorców obrazami źle traktowanych Irakijczyków”1119. 
Biały Dom wyraził ubolewanie z tego powodu, ale już powszechnie wiadomo, 
że w celu uzyskania informacji więźniów torturowano długimi przesłuchania-

1116  Ibidem.
1117  E. Thomas, M. Isikof, T. Lipper, Godzina prawdy, „Newsweek” 2004, nr 14, s. 28–31.
1118  F. Zakaria, Pobudka w piekle, „Newsweek” 2004, nr 17, s. 38.
1119  R. Normand, J. Barry, Plama na honorze, „Newsweek” 2004, nr 19, s. 26–28.
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mi, przerywając ich sen, bijąc i rozbierając ich do naga. Śledztwo jest już pro-
wadzone, drugie wszczęli również Brytyjczycy, po tym jak wyszedł na jaw także 
udział brytyjskich żołnierzy w torturowaniu. 

26. Podsumowanie cząstkowe publikacji dotyczących 
Rosji i USA z lat 2001–2004

– „Newsweek Polska” zdecydowanie wyróżnia się wśród magazynów opinii 
jako pismo społeczne, które poruszało dużo tematów z życia zwykłych 
mieszkańców Rosji. Publikacje dotyczące Rosji były przedrukowywane naj-
częściej z amerykańskiej edycji tygodnika.

– Po lekturze „Newsweeka” powstawał jednobiegunowy obraz świata i he-
gemonii Ameryki, która z jednej strony jest potęgą militarną, ale z drugiej 
strony jest krajem znienawidzonym w świecie, zwłaszcza w państwach arab-
skich, gdzie w największym stopniu dominują nastroje antyamerykańskie. 
Dziennikarze amerykańscy uznali za naiwne myślenie administracji Bu-
sha, że wygrana wojna w Iraku i usunięcie dyktatora gwałtownie wpłyną 
na wzrost zaufania do Ameryki w świecie. Dziennikarze krytycznie ocenili 
strategię działania Busha, który zastrasza, stanowczo „oczekuje” lub pod-
kreśla globalną potęgę wobec innych narodów. Jest to w ich opinii zacho-
wanie najgorsze z możliwych (stanowisko szefa międzynarodowych wydań 
„Newsweeka”). W 2004 roku tygodnik podkreślał zwiększanie się przepaści 
pomiędzy Ameryką a Europą; wojna handlowa ma być sposobem wymusze-
nia na Europejczykach zgody na uderzenie na Irak.

– Artykuły w „Newsweeku” często rozpoczynała historia osoby (tzw. human 
story), będąca wprowadzeniem do szerszego tła, jakiegoś problemu. Teksty 
„Newsweeka” mają charakter ujednolicony, opisowy i mieszczą się w pew-
nym schemacie, a także wyróżniają się uproszczonym, dość neutralnym ję-
zykiem.

– Amerykańscy dziennikarze „Newsweeka” najczęściej przenosili miejsce ak-
cji tekstów na Bliski Wschód, do krajów, w których ulokowane są interesy 
Stanów Zjednoczonych i gdzie toczy się wojna (Afganistan, Irak). W arty-
kułach amerykańskich dziennikarzy „Newsweeka” widać perspektywę glo-
balną i europocentryczną a nie polonocentryczną; publicyści dostrzegali 
pomiędzy Amerykanami a Europejczykami duże różnice kulturowe. Ame-
rykańscy dziennikarze nie opowiadali się za polską racją stanu, w ich artyku-
łach Polska pojawia się zwykle w kontekście informowania o innych krajach, 
zwykle jako uczestnik NATO lub rzadziej członek Unii Europejskiej.

– Polscy dziennikarze „Newsweeka” zajmowali się głównie stosunkami 
amerykańsko-polskimi, podczas gdy amerykańscy publicyści przedstawiali 
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głównie problemy i wydarzenia w Rosji lub w konfrontacji ze Stanami Zjed-
noczonymi jako głównymi aktorami międzynarodowych wydarzeń.

– Dla większości czytelników segmentu prasy opinii „Newsweek Polska” sta-
nowi najbardziej „tabloidalny” tygodnik, z uwagi na atrakcyjność wizualną 
artykułów i jego szatę grafi czną, która często dominuje nad tekstem, sche-
matycznie opracowanym według pewnego stylu, co powoduje, że można 
przewidzieć reakcję tygodnika na określone wydarzenie.

– Artykuły „Newsweeka” w odróżnieniu od znakomitych merytorycznie, bo-
gatych w informacje i zindywidualizowanych tekstów z magazynów poli-
tyczno-społecznych „Wprost” i „Polityka” z lat dziewięćdziesiątych cechują 
uproszczenia, opisowy charakter i mało skomplikowany język.

27. Wizerunek Rosji i Stanów Zjednoczonych w polskich 
tygodnikach opinii

(weryfi kacja hipotez badawczych i synteza obrazu)

Autorka postawiła sobie za cel teoretyczny pracy sprecyzowanie pojęcia wi-
zerunku prasowego państwa i zidentyfi kowanie czynników wpływających na 
budowanie jego obrazu, a za cel praktyczny analizę ewolucji wizerunku praso-
wego Rosji i Stanów Zjednoczonych na podstawie tekstów z tygodników opi-
nii: „Polityka”, „Wprost” i „Newsweek Polska”. Analiza jakościowa artykułów 
z lat 1992–1995 i 2001–2004 pozwoliła na zweryfi kowanie hipotez badawczych 
sformułowanych we wstępie książki:

Liczba artykułów z lat 1992–1995 dotycząca Rosji i Stanów Zjednoczonych, 
a przede wszystkim ich zawartość merytoryczna potwierdza hipotezę numer 
jeden, która opierała się na twierdzeniu o niezmiennym zainteresowaniu prasy 
opinii Rosją po 1991 roku (z dominacją artykułów poświęconych Rosji w „Po-
lityce”), i rozszerzającym się horyzontem prasy na Zachód, odzwierciedlającym 
zmiany w polskiej polityce zagranicznej.

Hipoteza numer dwa, która brzmiała: tygodniki „Polityka”, „Wprost” 
i „Newsweek Polska” lokowane są w tym samym segmencie prasy opiniotwór-
czej, często publikują odmienne tematycznie teksty, potwierdziła się. Jest to 
rezultat dotarcia dziennikarzy do różnych źródeł informacji określanych jako 
źródła formalne i nieformalne1120. Do formalnych należą źródła osobowe, któ-
rymi często były osoby o wysokim statusie społecznym, znane osoby publiczne, 

1120  Podział wprowadzony przez B. Fishera i W. Świerczyńską-Głownię z Uniwersytetu Jagielloń-
skiego w Krakowie. Badacze wprowadzili dalszy podział na źródła osobowe formalne, instytucjonalne, 
nieformalne osobowe i poznawcze. 
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pracownicy administracji państwowej oraz źródła instytucjonalne, którymi były 
depesze agencji prasowych, publikacje prasowe czy programy telewizyjne.

Największe różnice tematyczne pomiędzy „Wprost” i „Polityką” wynikały 
z dotarcia do nieformalnych źródeł osobowych, co wiązało się z umiejętnością 
zdobycia kontaktów przez dziennikarzy tygodników. Ostatnie źródło informa-
cji dla korespondentów stanowiły sytuacje zaobserwowane lub zasłyszane, któ-
re stawały się impulsem do przygotowania publikacji lub kontekstem, dygresją 
artykułu prasowego.

Ostatnia hipoteza postawiona we wstępie książki zakładała różne role prasy 
opinii w koncepcji deterministycznej, instrumentalnej i koncepcji współzależ-
ności dyplomacji i mediów. Pierwsza koncepcja, mówiąca m.in. o hamującej 
roli prasy opinii w polityce zagranicznej może zostać potwierdzona. Tygodniki 
„Wprost” i „Polityka” krytykowały źle prowadzoną politykę wschodnią, sugero-
wały polskim władzom inne rozwiązania. Tygodniki opinii sprzyjały natomiast 
proamerykańskiemu kursowi polskiej polityki zagranicznej, co wiązało się na-
turalnie z rozszerzeniem NATO o Polskę. Dziennikarze tygodników „Polityka” 
i „Wprost” podkreślali, że Stany Zjednoczone to niezwykle istotny sojusznik 
Polski, choć zdawali sobie sprawę, że w tej relacji nie ma identycznego sprzę-
żenia zwrotnego i Polska nie jest już tak ważna dla Stanów Zjednoczonych. 
Natomiast dziennikarze tygodnika „Newsweek” będącego edycją amerykań-
skiego magazynu przekazywali w artykułach odmienny geopolitycznie punkt 
widzenia od polonocentrycznego sposobu postrzegania świata przez „Wprost” 
i „Politykę”. W tygodniku „Newsweek” dało się odczytać wyraźnie poparcie 
dla interesów polityki zagranicznej rządu amerykańskiego. Z kolei koncepcja 
instrumentalna w tej hipotezie została sfalsyfi kowana, gdyż polskie władze nie 
czyniły w badanym okresie z prasy opinii instrumentu wdrożenia polityki za-
granicznej. Trzecia koncepcja mówiąca o współzależności dyplomacji i mediów 
jest trudna do zweryfi kowania, bo w przypadku Polski, USA i Rosji była różnie 
realizowana. Dziennikarze „Polityki” i „Wprost” nie zawsze wspierali działa-
nia MSZ, krytycznie odnosili się do sposobu prowadzenia polityki wschodniej 
lub bezmyślnego kopiowania wzorów amerykańskich. Z drugiej strony dzien-
nikarze nie dostrzegali innej alternatywy niż sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, 
które pomimo wewnętrznych problemów utrzymały status supermocarstwa. 

Niewątpliwie można sfalsyfi kować hipotezę, która w badanym przez autor-
kę okresie sprowadza prasowy wizerunek USA do jednoznacznie pozytywnego 
obrazu. Analiza wycinka czasowego z lat 1992–1995 pokazała USA jako kraj 
borykający się z problemami wewnętrznymi, bezrobociem, niespodziewanie 
dużą liczbą ludzi nieubezpieczonych zdrowotnie, kiepskim poziomem edukacji 
publicznej, co nie przystawało do obrazu mocarstwa zakorzenionego w men-
talności większości Polaków. Publicyści tygodników zwracali uwagę czytelni-
kom, że administracja waszyngtońska miała również skandale, takie jak afera 
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Whitewater, a wizerunek USA w Polsce jest przerysowany. Po objęciu władzy 
przez Billa Clintona stało się jasne, że prezydent musi najpierw rozwiązać pilne 
problemy wewnętrzne kraju, by móc wrócić do roli mocarstwa. Dziennikarzy 
„Wprost” uderzało szczególnie dwuznaczne zachowanie władz państwa, które 
z jednej strony starały się o utrzymanie wizerunku państwa walczącego o za-
chowanie pokoju na świecie, a z drugiej strony sprzedawały i dostarczały broń 
w różne miejsca na świecie. Niezrozumiała dla prasy była niespójna i dwu-
znaczna polityka zewnętrzna USA, które jednocześnie potępiały łamanie praw 
człowieka w Chinach, a równie często w wielu przypadkach tego problemu 
w ogóle nie dostrzegały. Publicyści tygodników opinii krytycznie odnieśli się 
do braku zdecydowanej reakcji USA wobec wojny w Czeczenii i braku stanow-
czego stanowiska wobec wprowadzenia nowych krajów do NATO, podnosząc 
argumenty, że kraj, który aspiruje do roli supermocarstwa i uważa się za świa-
towego policjanta porządku publicznego, nie może przyjmować takiej postawy. 
Dziennikarze tygodnika „Wprost” skrytykowali pierwsze sto dni reform Clin-
tona, opierając się na niepochlebnych głosach prasy amerykańskiej i sondażach 
opinii publicznej, w których ponad 70 procent Amerykanów źle oceniło kieru-
nek, w którym podąża ich kraj. Nie doszło do obiecywanego cudu pierwszych 
stu dni, dlatego tygodnik ocenił ten czas jako „największą polityczną klapę 
w historii amerykańskiej prezydentury”. Publicyści „Polityki” uwrażliwiali czy-
telników, by nie postrzegali bezkrytycznie USA i bezmyślnie nie kopiowali wzo-
rów amerykańskich, ponieważ Ameryka to kraj odmienny kulturowo, różniący 
się od Polski pod względem kultury polityczno-prawnej i wyznań religijnych. 
„Wprost” informował za dziennikarzami zagranicznymi o określeniu polityki 
prezydenta Clintona „stąpaniem po różach”, co widoczne było m.in. w strate-
gii niedrażnienia Rosji, która była zdecentralizowanym państwem atomowym, 
a której ewentualny rozpad niósłby ze sobą nieobliczalne konsekwencje. Z tego 
wynikał brak reakcji na wojnę w Czeczenii i uleganie Rosjanom w sprawie roz-
szerzania NATO. Ten kiepski wizerunek prasowy prezydenta uległ szybkiej po-
prawie wraz z utworzeniem obiecanych kilkuset tysięcy miejsc pracy dla obywa-
teli amerykańskich i spadkiem infl acji do poziomu najniższego od 15 lat.

Podobnie można sfalsyfi kować hipotezę, że wizerunek Rosji w tygodnikach 
opinii w latach 1992–1995 był jednoznacznie negatywny, ponieważ obraz ten 
ewoluował razem z wewnętrznymi i zewnętrznymi działaniami administracji 
państwowej. Nie zmienia to jednak ogólnego tonu artykułów, który w porówna-
niu do publikacji o Stanach Zjednoczonych można określić jako zdecydowanie 
pesymistyczny i krytyczny. To co przebija się na pierwszy plan w publikacjach 
prasowych to obawa Rosjan przed utratą wizerunku potęgi militarnej. Dlatego 
dla władz państwowych tak istotne znaczenie miały wielkie defi lady wojskowe 
oddające wielkość Rosji i niewygasłe ambicje imperialne. Obawa władz rosyj-
skich przed degradacją wizerunku była silniejsza od, niezwykle istotnych prob-
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lemów społecznych, takich jak bieda, szalejąca infl acja, bezrobocie i olbrzymia 
korupcja. Dla władz rosyjskich istotniejsza okazywała się realizacja zasady „le-
piej klepać biedę w kraju, którego każdy się boi”, a styl rządzenia jego przywód-
cy miał niewątpliwie bizantyjski charakter. W globalnej grze interesów liczył się 
tylko wizerunek Rosji, a nie maleńka Czeczenia i jej mieszkańcy. Dla rosyjskich 
wojskowych najważniejszym celem stało się odniesienie sukcesu militarnego 
w wojnie czeczeńskiej, a nie dążenie do pokoju. Dlatego dziennikarze „Wprost” 
i „Polityki” ciągle powracali w swoich tekstach do mocarstwowego charakteru 
Rosji, przyrównując kraj do „niedźwiedzia, który nigdy nie śpi”, i analizowali 
nowe niepokojące sygnały neoimperialne. O ile na krótko prasa opinii entuzja-
stycznie podchwyciła wypowiedź prezydenta Jelcyna „zezwalającą” na wejście 
Polski do NATO, to już wycofanie się prezydenta z tego stanowiska po po-
wrocie do kraju ponownie ochłodziło ton publikacji prasowych. Jak się okaza-
ło, Rosja nie chciała mieć sąsiadów w pakcie, w którym sama nie uczestniczy, 
a NATO w mentalności Rosjan było agendą imperializmu zagrażającą inte-
resom państwa. Nie dziwi zatem krytyczna ocena prasy opinii, która widząc 
chwiejną decyzyjność władz rosyjskich, określała Rosję skorumpowanym reżi-
mem o bardzo niskiej kulturze prawno-politycznej. Sami Rosjanie – rozmówcy 
dziennikarzy – przyznawali, że Rosja ma inną specyfi kę niż Polska, jest wielka 
obszarowo, zróżnicowana etnicznie, a naród rosyjski nie ma psychiki rynkowej. 
Dziennikarze dostrzegali podwójną moralność władz państwowych i uwikłanie 
Rosjan w spory na różnych szczeblach administracyjnych zarówno w stolicy 
państwa, jak i w regionach. Ten ciemny, pesymistyczny obraz Rosji potęgowały 
ciągłe informacje o trudnym przebiegu zmian polityczno-gospodarczych Ro-
sji, które straszyły czytelników swoją nieprzewidywalnością, a dodatkowo były 
wspierane argumentami o bolesnych doświadczeniach historycznych z Rosją.

Wiele z tych mechanizmów politycznych i sposobów zarządzania najwyż-
szych władz rosyjskich nie uległo zmianom przez następne lata, o czym można 
się przekonać czytając artykuły z tygodnika „Newsweek Polska” z 2001 roku i lat 
następnych. Dziennikarze magazynu informowali, że w Rosji kwitnie korupcja, 
a prezydent Putin rządzi krajem w stylu bizantyjskim. Zachowanie prezydenta 
i jego administracji tygodnik oceniał jako nieprzewidywalne, a szczególny nie-
pokój publicystów wzmagała rosnąca aktywność rosyjskich służb specjalnych 
nie tylko w samym kraju, ale również poza jego granicami. Dziennikarze tygo-
dnika podkreślali, że Putin zdaje sobie sprawę ze swojego złego wizerunku, 
dlatego dla jego poprawy zdecydował się na wykorzystanie Internetu i agencji 
public relations. Działania PR weszły na stałe do harmonogramu poczynań władz 
i dyplomacji rosyjskiej po krytycznej wypowiedzi prezydenta Putina o „braku 
korespondencji pomiędzy rzeczywistym a medialnym obrazem Rosji w świe-
cie”. Równie istotne dla artykułów dotyczących Rosji i jednocześnie charakte-
rystyczne dla „Newsweeka” było pokazywanie kraju z perspektywy zwykłego 
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obywatela, a nie tylko ważnych ofi cjeli, co powodowało, że artykuły tygodnika 
były odmienne w odbiorze, wyróżniały magazyn jako zdecydowanie społeczny. 

To, co z kolei uderzało w publikacjach prasowych „Newsweeka” dotyczą-
cych Stanów Zjednoczonych, to wykreowany i często przerysowany wizeru-
nek prezydenta Georga Busha. Patetyczny wręcz ton artykułów amerykańskich 
dziennikarzy pod adresem prezydenta i żołnierzy amerykańskich walczących 
w Iraku zaskakiwał polskiego czytelnika nieprzyzwyczajonego do prasy ocenia-
jącej w superlatywach. Taki ton wypowiedzi wynikał również z przyjęcia przez 
„Newsweek Polska” innych kryteriów selekcji dziennikarskiej, które koncentro-
wały się wokół tematów istotnych z amerykańskiego punktu widzenia. Potwier-
dza to z kolei hipotezę o kształtowaniu rzeczywistości prasowej, a nie pokazy-
waniu jej w sposób lustrzany. Artykuły „Newsweeka” od 2001 roku nie były już 
tak pogłębione analitycznie i nasycone informacyjnie jak publikacje „Wprost” 
czy „Polityki” z lat dziewięćdziesiątych. Od strony warsztatowej zmieniły się ar-
tykuły dziennikarskie, zdominowane przez zdjęcia i rozbudowaną ikonografi kę, 
jak również zmieniły się nawyki czytelników prasy opinii, którzy przyzwyczaili 
się do szybkiej, krótkiej informacji ujętej w określone ramy interpretacyjne.
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Zakończenie

Prasowy obraz Rosji i Stanów Zjednoczonych, który wyrasta po lekturze tygodni-
ków opinii to wizerunek niepełny, wykreowany, ukształtowany językowo i kultu-
rowo. To wizerunek narzucający czytelnikom interpretację rzeczywistości, odda-
jący sposób myślenia polskich dziennikarzy, a w przypadku „Newsweeka” także 
amerykańskich publicystów. Struktura obrazu prasowego Rosji i Stanów Zjed-
noczonych opierała się na takich kategoriach jak wydarzenia, ludzie, stereotypy 
narodowe czy uniwersalnych wartościach takich jak wolność czy pokój. Ponieważ 
była to struktura wyselekcjonowana przez dziennikarzy i redaktorów, ostateczny 
obraz kraju mógł być odbierany jako zniekształcony, zabarwiony poglądami re-
dakcji lub dziennikarzy, a przez to tendencyjny. Również dziennikarze i redakto-
rzy tygodników opinii mogli mieć świadomość, że są manipulowani przez agencje 
public relations, przez co czytelnicy mogli odbierać obraz państw jako odczuwalnie 
wypaczony. Dla dziennikarzy i publicystów najważniejsze stało się przekonanie 
czytelnika do przyjęcia akceptowanej przez nadawcę hierarchii wartości. Dlatego 
tygodniki opinii wykorzystywały takie gatunki dziennikarskie jak komentarz, wy-
wiad czy felieton mocno nasycone słownictwem nacechowanym wartościująco. 
Większość tekstów w tygodnikach opinii cechował styl perswazyjny nakierowany 
na ukształtowanie określonego punktu widzenia opinii publicznej. W efekcie in-
tencjonalnie wpływano na stałych czytelników tego segmentu prasy. 

Opiniotwórczość tygodników społeczno-politycznych jest rezultatem 
utrzymywania wysokiego poziomu informacyjnego i merytorycznego publika-
cji prasowych. Czytelnicy prasy opinii stanowią grupę ludzi wykształconych, 
doświadczonych zawodowo, a przez to dobrze poinformowanych w wielu dzie-
dzinach, co sprawia, że oczekują oni uzyskania informacji zweryfi kowanych 
i wiarygodnych. Informacje, które odczytywał czytelnik z publikacji prasowych 
dotyczących Rosji i Stanów Zjednoczonych, mogły być również selektywnie 
odbierane i niezgodne z pewnymi poglądami politycznymi, co mogło rodzić 
rozdźwięk, dysonans poznawczy. Skala oddziaływania prasy opinii w tym zakre-
sie jest jednak trudna do zmierzenia. Tygodniki opinii miały i nadal posiadają 
swoje stałe audytoria czytelnicze o określonych poglądach politycznych, zbież-
nych z linią programową czasopism, dlatego znacznie częściej oddziaływały na 
przyjmowanie pewnych idei i poglądów reprezentowanych przez czasopismo 
niż budziły rozdźwięk. Nie zmienia to jednak faktu ważnej i potrzebnej obec-
ności tygodników opinii na polskim rynku prasowym, które wypełniając funk-
cję informacyjno-kontrolno-edukacyjną pomagają polskim czytelnikom zrozu-
mieć procesy rządzące prawidłowościami funkcjonowania władzy i sposobu 
myślenia Rosjan i Amerykanów.
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SUMMARY

The image of the United States and Russia in the Polish 
weeklies

The purpose of  the Ph.D. thesis is to analyze publications regarding the United 
States and Russia in three Polish weeklies: “Polityka”, “Wprost” and “Newsweek 
Polska”. I am going to analyze the period of  1991–1995 and 2001–2004. My 
choice of  titles is intentional: these are three leading weekly news magazines 
with the largest circulation in Poland. News magazines are great sources of  up 
to-date information. They cover all current events, national and international 
news, political and social leaders, business, movies, books and more with well-
researched, incisive writing. In general, the image of  another country is very 
important to people who create Polish foreign policy. News weeklies help to 
understand the mentality and character of  a foreign country, they show what it 
is like and what it represents.

The opinion magazines, unlike television or radio, enable a deeper analytical 
perception. As a result, newspaper articles shape a line of  thought in referen-
ce to the abovementioned two countries, the United States and Russia, in the 
Polish society. Polish press studies still lack a comprehensive study concerning 
the image of  the United States and Russia, but simultaneously the number of  
publications devoted to those  countries indicate that they play a key role in 
world politics in the eyes of  our journalists. In media effects research, relatively 
little attention has been paid to how news is framed, and even less has been written 
on the political consequences of  news media. 

Briefl y speaking, at the beginnig of  the 1990’s it was the Russian subject 
matter that predominated on the foreign desks of  Polish newspapers, which 
was connected with Poland’s strong political and economic dependence on the 
Soviet Union. After the collapse of  the Soviet Union, the Polish press turned 
its attention to the West, and Polish correspondences from the US started to 
appear more frequently. In the paper, I put forward a hypothesis that the press 
images of  the United States and Russia are simplifi ed and schematic  (good 
image of  the US, bad image of  Russia). On the other hand, foreign correspon-
dents who work in Poland say that the international desk in the Polish press 
stands on a high level in comparison with,  for example, American press.

My Ph.D. dissertation presents a content analysis of  three leading weekly 
magazines, in order to examine how Polish press reported on Russia and Ame-
rica. The key question posed in the paper is about the way Polish press com-
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municates international news and about the consequences of  this message. The 
content analysis reveals what issues and themes are considered newsworthy by 
the press. 

The questions I am going to answer in my Ph.D. thesis are:

– What are the ways in which major stories and international news are re-
ported?

– How have the political changes and restructuring of  national and inter-
national media systems affected the reporting of  foreign news?

– Which patterns of  international news have remained stable and which 
have changed?

– What was the number of  magazine stories and what were the topics of  
these stories (quality analysis)?

– How do Polish journalists select, structure and prioritize news about in-
ternational affairs?

– What are the political consequences of  the news media?
– What impressions does an average Polish reader have while reading the 

articles? Does he or she develop a positive, negative or neutral opinion 
about Russia and the United States?

News magazines have changed in recent years and so have the themes of  
news stories. The number of  pages  devoted to international affairs has incre-
ased signifi cantly after the collapse of  the Soviet Union in 1991. The coverage 
of  economic stories regarding the US and Russia has remained fairly low, while 
the coverage of  international political events has increased sharply in recent 
years. Even though all the magazines belong to the same branch of  the press, 
data indicates that they  differ from one another and only in some ways might 
they be analogous.

 Russia and America in the eyes of “Wprost”, “Polityka”
and “Newsweek Polska”

It would be a mistake to assume that media are objective and neutral. Dif-
ferences in perspective emerge, sometimes slight or sharp, matching up the 
ideology of  each news magazine. To get a sense of  how newsmagazine jour-
nalism has changed, I looked at the content of  the three weeklies. It is gene-
rally recognized that ‘images’ which national groups have of  one another are 
unrealistic.1 Nevertheless,  they are accepted at least partially and form the basis 

1  The term ‘image’, although a semantically diffi cult one, has gained a solid meaning and is basically 
synonymous with „stereotype”, „generalized picture”, etc. It is a composite of  impressions, opinions 
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of  opinions and attitudes and, more importantly, affect international relations. 
Also, it is clear that magazines run stories which they believe to be important 
issues by paying attention to some problems and ignoring or paying minimal 
attention to others. I looked deeper at every aspect of  the reporter’s craft: gat-
hering information; conducting interviews; framing stories; and working with 
editors and photographers.

The fi nal stage of  the thesis tries to answer the question about the conse-
quences of  newsmaking and what people (readers) actually learn from news 
stories. The content analysis consists of  the following categories of  items rela-
ted to the US and Russia:

– hard news, features, soft news,
– opinion articles, profi les.
News stories are basically divided into two types: soft news and hard news. 

Hard news refers to up-to-the-minute news which are reported immediately 
and affect many people; the primary job of  the media is to report them as 
they happen. Soft hews is background information, human interest or enter-
tainment. Features contain an element of  news but their main function is to 
entertain or educate.

Length of the stories 

– An in-depth study showed that the three magazines had a similar overall 
space or news hole.

– In all the magazines short stories dominated, half  of  them being less 
than 500 words.

– The place of  the article in a newspaper is a measure of  its importance 
(front page vs. last page).

Sourcing of the image

– There are some differences between the magazines in sourcing.
– There are three categories of  articles: those written by the editorial staff, 

those written by editors, those written by outside contributors and those 
bought from one of  the three world news agencies – Polish Press Agen-
cy, Associated Press, Interfax, ITARR-TASS. 

and attitudes that form an overall or dominant „representation”. The images of  the US in Ten Mexican 
Dailies [in:] Journalism Quarterly, Spring 1962.



Wizerunek Rosji i Stanów Zjednoczonych w polskich tygodnikach opinii po 1991 roku306

CONCLUSIONS

(by setting the three papers against each other in a sustained
comparison)

– Short information about the US or Russia as reported in the three maga-
zines was predominantly neutral but when it came to Russia negative 
aspects were emphasized more frequently than positive ones. 

– “Newsweek” is a lighter magazine, more oriented toward lifestyle and ce-
lebrity coverage, more likely to publish stories that contain an emotional 
component. 

– In „Wprost”, rather than lifestyle, the second most common cover topics 
were domestic social issues or historical matters (like Katyń or Russian/
American economy).

– Articles on Russia and the US appeared in almost every issue of  “Wprost” 
or “Newsweek”, in the columns called ‘The World’, ‘Dossier’ or ‘Profi le’.

– A noticeable tendency in the three weeklies, especially at the beginning 
of  the 1990’s, was to view Russia in imperial categories.

– Geographically, the articles devoted to Russia were usually concerned 
with Moscow and Petersburg, but  also with Kaliningrad, for military 
and economic reasons. There is a visible line between Europe and Russia  
(the line is called ‘the East’).

– “Newsweek” uses simplifi ed language in opposition to “Polityka,” be-
cause it tries to gain the favor of  young readers.

– “Newsweek” is mostly a social magazine, it touches more upon social 
themes and events, forecasting rather than analyzing the previous week’s 
events. “Wprost” and “Polityka” write fi rst of  all about politics and eco-
nomy.

– “Newsweek” has become the least conservative or serious, while “Polity-
ka” locates itself  at the other end of  the spectrum, with “Wprost” lying 
in between.

– “Polityka” is the most information-laden, the most likely to highlight 
traditional hard news topics and to report in a neutral manner. 

– As for photos: an important part of  articles are photos with captions, 
which are primarily subject to visual perception and are basically suppo-
sed to characterize the content of  the article in a balanced way. „Wprost” 
seems to be the most sensational, while “Polityka” seems to be the most 
traditional of  the newspapers.

– The three magazines supplemented information provided in the periods 
analyzed;  they developed a niche by summarizing news and created a uni-
que interpretative style of  reporting. 
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