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Wzrost znaczenia wizerunku państwa w świecie nabrał w ostatnich latach dużego 
znaczenia. Stabilna sytuacja polityczna i ekonomiczna kraju to dwie zasadnicze sfe-
ry, które wpływają na pojawienie się m.in. nowych inwestycji zagranicznych, dlatego 
tak ważne jest dbanie o wizerunek w świecie. 

Informacje dotyczące Rosji dominowały w polskich serwisach zagranicznych 
jeszcze na początku lat 90., co wynikało z silnego politycznego i gospodarczego 
uzależnienia Polski od ZSRR do 1991 r. Choć od tego czasu prasa opinii poszerzyła 
swój horyzont na Europę Zachodnią, USA i inne państwa, to tematyka rosyjska nadal 
pozostaje w kręgu jej zainteresowań.

Publikacje magazynów opinii w syntetyczny sposób informują o wydarzeniach 
ubiegłego tygodnia w Rosji, a także prognozują w sprawach polityczno-społecznych. 
To, co odróżnia je od artykułów prasy codziennej, to styl interpretujący, fakty obu-
dowane w szerszy kontekst pozwalający czytelnikowi na pogłębioną percepcję tre-
ści. W prasie codziennej informacje zagraniczne charakteryzuje zwykle niewielki 
rozmiar, detal, bez wnikania w szersze związki przyczynowo-skutkowe, co wynika 
z pełnionej przez nią zasadniczej funkcji informacyjnej.

„Wprost” i „Newsweek Polska” należą do najważniejszych tytułów wśród tygo-
dników opinii na polskim rynku prasowym. Autorka wybrała te tygodniki celowo, po-
nieważ są to czasopisma o najwyższych nakładach i sprzedaży w segmencie magazy-
nów polityczno-społecznych, a jednocześnie najwyżej ocenianie w sondażach opinii, 

1 Artykuł stanowi fragment przygotowywanej pracy doktorskiej dotyczącej wizerunku Rosji i Sta-
nów Zjednoczonych w polskich tygodnikach opinii po 1991 r. (na podstawie publikacji „Polityki”, 
„Wprost” i „Newsweeka”). W tym artykule analizowane są publikacje z lat 2000–2004, czyli pierwszej 
kadencji prezydenta Władimira Putina. 
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jaką mają te czasopisma wśród Polaków2. 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 opinii 
Polaków?” 29% ankietowanych odpowiedziało, że jest to „Polityka”, 16% „Wprost”, 
13% „Newsweek”. W grupie wiekowej od 20 do 24 lat tytuły otrzymały inną pozycję 
w sondażu: „Newsweek” 29% głosów, „Polityka” 22%, a „Wprost” 21%3.

Wstępem do analizy publikacji jest defi nicja wizerunku prasowego kraju, zna-
czenia stereotypizacji w postrzeganiu Rosji i roli mediów w zakresie informowania 
o wydarzeniach zagranicznych. Pierwsza część artykułu ma charakter problemowo-
-metodologiczny, druga część jest analizą jakościową artykułów dotyczących Rosji 
opublikowanych w latach 2000–2004. Z uwagi na obszerny materiał prasowy autorka 
weźmie pod uwagę wybrane artykuły, które mogą świadczyć o istnieniu pewnych 
tendencji charakterystycznych dla tego segmentu prasy. Analiza porównawcza publi-
kacji pozwoli odnaleźć podobieństwa i różnice w selekcji i przekazie informacji, które 
występują między tygodnikami społeczno-politycznymi, jak również odsłoni obraz 
Rosji, który powstaje po lekturze artykułów w świadomości polskich czytelników. 

Zagadnienie wizerunku prasowego kraju

Wizerunek ma bardzo zbliżone pole semantyczne do wyrazu obraz, dlatego w tym 
artykule będzie stosowany synonimicznie. Wizerunek, według Uniwersalnego Słow-
nika Języka Polskiego, to: „czyjaś podobizna, wyobrażenie czegoś, portret, obraz”, 
„sposób, w jaki dana osoba lub rzecz jest widziana i przedstawiana(...)”4. Według 
Słownika Wyrazów Obcych, to „(...) wizerunek jakiejś osoby lub instytucji tworzony 
przez inne osoby lub środki przekazu”5.

Wizerunek kraju nie jest czymś stałym, zmienia się wraz z działalnością państwa 
na arenie międzynarodowej, aktywnością rządu i prezydenta, jest również sposobem 
interpretacji rzeczywistości danego kraju. 

Obraz państwa można podzielić na dwie kategorie:
1.  „Jednolity, stabilny zbudowany ze stałych wartości, takich jak historia, geo-

polityka, miejsce wartości w systemie kulturowo-cywilizacyjnym w globalnej 
przestrzeni”.

2 Dla przykładu, nakład „Wprost” w 2002 r. wyniósł 336 208 egz., sprzedaż 188 119 egzemplarzy. 
Nakład „Newsweeka” wyniósł 411 869 egz., a sprzedaż 251 630 egzemplarzy. Źródło: Komunikat Za-
rządu Związku Kontroli Prasy o wysokości nakładów i dystrybucji pism kontrolowanych przez ZKDP 
w 2002 roku, http://www.zkdp.pl/upload/1147291814Komunikat%20ZKDP%20za%202002%20rok.pdf 
(dostęp: 03.11.2008).

3 Tygodnik Polityka kształtuje opinie, http://www.medianews.com.pl/info_media1399.php3 (dostęp: 
03.11.2008).

4 Uniwersalny Słownik Języka Polskiego, pod. red. S. Dubisza, t. 3: O–Q, Warszawa 2003, s. 37–38.
5 E. Sobol, Słownik wyrazów obcych, Warszawa 1996, s. 462.
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2.  „Obraz krótkoterminowy, zmienny, aktualny, składający się głównie z mate-
riałów środków masowego przekazu, narodowych kontaktów itd. (...) W ten 
sposób kształtowanie wizerunku jakiegoś państwa zachodzi paralelnie na 
dwóch poziomach: ofi cjalnym i prywatnym, opartym na indywidualnej per-
cepcji kraju i jego narodu”6.

Uproszczenie obrazu w prasie wynika z niemożliwości przedstawienia wszyst-
kich wydarzeń, które miały miejsce w danym kraju. Amerykański dziennikarz Walter 
Lippman, defi niując strukturę wiadomości, napisał, że musi mieć ona wartość (ang. 
news value), która spowoduje, że wiadomość spotka się z zainteresowaniem czytel-
ników. Czynniki, które mogą mieć również wpływ na zainteresowanie czytelnika in-
formacją zagraniczną, to geografi czna bliskość kraju, zaskoczenie, osobiste zaanga-
żowanie w wydarzenie lub konfl ikty7. Niemiecki badacz komunikowania masowego 
Michael Kunczik uznaje za czynniki decydujące o pojawieniu się informacji o danym 
kraju politykę, ekonomię (poziom PKB, indeks rozwoju gospodarczego), wielkość 
państwa, liczbę ludności, bliskość językową i odległość (im dalej jest położone pań-
stwo, tym częściej relacje dotyczą jego elit)8. Ważnym czynnikiem może być również 
wielkość danej gazety, w której informacja jest publikowana, ponieważ „im większy 
dany dziennik, w tym mniejszym stopniu wykorzystywane są wiadomości uzyskiwa-
ne z agencji prasowych”9.

Uproszczenie lub zniekształcenie obrazu wizerunku państwa w prasie może mieć 
również inne źródła. Może wynikać ono z limitu miejsca (ilości znaków ze spacjami) 
przeznaczonego w serwisie zagranicznym i publikowanej sąsiadująco reklamy, która 
jest źródłem utrzymania gazety. Również stanowisko ideologiczne tygodnika może 
wpływać na strukturę informacji zagranicznej i na eksponowanie pewnych informa-
cji politycznych przy nieuwzględnianiu innych. 

Informowanie o wydarzeniach ze świata, zdaniem Romana Bartoszcze, leży 
w sferze zobowiązań mediów funkcjonujących w systemie demokratycznym. Na-
ukowiec podkreśla, że „dostęp do informacji jest szczególnie ważny w sprawach 
zagranicznych, gdzie fakty i opinie nie mogą być zweryfi kowane przez osobiste do-
świadczenie. Media są w tej sferze istotnym źródłem uzyskiwania informacji oraz 
wiedzy, która może być modyfi kowana przez interpersonalne kontakty”10. Jest to tym 
ważniejsze, że szersze audytorium nie jest w stanie dotrzeć do informacji zagranicz-
nych, które z jakichś powodów nie zostały ujawnione.

Jak widać, na wizerunek państwa w prasie składa się wiele elementów: „Obraz 
państwa może być defi niowany jako reprezentacja pozytywnej lub negatywnej po-
zycji w mediach w kategoriach historycznych, politycznych, ekonomicznych, mi-

6 А.И. Юрьев, Образ России в общественном сознании Индии в прошлом и настоящем, т. 1, 
Санкт-Петербург 2003. 

7 M. Kunczik, Wprowadzenie do nauki o dziennikarstwie i komunikowaniu, Warszawa 2000, s. 117.
8 Ibidem, s. 112.
9 Ibidem, s. 116.
10 R. Bartoszcze, Integracja europejska w prasie polskiej [w:] Państwa Europy Środkowowschodniej 

w drodze do Unii Europejskiej. Rola mediów, Rzeszów 2002, s. 111.
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litarnych, dyplomatycznych i religijnych”11. Publikacja informacji o innym pań-
stwie wpływa na wyobrażenia czytelników o nim, jest więc wizerunek zjawiskiem 
zmiennym, dynamicznym12. Takie też głosy można spotkać wśród badaczy mediów: 
„Medialny obraz świata jest raczej wykreowany, upowszechniony i narzucany niż 
współtworzony”13.

Stereotypizacja wizerunku państwa

Wizerunek państwa często umacniają stereotypy, które są powielane przez środki 
masowej komunikacji. Pisząc o wizerunku Rosji, warto zwrócić uwagę na to, w jaki 
sposób Rosjanie są oceniani w badaniach socjologicznych przez społeczeństwo pol-
skie, którego częścią są przecież dziennikarze i redaktorzy kształtujący sądy i opinie 
na ich temat: „(...) przesądy i stereotypy czy też obraz świata samego reportera prze-
nikają do przekazywanej relacji, w tym do określonych zjawisk, i nie poddawane są 
krytycznemu osądowi, ale uchodzą za kulturowe oczywistości” – podkreśla Michael 
Kunczik14. Naukowiec zwraca uwagę, że różnicę między stereotypem a wizerunkiem 
można sprowadzić do rozgraniczenia statyczno-dynamicznego: „stereotyp jest z góry 
przypisany, a wizerunek tworzony i zmieniany”15. 

Strukturę percepcyjną różnych narodowości wśród społeczeństwa polskiego 
zbadał profesor Jan Błuszkowski z Uniwersytetu Warszawskiego. Pojęcie struktura 
percepcyjna narodu oznacza cechy przypisywane danemu narodowi, które są ukryte 
i mogą zostać zrekonstruowane tylko na drodze empirycznej16. Badania pokazały, że 
Polacy rozróżniają w swojej percepcji kilka typów narodów. Wyniki badań dotyczące 
Rosjan są następujące: „(...) uważamy, że są oni ludźmi biednymi, niegospodarny-
mi, leniwymi, nieprzedsiębiorczymi, bałaganiarskimi, niedbającymi o czystość i po-
rządek. Z kolei w dziedzinie mentalnościowej postrzegamy jako ludzi zacofanych 
i niewierzących. Natomiast sylwetkę moralną Rosjan odtwarzamy za pomocą okre-
śleń: nieuczciwy, bez honoru i niemoralny”. Te opinie potwierdzają również sondaże 
przeprowadzone przez inne instytucje badawcze z lat 1994 i 1996, które ujawniły, że 
„Polacy widzą Rosjan jako ludzi zaborczych, skłonnych do panowania nad innymi”17. 

11 N. Saleem, U.S. Media Framing of Foreign Countries Image: An Analytical Perspective, „Cana-
dian Journal of Media Studies”, vol. 2(1), s. 136, www.cjms.fi ms.uwo.ca/issues/02-01/saleem.pdf (do-
stęp: 03.11.2008).

12 Ibidem, s. 136.
13 T. Piekot, Obraz świata w polskich wiadomościach dziennikarskich [w:] Kreowanie światów w ję-

zyku mediów, pod red. P. Nowaka, R. Tokarskiego, Lublin 2007, s. 70.
14 M. Kunczik, op.cit., s. 119.
15 M. Ryniejska-Kiełdanowicz, Kształtowanie wizerunku Polski w Unii Europejskiej [w:] Kształtowa-

nie wizerunku, pod. red. B. Ociepki, Wrocław 2005, s. 13.
16 J. Błuszkowski, Stereotypy narodowe w świadomości Polaków, Warszawa 2003, s. 118.
17 W. Derczyński, Nasz stosunek do innych narodów, Komunikat z badań CBOS, Warszawa 1994, 

s. 14–15; Stosunek Polaków do innych narodowości, Komunikat z badań CBOS, Warszawa 1996, s. 10.
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Krótki profi l tygodników „Wprost” i „Newsweek Polska” 

Analizę tekstów prasowych warto poprzedzić wyjaśnieniem, jaką pozycję zajmują 
wybrane tygodniki w segmencie prasy opinii. 

Tygodnik „Wprost” rozpoczynał jako tygodnik regionalny w Poznaniu w 1982 r. 
z czterdziestotysięcznym nakładem. W roku 1989 redakcja przeniosła swoją siedzibę 
do Warszawy. Stanisław Nowak z Ośrodka Badań Prasoznawczych napisał w 1993 r. 
w publikacji poświęconej magazynowi, że „w dość licznej rodzinie czasopism «opi-
nii» 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 sumie) lokal-
nego 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”18. Tygodnik w latach 90. osiągał 
nawet sprzedaż około 370 tys. egzemplarzy rocznie, dziś jest to średnio liczba około 
150 tysięcy. Niedawno magazyn obchodził swoje 25-lecie. Jego wieloletni redaktor 
Marek Król powiedział w wywiadzie telewizyjnym, że „tygodnik musi mieć swoją 
dynamikę, a «Wprost» jest kontrowersyjny, przekorny i to stanowi jego siłę”19. Pis-
mo jest wydawane przez Agencję Wydawniczo-Reklamową Wprost, która ma status 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

„Newsweek Polska” pojawił się na polskim rynku prasowym 3 września 2001 r. 
jako piąta nieanglojęzyczna edycja amerykańskiego tygodnika „Newsweek”. Tygo-
dnik jest wydawany na podstawie umowy licencyjnej między Newsweek Interna-
tional Inc. i fi lią niemieckiego koncernu Axel Springer Polska. Wiesław Podkański, 
prezes koncernu w Polsce, komentując wejście magazynu, powiedział w wywiadzie 
dla „Press”, że „badania rynku pokazały, że jest tu jeszcze miejsce, a nawet zapo-
trzebowanie na trzeci tytuł społeczno-polityczny inny niż np. «Polityka» i «Wprost». 
Spróbowaliśmy więc zrobić tygodnik, który będzie pisał o polityce, ale nie będzie 
jej kreował”20. Pierwszym naczelnym magazynu został Tomasz Wróblewski, kore-
spondent m.in. Radia Wolna Europa z Waszyngtonu i radia RMF FM. Wróblewski 
w rozmowie z „Press” w 2001 r. wyjaśnił, że „Newsweek” różni się od tygodników 
społeczno-politycznych, ponieważ „nie analizujemy wydarzeń minionego tygodnia, 
lecz opisujemy zjawiska, prognozując, co może się zdarzyć w przyszłości. Szerzej 
traktujemy tematy społeczne, kulturalne”21.

18 S. Nowicki, Tygodnik „Wprost” – jego czytelnicy i pozycja na rynku prasowym, Kraków 1993, 
s. 13.

19 Wywiad z okazji jubileuszu tygodnika „Wprost” z Markiem Królem – 25 lat „Wprost”, http://
www.interia.tv/rozne/1021717 (dostęp: 28.10.2008).

20 B. Drozdowska-Wolska, News na rynku, „Press” 2001, nr 8, s. 26.
21 Ibidem, s. 27.
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Publikacje prasowe „Newsweeka” i „Wprost” dotyczące Rosji 
z lat 2000–2004

Zarówno krótkie informacje, jak i dłuższe artykuły o Rosji publikowano w każdym 
lub w co drugim numerze tygodników. Wielkość państwa (Rosja jest pod względem 
powierzchni największym krajem na świecie), związki historyczne z Polską i bli-
skość językowa również wpływają na zwiększoną obecność w prasie opinii. Często-
tliwość pojawiania się wiadomości prasowych świadczy o tym, że prasa opinii uważa 
Rosję za jednego z najważniejszych graczy na arenie międzynarodowej.

„Wprost” o Rosji 

W tygodniku widoczna jest tendencja do pisania o Rosji w kategoriach imperialnych, 
zwłaszcza w odniesieniu do historii. Publicyści gazety dość jednoznacznie oceniali 
nowego prezydenta Putina w 2000 r., określając go: Lex Putin, Władimir Mocny, Pu-
tin I Wielki. Te i inne tytuły nie pozostawiają złudzeń – nowy rządzący wykorzystuje 
każdą chwilę, by pokazać się jako człowiek silny22. Witold Laskowski pisze w Repub-
lice absolutnej, że prezydent Jelcyn w 1993 r. powiedział do przywódców rosyjskich 
regionów: „bierzcie tyle władzy, ile zdołacie przełknąć”, a teraz Putin zdecydował się 
na odebranie tej władzy i podzielił Rosję na siedem wielkich regionów federalnych23. 
Grzegorz Ślubowski w Okruchach Imperium pisze, że konsekwentne działania Puti-
na w republikach zahamowały tendencje odśrodkowe24. Putin w Rosji jest porówny-
wany do Napoleona – podkreślają Maria Graczyk i Witold Laskowski w Powrocie 
Rosji, polityka zagraniczna stoi na szczycie hierarchii Kremla ze Wspólnotą Nie-
podległych Państw. Analitycy z Ośrodka Studiów Wschodnich z Warszawy oceniają, 
że te zmiany niosą więcej niepokojów niż nadziei25. Grzegorz Ślubowski w tekście 
Bojarzy Putina podkreśla, że prezydent walczy z oligarchami, w czym ma ogromne 
poparcie ludzi, i tworzy własną oligarchię, właściwie „można mówić o powstaniu po-
litycznej klasy putinowców”26. Putin jest na tyle wiarygodny w swoich działaniach, że 
Rosjanie uwierzyli, iż prezydent może być reformatorem na miarę Piotra Wielkiego 
– czytamy w tekście Putin I Wielki27. Publicyści „Wprost” jednoznacznie negatywnie 
ocenili postawę Putina po katastrofi e rosyjskiego okrętu atomowego „Kursk”, który 
zatonął w sierpniu 2000 r. Tomasz Lis w felietonie Cena krwi pisze: „Na Wschodzie 
ludzi nie liczy się na jednostki, ale na kilogramy”. I podsumowuje: „Rosjanie za 

22 W. Laskowski, Władimir Mocny, „Wprost” 2000, nr 14. 
23 Idem, Republika absolutna, „Wprost” 2000, nr 23.
24 G. Ślubowski, Okruchy Imperium, „Wprost” 2000, nr 15.
25 M. Graczyk, W. Laskowski, Powrót Rosji, „Wprost” 2000, nr 18.
26 G. Ślubowski, Bojarzy Putina, „Wprost” 2001, nr 10.
27 Idem, Putin I Wielki, „Wprost” 2001, nr 52.
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cenę życia stu ludzi dowiedzieli się, że mają neoimperatora”28. Jednak, jak dowiadu-
jemy się z artykułu Grobowiec mitów z 2001 r., popularność Putina niewiele przez 
katastrofę „Kurska” ucierpiała. „Co więcej – czytamy w artykule – mimo ataków 
w zagranicznej i rosyjskiej prasie niejednokrotnie byłem świadkiem, jak mieszkańcy 
Moskwy mówili, że Putin zrobił, co mógł, a chłopcom, którzy zginęli, i tak już nic nie 
pomoże” – podkreśla korespondent gazety. „Prezydent chce jak najlepiej, a jeśli coś 
się nie udaje, winę ponoszą jego współpracownicy” – skomentował sprawę Leonid 
Goczajan, socjolog z Rosyjskiej Akademii Nauk. Socjolog uważa, że zadziałał tu od 
dawna funkcjonujący stereotyp „dobry car, źli urzędnicy”29. 

W świetle zainteresowań tygodnika „Wprost” znalazł się również mer Moskwy 
Jurij Łużkow. W artykule Kniaź Moskwy Grzegorz Ślubowski pisze, że jest to osoba 
kontrowersyjna, przez jednych „uważana za złodzieja, a innych za świetnego me-
nadżera”. Dziennikarz dodaje, że Moskwa nie przypomina Rosji, ostatnie dziewięć 
lat bardzo zmieniło na korzyść stolicę i jest to zasługa Łużkowa, choć rosyjskie wła-
dze robią wszystko, aby pomniejszyć pozycję mera30.

Grzegorz Ślubowski w innym artykule Zabójcze zamachy dotyka problemu se-
rii zamachów z lat 2000–2003. Publicysta cytuje dziennikarkę Annę Politkowską31, 
która uważa, że za tymi zamachami stoją służby specjalne. Ślubowski mówi, że jest 
to „terroryzm rozpaczy”, bo siedmiu zamachów dokonały Czeczenki-kamikadze po 
utracie swoich bliskich32. 

Ropień na Zakaukaziu to spojrzenie na Czeczenię okiem profesora Tadeusza 
Świętochowskiego z Uniwersytetu Monmouth w New Jersey (USA). Profesor mówi, 
że Rosjanie bombardują zbuntowaną republikę z powietrza i lądu. Dlatego zdaniem 
Świętochowskiego, nadal będzie dochodziło do samobójczych zamachów na ulicach 
Moskwy. „Dla Czeczenii byłoby najlepiej się odłączyć, ale na odbudowę potrzeba co 
najmniej 25 mln dolarów, a sama republika sobie nie poradzi” – podsumowuje autor33.

Kwestia stosunków polsko-rosyjskich była wiele razy przedmiotem zaintereso-
wania publicystów „Wprost”. Artykuł Język polsko-rosyjski to komentarz do wizyty 
Putina w Polsce w 2002 r. „Polsko-rosyjskie stosunki z lat 1991–2001 trudno nawet 
nazwać normalnymi”34 – pisze Jarosław Giziński. Autor stwierdza, że prezydent Ro-
sji był przyjmowany w Polsce jak sekretarz dawnej partii komunistycznej i według 
jego oceny Putin „pilnie uczy się politycznego marketingu”35. Juliusz Urbanowicz 
stawia pytania w Kompleksie Polski, czy jesteśmy skazani na zimną wojnę polsko-
-rosyjską. Rosja jest jedynym sąsiadem, z którym Polska ma złe stosunki, chociaż 
w 1992 r. zawarto traktat o przyjaźni i współpracy. Polska nie jest już zależna od 

28 T. Lis, Cena krwi, „Wprost” 2000, nr 35. 
29 G. Ślubowski, Grobowiec mitów, „Wprost” 2001, nr 32.
30 Idem, Kniaź Moskwy, „Wprost” 2001, nr 26, s. 87.
31 Autor cytuje jeszcze wtedy żyjącą dziennikarkę, A. Politkowska została zamordowana 7 paździer-

nika 2006 r.
32 G. Ślubowski, Zabójcze zamachy, „Wprost” 2003, nr 29, s. 78.
33 T. Świętochowski, Ropień na Zakaukaziu, „Wprost” 2003, nr 29, s. 80.
34 J. Giziński, Teatr Putina, „Wprost” 2002, nr 4.
35 Ibidem.
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Rosji, nie grozi jej zapaść ekonomiczna. „Najważniejsze to nie dopuścić do kolejnych 
zadrażnień” – konkluduje autor36. Grzegorz Ślubowski w Kaprysie Warszawy pisze, 
że dla rosyjskich mediów Polska jest przeszkodą na drodze do Europy. Autor uważa, 
że o Polsce pisze się w gazetach rosyjskich przede wszystkich w kontekście historii. 
Na przykład według rosyjskiego dziennika „Niezawisimaja Gazieta” Polacy zbytnio 
wyolbrzymiają zbrodnie katyńskie. Ogólnie, z rosyjskich gazet można dowiedzieć się 
więcej o problemach Bagdadu czy Pekinu niż Warszawy – podsumowuje Ślubowski37. 

Bardzo istotnym problemem dla publicystów „Wprost” była kwestia dostaw 
gazu do Polski. W tekście Gazoholicy czytamy, że Polskę w ramiona Gazpromu 
wepchnął fatalnie wynegocjowany kontrakt do 2021 r. Polskie Górnictwo Naftowe 
i Gazownictwo S.A. ma małe szanse na wynegocjowanie odszkodowań w przypad-
ku odcięcia dopływu gazu. „Wprost” ujawnił również szczegóły kontraktu polsko-
-rosyjskiego w artykule Gazpromrurka – umowa opiewa na 27 mld dolarów38. Jacek 
Pałasiński w Dywizji Gazprom również podkreśla złe strony wynegocjowanego 
kontraktu: „Dla podpisujących kontrakt ze strony polskiej nie miał większego zna-
czenia fakt, że nie mamy prawa reeksportować rosyjskiego gazu do krajów trze-
cich. Zawarto kontrakt typu take or pay, a więc musimy płacić za gaz, nawet jeśli 
nie będzie nam potrzebny (...)”39. 

„Wprost” kierował swoją uwagę nie tylko w stronę Moskwy, ale także Kaliningra-
du, eksklawy Rosji graniczącej z Polską. Bartłomiej Leśniewski w Wolnym Królewcu 
pisze, że do niedawna region był traktowany jako gigantyczne koszary. „Trzeba dą-
żyć do umocnienia kontaktów z tym regionem Europy”40. Maria Graczyk w Furtce do 
Rosji podkreśla, że w Kaliningradzie robi interesy tylko jeden przedsiębiorca. Unia 
Europejska obawia się Kalingradu (ze względu na korupcję, przestępczość i AIDS), 
a działalność specjalnej strefy ekonomicznej zakończyła się tam totalną porażką41. 
Z publikacji Tajna broń dowiadujemy się, że rosyjska fl ota bałtycka ma 99 nawod-
nych i 6 podwodnych okrętów, a za granicą Polski jest około 18 wyrzutni pocisków. 
To nowa doktryna militarna Moskwy – pisze Wojciech Łuczak. Tymczasem, dla po-
równania, Polska nie ma żadnych środków rozpoznania powietrznego42. 

Stosunki Rosji z zagranicą to kolejne istotne zagadnienie w oczach „Wprost”. 
Piotr Cywiński w Sile przyciągania pisze, że Rosja Putina szuka swojego miejsca 
w polityce światowej. Rosjanie zarzucili Amerykanom forsowanie autorytarnej po-
lityki zbrojeniowej i rozszerzenie NATO43. Amerykański polityk Henry Kissinger 
w publikacji Doktryna Kissingera pisze, że Putin docenił znaczenie współpracy 
z Ameryką. „Wrześniowy atak uświadomił głównym aktorom międzynarodowej 

36 J. Urbanowicz, Kompleks Polski, „Wprost” 2000, nr 12.
37 G. Ślubowski, Kaprys Warszawy, „Wprost” 2000, nr 48.
38 J. Czarnecki, Gazpromrurka, „Wprost” 2000, nr 7, s. 38.
39 J. Pałasiński, Dywizja Gazprom, „Wprost” 2002, nr 2.
40 B. Leśniewski, Wolny Królewiec, „Wprost” 2000, nr 7.
41 M. Graczyk, Furtka do Rosji, „Wprost” 2002 , nr 11.
42 W. Łuczak, Tajna broń, „Wprost” 2001, nr 2.
43 P. Cywiński, Siła przyciągania, „Wprost” 2000, nr 26.
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sceny, jak ważna jest rola Ameryki w utrzymaniu stabilności i pokoju na świecie” – 
podkreśla Kissinger 44. 

Z perspektywy Paryża komentuje aktualne stosunki rosyjsko-francuskie kore-
spondent „Wprost” Piotr Moszyński w artykule Dwie pieczenie Chiraka. Autor sta-
wia pytanie, czy Francji jest potrzebna Rosja, ponieważ, jak zauważa, prezydenci 
obu krajów nie zaprzyjaźnili się, choć snuli plany stworzenia wspólnej przestrzeni 
gospodarczej. Jedyne co zbliżało Rosję i Francję po rozpadzie ZSRR to krytycz-
na ocena USA jako jedynego supermocarstwa w świecie. Moszyński w dołączonym 
do artykułu wywiadzie z francuskim ministrem spraw zagranicznych Hubertem 
Vedrinem zatytułowanym Polityka globalna stawia pytania o proamerykanizm Pol-
ski i prorosyjskość Francji. Zdaniem ministra, są to jedynie stereotypy ewoluujące 
znacznie wolniej od rzeczywistości45. 

Juliusz Urbanowicz w Wiośnie Putina komentował rosyjskie wybory prezyden-
ckie w marcu 2004 r. Autor pisze: „(...) Na papierze wygląda wszystko nieźle. Re-
gularnie odbywają się wybory od lokalnych po prezydenckie. Funkcjonują władze 
legislacyjne, partie, toczy się debata publiczna. W rzeczywistości wszystko jest fasa-
dowe, a ostatnia kampania i wybory obnażyły sztuczność systemu oraz jego autory-
tarno-policyjny charakter”46.

„Newsweek Polska” o Rosji 

Po roku prezydentury Putina publicyści „Newsweeka” zwracali uwagę na jej dobre 
strony, takie jak nadwyżka w budżecie, wzrost PKB czy przystąpienie Rosji do walki 
z terroryzmem. Michał Kacewicz pisze w Rewolucji liberałów, że reformy gospo-
darcze w Rosji przesiąkniętej komunistyczną mentalnością są imponujące. Rosyjska 
Duma przegłosowała ostatnią część tzw. kodeksu ziemskiego, który umożliwi obrót 
prywatną ziemią, co jest rewolucyjnym krokiem. Wprowadzono progresywny poda-
tek socjalny o stawkach od 2 do 35%. Te reformy mają swoich wrogów w postaci 
oligarchów i potężnych gubernatorów, którzy obawiają się utraty wpływów w regio-
nach. Ale rosyjska gospodarka powoli rusza, jest 4,5-miliardowa nadwyżka budżeto-
wa. Ten wzrost spowodował również eksport surowców47. Rich Thomas pisze w Sile 
biednych potęg, że jeszcze rok temu mało kto wyobrażał sobie, że Rosja, Chiny czy 
Indie mogą być lokomotywami globalnej gospodarki. Putin wydał wojnę korupcji, 
poprawił ściągalność podatków48. Gospodarka durniu – autorstwa Rudi Dornbuscha, 
profesora ekonomii z Massachusetts, jest komentarzem do sytuacji w Rosji, która 
według autora jest diametralnie różna od tej sprzed trzech lat, kiedy wartość rubla 

44 H.A. Kissinger, Doktryna Kissingera, „Wprost” 2001, nr 51.
45 P. Moszyński, Polityka globalna, „Wprost” 2001, nr 28.
46 J. Urbanowicz, Wiosna Putina, „Wprost” 2003, nr 50.
47 M. Kacewicz, Rewolucja liberałów, „Newsweek” 2001, nr 5, s. 46–47.
48 R. Thomas, Siła biednych potęg, „Newsweek” 2002, nr 2, s. 78.
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spadała, a oligarchowie rozkradali kraj. Dziś Rosja ma nadwyżki budżetowe m.in. 
dzięki normalizacji w sferze politycznej. PKB wynosi obecnie 8030 dolarów na oso-
bę, dla porównania w Polsce wynosi on 8500 dolarów. Autor konkluduje, że Rosja 
może być w końcu gotowa do tego, by zostać potęgą gospodarczą49.

Jednak pozytywne oceny reform gospodarczych Putina przeplatają się z negatyw-
nymi, zwłaszcza w sferze polityki wewnętrznej. Waleria Nowodworska w tekście Ze-
rwana tradycja konfrontuje postać Jelcyna i Putina. Ten pierwszy jest oceniany jako 
człowiek o szerokim geście, lubiący przepych, otaczający się pochlebcami. „Putin 
– pisze autorka – nie ma w sobie słowiańskości, jest symbolem niepowodzenia Rosji, 
wcieleniem kamienia, który wisi u szyi Rosji. Putin w najczystszym stanie reprezen-
tuje tradycje Bizancjum i Ordy” – konkluduje50. 

Publicyści „Newsweeka” w wielu artykułach zwracali uwagę na zwiększenie ak-
tywności służb specjalnych od wyboru Putina na prezydenta. W Rosji Putina legity-
macja dawnych służb specjalnych stała się przepustką do elit – czytamy w artyku-
le Czekiści kontratakują – dziś dawni ofi cerowie KGB pojawiają się jako politycy, 
przedsiębiorcy, urzędnicy, mają władzę, jakiej nie mieli w czasach komunizmu51. Putin 
postawił na służby i robi to przy sporej akceptacji społeczeństwa. Andrew Nagorski, 
szef wydań międzynarodowych „Newsweeka”, w artykule 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 sensowny budżet. Według Nagorskiego, Putin jest 
jednak mało liberalny w polityce wewnętrznej. Nowy prezydent spotkał się z krytyką 
mediów po zatonięciu „Kurska”, potem zaczęła się negatywna kampania przeciw sta-
cji TV6. Krytycy Putina w reformach widzą umocnienie władzy wykonawczej i ros-
nące wpływy służb specjalnych52. Festiwal szpiegów to kolejny artykuł o rosyjskich 
agentach zwiększających swoją aktywność w republikach nadbałtyckich. Zdaniem 
autora, wstęp Bałtów do UE i NATO jest uważnie obserwowany53. 

„Newsweek” skupia się przede wszystkim na sprawach społecznych i pierwszy 
artykuł w polskojęzycznym wydaniu dotyczący Rosji poświęcił sytuacji społeczno-
ści rosyjskiej w Estonii. 90% Rosjan mieszkających w Narwie leżącej przy granicy 
z Rosją wystąpiło z propozycją uznania rosyjskiego jako drugiego języka. Rosjanie 
stworzyli sobie getto, a rząd niechętnie podchodzi do tego problemu54. Moskwa mater 
Michała Kacewicza to obraz współczesnych rosyjskich uczelni wyższych, które mają 
kłopoty fi nansowe od upadku komunizmu. Uniwersytety reklamują się na świecie, 
aby przyciągnąć zagranicznych studentów55. Kacewicz pisze również o walce rządu 
rosyjskiego z pijaństwem Rosjan podwyżkami cen wódki w artykule Uderzyć w gaz 

49 R. Dornbusch, Gospodarka durniu, „Newsweek” 2001, nr 11, s. 54.
50 W. Nowodworska, Zerwana tradycja, „Newsweek” 2001, nr 2, s. 46.
51 M. Kacewicz, Czekiści kontratakują, „Newsweek” 2003, nr 4, s. 40–41.
52 A. Nagorski, Otwarta głowa KGB-isty, „Newsweek” 2001, nr 16–17, s. 78–82.
53 M. Kacewicz, Festiwal szpiegów, „Newsweek” 2003, nr 20, s. 78–79. 
54 Idem, Trudna rozmowa, „Newsweek” 2001, nr 1, s. 40.
55 Idem, Moskwa mater, „Newsweek” 2001, nr 2, s. 37.



159Wizerunek Rosji w polskich tygodnikach opinii w okresie pierwszej kadencji...

niejeden raz56. Dziennikarz uważa, że prohibicja Gorbaczowa wprowadzona w latach 
80. była błędem, bo na rosyjskiej prowincji ludzie przerzucili się na samogon i odmra-
żacz do szyb. Moskwa odrabia opóźnienie technologiczne – pisze Kacewicz w kolej-
nej publikacji Komputery pod strzechy57 – rosyjskie ministerstwo łączności ogłosiło 
oczekiwany program komputeryzacji kraju, Kreml otworzył nawet stronę internetową 
www.uznay-prezidenta.ru przedstawiającą prezydenta dbającego o swoje państwo. 
Kruchy beton to tekst poświęcony licznie budującym się w Moskwie apartamentow-
com. Z naruszeniem prawa nie zwraca się uwagi na ostrzeżenia geologów, że Moskwa 
leży na zbyt miękkim gruncie, by wznosić tu bardzo wysokie budowle. Mer Łużkow 
chciałby ujrzeć w Moskwie drugi Manhattan – podsumowuje autor58.

„Newsweek” publikował także artykuły dotykające problemów rdzennej ludności 
Rosji i Rosjan mieszkających poza granicami państwa. „Największymi euroentuzja-
stami w Estonii są Rosjanie” – pisze Kacewicz w Rosyjskim syndromie. Mniejszość 
rosyjska oczekuje, że po wejściu do Unii Europejskiej poprawi się jej niejasny status 
prawny. Spośród 400 tys. Rosjan żyjących w Estonii tylko 120 tys. ma obywatelstwo. 
Na Łotwie jest jeszcze gorzej, około 500 tys. to bezpaństwowcy59. Dużym problemem 
Rosji jest zapaść demografi czna. Na razie tylko niektóre miejsca pomagają w osied-
leniu się, np. w regionie wołgogradzkim, dokąd sprowadzono 140 tys. Rosjan, dano 
im pracę i mieszkania60. 

Moskiewskie kolonie Kacewicza to tekst o wymieraniu rdzennych narodów Sybe-
rii. Władza radziecka chciała na siłę cywilizować autochtonów, tłumacząc, że pielęg-
nowanie tradycji, języka jest wyrazem ciemnoty. Tracący swoją tożsamość etniczną 
ludzie masowo popadają w depresję i alkoholizm. Nieńcy i Ewenkowie nie mają 
szans na poprawę swojego losu. Obecna władza przyznała w ustawie z 1999 r. ludom 
Syberii prawo do „własnego trybu życia”, unikając w ten sposób odpowiedzialności. 
Kacewicz konkluduje, że za kilkadziesiąt lat nie będzie już komu pomagać61. Publi-
cysta „Newsweeka” pisze o ciężkiej sytuacji Kozaków – grupy etnicznej, bez której 
nie byłoby dziś imperialnej Rosji. Nie jest to grupa ważna politycznie, ale ważna 
na szczeblu lokalnym, dlatego Putin „kokietuje” Kozaków, bo w 2004 r. odbędą się 
wybory prezydenckie62. Rząd rosyjski musi również walczyć z niekontrolowanym 
napływem imigrantów z Azji Centralnej i Kaukazu63. 

Drugą kategorię w hierarchii „Newsweeka” stanowi polityka zagraniczna Rosji. 
Michał Kacewicz w Afgańskiej lekcji w kontekście prawdopodobnego wkroczenia 
Amerykanów do tego państwa przypomina rok 1979, kiedy radzieckie oddziały we-
szły do Afganistanu i wycofały się dopiero w 1989 r. W odwrocie zginęło 15 tys. żoł-

56 Idem, Uderzyć w gaz niejeden raz, „Newsweek” 2003, nr 3.
57 Idem, Komputery pod strzechy, „Newsweek” 2004, nr 6, s. 52.
58 Idem, Kruchy beton, „Newsweek” 2004, nr 14, s. 38.
59 Idem, Rosyjski syndrom, „Newsweek” 2004, nr 14.
60 Idem, Wielki powrót, „Newsweek” 2003, nr 26, s. 54.
61 Idem, Moskiewskie kolonie, „Newsweek” 2001, nr 13, s. 42–44.
62 Idem, Synowie stepów, „Newsweek” 2003, nr 17, s. 52–53.
63 Idem, Terrorystyczny szaszłyk, „Newsweek” 2003, nr 12, s. 44.
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nierzy, a kilkadziesiąt tysięcy zostało kalekami. Zdaniem komentatora artykułu Luca 
de Vosa z uniwersytetu w Leuven, Amerykanie nie będą działać jak Sowieci, gdyż ich 
celem jest likwidacja terrorystów64. 

Kacewicz w kolejnym artykule Moskwa wygrywa Afganistan przytacza wystąpie-
nie Putina w Bundestagu z 25 września 2001 r. , gdzie prezydent dał do zrozumienia, 
że Rosja razem z Zachodem chce budować nowy system światowego bezpieczeń-
stwa. Autor podkreśla, że obecne stosunki amerykańsko-rosyjskie są najlepsze od 
lat65. Jest to zastanawiające dla publicystów gazety, dlatego „Newsweek Polska” sta-
wia na okładce pytanie: W co gra Putin? (2001). Wspomniany już Andrew Nagorski 
pisze, że o ile USA i Rosja nie mogły się porozumieć w sprawie obrony rakietowej, 
to po 11 września 2001 r. wszystko zmieniło się w kontekście wojny z terroryzmem. 
Autor podkreśla, że Putin jako pierwszy przywódca na świecie zadzwonił do Busha 
po ataku i od tego czasu rozmawiają co najmniej raz w tygodniu. Siergiej Grigorjanc 
z Fundacji „Głasnost”, komentując te relacje, stwierdza, że po nawiązaniu dobrych 
stosunków z USA Putin liczy, że Amerykanie pozostawią mu wolną rękę w Czeczenii 
i w rozprawianiu się z krytyką we własnym kraju66. Andrzej Zaucha pisze o spotka-
niu Putina i Busha w publikacji Za drogi atom. Prezydenci zadeklarowali, że mogą 
zredukować liczbę głowić jądrowych nawet o 1/3, którą do tej pory określał układ 
START-1. Jednak większość generałów nie chce przyjąć tego do wiadomości, „bo jak 
w takich warunkach bronić statusu mocarstwa?”67. 

W tekście Sojusz pełen „ale” czytamy, że sojusz USA–Rosja–Chiny jest efektow-
ny medialnie, ale jego przetrwanie jest dosyć wątpliwe. „Amerykanom nie brakuje 
powodów, by uderzyć w Husajna. Tymczasem Moskwa ma w Iraku ogromne interesy 
gospodarcze, związane głównie z wydobyciem ropy i gazu” – zaznaczają autorzy68. 
Ponadto, „USA domagają się od Chin, by nie sprzedawały pocisków rakietowych 
Pakistanowi”69. Te dobre stosunki rosyjsko-amerykańskie zostały nadszarpnięte z po-
wodu wybuchu wojny w Iraku w 2003 r., gdy media ujawniły informacje o sprzedaży 
rosyjskiej broni Irakijczykom (w Krajobrazie po bitwie). Ch. Caryl przytacza w tym 
artykule informację o dziennikarzach amerykańskiego „San Francisco Chronicle”, 
którzy wydobyli z gmachu rządowego zaświadczenie o odbyciu przez irackich agen-
tów kursu inwigilacji i podsłuchu w Moskwie70.

64 Idem, Afgańska lekcja, „Newsweek” 2001, nr 4, s. 55–60.
65 Idem, Moskwa wygrywa Afganistan, „Newsweek” 2001, nr 8, s. 44–45.
66 A. Nagorski, W co gra Putin?, „Newsweek” 2001, nr 11, s. 51–53.
67 A. Zaucha, Za drogi atom, „Newsweek” 2003, nr 14, s. 34.
68 M. Kacewicz, J. Kowalska, W. Rogacin, Sojusz pełen „ale”, „Newsweek” 2001, nr 9, s. 42–43.
69 Ibidem, s. 43.
70 Ch. Caryl, Krajobraz po bitwie, „Newsweek” 2003, nr 19, s. 44–45.
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Wnioski z analizy artykułów „Wprost” i „Newsweeka”

Na wizerunek prasowy Rosji we „Wprost” i „Newsweeku” złożyły się publikacje 
przygotowane przez dziennikarzy redakcyjnych, korespondentów, redaktorów, sa-
mych czytelników (listy do redakcji), wypowiedzi polityków, ekspertów oraz mate-
riały zakupione od agencji prasowych.

„Newsweek Polska” zdecydowanie wyróżnia się jako magazyn społeczny, poru-
sza dużo tematów z życia zwykłych mieszkańców Rosji. Publikacje dotyczące Rosji 
były również przedrukowywane z innych edycji tygodnika. 

Do najważniejszych zagadnień prezentowanych przez „Wprost” należy polity-
ka wewnętrzna i zagraniczna Rosji. Tygodnik przyciąga uwagę czytelników, często 
łącząc na poziomie tytułu z pozoru odległe sfery, np. polityki i fi lmu: KGB. Reak-
tywacja lub Przyczajony tygrys, ukryty smok (tekst Waldemara Kedaja o rosyjskim 
Wschodzie coraz bardziej uzależniającym się od Pekinu)71. Charakterystyczne jest 
także tworzenie dla „Wprost” zbitek słownych, np. Łukosoil (w odniesieniu do walki 
o rynek paliw w Polsce dwóch rosyjskich gigantów Jukos i Łukoil)72. Perswazyj-
nie nacechowane są tytuły i lidy, na które jako pierwsze zwraca uwagę czytelnik. 
„Wprost” stara się nie tyle o polityce pisać, ile na nią wpływać („ujawniamy kuli-
sy”), kreować stosunki polsko-rosyjskie. Dodatkowo w magazynie można zauważyć 
polonocentryczny punkt widzenia autorów, który przejawia się w używaniu zaimka 
osobowego my widocznego m.in. w tekstach poruszających kwestię dopływu gazu 
do Polski („niekorzystna dla nas umowa o cenach gazu”) lub publikacjach o tematyce 
historycznej dotykającej stosunków polsko-rosyjskich. 

Artykuły w „Newsweeku” często rozpoczyna historia osoby, będąca wprowa-
dzeniem do szerszego tła jakiegoś problemu. Teksty „Newsweeka” są ujednolicone, 
mieszczą się w pewnym schemacie, charakteryzują się uproszczonym, bardziej neu-
tralnym językiem w stosunku do „Wprost” ze względu na młodszych czytelników. 
Z publikacji „Wprost” wybija się w większym stopniu indywidualny styl autora, 
teksty są o wiele bardziej nasycone informacyjnie.

Stereotypizacja Rosji w tekstach prasowych jest czasem jawna („dobry car, źli 
urzędnicy”), czasem ukryta, trudna do zdemaskowania, niemniej publikacja i komen-
tarz obiegowych opinii wpływają na utrwalenie i jednocześnie budowanie obrazu kraju. 

Głównymi aktorami rosyjskiej sceny politycznej według „Wprost” oprócz Wła-
dimira Putina i Jurija Łużkowa są magnaci medialni Borys Bieriezowski i Władimir 
Gusiński, rzadziej Władimir Żyrinowski lub Grigorij Jawliński. W tygodniku opub-
likowano kilka tekstów o aresztowanym Michaile Chodorkowskim, który należał do 
najbardziej znanych rosyjskich kapitalistów73. „Newsweek” dla odmiany publikował 
teksty o znanych osobach nie zawsze związanych ze światem polityki, np. historię 

71 W. Kedaj, Przyczajony tygrys, ukryty smok, „Wprost” 2003, nr 47, s. 98.
72 J. Piński, Łukosoil Polska, „Wprost” 2003, nr 38, s. 38–40.
73 W. Laskowski, Szejk Putin, „Wprost” 2003, nr 45, s. 96–97.
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Anastazji Wołoczkowej, najsłynniejszej baletnicy rosyjskiej, znanej również z licz-
nych romansów z wpływowymi osobami74. 

Geografi a tekstów w tygodnikach skupiała się najczęściej na dwóch najwięk-
szych miastach – Moskwie i Petersburgu. „Newsweek”, podejmując różne problemy 
społeczne, kierował się w stronę regionów zamieszkałych przez różne grupy etniczne 
(np. Nieńcy i Ewenkowie, Kozacy). We „Wprost” widać wyraźną linię dzielącą Pol-
skę (Europa) i Rosję (Wschód). 

Ważnym elementem artykułów w tygodnikach były również zdjęcia z podpisami, 
które podlegały pierwszej wzrokowej percepcji i charakteryzowały treść. Tu zdecy-
dowanie wyróżnia się „Newsweek”, który ma bardzo bogatą szatę grafi czną, artykuły 
często są wzbogacone o tabele, mapy, liczne zdjęcia, co jednak z drugiej strony odby-
wa się kosztem długości artykułów.

Warto dodać, że reakcje czytelników na publikacje dotyczące Rosji w magazy-
nie „Wprost” i „Newsweek Polska” są tylko częściowo znane z listów do redakcji 
w różnej postaci (uznanie, uzupełnienie informacji, sprostowanie lub krytyka) oraz 
z forów internetowych. Odbiór przekazów prasowych jest zawsze nierównomierny. 
Według koncepcji dysonansu poznawczego, ludzie chętniej przyjmują te przekazy, 
które są zgodne z ich dotychczasowymi poglądami75. Prasa opinii kształtuje postawy 
czytelników Rosji, ale może też te poglądy podważać.

74 M. Kacewicz, Księżniczka Anastazja, „Newsweek” 2004, nr 9, s. 40.
75 M. Kunczik, op.cit., s. 114.




