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DEKONSTRUKCJA 
CZY MITOLOGIZACJA EUROPY? 

Kultura jako zjawisko powinna być dla odbiorcy „przezroczysta” i czytelna, 
przyswajana w procesie poznania. Aby tak się stało, musi nastąpić zrozumienie 
przez odbiorcę produktu finalnego, przekazu uwarunkowanego stworzeniem przez 
niego samego prawidłowej konstrukcji poznawczej. W takim rozumieniu historia 
s'wiata składa się z lepiej lub gorzej zbudowanych opowieści, dlatego człowiek 
zawsze dostrzega historię w swoim otoczeniu. Współczesne teorie psychologicz
ne twierdzą, że to struktura wiedzy człowieka i jego zrozumienie świata wynika 
właśnie z narracyjnego sposobu widzenia rzeczywistości. 

¡nfotainment zdominował niewątpliwie całą telewizyjną politykę informa
cyjną związaną z relacjami między Polską a Unią Europejską. Nic w tym 
dziwnego, skoro kognitywna teoria, w której opowiadanie rozumiane jest jako 
seria procesów mentalnych zachodzących w ludzkim mózgu, zdominowała 
teorię przekazu telewizyjnego, wskazując na narrację jako podstawowy mecha
nizm poznawania świata, i doprowadziła do obecnego kształtu programu tele
wizyjnego. 

Obszary narracji

Strukturalizm odkrył opowiadanie - jako podmiot uniwersalny w ludzkiej kul
turze. Strukturaliści potraktowali je z jednej strony jako czynność przekazywania 
informacji, łączącą nadawcę i odbiorcę, z drugiej zaś strony uznano je za historię, 
czyli opowieść o zdarzeniach, przypominając w tym momencie Arystotelesow- 
skie pojęcie fabuły. Konsekwencją takiego podejścia stało się najpierw wyróżnie
nie w każdej formie wypowiedzi mowy, czyli dyskursu, oraz opowieści, czyli 
historii, a w dalszym etapie założenie, że opowiadaniu jako całości da się przypi
sać semantyczną strukturę, która zachowuje się jak gramatyka języka. 

Badacze narracyjności wskazują na jeszcze jeden, od początku istnienia ludz
kości, aspekt istnienia związków między fabułą a dyskursem. Czynią to, analizu
jąc piktogram i jego struktury zapisu. Rzecz jest nie w strukturalnym zapisie na
stępstwa informacji i ich relacji logiczno-znaczeniowych, ale w ich wzajemnym 
rozmieszczeniu na płaszczyźnie, co daje przesłanki do stwierdzenia, że obie struk
tury rządzą się tą samą abstrakcyjną logiką, sterującą naszą uwagą nie tylko po
przez ciąg informacyjny, ale także przez artystyczną budowę struktury rozmiesz
czenia przekazu, nakazującą naszej uwadze wędrować niezgodnie z logiką zapi
su, co w przypadku konstruowania programu telewizyjnego ma ogromne 
znaczenie. 
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Opowiadanie stało się więc świetnym narzędziem, dzięki któremu struktury 
i konstrukcje narracyjne w połączeniu z dyskursem mogły stać się modelami pro
cesów rozumienia i poznawania. 

Wraz z rozwojem badań zrodziła się konieczność wejścia głębiej w sferę dys
kursu; oderwanie opowiadania od fikcyjności świata wewnętrznego i wskazanie 
na możliwości praktyczne; życie staje się opowieścią, a opowiadający ma okazję 
zrozumieć swoje i cudze zachowanie przez opowiadanie własnego życia i zyskać 
samoświadomość własnej tożsamości jako jednostki. 

Narratologię w takim rozumieniu można by zatem określić jako narratologię 
różnych praktyk kulturowych o charakterze asymetrycznym, czyli podzielonym 
na mowę i opowieść. Ten podział pozwala zobaczyć niezbieżność dwóch aspek
tów opowiadania: narracji jako czynności i jej efektu - przedstawienia. Wielu 
badaczy używa zresztą różnych pojęć: narracji i fabuły, mówienia i działania, 
komunikacji i reprezentacji. 

Teoria asymetryczności opowiadania (narracji) zakłada zatem jego dwuwymia- 
rowość, uznając je za fakt komunikacji i obcowania społecznego oraz za obiekt 
modelujący jakąś rzeczywistość, którą użytkownicy narracji zastali i próbują 
zmienić.

Tradycyjnie pojęcie „fabuła” rozumiane jest jako następstwo dynamicznych 
motywów zdarzeń w świecie przedstawionym, które składają się na koleje losu 
przedstawionych postaci. Są jednak i takie definicje, które nie uznają tego za wa
runek konieczny, wskazując jedynie na konieczność występowania faktów, pod
nosząc natomiast do rangi czynnika porządkującego następstwo czasowe. Ku tej 
definicji skłania się m.in. Trzynadlowski, opisujący pojęcie fabuły używając sy
nonimów anegdoty, relacji o zdarzeniach, zespołu zdarzeń, w którym wymóg lo
gicznego następstwa nie jest koniecznym warunkiem fabularności1. Wystar
czy, jego zdaniem, że wydarzenia dają się zaobserwować przez biorącego w nich 
udział bądź nie, ale istniejącego w ich świecie obserwatora. Fakt istnienia tych 
wydarzeń w świecie jako bytów autonomicznych, zdaniem Fasta, świadczy z ko
lei o ich „obiektywności”2. Fast wywodzi stąd przekonanie, że w fabule istotny 
jest stosunek „opisywanych w powieści wydarzeń do podmiotowej świadomo
ści opowiadacza”. Odróżnia więc od wydarzeń „obiektywnych” wydarzenia „su
biektywne”, kreowane w świadomości podmiotu opowiadającego lub przez niego 
przypominane. Wydarzenia te zazwyczaj nie są połączone następstwem przy
czynowo-skutkowym i często następuje w nich przeplatanie się ciągów fabular
nych, polemicznych, informacyjnych, rozmyślań filozoficznych, obserwacji so
cjologicznych czy politycznych. Taka właśnie konstrukcja tekstu występuje naj
częściej w przekazie telewizyjnym.

1 J. Trzynadlowski: Rozważania nad semiologią opowieści, Wrocław 1976.
2 P. Fast: O zasadach fabularyzowania, Wrocław 1985.
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Przyjmując zatem wywiedzioną wcześniej definicję fabulamości, możemy 
określić fabularność programu telewizyjnego jako jeden ze sposobów fabula
ryzowania opowieści, wyłączający ciąg przyczynowo-skutkowy, a wprowa
dzający w to miejsce spajający element czasu oraz zdarzenie jako najmniejszą 
jednostkę fabularną. Należałoby także dodać, że funkcją fabuły w tym rozumie
niu byłoby zbudowanie przestrzeni opowieści zgodnej z mitologią europejską3.

3 Por. K. Rosner: Narracja, tożsamość, czas, Kraków 2003.
4 Por. P. Fast: op.cit.

Nie wnikając głębiej w problemy fabularności, można jednak założyć, że 
w przypadku telewizji mamy do czynienia z modelem fabularyzacji przedmio
towym statycznym (ilościowym), w którym - w przeciwieństwie do modelu dy
namicznego (jakościowego) - zdarzenia ilościowe, służące do zaprezentowania 
określonych wartości i informacji, wysuwają się na pierwszy plan tekstu4. Wyja
śniałoby to w znacznej mierze struktury narracyjne telewizji związane m.in. z seryj- 
nością programów.

Analizując sytuację odbiorcy w świecie komunikacji, część badaczy stwier
dza, że tylko w typie opowiadania fabularnego, w obszarze działania pełnej 
strategii transformacji staje się dla odbiorcy zrozumiały związek mówienia (nar
racji) z przedstawianiem, komunikacji z reprezentacją, rozwoju tematu z odkry
waniem własnej tożsamości. Kluczowym stwierdzeniem staje się tu pojęcie zro
zumienia, w literaturze psychologicznej występujące jako reprezentacja poznaw
cza, czyli przeanalizowanie zaistniałego procesu, albo odkrycie własnych emocji.

Jedna z najważniejszych tez współczesnej psychologii poznawczej Neissera 
powiada też, że proces rozumienia ma charakter konstrukcyjny, a nie reprodukcyj
ny. Rozumienie polega na interpretowaniu napływających i generowanych przez 
nasz umysł danych. Ale ten subiektywnie zinterpretowany świat jest dla nas świa
tem obiektywnym, w którego rozumieniu nie widzimy udziału naszej wiedzy, emo
cji czy kultury, w jakiej się wychowaliśmy. Trudno nam zaakceptować oczywistą 
prawdę, że nie możemy znać innego świata niż ten, który poznajemy w wyniku 
własnych interpretacji. Interpretowanie rzeczywistości nie jest nieprzewidywal
ne. Jego podstawowa reguła brzmi, że ludzie z różnych kultur to samo zdarzenie 
będą interpretować w różny sposób, a z jednej - podobnie. Jednym z elementów 
kształtujących jest oczywiście nasza biologia, innym schemat poznawczy.

W potocznym rozumieniu schemat jest rodzajem sztywnego nastawienia my
ślenia, stereotypem ukierunkowującym nasze myślenie. Posługując się schema
tem, myślimy, co prawda, szybciej i w sposób przewidywalny, ale jednocześnie 
gubimy różnorodność interpretowanej sytuacji. Można więc powiedzieć, że w tym 
rozumieniu schemat jest aktywną strukturą poznawczą, która w momencie zakty
wizowania przez napływające wstępne dane dalej działa bez naszej woli, kolejne 
informacje automatycznie wprowadzając do swojej struktury. Wynika stąd oczy
wiste stwierdzenie, że te same obiektywnie dane mogą być różnie odbierane, za
leżnie od tego, jaki schemat steruje procesem ich wyszukiwania, łączenia, kate
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goryzowania. Istnieje jednak mechanizm kontrolujący działanie schematu poznaw
czego, którego zadaniem jest uruchomienie schematu alternatywnego po prze
kroczeniu progu tolerancji odbiorcy. Schematy mogą tworzyć łańcuchy bardziej 
skomplikowanych schematów i replikować się w innych jednostkach5. Do tej grupy 
bardziej skomplikowanych schematów celowych należą właśnie schematy narra
cyjne.

3 Por. „teoria memów” (w:) S. Blackmore: Maszyna memowa, Poznań 2002.
6 J. Trzebiński: Narracja jako sposób rozumienia świata (w:) Praktyki opowiadania, red. B. Owcza

rek, Z. Mitosek, W. Grajewski, Kraków 2001.

Schemat narracyjny jest więc de facto dramaturgicznym modelem określonej 
sfery świata modelującego bohaterów działających w tej sferze. Wynika z tego, 
że jednostka musi być twórcza w interpretowaniu zdarzeń, bo na bazie schematu 
można tworzyć nieskończenie wiele narracji, które spełniają jednak skończoną 
liczbę reguł konstruowania.

Czas jest kolejną determinantą opowiadania. Dlatego proces poznawania rze
czywistości można określić jako proces tworzenia i rozwijania się opowiadania.

Narracja, aby była spójna, musi mieć swoją wewnętrzną dynamikę, która każ
dy epizod pozwala odnieść do głównego wątku narracyjnego.

Interesujące jest, że brak wewnętrznej dynamiki w narracji, reprezentującej 
widziany przez osobę świat, a więc niedostatek zmienności emocji i pozytywno- 
-negatywnych epizodów, odbierany jest jako wyraz deformacji poznawczo-emo- 
cjonalnych. To stwierdzenie zwraca uwagę na fakt, że opowiadania, w ramach 
których jednostka rozumie świat, są najczęściej współtworzone społecznie.

Doświadczenie narracyjne i narracyjna refleksja

Doświadczanie świata oznacza m.in. rozumienie dziejących się wokół nas zda
rzeń. Narracyjne doświadczanie oznacza, że kolejne elementy, zdarzenia, emocje 
doświadczane są jako składniki rozwijającej się historii. Ale wystarczy zmiana 
schematu narracyjnego, żeby te same składniki stały się elementami nowej histo
rii. Możemy odnosić wrażenie, że jesteśmy nowymi ludźmi doświadczającymi 
czegoś w nowym otoczeniu, chociaż tak naprawdę wokół nas niewiele się zmie
niło. Zmienia się także historia, gdy następuje zmiana naszego umiejscowienia 
wobec niej, kiedy z obserwatora stajemy się uczestnikiem. (Warto zwrócić uwagę 
na to, jak zmienią się schematy narracyjne Polaków po przystąpieniu do Unii 
Europejskiej). Najczęściej jednak nasza pozycja jest mieszana, raz jesteśmy uczest
nikami, raz obserwatorami zdarzeń. Nieraz przyjmujemy postawę refleksyjną 
wobec historii, zachowując większy dystans niż narrator, ale i wówczas rozumie
my ją narracyjnie. Mówi o tym m.in. teoria Wagnera i Vallachera6, którzy zauwa
żyli, że przejście do wyższych sfer rozumienia historii, w której uczestniczymy, 
oznacza zmianę naszej aktywności psychicznej. Doświadczanie historii zmienia 
się w refleksyjne myślenie na jej temat, inaczej mówiąc, oznacza próbę zrozumie
nia, wyciągnięcia wniosków. Na pozycję obserwatora przechodzimy najczęściej 
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w chwili trudności w doświadczaniu zdarzeń lub w sytuacji, gdy trzeba dokonać 
ich oceny. Z obu tymi przypadkami mieliśmy do czynienia w postawach związa
nych z referendum unijnym.

Doświadczając narracyjnego sensu zdarzeń, nie poddajemy ich refleksyjnej 
ocenie, tylko odczuwamy je jako historię, która ma w sobie ładunek prawdy. Ale 
z chwilą gdy indukujemy refleksję, zostają także uruchomione w naszym umyśle 
inne systemy wiedzy. Ożywiamy indywidualny zapis wiedzy kulturowej o da
nym zjawisku, rodzaj memu, czyli kulturowego genu, jaki nosimy w sobie. Wie
dza ta jest pozbawiona doświadczeń jednostkowych, za to wyposażona w ele
menty identyfikowalne społecznie. Faza refleksji często jest przełomowa w na
szych działaniach, może bowiem zaktywizować inny schemat narracyjny lub 
zmienić naszą interpretację w ramach istniejącego schematu.

Należy więc podkreślić, że rozumienie oznacza zarówno doświadczanie świata, 
jak i refleksję nad światem. Doświadczając historii, które nam się wydarzyły, podle
gamy sterowaniu narracyjnymi regułami interpretacji zdarzeń i naszej roli w tych 
zdarzeniach, niedostępnymi wprost naszej świadomości. Warto tutaj jeszcze do
dać, że komunikacja między jednostkami nie jest czynnikiem nieodzownym do 
doświadczania historii, ale z całą pewnością istotnie wpływającym na obydwie 
formy narracyjnego rozumienia, uruchamia bowiem mechanizm motywacyjny, 
którego podstawą jest poszukiwanie i podtrzymywanie sensu narracyjnego7.

7 Ibidem.

Właśnie poszukiwanie koncepcji komunikacyjnej, która umożliwiłaby wykre
owanie schematu narracyjnego, dającego się odczytać przez odbiorcę w katego
riach narracyjnego sensu, zdominowało - moim zdaniem - działania tej części 
mediów, która zajęła się przygotowywaniem społeczeństwa w Polsce do odbioru 
obrazu Europy. Media stanęły przed niezmiernie trudnym zadaniem, szczególnie 
w obliczu istniejącego kryzysu tożsamości we wszystkich niemal grupach spo
łecznych i pokoleniowych, wywołanego m.in. komercjalizacją mediów, gospo
darką rynkową i permanentnym kryzysem politycznym. Wszystkie media: TVP, 
TVN, „Gazeta Wyborcza”, Radio Maryja, przyjęły swoją własną wersję Europy, 
odnosząc do niej styl narracyjny i treści, którymi miały budować określone sche
maty poznawcze. Podobnie postąpiły partie polityczne. Gdyby popatrzeć na sche
maty narracyjne, to z punktu widzenia polskich partii politycznych wyglądałyby 
one następująco:

• Platforma Obywatelska - „Chodźcie z nami. My, Europejczycy, jesteśmy już 
w Europie”.

• Prawo i Sprawiedliwość - „Należałoby wejść do Europy, ale kto za to zapłaci”.
• Sojusz Lewicy Demokratycznej - „Europie tak”.
• Polskie Stronnictwo Ludowe - „Nie spieszmy się. Zobaczmy, ile można 

zyskać”.
• Samoobrona - „Na Europę mamy swoje sposoby”.
• Liga Polskich Rodzin - „Nie sprzedamy ziemi, skąd nasz ród”.
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Prezentowane schematy wahały się więc od salonowej postawy „Europejczy
ków”, przez spiskowość, ideologiczną determinację, niepewność zysku, hucpiar- 
stwo, po skrajny nacjonalizm. Odnosiły się one także do zachowań społecznych 
w okresie przed- i poreferendalnym, obecnych przede wszystkim w telewizji pu
blicznej zobowiązanej misyjnością do przedstawiania wszystkich opcji politycz
nych, podczas gdy w pozostałych mediach obowiązywała, oczywiście, zasada „spi
rali milczenia”. Omówienie przede wszystkim telewizji publicznej wynika z faktu, 
że większość Polaków wskazała ją jako źródło wiadomości o Unii.

Telewizja publiczna w okresie przedreferendalnym nadawała na obu antenach 
średnio około 1,5 godziny dziennie audycji o tematyce unijnej. Były to m.in. „De
bata”, „Eurobarometr”, „Jedynka w Europie”, „Przystanek Unia”, „Sobota w Eu
ropie”, „W drodze do Unii”, „Delegacja”, „EuroQuiz”, „Smak Europy”, „Witaj 
Europo”. Średnia widownia tych audycji to ponad 1 min osób. Oferta audycji 
unijnych nadawanych przed w TVP dotarła do około 2/3 Polaków8 *, aktywnych 
społecznie i świadomie korzystających z mediów. Była to grupa podzielona na 
segmenty uzależnione zarówno od indywidualnych schematów poznawczych, jak 
i społecznych, rozumianych jako retoryka partyjna. Na szczęście trzeba stwier
dzić, że fakt przejścia Polaków z postawy obserwatora do postawy uczestnika 
zadziałał jednak zwiększonym oddziaływaniem schematów indywidualnych, cze
go przykładem mogła być chociażby postawa ideologa LPR Romana Giertycha.

8 H. Andrzejak: Zainteresowanie referendum akcesyjnym i odbiór programów o tematyce unij
nej, „Zeszyty Europejskie”, nr 15, Warszawa 2003.

’ Por. P. Francuz: Rozumienie przekazu telewizyjnego, Lublin 2002.

Oba programy telewizji publicznej, oprócz prezentacji wymienionych postaw, 
próbowały wprowadzić do świadomości polskiego odbiorcy zupełnie nowe sche
maty poznawcze, mogące pomóc w wykreowaniu pozytywnego obrazu Uni Eu
ropejskiej u polskiego odbiorcy. Nie było to łatwe zadanie. Przez wiele lat w pro
gramie telewizyjnym TVP dominowały tradycyjne stereotypy Niemca, Czecha, 
Francuza, Włocha, Anglika, powstające głównie za sprawą prezentowanego re
pertuaru filmowego, zarówno fabularnego, jak i dokumentalnego. Trzeba pod
kreślić, że w okresie przedratingowym TVP w obu antenach starano się prezento
wać szerokie spektrum filmów europejskich. Później nieubłagana wojna o punk
ty oglądalności wypchnęła kino europejskie poza ramy prime time'u. Ale utrwalone 
wcześniej, oparte na emocjach stereotypy pozostały. Przeciętny widz polski nie
wiele mógłby powiedzieć o innych narodach na podstawie informacji uzyska
nych z programu telewizyjnego. Różnice w wypowiedziach wynikałyby jedynie 
z zestawu programów, które były przez niego oglądane. Jednolity obraz zapewne 
powstałby tylko w przypadku programów informacyjnych - sensacja. Twórcy 
tego obszaru przekazu telewizyjnego zdawali się zapominać w emitowanych ma
teriałach o tym, że relacjonują złożony proces integracji całej Europy, a nie posta
wy, opinie i zachowania europejskich i polskich polityków. Wyszli zapewne z zało
żenia, że telewizja nie jest od przekazywania informacji, ponieważ tylko 16% 
odbiorców rozumie i przyswaja przekaz tekstowy w programie informacyjnym’. 
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A skoro nowe trendy w estetyce audiowizualnej wyraźnie wskazują na telewizję 
jako montaż atrakcji, zatem zaoferujmy widzowi infotainment. Z tego m.in. powo
du dominujące w świadomości polskiego widza skojarzenia z europejskimi na
cjami są zdecydowanie konsumpcyjne; gastronomiczno-alkoholowe, samocho- 
dowo-odzieżowe lub związane z temperamentem i erotyką. Widzowie innych 
krajów skojarzenia mają podobne, czego dowiódł konflikt niemiecko-włoski, 
wywołany słowami wiceministra spraw zagranicznych Włoch na temat niemiec
kich turystów we Włoszech. Trudno się dziwić, że zarówno Polacy, jak i miesz
kańcy Unii, w ocenie przedstawicieli innych narodów kierują się ogólnie przyję
tymi stereotypami, skoro taki schemat poznawczy odnosi się do ich osobistego 
dos'wiadczenia. Cóż, trzeba to powiedzieć wyraźnie, że większość odbiorców te
lewizji nie mieści się w kategorii konsumentów tzw. kultury wyższej.

Chcąc wykreować nowy obraz Unii, należało więc posłużyć się stereotypem. 
Wcześniej trzeba było jednak zdekonstruować stary obraz Europy. Nie zburzyć, 
ale właśnie zdekonstruować. Destrukcja jako działanie rewolucyjne budzi naj
częściej sprzeciw tych, których dotyka, ponieważ zakłada wprowadzenie nowego 
na gruzach starego porządku. Dekonstrukcja pozwala zbudować nowy obraz z tych 
samych elementów. Przed autorami programów telewizyjnych stanęło trudne zda
nie. Tym trudniejsze, że dekonstruować należało w obrębie obszaru mitologii 
europejskiej, której wiele mitów utraciło już swoje pierwotne znaczenie mimo 
pozostawania w społecznej świadomości. Mogła się o tym przekonać i admini
stracja George’a Busha, usiłująca manipulować europejską opinią publiczną w okre
sie przygotowań do inwazji na Irak10.

10 Administracja Busha mylnie oceniła wartość mitu, próbując moblilizować społeczność euro
pejską przez uaktywnienie starych mitów „oblężonej twierdzy”, krucjaty, etosu rycerskiego itd. 
Por. Z. Bauer, A. Wojnach: Oblężona twierdza, Olsztyn 2003.

W europejskim zbiorowym schemacie poznawczym, dotyczącym Polski w Euro
pie, przede wszystkim funkcjonowały dwa mity:

• w polskim społeczeństwie - mit oblężonej przez Niemców (Niemiec w zna
czeniu: nie nasz) polskiej twierdzy;

• w społeczeństwach krajów europejskich - mit najazdu prymitywnych Hunów, 
niszczących cywilizacyjny dobrobyt (zabieranie miejsc pracy).

Oba pieczołowicie podtrzymywały programy informacyjne, czyniąc z nich naj
ważniejsze treści w relacjach o procesie negocjacyjnym z Unią Europejską. Trud
no się więc dziwić, że mity te, mimo wysiłków twórców programów edukacyj
nych, nie zostały wyeliminowane. Nadal duże grupy społeczne po obu stronach 
istniejącej jeszcze granicy myślą w taki właśnie sposób i zapewne przez wiele lat 
ten stereotyp będzie funkcjonował, szczególnie w obszarach wiejskich i miejskich 
z wysokim bezrobociem.

Nie zgodzę się z prezentowanym w mediach zarzutem niektórych krytyków 
telewizyjnych, że zbyt słaba presja edukacyjna uniemożliwia zmianę schematu 
poznawczego odbiorców. Telewizja - co podkreśla wielu badaczy - jest specy
ficznym medium, które z całą pewnością utrwala postawy i opinie nabyte w inny 
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sposób, ale w ogóle nie kreuje nowych. Widz zawiera z nadawcą kontrakt11, na 
podstawie którego przyjmuje za rzeczywistość prezentowany mu obraz wykre
owanej przez nadawcę realności, ale jednocześnie zastrzega sobie prawo do scep
tycyzmu i podawania w wątpliwość obrazu owej realności, jeżeli ona nie mieści 
się w jego osobistym doświadczeniu. Dlatego prosty zabieg, który miałby pole
gać na zwiększeniu ilości programów edukacyjnych, prezentujących najważniej
sze kraje Europy, musiałby spalić na panewce wobec ograniczoności dostępu do 
innego typu informacji (doświadczenia osobistego), z którymi mógłby przekaz 
powiązać12. Błędna byłaby również droga samych powtórzeń (recyclingu) istnieją
cych już materiałów o tematyce europejskiej lub korzystania z dorobku satelitar
nych stacji typu ARTE, adresujących swój produkt do odbiorców kultury wyższej, 
z którymi TVP współpracowała od lat. Natomiast niewątpliwie dobrym tropem, 
szczególnie w przypadku regionów nadgranicznych, było podjęcie realizacji 
wspólnych magazynów przez stacje regionalne terytoriów współpracujących.

" Por: Z. Bauer: Gatunki dziennikarskie (w:) Z. Bauer, E. Chudziński: Dziennikarstwo i świat 
mediów, Kraków 2000.

12 Por. P. Francuz: op.cit.

Słuszny był zatem przyjęty przez większość autorów programów europejskich 
styl „europejskich opowieści”. Można by go określić z jednej strony jako narracje 
autorytetów, czyli popularnych gwiazd telewizyjnych - Piotra Kraśki i Bogusła
wa Woloszańskiego. Każdy z nich reprezentował odmienny styl opowiadania: 
Bogusław Wołoszański preferował bliski mu styl prezentacyjno-perswazyjny, który 
jednak wobec braku sensacyjności w przekazie i jego (niestety) dużej powtarzal
ności zniechęcił widzów, traktujących program, i słusznie, jak przekaz reklamo
wy. Znacznie lepiej zaprezentował się Piotr Kraśko, starając się wciągnąć odbior
ców w swoistą grę odsłon przedstawianej rzeczywistości. Realizując każdy odci
nek w innym kraju, odwoływał się właśnie do czytelnych dla każdego Polaka 
stereotypów, starając się z nich, poprzez zmianę spojrzenia, budować nowy sche
mat poznawczy. Podobnie postępowała Monika Robinson, która w swoim pro
gramie starała się najpierw wskazać istniejący stereotyp, by następnie dekonstru- 
ować go za pomocą historii opowiadanych przez zaproszonych do programu gości. 
Gośćmi byli z reguły cudzoziemcy mieszkający w Polsce, a więc mający wspólne 
z polskim widzem doświadczenie. Kontynuacja tej koncepcji programowej obec
na jest nadal na antenie, tylko że przyjęła teraz formę bardziej rozrywkową. Adre
sowany do zupełnie innej grupy społecznej był program „Chłop Europie nie prze
puści” z udziałem aktorskiej gwiazdy Andrzeja Grabowskiego. Autorzy progra
mu wykreowali filozofię postaci granej przez Grabowskiego w opozycji do 
Ferdynanda Kiepskiego, starając się ją wpleść niezauważalnie w prezentowany 
przez aktora styl narracyjny, przeciwstawny do reprezentowanego przez jego an
tagonistę spokojnego Edwarda Linde-Lubaszenkę. Niewątpliwie ten schemat po
znawczy dobrze rokował jako program dla polskiej wsi, tradycyjnie nieufnej wobec 
wiedzy „oficjalnej”, a ceniącej sobie wiedzę „sprawdzoną”, sąsiedzką, wypraco
waną w kontaktach społecznych.
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Z drugiej zaś strony, telewizja publiczna oferowała jeszcze całą paletę progra
mów informująco-edukująco-publicystycznych, ale ich znaczenie z całą pewno
ścią było mniejsze, chociażby z racji możliwości zaabsorbowania zawartych w nich 
informacji przez odbiorcę. Przytaczane przez media informacje o tym, że ponad 
90% Polaków swoją wiedzę o Unii czerpało z prasy, radia czy telewizji, nie odda
je tak naprawdę obrazu tej wiedzy, ponieważ przeprowadzane badania jakościo
we raczej miały charakter oceny nastrojów czy emocji Polaków niż rzeczywiste
go poziomu ich wyedukowania w zakresie wiedzy proeuropejskiej. Jak z kolei 
ocenić stopień obiektywizmu polskich mediów? Wydaje się, że poczucie narodo
wego obowiązku, w rozumieniu zarówno na tak jak i na nie, zaowocowało w wielu 
przypadkach wspomnianą teorią „spirali milczenia”, zakładającą selektywność 
doboru informacji. Ale w tym przypadku wydaje się to nieuchronne.

Trudno także ocenić wkład mediów w dekonstruowanie mitu Europy, wprowa
dzone w tytule jako przewrotna teza, ponieważ jest to proces długotrwały i wiążący 
się niewątpliwie z budowaniem tożsamości społecznej w polskim społeczeństwie. 
Nic także nie mówią na ten temat badania analizujące liczbę glosujących i sposób 
głosowania w referendum.

Na zakończenie trzeba podkreślić dwutorowość narracyjną, która wystąpiła 
w mediach w okresie przedreferendalnym po przystąpieniu Polski do koalicji ata
kującej Irak. Czystość kampanii unijnej została zaburzona, ponieważ polskie me
dia stanęły wobec problemu, jakim była racja stanu państwa polskiego.

Dlatego nieprzychylna reakcja mediów i polityków europejskich na udział 
Polski w wojnie z Irakiem była przez polskie media pomijana, a w to miejsce 
usiłowano wykreować mit „polskiego mocarstwa”. Niewątpliwie taka tendencja 
w mediach ciągle jeszcze jest zauważalna, co ma z pewnością swoje dobre skutki 
dla poprawienia poziomu utożsamienia Polaka z własnym krajem i jest - para
doksalnie - elementem procesu dekonstrukcji mitu Europy, a w tym także i mitu 
Polski.

Wielu badaczy podkreśla, że wymiar mityczny przetrwał w nas, mimo że go 
nie dostrzegamy, ponieważ zlewa się nam z rzeczywistością, kiedy staje się ele
mentem codziennej praktyki. Kontynuując tę myśl, można by zaryzykować stwier
dzenie, że telewizja zyskała moc tworzenia mitów ruchomej metafory obrazu Polski 
w Europie.
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