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Od redakcji

W niniejszym numerze „Rocznika Prasoznawczego” publikowane ma-
teriały podzieliliśmy na dwie części. Pierwsza z nich zawiera trzy arty-
kuły. Otwiera ją tekst Grzegorza Oleksego, który przypomina sylwetkę 
jednego z bardziej znanych publicystów obozu piłsudczyków Adama 
Skwarczyńskiego. Skwarczyński pierwsze teksty publicystyczne ogłosił 
już przed I wojną światową. Po 1914 roku mocno związał się z Piłsud-
skim, nie tylko wyjaśniając jego codzienne działania polityczne, ale też 
zajmował się – jak stwierdził autor – „apoteozą wodza”. W niepodległej 
Polsce Skwarczyński publikował wiele tekstów w takich pismach, jak 
np. „Rząd i Wojsko”, „Droga” czy „Nakazy chwili”. Nadto ogłaszał róż-
norodne broszury propagandowe. Autor artykułu zasadnie dowodzi, 
że aktywność pisarska Skwarczyńskiego wyróżniała się na tle innych, 
podobnych publikacji. Publicysta ten, odwołując się do tradycji roman-
tycznej i niepodległościowej, w sposób jasny i przystępny tłumaczył cele 
Piłsudskiego, umiejętnie też dyskutował z jego przeciwnikami.

Tomasz Mielczarek zajął się cenzurą w PRL. Walorem tego artyku-
łu jest nie tylko przypomnienie całej literatury przedmiotu, ale nade 
wszystko odwołanie się do różnorodnych aktów normatywnych regu-
lujących funkcjonowanie cenzury w PRL. Wbrew powszechnemu mnie-
maniu działalność cenzury przed 1989 rokiem normowały liczne, choć 
niskiej rangi dekrety i rozporządzenia wydawane przez organy władcze 
PRL. Autor słusznie podkreśla, że jedna z najważniejszych wolności 
obywatelskich – swoboda wyrażania myśli – doczekała się ustawowej 
regulacji dopiero u schyłku państwa realnego socjalizmu. Zarówno 
ustawa o cenzurze, jak i wcześniejsze akty prawne dotyczące tej kwe-
stii, nie zajmowały się jednak gwarantowaniem praw obywatelskich, 
ale ich reglamentacją. Władze PRL traktowały bowiem zakres wolności 
słowa jako swą wewnętrzną sprawę, która tylko w niewielkim stopniu 
może być dostępna obywatelom.

Siergiej Michajłow – profesor Wydziału Dziennikarstwa Uniwer-
sytetu w Sankt Petersburgu zaprezentował problemy współczesnego 
dziennikarstwa arabskiego. Jak będziemy mogli się przekonać, tytuł 
artykułu bardzo trafnie definiuje jego zawartość. Autor sygnalizuje bo-
wiem takie zjawiska, jak m.in. wykorzystywanie mediów do propagowa-
nia i utrwalania islamu, sterowanie zawartością mediów przez agendy 
rządowe i islamskie organizacje międzynarodowe, czy też obrona islam-
skich mediów przed westernizacją. Jeśli dodamy do tego, że Michajłow 
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przedstawia też podstawowe fakt dotyczące np. funkcjonowania „Al-
Dżaziry” trudno jest oczekiwać, że wszystkie tezy jego tekstu w peł-
ni zostaną udowodnione. Niemniej jednak z racji oryginalnej i mało 
znanej polskiemu czytelnikowi tematyki zdecydowaliśmy się tekst ten 
opublikować, choć ze świadomością, że jedynie zasygnalizowano w nim 
większość problemów badawczych.

W drugiej części „Rocznika” umieszczonych zostało siedem komu-
nikatów. W większości wypadków komunikaty te sygnalizują podjęcie 
tematów badawczych, niekiedy przedstawiają wstępne wyniki badań. 
Problematyka tych tekstów jest bardzo zróżnicowana. Anna Woźnia-
kowska zajęła się reportażami Lucjana Wolanowskiego, Przemysław 
Ruta informuje o współczesnej prasie skierowanej do Polaków w Irlan-
dii, Paweł Cyz pisze o uwarunkowaniach prawnych i organizacyjnych 
funkcjonowania telewizji cyfrowej w Polsce, a Ilona Pawłowska o prak-
tyce budowania nagłówków w publikacjach internetowych.

Wspólnym mianownikiem kolejnych trzech tekstów są ekonomicz-
ne aspekty rynku medialnego. O prasie reklamowej i bezpłatnej pisze 
zatem Jolanta Dzierżyńska, a o rynkowych strategiach gazet Michał 
Kaczmarczyk i Dagmara Szastak-Zięba. Katarzyna Walotek-Ściańska 
zajęła się natomiast strategiami perswazyjnymi w reklamach kosme-
tyków.

IV tom „Rocznika” zamykają recenzje najnowszych publikacji doty-
czących Ryszarda Kapuścińskiego przygotowane przez Jolantę Kubik 
oraz sprawozdanie z III konferencji Wydziału Dziennikarstwa Kubań-
skiego Państwowego Uniwersytetu w Krasnodarze Patrycji Szostok.



Rozprawy i artykuły
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Grzegorz Oleksy

Cechy publicystyki 
Adama Skwarczyńskiego  
na tle rozwoju stronnictwa  
Józefa Piłsudskiego do 1926 roku

STRESZCZENIE

W artykule opisane zostały cechy warsztatu jednego z najbar-
dziej znaczących ideologów obozu sanacyjnego – Adama Skwar-
czyńskiego. Analizie poddano publikacje z okresu przedwojen-
nego, czasu I wojny światowej, jak i dwudziestolecia niepodle-
głej Polski. Uwydatnione zostały cechy charakterystyczne dla 
stylu twórcy, jak systematyczność i selektywność oraz perma-
nentność oddziaływania i różnorodność publikacji. Przestawio-
ne zostały również główne środki wyrazu, jakimi posługiwał się 
autor, i sposób nawiązywania kontaktu z czytelnikiem. Ukazu-
jąc szeroki wachlarz instrumentów, jakich w swej pracy używał 
Skwarczyński, zarysowane i opisane zostały jednocześnie fun-
damenty ideowe, na których budował on swoje wizje „Nowej 
Polski” i nowego w niej obywatela. W kręgu zainteresowania 
znalazło się również wierne zilustrowanie tła historycznego, 
oraz roli wodza w kształtowaniu i zmianie przedstawianych na 
łamach prasy poglądów.

SŁOWA KLUCZOWE: publicystyka międzywojenna, sanacja, 
lewica, idea, ideologia, komunikowanie masowe, Adam Skwar-
czyński, demokracja

„Oto żywa i czynna wiara tych ludzi, wola i wytężona praca uczyniła ten 
cud, ze ich dorobek wrósł korzeniami w rzeczywistość, zdołał uczynić 
sobie posłuszną historję, zdołał zapanować nad przyszłością”1.

Jesienią sto dwudziestego trzeciego roku niebytności Polski na 
arenie międzynarodowej, ostateczna klęska państw centralnych wyda-
wała się nieunikniona. Na zachodzie ofensywa wojsk Ententy rozwija-
ła się z coraz większym rozmachem od „czarnego piątku” 18 lipca 1918 
roku, na wschodzie zaś w październiku tegoż roku, z terenów okupo-

 1 A. Skwarczyński, Myśli o nowej Polsce, Warszawa 1934, s. 53.
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wanych przez Austro-Węgry, żołnierze cesarskiej armii rozjechali się 
do domów, tworząc na opuszczanym terenie swoiste res nullius2. Wizja 
niepodległości Polski, która pojawiała się ze zmiennym natężeniem już 
od pierwszego dnia konfliktu zaborców, nabierała realnych kształtów. 
Podpisane 11 listopada zawieszenie broni na zachodzie, oznaczające 
zakończenie walk na frontach wojny światowej3, dało ostateczny im-
puls do urzeczywistnienia idei i budowy odrodzonej Polski. Jednak 
kalejdoskop rozmaitych organizacji politycznych i paramilitarnych, ro-
dzących się nad Wisłą w przeciągu czterech lat światowej wojny oraz 
linie podziałów, przebiegające wzdłuż i w poprzek politycznej sceny, 
stwarzały już na wstępie zasadnicze problemy w wypracowaniu jedno-
litego stanowiska, w tak fundamentalnych zagadnieniach jak choćby 
kwestia ustroju nowego państwa4.

Odnosząc okres ten na grunt komunikowania społecznego, pierw-
sza wojna światowa i następujące po jej zakończeniu pierwsze lata 
pokoju były czasem szczytowej świetności i dominacji prasy5, który 
na zapóźnionych cywilizacyjnie ziemiach polskich rozciągnął się na 
cały okres międzywojenny6. Szczególną rolę odgrywała prasa war-
szawska, która dzięki skupieniu na obszarze stolicy większości zna-
czących środowisk inteligenckich, instytucji administracji państwo-
wej i przedstawicielstw przemysłu, stała się wyznacznikiem kierunku 
i tonu narodowych dysput, rozwijanych na łamach poszczególnych 
pism7. Silnie zabarwiona emocjonalnie, impresyjna8 i obrazowa forma 
dominowała w debacie politycznej, która z czasem stała się dyskusją 
„personifikowaną nazwiskami Piłsudskiego i Dmowskiego”9. W tym 
sporze o poziom zasług, jakie danemu środowisku należy przypisać 
w dziele odbudowy państwa polskiego, obiektywny osąd i rzeczowa 
analiza trudna była do przeprowadzenia. W publicystyce periodyków 
wszystkich odcieni politycznych, miast prawdy, autorzy szukali uza-
sadnienia dla dokonań własnych zwierzchników i stworzenia podwa-
lin pod legitymację do sprawowania władzy10. Wśród nich zasadniczą 
rolę pełnił Adam Skwarczyński. Dziś niezauważany w historiografii 
okresu międzywojnia, dla współczesnych był – jak pisze Daria Nałęcz 

 2 Obszary niczyje (z łc., dosł. rzecz niczyja) R. Bieżanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe 
publiczne, Warszawa 2004, s. 194; zob. też: N. Davies, Boże igrzysko, Kraków 2005,  
s. 858-860.

 3 N. Davies, Orzeł Biały, Czerwona Gwiazda, Kraków 2007, s. 33.
 4 D. Nałęcz, Sen o władzy. Inteligencja wobec niepodległości, s. 63-75. 
 5 B. Dobek-Ostrowska, Podstawy komunikowania społecznego, Kraków 1999, s. 149.
 6 N. Davies, Boże igrzysko, op. cit., s. 882.
 7 Ibidem, s. 893.
 8 M. Szulczewski, Publicystyka – problemy teorii i praktyki, Warszawa 1976, s. 76.
 9 R. Habielski, A. Kozieł, J. Osica, Racje i okoliczności. Publicystyka polska 1918-1939, Warszawa 

2000, s. 5. 
 10 Ibidem, s. 5.
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– „bez wątpienia postacią nietuzinkową i wyjątkową, na swój sposób 
trudną do jednoznacznej oceny”11. Podobnie złożony i bogaty jest jego 
dorobek publicystyczny, który formował zarówno ideowe i filozoficzne 
podstawy nurtu sanacyjnego, jak i uszczypliwe paszkwile na przeciw-
ników politycznych12.

Adam Skwarczyński wychował się w rodzinie ziemiańskiej o tra-
dycjach patriotycznych. Jego ojciec uczestniczył w powstaniu stycz-
niowym, matka natomiast była córką powstańca z 1831 roku13. Przed 
rozpoczęciem edukacji szkolnej pierwsze lekcje pobierał w domu. 
Staranne wychowanie zawdzięczał w głównej mierze matce, która – 
jak sam stwierdził – „pierwsza nauczyła go kochać Polskę”14. Okres 
gimnazjalny łączył się z fascynacją literaturą romantyczną, w szcze-
gólności dziełami wieszczów narodowych: Mickiewicza i Słowackie-
go. W tym okresie również miał okazję poznać Józefa Piłsudskiego, 
podczas wygłaszanego przezeń tajnego odczytu o tematyce narodowo-
wyzwoleńczej we Lwowie w roku 190415. Spotkanie to stało się impul-
sem do powołania przez Skwarczyńskiego organizacji o nazwie Polska 
Młodzież Bezpartyjna, zbliżonej ideowo do formacji socjalistycznych16. 
Po zakończeniu nauki w gimnazjum podjął studia polonistyczne na 
Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego, które ukończył 
w roku 191217. W tym czasie ukazały się pierwsze artykuły jego au-
torstwa, podpisywane początkowo pseudonimami Ad. Lux, Adam 
Płomieńczyk, Stary18. W artykułach tych, ukazujących się na łamach 
pisma Związku Walki Czynnej pt. „Promień”, w „Życiu” Gustawa Da-
niłowskiego i „Przedświcie” – jak pisze Daria Nałęcz – „Konkretyzował 
swe poglądy na temat roli jednostki, narodu i państwa”19, czerpiąc 
inspirację z jednej strony ze współczesnej myśli Brzozowskiego, z dru-
giej zaś z działalności niepodległościowej Piłsudskiego.

Już wówczas teksty Skwarczyńskiego charakteryzowało oderwa-
nie od bieżących wydarzeń na scenie społeczno-politycznej i analiza 
zagadnień teoretycznych, często jednak w formie artykułu polemicz-

 11 A. Skwarczyński, Od Demokracji do Autorytaryzmu, wstęp, wybór i opracowanie D. Nałęcz, 
Warszawa 1998, s. 8.

 12 A. Micewski, W cieniu marszałka Piłsudskiego, Warszawa 1969, s. 90. 
 13 E.J. Kryńska, Trwałe wartości ideologii wychowawczej Adama Skwarczyńskiego, „Przegląd 

Historyczno-Oświatowy” 2002, nr 3-4, s. 142.
 14 E.J. Kryńska, ibidem.
 15 Ibidem.
 16 A. Skwarczyński, Od Demokracji do Autorytaryzmu, op. cit., s. 9.
 17 E.J. Kryńska, ibidem, s. 142.
 18 A. Skwarczyński, Od Demokracji do Autorytaryzmu, op. cit., s. 10.
 19 Ibidem, s. 11.
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nego20. Przykładowo w „Zagadnieniach patriotyzmu polskiego”21 autor 
udowadnia tezę o możliwości współistnienia idei niepodległościowych 
z założeniami socjalizmu, kojarzonego głównie z internacjonalizmem. 
Sprzeczność tych tez podnoszona przez endecję stała się początkowym 
punktem odniesienia i polemiki, co czyni cały wywód aktualnym i spój-
nym wewnętrznie. Pomimo braku bezpośredniego odniesienia do kon-
kretnej wypowiedzi czy tekstu endeckiego, wskazanie na zarzuty prze-
ciwników politycznych jako podstawy wypowiedzi są wyraźne.

Skwarczyński, ukazując dysputę odbywającą się na publicznym 
forum na opisany temat jako „grę w ślepą babkę”22, stara się wejść 
na wyższy poziom ogólności, by dojrzeć powody nieporozumienia, leżą-
ce oczywiście po stronie adwersarzy własnych przekonań. Po krótkim 
wstępie, kolorowanym emocjonalnie nacechowanymi epitetami typu 
„reakcyjne żywioły”, autor przechodzi do zasadniczego zilustrowania 
zagadnień nacjonalizmu, patriotyzmu i socjalistycznych postulatów. 
Nie stara się przy tym dezawuować argumentów „oskarżycieli”, do któ-
rych w zasadzie nie odwołuje się wcale. Analiza pojęć i problemów prze-
prowadzona jest poprzez odniesienie do rozważań myślicieli i literatów 
minionych okresów oświecenia i romantyzmu. Skwarczyński prowadzi 
wywód powoli i jasno, zatrzymując się dla udzielenia odpowiedzi na 
dodatkowe pytania: „Ale wróćmy raz jeszcze do nacjonalistycznej za-
sady. Co to jest interes narodu jako całości?”23, podkreśla konkluzje, 
wskazuje na przejście z opisu jednego pojęcia do kolejnego, co w sumie 
czyni cały wywód jeszcze bardziej klarownym i przejrzystym. Funkcja 
informacyjna przekazywanego komunikatu jest bardzo mocno splecio-
na z interpretacyjną24, gdyż informacje historyczne są podawane i opi-
sane w formie uzasadnień dla argumentów i uwag polemicznych.

Artykuł kończy konkluzja podkreślająca zasadność tez autora, co 
stanowić może wskazanie na ekspresywną formę komunikatu przed-
stawianego w tekście. Nie jest to jednak zjawisko charakterystyczne 
dla Adama Skwarczyńskiego, który w swej myśli ideowej równie czę-
sto odwoływał się do form apelatywnych25. W tej konwencji utrzymany 
jest inny artykuł z okresu przedwojennego zamieszczony w „Przedświ-
cie”. „Teoria i praktyka” jest tekstem starającym się wykazać pozyty-
wy aktywnej działalności praktycznej, odwołując się do młodzieży jako 
do głównej siły zdolnej tę działalność podjąć. Celem jest oczywiście 
największe dobro wspólne – niepodległość26. Autor wyraźnie dezawu-

 20 W. Furman, A. Kaliszewski, K. Wolny-Zmorzyński, Gatunki dziennikarskie. Specyfika ich 
tworzenia i redagowania, Rzeszów 2000, s. 87.

 21 A. Skwarczyński, Od Demokracji do Autorytaryzmu, op. cit., s. 23-29.
 22 Ibidem, s. 24.
 23 Ibidem, s. 25.
 24 Ibidem.
 25 A. Kłoskowska, Socjologia kultury, Warszawa 1983, s. 278.
 26 A. Skwarczyński, Od Demokracji do Autorytaryzmu, op. cit., s. 30-31.
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uje postawy wyczekiwania, ostrożności, co grozi jego zdaniem „ugrzęź-
nięciem w jałowej frazeologii, prowadzącej niechybnie do sfilistrzenia”. 
Przeciwstawia im młodzież „porwaną ideałem ludzi wolnych w wolnej 
Polsce”27, która stanowi egzemplifikację wyborów życiowych autora, 
i jest gruntem dla jego wielkiej pracy wychowawczej w latach następ-
nych. Artykuły pomimo złożonej tematyki, nawiązującej do filozofii 
i myśli politycznej, cechowała duża przystępność28 dzięki staranno-
ści ilustrowanych przemyśleń i żywemu, ale jasnemu językowi. Dzięki 
temu były one łatwiejsze w odbiorze i zrozumiałe, co podwyższało ich 
walory kompozycyjne.

Okres zawieruchy wojennej Skwarczyński spędził pod komendą 
brygadiera Piłsudskiego, nie rezygnując z pisania. Artykuły jego pió-
ra ukazywały się w „Strzelcu”, „Przeglądzie Wojskowym” oraz piśmie 
„Rząd i Wojsko”, które formułować miało bazę dla przyszłej organizacji 
politycznej piłsudczyków29. W swoich tekstach skłaniał się do uzasad-
niania działań Legionów i linii polityki ich wodza – Piłsudskiego, z apo-
teozą jego samego. W artykule „Wojsko a wódz”30 Skwarczyński daje 
wyraz swym romantycznym przekonaniom o niezwykłej roli jednostek 
wybitnych – w tym przypadku wodza. Po szybko postawionym proble-
mie „sprawy armii polskiej”, nie po raz pierwszy uzasadnień dla wła-
snego osądu szuka głównie w historii naszego kraju z okresu zaborów, 
większą część tekstu poświęcając, o dziwo, „morale”, a nie organizacji 
wojska. Będąc sam żołnierzem ongiś walczącym na froncie31, szybko – 
wydaje się – odnajduje właściwy ton i język dla nawiązania bezpośred-
niego kontaktu z czytelnikiem, wielce prawdopodobne – też żołnierzem. 
Dlatego odchodząc od wzniosłych haseł i pustych wyliczeń, skupia się 
na rzeczach z pozoru abstrakcyjnych, ale w istocie stanowiących o do-
głębnej obrazowości przekazu i maksymalnym pogłębieniu tematu ma-
jącego z publicystycznego pozoru niewiele wspólnego z ideą – „Człowiek 
idący na bój – pisze Skwarczyński – stawiający więc jako zakład całą 
swą osobę, musi mieć (…) moralną pewność, że wysiłek jego, zdrowie 
i życie szafowane będą w sposób rozumny i owocny”32. Logiczne i oczy-
wiste wydawać by się mogło postulaty, w owym czasie miały wydźwięk 
zupełnie inny. Dla 1,9 miliona walczących i 450 tysięcy poległych Po-
laków biorących udział w działaniach zbrojnych pod komendą oficerów 
niemieckich i rosyjskich, gdzie w służbie interesów absolutyzmu i im-
perializmu strzelano niejednokrotnie na rozkaz zaborcy do rodaków po 
przeciwnej stronie frontu33, takie podejście do problemu armii miało 

 27 Ibidem, s. 31.
 28 M. Szulczewski, Publicystyka – problemy teorii i praktyki, op. cit., s. 70.
 29 E.J. Kryńska, op. cit., s. 142. 
 30 A. Skwarczyński, Od Demokracji do Autorytaryzmu, op. cit., s. 36.
 31 Ibidem, s. 12.
 32 Ibidem, s. 39.
 33 N. Davies, Boże igrzysko, op. cit., s. 850.
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wymiar niewyobrażalny. Rozbudzana nadzieja odbudowy własnego 
państwa miała podstawy w artykułach między innymi tego typu. Tekst 
z pogranicza komentarza i artykułu dyskusyjnego napisany jest swo-
bodnie, ale rzeczowo, mimo wyraźnej tendencyjności brak tu patosu 
czy sztampowych określeń, systematyka wewnętrzna i jasny, komuni-
katywny język pozwala na zobrazowanie poglądu i argumentów autora; 
organizacja – morale, człowiek – wódz, w żadnym razie odwrotnie. Wy-
raźnie widać tu echa socjalistycznych poglądów „Ad Luxa”, pochwałę 
czynu i dążność do niepodległości; wszystko skupione w postaci wodza, 
którego gloryfikacja stanowi istny leitmotiv artykułu; „wódz ukochany”, 
„wódz nosi w sobie najdroższą część osobowości każdego żołnierza”, 
„wódz popularny”, „niezłomna wola wodza”34.

Bezdyskusyjnie kluczową rolę w formowaniu zrębów państwowości 
odegrał Józef Piłsudski, którego „niepodległościowy” życiorys poprzez 
PPS Frakcję Rewolucyjną, Związki „Strzelca”, Legiony Polskie i Polską 
Organizację Wojskową doprowadził w listopadzie roku 1918 do funkcji 
Naczelnika Państwa; zwornika, w oparciu o który udało się rozpocząć 
faktyczną restaurację państwowości polskiej. Piłsudski w ciągu swej 
wieloletniej działalności zgromadził wokół siebie grono wiernych i od-
danych współpracowników, wśród których między Walerym Sławkiem, 
Edwardem Rydzem-Śmigłym i Kazimierzem Sosnkowskim był i Adam 
Skwarczyński. Nie zabrakło też antagonistów i zadeklarowanych prze-
ciwników politycznych, formujących się głównie z kręgów komunistycz-
nych, liberalnych oraz prawicowych i nacjonalistycznych „pasywis- 
tów”35. Walka w odrodzonej II Rzeczpospolitej o realny kształt istnie-
jącego państwa przybrała więc na sile. Skwarczyński, który ostatnie 
miesiące wojny oglądał zza krat obozu dla jeńców cywilnych w Mo-
dlinie36, już w trzecim dniu po zwolnieniu na łamach „Nowej Gazety” 
opublikował tekst pt. „Straszak bolszewizmu”37, gdzie klasycznie wy-
stąpił przeciwko prawicy i jej pasywistycznym i „wsteczniackim” ten-
dencjom. Mając wzgląd na niezwykły czas dla każdego patriotycznie 
usposobionego Polaka, zwraca uwagę już sam tytuł: wyrazisty i przy-
kuwający uwagę, w całości jakby wyjęty z poetyki ulicy, daleki zaś od 
języka ideowca. Idąc dalej: duża ilość zwrotów o zabarwieniu emocjo-
nalnym, począwszy od „imponującego porządku” przewrotu w Polsce, 
przez „uczucie strachu ślepców i małodusznych egoistów”, po „dok-
trynerską demagogię”38 narodowych demokratów dodaje tekstowi dy-
namiki i dramaturgii, zbliżając go jednocześnie do formuły informacji 
prasowej. Znajduje się tu też odwołanie do romantyzmu w postaci 

 34 A. Skwarczyński, Od Demokracji do Autorytaryzmu, op. cit., s. 39.
 35 N. Davies, Boże igrzysko, Kraków 2005, s. 854.
 36 A. Skwarczyński, Od Demokracji do Autorytaryzmu, op. cit., s. 14.
 37 Ibidem, s. 42.
 38 Ibidem, s. 41-42.
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poglądów Mickiewicza, lecz nie dla uzasadnienia swojego argumentu, 
a obalenia i zohydzenia sądu przeciwnika. Odżegnując się od rewolu-
cji, Skwarczyński daje jednak wyraz swemu radykalizmowi, budując 
impresyjność artykułu na negatywnych w gruncie rzeczy emocjach. 
Wydawałoby się, że fakt odzyskania niepodległości powinien skłonić 
ideowca do publikacji tekstu innej, wyważonej i bardziej ogólnej natu-
ry, treści i formy, jednak jak się wydaje kontekst sytuacyjny39 skłonił 
Skwarczyńskiego do pokazania ofensywnej strony swojego pióra. Nie 
po raz ostatni.

Budowa nowej Polski wymagała od pierwszej chwili czynu, tak istot-
nego w rozważaniach i myśli politycznej Skwarczyńskiego, jak i całego 
obozu zgrupowanego wokół Naczelnika. Budowa państwa od podstaw 
i zabezpieczenie się od wrogów przy jednoczesnym zdobyciu przewagi 
nad przeciwnikami politycznymi były poważnymi wyzwaniami, z który-
mi jednak należało się zmierzyć. Piłsudski, pełniąc funkcję Naczelnika 
i dysponując władzą wręcz dyktatorską40, prowadził w pierwszych mie-
siącach istnienia kraju politykę wybitnie patriotyczną, odżegnując się 
od środowisk najbardziej mu sprzyjających41 i budując rząd zgody na-
rodowej, niezbędny dla pokojowego budowania państwa wewnątrz i sil-
nej pozycji na konferencji pokojowej w Wersalu42. Doprowadził również 
do przeprowadzenia w styczniu 1919 roku wolnych wyborów, w wyniku 
których zwycięstwo odniosły partie chłopskie i prawicowe, nieprzychyl-
ne naczelnikowi43. Sejm wkrótce ograniczył kompetencje Piłsudskiego 
do funkcji reprezentacyjnych, czym zaskarbił sobie otwartą wrogość 
środowiska byłych Legionistów.

 39 Dla ukazania innej strony gorącego okresu listopada 1918 przedstawić pragnę cytat z książki 
Sen o władzy autorstwa Darii Nałęcz: „Rządy lewicy były dla Piłsudskiego tylko posunięciem 
taktycznym (…) w rzeczywistości rezerwował dla siebie rolę arbitra (…). Radykałowie 
nie potrafili zdobyć się na podobny spokój i pragmatyzm w ocenie sytuacji. Rewolucja 
zafascynowała ich bez reszty. „Cały świat staje w płomieniach rewolucji – głosiła odezwa 
SNN z 10 listopada 1918 roku – Idzie nowa przyszłość, przynosi wyzwolenie pracy, druzgoce 
przywileje i obala panowanie kapitału. Polska zbudowana być musi na nowych zasadach 
społecznych”. Nie dyktowały tych ocen potrzeby propagandy. W poufnych wypowiedziach 
formułowano jeszcze ostrzejsze sądy. „Michał Janik relacjonował w dzienniku zachowanie 
jednego z liderów galicyjskich postępowców – Jan Dąbrowski – dostał szału radykalnego, 
wprost bolszewickiego. Powrót do pierwszej miłości. Dziś np. głosił, że należy usunąć wszelką 
inteligencję, że szkoły ogłupiają, że odrodzić może naród, tylko lud nie tknięty kulturą”.

 40 D. Nałęcz, Sen o władzy. Inteligencja wobec niepodległości, op. cit., s. 99.
 41 Przytoczyć można tu słowa Piłsudskiego skierowane do nestora socjalistów Bogdana 

Limanowskiego w Krakowie 20 grudnia 1919 roku, gdy odpowiadając na wezwanie 
do dokończenia dzieła rewolucji, rozpoczętego przez Kościuszkę, rzekł: „Ja teraz nie należę 
do partii, należę do narodu”; ibidem, s. 86, [w:] B. Limanowski, „Pamiętniki” (1907-1919…) 
s. 582.

 42 D. Nałęcz, Sen o władzy. Inteligencja wobec niepodległości, op. cit., s. 85.
 43 Ibidem, s. 95.
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W tym okresie Skwarczyński główną linię publicystyki rozwinął we 
wznowionym w styczniu 1919 roku piśmie „Rząd i Wojsko”44, którego 
został redaktorem naczelnym. Oddając się w pełni racji stanu realizo-
wanej przez Naczelnika, starał się motywować i uzasadniać wszystkie 
posunięcia i stanowiska Piłsudskiego, szczególnie w palącej kwestii 
wschodniej. Odbywająca się bowiem równolegle z debatą publiczną 
między federacją a inkorporacją wojna na wschodzie przybierała na 
sile. Powstanie pisma stanowiło wyraz dążeń środowisk piłsudczyków 
do emancypacji i nabycia podmiotowości polityczno-społecznej, której 
dotychczas owemu żołnierskiemu środowisku brakowało.

Większość artykułów Skwarczyńskiego z tego okresu nadąża więc 
za bieżącymi wydarzeniami i tematami dyskutowanymi na scenie po-
litycznej i wojskowej45. Nie zapomniał jednak on o kwestii idei i my-
śli, którą wyrażał poprzez „tworzenie mitologii własnego obozu”46 oraz 
podkreślanie zasług ludzi związanych z Piłsudskim i czynienie z nich 
swoistej warstwy przewodniej narodu. Powracając jednak do dominu-
jących wówczas tekstów, przykładem prób legitymizowania działań 
i zamysłów Naczelnika mogą być artykuły „Polityka narodu czy klasy”, 
„Przygotowujemy pokój” czy „Na progu nowej epoki”; wszystkie opubli-
kowane na łamach „Rządu i Wojska”47.

Pierwszy pod niejednoznacznym tytułem ukrywa dyskusyjny ar-
tykuł na temat słuszności idei koncepcji federacyjnej, której wyż-
szość i zasadność wykazuje autor poprzez dezawuowanie i krytykę 
koncepcji konkurencyjnej. Przy użyciu paraleli historycznych48 i dy-
namicznego, zabarwionego emocją, lecz pozbawionego wulgaryzmów 
języka, stara się przedstawić argumenty i wizję polityki wschodniej 
swoich oponentów w sposób jak najbardziej negatywny. Minusem 
tekstu wydaje się jego ograniczona przystępność49, wymagająca od 
czytelnika dobrej znajomości programu i założeń polityki wschodniej 
Dmowskiego, bez której pewne wyszukane inwektywy, bardzo zręcz-
nie formułowane pod adresem endecji, mogły mijać się u odbiorcy 
z celem. Poza tym aktualność tematyki, różnorodność stylistyczna, 
wyszukane, naturalistyczne wręcz metafory50 budujące nastrojowość 

 44 A. Skwarczyński, Od Demokracji do Autorytaryzmu, op. cit., s. 16.
 45 Z uwagi na toczące się działania zbrojne na wschodzie powiązania tych dwóch kategorii były 

nierozerwalne.
 46 A. Skwarczyński, Od Demokracji do Autorytaryzmu, op. cit., s. 16.
 47 Ibidem, ss. 43-53, 82-87.
 48 Autor jednoznacznie czyn niepodległościowy, charakterystyczny dla piłsudczyków, łączy 

z Sejmem Wielkim, przeciwstawiając mu Targowicę jako symbol zdrady i knowań z Rosją, co 
ma być prawzorem dla zdradzieckich wystąpień Narodowej Demokracji; ibidem, s. 44.

 49 M. Szulczewski, op. cit., s. 70.
 50 „(…) gdy na Zachodzie na gnojnym ugorze tej ujarzmionej pracy wyrastała potęga państw 

i dorobki kultury, u nas owocem była swawola (…) bezgranicznie krótkowzrocznych 
sybarytów”; ibidem, s. 45.
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poprzez symbole niczym w „Hymnach” Kasprowicza, wszystko to 
wpływa na nieprzeciętną obrazowość artykułu, kosztem jednak jego 
ścisłości51.

Ten aspekt w okresie wojny z bolszewikami stał się istotnym mi-
nusem publicystyki Skwarczyńskiego, gdy opisując polityczne decyzje 
i założenia, „wychodził przed szereg”, wskazując na postulaty, które 
w istocie nie zostały jeszcze przez Piłsudskiego sformułowane, lub 
też stały w sprzeczności z jego tezami. Ten błąd odnaleźć możemy 
w drugim z wymienionych powyżej artykułów, a mianowicie „Przygo-
towujemy pokój” z 27 lipca 1919 roku. Tekst przedstawiony w formie 
komentarza, w którym autor rysuje wizję polityki federacyjnej, prze-
kazując własną interpretację faktów, skutki, jakie one rodzą i dzia-
łania, jakie powinny zostać podjęte. Dominują zdania złożone, ko-
munikatywny i jak zwykle żywy język, słownictwo pozbawione zabar-
wienia emocjonalnego i polemicznego. Jednak pewne elementy tego 
„manifestu” użyte są w sprzeczności z faktami, które w dniach pisania 
artykułu miały miejsce na opisywanych właśnie kresach, lub miały 
dopiero nastąpić. Wskazać wystarczy postulat odbudowy „na całym 
terytorium niepodległej i zjednoczonej republiki [Litwy]”52, który ni-
jak miał się do zakończonych właśnie walk między nacjonalistami 
litewskimi a Wojskiem Polskim w związku z zajęciem przez to ostat-
nie Wilna53, koniecznością wyznaczenia Linii Focha, czy poparciem 
Piłsudskiego dla puczu w Kownie54. Poza tym ograniczało to znacznie 
aspiracje terytorialne państwa polskiego w ramach koncepcji federa-
cji i na pewno było w sprzeczności z poglądami Piłsudskiego.

Podobnie poruszana kwestia wyzwolenia Kijowa czy praw politycz-
nych Białorusinów wskazywały na to, iż ścisłość i rzetelność w przed-
stawianiu faktów nie zawsze chodziła w parze z publikacjami Skwar-
czyńskiego. By poprzeć tezę więcej niż jednym przykładem, można 
przywołać artykuł „Wielki tydzień Polski” opublikowany w „Rządzie 
i Wojsku” 27 marca 1920 roku, w którym autor przedstawia plebi-
scyt na Śląsku za „rozegrany na korzyść Polski”, podczas gdy w gło-
sowaniu z 20 marca roku 1920 przewaga osób opowiadających się za 
przynależnością do Niemiec wyniosła 228 246, a kwestia ostatecznego 
rozstrzygnięcia na korzyść Rzeczpospolitej miała dopiero się dokonać 
czynem Ślązaków w trzecim powstaniu śląskim55. Powyższe przykła-
dy wskazują, iż niejednokrotnie wartość materiału publicystyczne-
go zamieszczanego przez Skwarczyńskiego w jego publikacjach była 
znacząco obniżana przez nieścisłości w podawaniu faktów. Mogło to 

 51 M. Szulczewski, op. cit., s. 73.
 52 Ibidem, s. 50.
 53 N. Davies, Orzeł Biały, Czerwona Gwiazda, op. cit, s. 75.
 54 Ibidem, s. 75.
 55 Ibidem.
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wywoływać u czytelnika brak zaufania do autora i stawianych przez 
niego tez. Jak pisze bowiem Michał Szulczewski: „brak pewnego mi-
nimum ścisłych informacji kwestionuje wartość całego materiału pu-
blicystycznego”56.

Okres wojny na wschodzie w twórczości Skwarczyńskiego można 
podsumować wydaniem publikacji „Cele wojny na wschodzie”, będącej 
broszurą zawierającą główne teksty „Ad. Luxa” o tej tematyce. Powyż-
sze przykłady, jak i artykuł „Na progu nowej epoki” z 31 października 
1920 roku, w którym „szeroki zamysł – ocenia Daria Nałęcz – kontra-
stował z płytkością propozycji, zwłaszcza w obszarach wskazanych za 
najważniejsze”57, wskazują, iż dociekliwość i inwencja w tych dniach 
ustąpiły selektywnej agitacji często mijającej się z historyczną prawdą. 
Dojrzeć w tym działaniu możemy bezwględne podporządkowanie się in-
teresowi grupy, zgodnie z myślą ideową, którą przedstawiał autor we 
wcześniejszych publikacjach.

Czas jednak niósł stabilizację wewnętrzną i zabezpieczenie kraju 
od zewnętrznych zagrożeń, w związku z czym Skwarczyński powró-
cił na miejsce ideowego ramienia stronnictwa marszałka, powołując 
w tym celu nowe pismo „Droga” w 1922 roku. Była ona „pomyślana 
nie tylko jako czasopismo – jak pisze Andrzej Micewski – ale jako te-
ren długofalowej pracy wychowawczej, prowadzonej przez powoływanie 
różnych zespołów ideowych”58. Celem pisma i samego Skwarczyńskie-
go było więc wytyczanie programu politycznego i ideowej drogi, wśród 
których naczelną wartość stanowiło państwo59. „Ad. Lux” nie dyspono-
wał jednak gotowymi receptami, które miały przynieść uzdrowienie dla 
źle funkcjonującej państwowości polskiej; „Konkretna praca – stwier-
dzał – zgłębić musi dziś, po wojnie i rewolucji, otwarte rany problemów 
społecznych, politycznych, kulturalnych, moralnych, a może nawet 
i religijnych; doświadczyć musi prężności sił nowych i starych w no-
wym ułożeniu, i zdać z nich sprawę duchowi. Wtedy dopiero powstanie 
możliwość syntezy, zbudowane będą programy, rzucone idee i hasła”60. 
Dążył więc do wypracowania nowej filozofii, nowych form aktywności 
społecznej opartych o ideę, która wypracowana zostanie przez środowi-
sko piłsudczyków. Tytaniczna praca, którą realizował na łamach swego 
pisma Skwarczyński, znalazła pewne swe odbicie w późniejszych la-
tach w politycznej realizacji obozu sanacyjnego, szczególnie w kwestii 
stosunku obywatela do państwa i działalności wśród młodzieży. Jed-
nak niechęć samego Piłsudskiego „do wszelkiego teoretyzowania”61 oraz 

 56 M. Szulczewski, op. cit., s. 74.
 57 A. Skwarczyński, Od Demokracji do Autorytaryzmu, op. cit., s. 82.
 58 A. Micewski, W cieniu marszałka Piłsudskiego, op. cit., s. 69.
 59 D. Nałęcz, Sen o władzy. Inteligencja wobec niepodległości, op. cit., s. 205.
 60 Ibidem, s. 205, [w:] A. Skwarczyński, W sprawie programu, „Droga” 1923, nr 1-2, s. 3.
 61 W.T. Kulesza, Koncepcje ideowo-polityczne obozu rządzącego w Polsce w latach 1926-1935, 

Wrocław 1985, s. 8.
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„presja potrzeby chwili bieżącej”62 sprawiły, iż refleksja zamieszczana 
na łamach „Drogi” stanowiła tylko uzupełnienie i konkretyzację wy-
tyczonego już planu63. Zbiór artykułów opublikowanych w tym piśmie 
przez „Płomieńczyka” ukazał się w 1931 w książce pt. „Myśli o nowej 
Polsce”.

Publicystyka Skwarczyńskiego na łamach „Drogi” kompletowa-
ła większość, jeśli nie wszystkie cechy wyróżniające ją, począwszy 
od systematyczności, przez dociekliwość, naoczność i selektywność, 
po permanentność oddziaływania i różnorodność64. Na potwierdze-
nie tego wskazać można reportaż problemowy65 z 2 numeru „Drogi” 
z 15 lutego 1922 roku pt. „Partie a życie narodowe Polski”, w którym 
autor w pierwszym akapicie zamieszcza „powszechne skargi”66 na sła-
bość i rządu, i parlamentaryzmu polskiego. Stanowią one wyraźne 
nieprawidłowości w publicznym życiu państwa, o czym w kolejnej czę-
ści Skwarczyński przystępnie, przy pomocy jasnego, a jednocześnie 
literacko barwnego i żywego języka informuje: „przyjdą wybory, zwy-
cięży ta lub owa strona, nawa państwowa ruszy z mielizny w lewo lub 
w prawo”. Po przedstawieniu problemu przychodzi czas na analizę, 
sugestie i zajęcie wyraźnego stanowiska o konieczności pójścia drogą 
„przezwyciężenia wszechwładztwa partii” i współczesnego parlamen-
taryzmu67. Artykuł ilustruje więc wyraźny i nabrzmiały problem spo-
łeczny, w którym autor jednoznacznie opowiada się po jednej ze stron 
i wyraża krytykę oponentów.

Innym przykładem różnorodności publicystyki Skwarczyńskiego 
jest komentarz autonomiczny68 zamieszczony w pierwszym numerze 
„Drogi” z 1 lutego 1922 roku69 pt. „O władzę życia”. Autor realizuje 
w nim schemat kompozycyjny charakterystyczny dla tego rodzaju ga-
tunku. Rozpoczyna więc opinią wstępną o „skupieniu i przechowaniu 
świadomości narodowej” i dorobku dziejowego w okresie rozbiorów wo-
kół „jedności duchowej narodu”, która miała zabezpieczyć „siłę zacho-
wawczą” i umożliwić przetrwanie. Występując jako podmiot zbiorowy 
– „możemy”, „wnikniemy”, „uwolnieni, chcemy” – autor stara się wpły-
nąć na „znalezienie wspólnego języka” z czytelnikiem, co budować ma 
zasadę przystępności tekstu70. Ukazuje tu również zapóźnienie narodu 
skupionego tylko na przetrwaniu, na tle burzliwego rozwoju zachodu 

 62 Ibidem, s. 8.
 63 Ibidem, s. 8.
 64 M. Szulczewski, op. cit., s. 69-79.
 65 W. Furman, A. Kaliszewski, K. Wolny-Zmorzyński, op. cit., s. 87.
 66 A. Skwarczyński, Od Demokracji do Autorytaryzmu, op. cit., s. 100.
 67 Ibidem, s. 103.
 68 M. Wojtak, Gatunki prasowe, Lublin 2004, s. 170.
 69 A. Skwarczyński, Od Demokracji do Autorytaryzmu, op. cit., s. 92.
 70 M. Szulczewski, op. cit., s. 70.
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Europy71. Następnie stawia diagnozę, w której zaleca przygotowanie 
państwa do nowych zadań „wyznaczonych przez byt państwowy”72. 
Na umotywowanie konieczności zmian w obszarze życia i świadomo-
ści składają się poetycko wręcz ilustrowane argumenty; niepodległość 
wymaga działań ukierunkowanych na rozwój i przyszłość, nie konser-
wację przeszłości73, zasadniczym aspektem i warunkiem rozwoju jest 
„czyn twórczy narodu”, który stanowi „fundament siły państwowej”74, 
zaś najlepszą tego gwarancją ma być właściwie wychowana przez nowe 
pokolenie młodzież75. Odrzucone są jednocześnie przez autora „do-
tychczasowe formy i metody omamienia dogmatyki i martwych słów”, 
co stanowi podkreślenie ogólnej linii „Drogi” poszukującej idei nowej. 
Wnioskiem zamykającym ten komentarz jest przekonanie o poczuciu 
konieczności „nawrócenia do społeczności narodowej”76 przez „dzisiej-
szego człowieka” i o wszechmocnym działaniu „prawdy”, której wszyst-
kie minione i bieżące działania mają służyć.

W publikacjach Skwarczyńskiego na łamach „Drogi” nie zabrakło 
oczywiście tekstów przedstawiających i rozwijających myśl marszałka 
Piłsudskiego, z którą występował on na wielu spotkaniach czy zjaz-
dach. Artykuły te, jak choćby „O pracy moralnej narodu”77 czy „Myśli 
z powodu styczniowej mowy Piłsudskiego”78, utrzymane są w formule 
swoistego komentarza sprawozdawczego79, mieszając gatunek typowo 
publicystyczny z informacyjnym.

Skwarczyński przedstawia w nich okoliczności wygłaszanego 
przemówienia oraz główną myśl w niej zawartą, cytując „Płomieńczy-
ka”: „Na zjeździe Legionistów we Lwowie (…) gdy rozprawiano nad ko-
niecznością walki z oszczerstwem (…) [Piłsudski] postawił zasadniczą 
tezę. Istotą tej walki (…) winno być „podniesienie duszy ludzkiej na 

 71 „Jeśli wnikniemy w okres ostatnich lat kilkudziesięciu, zobaczymy, jak świadomość europejska, 
która była u siebie wyrazem wzmożonej energii i pracy, zaczynem nowych wiar, podstawą coraz 
dalszych przeobrażeń, u nas stawała się często formą złudzeń, zatraty sił i uczuć zbiorowych, 
formą wyrabiania dusz z poczucia bytu plemiennego”; A. Skwarczyński, Od Demokracji do 
Autorytaryzmu, op. cit., s. 92.

 72 „Uwolnieni spod przymusu walki o zachowanie bytu plemiennego i pchnięci tym powszechnym 
impulsem, który zbudziła wojna, chcemy tworzyć nowe życie”; ibidem, s. 95.

 73 „Życie i świadomość (…) ciesząc się z uzyskanej swobody w zakresie już posiadanego świata, 
popada w niemoc wyjścia poza siebie. Zamyka się i mechanizuje, nie chce ryzyka”; ibidem, 
s. 95.

 74 Ibidem, s. 96.
 75 „Muszą wyrosnąć czynniki, które oczyszczą życie państwowe Polski z tego wszystkiego, co 

żeruje na rzeczywistym wysiłku kraju (…). Musi powstać człowiek i warstwy, które podejmą 
program wychowania narodowego”; ibidem, s. 97.

 76 Ibidem, s. 98.
 77 Ibidem, s. 123-128.
 78 Ibidem, s. 138-145.
 79 J. Fras, Dziennikarski warsztat językowy, Wrocław 1999, s. 80; zob. też W. Furman, 

A. Kaliszewski, K. Wolny-Zmorzyński, op. cit., s. 94.
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wysoki poziom moralny”80. Co charakterystyczne, w dalszej części roz-
wijającej uzasadnienie postawionej tezy, nie odwołuje się prawie wca-
le do wystąpienia marszałka, formułując argumenty według własnego 
poglądu. Silnie zarysowuje w ten sposób swój punkt widzenia, co wraz 
z aktualnością poruszanego problemu stanowi podstawowy element 
konstytuujący komentarz jako formę publicystyki81. Skwarczyński swe 
argumenty klasycznie opiera na historiografii, tym razem całej Europy, 
i ideach romantycznych wyrażanych w cytowanych dziełach Mickiewi-
cza82 i Norwida. Całość zawarta jest w żywej i emocjonalnie zabarwionej 
leksyce, której jednak daleko do impresyjnej83 emfazy, tak charaktery-
stycznej dla międzywojennej publicystyki politycznej. Warto też zauwa-
żyć, że mimo względnej „demokratyzacji” języka84 w tych publikacjach, 
Skwarczyński potrafi poruszyć temat wymagający, zdawałoby się, in-
telektualizacji słownictwa. Pisząc o źródłach wielkości narodu, przed-
stawia – swoje co prawda – ale zasadniczo umotywowane tezy o sile 
tkwiącej w moralności i charakterystycznej dla Polski nastrojowości, 
przez co przekłada on na ciężko definiowalną formę oznajmujących 
zdań motywy, które odnaleźć można by „w muzyce Chopina, czy dzie-
łach Wyspiańskiego”85, niedostrzegane i omijane zazwyczaj w bieżącej 
publicystyce. Świadczy to niezaprzeczalnie o dużej inwencji86 autora, 
zdolnego dostrzegać i przystępnie przedstawiać to, czego większość ko-
mentatorów zobaczyć nie była w stanie. Liczne i nadzwyczaj ścisłe od-
wołania do historii, wraz z wyraźnie pogłębioną analizą trudno definio-
walnego problemu dają zaś podstawę do stwierdzenia o dociekliwości 
Skwarczyńskiego, która – jak mówi Horacy – „jest początkiem i źródłem 
dobrego pisania”87.

W ten sposób Skwarczyński wykorzystywał w pełni swój warsztat 
i formował podstawy programowe obozu piłsudczyków oparte na au-
torytecie państwa, moralności i pracy88. Wraz z rozwojem sytuacji po-
litycznej jego „Droga” snuła coraz wyraźniejsze wizje „elitarnego auto-
rytaryzmu”89, dezawuując rolę partii politycznych w życiu publicznym 

 80 A. Skwarczyński, Od Demokracji do Autorytaryzmu, op. cit., s. 123-124.
 81 W. Furman, A. Kaliszewski, K. Wolny-Zmorzyński, op. cit., s. 94-95.
 82 W tym wypadku jest to „Pan Tadeusz”, w którym w słowach Wojskiego autor odnajduje 

„moralną dyscyplinę”, jaka istniała w szlacheckiej Rzeczypospolitej, a której nie staje w II RP; 
A. Skwarczyński, Od Demokracji …, op. cit., s. 124. 

 83 M. Szulczewski, op. cit., s. 76.
 84 J. Fras, op. cit., s. 45.
 85 Zapożyczenie z cyklu wykładów prof. W. Kautego na przedmiocie historia polskiej myśli 

społeczno-politycznej, Politologia, WNS UŚ.
 86 M. Szulczewski, op. cit., s. 72.
 87 Scribendi recte sapere est et principium et fons, Horacy, List do Pizonów.
 88 D. Nałęcz, Sen o władzy. Inteligencja wobec niepodległości, op. cit., s. 205.
 89 Ibidem, s. 230.
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na rzecz organizacji społeczno-wychowawczych i zawodowych90. Przy-
kładem tu może być tekst pt. „Droga wyjścia z rozstroju” zamieszczo-
ny w „Drodze” 9 grudnia 1923 roku91. W owym artykule dyskusyjnym 
Skwarczyński zatrzymuje się nad ówczesnym przesileniem gabineto-
wym, stawiając kontrowersyjną poniekąd tezę o tym, „iż jest on czymś 
więcej niż zmianą rządu”. Pisząc o sprawach bieżących, nie zapełnia 
jednak swego tekstu frazesem i banałem, stosunkowo rzadko stosując 
ekspresyjne zwroty, jak „pasożytniczy kapitał”, czy „faszyści” używani 
do „czarnej roboty”. Po postawieniu tezy, skrupulatnie, choć bardzo 
subiektywnie i krytycznie opisuje całą scenę polityczną z wszystkimi jej 
wadami i perspektywami rozwoju. Używa przy tym rozbudowanego sty-
listycznie języka92, co jednak nie ogranicza przystępności i zrozumiało-
ści tekstu, gdyż systematyczność krytyki nie pozostawia wątpliwości co 
do intencji autora. Słabością wywodu są jednak konkluzje, gdzie poza 
hasłem wzmocnienia władzy nie można odnaleźć gotowych recept i roz-
wiązań, co wskazuje na pewną słabość teoretyczną rozważań w tym 
konkretnym aspekcie.

Sytuacja wewnętrzna determinowała tymczasem coraz ostrzejszy 
konflikt między stronnictwami, którego zarzewiem była rosnąca stale 
inflacja i brak pomysłów na przezwyciężenie ogólnej biedy społeczeń-
stwa. Walki frakcyjne na górze, korupcja i nepotyzm, czego emanacją 
były dla Piłsudskiego rządy endecji i PSL „Piast” (tzw. „Chjeno-Piast”)93, 
doprowadziły w pierwszej kolejności do konsolidacji znajdującego się 
wciąż na uboczu środowiska byłych legionistów, a po kolejnych zawiro-
waniach na szczycie politycznej władzy do przeprowadzenia przewrotu 
na modłę wojskowego puczu w maju roku 192694. Doniosłość tego fak-
tu mogą w pewnym choć zakresie oddać słowa Marii Dąbrowskiej: „Zo-
stały stworzone warunki dla nowego życia”.

Przewrót skłonił Skwarczyńskiego do powołania do życia pisma 
„Nakazy Chwili”, w którym chciał wytyczać kierunki zmian w nowej za-
istniałej sytuacji. Oczekiwał on zasadniczej przebudowy „treści i form 
życia zbiorowego”95. W artykułach publikowanych w tym piśmie już 
same tytuły zdradzają uniesienie i wielkie nadzieje związane z przewro-
tem majowym. „Piłsudski nie zawiedzie. Naród mu ufa i – współdziała” 
z 3 czerwca 1926, „Czego chciał i co osiągnął Piłsudski” z 24 maja 1926 
roku, „Nie igrajcie panowie z ogniem”, „Rewolucja moralna” itd. Sta-
nowiły one bardziej manifesty programowe i wyliczenia oczekiwań niż 

 90 Ibidem, s. 226.
 91 A. Skwarczyński, Od Demokracji do Autorytaryzmu, op. cit., s. 129.
 92 „Rozwój spraw państwowych szedł drogą przypadkową (…), a właściwie unosił go prąd 

powszechnej w całym świecie powojennej dezorganizacji wszelkich dziedzin życia”; ibidem, 
s. 132.

 93 N. Davies, Boże igrzysko, op. cit., s. 880.
 94 D. Nałęcz, Sen o władzy. Inteligencja wobec niepodległości, op. cit., s. 255.
 95 Ibidem, s. 257.



25Grzegorz Oleksy Cechy publicystyki Adama Skwarczyńskiego na tle rozwoju...

publicystyczny materiał. Znów jak w roku 1918 niezwykłe wydarzenia 
związane z przejęciem władzy przez obóz ochrzczony mianem sanacji 
skłoniły Skwarczyńskiego do odejścia od publicystyki idei i myśli na 
rzecz wsparcia dziejącej się na ulicach historii. Informacyjny charakter 
publikowanych wówczas tekstów zwalnia z konieczności ich analizy 
pod kątem publicystycznym, ukazuje jednak bez wątpliwości wszech-
stronność warsztatu omawianego autora. Postulaty formułowane przez 
Skwarczyńskiego nie spotkały się jednak z oczekiwaniami i działaniem 
Piłsudskiego. „Rewolucja bez żadnych rewolucyjnych konsekwencji”96, 
która stworzyła warunki dla autorytarnych rządów sanacji, okazała się 
głucha na wołania o „sprawę rewolucji moralnej w Polsce”97, głoszone 
w „Nakazach Chwili”. Koniec parlamentarnej demokracji, wyczekiwany 
i uzasadniany przez „Drogę”, stał się faktem, i ze sfery teoretycznej, 
miał przenieść jej założenia i idee na poziom praktycznej realizacji. „Ad. 
Lux”, w obliczu nikłej realizacji jego postulatów, zniknął z pierwszego 
planu sceny publicystycznej i politycznej. Jego miejsce zajęli „mniej 
ideowi” publicyści – Bogusław Miedziński czy Ignacy Matuszewski98. 
Sam Skwarczyński, nie porzucając działalności publicystycznej, sku-
pił się teraz na próbach praktycznej realizacji własnego programu, 
patronując i podejmując wiele inicjatyw i projektów, którym obecnie 
mogła sprzyjać nowa władza. Swe zamierzenia starał się realizować aż 
do śmierci w roku 193499.

Reasumując, można stwierdzić, że publicystyka Adama Skwar-
czyńskiego w omawianym okresie, począwszy od pierwszych tekstów 
zamieszczanych na łamach „Przedświtu”, przez działalność w czasie 
wojny, aż po ideową „Drogę” wyróżnia się na tle innych publikacji 
pierwszego kwartału dwudziestego wieku. Opierając swój warsztat 
na historiozofii minionego wieku i tradycji romantycznej, znajdywał 
często rzeczowe i wydawać by się mogło, trafne uzasadnienia dla sta-
wianych przez siebie tez. Tytuły jego publikacji były zawsze wyraziste 
i skłaniały czytelnika bądź do zastanowienia, bądź – jak w przypadku 
tekstów z momentów przełomowych – wyrażały poglądy autora na po-
ruszany temat. Stosował język przystępny i barwny, nie dążąc do jego 
intelektualizacji czy internacjonalizacji100, co jednak z reguły nie odby-
wało się kosztem merytorycznej wartości artykułu. W tekstach swych, 
wśród których dominował komentarz i artykuł dyskusyjny lub pole-
miczny, ilustrował w sposób jasny i przystępny prezentowaną przez 
siebie linię poglądową, aktualizując argumentację w zależności od 
okoliczności, nie odchodząc jednak od zasadniczych idei i wartości, 

 96 A. Skwarczyński, Od Demokracji do Autorytaryzmu, op. cit., s. 146.
 97 Ibidem, s. 18.
 98 Ibidem, s. 19.
 99 Ibidem, s. 5.
 100 J. Fras, op. cit., s. 45.
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które formułowały jego program polityczno-wychowawczy. Umiejęt-
ność odnajdywania „wspólnego języka” z czytelnikiem świadczy zaś 
o samokontroli autora i logicznej kolejności argumentacji przedsta-
wiania faktów. Bogaty w porównania i przenośnie język oraz wielo-
aspektowe, choć często subiektywne opisywanie określonych proble-
mów, wskazują na zdolność do samodzielnego i twórczego myślenia, 
wśród których szukanie rozwiązań nowych szło zawsze w parze z in-
teresem reprezentowanej przez Skwarczyńskiego grupy. Polot i zdol-
ność do opisywania rzeczywistości w różnych formach publicystyki 
wskazują na bogaty wachlarz możliwości Skwarczyńskiego. Autor 
pokazywał wielokrotnie zręczność pióra, które z niełatwymi przecież 
tematami dzięki odpowiedniej formie i sposobowi ujęcia tematu po-
trafiło trafić do odbiorcy.

Minusami publicystyki prezentowanej przez „Ad. Luxa” były 
w mojej ocenie zbytnia selektywność w doborze przedstawianego 
materiału i nieścisłość w przedstawianiu tła historycznego lub okre-
ślonych wydarzeń, nie do końca zgodnych z rzeczywistością. Rów-
nież przedstawianie niejako w imieniu obozu pewnych postulatów, 
które z czasem okazywały się odległe od przyjętej przez Piłsudskie-
go linii, wpływają na wiarygodność i zaufanie ze strony czytelników 
oraz obniżają wysoką ocenę twórczości Skwarczyńskiego w omawia-
nym okresie. Najistotniejsze w odbiorze publicystyki Skwarczyńskie-
go jest jednak coś innego. Przykład życia, w którym realizował on 
wszystkie postulaty stawiane w swych tekstach, nadają im wymiar 
autentyczności i powagi – jak opisywał go Marian Piechala – „za-
sadzie Czynu, Odpowiedzialności i Honoru podporządkował przede 
wszystkim i bez reszty całe swoje życie osobiste i całą swą publiczną 
działalność”101.

101 A. Skwarczyński, Od Demokracji do Autorytaryzmu, op. cit., s. 5.
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SUMMMARY:

Characteristics publications  
of Adam Skwarczyński

The article describes journalistic skills one of the most impor-
tant ideologist of the political movement called sanation – Adam 
Skwarczyński. There were analyzed press publication written 
throughout the entire term of his political activity. Article also 
shows characteristic of Skwarczyński’s publicistic activity; like 
regularity, selectivity and publication’s variety. A matter of par-
ticular interest was means of expression, that was using in his 
work, and wchich with the us of, he’s trying to find understan-
ding with reader. There were also shown and described ideolo-
gical grounds, that was a starting point for his idea of “New 
Poland” and the new citizen. In the field of interest was also 
faithfully illustration of historical background, and the Józef Pił-
sudski leading role to form and revise a political view of Adam 
Skwarczyński.

KEY WORDS: journalism, sanation, the left, idea, ideology, 
mass communication, Adam Skwarczyński, democracy
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Tomasz Mielczarek

Uwarunkowania prawne 
funkcjonowania cenzury w PRL

STRESZCZENIE

Autor artykułu dokonał przeglądu norm prawnych regulujących 
funkcjonowanie cenzury w PRL. Dzięki temu doszedł do przeko-
nania, że choć z dzisiejszego punktu widzenia działalność cenzu-
ry w PRL opierała się na niejasnych zasadach i subiektywnych 
kryteriach uznaniowości, była ona przedmiotem nieustannego 
zainteresowania ówczesnych władz starających się nadawać 
jej zorganizowany kształt i obwarowywać ją szeregiem formal-
nych zapisów.
Przez większość epoki PRL normy prawne regulujące obieg infor-
macji miały niską rangę, a sejmowa ustawa o cenzurze przyjęta 
została dopiero 31 lipca 1981 roku. Nim pojawił się ten, wymu-
szony presją społeczną akt prawny, funkcjonowanie cenzury re-
gulowało kilkanaście dekretów i rozporządzeń wydanych przez 
Prezydenta KRN, Prezydenta Rzeczypospolitej, Przewodniczące-
go Rady Państwa i Prezesa Rady Ministrów.
Regulowanie jednego z najważniejszych praw obywatelskich 
aktami prawnymi tak niskiej rangi wskazuje, że ówczesne wła-
dze traktowały kwestie wolności słowa jako swą wewnętrzną 
sprawę, która nie powinna być poddawana osądowi opinii pu-
blicznej. Kontrola obiegu informacji traktowana była jako atry-
but władzy, dlatego też komuniści nigdy nie kwestionowali po-
trzeby jej istnienia.
Niejasność i enigmatyczność przepisów prawnych powodowa-
ła dowolność funkcjonowania cenzury. Znacznie ważniejsza 
od precyzyjnej interpretacji prawa była praktyka cenzorów re-
glamentujących upowszechniane treści przede wszystkim przy 
użyciu kryteriów politycznych.

SŁOWA KLUCZOWE: cenzura, prawo, wolność wypowiedzi

Choć z dzisiejszego punktu widzenia działalność cenzury w Polskiej 
Rzeczpospolitej Ludowej opierała się na niejasnych zasadach i subiek-
tywnych kryteriach uznaniowości, była ona przedmiotem nieustanne-
go zainteresowania ówczesnych władz starających się nadawać jej zor-
ganizowany kształt i obwarowywać ją szeregiem formalnych zapisów. 
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Warto przy tym zauważyć, że przez większość epoki PRL normy praw-
ne regulujące obieg informacji miały niską rangę, a sejmowa ustawa 
o cenzurze przyjęta została dopiero 31 lipca 1981 roku. Nim pojawił się 
ten, wymuszony presją społeczną akt prawny, funkcjonowanie cenzury 
regulowało kilkanaście dekretów i rozporządzeń wydanych przez Prezy-
denta Krajowej Rady Narodowej, Prezydenta Rzeczpospolitej, Przewod-
niczącego Rady Państwa i Prezesa Rady Ministrów.

1. Przegląd aktów normatywnych

Regulowanie jednego z najważniejszych praw obywatelskich aktami 
prawnymi tak niskiej rangi wskazuje, że przywódcy PRL traktowali 
kwestie wolności słowa jako swą wewnętrzną sprawę, która nie powin-
na być poddawana osądowi opinii publicznej. Kontrola obiegu informa-
cji traktowana była jako atrybut władzy, dlatego też komuniści nigdy 
nie kwestionowali potrzeby jej istnienia, o czym zdaje się świadczyć 
fakt, że interesująca nas instytucja pojawiła się już w Armii Polskiej 
utworzonej w ZSRR. Kierownikiem Wydziału Cenzury Wojennej była 
Hanna Wierbłowska. Pod względem prawnym cenzurę wojenną usank-
cjonował dekret PKWN z 28 grudnia 1944 roku, choć dotyczył on jedy-
nie kontroli korespondencji1.

W okresie tzw. Polski lubelskiej (lipiec 1944 roku – styczeń 1945 
roku) funkcje cywilnej cenzury sprawował, powołany 7 września 1944 
roku, Resort Informacji i Propagandy. Wyodrębniono w nim, kierowa-
ny przez Jerzego Baumrittera, Departament Informacyjno-Prasowy2. 
W Departamencie tym znalazł się, kierowany przez Jerzego Borejszę, 
Wydział Prasowy, który przez kilka miesięcy ustalał częstotliwość uka-
zywania się pism, ich objętość i wielkość nakładów3. Weryfikacja upo-
wszechnianych przez prasę treści polegała na przedstawianiu Borejszy 
próbnych odbitek gazet, które po powierzchownej lekturze akceptował 
do druku4.

Wraz z rozpoczęciem ofensywy zimowej, gdy pod władaniem komu-
nistów znalazła się cała przedwojenna Polska, dotychczasowy – prowi-
zoryczny sposób działania cenzury uznano za niewystarczający. Dlate-
go też na mocy rozkazu nr 2 Ministra Bezpieczeństwa Publicznego z 19 
stycznia 1945 roku powołano Centralne Biuro Kontroli Prasy przy tym 
ministerstwie. Pierwszymi pracownikami Biura Kontroli Prasy zostali 

 1 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 28 grudnia 1944 roku 
o wprowadzeniu wojennej kontroli korespondencji, „Dziennik Ustaw” 1944, nr 17, poz. 93.

 2 Por. Główny Urząd Kontroli Prasy 1945 – 1949. Oprac. Daria Nałęcz, Warszawa 1994, s. 11.
 3 A. Krawczyk, Pierwsza próba indoktrynacji. Działalność Ministerstwa Informacji i Propagandy 

w latach 1944 – 1947, Warszawa 1994, s. 10.
 4 G. Jaszuński, Kto był pierwszym cenzorem, „Rzeczpospolita” 23-24.07.1994.
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cenzorzy skierowani do tej pracy z Wydziału Cenzury Wojskowej. Zor-
ganizowanie Biura zlecono Leonowi Rzendowskiemu5.

Cenzurę jako samodzielną cywilną instytucję zorganizowali w Pol-
sce specjaliści rosyjscy. Byli to dwaj przedstawiciele Gławlitu (Gławnoje 
Uprawalenije po Diełam Literatury i Iskustwa) Piotr Gałdin i Kazimierz 
Jarmuż. Pojawili się oni w Lublinie 16 grudnia 1944 roku. Uznali, że 
przygotowywany już od września 1944 roku polski dekret o cenzurze 
jest nieodpowiedni i napisali własny projekt, który – jak podkreślili 
w raporcie wysłanym do Moskwy – został przyjęty bez zmian. Ogółem 
opracowali oni 16 różnych dokumentów dotyczących cenzury, opinio-
wali też kandydatów do pracy w tej instytucji6.

Szczegółowe zadania Biura sprecyzował kolejny rozkaz Ministra 
Bezpieczeństwa Publicznego Stanisława Radkiewicza. W rozkazie tym 
stwierdzono w paragrafie drugim, że „od dnia 20 stycznia 1945 r. nie-
zbędne jest zezwolenie CBKP na drukowanie następujących materia-
łów: 1. Gazet, 2. Czasopism, 3. Biuletynów, 4. Artykułów, 5. Podręcz-
ników, 6. Broszur, 7. Kalendarzy, 8. Prac naukowych, 9. Dzieł litera-
tury pięknej (powieści, nowele, opowiadania, sztuki teatralne, wiersze, 
pieśni), 10. Haseł, ulotek, odezw, apeli itp. 11. Różnych ogłoszeń itp., 
12. Rysunków i karykatur, 13. Sprawozdań miesięcznych, kwartal-
nych, rocznych (o pracy zakładów przemysłowych, kolei i innych), 
14. Przedruków, artykułów z czasopism, książek i gazet.”

Zgodnie z dekretem każdy tekst przeznaczony do druku podpisywa-
li cenzor i redaktor odpowiedzialny. Cenzura była bardzo skrupulatna. 
Gdy ingerowano w pierwotny tekst, cały poprawiony materiał podlegał 
ponownej kontroli cenzorskiej (par. 6). W omawianym rozkazie zobo-
wiązano nadto wszystkich właścicieli drukarń do zarejestrowania się 
w CBKP lub u wojewódzkich pełnomocników CKBP7.

Rozwiązania przyjęte w początkach 1945 roku świadczyły, że nowe 
władze tylko pozornie odwoływały się do polskiego ustawodawstwa 
sprzed 1939 roku. Choć w prezydenckim dekrecie Prawo prasowe 
z 1938 r. jednoznacznie wskazywano, że prasa podlega jedynie obowiąz-
kowi rejestracji, w rozkazie Ministra nałożono na nią obowiązek uzyski-
wania koncesji. O represyjnym charakterze przyjmowanych rozwiązań 
świadczył ponadto fakt, że cenzura związana została z policją politycz-
ną, a pierwsi cenzorzy w znacznej części wywodzili się z MBP. Zdarza-
ły się przy tym przypadki, że uchylanie się od cenzury było jednoznacz-

 5 Pierwszy Cenzor Polski Ludowej. Rozmowa z Leonem Rzendowskim – p.o. naczelnika CBKP 
w Polsce Ludowej, „Rzeczpospolita” 16-17.07.1994.

 6 Cenzura w PRL. Relacje historyków, oprac. Z. Romek, Warszawa 2000, s. 31. Zob. też: Raporty 
cenzorów. Do Polski wysłano „doświadczonych towarzyszy”, „Życie Warszawy” 18.06.1994.

 7 Cenzura w 1945 r. – Rozporządzenie Ministra Bezpieczeństwa Publicznego w sprawie kontroli 
środków komunikacji społecznej, opr. G. Kubicka, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1991, 
nr 1, s. 100.
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ne z działaniami represyjnymi Urzędu Bezpieczeństwa: najściami na 
prywatne mieszkania, pobiciami, rewizjami, aresztowaniami itp.8

Powiązanie cenzury z MBP okazało się dla nowych komunistycznych 
władz, przede wszystkim ze względów propagandowych, niewygodne. 
Jednoznacznie obnażało też ich rzeczywiste intencje. Dlatego z dniem 
5 lipca 1946 r. powołano Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Wi-
dowisk podporządkowany bezpośrednio Prezesowi Rady Ministrów9. 
Do zadań Urzędu, jak to stwierdzono w 2 art. dekretu, zaliczono: „1) 
nadzór nad prasą, publikacjami i widowiskami w zakresie przewidzia-
nym w szczególnych przepisach prawnych, 2) kontrola rozpowszech-
niania wszelkiego rodzaju utworów za pomocą druku, obrazu i żywego 
słowa; kontrola ta ma na celu zapobieżenie: a) godzeniu w ustrój Pań-
stwa Polskiego, b) ujawnianiu tajemnic państwowych, c) naruszaniu 
międzynarodowych stosunków Państwa Polskiego, d) naruszaniu pra-
wa lub dobrych obyczajów, e) wprowadzaniu w błąd opinii publicznej 
przez podawanie wiadomości niezgodnych z rzeczywistością”.

Urząd przejął przewidziane w poprzednich przepisach prawa kom-
petencje Ministra Spraw Wewnętrznych (Ministerstwa Bezpieczeństwa 
Publicznego) oraz władz administracji ogólnej (art. 3). Szefem cenzu-
ry był dyrektor mianowany przez Premiera (art. 4). Premier miał też 
ustalić organizację i właściwości Głównego Urzędu oraz podległych mu 
terenowych urzędów (art. 5).

Z biegiem lat zakres kompetencji Urzędu był stopniowo poszerzany. 
Dekretem z 23 lipca 1948 r. GUKPPiW zyskał prawo udzielania zezwo-
leń na wydawanie czasopism oraz kontrolowania zakładów poligraficz-
nych (ust. 3 i 4 art. 2)10. Zapewne wobec problemów organizacyjnych 
i kadrowych do artykułu 5 dodano ustęp 2 upoważniający Premiera 
działającego w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej 
i Ministrem Ziem Odzyskanych do przekazywania na tych ziemiach 
funkcji cenzorskich odpowiednim władzom administracji ogólnej.

Dopiero 9 maja 1949 roku wydano Rozporządzenie Prezesa Rady 
Ministrów w sprawie organizacji i właściwości GUKPPiW oraz urzędów 
podległych11. Zgodnie z tym rozporządzeniem szef cenzury zyskał rangę 
naczelnego dyrektora. Kierowany przezeń urząd miał udzielać zezwoleń 
na wydawanie czasopism na terenie całego państwa, pozbawiać debitu 
komunikacyjnego druki wydawane za granicą (art. 2). W tych wypad-
kach Główny Urząd działał jako instancja pierwsza i ostatnia.

 8 D. Nałęcz, op. cit., s. 16.
 9 Dekret z dnia 5 lipca 1946 r. o Utworzeniu Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji 

i Widowisk, DzU 1946, nr 34, poz. 210.
 10 Dekret z dnia 28 lipca 1948 r. o częściowej zmianie dekretu z dnia 5 lipca 1946 r. o utworzeniu 

Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, DzU 1948, nr 36, poz. 257.
 11 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 1949 r. w sprawie organizacji 

i właściwości Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk oraz urzędów 
podległych, DzU 1949, nr 32, poz. 241.
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Oprócz Głównego Urzędu powołano też urzędy wojewódzkie i grodz-
kie. Gdy podejmowały one negatywne decyzje, można było się od nich 
odwołać do Głównego Urzędu jako drugiej instancji. Wyjątek stanowiła 
Warszawa, gdzie koncentrowała się większość polskiej produkcji wy-
dawniczej. Nadzór na prasą, publikacjami i widowiskami sprawował 
w mieście stołecznych Główny Urząd występujący jako instancja druga 
i ostatnia.

Kolejne poszerzenie zakresu uprawnień cenzury miało miejsce 
w 1952 roku. Kontrolą cenzorską objęto ogłoszenia, zawiadomienia 
i plakaty. Nadto cenzura zyskała uprawnienia kontrolowania zakła-
dów wytwarzających pieczątki (stemple) oraz zakładów posiadających 
kserografy12. Do dekretu o cenzurze wprowadzono artykuł 3a, na mocy 
którego premier miał wydawać rozporządzenia dotyczące nadzoru 
i kontroli wszelkiej działalności informacyjnej. Po raz pierwszy pojawi-
ła się też w tym akcie prawnym represja karna. W artykule 6a stwier-
dzono bowiem, że „Kto uchyla się od nadzoru lub kontroli, określonych 
w niniejszym dekrecie albo w przepisach wydanych na jego podstawie, 
podlega karze aresztu do jednego roku albo karze grzywny do 10 000 
złotych lub obu tym karom łącznie”.

W 1953 roku kolejny dekret nowelizacyjny zakazywał uprawiania 
propagandy wojennej oraz znosił prowizoryczność funkcjonowania 
cenzury na Ziemiach Odzyskanych. Zmieniono też treść artykułu 5, 
którego nowa treść ustępu 1 stanowiła, że „Szczegółowy zakres działa-
nia, organizację Głównego Urzędu i jego organów terenowych oraz tryb 
ich funkcjonowania określa statut nadany przez Radę Ministrów”13.  
Można zatem stwierdzić, że sama cenzura na podstawie swych aktów 
wewnętrznych miała decydować, czym się będzie zajmować i jak zosta-
nie zorganizowana.

Aktów prawnych normujących funkcjonowanie cenzury w latach 
40. i 50. nie można rozpatrywać w oderwaniu od całego stalinow-
skiego systemu prawnego, a zwłaszcza bez uwzględniania sankcji za-
wartych w Kodeksie karnym. Przewidywał on karę więzienia do 3 lat 
za wyszydzanie narodu lub państwa polskiego, karę 5 lat więzienia 
za nawoływanie do przestępstwa, za nawoływanie do zbrodni stanu 
przewidziano 10 lat więzienia, a rok więzienia za upowszechnianie 
druków bez debitu.

Trudno też w tym miejscu pominąć dekret z 13 czerwca 1946 r. 
o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy 
państwa. Przewidywał on karę minimum 5 lat więzienia, a nawet karę 

 12 Dekret z dnia 22 kwietnia 1952 r. o częściowej zmianie dekretu z dnia 5 lipca 1946 r. 
o utworzeniu Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, DzU 1952, nr 19, 
poz. 114.

 13 Dekret z dnia 11 listopada 1953 r. o zmianie dekretu o utworzeniu Głównego Urzędu Kontroli 
Prasy, Publikacji i Widowisk, DzU 1953, nr 49, poz. 239.
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śmierci, za ujawnianie tajemnic wojskowych, karę 3 lat więzienia za 
występowanie przeciwko sojuszom Polski, karę 5 lat więzienia za upo-
wszechnianie fałszywych wiadomości, 10 lat więzienia za wyszydzanie 
ustroju państwa polskiego.

Nadto brać również trzeba pod uwagę np. dekret o ochronie wol-
ności sumienia i wyznania przewidujący karę 3 lat więzienia za „nad-
używanie wolności religijnej” czy też, pochodzącą z 1950 roku usta-
wę o obronie pokoju, która wprowadzała sankcję 15 lat więzienia za 
uprawianie propagandy wojennej. Większość wymienionych powyżej 
przepisów była stopniowo usuwana, a proces ten znacznie przyspie-
szył po 1956 roku. Niemniej jednak trudno doszukiwać się w prawie 
bezpośrednio dotyczącym cenzury szczególnej represyjności, bowiem 
sankcje umieszczano w innych aktach prawnych, przede wszystkim 
w Kodeksie karnym.

W związku z tym kolejne regulacje prawne dotyczące cenzury miały 
przede wszystkim charakter porządkujący i organizacyjny. Dotyczy to 
zwłaszcza Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 21 marca 1970 
roku w sprawie zakresu i trybu sprawowania nadzoru i kontroli przez 
organy kontroli prasy, publikacji i widowisk14. Był to najdłuższy, a za-
razem najbardziej szczegółowy akt normatywny dotyczący cenzury, jaki 
ukazał się w epoce PRL. Rozporządzenie składało się z 38 artykułów 
podzielonych na 7 rozdziałów.

W myśl rozporządzenia cenzura w PRL miała charakter powszech-
ny. W zapisach tych brakowało jednak konsekwencji. Z jednej strony 
w art. 1 wymieniano, co podlega kontroli (druk, obraz i żywe słowo), 
i na wszelki wypadek dodano, że cenzurą objęte są „inne formy służące 
do utrwalania i przekazywania informacji”. Z drugiej strony zrobiono 
wyjątki dla czasopism upowszechniających akty normatywne i mate-
riały statystyczne („Dziennik Ustaw” i „Monitor Polski”, wydawnictwa 
GUS), druków wewnętrznych instytucji państwowych i partii politycz-
nych. Zrezygnowano z kontroli druku drobnych akcydensów (etykietek 
i wizytówek). Spod kontroli wyłączono wystąpienia na zebraniach kon-
cesjonowanych organizacji społecznych i politycznych, nabożeństwach 
i obrzędach religijnych oraz teksty wykładów w szkołach i na kursach.

W rozdziale drugim rozporządzenia zajmowano się kontrolą roz-
powszechniania informacji. Ujmując rzecz w jak największym uprosz-
czeniu, stwierdzić można, że upowszechnianie jakiejkolwiek informa-
cji z wykorzystaniem środków komunikowania masowego wymagało 
zgody cenzury (art. 3 i 4). Wszelkie teksty nim trafiły do „składania, 
drukowania, powielania” musiały być zweryfikowane przez cenzora. 
Podobnie rzecz się miała z wszystkimi utrwalonymi programami radio-
wymi i telewizyjnymi. Wszelkie publiczne inscenizacje teatralne, kaba-
retowe itp. musiała poprzedzić próba generalna z udziałem cenzora, 

 14 DzU 1970, nr 6 poz. 50.
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który mógł domagać się nie tylko usunięcia kontrowersyjnych treści, 
ale też ingerować w każdy element spektaklu. W przypadku transmisji 
bezpośrednich i audycji nadawanych „na żywo” (głównie programów 
informacyjnych) do cenzury musiał trafiać ich konspekt (art. 6).

Biorąc pod uwagę precyzję, z jaką unormowano obowiązki nadaw-
ców, może zaskakiwać enigmatyczność zapisów dotyczących zaka-
zanych treści. W art. 8 stwierdzono, że cenzura nie udzieli zgody na 
rozpowszechnianie jakichkolwiek utworów i informacji „jeżeli rozpo-
wszechnianie to mogłoby godzić w ustrój Państwa Polskiego lub służyć 
uprawianiu propagandy wojennej, ujawnianiu tajemnicy państwowej 
lub służbowej, działaniu na szkodę międzynarodowych stosunków 
Państwa Polskiego, naruszania prawa lub dobrych obyczajów albo 
wprowadzaniu w błąd opinii publicznej przez podawanie wiadomości 
niezgodnych z rzeczywistością.” Pamiętajmy jednak, że wykładnię tych 
pojęć zawarto w innych aktach prawnych, zwłaszcza w Kodeksie kar-
nym, co wyraźnie podkreślono w ustępie 1 i 2 art. 8. Główny Urząd 
otrzymał też prawo zwalniania z kontroli konkretnych osób lub insty-
tucji (art. 9).

W dekrecie znalazł się, liczący 7 artykułów, rozdział dotyczący ze-
zwoleń na wydawanie czasopism. W gruncie rzeczy ten fragment roz-
porządzenia powtarzał zapisy sformułowane w 1952 roku. By nie wda-
wać się zbytnio w szczegóły, stwierdzić można, że uruchomienie w PRL 
jakiegokolwiek nowego czasopisma wymagało zgody cenzury. Podmiot 
ubiegający się o zezwolenie na wydanie czasopisma zobowiązany był 
do podania podstawowych danych o planowanym periodyku: tytuł, 
wydawca, redaktor naczelny, sekretarz redakcji, nakład, częstotliwość 
itp. Zobowiązano go też do złożenia oświadczenia „organu dysponują-
cego papierem o zapewnieniu zaopatrzenia wnioskodawcy w potrzeb-
ną ilość papieru” (art. 10, ust. 2). W warunkach gospodarki planowej 
i centralnego dysponowania papierem zapis ten pozbawiał prawa druku 
wszystkie podmioty niezwiązane z państwem. Nie dość na tym – zgod-
nie z art. 11 – „wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na wydawanie 
czasopisma powinno być poprzedzone zasięgnięciem opinii właściwych 
organów administracji państwowej, instytucji lub organizacji społecz-
nych”. Zezwolenie na wydawanie czasopisma miało zatem charakter 
decyzji politycznej.

W omawianym rozporządzeniu zajmowano się też debitem komuni-
kacyjnym. Przepisy zawarte w tym rozdziale miały tylko charakter ne-
gatywny: precyzowały konsekwencje wynikające z pozbawienia debitu 
i wskazywały wyjątkowe przypadki upowszechniania oraz gromadzenia 
zakazanych czasopism.

Rozporządzenie nakładało obowiązek rejestrowania i precyzowało 
zasady kontrolowania nie tylko zakładów poligraficznych i powielarni, 
ale nawet zakładów wytwarzających stemple i zakładów sprzedaży ma-
tryc. Problematyce tej poświęcono aż 13 artykułów dekretu.



36 ROCZNIK PRASOZNAWCZY Rozprawy i artykuły

Omówiony powyżej akt prawny utrzymał się w niezmienionym kształ-
cie do 1975 roku15. Wydano wtedy kolejne Rozporządzenie Prezesa Rady 
Ministrów znacznie redukujące i uproszczające poprzednie zapisy16. De-
kret ten składał się jedynie z 12 artykułów. Utrzymał zakres kontroli 
i wskazane wcześniej od niej wyjątki. Do wyjątków tych dodano prace 
magisterskie, doktorskie i habilitacje oraz podręczniki szkolne, wykaz 
których cenzura uzgadniała z Ministrem Oświaty i Wychowania oraz 
Ministrem Nauki oraz Ministrem Szkolnictwa Wyższego i Techniki.

Kontrola upowszechniania, choć opisana w dekrecie bardziej enig-
matycznie, także nie uległa istotnym zmianom. Równie ogólnie okre-
ślono powody zakazu upowszechniania, stwierdzając w art. 5, że zgody 
na upowszechnianie nie otrzymają druki, zapisy słowa i obrazu, jeżeli 
byłyby one „szkodliwe dla dobra i interesów Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej”. Z tych samych powodów można było pozbawić debitu komu-
nikacyjnego czasopisma wydawane za granicą.

W artykule 10. podtrzymano obowiązek rejestracji wszelkich za-
kładów poligraficznych, powielarni oraz zakładów wytwarzających pie-
częcie i matryce. Sposób ich rejestracji i kontroli miał określić Prezes 
Głównego Urzędu.

Porównując dekret z 1970 roku z dekretem wydanym 5 lat później, 
stwierdzić można, że ten drugi akt prawny znacznie poszerzył preroga-
tywy Prezesa Głównego Urzędu. Zyskał on wiele uprawnień, które tylko 
z pozoru miały charakter techniczny. W wielu przypadkach to Prezes 
podejmował subiektywne decyzje dotyczące zakresu i trybu kontroli, 
wydawania zezwoleń na druk dzieł i czasopism oraz decydował o spo-
sobie ich upowszechnienia. 

Znaczne prerogatywy Głównego Urzędu, uznaniowe procedury 
i dławienie wolności słowa były niemal w całej epoce PRL przedmiotem 
wielorakiej i manifestowanej różnymi sposobami krytyki społecznej. 
Efektywność tych działań, zwłaszcza jeśli podejmowane były jedynie 
przez elitarne kręgi inteligencji, była problematyczna. Sytuacja ta ule-
gła zmianie w 1980 roku, gdy kwestie wolności słowa, a zatem i cen-
zury znalazły się w centrum zainteresowania robotników walczących 
nade wszystko o własne prawa socjalne. Warto przy tym pamiętać, że 
już trzecim postulatem gdańskiego Międzyzakładowego Komitetu Straj-
kowego (po żądaniu powołania „niezależnych od partii i pracodawców 
wolnych związków zawodowych” oraz zagwarantowania prawa do straj-

 15 Kosmetycznych zmian związanych z likwidacją samodzielnej mazowieckiej placówki 
cenzury oraz przekazaniem jej kompetencji bezpośrednio GUKPPiW dokonano w 1972 r. 
Por. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 września 1972 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie zakresu i trybu sprawowania nadzoru i kontroli przez organy 
kontroli prasy, publikacji i widowisk. DzU 1972, nr 41, poz. 268.

 16 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1975 r. w sprawie zakresu i trybu 
sprawowania nadzoru i kontroli przez Główny Urząd Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk, 
DzU 1975, nr 13 poz. 75.
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ku i bezpieczeństwa osobom wspomagającym) były kwestie wolno-
ści słowa, druku i publikacji. W porozumieniach z 31 sierpnia 1980 
roku strajkujący i strona rządowa stwierdzili: „Rząd wniesie do Sejmu 
w terminie trzech miesięcy projekt ustawy o kontroli prasy, publika-
cji i widowisk, oparty na następujących zasadach. Cenzura powinna 
chronić interesy państwa. Oznacza to ochronę tajemnicy państwowej 
oraz gospodarczej, której zakres określą bliżej przepisy prawa, sprawę 
bezpieczeństwa państwa i jego ważnych interesów międzynarodowych, 
ochronę uczuć religijnych, a jednocześnie uczuć osób niewierzących, 
jak i uniemożliwienie rozpowszechniania treści szkodliwych obyczajo-
wo. Projekt ustawy obejmowałby również prawo zaskarżania decyzji 
organów kontroli prasy, publikacji i widowisk do Naczelnego Sądu Ad-
ministracyjnego. Prawo to zostanie także wprowadzone na drodze no-
welizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego”17.

Choć strona partyjno-rządowa formalnie nie wycofała się z tych po-
rozumień, robiono wiele, aby opóźnić ich realizację. Rozluźnienie gor-
setu cenzury szczególnie niewygodne było dla najwyższych władz PZPR 
– faktycznego dysponenta GUKPPiW. Świadczy o tym chociażby steno-
gram z posiedzenia Biura Politycznego PZPR z 13 listopada 1980 roku. 
Podczas dyskusji podkreślano, że projekt ustawy o cenzurze nie może 
być interpretowany jako ukonkretnienie porozumień gdańskich, lecz 
jako „sprecyzowanie konstytucyjnego prawa do wolności słowa”. W ta-
kim ujęciu swoboda wypowiedzi nie była zatem obywatelskim prawem, 
lecz swoistym darem socjalistycznego państwa. Uczestnicy dyskusji 
zastanawiali się też, w jaki sposób utrzymać poprzednie uprawnienia 
cenzury. Oponowali przeciwko wyłączeniu spod kontroli dzieł nauko-
wych, druków wewnętrznych itp. Nie chcieli się zgodzić, aby spory do-
tyczące ingerencji cenzorskich były rozpatrywane przez NSA18.

Nie może zatem dziwić fakt, że zaprezentowany opinii publicznej 
projekt rządowy wychodził co prawda z założenia wolności słowa, ale 
wolność ta była swoiście interpretowana. Ówczesny minister sprawie-
dliwości Jerzy Bafia, rekomendując nowy akt prawny, stwierdził: „Ce-
lem ustawy winno być sprecyzowanie warunków korzystania w prasie, 
publikacjach i widowiskach z konstytucyjnej wolności słowa”. Jednak-
że korzystanie z tej wolności miało na celu interes społeczny, czyli – jak 
zinterpretował minister – „interes socjalizmu”19.

Intencja projektu społecznego sprowadzała się do trzech podsta-
wowych zasad: wolność słowa jest podstawowym prawem obywatel-
skim, a wszelkie jej ograniczenia muszą mieć charakter wyjątków; 

 17 Protokoły porozumień Gdańsk, Szczecin, Jastrzębie. Statut NSZZ „Solidarność”, Warszawa 
1980, s. 3.

 18 Stenogram posiedzenia BP KC PZPR z 13.11.1980. Cyt. za: „Rzeczpospolita” 6/7.01.1996, 
nr 5.

 19 Projekt rządowy ustawy o kontroli prasy, publikacji i widowisk, „Tygodnik Powszechny” 1980, 
nr 49. Zob. też J. Bafia, Prawo o cenzurze, Warszawa 1983.
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urząd kontroli publikacji i widowisk jest jedyną instytucją uprawnioną 
do kontroli i musi w tej materii działać samodzielnie, co miało na celu 
odsunięcie PZPR od realnego wpływu na funkcjonowanie cenzury; in-
gerencje powinny mieć charakter jawny i należy zaznaczać je w tek-
ście, są one decyzjami administracyjnymi, a zatem powinny podlegać 
zaskarżeniu do NSA.

Społeczny projekt ustawy o cenzurze został przygotowany przez 
grupę publicystów i prawników związanych z „Solidarnością” i Komite-
tem Porozumienia Stowarzyszeń Twórczych i Towarzystw Naukowych, 
w oparciu o ankietę przeprowadzoną przez konserwatorium Doświad-
czenie i Przyszłość20. Prace nad nim zakończono w październiku 1980 
roku. Miesiąc później opublikowano projekt Ministra Sprawiedliwości. 
Od 4 grudnia 1980 roku do 14 stycznia 1981 roku komisja wspólna 
pracowała nad jednym projektem, ale nie udało się jej osiągnąć porozu-
mienia we wszystkich kwestiach. Dlatego też opublikowano co prawda 
jeden projekt ustawy o cenzurze, ale z dwoma wariantami (społecznym 
i rządowym) niektórych rozwiązań21.

Rozbieżności dotyczyły siedmiu zagadnień. Ministerstwo Spra-
wiedliwości proponowało, aby w art. 2 projektu ustawy znalazł się 
zapis: „nie można […] godzić w konstytucyjny ustrój Polskiej Rzecz-
pospolitej Ludowej”. W wariancie społecznym proponowano, aby nie 
można było „nawoływać do obalenia konstytucyjnego ustroju”. Wariant 
ministerstwa zakazywał też godzenia w sojusze i inne ważne interesy 
międzynarodowe PRL, zaś wariant społeczny ograniczał to stwierdzenie 
jedynie do sojuszy. Istotą tych różnic było, że strona rządowa propono-
wała zapisy nieostre i szerokie w interpretacji, intencją strony społecz-
nej było natomiast ograniczenie zakresu cenzury oraz jasne sprecyzo-
wanie jej kompetencji.

W myśl projektu rządowego cenzura, wzorem wcześniejszych roz-
wiązań, podlegać miała premierowi. W ujęciu strony społecznej cenzura 
miała zostać podporządkowana sejmowi i to sejm miał powoływać pre-
zesa GUKPPiW oraz jego zastępców. Specjalna komisja sejmowa miała 
raz na kwartał rozpatrywać sprawozdania z działalności urzędu.

Projekt rządowy nie przewidywał możliwości ujawniania ingerencji 
cenzorskich, czego domagała się strona społeczna. Nie uwzględniał też, 
postulowanych przez stronę społeczną, odstępstw od zakazu debitu 
i możliwości gromadzenia dzieł zakazanych przez biblioteki naukowe, 
a nawet osoby prywatne, jeśli było to im niezbędne do wykonywania 
pracy zawodowej.

 20 Z. Radzikowska, Z historii walki o wolność słowa w Polsce. Cenzura w PRL w latach 1981-1987, 
Uniwersitas Kraków 1990, s. 5.

 21 Projekt ten opublikowano w czasopiśmie SDP „Prasa Polska”. Por. „Prasa Polska” 1981, nr 29. 
Zob. też: Wokół projektu ustawy o cenzurze, „Literatura” 1981, nr 7; J. Ciemniewski, Ustawa 
o cenzurze, „Tygodnik Solidarność” 1981, nr 3.
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Nadto rząd postulował, aby urzędy celne mogły mieć prawo kon-
fiskowania czasopism pozbawionych debitu. Decyzje te mogły być za-
skarżane do NSA. Strona społeczna postulowała natomiast całkowite 
pozbawienie celników takich praw. Konfiskaty mogły być przeprowa-
dzone jedynie przez GUKPPiW.

Strona społeczna domagała się nadto, aby w pół roku po przyjęciu 
ustawy o cenzurze rząd przedstawił sejmowi projekt prawa prasowego 
(art. 17).

Podczas prac sejmowych propozycje strony społecznej stopniowo 
ograniczano. Ustawa o kontroli publikacji i widowisk z dnia 31 lip-
ca 1981 r. weszła w życie 1 października 1981 roku22. Obowiązywała 
do 13 grudnia 1981 r., a zatem jedynie 72 dni. W myśl ustawy o cenzu-
rze wolność słowa nie była prawem jednostki, ale wynikała z nadania 
państwa (art. 1). Aby złagodzić nieco to stwierdzenie, organy państwa 
zobowiązane zostały do ochrony tej wolności. W nowym akcie norma-
tywnym stwierdzono ponadto, że korzystanie z wolności słowa regulo-
wane jest tylko na podstawie ustawy.

W art. 2 ustawy określono zakres korzystania z wolności słowa. 
Zakazano – zgodnie z rządowym projektem – godzenia w niepodległość 
lub integralność terytorialną PRL. Znacznie poszerzono i zmieniono 
punkt drugi tego artykułu, który w przyjętej wersji zakazywał: „nawo-
ływać do obalenia, lżyć, wyszydzać lub poniżać konstytucyjny ustrój 
Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej”. Dodanie takich określeń, jak „lżyć”, 
„wyszydzać”, „poniżać” czyniło ten zapis nieostrym i szerokim w inter-
pretacji.

Kolejne punkty tego artykułu miały brzmienie także nie do końca 
zgodne z ustalonym projektem. Nie wolno było zatem godzić w konsty-
tucyjne zasady polityki zagranicznej PRL i jej sojusze, uprawiać pro-
pagandy wojennej oraz ujawniać wiadomości stanowiących tajemnicę 
państwową, w tym gospodarczą oraz tajemnicę służbową dotyczącą 
obronności i sił zbrojnych. W tym ostatnim wypadku z pierwotnego 
projektu usunięto stwierdzenie, że zakres tej tajemnicy określają usta-
wy, a zatem utrzymano wcześniejszą praktykę, która sankcjonowała 
fakt, że zakres tajemnicy określała nie tylko cenzura, ale poszczególni 
ministrowie, a nawet kierownicy przedsiębiorstw.

W kolejnych punktach art. 2 zakazywano: nawoływania do prze-
stępstwa lub pochwalania go, ujawniania bez zgody zainteresowanych 
stron wiadomości z postępowania przygotowawczego oraz rozpowszech-
niania wiadomości z rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem 
jawności, naruszania uczuć religijnych i uczuć osób niewierzących, 
propagowania dyskryminacji narodowościowej i rasowej, propagowa-
nia treści szkodliwych obyczajowo, a w szczególności alkoholizmu, nar-
komanii, okrucieństwa i pornografii.

 22 DzU 1981, nr 20, poz. 99.
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Artykuł 3 utrzymał prewencyjny charakter cenzury oraz zdefinio-
wał jej organa. W kolejnym artykule określono 22 przypadki wyłączeń 
spod kontroli wstępnej. Kontroli tej nie podlegały: przemówienia po-
słów i radnych, orzeczenia sądów i kolegiów, akty normatywne, druki 
i formularze urzędowe, mapy podlegające kontroli Głównego Urzędu 
Geodezji i Kartografii, podręczniki szkolne zatwierdzone przez Mini-
sterstwo Oświaty i Wychowania, publikacje naukowe i prace napisa-
ne w celu uzyskania kolejnego stopnia naukowego, wewnętrzne druki 
kościelne oraz inne pisma mające na celu szerzenie wiary. W grupie 
tej znalazły się ponadto druki wewnątrzorganizacyjne, choć w ustawie 
znalazło się zastrzeżenie, że „Główny Urząd może, po bezskutecznym 
ostrzeżeniu wydawcy, poddać dany tytuł wydawniczy kontroli wstępnej 
na czas ściśle określony, nie dłuższy niż sześć miesięcy”. Decyzja ta 
podlegała zaskarżeniu do NSA.

Z kontroli wstępnej wyłączono ponadto: publikacje wewnętrzne sił 
zbrojnych, wznowienia publikacji wydanych już w PRL i publikacji pol-
skich sprzed 1918 roku, wystawy plastyczne i fotograficzne o charakte-
rze wewnętrznym, wewnętrzne imprezy artystyczne, audycje radiofonii 
przewodowej, druki artystyczne o charakterze oryginału, publikacje bi-
bliograficzne oraz dane bibliograficzne, druki handlowe oraz druki na 
prawach rękopisu wydane w ilości do 100 egz.

Istotne znaczenie dla kwestii wolności słowa miał artykuł 5 za-
braniający organom cenzury „ustanawiać zakazów publikacji i wido-
wisk określonych autorów oraz dawać wytycznych interpretacyjnych 
w sprawie sposobu przedstawiania wydarzeń, działalności instytucji 
i poszczególnych osób”. Artykuł ten zakazywał zatem cenzurze wpro-
wadzania tzw. zapisów wykluczających ze sfery publicznej niewygod-
nych dla władzy autorów i organizacji opozycyjnych. Uniemożliwiał też 
cenzorom takie przekształcanie pierwotnego tekstu, które wypaczało 
rzeczywiste intencje autora.

GUKPPiW podporządkowano Radzie Państwa, co – jak już wiemy 
– było sprzeczne z intencjami strony społecznej. Prezes Urzędu wła-
śnie Radzie Państwa składał roczne sprawozdania i ona określała we-
wnętrzną organizację cenzury i ustalała jej statut. Pewną namiastką 
instytucji kontrolującej cenzurę było Kolegium Głównego Urzędu także 
powoływane przez Radę Państwa. Kolegium to w jednej trzeciej miało 
składać się z osób wskazanych przez premiera, a w dwóch trzecich 
przez organizacje polityczne, społeczne i związki twórcze.

W artykule 11 sprecyzowano jeden z najważniejszych dla strony 
społecznej aspektów ustawy. Znalazł się tam zapis stanowiący, że po-
stępowanie w sprawach należących do właściwości cenzury toczy się 
według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. To powo-
dowało, że decyzje cenzury przybierały charakter decyzji administra-
cyjnej, od której można się było odwołać do sądu.
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Artykuły 12 i 13 miały charakter organizacyjny. Określono w nich 
ilość odbitek, które powinny być przedstawiane cenzurze do kontroli, 
nieprzekraczalny czas, w jakim ta kontrola winna być przeprowadzona, 
tryb odwołań od decyzji cenzury itp.

W przyjętej przez sejm ustawie o cenzurze znalazł się zapis 
umożliwiający zaznaczanie w opublikowanym tekście wszelkich in-
gerencji cenzury. Zapis ten był zgodny z intencjami strony społecz-
nej (art. 14). W kolejnym artykule określono tryb składania skarg 
do NSA na działalność cenzury, a w art. 16 normowano sprawę de-
bitu komunikacyjnego.

Zgodnie z tym artykułem cenzura mogła pozbawić debitu czasopi-
smo zagraniczne na okres od roku do pięciu lat, jeśli co najmniej trzy-
krotnie orzeczono zakaz jego rozpowszechniania. Druki pozbawione 
debitu mogły być gromadzone przez biblioteki naukowe oraz osoby pry-
watne, jeśli wykorzystywały je do celów zawodowych lub naukowych.

W omawianej ustawie znalazła się też sankcja karna. W art. 17 
stwierdzono, że ten, kto uchyla się od kontroli lub nie stosuje się 
do przepisów, podlega karze grzywny do 20 tys. zł.

Sejm nie uwzględnił postulatów strony społecznej i pozostawił pra-
wo konfiskaty druków zagranicznych służbom celnym (art. 19). Kolejne 
artykuły (od 20 do 24) zawierały przepisy przejściowe, znosiły poprzed-
nie unormowania i określiły datę wejścia ustawy w życie.

Jak już wiemy, omawiana ustawa funkcjonowała jedynie dwa i pół 
miesiąca. Dekret o stanie wojennym znacznie ograniczył wolność sło-
wa. W jego 17 artykule zakazano działalności wydawniczej osobom pry-
watnym, organizacjom społecznym i zawodowym. Inne podmioty mogły 
podjąć tę działalność jedynie za zgodą prezesa GUKPPiW. Mógł on nie 
wydać takiej zgody „jeżeli rozpowszechnianie publikacji lub widowiska 
albo użytkowanie zakładu lub urządzenia zagrażałoby interesom bez-
pieczeństwa lub obronności państwa”. Art. 18 dekretu o stanie wojen-
nym wprowadził też cenzurę korespondencji i rozmów telefonicznych.

Gdy znoszono stan wojenny, dokonano zmian w obowiązującej 
wcześniej ustawie o cenzurze. Do art. 2 dodano zakaz upowszechniania 
treści, które zagrażałby bezpieczeństwu i obronności państwa. Zakaza-
no także „rozpowszechniać treści oczywiście stanowiące przestępstwo”. 
Wprowadzenie tych nieprecyzyjnych zapisów pozwalało cenzurze na 
dowolną ich interpretację i rozciąganie na niemal wszystkie dziedziny 
życia społecznego.

Nowelizacja ustawy z 1983 roku wprowadziła cenzurę prac na-
ukowych, biuletynów organizacji społecznych, wystaw plastycznych 
i fotograficznych o charakterze artystycznym oraz publikacji bibliogra-
ficznych i danych bibliograficznych. W myśl nowelizacji zakres kom-
petencji cenzury był zatem niemal taki sam jak przed wprowadzeniem 
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ustawy z 1981 roku23. W takim kształcie ustawa o cenzurze funkcjo-
nowała do 29 maja 1989 roku, gdy zniesiono poprawki wprowadzone 
w 1983 roku24. Ostatecznie cenzurę prewencyjną zlikwidowano w Pol-
sce 11 kwietnia 1990 roku25.

2. Praktyka funkcjonowania cenzury

Choć pod względem formalnym cenzura decydowała o przyznawaniu 
zezwoleń (koncesji) na wydawanie tytułów prasowych, nadzorowała 
ich treść, druk i upowszechnianie, nie była jednak samodzielną insty-
tucją. Zasady jej działania, zakres ingerencji, wykaz zakazanych na-
zwisk opracowywany był przede wszystkim przez komórki KC PZPR 
zajmujące się prasą i kulturą oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i Ministerstwo Obrony Narodowej. Z wnioskami cenzorskimi występo-
wały też inne ministerstwa, a nawet przedsiębiorstwa. Wnioski te mu-
siały jednak uzyskać akceptację KC. Na praktykę tę, wykształconą już 
w pierwszych dniach funkcjonowania cenzury, wskazują liczne doku-
menty archiwalne26.

Pierwsze instrukcje cenzorskie opracowywano za aprobatą Jakuba 
Bermana i Stanisława Radkiewicza27. Instrukcje te dotyczyły praktycz-
nie wszelkich aspektów funkcjonowania państwa. Wiadomo, iż w la-
tach czterdziestych opracowano m.in. instrukcję wojskową, gospodar-
czą i przeznaczaną dla kontrolerów drukarń28. Można jednak przyjąć, 
iż w latach czterdziestych i w początkach lat pięćdziesiątych niemal 
każdemu wydarzeniu społeczno-politycznemu towarzyszyła szczegóło-
wa instrukcja cenzorska.

Początkowo cenzura wspomagała deprecjonowanie partii opozycyj-
nych, ułatwiła zafałszowanie wyników referendum i wyborów parlamen-

 23 Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o zmianie ustawy o kontroli publikacji i widowisk, DzU 1983, 
nr 44, poz. 204.

 24 Ustawa z dnia 29 maja 1989 r. o zmianie ustawy o kontroli publikacji i widowisk, DzU 1989, 
nr 34, poz. 186.

 25 Ustawa z dnia 11 kwietnia 1990 r. o uchyleniu ustawy o kontroli publikacji i widowisk, 
zniesieniu organów tej kontroli oraz zmianie ustawy – Prawo prasowe, DzU 1990, nr 29, 
poz. 173.

 26 W zbiorze archiwalnym Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk znajduje się 
3361 pozycji inwentaryzacyjnych. Są to przede wszystkich teczki, w których gromadzono 
dokumentację ingerencji cenzorskich. Stosunkowo mało zachowało się materiałów 
dokumentujących zasady funkcjonowania cenzury oraz materiałów instruktażowych. Por. 
D. Nałęcz, s. 5 oraz A. Pawlicki, Kompletna szarość. Cenzura w latach 1965 – 1972. Instytucja 
i ludzie, Warszawa 2001, s. 17.

 27 M. Ciećwierz, Polityka prasowa 1944-1948, Warszawa 1989, s. 105.
 28 D. Nałęcz, op. cit., s. 19-21.
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tarnych. Polityka cenzorska została zaostrzona w 1948 r. Rozpoczęto 
wówczas tępienie „katolicyzmu, liberalizmu burżuazyjnego, formali-
zmu”. Usuwano wszelkie treści, które były „produktem imperializmu”29. 
Zaostrzona polityka cenzorska miała swój wymiar statystyczny. O ile 
w pierwszych miesiącach 1949 r. warszawski oddział cenzury kwestio-
nował ok. 650 artykułów miesięcznie, z czego ok. 20% w całości, to 
w końcu tego roku wielkości te wynosiły odpowiednio: 1000 i 25%30.

W wypadku prasy Polskiego Stronnictwa Ludowego ingerencje cen-
zorskie powiązane były z represjami administracyjnymi i karnymi. Nie 
zezwolono na zwiększenie periodyczności pism ludowych. Dlatego też 
krakowski „Naprzód” wychodził jako tygodnik, a poznańska „Polska 
Ludowa” ukazywała się tylko trzy razy w tygodniu.

Jedynym dziennikiem PSL była „Gazeta Ludowa”. Od 6 listopada 
1945 roku, gdy wyszedł pierwszy numer tego dziennika, jego nakład 
nieustannie rósł i zbliżył się do 200 tys. egz. Gdy wystąpiono o zezwo-
lenie o podniesienie nakładu do 0,5 mln egz., w marcu 1946 roku cen-
zura zadecydowała, że „Gazeta Ludowa” odbijana będzie tylko w ilości 
62,5 tys. egz. Ponieważ dziennik ten produkowano w państwowej dru-
karni „Czytelnika”, wielkości tej nigdy nie udało się przekroczyć31.

Dla codziennej pracy redakcji pism ludowych szczególnie nużące 
były nieustanne ingerencje w treść poszczególnych artykułów. Dla przy-
kładu podajmy, że w „Gazecie Ludowej” ingerowano w 25-75% tekstów. 
Zakres tych ingerencji był bardzo szeroki. Skreślano teksty dotyczące 
polityki międzynarodowej, usuwano wszelkie informacje dotyczące re-
presji stosowanych wobec PSL, ingerowano nawet w treść przemówień 
parlamentarnych.

Działania te powiązano z represjami stosowanymi wobec redak-
torów pism ludowych. Kilkudziesięciu z nich nękano nieustannymi 
przesłuchaniami, kilkunastu aresztowano. Pod pretekstem współpra-
cy ze zbrojnym ruchem oporu skazano na 15 lat więzienia redaktora 
naczelnego „Piasta” Karola Buczka, wyrok 10 lat więzienia otrzymał 
inny redaktor tego pisma Stanisław Mierzwa. Do więzienia trafili też re-
daktorzy wewnętrznego biuletynu PSL „Komunikat” (m.in. Władysław 
Bartoszewski) i redaktorzy „Gazety Ludowej”. Redaktor naczelny tego 
dziennika Zygmunt Augustyński otrzymał wyrok 15 lat więzienia32.

Gdy rozprawiono się z prasą PSL, wzmożono ataki na wydawnictwa 
Kościoła katolickiego. Do 1948 roku – jak stwierdził Jerzy Turowicz – 
cenzura wobec prasy katolickiej była w miarę liberalna33. Nie oznaczało 

 29 Cyt. za D. Nałęcz, op. cit., s. 24.
 30 Tamże, s. 25.
 31 K. Bagiński, Cenzura w Polsce, „Zeszyty Historyczne” 1965, nr 8.
 32 Szerzej o tym: L.B. Paszkiewicz, „Gazeta Ludowa”. Próba walki o wolność myśli i słowa  

1945-1947, Toruń 2007, s. 250-260.
 33 J. Stefaniak, Polityka władz państwowych PRL wobec prasy katolickiej 1945-1953, Lublin 1998, 

s. 79.
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to jednak, że nie dokonywano skreśleń. W 1945 roku odnotowano 26 
ingerencji, w 1946 roku było ich 53, a tylko w czterech pierwszych 
miesiącach 1947 roku było ich już 5934. Innym sposobem walki z prasą 
katolicką były malejące z roku na rok przydziały papieru, nacjonaliza-
cja drukarń i ograniczanie kolportażu.

W 1947 roku do walki z prasą katolicką włączono urząd bezpie-
czeństwa. Aresztowano na kilkanaście miesięcy czterech redaktorów, 
jednego z nich skazano na 10 lat więzienia. Nasiliły się ingerencje 
w treść prasy katolickiej, z której usuwano niekiedy nawet 3/4 ar-
tykułów. Cenzura przetrzymywała teksty kilka miesięcy i skutecznie 
dezorganizowała pracę redakcji. U progu lat pięćdziesiątych zawar-
tość pism katolickich uległa daleko idącym modyfikacjom. Presja 
cenzury skutecznie ograniczyła publikacje materiałów społecznych. 
Pociągnęło to za sobą konieczność rozbudowania działu poradnictwa. 
Widoczne to było zwłaszcza w „Niedzieli”, gdzie pojawiły się teksty 
dotyczące ogrodnictwa, pszczelarstwa, gospodarstwa domowego czy 
higieny i medycyny35.

Komunistyczne władze uniemożliwiały druk pism katolickich 
w miejscowościach, gdzie znajdowała się siedziba redakcji. Nieustan-
ne zmiany oficyn wydawniczych nie tylko powodowały dezorganizację 
pracy redakcyjnej, ale też były kolejnym powodem opóźnień kolporta-
żu. Datą graniczną dla prasy katolickiej wydaje się rok 1953. Zwykle 
wiąże się go z przejęciem „Tygodnika Powszechnego” przez PAX, ale 
warto pamiętać, że w tym samym czasie zlikwidowano większość pism 
Kościoła katolickiego wydawanych w Polsce.

Efektem tych działań było zmonopolizowanie przez komunistów 
obiegu informacji. Pracownicy KC PZPR narzucali mediom preferowa-
ne treści, a nad realizacją ich wytycznych czuwali cenzorzy. Niemniej 
jednak z biegiem lat taki system okazał się niewydolny. Dlatego też 
cenzorzy zaczęli brać udział w pracach sektora Prasy KC PZPR oraz 
wydziałów propagandy komitetów wojewódzkich PZPR. Wzrost roli cen-
zury, która zaczęła brać na siebie obowiązki etatowych pracowników 
partii, wynikał zapewne ze wzmocnienia kadrowego tej instytucji, gdy 
zaczęli trafiać do niej absolwenci szkół partyjnych36.

Działalność cenzury, jako jednego z istotnych elementów komu-
nistycznej władzy, była ściśle powiązana z funkcjonowaniem całe-
go systemu politycznego PRL. Widoczne to było zwłaszcza w latach  
1955-1956 (okresie odwilży październikowej), gdy zwalczające się 
w PZPR frakcje praktycznie zablokowały funkcjonowanie GUKPPiW. 

 34 Tamże, s. 89.
 35 Szerzej o tym w: T. Mielczarek, Od „Monitora” do „Gońca Reklamowego”. Dzieje prasy 

częstochowskiej (1769-1994), Kielce 1996, s. 191-201.
 36 J. Adamowski, A. Kozieł, Cenzura w PRL, [w:] Granice wolności słowa, pod red. G. Miernika, 

Kielce – Warszawa 1999, s. 60.
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Przykładów liberalizmu czy też przeoczeń cenzury z tego okresu jest 
bardzo wiele. Wydaje się, że najbardziej spektakularne były publikacje 
w „Nowej Kulturze” – zwłaszcza Poematu dla dorosłych Adama Ważyka, 
czy cykl demaskatorskich artykułów ogłoszonych w „Po prostu”.

Władysław Gomułka, przejmując funkcję I sekretarza KC, bardzo 
szybko zakończył okres względnej wolności słowa. Rozprawił się z opo-
zycją wewnątrzpartyjną i, także za pomocą cenzury, zaczął robić po-
rządki w prasie, czego najbardziej wymiernym efektem było zlikwido-
wanie „Po prostu”.

W latach 60. funkcjonowanie cenzury powróciło do swych po-
przednich kolein. Oprócz codziennej kontroli treści upowszechnianych 
przez prasę baczniej przyglądano się pracy pisarzy. Tępiono zwłaszcza 
wszelkie kontakty z wydawnictwami emigracyjnymi. Jeszcze w 1959 r. 
zakończył się proces Hanny Szarzyńskiej-Rewskiej oskarżonej o kol-
portowanie paryskiej „Kultury”. W 1961 roku odbył się proces Hanny 
Rudzińskiej oskarżonej o podjęcie się przetłumaczenia pracy Feliksa 
Grossa dla „Kultury”. Trzy lata później objęto całkowitym zakazem dru-
ku wszystkich sygnatariuszy Listu 34 oraz skazano Melchiora Wańko-
wicza, któremu zarzucono współpracę z Radiem Wolna Europa.

W zgodniej opinii historyków i cenzorów punktem zwrotnym w dzia-
łalności cenzury był marzec 1968 roku. Oprócz powszechnie znanej 
akcji propagandowej wymierzonej przeciwko pisarzom, kontestującej 
młodzieży i „syjonistom” dokonano istotnych zmian kadrowych w wielu 
redakcjach, wydawnictwach i cenzurze. W GUKPPiW gwałtownie wzro-
sła ilość członków PZPR, pojawiły się w niej osoby o poglądach skrajnie 
antysemickich37. Cenzorzy ze szczególną czujnością kontrolowali wszel-
kie teksty i usuwali z nich nawet cień aluzji dotyczący aktualnych wy-
darzeń i toczącej się walki frakcyjnej w PZPR.

W kolejnych latach było podobnie. Z danych zebranych przez 
Aleksandra Pawlickiego wynika, że np. w 1967 r. dokonano 4 337 in-
gerencji tylko o charakterze politycznym w periodykach, a 525 w in-
nych wydawnictwach. Ogółem cenzura interweniowała 15 023 razy38. 
W początkach lat siedemdziesiątych działania cenzury były bardziej 
liberalne. W pierwszych 10. miesiącach 1971 r. anulowano 143 zapisy 
cenzorskie, zmniejszyła się liczba ingerencji39. W 1973 r. odnotowano 
10 534 ingerencje, w 1974 r. – 10 911, a w I kwartale 1975 r. – 2 587. 
W 1974 r. 4 246 ingerencji dotyczyło treści społeczno-politycznych,  
2 405 – społeczno-ekonomicznych, 1 437 odnosiło się do zagadnień 
kultury i historii, 631 – Kościoła, a 2 192 miało na celu ochronę tajem-
nicy państwowej. 6 233 (71,5%) ingerencji miało miejsce w prasie, 947 

 37 Jan Kowalski [pseudonim], Nie drażnić babci. Zapiski byłego cenzora, „Polityka” 1998, nr 50.
 38 A. Pawlicki, op. cit., s. 104.
 39 Notatka z posiedzenia Komisji Prasowej, „Biuletyn Sekretariatu KC” nr 216 z 25.10.1971, 

Archiwum Akt Nowych, KC PZPR, 237/XI/1098, k. 667-668.
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(10,9%) dotyczyło książek, a 308 (3,6%) – radia i telewizji. W przypadku 
prasy 25% ingerencji miało miejsce w periodykach warszawskich.

W 1974 r. spośród czasopism najdotkliwiej represjonowano „Tygo-
dnik Powszechny” – ingerowano w jego zawartość 315 razy, w „Politykę” 
– 267 razy, „Literaturę” – 147, „Kulturę” – 115, „Tygodnik Kulturalny” 
– 61, „Życie Literackie” – 109, „Kierunki” – 114, „ITD” – 110 i „Szpilki” 
– 98 razy. W przypadku prasy prowincjonalnej ingerencje miały, jak 
stwierdzili cenzorzy, „drobny” charakter40.

Podobnie działała cenzura w 1977 r. Np. w maju tego roku doko-
nano 1011 ingerencji, a w lipcu 762, z czego 104 materiały zakwestio-
nowano w całości41.

Cenzorzy w codziennej pracy kierowali się dyrektywami zawartymi 
nie tylko w instrukcjach, ale też w wewnętrznych wydawnictwach urzę-
du: „Przeglądzie ingerencji”, „Informacjach o materiałach zakwestiono-
wanych”, „Informacjach cenzorskich”, „Sygnałach”, a od 1973 r. w „Ma-
teriałach instruktażowych”. Były to biuletyny, od lektury których każdy 
cenzor rozpoczynał swą pracę. Dowiadywał się z nich, jakie w danym 
okresie treści były zakazane, czyje nazwiska musiały zniknąć z prasy42.

Podstawowe znaczenie dla codziennej pracy cenzury miały „Zapi-
sy i Zalecenia GUKPPiW”. Były to jednorazowe, przekazywane począt-
kowo ustnie, a później dalekopisem, dyrektywy dysponentów cenzury 
dotyczące treści zakazanych lub sposobu prezentowania informacji. 
Cenzorzy wklejali te zalecenia do specjalnego skoroszytu, który nosił 
nazwę „Książka zapisów i zaleceń”. Jedną z takich „Ksiąg” w marcu 
1977 roku wywiózł na Zachód krakowski cenzor Tomasz Strzyżewski. 
Wydano ją w Londynie w dwóch częściach w 1977 i 1978 roku pod 
tytułem Czarna księga cenzury PRL. Materiał zebrany przez Strzy-
żewskiego obejmował zalecenia i zapisy cenzorskie z lat 1974-1977. 
Było to łącznie 170 zaleceń i 145 zapisów, z czego ok. 20% zostało 
anulowanych. Z innych źródeł wiadomo, że w styczniu 1974 roku 
w „Księdze zapisów i zaleceń” znajdowały się 173 zapisy. W 1974 r. 
wprowadzono 92 nowe, anulowano zaś 113 zapisów. W końcu tego 
roku obowiązywały zatem 152 zapisy43.

Niektóre z zapisów miały wąski i specjalistyczny charakter. Inne, 
jak np. dotyczące polskiej kultury, były bardzo rozbudowane. W formie 
przykładu podajmy, że cenzura miała obowiązek usuwania z publikacji 
wszelkich, nawet najdrobniejszych wzmianek o ok. 70 pisarzach i pu-
blicystach przebywających na emigracji. Podobnie postępowano wobec 
blisko 40 pisarzy i publicystów przebywających w Polsce44. W wypadku 

 40 AAN, KC PZPR, Kancelaria Sekretariatu, 237/XI/301, k. 204-216.
 41 Tamże, Kancelaria E. Gierka, 237/XIA/927, k. 75.
 42 Jan Kowalski [pseudonim], Nie drażnić babci…
 43 Informacja o pracy Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, AAN, KC PZPR, 

Kancelaria Sekretariatu, 237/XI/301, k. 208.
 44 Por. Czarna księga cenzury PRL, Nowa (brak daty wydania), s. 55-57 i 66-67.
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tych ostatnich dobór nazwisk wynikał z zaangażowania w działalność 
opozycyjną, ostrości krytyki stosunków panujących w Polsce itp.

Opublikowanie Czarnej księgi cenzury PRL wywołało wśród elitarnych 
kręgów inteligencji szok, a zarazem potwierdziło potoczne przypuszczenia 
o znacznym zakresie spustoszeń czynionych przez cenzurę. Zapewne dla-
tego, jak to już wiemy, jednym z podstawowych postulatów „Solidarności” 
było przyjęcie ustawy o cenzurze. Ponieważ czyniono wszystko, aby opóź-
nić wejście w życie nowego prawa, efekty jego funkcjonowania były mało 
widoczne. Już po 13 grudnia 1981 roku jedynym wymiernym efektem 
szybko znowelizowanej ustawy było pojawianie się w prasie katolickiej 
kwadratowych nawiasów, dzięki którym czytelnik był informowany o tym, 
że ingerencja miała miejsce i na podstawie jakiego przepisu jej dokonano. 
Problemem tym szerzej zajmowała się Zofia Radzikowska. Na podstawie 
ingerencji dokonanych w „Tygodniku Powszechnym” w latach 1983-1987 
doszła do wniosku, że choć „ustawa miała spełnić zadanie polegające na 
niedopuszczeniu do nadużywania wolności słowa i szkodzeniu istotnym 
ustawowo sprecyzowanym interesom państwa […] praktyka nie miała nic 
z tym wspólnego”45. Powołując się na mało precyzyjne pojęcia interesów 
PRL i jej międzynarodowych sojuszy, dokonywano ingerencji, kierując się 
kryteriami i pobudkami jasnymi jedynie dla cenzury.

Kończąc przegląd metod codziennego działania cenzury, wypada 
stwierdzić, że równie ważne jak różnorodne zapisy i pisemne instruk-
cje były zalecenia ustne przekazywane telefonicznie lub podczas cyklicz-
nych narad cenzorów. Podczas tych narad, w których uczestniczyli także 
przedstawiciele władz PZPR, konkretyzowano cele polityki informacyjnej 
partii i dokonywano oceny pracy cenzury. Z oczywistych względów cele 
tej polityki zmieniały się z biegiem czasu i uzależnione były od bieżących 
poczynań władz partyjno-państwowych. Taki tryb instruowania cenzo-
rów miał szczególne znaczenie w latach czterdziestych, ale i w kolejnych 
dekadach niektóre istotne zalecenia dla pracy cenzury znane są jedynie 
dzięki stenogramom narad cenzorów. W formie przykładu podamy, że 
od 1973 r. 20 tytułów prasowych (głównie partyjnych dzienników, ale 
i „Politykę”) kontrolowano według nieco odmiennych od ogólnie przy-
jętych zasad, co niekiedy mniej zorientowani dziennikarze odczytywali 
jako uwolnienie uprzywilejowanych tytułów spod nadzoru cenzury. Po-
nieważ wokół tej sprawy narosło wiele nieporozumień, wypada przyto-
czyć wypowiedź prezesa GUKPPiW Stanisława Kosickiego, który dość 
dokładnie wytyczył granice tej „wolności”. Podczas jednej z narad z cen-
zorami stwierdził on m.in.: „dokonywane przez nas skreślenia w oparciu 
o instrukcję cenzorską i zapisy mają wobec redakcji moc obowiązującą. 
Wszystko inne co budzi u cenzora wątpliwości natury politycznej czy 
ideologicznej, to znaczy co zdaniem cenzora jest sprzeczne z linią poli-
tyczną partii, kształtowaną uchwałami i decyzjami zjazdów, Komitetu 

 45 Z. Radzikowska, op. cit., s. 31.
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Centralnego, w terenie Komitetów Wojewódzkich, albo jeszcze inaczej 
mówiąc co jest sprzeczne z partyjnym odczuciem, partyjnym sumieniem 
cenzora – jest zgłaszane redakcji z jednoczesnym uzasadnieniem mery-
torycznym. Decyzja o wycofaniu lub publikowaniu przez cenzora tekstu 
lub jego fragmentu należy do redaktora naczelnego, do redakcji, z tym, 
że jeśli dzieje się w sytuacji utrzymującej się rozbieżności zdań między 
nami a redakcją – obydwie strony mają obowiązek powiadomić o tym 
instancję partyjną i do niej należy ostateczna decyzja”46.

Najważniejsze stanowiska w GUKPPiW objęte były systemem nomen-
klatury KC PZPR. Na szefa cenzury wyznaczano najbardziej zaufanych 
i oddanych partii funkcjonariuszy. Pierwszym dyrektorem GUKPPiW był 
Tadeusz Załubski. Pełnił on swe obowiązki od stycznia 1946 roku do czerw-
ca 1948 roku. Później urzędem kierowali: Lesław Wojtyga (czerwiec 1948 
– grudzień 1948), Antoni Bida (styczeń 1949 – kwiecień 1950) i Marian 
Mikołajczyk (sierpień 1951 – grudzień 1953). Od 1953 roku urzędem kie-
rowali prezesi: Marian Mikołajczyk (grudzień 1953 – luty 1957), Czesław 
Skonecki (luty 1957 – lipiec 1964), Józef Siemek (październik 1965 – listo-
pad 1972) i Stanisław Kosicki (listopad 1972 – czerwiec 1990)47.

Liczba osób zatrudnionych w cenzurze wahała się pomiędzy 350 
a 500. Wzrost zatrudnienia związany był zwykle z zaostrzeniem politycz-
nego kursu PZPR, i – co się z tym wiąże – ograniczeniami wolności słowa. 
Dane na temat ilości etatowych cenzorów prezentuje poniższa tabela.

Tabela 1. Zatrudnienie w GUKPPiW w latach 1946-1975

Rok 1946 1955 1958 1960 1965 1970 1975

Zatrudnienie 383 419 345 371 376 437 500

Źródło: Cenzura w PRL, s. 36; A. Pawlicki, s. 77; J. Drygalski, J. Kwaśniewski, s. 280.

Jak łatwo zauważyć, rozwój mediów i działalności wydawniczej 
w PRL spowodował stopniowy wzrost osób zatrudnionych w cenzurze. 
Z biegiem lat do tego urzędu przestali trafiać oddani partii, ale słabo 
przygotowani „rewolucjoniści”, a ich miejsce zaczęli zajmować „profesjo-
naliści” – absolwenci studiów humanistycznych, byli nauczyciele, dzien-
nikarze, pracownicy wydawnictw itp.

Zachowane dokumenty oraz zgodne opinie cenzorów oraz autorów, 
którzy mieli do czynienia z GUKPPiW, wskazują, że istotą pracy cenzury nie 
było mnożenie ingerencji. Starano się ograniczyć do minimum poprawki 
w tekście, a zarazem próbowano przerzucić to zadanie na samego autora. 
Dobrym cenzorem był zatem taki pracownik GUKPPiW, który ingerował 

 46 Wypowiedź Prezesa GUKPPiW Stanisława Kosickiego podczas Narady dyrektorów, zespołów 
i delegatur Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk z udziałem grupowych 
partyjnych zespołów i sekretarzy POP delegatur w dniu 13 listopada 1973 r., AAN, Główny 
Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, 959, k. 177.

 47 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991, Warszawa 1991, s. 235.



49Tomasz Mielczarek Uwarunkowania prawne funkcjonowania cenzury w PRL

bardzo rzadko, a mimo to teksty dopuszczane przez niego do druku nie 
budziły zastrzeżeń. Za sytuację idealną uznawano taką, gdy w ogóle nie 
dokonywano skreśleń, czyli działalność urzędu miała zastąpić autocen-
zura. Cenzorów rozliczano równie stanowczo za wszelkie niedopatrzenia 
i przepuszczenie zakazanych treści, jak i ingerencje zbędne.

SUMMARY

Censorship in People’s Republic of Poland (PRP)

The author of the article made a review of legal rules regula-
ting the functioning of PRP’s censorship. As a result, he came 
to the belief that although PRP censorship’s functioning, from 
the current point of view, was based on unclear rules and sub-
jective criteria of discretion, it has been a subject of a ceaseless 
interest of contemporary authorities attempting to shape it in 
an organized way and wall it around with a number of formal 
entries.
Throughout the most of PRP epoch legal rules regulating the 
circulation of information had low rank while parliament’s act 
on censorship was not enacted until 31th of July 1981. Before 
that, exacted by social pressure, legal act appeared, functioning 
of the censorship was regulated by several decrees and dispo-
sitions published by the President of National Council (Krajowa 
Rada Narodowa), President of Republic of Poland, Chairman of 
the State Council (Rada Państwa) Chairman of the Council of 
Ministers.
Regulating one of the most important civic rights with legal acts 
of such a low rank indicates that contemporary hierarchy tre-
ated issues of free speech as its own matter which should not 
be evaluated by the public opinion. Controlling information’s 
circulation had been treated as an attribute of authority thus 
communists were never calling into question the need of its 
existence. Ambiguity of the legal acts was causing latitude in 
censorship’s functioning. Much more important than precise in-
terpretation was the habit of censors’ who controlled the popu-
larising of matters mostly using political criteria.

KEY WORDS: censorship, law, free speech
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Siergiej Michajłow

Problemy współczesnego 
dziennikarstwa arabskiego

STRESZCZENIE

W krajach arabskich rozwój dziennikarstwa był związany 
z uregulowaniem złożonych problemów zewnętrznych, demo-
kratyzacją społecznego życia, podwyższeniem poziomu oświaty 
ludności oraz stworzeniem podstaw prawnych funkcjonowania 
mediów masowych.
W centrum uwagi mediów znajdowały się następujące ważne 
problemy polityczne:

zagadnienia jedności arabskiej; –
stosunki arabsko-izraelskie; –
islamska rewolucja w Iranie i jej długofalowe następstwa; –
uregulowanie sytuacji w północno-zachodniej Afryce; –
demokratyzacja życia społecznego; –
zależność od importu urządzeń i materiałów w wielu dziedzi- –

nach życia ekonomicznego, w tym mediów masowych.
Rozwój nauki i techniki ma istotny wpływ na współczesne me-
dia, formy i metody pracy dziennikarskiej. Wewnętrzna logika 
rozwoju nauki i techniki doprowadza do ważnych społecznych 
skutków.
Demokracja w połączeniu z państwowymi regulacjami może 
wspierać rozwój dziennikarstwa arabskiego.

SŁOWA KLUCZOWE: arabski, dziennikarstwo, polityka, tech-
nika

Powstanie i rozwój dziennikarstwa arabskiego 
– uwagi wstępne

Pierwsze gazety w języku arabskim pojawiły się na początku XIX wie-
ku, przy czym ukazywały się nie tylko w Imperium Osmańskim, ale 
i w krajach europejskich. Jednak szersze upowszechnienie się ga-
zet i czasopism arabskich przypada na wiek XX. Ciekawy z nauko-
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wego punktu widzenia jest okres panowania sułtana Abdul Hamida 
II (1842-1918), który początkowo interesował się prasą i nie chciał 
ograniczać swobody druku. Jednak kiedy tylko zrozumiał, jak dale-
ce niebezpieczne są nasilające się w prasie tendencje krytyki rządów 
i instytucji władzy, skierował do Midhat Paszy nakaz „zatkania ust 
prasie i zamknięcia szeregu gazet”. Kontynuując ten kurs, rozwiązał 
izbę deputowanych, a w 1877 roku utworzył komitet do spraw cen-
zury przy resorcie do spraw prasy1. Pisma arabskie funkcjonowały 
w tych samych trudnych warunkach cenzury co cała prasa otomań-
ska. Jednak w różnych krajach arabskich gazety nadal się ukazywa-
ły. Co więcej, w Egipcie w 1896 roku operatorzy Lumiere’a stworzyli 
kopie filmów i je wyświetlali, o czym informowały ówczesne gazety 
egipskie. Właśnie ten rok niektórzy badacze uznają za początek egip-
skiej kinematografii i prasowej krytyki filmowej2.

Na terenach gdzie mieszkają Arabowie, obok literackiego języka 
arabskiego powszechne są dialekty arabskie i berberskie, język mal-
tański (z pismem na podstawie alfabetu łacińskiego). Rozwój dzienni-
karstwa ma oczywiście swoją specyfikę w każdym kraju, a pojawia-
nie się gazet i czasopism na rynku prasowym dokonywało się w róż-
nym czasie. Spowodowane to było także nierównym rozwojem eko-
nomicznym i społeczno-politycznym poszczególnych regionów świata 
arabskiego. W niektórych krajach przemysł i kapitalistyczne stosunki 
produkcji zaczęły się rozwijać w XIX wieku, w innych dopiero w dru-
giej połowie XX. Podobnie najbardziej niezależne państwa arabskie są 
w większości produktem XX wieku.

Radio i telewizja w wielu krajach arabskich zaczęły się rozwijać 
znacznie później niż na Zachodzie. Było to spowodowane niskim po-
ziomem życia. Jednak radiofonia szybko weszła w życie Arabów – 
życzliwość ludności dla słowa mówionego, stosunkowa taniość radio-
odbiorników (szczególnie w ostatnich latach) pozwoliły jej szybko się 
rozwijać, przy czym tworzono głównie stacje lokalne, a w ostatnich 
latach stacje FM. Telewizja przez długi czas była elitarnym środkiem 
komunikowania masowego. Internet i inne sieci komputerowe zaczęły 
rozwijać się dopiero w ostatnich latach, jednak postępowało to dość 
szybko. Na początku 2000 roku zaczęła działać Regionalna Arabska 
Sieć Technologii Informacyjnej, związana z internetem, łącząca centra 
dwudziestu państw.

 1 Джубриаль Самира Юсеф., Становление и развитие жанра фельетона в прогрессивной 
печати Ирака. Автореф. канд. дисс… филологич. наук. – Мoskwa 1982.

 2 Ахмад Аль-Тавальби, Египетский кинематограф в газетно-журнальной критике 
арабских стран. – Автореф. канд. дисс… филологич. наук. – Sankt-Petersburg 1998.
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Prawo i samoregulacja mediów

Właściwości prawnego regulowania środków masowego komunikowa-
nia krajów arabskich, jak również samoregulacja mediów przedstawia-
ją się różnie w zależności od istniejącego w tym czy innym kraju sys-
temu politycznego i podstawy prawnej, jak również odpowiednio dla 
konstelacji żyjącego na danym terenie narodu (mniejszości etnicznych). 
Prawodawstwo regulujące działalność mediów jest realizowane według 
następujących kierunków:

z orientacją na wartości demokracji zachodniej, –
z orientacją na tradycyjne prawo islamskie, –
z orientacją na tradycje reżimów autorytarnych i totalitarnych, –
z wykorzystaniem elementów wszystkich wymienionych kie- –
runków.

Aspekty prawne regulacji mediów dotyczą zarówno stosunków wła-
snościowych, jak i zawartości mediów.

Samoregulacja mediów w świecie arabskim realizuje się poprzez 
funkcjonowanie istniejących organizacji społecznych, linię programo-
wą różnych wydawnictw (redakcji radiowej lub telewizyjnej), ogólnie 
przyjęte normy, w tym również kodeksy etyczne pracy dziennikarzy itd. 
Jednak najbardziej skutecznym i rozpowszechnionym sposobem sa-
moregulacji jest zamknięte, nieprzejrzyste podejmowanie decyzji, doty-
czących mediów, szczególnie ich treści.

Różnorodność systemów politycznych w krajach arabskich określa 
zróżnicowanie warunków, w jakich przychodzi funkcjonować środkom 
masowego komunikowania. Kraje Maghrebu (oprócz Maroka) są na 
przykład republikami, a większość państw Maszriku – monarchiami. 
W zależności od orientacji politycznej w znacznym stopniu zmienia się 
pole prawne, określające „reguły gry” dla mediów masowych.

Media krajów Maghrebu są zróżnicowane pod względem treści i ty-
pologii, ponieważ funkcjonują w różnych warunkach społeczno-poli-
tycznych i ekonomicznych. Maroko, Mauretania, Sahara Zachodnia, 
Algieria, Tunezja i Libia zbyt się różnią, by można było mówić o nich 
jako o jednym systemie. Sudan, Egipt, Czad również są pełne przeci-
wieństw, tak politycznych, jak i ideologicznych.

O ile media masowe Egiptu są dość dobrze zbadane, to o pozosta-
łych krajach tego regionu nie można tego powiedzieć. Z punktu widze-
nia dużego natężenia wydarzeń społeczno-politycznych najciekawsze 
tendencje rozwojowe występują w funkcjonowaniu mediów Sudanu3. 
Po przewrocie 30 kwietnia 1989 roku do władzy doszli wojskowi, którzy 
zakończyli liberalny okres rozwoju Sudanu, a 7 grudnia tego samego 
roku rada wojskowa ogłosiła zastosowanie w kraju norm prawa islam-

 3 Więcej: Герасимов И.В. Периодическая печать Судана. – СПб., 2001 – s. 90.
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skiego. Reżim wojskowy z Omarem al-Bashirem prowadził prawdziwą 
walkę ze środkami masowego komunikowania. Wielu dziennikarzy zo-
stało aresztowanych i zamkniętych w więzieniach. Szczególnie ucier-
pieli przedstawiciele prasy niezależnej. Prześladowaniom i rewizjom 
poddano też dziennikarzy zagranicznych i Sudańczyków pracujących 
dla zagranicznych tytułów i agencji. Oprócz tego władze starały się 
usunąć z pracy i zastąpić członkami Narodowego Frontu Islamskiego 
pracowników wydawnictw ogólnoarabskich. Na przykład miało to miej-
sce w stosunku do korespondenta gazety „Asz-Szark al-Ausat” („Bliski 
Wschód”). W roku 1990 został zatrzymany i spędził kilka dni w więzie-
niu korespondent londyńskiego „Financial Times”.

W roku 1990 powstało specjalne biuro zajmujące się kontrolą 
nad całą trafiającą do Sudanu prasą zagraniczną. Jednym z ciosów 
dla prasy sudańskiej było przyjęcie ustawy, zgodnie z którą wszyst-
kie narzędzia druku powinny zostać zarejestrowane w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych. Zostały tu włączone kserokopiarki, powielacze, 
faksy itd. Jednocześnie został zabroniony import tego rodzaju ma-
szyn. Narzędzia druku, nieprzypisane do konkretnych osób, podlegały 
konfiskacie, a ich właściciele, którzy na czas nie podali oświadczenia 
o posiadaniu takiego sprzętu, byli stawiani przed sądem. Rozwiąza-
nie związku zawodowego dziennikarzy pociągnęło za sobą konfiskatę 
całego jego majątku. Wskutek represji bez pracy zostało prawie 600 
dziennikarzy, zmuszonych szukać pracy w innych miejscach, ponieważ 
wszystkie wydawnictwa drukowane, z wyjątkiem trzech gazet i jedne-
go czasopisma, zostały zamknięte. Jednak liderzy sudańscy nie mogli 
całkowicie ignorować konieczności rozwoju mediów. I dlatego w lutym 
1990 roku została zorganizowana konferencja poświęcona problemom 
środków masowego komunikowania kraju. Na konferencji podkreśla-
no na wszystkie sposoby rolę prasy w pracy wychowawczej, rozwoju 
nauki. Rozpatrywano kwestie przygotowywania kadr dziennikarskich, 
w tym również dla pracy zagranicznej. Świadczyło to o tym, że na da-
nym etapie nowe władze nie dążyły do otwartej demonstracji swoich 
planów islamizacji mediów.

Przechodząc do radiofonii, należy wspomnieć o radiu Omdur-
man, nieposiadającym częstotliwości, na której audycje pojawiały-
by się przez dłuższy czas. Nadawanie czasem było przerywane cał-
kowicie, czasem zaś, aby kontynuować słuchanie audycji, należało 
szybko przechodzić na inne fale.

W roku 1996 miała miejsce dyskusja nad projektem nowej usta-
wy o mediach. Z obszernym komentarzem wystąpił Mahdżub Urwa, 
znany ze swojej pracy dziennikarskiej jeszcze w latach 80. Pisał on, że 
„istniejące w Sudanie prawo to prawo priorytetu władzy, a nie prawo 
islamskie. Jeżeli państwo potwierdzi, że przyjęło orientację islamską, 
to powinno trzymać się islamskiej teorii w kwestii komunikowania ma-
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sowego, a nie opierać się na priorytecie władzy i totalitaryzmie”4. Dalej 
autor stwierdził, że wniósł do komitetu do spraw prasy projekt ustawy 
o prasie zawierający rozdział mówiący o nauce islamskiej i zapropo-
nował, aby był on podstawą regulowania działalności dziennikarskiej. 
W rozdziale tym pod pojęciem „wolność prasy” deklarowane jest pra-
wo każdego do wydawania pisma periodycznego i ogłasza się wolno-
ści, które należy uznać za demokratyczne. Zaproponowany przez niego 
tekst reprezentuje próbę pogodzenia przyjętych w wielu krajach świata 
zapisów o działalności mediów z panującym w kraju systemem idei, 
wyrażonym w doktrynie islamskiej. Próby islamizacji prasy są podej-
mowane również w innych krajach arabskich.

Oczywiście w różnych krajach istnieją różne podejścia do zarzą-
dzania strumieniami informacji. W jednych istnieje cenzura pre-
wencyjna, w innych prawo pozwala na tworzenie mediów tylko przez 
państwo lub partie rządzące, w jeszcze innych wykorzystuje się eko-
nomiczne narzędzia wpływu. Na przykład w Jordanii do stworzenia 
gazety społeczno-politycznej konieczny jest regulaminowy kapitał nie 
mniejszy niż 500 tys. dinarów. Radio i telewizja prawie wszędzie są 
regulowane przez państwo.

Funkcjonowanie mediów w Jordanii jest regulowane ustawą „O 
prasie i rozpowszechnianiu”, opartą na art. 31 Konstytucji. Ustawa 
obowiązuje od 1999 roku. Są w niej szczegółowo określone osoby urzę-
dowe w dziedzinie zastosowania ustawy. Artykuły 3-7 określają zasady 
wolności dziennikarstwa i wymagają od dziennikarzy przestrzegania 
praw obywateli i poszanowania jednostki. Podstawowym obowiązkiem 
dziennikarzy jest informowanie obywateli Jordanii. Informacja powin-
na przy tym być wiarygodna. Dziennikarzowi, zgodnie z art. 8, przy-
znano prawo do wymagania i otrzymywania informacji od wszystkich 
organów państwa. Zgodnie z ustawą można publikować informacje 
o przestępstwach tylko za zgodą organów prowadzących śledztwo. Roz-
ciąga się to również na zagranicznych dziennikarzy. Jeżeli obcokrajo-
wiec napisał o wydarzeniu kryminalnym bez zgody organów śledczych 
prowadzących dochodzenie, będzie sądzony na terytorium Jordanii na 
podstawie art. 47 ustawy „O prasie i rozpowszechnianiu”. Artykuł ten 
określa sankcje za podobne publikacje w wysokości od 5 tys. do 10 tys. 
dinarów. Śledztwa dotyczące naruszeń prawa w dziedzinie prasy i wy-
dawnictw nałożono zgodnie z art. 41 na prokuraturę.

Konieczne jest podkreślenie, że każdy dziennikarz, w tym również 
jordański, musi być akredytowany (art. 9) w Ministerstwie Informacji. 
Dziennikarz, zgodnie z art. 10, nie może pełnić innej funkcji oprócz 
funkcji dziennikarza. Duża część ustawy określa zasady tworzenia wy-
dawnictw. Specyfiką prasy jordańskiej jest to, że finansowanie wydaw-
nictw z zagranicy jest zakazane.

 4 Ibidem, s. 79.
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Przytoczone przykłady wskazują, że istnieje określone zróżnicowa-
nie w ustawach o mediach w krajach arabskich. Jest to jednak pro-
blem ogólnoświatowy. Konieczność harmonizacji, a nawet unifikacji 
prawa medialnego jest odczuwalna wszędzie. Wiele zapisów ustaw (a 
najczęściej realna praktyka dziennikarska) surowo reglamentuje tema-
tykę publikacji, a nawet wydźwięk publikacji prasowych, radiowych 
i telewizyjnych5.

Charakterystyczne dla wielu krajów tego regionu: klanowość, silna 
zależność polityków od plemion, hermetyczność mechanizmów wypra-
cowywania i podejmowania decyzji wywarły wpływ na funkcjonowanie 
mediów masowych.

Tradycyjne prawo islamskie a funkcjonowanie mediów

W większości krajów arabskich islam jest religią państwową. Oto dla-
czego czynnik religijny jest podwójnie obecny w regulowaniu strumienia 
informacji: poprzez obecność elementów prawa islamskiego w „oficjal-
nych” ustawach i przez równoległe wykorzystywanie norm tradycyjnego 
prawa islamskiego w społeczeństwie. Ponieważ środki masowego ko-
munikowania przedstawiają praktycznie wszystkie strony życia społe-
czeństwa, tradycyjne prawo jest przyjmowane przez dziennikarzy jako 
norma, regulująca ich codzienną działalność twórczą. Islam reguluje 
zachowanie ludzi, a media to zachowanie opisują. Przenikanie prawa 
i religii jest podstawową cechą prawa islamskiego.

Można przytoczyć wiele przykładów osobliwości prawa islamskiego. 
Media krajów europejskich często wskazują na „talak” – rozwód we-
dług norm prawa tradycyjnego. Jest to najbardziej rozpowszechniony 
sposób rozwiązania małżeństwa. Taki rozwód przewiduje pełne uwol-
nienie żony od wszelkich obowiązków małżeńskich poprzez wypowie-
dzenie przez męża szczególnej formuły rozwodu (talak). Przy tym przy 
żonie pozostaje majątek przekazany przez męża (mahr), mąż jest zobo-
wiązany utrzymywać ją do końca okresu wstrzemięźliwości (idda), po 
czym może ona znowu wyjść za mąż. Jeżeli formuła rozwodu została 
wypowiedziana trzykrotnie, małżeństwo może zostać odnowione tylko 
po ponownym zamążpójściu byłej żony, kiedy otrzyma ona rozwód lub 
zostanie wdową. Jeżeli formuła została wypowiedziana dziewięć razy, 
małżeństwo nigdy nie może zostać odnowione. Dzieci zostają z matką, 
a ojciec jest zobowiązany zapewnić im utrzymanie6.

 5 Zob. np.: Михайлов С.А., Никонов С.Б., Принципы сравнительного и международного 
права в регулировании информационных потоков государств различных правовых 
систем. – СПб., 2000, s. 104; Никонов С.Б., Глобализация и СМИ. – СПб., 2006, s. 168.

 6 Makdisi J. An Inquiry into Islamic Influences during the Formative Period of the Common 
Law // Islamic Law and Jurisprudence. 1990.
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Tradycje i prawo islamskie dużą wagę przywiązują do informacji we 
wszelkich jej przejawach7. Tak więc, jeszcze w „wiarygodnych zapisach”, 
zaaprobowanych w IX wieku, zawarty jest zakaz przedstawiania istot 
żywych, a szczególnie człowieka. Teolodzy XI-XIII wieku (Al Gazali i inni) 
przedstawianie takie uznawali za najcięższy grzech. Właśnie w tym kry-
je się najwyższa sztuka wschodniego ornamentu i rozkwit w krajach 
Bliskiego i Środkowego Wschodu oraz Maghrebu miniatury książkowej. 
Prawo islamskie wywierało i wywiera potężny wpływ na dziennikarstwo 
krajów muzułmańskich8. Nie przez przypadek, na przykład w Jordanii, 
ze wszystkich religijnych i społeczno-politycznych grup tylko „bracia 
muzułmanie” celowo przygotowują dla siebie dziennikarzy.

Samoregulacja i elementy społeczeństwa obywatelskiego

Samoregulacja mediów w krajach arabskich realizuje się nieco inaczej 
niż w tradycji europejskiej. Tutaj ombudsmani prasowi, jak w kra-
jach Europy Zachodniej, nie są wybierani ani wyznaczani. Organizacje 
twórcze i zawodowe dziennikarzy nie wywierają znaczącego wpływu na 
funkcjonowanie mediów, a kodeksy etyczne nie cieszą się znaczącym 
rozpowszechnieniem. Można więc mówić, że samoregulacja mediów 
następuje z trudem.

Cechą wyróżniającą czasy współczesne jest odosobnienie mię-
dzynarodowego ruchu dziennikarskiego. Realizuje się on przez liczne 
uniwersalne organizacje o charakterze globalnym, wyspecjalizowane 
organizacje i związki oraz różnego rodzaju stowarzyszenia na pozio-
mie regionalnym i ponadregionalnym. Arabscy dziennikarze aktywnie 
uczestniczą w pracy różnych związków, organizacji i stowarzyszeń mię-
dzynarodowych – zarówno tych o charakterze globalnym, jak i regio-
nalnym. Istnieją międzynarodowe organizacje pozarządowe i rządowe 
w dziedzinie działalności środków masowego komunikowania, regio-
nalne i ponadregionalne, religijne, narodowo-etniczne i inne9.

Ważną rolę w samoregulowaniu mediów odgrywają takie organizacje 
międzynarodowe jak Liga Państw Arabskich, Organizacja Konferencja 
Islamska, Rada Współpracy Państw Arabskich Zatoki Perskiej i inne10.

 7 Михайлов С.А., Никонов С.Б., Принципы сравнительного и международного права  
в регулировании информационных потоков государств различных правовых си стем. 
– СПб., 2000, s. 24-28.

 8 Zob. np. prace Р. Беккина, Насера Али Салеха Ахмада, А.С. Быковой i innych.
 9 О międzynarodowych organizacjach pozarządowych w sferze działania środków komunikacji 

masowej zob. zwłaszcza: World Communication Report, Paris 1989, s. 239-265.
 10 Działalność informacyjna Ligi Państw Arabskich, organizacji Konferencja Islamska, 

Rady Współpracy Państw Arabskich Zatoki Perskiej i innych dokładnie jest analizowana 
w: Койбаев Б.Г., Ближний Восток: информация и региональная безопасность, Sankt-
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We wrześniu 1980 roku w Dżakarcie miała miejsce konferen-
cja organów komunikowania państw islamskich, która przyjęła dwa 
ważne dokumenty: Deklarację pierwszej konferencji międzynarodo-
wej organów komunikowania masowego krajów muzułmańskich oraz 
Kodeks honorowy organów masowego komunikowania krajów mu-
zułmańskich. Został przyjęty rozbudowany program działań, przewi-
dujący stworzenie katedr dziennikarstwa islamskiego na uniwersy-
tetach dla „przygotowania i wykształcenia młodych ludzi obojga płci 
i zapoznania ich z pracą w środkach komunikowania masowego”, jak 
również instytutów do przygotowywania kadr kierowniczych dla me-
diów w celu przyciągnięcia do pracy w mediach wszystkich muzuł-
mańskich specjalistów. Konferencja ustanowiła bariery informacyj-
ne, uznając zakazywanie i niepublikowanie gazet, broszur, książek 
i innych, które są sprzeczne z zasadami islamu i które podważają 
wiarę młodych pokoleń muzułmanów, a także niedopuszczanie pomo-
cy finansowej dla środków masowego komunikowania nastawionych 
przeciw muzułmanom.

Zgodnie z Kodeksem honorowym organów komunikowania maso-
wego krajów muzułmańskich, zadania mediów są następujące:

wzmacnianie wiary muzułmanów wartościami i zasadami  –
etycznymi islamu,
sprzyjanie harmonijnemu rozwojowi religijnemu każdego mu- –
zułmanina,
prawdziwe przedstawianie wydarzeń w ramach zasad zacho- –
wania, ustanowionych przez islam oraz wyjaśnianie muzuł-
maninowi jego obowiązków, praw i swobód.

Terminami wrogimi wobec organów masowego komunikowania 
krajów muzułmańskich są według Kodeksu: kolonializm, agresja, fa-
szyzm, rasizm i syjonizm. Kodeks uprzedza, że „pracownicy środków 
masowego komunikowania krajów muzułmańskich powinni być czuj-
ni wobec wszelkich antyislamskich teorii i tendencji”. Odrębnie for-
mułuje się w art. 3 Kodeksu wymagania wobec pracowników mediów 
krajów muzułmańskich. Pracownik powinien:

weryfikować wszystkie materiały w celu odgrodzenia wiary  –
muzułmańskiej od wpływów będących przeciwieństwem war-
tości islamu,
gorliwie wypełniać swoje obowiązki, –
chronić wierność wobec tradycji islamskich, –
powstrzymywać się od wykorzystywania słów i wyrażeń obe- –
lżywych, cynicznych wypowiedzi, pomówień, rozpowszechnia-
nia prowokacyjnych plotek, propagandy wojny i od innych 
niegodziwych działań. Konieczne jest całkowite wykluczenie 

Petersburg 2002, s. 296, Международные организации: информация и безопасность на 
Ближнем Востоке, Sankt-Petersburg 2006, s. 240 i inne.
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z audycji i wydawnictw drukowanych reklamy komercyjnej, 
która jest „naruszeniem norm moralnych”.

W Kodeksie honorowym dziennikarze muzułmańscy zostali też zo-
bowiązani do propagowania „prawdziwej wiary”, przedstawiania histo-
rii islamu, osiągnięć cywilizacji islamskiej, popularyzacji zasad wiary 
i istoty praw szariatu.

Na podstawie art. 4 Kodeksu stworzono stale działający Sekre-
tariat Generalny organów masowego komunikowania krajów islam-
skich z siedzibą w Mekce. Do jego zadań należy: organizacja i koor-
dynacja różnych imprez przeprowadzanych przez organy masowego 
komunikowania krajów islamskich, działań ich pracowników w tej 
dziedzinie w każdej części kuli ziemskiej. Od czasu powstania Sekre-
tariatu Generalnego zaczęto wydawać specjalne zaświadczenia tym 
pracownikom środków masowego komunikowania, którzy wyrazili 
zgodę na pracę pod kierownictwem Stałego Sekretariatu Generalne-
go. Kodeks przewiduje stworzenie innych organów koordynacyjnych 
i celowych państw muzułmańskich w dziedzinie środków masowego 
komunikowania, w tym Naczelnej Rady Światowej składającej się z 24 
członków spośród najwybitniejszych myślicieli i specjalistów, repre-
zentujących różne regiony świata muzułmańskiego. Zadaniem Rady 
jest wypracowanie generalnej polityki środków masowego komuniko-
wania krajów muzułmańskich. Istnieje struktura również na pozio-
mie regionalnym – centra koordynacji działalności organów informa-
cji masowej krajów muzułmańskich11.

Działalność informacyjna, jaka została zaplanowana przez Radę 
Ministrów Informacji krajów arabskich po przeniesieniu siedziby 
Ligi Państw Arabskich do Tunezji, wydaje się najbardziej adekwatną 
i uniwersalną polityką w dziedzinie informacji. Jej istota jest nastę-
pująca:

wyzwolić ogólnoarabską pracę w dziedzinie informacji, szcze-1. 
gólnie prowadzoną poza granicami świata arabskiego, od wie-
logłosu i wewnętrznych sprzeczności, potwierdzać ogólne zde-
cydowanie do sprzeciwiania się Izraelowi, jak również zdolność 
świata arabskiego do rozwiązania konfliktu bliskowschodniego 
po zamrożeniu członkostwa Egiptu w LPA,
pogłębić, w miarę konieczności, uniwersalne spojrzenie na pro-2. 
blemy informacji, obejmujące kwestie polityki, kultury i cywi-
lizacji,
potwierdzać ważność organizacji medialnych w systemie sto-3. 
sunków międzynarodowych w świecie arabskim,

 11 Więcej zob.: Жданов Н.В., Игнатенко А.А., Ислам на пороге XXI века. – М., 1989; 
Шарипова Р.М., Панисламизм сегодня. Идеология и практика лиги исламского мира – 
М., 1986 i inne.
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wykorzystywać możliwości informacyjne mniejszości arabskich 4. 
za granicą, wzmacniać i koordynować pracę zaprzyjaźnionych 
organizacji i stowarzyszeń za granicą,
potwierdzać konieczność istnienia arabskich służb informacyj-5. 
nych w krajach rozwijających się,
kłaść nacisk na trzy główne tematy w działalności informacyj-6. 
nej państw arabskich:

kwestia palestyńska – jest to podstawa konfliktu na Bliskim  –
Wschodzie. Jej prawidłowe rozwiązanie możliwe jest przy 
uznaniu prawa narodu palestyńskiego do samostanowienia 
i stworzenia przez niego niezależnego państwa. Uznanie, że 
Organizacja Wyzwolenia Palestyny jest jedynym legalnym 
reprezentantem narodu palestyńskiego. Nacisk na to, że 
sprawiedliwy pokój jest możliwy jedynie po ustąpieniu Izra-
ela z okupowanych terytoriów arabskich,
obszerne relacje o narodach arabskich i podkreślanie chę- –
ci Arabów do zbliżenia i współpracy ze wszystkimi krajami 
świata,
potwierdzenie prawa narodów arabskich do uzyskania  –
współczesnych technologii w różnych dziedzinach dla rozwo-
ju krajów i ich udziału w redukowaniu rozłamu ekonomicz-
nego pomiędzy krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się.

Działalność w dziedzinie informacji, prowadzona przez kraje arab-
skie w ramach Ligi, obejmuje znaczną ilość działań ogólnoarabskich, 
które są negatywne. Ich uruchomienie jest uzależnione od subiektyw-
nych ocen.

Działalność informacyjną Ligi Państw Arabskich w dziedzinie prasy 
B.G. Kojbajew proponuje rozdzielić na następujące kategorie:

Publikacje gazetowe. 1. Zarząd generalny do spraw informacji 
emituje wydawnictwo drukowane, które jest rozpowszechnia-
ne wśród służb informacyjnych w Tunisie. Wcześniej praca ta 
odbywała się w Kairze. Wydawnictwo to jest przeznaczone dla 
arabskich biur i agencji informacyjnych, dziennikarzy, jak rów-
nież dla agencji i gazet międzynarodowych. Gazeta zawiera infor-
macje ze wszystkich krajów świata arabskiego, śledzi ewolucję 
konfliktu bliskowschodniego, publikuje materiały z narad i dzia-
łalności Ligi Państw Arabskich. Przedstawicielstwa informacyjne 
Ligi za granicą również wydają swoje gazety. Niektóre z tych wy-
dawnictw wychodzą codziennie, inne co tydzień, jeszcze inne co 
miesiąc. Są też wydawnictwa ukazujące się sporadycznie.
Informatory. 2. Biuro informacyjne Ligi Państw Arabskich od 
1975 roku wydaje własny informator. Przedstawicielstwo infor-
macyjne LPA w Buenos Aires wydało na przykład szczegółowe 
czasopismo dokumentalne o Lidze Państw Arabskich, krajach 
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świata arabskiego pod nazwą „Szuun al-Arabijja” („Sprawy 
Arabskie”).
Periodyki.3.  Działalność zarządu generalnego do spraw informacji 
przed przeniesieniem się Ligi do Tunezji sprowadzała się jedy-
nie do emitowania periodycznego biuletynu pod nazwą „Takamr 
i Dirasat” („Sprawozdania i badania”), który miał ograniczone 
rozpowszechnianie. Biuletyn ten zawierał na swoich łamach 
materiały i badania na temat problemów konfliktu arabsko- 
-izraelskiego. Potem działalność Zarządu Generalnego zmieni-
ła się i zaczął on wydawać comiesięczne czasopismo „Szuun 
al-Arabijja”, którego pierwszy numer ukazał się w marcu 1981 
roku. Przedstawicielstwa informacyjne Ligi za granicą druku-
ją albo okazjonalne, albo comiesięczne biuletyny. Na przykład 
przedstawicielstwo informacyjne w Nowym Jorku wydaje pismo 
„Afak al-Arabijja” („Arabskie Horyzonty”), biuro w Rzymie pi-
smo „Al-Alam Al-Arabij” („Świat Arabski”), który jako materiał 
informacyjny jest przeznaczony dla włoskich gazet i czasopism. 
W Madrycie wydawane jest czasopismo „Al-Arabi” („Arab”), 
w Buenos Aires „Szuun al-Arabijja” („Arabskie Sprawy”), w Del-
hi „Al-Arabi al-dżadid („Nowy Arab”), w Waszyngtonie „Al-Alam 
Al-Arabij” („Świat Arabski”), „Ar-Raj Arabijja” („Opinia Arab-
ska”), w Lagos „Al-Alam Al-Arabij” („Świat Arabski”). Tematyka 
tych publikacji ma za zadanie informować czytelników o świe-
cie arabskim i jego problemach.
Książki, broszury, prospekty.4.  Przedstawicielstwa informacyjne 
Ligi Państw Arabskich za granicą zwracają większą uwagę na 
podobieństwo materiałów informacyjnych niż Zarząd General-
ny do spraw informacji. Wydawnictwa te w większości dotyczą 
kwestii palestyńskiej, uściślają postawę arabską w konflikcie 
arabsko-izraelskim. Oprócz tego kładą one nacisk na to, żeby 
pokazać osiągnięcia cywilizacji arabskiej, przedstawiają sto-
sunki między Arabami a krajami, gdzie działają te biura. Jed-
nocześnie bronią one islamu, jeśli jest narażony na ataki.
Wsparcie materialne i stymulowanie działalności wydawniczej 5. 
w innych krajach. Zarząd generalny do spraw informacji wspie-
ra dziennikarzy na miejscu i stymuluje ich pracę mającą na 
celu przedstawianie problemów krajów arabskich. Liga wspiera 
wydawców w druku tych publikacji drogą dotacji finansowych 
lub poprzez zakup określonej ilości egzemplarzy. Przykładem 
książek wydawanych w ten sposób jest wydanie przygotowa-
nej przez Butrosa Gali publikacji pod tytułem „Dalil Al-Dżamija 
Al-Duwal Al-Arabijja” („Informator o Lidze Państw Arabskich”). 
Ukazała się ona jako dodatek do czasopisma „Al-Ahram al-
Iktisadij” („Ekonomiczna Al-Ahram”). Przedstawicielstwa infor-
macyjne Ligi za granicą stymulują pracowników służb informa-
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cyjnych i pisarzy do zamieszczania na łamach prasy ich krajów 
artykułów broniących arabski punkt widzenia.
Płatne ogłoszenia prasowe.6.  Służby informacyjne Ligi wykorzy-
stują drukowane publikacje prasowe do tego, żeby dotrzeć z in-
formacją do społeczeństwa w krótkim czasie i w szerokim za-
kresie. Tego rodzaju ogłoszenia wykorzystuje się przede wszyst-
kim w USA, Kanadzie, co jest związane z tym, że komunikaty 
polityczne są skutecznym środkiem w tych krajach, przyciągają 
dużą ilość czytelników, którzy chcą zapoznać się z takimi infor-
macjami12.

Działalność informacyjna Ligi Państw Arabskich w dziedzinie ra-
diofonii przez długi czas była niewielka. Zarząd generalny do spraw in-
formacji nie zajmował się problemami radiofonii. Rzeczywisty materiał 
uzyskany z dokumentów Ligi Państw Arabskich mówi o tym, że Rada 
Ligi w marcu 1959 roku nie zgodziła się na poparcie rekomendacji 
o wydzieleniu codziennego programu w audycjach radiowych państw 
arabskich dla materiałów, które przygotowywałaby Liga wspólnie z lo-
kalnymi rozgłośniami tych krajów. Program ten miał na celu zaznajo-
mienie opinii publicznej krajów arabskich z działalnością Ligi Państw 
Arabskich oraz wyjaśniać jej cele i politykę. Jednak idea ta nie zosta-
ła zrealizowana z powodów politycznych. Powtórnie rozpatrywano to 
zadanie w 1965 roku i zrealizowano pod nazwą „Al-Likaa al-Arabijja” 
(„Arabskie Spotkanie”). Rada Ligi w kwietniu 1965 roku zgodziła się 
z raportem Stałej Komisji do spraw informacji, który zawierał poparcie 
dla projektu przygotowanego przez grupę ekspertów. Jedna z rekomen-
dacji zobowiązywała radiostacje krajów arabskich do przygotowania ta-
kiego programu, który przeszedłby etap wstępnego głosowania. Miano 
na uwadze, że programy te będą kierowane do krajów arabskich na 
5 tygodni przed ustanowionym dla nich czasem audycji, do 10 tygo-
dni w przypadku Arabii Saudyjskiej. Szereg arabskich stacji radiowych 
zrealizowało tę ideę. Program istniał krótko z powodu rozbieżności, ja-
kie powstały między krajami arabskimi wewnątrz Ligi.

Działalność Zarządu Generalnego do spraw informacji Ligi Państw 
Arabskich w dziedzinie telewizji sprowadza się zazwyczaj do licznych 
kontaktów ze stacjami telewizyjnymi tych krajów, gdzie znajduje się 
Biuro lub jego przedstawicielstwo. Ich pracownicy uczestniczą w nie-
których audycjach dotyczących kwestii polityki zewnętrznej.

Doświadczenie państw arabskich Zatoki Perskiej w dziedzinie in-
formacji jest najbardziej udane na Bliskim Wschodzie. Potrzeba współ-
pracy w dziedzinie informacji powstała i została uświadomiona w la-

 12 Койбаев Б.Г., Международные организации: информация и безопасность на Ближнем 
Востоке. – Sankt-Petersburg 2006, s. 100-101. W tym przypadku odwołuje się on do: Эль 
Айясс Валед Саид, Особенности организационного и информационного обеспечения 
политического единства арабских стран. Дисс... канд. полит. наук. – М., 1997.
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tach 70. Pierwsza konferencja ministrów informacji krajów Zatoki Per-
skiej miała miejsce w Abu-Dabi w 1976 roku. Przygotowała ona warun-
ki zwołania narady na szczycie, stanowiącej podstawę ogólnej sieci in-
formacyjnej w regionie. Na spotkaniu tym przyjęto też pakiet ważnych 
decyzji, mających na celu stworzenie rzeczywistego obrazu osiągnięć 
krajów tego regionu w dziedzinie spójnego informowania przez liczne 
kanały informacyjne.

Później stworzono:
Agencję Informacji Zatoki Perskiej w Bahrajnie, –
kierownictwo do spraw tworzenia wspólnego programu w Ku- –
wejcie,
centrum dokumentacji informacyjnej w Zjednoczonych Emira- –
tach Arabskich,
regionalne centrum dla przygotowywania pracowników radio- –
fonii i telewizji,
strukturę telewizyjną Zatoki Perskiej w Arabii Saudyjskiej. –

Powstały też inne instytucje, np. centrum dokumentalne dla infor-
mowania krajów Zatoki w Bagdadzie.

Zaczęły się regularnie odbywać seminaria dla redaktorów naczel-
nych organów prasy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Rada Współpracy państw Zatoki Perskiej zwraca szczególną uwagę 
na rozwój prasy, ponieważ odgrywa ona efektywną rolę w rozwoju spo-
łeczeństwa, konsolidacji państw będących jej członkami.

Zostało stworzone centrum zbierania informacji przy agencji infor-
macyjnej „Al-Chalidż”. Jego zadaniem jest zbieranie informacji społecz-
nej i kulturalnej i ich rozpowszechnianie w specjalnym codziennym 
biuletynie. W centrum tym pracują korespondenci delegowani przez 
agencje informacyjne państw członkowskich Rady Współpracy, których 
działalność sprzyja stworzeniu atmosfery partnerstwa i zgody między 
pracownikami aparatu agencji informacyjnych Rady.

Utrzymuje się ścisłą koordynację działań z Arabską Agencją Powią-
zań Kosmicznych (Arabsat) w kwestii wysyłania w eter komunikatów 
agencji informacyjnych przez wspólny kanał satelitarny.

Rada Współpracy wypracowała wspólną politykę informacyjną 
w dziedzinie telewizji, której celem jest zabezpieczenie ogólnych pro-
gramów telewizyjnych, pokrywających całą przestrzeń regionalną. Wy-
korzystuje się do tego satelity, telewizję kablową, naziemne systemy 
analogowe itp. Telewizja Kuwejtu pełni rolę generalnego koordynatora 
w systemie nadawania informacyjnego. W tym celu stworzono jedno 
centrum informacyjne, które przyjmuje docierające do niego codzien-
ne informacje z każdego kraju regionu, po czym analizuje je i rozpo-
wszechnia we wszystkich krajach Zatoki Perskiej. Zarządowi General-
nemu do spraw przygotowywania wspólnych programów powierzono 
organizację specjalnej comiesięcznej audycji, poruszającej wiele proble-
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mów społecznych. Powinna ona być nadawana drogą satelitarną przez 
wszystkie stacje telewizyjne regionu. Oprócz tego Generalny Zarząd Te-
lewizji zajmuje się przygotowywaniem serii programów o charakterze 
dydaktycznym i dramatycznym.

Działalność informacyjna państw Zatoki Perskiej ma jednak wie-
le wad. Jest to niski stopień wspólnego planowania i brak dokładnej 
polityki informacyjnej. Istnieją znaczące przeciwności w bazie prawnej 
dotyczącej działalności informacyjnej. Jest to związane ze zbytnią cen-
tralizacją zarządzania wszystkich lokalnych środków komunikowania, 
zawiłościami komunikacji, obciążeniami finansowymi i administracyj-
nymi paraliżującymi szybkość pracy. Instytucje informacyjne straciły 
konieczną wolność działań. W tym czasie doświadczenia w dziedzinie 
informacji otwierają określone perspektywy dla pełniejszej i bardziej 
skoordynowanej pracy na poziomie całego świata arabskiego.

Nie dziwi, że istniejąca w krajach arabskich zamkniętość, nieprzej-
rzystość podejmowania decyzji w sprawach mediów nie sprzyja rozwo-
jowi elementów społeczeństwa obywatelskiego. Przy określaniu pozycji 
czy kierunku mediów kluczowe decyzje podejmuje się w kuluarach, 
bez zaangażowania machiny państwowej. Oczywiście decyzje takie są 
podejmowane przez wąski krąg osób, a nie przez szerokie społeczno-
ści, ale wyrażają one rzeczywiste opinie elity. Czasem podobne decy-
zje mogą zostać uprawomocnione, jednak najczęściej wprowadza się je 
w życie bez oficjalnego zatwierdzenia.

Światowe doświadczenia demokratyczne wskazują na dwie możliwe 
drogi regulowania mediów: albo pozostawienie jak najszerszych praw, 
swobód i ulg przy dokładnie opracowanym systemie samoregulowania, 
albo twarde administrowanie przy słabej samoregulacji prasy.

Jednym z możliwych wyjść z powstałej sytuacji jest dalszy roz-
wój międzynarodowego ruchu dziennikarskiego, który we współcze-
snych warunkach sprzyja harmonizacji norm prawnych w krajowych 
ustawodawstwach i aktywizuje samoregulowanie prasy na podstawie 
społeczno-politycznej i etyczno-prawnej działalności pracowników 
mediów. Zróżnicowanie systemów prawnych stwarza określone trud-
ności dla funkcjonowania mediów w warunkach globalnej przestrzeni 
informacyjnej.

Wspólna praktyka poszczególnych państw (w tym również arab-
skich) sprzyja rozwojowi prawa międzynarodowego, ponieważ prakty-
ka wynika z obowiązków prawnych i może doprowadzić do powstania 
normy międzynarodowego lub lokalnego prawa zwyczajowego. Oprócz 
tego istnienie praktyki wspólnej dla państw będących uczestnikami po-
rozumienia międzynarodowego może sprzyjać pojawieniu się wspólnej 
interpretacji warunków umowy. Różnorodność prawna funkcjonowa-
nia mediów nie obniża aktualności harmonizacji ustawodawstw pań-
stwowych, a jedynie podkreśla jej konieczność.
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Aktywną rolę w obronie wolności słowa i wolności prasy, ochronie 
interesów zawodowych dziennikarzy i warunków ich pracy odgrywają 
międzynarodowe organizacje dziennikarskie, z których wiele obecnie 
rewiduje podstawy swojej działalności.

Niektóre tendencje rozwojowe dziennikarstwa arabskiego

Wśród głównych tendencji dalszego rozwoju dziennikarstwa arabskie-
go znajduje się modernizacja funkcjonowania mediów w warunkach 
globalizacji.

Procesy globalizacyjne bez wątpienia dotyczą świata arabskiego. 
W związku z tym powstaje pytanie: w jaką stronę pójdzie ich moderni-
zacja? Czy nie stracą one swojej samodzielności i czy modernizacja nie 
zostanie zastąpiona przez westernizację? W wielu krajach Afryki na po-
łudnie od Sahary tak właśnie się dzieje. Jednak dziennikarstwo arabskie 
wszystkimi swoimi korzeniami związane jest właśnie z kulturą arabską 
i islamem. Oto dlaczego niektórzy badacze opowiedzieli się na „konflik-
tem cywilizacji”, przeciwstawiając sobie chrześcijaństwo i islam.

Modernizacja jest nie do pomyślenia bez nowych technologii. Nie-
stety kraje arabskie zostały daleko w tyle za rozwiniętymi krajami 
Europy i USA w zaopatrywaniu mediów w nową technikę i materiały. 
Nawet bogate kraje Maszreku są zmuszone kupować je na Zachodzie. 
A przepaść w sferze informacji między krajami rozwiniętymi a rozwi-
jającymi się wciąż się powiększa, ponieważ te ostatnie są w sytuacji 
strony doganiającej.

Wszelkiemu działaniu odpowiada równe pod względem wielkości 
i odwrotnie skierowane przeciwdziałanie. Globalizacji sprzeciwia się 
antyglobalizacja, która w środkach masowego komunikowania przeja-
wia się w różnych formach. Jedną z nich jest konserwowanie istnieją-
cych przeciwstawnych stosunków, tematów, gatunków itd. Moderniza-
cja i reakcja na globalizację, w swoich przeciwieństwach, tworzą nowy 
obraz dziennikarstwa arabskiego.

Współczesne technologie są stale wdrażane do systemów informa-
cyjnych państw rozwijających się. Dla krajów Bliskiego Wschodu waż-
ne jest, że dzięki postępowi naukowo-technicznemu i społeczno-ekono-
micznemu informacja staje się własnością coraz większej ilości ludzi. 
Jak zauważają badacze, pod względem objętości informacji, rozeznania, 
dostępu do różnorodnych banków informacji, zaopatrzenia technicznego 
dla kolportażu informacji, kraje Zatoki Perskiej zajmują jedno z pierw-
szych miejsc na świecie13.

 13 Cyt za: Койбаев Б.Г., Международные организации: информация и безопасность на 
Ближнем Востоке, Sankt-Petersburg 2006, s. 101.
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Na przełomie XX i XXI wieku dyskusje na temat sposobów i moż-
liwości wykorzystywania informacji zaczęły przybierać formę sporów 
polityczno-ideologicznych, których konsekwencje w znacznym stopniu 
wpłynęły na wypracowanie i przyjęcie politycznych decyzji w dziedzinie 
rozwoju mediów i przyswojenia, bądź wręcz przeciwnie – odrzucenia 
zachodnich modeli rozwoju. W znacznym stopniu media prezentują się 
liderom arabskim (w tym także duchownym) jako samodzielna siła, 
dążąca do funkcjonowania poza kontrolą państwową i społeczną, wy-
wierająca duży wpływ na kształtowanie świadomości masowego społe-
czeństwa, szczególnie młodzieży, wykorzystując w tym celu wszystkie 
narzędzia wpływu drukowanego, audiowizualnego i psychologicznego.

Osiągnięty postęp w rozwoju systemów informacyjnych nie rozwią-
zuje istniejących problemów związanych z brakiem środków finanso-
wych i wykwalifikowanych kadr dziennikarskich. Arabscy badacze me-
diów Ahia Abu Bakr, Saad Labib i Hamid Kandil w biuletynie UNESCO, 
poświęconym problemom rozwoju informacji w krajach arabskich, 
zwracają uwagę na niski poziom przygotowania kadry dziennikarskiej 
w ośrodkach państwowych i religijnych14.

Środki dla lepszego i szerszego rozpowszechniania informacji, dla 
wygody narodów wszystkich państw, rozwinięto w nowym programie 
UNESCO „Informacja dla wszystkich” (rok 2000), który jest ukierun-
kowany na stworzenie bardziej sprawiedliwego społeczeństwa informa-
cyjnego, gwarantującego wszystkim bez wyjątku dostęp do informacji, 
równy w niej udział i wolność wyrażania poglądów15.

Niewątpliwie środki masowego komunikowania wielu krajów arab-
skich stanowczo wymagają modernizacji. Z kogo brać przykład? Prze-
cież trzeba przewidzieć, żeby niemałe wydatki na stworzenie współcze-
snej infrastruktury informacyjnej zwróciły się pod postacią ekonomicz-
nych, politycznych i ideologicznych dywidend. Wiele krajów arabskich 
bierze za wzór najpotężniejsze pod względem informacyjnym państwo 
– Stany Zjednoczone Ameryki lub ich sojuszników, na przykład Wielką 
Brytanię. Tym bardziej, że większość liderów arabskich zdobyło wy-
kształcenie na Zachodzie. Jednak taka modernizacja częstokroć pro-
wadzi do westernizacji treści mediów na wzór amerykański16.

Jedną z udanych prób ucieczki od podobnej sytuacji stało się stwo-
rzenie katarskiego informacyjnego kanału telewizji satelitarnej „Al-
Dżazira”. Ojczyzną telewizji jest niewielkie i stosunkowo młode pań-
stwo Katar (niezależność proklamowało w 1971 roku), znajdujące się 
w rejonie Zatoki Perskiej. Kraj dysponuje trzecimi co do wielkości zło-
żami gazu ziemnego na świecie i jest głównym eksporterem skroplone-

 14 Zob.: Ибрагимов Дж.Ф., Запад и аравийские страны Персидского залива: культурно-
идеологическое воздействие. – М., 1991, s. 109.

 15 Журналистика развивающихся стран / Отв. ред. Я.Н. Засурский. – М., 1989, s. 13.
 16 Kurier UNESCO 2000, wrzesień, s. 32.
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go gazu. Oprócz tego Katar eksportuje codziennie ponad 6 mln bary-
łek ropy naftowej. Zasoby naturalne pozwalają temu krajowi posiadać 
średni roczny dochód na jednego mieszkańca nieco tylko mniejszy niż 
przemysłowo rozwinięte kraje Zachodu.

Według stanu na koniec XX wieku Katar miał przy ludności 744 483 
osób 146 980 linii telefonicznych, a telefonów komórkowych – 18 469, 
mikrofalowy kontakt radiowy z Arabią Saudyjską i Zjednoczonymi Emi-
ratami Arabskimi, podwodny kabel do Bahrajnu i Organizacji Jedno-
ści Afrykańskiej, dwie naziemne stacje Intelsat (po jednej na oceanach 
Atlantyckimi i Indyjskim), jedną stację satelitarną Arabsat. Działało 
sześć stacji radiowych o zmiennej częstotliwości, pięć ze stałą i jedna 
krótkofalowa. Były dwie telewizyjne stacje nadawcze i trzy retransmi-
syjne. Ludność posiadała 256 tys. radioodbiorników i 230 tys. telewi-
zorów17. Jak widać, Katar jest krajem rozwiniętym informacyjnie.

Emir Hamad Ben Khalifa Al Thani w swoich reformach demokra-
tycznych zdecydował się na bezprecedensowe kroki – zniósł cenzurę, 
zlikwidował ministerstwo informacji będące głównym organem kontroli 
nad mediami.

Idea stworzenia niezależnego arabskiego kanału telewizji satelitarnej 
dojrzała po tym, jak brytyjski koncern telekomunikacyjny BBC ogłosił 
zamknięcie swojego kanału informacyjnego nadającego w języku arab-
skim. Historia arabskiej służby informacyjnej dla BBC jest taka: w 1995 
roku BBC postanowiła stworzyć na Bliskim Wschodzie niezależny kanał 
w języku arabskim – faktycznie było to wspólne przedsięwzięcie BBC 
i saudyjskiego koncernu satelitarnego „Orbit”. Jednak Arabia Saudyjska 
nie była gotowa na przyjęcie zachodnich standardów dziennikarskich. 
Kierownictwo BBC nalegało na niezależność redakcyjną, co w sposób 
oczywisty rozmijało się z życzeniami saudyjskiego establishmentu: kró-
lewskie ministerstwo informacji nie miało żadnej możliwości kontrolowa-
nia treści audycji. W 1996 roku kontrakt „Orbit” z BBC został zerwany 
i brytyjska korporacja nadawcza zamknęła swój kanał arabski.

Emir Kataru zaprosił byłych dziennikarzy i specjalistów technicz-
nych z BBC żeby wznowili audycje, ale już za pieniądze Kataru. Po-
zostawił on do dyspozycji 300 mln USD na pięć lat i obiecał, że nowy 
kanał nie będzie zależny od ministerstwa informacji Kataru, a władze 
kraju nie zaczną się wtrącać w politykę redakcyjną. Ministerstwo in-
formacji zostało rozwiązane, a wszystkie środki, na bazie których dzia-
łało, zostały przekazane nowemu koncernowi telewizyjnemu. Prezesem 
„Al-Dżaziry” został były minister informacji szejk Hamad Ben Tamer Al 
Thani. 7 listopada 1996 roku „Al-Dżazira” po raz pierwszy pojawiła się 
w eterze.

 17 Na przykład nowa koncepcja propagandy w polityce zagranicznej Chińskiej Republiki 
Ludowej, aktywnie rozpowszechniającej swoje produkty informacyjne w krajach arabskich, 
wprost wymaga „uczenia się pracy od mediów zachodnich”.
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Koncepcja nowego kanału była prosta: powinien to być arabski 
CNN. W jego budowę zainwestowano 140 mln USD, co powinno było 
zabezpieczyć początkowy rozwój projektu. Dalej pieniądze planowano 
pozyskiwać z reklamy. Jednak biznes-plan upadł. „Al-Dżazira” bar-
dzo szybko stała się przedmiotem nienawiści wielu wpływowych osób 
na Bliskim Wschodzie i poza jego granicami. Jedni obwiniali kanał 
o wspieranie wywiadu izraelskiego, inni wręcz przeciwnie, nazywali go 
tubą radykałów islamskich. Mimo prób rządów Kataru zdystansowa-
nia się do kanału, wsparcie „Al-Dżaziry” kosztowało budżet narodo-
wy zbyt dużą sumę. Mimo to kanał stał się w całym świecie arabskim 
najpopularniejszym, ale też najpewniejszym, godnym zaufania źródłem 
informacji.

Dziennikarze „Al-Dżaziry” starają się każdy problem rozpatrywać 
z kilku przeciwstawnych punktów widzenia. Bohaterami reportaży sta-
wali się całkowicie różni ludzie – od izraelskich urzędników, po liderów 
Hamasu. „Al-Dżazira” stała się pierwszym koncernem arabskim, któ-
ry ośmielił się pokazać na antenie liderów izraelskich. Mogła tworzyć 
najbardziej sprawne reportaże, nadając z takich miejsc, do których 
dziennikarze zachodni mieli zamknięty dostęp, na przykład ze znajdu-
jącego się pod ostrzałem Kabulu. Dla arabskiej publiczności politycz-
ne talk-show, specjalne śledztwa, reportaże na żywo do pojawienia się 
„Al-Dżaziry” były niespotykanym zjawiskiem. Niespotykany również był 
agresywny sposób przekazywania informacji, zupełnie zwyczajny dla 
większości europejskich czy amerykańskich kanałów telewizyjnych.

Izraelczycy obwiniali stację o wspieranie terroryzmu. Powodem były 
codzienne reportaże o intifadzie, które były przygotowywane przez ko-
respondentów akredytowanych przy administracji palestyńskiej. Swoją 
drogą, Palestyńczycy, Syryjczycy i Libijczycy nazywali stację tubą sy-
jonistycznej propagandy – „Al-Dżazira” to jedyny arabski kanał telewi-
zyjny, mający punkt prasowy w Jerozolimie i własnego korespondenta 
w Knesecie.

Islamscy fundamentaliści również nie są zachwyceni działalnością 
nowego kanału. Tematami swoich talk-show „Al-Dżazira” czyni często 
takie niedopuszczalne, z arabskiego punktu widzenia, kwestie jak seks 
i prześladowania innowierców. Jordania i Kuwejt odprawiały korespon-
dentów „Al-Dżaziry”, uważając, że ich reportaże obrażają rządzących 
tych krajów. Egipt zamknął biuro stacji po tym, jak jej dziennikarze 
nadali wywiad z liderami egipskich opozycjonistów.

Po 11 września 2001 roku wpływ „Al-Dżaziry” znacznie się zwięk-
szył. Pierwsze oświadczenie Osamy bin Ladena na temat ataków terro-
rystycznych w USA zostało nadane, rzecz jasna, przez „Al-Dżazirę”. Wła-
dze amerykańskie zwróciły się do emira Kataru z żądaniem zaprzesta-
nia propagandy terrorystycznej, jaką prowadzi stacja. W konsekwencji 
liderzy operacji antyterrorystycznej przestali się oburzać na politykę 
stacji i nawet korzystali z jej usług. Niedługo przed rozpoczęciem ope-
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racji w Afganistanie, zdecydowawszy się skierować wprost do świata 
arabskiego, brytyjski premier Tonny Blair wybrał właśnie „Al-Dżazirę”, 
udzielając ekskluzywnego wywiadu londyńskiemu korespondentowi 
stacji. Po tym nikt już nie mógł oskarżać „Al-Dżaziry” o sprzyjanie bin 
Ladenowi. Uznaniem ważności arabskiej stacji stało się porozumienie 
o wyłącznym prawie do wykorzystywania jej materiałów, jakie jeszcze 
przed rozpoczęciem działań wojennych w Afganistanie zawarte zostało 
ze stacją CNN.

„Al-Dżazirze” udało się odebrać Zachodowi monopol na obiekty-
wizm i przekonać świat, że arabskie media mogą dostarczać widzo-
wi różne punkty widzenia na każdy problematyczny temat: czy jest to 
wojna Palestyńczyków z Izraelem, czy działania wojenne w Iraku.

Niestety, „Al-Dżazira” pozbawiła się jedynego stałego źródła docho-
du – wsparcia budżetowego. W roku 2001 emir oficjalnie przyznał, że 
poddał się wpływowi ze strony władz amerykańskich, wprost rekomen-
dujących mu „skorygowanie” działalności stacji. Jednym z głównych 
źródeł dochodów „Al-Dżaziry” pozostaje sprzedaż „obrazka” najwięk-
szym zachodnim koncernom telewizyjnym. Według niektórych danych 
CNN na wyłączność na zdjęcia bombardowań Kabulu podpisała kon-
trakt na kilkadziesiąt milionów dolarów.

Ważnym źródłem dochodów według kierownictwa arabskiego ka-
nału jest nadawanie w języku angielskim i innych językach europej-
skich. W krajach zachodnich widz już przywyknął do płatnych stacji 
satelitarnych. „Al-Dżazira” w pełni może funkcjonować na tym rynku 
i, jeżeli się na nim przyjmie, problem z pozyskiwaniem dochodów z re-
klamy odejdzie na drugi plan. Pieniądze w sektorze telewizji komercyj-
nej pochodzą od abonentów, a nie od reklamodawców.

W świecie arabskim znalazło się już wielu naśladowców „Al-Dża-
ziry”. Libijski kanał satelitarny LBC i wydawana w Londynie gazeta 
„Al-Hajat”, należąca do saudyjskiego księcia Halida Ben Sultana, pod-
jęły decyzję o zainwestowaniu 12 mln USD w stację „Newsroom Inc.”. 
Przypuszcza się, że z kanałem tym będzie współpracować około 70 ko-
respondentów z całego świata. Arabia Saudyjska również przedstawiła 
nową stację o nazwie „Telewizja Arabska” (ATV). Stacja powinna nada-
wać w języku angielskim, a jej audycje są adresowane do odbiorców 
w Europie i Ameryce Północnej.

Ale właśnie „Al-Dżazira” pokazała pierwszych zabitych i wziętych 
do niewoli żołnierzy amerykańskich. Te zdjęcia nie pojawiły się w te-
lewizji amerykańskiej. Władze USA uważały w tym wypadku, że poka-
zanie wziętych do niewoli stanowi naruszenie Konwencji Genewskiej, 
choć irackich jeńców pokazano w amerykańskich telewizjach. Temat 
zabitych żołnierzy amerykańskich jest dla Amerykanów bardzo bole-
sny. W pewnym momencie arabska stacja pokazała materiał z oblężo-
nej Basry: zdjęcia utrwalające ofiary amerykańskiego bombardowa-
nia – ponad 50 zabitych i 300 rannych. I chłopca, któremu wybuch 
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oderwał pół głowy. I matki, które przeklinają USA. Zdjęcia te zobaczył 
cały świat arabski. Nietrudno sobie wyobrazić, jakie one wywoływały 
uczucia. Nawet opanowany premier Jordanii Ali Abdul Radżeb powie-
dział, że zdjęcia te doprowadziły go do wściekłości.

Zaczęły się nagonki na korespondentów „Al-Dżaziry” w USA – po-
zbawiono ich akredytacji przy giełdzie nowojorskiej. Bezprecedenso-
wy nacisk ze strony amerykańskich wojskowych w trakcie kampanii 
irackiej (od roku 2003) był i jest wywierany również na korespon-
dentów kanałów arabskich „Al-Dżaziry”, „Al-Arabii”, „Abu-Dabi”. Sta-
cje te wielokrotnie informowały, że odwołują swoich dziennikarzy, 
oni jednak pracowali nadal. W dzień przed zdobyciem Bagdadu wal-
ka USA z zagranicznymi mediami osiągnęła apogeum. Siły koalicji 
zbombardowały punkt korespondencki „Al-Dżaziry” i ostrzelały ho-
tel „Palestyna”. Do bagdadzkiego biura „Al-Dżaziry” wpadły dwie ra-
kiety, zginął korespondent Rarik Ajub, obywatel Jordanii, operator 
stacji został ranny. W ten poranek kilka czołgów podeszło do hotelu 
„Palestyna” i otworzyło ogień. Dowództwo amerykańskie oświadczy-
ło później oficjalnie, że celowano nie w dziennikarzy, a w snajpera, 
będącego w hotelu. O tym, czy snajper został trafiony, dowództwo 
nie poinformowało. Zginęło dwóch dziennikarzy – operator agencji 
Reutera – Ukrainiec Taras Procjuk i Hiszpan Jose Kauso – operator 
stacji „Telecinqo”. Wojska koalicji pod pozorem ochrony dziennikarzy 
okrążyły budynek (został skierowany specjalny oddział). W tym czasie 
korespondenci stacji satelitarnej „Abu Dabi” skierowali do ojczyzny 
sygnał SOS. Informowali oni, że ich biuro jest całkowicie okrążone 
przez czołgi amerykańskie i nikomu nie pozwala się wyjść z budynku. 
„Nasze życie jest w niebezpieczeństwie…”18.

Mimo obiektywnych trudności i jawnego przeciwdziałania ze stro-
ny rządzących wielu państw zachodnich i USA, jak również ich zwo-
lenników w świecie arabskim, doświadczenie „Al-Dżaziry” świadczy 
o tym, że modernizacja nie musi być zawsze równoznaczna z wester-
nizacją i amerykanizacją mediów.

Jednym z najważniejszych kierunków modernizacji arabskich 
środków masowego komunikowania jest przyswajanie nowej techniki 
i zaopatrywanie w nią redakcji. Niestety, na tej drodze jest niemało 
przeciwności.

 18 Страны мира. Информационно-аналитический справочник ЦРУ для правительства 
США. – Екатеринбург 2001, s. 235-236.
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Technologia mediów: niezależność od importu

Wyposażenie techniczne środków masowego komunikowania większości 
krajów arabskich znacznie odstaje od poziomu informacyjnego krajów 
rozwiniętych. Tradycyjnie środki komunikacji, wyposażenie poligraficzne, 
papier, farba i inne materiały eksploatacyjne kupowane są za granicą. 
Produkcja własna techniki i materiałów w wielu krajach nie jest unormo-
wana. A import zawsze prowadzi do dodatkowych wydatków i w niektó-
rych przypadkach zależności od zagranicznych przedsiębiorców.

W wielu krajach arabskich przez długi czas nie było własnego prze-
mysłu poligraficznego – całą technikę kupowano za granicą. W Sudanie 
w ogóle zabroniono importu techniki powielającej i środków komunikacji 
– państwo może w ten sposób łatwiej realizować kontrolę nad media-
mi (choć i tak cenzura prewencyjna w rzeczywistości zamyka im usta). 
Poszczególne kraje całą produkcję poligraficzną wydawały za granicą – 
przy całkowitej kontroli nad wwożonymi do kraju książkami, gazetami 
i czasopismami, pozwalało to zdobywać kontrolę nad rozpowszechnianą 
informacją.

Do tej pory „witryna demokracji zachodniej”, „strategiczny partner 
Stanów Zjednoczonych Ameryki” – Izrael – realizuje kontrolę prewencyjną 
nad zawartością wszystkich mediów, a dla Arabów konieczne jest nawet 
specjalne pozwolenie na przewożenie książek na terytorium Autonomii Pa-
lestyńskiej. Tylko stworzenie niezależnego państwa palestyńskiego może 
zmienić tę paradoksalną sytuację, kiedy trzeba zdobywać pozwolenie na-
wet na to, co się czyta i pisze na własnym terytorium.

Ponieważ procesy informacyjne weszły na poziom ogólnoświatowy, 
istnieje sfera informacyjna, powstała też możliwość zastosowania no-
wych technologii informacyjnych w skali globalnej. W tych okoliczno-
ściach nierównomierność rozwoju technologicznego różnych regionów 
aktualizuje problemy równych praw państw do wykorzystywania sfery 
informacyjnej, obrony interesów mniej pod tym względem rozwiniętych 
krajów. „W ten sposób funkcje dziennikarstwa w społeczeństwie jesz-
cze bardziej się rozszerzają, jego rola się zwiększa. Prawdopodobnie XXI 
wiek będzie wiekiem mitologii elektronicznej. Czujemy już jej oddech” – 
zauważa G.B. Żiżkow.

Rozwój nauki i techniki wywiera znaczny wpływ na współczesne środ-
ki komunikowania masowego, formy i metody pracy dziennikarzy. Zwięk-
sza się rola państwa, którego polityka innowacyjna w znacznym stopniu 
określa przyszłość mediów. Troszcząc się o rozwój mediów, doskonalenie 
technik komunikacji, państwa troszczą się o swoje bezpieczeństwo na-
rodowe. Trafnie mówił o tym twórca cybernetyki N. Winnerl: „Informacja 
jest bardziej dziełem procesu niż przechowywania. Najbardziej bezpieczny 
będzie ten kraj, który w pełni uświadomi sobie, że informacja ma duże 
znaczenie jako faza w nieprzerwanym procesie naszej obserwacji świata 
zewnętrznego i aktywnego wpływania na niego.
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Komisja McBride’a, przygotowująca raport ONZ, pokazała przeko-
nująco, jak wielka jest przepaść między krajami rozwiniętymi i rozwija-
jącymi się. Wielu działaczy politycznych widziało wyjście w ustanowie-
niu nowego międzynarodowego porządku komunikacyjnego. Niestety, 
okazało się to nieosiągalne. Dziesięciolecia po przyjęciu znanych rezolu-
cji ONZ i UNESCO pokazały, że przepaść między „bogatymi” i „biedny-
mi” zwiększyła się. W krajach rozwijających się, do których zalicza się 
wiele państw arabskich, istnieje możliwość stworzenia zrywu jakościo-
wego – przy planowaniu inwestycji w technikę medialną korzystanie 
z najlepszych wzorców światowych, a nie nastawianie się na stare lub 
starzejące się (ale tanie) wyposażenie.

Tłumaczenie: Patrycja Szostok
Redakcja językowa: Magdalena Ślawska

SUMMARY

Arabian journalism has following problems for development:
Problem of Arabian unity, –
Arabian - Iisraelian relations, –
Islam revolution in Iran and its duration consequences, –
Regulation for situation in North-East Africa, –
Democratization of social life, –
Dependence of import machinery and materials. –

Development of science and engineering has essential impact on 
modern media, journalist`s work, its forms and methods. Inner 
logic of development of science and engineering keep up impor-
tant social consequence. Democracy and government regulation 
may assist for development of Arabian journalism.

KEY WORDS: Arabian, journalism, policy, engineering
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Anna Woźniakowska

„Obok wielkiej powieści  
– wielki reportaż”.
Recepcja krytyczna reportaży  
Lucjana Wolanowskiego. 
Przegląd wybranych recenzjI

STRESZCZENIE

Artykuł jest próbą ukazania dorobku pisarskiego reportera Lu-
cjana Wolanowskiego w świetle wybranych materiałów recen-
zenckich. Autorka, odwołując się do ustaleń „szkoły konstanc-
kiej”, dowodzi znaczenia recepcji czytelniczej i krytycznej dla 
historii literatury, a konkretnie historii literatury faktu. Dla uka-
zania kierunku rozwoju twórczości reportera autorka dokonała 
prezentacji jego trzech opublikowanych książek („Zwierciadło 
bogini”, „Poczta do Nigdy-Nigdy”, „Upał i gorączka”) poprzez 
opinie krytyków i czytelników.
Na bazie przytoczonych tekstów krytycznych autorka wysunęła 
wniosek o wzajemnej determinacji opinii publiczności czytelni-
czej oraz opinii recenzenckiej i ich oddziaływaniu na profil twór-
czości pisarza. Wskazała także kilka cech reprezentatywnych 
dla pisarstwa Lucjana Wolanowskiego.

SŁOWA KLUCZOWE: reportaż, literatura faktu, recepcja czy-
telnicza

„Żaden tekst nie został napisany po to, aby być czytany filologicznie 
przez filologów i historycznie przez historyków”. Tym stwierdzeniem 
Hans Robert Jauss konstytuuje estetykę recepcji jako metodologię ba-
dań literackich. Jednocześnie przypomina, jakie jest znaczenie recepcji 
czytelniczej dla historii literatury, a przede wszystkim dla badań histo-
rycznoliterackich.

Uznając – z dużym uproszczeniem – reportaż za gatunek predestynu-
jący do rangi literackości, można przyjąć ustalenia „szkoły konstanckiej” 
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za adekwatne także do twórczości Lucjana Wolanowskiego1 i wykorzy-
stać je jako narzędzie badawcze do interpretacji jego twórczości. Wszak 
reakcja czytelnicza na książki reportera potwierdza założenia estetyki 
recepcji, iż w historii literatury uczestniczą trzy czynniki: autor, dzieło 
i czytelnicy. Rola tych ostatnich, czyli tzw. reakcje czytelnicze, dla roz-
woju twórczości Wolanowskiego jest nieoceniona. Autor Poczty do Nig-
dy-Nigdy pisał głównie z myślą o czytelnikach, gdyż im chciał „pokazać” 
ludzi i świat, do którego jemu – jako jednemu z nielicznych – udało się 
dotrzeć w latach PRL-owskiej rzeczywistości.

Przedstawiciele estetyki recepcji postulują niekwestionowaną war-
tość publiczności literackiej w kreowaniu historii literatury i ten postu-
lat metodologiczny okazuje się nieocenionym narzędziem przy próbie 
opisu fenomenu twórczości Lucjana Wolanowskiego. Wszak oryginal-
ność jego pisarstwa nie wyczerpuje się na poziomie interesującej te-
matyki czy intrygujących rozwiązań formalnych, ale jest także, a może 
przede wszystkim – sprawą recepcji, społecznego odbioru.

Prasowe reportaże Wolanowskiego powodowały, że wyczerpywa-
ły się nakłady periodyków, dla których pisał, a wydania książkowe jego 
relacji z podróży miały kilkakrotne wznowienia, uzupełnienia i tłuma-
czenia. Taki stan rzeczy jest niewątpliwie zasługą pozytywnego odbioru 
tekstów pisarza przez szerokie grono czytelników, ale i bogactwa kry-
tycznych opracowań, które nierzadko kształtowały opinię publiczną.

Jak obszerne jest piśmiennictwo krytyczne dotyczące twórczości 
Wolanowskiego, trudno jednoznacznie stwierdzić. Opinii recenzenc-
kich doczekała się większość z jego publikacji książkowych. Są one 
rozproszone po wielu periodykach o zróżnicowanym charakterze – roz-
pinającym się od literackich opracowań po… medyczne rozprawy.

Próbując zaprezentować materiał krytyczny dla celów niniejszego ar-
tykułu, należy wprowadzić niezbędne ograniczenia. W opracowaniu ogra-
niczono się wyłącznie do recenzji trzech z dwudziestu czterech wydanych 
publikacji książkowych autora: Zwierciadła bogini, Upału i gorączki oraz 
Poczty do Nigdy-Nigdy. Zbiory reportaży zaprezentowano w świetle tekstów 

 1 Lucjan Wolanowski (1920-2006) – żołnierz Armii Krajowej, pisarz, reporter, dziennikarz, 
tłumacz, współpracownik WHO, podróżnik (cztery podróże dookoła świata). Autor 
dwudziestu czterech książek reporterskich (wydawanych m.in. przez wydawnictwo 
„Czytelnik” oraz „Iskry”, tłumaczonych na siedem języków obcych) oraz licznych artykułów 
publikowanych w ponad sześćdziesięciu periodykach – w tym w popularnym „Świecie”. 
Pracownik Polskiej Agencji Prasowej, przewodniczący sekcji reportażu Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich. Współtwórca polskiej szkoły reportażu specjalizujący się 
w reportażu podróżniczym (podejmującym tematykę dalekowschodnią). Obok Kazimierza 
Dziewanowskiego, Wiesława Górnickiego, Janusza Wolniewicza czy Ryszarda Kapuścińskiego 
(i wielu innych) kształtował profil polskiego powojennego podróżopisarstwa. Jako jedyny 
spośród polskich dziennikarzy drugiej połowy XX wieku podejmował temat Australii 
i stał się znawcą „kraju w dole globusa”. Wielokrotnie wyróżniany i nagradzany, honorowy 
obywatel miasta Springfield w amerykańskim stanie Illinois. 
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krytycznych w porządku chronologicznym – adekwatnie do kolejności ich 
wydań – a zawartość treściową recenzji poddano selekcji. Przywołano głów-
ne tezy dotyczące ocenianego dzieła w taki sposób, aby uwidocznić jego 
cechy typowe (modelowe) czy kierunki interpretacji proponowane przez 
krytyków. Często tezy te zostały zestawione z opiniami podobnymi bądź 
odmiennymi tak, aby pokazać zbieżność lub rozbieżność ocen krytyków 
i otrzymać możliwie najpełniejszy ogląd recepcji twórczości reportera.

Prawem naukowej rzetelności artykułu, należy w tym miejscu uza-
sadnić kryteria wyboru książek, których prezentacji w świetle opinii kry-
tyków autorka chce w tym miejscu dokonać. Otóż każda z wybranych 
publikacji ma szczególną rangę w całościowym ujęciu dorobku twórczym 
reportera. Pierwsza – Zwierciadło bogini. Reporter w kraju tranzystorów 
i gejsz – stanowi cezurę w twórczości autora, bo inicjuje i zapowiada 
dalekowschodnią – od tej pory wyłączną2 – tematykę jego książek repor-
tażowych. Druga – Upał i gorączka. Reporter wędruje szlakiem cierpienia 
– stanowi pokłosie wyprawy reportera na zlecenie Światowej Organizacji 
Zdrowia w celu zbadania stanu chorobowego ludności dalekowschodniej 
Azji i świadczy o międzynarodowym uznaniu dla twórczości reportera. 
Trzecią zaś książkę poświęconą Australii – Pocztę do Nigdy-Nigdy. Repor-
ter w kraju koala i białego człowieka – reporter nazywa swoją „książką 
życia”. Szczególna wartość tych publikacji dla samego reportera i kształ-
towania profilu jego twórczości uzasadnia tym samym wartość tekstów 
krytycznych im poświęconych i ich przydatności w próbie scharaktery-
zowania recepcji dzieł Lucjana Wolanowskiego.

„Daleko mi do rangi erudyty »globtrotera«, takiego np. Lucjana Wo-
lanowskiego, którego arcybogatą w treść książkę o Japonii pożeram 
teraz z zapałem”3. Tymi słowami Stefan Kisielewski komplementował 
w jednej ze swoich wypowiedzi na łamach „Tygodnika Powszechnego” 
Zwierciadło bogini.

Książka została pozytywnie przyjęta przez środowisko krytyków 
i przez czytelników: miała trzy wznowienia (1961, 1962, 1964) i dwa 
przekłady – na język słowacki i niemiecki. Pierwszy i drugi nakład pu-
blikacji wyniósł ponad 10 tysięcy egzemplarzy.

W wypowiedziach recenzentów powtarzają się analogiczne sądy na 
temat zbioru reportaży Wolanowskiego. Krytycy byli zgodni w kwestii 
erudycji obserwatora-reportera, stylistyki czy intencji pisarza, która 
przyświecała mu, gdy podjął się wyzwania opisania japońskiej rzeczy-
wistości. „Oprawiona w lot dookoła świata”, „przyprawiona wieloma 
atrakcyjnymi smaczkami”, bogata w anegdoty czy „lekka” to najczęst-
sze superlatywy przewijające się przez treść większości recenzji „książ-
ki o Japonii”.

 2 W tematykę dalekowschodnią nie wpisuje się – z całego późniejszego dorobku reportera – 
książka dla dzieci Basia nad biegunem.

 3 Kisiel, Gwoździe w morze. Żegnajcie, ja ujeżdżaju!, „Tygodnik Powszechny” 1962, nr 11, s. 8.
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Recenzenci dostrzegli i docenili merytoryczne przygotowanie repor-
tera. Rozległą wiedzę na temat Japonii – jej historii, polityki, obyczajo-
wości, a nawet gospodarki – podziwiali m.in. Lucjan Kubiatowicz, An-
drzej Drawicz, Teresa Świeżawska oraz Jerzy Lobman4. Ten ostatni tak 
wypowiedział się na temat wiedzy autora Zwierciadła bogini:

Raz po raz spoza lekkiej beztroskiej gawędy, wyłania się obraz wielkiej pracy 
poznawczej, szerokiej lektury, którą autor podbudował swe obserwacje5.

To przygotowanie reportera do podróży było niezbędnym krokiem 
umożliwiającym zrealizowanie celu wyprawy zwerbalizowanego w pod-
tytule książki – ukazanie Japonii jako państwa, w którym przeszłość 
krzyżuje się z teraźniejszością. Tę pierwszą symbolizować miały tytu-
łowe „gejsze”, tę drugą – „tranzystory”. Przedsięwzięcie to, zdaniem re-
cenzentów, zostało osiągnięte. Reporter zburzył funkcjonujący w po-
wojennej Polsce nieprawdziwy mit Japonii – kraju żyjącego wyłącznie 
tradycją. Wolanowski – używając sformułowania Mikołaja Melanowicza 
– szukał w historii pomocy w zrozumieniu Japonii jemu współczesnej. 
W przeszłości poszukiwał i znalazł odpowiedź, dlaczego w Kraju Kwit-
nącej Wiśni rzeczywistość ma paradoksalny charakter. Co więcej, od-
powiedź tę zawarł w Zwierciadle bogini.

Jerzy Lobman w poszukiwaniach tożsamości Japonii – widocznych 
na kartach publikacji – dostrzegł jeszcze inną pozytywną cechę pisar-
stwa reportera:

Tajemnica tego osiągnięcia – poza oczywiście zdolnościami i sumienną pra-
cą przygotowawczą autora – tkwi chyba w dwóch prostych założeniach. 
Wolanowski wcale nie udaje, że już wszystko o Japonii wie, nie sili się na 
oceny z cyklu „Japonia, czy Japończycy, są tacy albo inni”. (…) Ponadto 
– za to niechaj mu szczególnie będzie chwała – pokazuje Japonię, a nie… 
Lucjana Wolanowskiego w Japonii6.

Teresa Świeżawska wyraziła przekonanie, że zamierzeniem Wola-
nowskiego było „znalezienie odpowiedzi na pytanie: jakie jest miejsce 
Japończyków (…) w wielkiej rodzinie współczesnej ludzkości”7. Jerzy 
Lobman także podkreślił, że autor dotarł na łamach swojej książki 
do ogólnoludzkich wniosków, swoją wyprawę traktował ponadjednost-
kowo i poszukiwał w Japonii prawd ponadczasowych, generalnych 

 4 Por. m.in. L. Kubiatowicz, Japonia współczesna, „Poznaj Świat” 1962, nr 2; A. Drawicz, Palcem 
po mapie, okiem po książce, „Sztandar Młodych” 1962, nr 232; T. Świeżawska, Przykład rzetelnej 
roboty, „Prasa Polska” 1962, nr 11; J. Lobman, Kalejdoskop z Wiśniowego Gaju, „Nowe Książki” 
1962, nr 3. 

 5 J. Lobman, Kalejdoskop z Wiśniowego Gaju, „Nowe Książki” 1962, nr 3, s. 173. 
 6 Ibidem. 
 7 T. Świeżawska, Przykład rzetelnej roboty, „Prasa Polska” 1962, nr 11, s. 42.
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i „ogólnohumanistycznych”8. W tym celu obserwował i opisywał ży-
cie w Japonii we wszystkich jego przejawach: od tych najbłahszych, 
jak hodowla krów, po najistotniejsze i najbardziej kontrowersyjne, jak 
zrzucenie bomby atomowej na Hiroszimę i Nagasaki. Obecność tego 
ostatniego tematu w Zwierciadle bogini szczególnie zaakcentował Jerzy 
Lobman:

Rozdział dotyczący bombardowania atomowego jest nie tylko najlepszym 
materiałem na ten temat, jaki czytałem w opisach Japonii, ale wstrząsa-
jącym dokumentem „antyatomowym” w ogóle. I to, mimo że nie zostały 
wykorzystane wszystkie materiały, jakie autor po powrocie z Japonii pu-
blikował w naszej prasie9.

Te słowa są niekwestionowanym potwierdzeniem talentu reporte-
ra, umiejętności selekcji materiału dostarczanego przez bogactwo do-
świadczeń podróżniczych i sugestywności opisu.

Wolanowski przedstawił rzeczywistość Japonii z podwójnej per-
spektywy – tak też pewnie się jej przyglądał. Andrzej Drawicz użył traf-
nego metaforycznego sformułowania obrazującego sposób, w jaki re-
porter oglądał Japonię:

Ta Japonia jest jakby oglądana naraz z obu końców lornetki: oddalona 
i przybliżona. I taka właśnie podwójna perspektywa wydaje się szczegól-
nie trafna10.

Oglądając rzeczywistość Kraju Kwitnącej Wiśni i opisując ją, repor-
ter przechodzi od zbliżenia do szerokiej perspektywy i odwrotnie – z da-
lekosiężnego spojrzenia do bliskiego ujęcia. Dzięki takiemu postrze-
ganiu mógł na bazie szczegółów, konkretnych ludzi i spraw budować 
wnioski generalne bądź odwrotnie – mógł ogólne przekonania weryfi-
kować i niejednokrotnie unieważniać dzięki jednostkowemu oglądowi 
spraw, rzeczy i ludzi.

Dzięki tej podwójnej perspektywie reportaże Wolanowskiego – a w 
tym także Zwierciadło bogini – nie uległy dezaktualizacji. Zawarte 
w nich refleksje ogólne – typowe przecież dla literatury – zapewniły im 
długowieczność. Reportaże Wolanowskiego nie reprezentują zatem „re-
porterki w czystym wydaniu”. Reporter stał się poniekąd literatem.

Należy jednak wspomnieć, że książka o Japonii ma także pewne 
niedostatki. Przejawiają się one przede wszystkim w jej merytorycznym 
aspekcie.

 8 Określenia Jerzego Lobmana z cytowanej wyżej recenzji. 
 9 J. Lobman, op. cit., s. 174.
 10 A. Drawicz, Palcem po mapie, okiem po książce, „Sztandar Młodych” 1962, nr 232, s. 2.
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W „Przeglądzie Orientalistycznym” z 1963 roku Mikołaj Melanowicz 
wypomniał Wolanowskiemu uogólnianie nie do końca sprawdzonych 
sądów o Japończykach opartych na obserwacji jednostkowych sytu-
acji i zachowań ludzkich, stawianie na równi historii i historyjki czy 
powielanie niesprawdzonego poglądu o poczuciu wyższości narodu ja-
pońskiego. Docenił natomiast między innymi wartość rozdziału Dzień 
w którym życie gasło poświęconego tragedii Hiroszimy i Nagasaki. 
Trudno dziwić się rzetelności i skrupulatności uwag Mikołaja Melano-
wicza. Wszak to doskonały japonista. Wolanowski reporter i podróżnik 
– na początku lat sześćdziesiątych niewątpliwie jeszcze amator o zacię-
ciu literackim – mógł dopuścić się kilku pomyłek. Tym bardziej, że nie 
dopatrzyła się ich przygotowująca opracowanie redakcyjne Zwierciadła 
bogini Jolanta Tabaczyńska – japonistka.

Tłumaczona na pięć języków obcych, wznawiana pięciokrotnie i uzu-
pełniana11 aż do imponującej objętości – około siedemset stron – książka 
o Australii Poczta do Nigdy-Nigdy została entuzjastycznie przyjęta przez 
literacką publiczność, o czym świadczy imponująca suma wszystkich 
nakładów publikacji – 90 880 egzemplarzy, a przez krytyków scharak-
teryzowana w licznych superlatywach. Po pierwsze, jest to pierwsza po 
ponadstuletniej przerwie12 polska książka o Australii, po drugie, publi-
kacja, w której konstytuują się typowe dla pisarstwa Wolanowskiego ce-
chy – zaakcentowane przez krytyków w wielu recenzjach.

Poczta do Nigdy-Nigdy egzemplifikuje gawędziarski styl reportera. 
Kazimierz Koźniewski na łamach „Polityki” napisał:

Wolanowski jest gawędziarzem. I dobrze, że nim jest. […] Poczta do Nigdy-
Nigdy jest właśnie niezmiernie rozbudowaną gawędą podróżniczą o współ-
czesnej Australii13.

Gawędziarski styl narracji pozwolił reporterowi podjąć i powiązać 
wiele – często zróżnicowanych i niepowiązanych ze sobą – tematów, 
a krytykom nazwać książkę o Australii wielką powieścią i wielkim repor-
tażem. Bogactwo tematyczne publikacji to kolejna cecha pisarstwa auto-
ra wskazana przez recenzentów jako identyfikująca i reprezentatywna:

Arcyróżnorodna tematyka książki przerzuca nas nie tylko o setki i tysiące 
kilometrów, lecz od spraw ekonomii politycznej do obyczajów rodzinnych, 
a także indywidualnych dziwactw14.

 11 Poczta do Nigdy-Nigdy ukazywała się kolejno w latach: 1968 (nakład 15 280 egz.), 1970 
(15 155 egz.), 1972 (20 155 egz.), 1978 (20 290 egz.), 1989 (20 000 egz.) i tłumaczona była na 
języki: niemiecki, słowacki, rosyjski, rumuński, węgierski. 

 12 Autorka ma tutaj na myśli książkę Seweryna Korzelińskiego Opis podróży do Australii i pobytu 
tamże od r. 1852 do 1856 wydaną w 1858 roku. 

 13 K. Koźniewski, Poczta z Nigdy-Nigdy, „Polityka” 1968, nr 39, s. 6.
 14 „Widnokręgi” 1973, nr 6 (brak autora recenzji), s. 108.
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Do tych słów recenzenta Ireneusz Kamiński dodał:

Wolanowski jest mistrzem sprzedawania towarów dla przeciętnego czy-
telnika mało atrakcyjnych. Myślę o rozdziałach poświęconych gospodar-
ce australijskiej i jej podstawowemu bogactwu, jakim jest hodowla bydła. 
Obok rzeczowych uwag, zarysowujących stan hodowli i jej przyszłość, takie 
oto słowa o wrogu publicznym owcy dzikim psie dingo: „Metody tępienia 
dingo przychodzą i odchodzą, ale dingo pozostają. Najgorzej było z dogami 
duńskimi. Sprowadzono je, aby wytępiły dingo. Jednak któż zgłębi tajniki 
duszy kobiecej? Suki z dalekiej Skandynawii nawiązały romans ze zbójami 
z australijskiej głuszy (…) potomstwo, czyli ponadrasowe dingo, są jeszcze 
większe i drapieżniejsze niż czysta rasa. I bądź tu baranem!15

Pochodną wszechobecnej w książce gawędy są równie często w niej 
obecne anegdota i paradoks. Podobnie jak w Japonii, opisanej w Zwier-
ciadle bogini, krzyżuje się teraźniejszość z przeszłością, tak w Australii, 
co podkreślił recenzent, czarni tubylcy żyją na granicy epoki odrzu-
towców i epoki kamiennej. Poza tymi cechami recenzenci podkreślili 
erudycję reportera, świetną znajomość historii Australii, którą wyko-
rzystał do zbudowania rzetelnego i prawdziwego obrazu „kraju w dole 
globusa”. Na łamach „Widnokręgów” recenzent zanotował:

Czas i historia w ręku Wolanowskiego stają się wiernym a elastycznym 
materiałem, tworzywem, z którego buduje on wizję Australii, jaką zobaczył, 
jaką poznał16.

Także Bohdan Czeszko, szczególnie wymagający pośród grona re-
cenzentów, zwrócił uwagę na obecność w Poczcie do Nigdy-Nigdy od-
wołań i nawiązań do wielu innych autorów czy publikacji, m.in. Pawła 
Moranda. Podkreślił jednak, że reporter, czerpiąc z autorytetów, czyni 
to umiejętnie – nie ograniczył się tak, jak niektórzy z nich do mitologi-
zowania podróży, ale przedmiotem swego dzieła uczynnił „inność”:

Co pozostaje? Opisać inność. To zadanie Wolanowski wykonuje z należytą 
biegłością. Tę możliwą do wynalezienia inność wywodzącą się przecież za-
zwyczaj z przyczyn takich, jak miejsce geograficzne i klimat, a także spo-
wodowaną tradycjami i tym, co określamy jako świadomość przynależności 
społecznej i narodowej, tropi Wolanowski z uwagą i poświęceniem. Dlatego 
chyba tak wiele odwołań do przeszłości, która ma tłumaczyć dzisiejszą in-
ność Australii i Australijczyków17.

 15 I. Kamiński, Poczta do Nigdy-Nigdy, „Kamena” 1968, nr 18, s. 11. 
 16 „Widnokręgi” 1973, nr 6 (brak autora recenzji), s. 108.
 17 B. Czeszko, Jako tako, „Nowe Książki” 1968, nr 16, s. 114.
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Bogdan Czeszko także przewidywał – jako jedyny spośród krytyków 
książki reportera – jej „krótki żywot”. Kończąc swoją recenzję, zapisał:

Wątpię czy te zbiory reportaży ostaną się jednak. Jest w nich w końcu ulot-
ność, mają w końcu ów „magazynowy” charakter, szeleszczą gazetą18.

Wobec kolejnych wielu wydań i tłumaczeń książki, trudno nie wy-
pomnieć recenzentowi tej nietrafnej prognozy. Publiczność czytelnicza 
poznała się bowiem na wartości publikacji.

Książką o nietypowej wojnie zwykli nazywać recenzenci Upał i go-
rączkę. Reporter wędruje szlakiem cierpienia. Działania ludzi leczących 
mieszkańców dalekiej Azji z ramienia Światowej Organizacji Zdrowia 
Bogdan Balcerowicz, Jolanta Klimowicz oraz Kazimierz Dziewanowski 
nazywali zgodnie „wojną bez dział” lub „bezgłośną wojną przeciwko klę-
sce trapiącej ludzkość: chorobom”19.

Krytycy podziwiali odwagę reportera. Wymieniając nazwy miejsc, 
w których przebywał, a które są jednocześnie najbardziej odległymi od 
kraju oraz nazywając choroby, z którymi się stykał, wyrazili uznanie 
dla reporterskiej pasji i determinacji Wolanowskiego:

Odrzutowcami, helikopterami, samochodami terenowymi, chybotliwymi 
czółnami docierał do indyjskich wiosek, do domów zagubionych w dżungli 
Borneo, odwiedza osady na Filipinach, w Syjamie – wędruje poprzez Azję. 
Mieszka między ludźmi dotkniętymi trądem […] między chorymi na cholerę 
w Manilii, ogląda ludzi dotkniętych gorączką ślimaczą, opowiada o „czar-
nej śmierci”20.

Wymieniając nazwisko reportera obok dwóch innych reporte-
rów: Francuza – Josepha Kessela oraz Rosjanina – Borysa Izakowa, 
którym WHO zleciło zbadanie sytuacji chorobowej ludności różnych re-
jonów świata, krytycy podkreślili autorytet autora Upału i gorączki oraz 
uznanie, jakim darzono jego pisarstwo i pracę dziennikarską na arenie 
międzynarodowej21. Dostrzegli tym samym nowatorstwo publikacji:

Jeden z najlepszych, a nielicznych naszych globtroterów – Lucjan Wola-
nowski – […] wydał książkę zupełnie wyjątkową, odcinającą się wyraźnie 
spośród wielu książek tego typu […] „Upał i gorączka” jest książką, w której 
egzotyka dalekich krajów, szum palm, tropikalne słońce, dżungla i drze-

 18 Ibidem.
 19 B. Balcerowicz, Wędrówka szlakiem cierpienia, „Pomorze” 1970, nr 15; K. Dziewanowski, 

Reporter na szlaku cierpienia, „Nowe Książki” 1970, nr 17; J. Klimowicz, Wędrówka szlakiem 
cierpienia, „Służba Zdrowia” 1970, nr 36.

 20 J. Kiełb, Wędrówki szlakami cierpienia, „Głos Kaszubski” 1970, nr 163, s. 7.
 21 H. Cyw, Wojna bez dział, „Express Ilustrowany” 1970, nr 164; „Wieści” 1970, nr 49 (brak 

autora recenzji).



83Anna Woźniakowska „Obok wielkiej powieści – wielki reportaż”. Recepcja....

miące zakątki mało jeszcze znanych okolic Azji południowo-wschodniej 
są tylko romantycznym tłem dla pokazania wstrząsających cierpień, na 
jakie narażeni są mieszkańcy tych okolic z powodu mnogości chorób tro-
pikalnych, które każdemu najbardziej nawet namiętnemu zwolennikowi 
ciepłych krajów mogą obrzydzić tropiki bez reszty22.

Zdzisław Wróblewski, podkreślając nowatorstwo Upału i gorączki 
i jej oryginalność na tle innych reportaży autora, zwrócił uwagę na jej 
refleksyjny charakter:

Czytelnicy „Dś” znają dobrze sposób pisania Lucjana Wolanowskiego. 
Rzadko posługuje się odautorskim komentarzem. To obserwacja reporter-
ska, fakt, fotografia, czasem anegdota i żart – mają Czytelnikowi pokazać 
prawdziwy kształt życia, pobudzić do refleksji. Tak jest i w tej książce. 
A nie jest to książka, którą po przeczytaniu można spokojnie odłożyć na 
półkę, choć u jej dna, więc u dna ludzkiego nieszczęścia, błyska często ów 
płomyk ludzkiej solidarności, ofiarności i poświęcenia […]23.

Wisława Szymborska jako recenzentka Upału i gorączki przydała 
Wolanowskiemu określenie „najczęściej szczepionego dziennikarza pol-
skiego”24.

W mającej trzy wznowienia publikacji (1970, 1973, 1996) oraz pięć 
przekładów na języki obce (język niemiecki, słowacki, czeski, rosyjski, 
węgierski) dwóch tylko recenzentów25 dostrzegło jeden niedostatek, bę-
dący, co najistotniejsze, zarzutem wobec wydawnictwa. Najlepiej zarzut 
zobrazuje fragment recenzji pomieszczonej w „Kontynentach”:

Pytanie: Co robi Muza Poligrafii oglądając kolorowe zdjęcia w książce 
L. Wolanowskiego […]?
Odpowiedź: Muza Poligrafii spala się z wielkiego wstydu26.

Przegląd recenzji wybranych książek Lucjana Wolanowskiego – na-
wet wybiórczy, jak ten poczyniony w niniejszym artykule – pozwala na 
ujawnienie pewnych prawideł rządzących twórczością reportera, a któ-
re prekursorsko odsłonili recenzenci jego tekstów. Otóż wszelkie uwagi 
krytyczne, które są nieliczne i tylko zważanie na konieczność rzetelności 
naukowego opracowanie każe o nich wspomnieć, nie deprecjonują twór-
czości reportera, bo dotyczą głównie działań edytorsko-wydawniczych. 
Zdecydowaną większość recenzji stanowią opinie jednoznacznie pozy-

 22 B. Balcerowicz, Wędrówka szlakiem cierpienia…, s. 12.
 23 Z. Wróblewski, Księgarnia, „Dookoła świata” 1970, nr 23. 
 24 W. Szymborska, Lektury nadobowiązkowe, „Życie Literackie” 1974, nr 3, s. 11.
 25 K. Dziewanowski, Reporter na szlaku cierpienia…, Jach, Temperatura, „Kontynenty” 1970, 

nr 8, s. 35.
 26 Jach: Temperatura…
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tywne. Wynikają z nich konkretne wnioski odnoszące się do całokształtu 
twórczości reportera.

Otóż Lucjan Wolanowski praktykował nowatorską odmianę reporta-
żu: prawem tego gatunku opisywał współczesność, ale – prawem dzien-
nikarskiej rzetelności – tłumaczył ją przeszłością (historią). Dzięki tej 
obecnej w reportażach koegzystencji przeszłości i teraźniejszości repor-
ter odkrył przed czytelnikiem i tłumaczył jednocześnie wiele paradoksów 
rządzących rzeczywistością. Dotarł tym samym do prawd uniwersalnych 
i niepodważalnych.

Wolanowski to reporter-podróżnik i reporter-gawędziarz. Pasja po-
dróżnicza zdecydowała o atrakcyjności i wiarygodności jego relacji, także 
tych z „drugiego końca świata”. Skłonność do dygresji i przywoływania 
anegdot spowodowała, że literaturę czyta się jak dobrą beletrystykę. Po-
twierdzili to krytycy, pośród których znaleźli się przecież wybitni pol-
scy literaci i publicyści, ale i docenili czytelnicy. Ci drudzy sugerowani 
opiniami „ekspertów” kupowali i czytali reportaże Wolanowskiego, a ci 
pierwsi – niejednokrotnie zaskoczeni pozytywną reakcją czytelniczą – 
wystawiali reporterowi pozytywne recenzje. Pozytywny odbiór kolejnych 
zbiorów reportaży był dla ich autora sygnałem, że we właściwym kierun-
ku zmierza jego twórczość.

SUMMARY

The article is an attempt to present literary attainments of repor-
ter Lucjan Wolanowski in the light of selected reviews. The au-
thor, referring to the establishments of Konstantz school, proves 
the importance of reading and critical reception for the history of 
literature, and more precisely, for the history of non-fiction lite-
rature. In order to present the direction of Wolanowski’s writing 
development, the author showed three published books (Zwier-
ciadło bogini, Poczta do Nigdy-Nigdy, Upał i gorączka) through 
critics’ and readers’ opinions.
Basing on critical texts, the author made an assumption about 
reciprocal determination of both readers’ and critics’ opinions 
and its influence on Wolanski’s creativity profile. She also indi-
cated an amount of distinctive features for reporter’s works.

KEY WORDS: Documentary, non-fiction literature, reader’s re-
ception
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Przemysław Ruta

Prasa dla Polaków w Irlandii

STRESZCZENIE

Wejście Polski do Unii Europejskiej spowodowało falę emigracji 
Polaków do Irlandii. Kraj ten dla tysięcy rodzin z Polski stał się 
nową ojczyzną. Emigracja spowodowała  powstawanie wielu 
lokalnych polskich biznesów, w tym polskich czasopism. Po-
czątkowe sukcesy finansowe gazet tworzonych przez polskich 
dziennikarzy dla Polaków w Irlandii skłoniły do inwestycji 
w przedsięwzięcia medialne także dużych wydawców. Zain-
teresowanie polskim czytelnikiem wykazywać zaczęli również 
brytyjscy i irlandzcy gracze na rynku medialnym i reklamowym. 
Artykuł przedstawia problemy, drogi rozwoju i misje polskich 
wydawców, tworzących prasę dla Polaków mieszkających na 
„Zielonej Wyspie”.

SŁOWA KLUCZOWE: Polonia, emigracja, Irlandia, prasa

1. Pojęcie prasy polonijnej

Aby prawidłowo zdefiniować prasę polonijną, należy odnieść się zarów-
no do podmiotu, który ją wydaje, jak i do odbiorców gazet oraz czaso-
pism zaliczanych do tej grupy typologicznej. Prasą polonijną nazywać 
będziemy gazety i czasopisma ukazujące się poza granicami kraju, któ-
rych wydawaniem zajmują się Polacy lub osoby polskiego pochodze-
nia, kierując przekaz prasowy do Polaków i środowisk polonijnych. Tak 
skonstruowana definicja pozwala zaliczyć do prasy polonijnej także 
czasopisma obcojęzyczne, adresowane do społeczeństw i elit politycz-
nych innych państw po to, aby w odpowiedni sposób kształtować opi-
nię o polskich sprawach1.

Obok prasy polonijnej literatura medioznawcza posługuje się ter-
minem „prasa emigracyjna”. Pojęcia te nie są synonimiczne – prasa 
emigracyjna stanowi odmianę prasy polonijnej, która cechuje się okre-
sowym charakterem funkcjonowania na rynku wydawniczym. Gazety 

 1 A. Paczkowski, Polonijna prasa, www.encyklopedia.pwn.pl [dostęp: 22 września 2009]. 
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i czasopisma emigracyjne ukazują się w określonym czasie i są wyda-
wane przez środowiska emigracyjne dla emigrantów2. W polskiej histo-
rii tego typu publikacje pełniły z reguły funkcję podtrzymania tożsamo-
ści narodowej, podsycania patriotyzmu i kreowania opinii na tematy 
związane z wydarzeniami w Polsce i poza jej granicami. Rozwój polskiej 
prasy emigracyjnej zwykle stanowił odpowiedź na wolty historii. Przy-
kładem Wielka Emigracja i silna pozycja polskiej prasy emigracyjnej we 
Francji po upadku powstania listopadowego i styczniowego. Prasa emi-
gracyjna cechuje się mniejszą stabilnością niż prasa polonijna, która 
na rynku wydawniczym ma ugruntowany status, a swoimi publikacja-
mi zaspokaja potrzeby czytelnicze drugiego, a nawet – jak w przypad-
ku nowojorskiego „Nowego Dziennika” – trzeciego pokolenia Polaków 
mieszkających poza granicami ojczyzny.

2. Polska emigracja w Irlandii

Według danych Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej w latach 90. 
XX wieku rocznie do pracy kontraktowej za granicę wyjeżdżało około 
250-300 tysięcy Polaków. Zbliżona liczba osób podejmowała za granicą 
pracę w „szarej strefie”3. Po doliczeniu do tych szacunków pozostałych 
migrantów (zarówno osoby osiedlające się za granicą, jak i przebywają-
ce poza Polską przez co najmniej 3 miesiące), ogólna liczba migrantów 
z Polski rocznie wyniosłaby około 550-700 tysięcy osób. Po przystąpie-
niu Polski do Unii Europejskiej zjawisko migracji wyraźnie się nasiliło. 
Wtedy też trzecim, po Wielkiej Brytanii i Niemczech, najważniejszym 
krajem docelowej emigracji Polaków stała się Irlandia. Jak podaje Mi-
chał Kaczmarczyk, w końcu 2006 roku w Wielkiej Brytanii przebywało 
ok. 580 tys. emigrantów z Polski, w Niemczech – ok. 450 tys., w Irlandii 
– ok. 120 tys. (kolejne miejsca zajmowały Włochy – ok. 85 tys. oraz Ho-
landia – ok. 55 tys.). Na tle wskazanych tu krajów Irlandia zdecydowa-
nie wyróżnia się skalą zjawiska emigracji oraz dynamiką jego rozwoju. 
W stosunku do 2002 r. zaobserwowano 50-krotny wzrost liczby emi-
grantów, a w okresie 2004-2006 – wzrost 8-krotny4. Obecnie w Irlandii 
mieszka i pracuje około 150 tys. obywateli RP. Ich główne skupiska 
to Dublin, Cork i Galway. W miastach tych działają polskie sklepy, 
media, organizacje społeczne i instytucje kultury, stanowiące ważną 
część życia polonijnego na Wyspie, pomagające w promocji twórczo-
ści artystycznej i organizujące rozmaite wydarzenia. Najważniejszymi 

 2 Encyklopedia wiedzy o prasie, red. J. Maślanka, Wrocław 1976. 
 3 M. Kaczmarczyk, System medialny Irlandii, Sosnowiec 2009. s. 79. Zob. także: Emigracja 

zarobkowa Polaków do Irlandii. Raport z badań, oprac. A. Radiukiewicz, Warszawa 2006, 
s. 11.

 4 M. Kaczmarczyk, System medialny Irlandii…, s. 79. 
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spośród nich są: Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny, Towarzystwo 
Polsko-Irlandzkie, Stowarzyszenie My Cork, Stowarzyszenie Polski Du-
blin, Polskie Centrum Informacji i Kultury w Dublinie czy Harcerze 
Polscy w Irlandii.

Rozwój emigracji Polaków na Zieloną Wyspę wywołał gwałtowny 
wzrost zapotrzebowania na informacje w środowisku wychodźców. 
Chodzi tu zarówno o informację dotyczącą życia codziennego w nowym 
kraju (np. zagadnień prawnych, problemów rynku pracy, ubezpieczeń 
społecznych czy sfery małego i średniego biznesu, w którym przede 
wszystkim jest zatrudniona polska siła robocza), jak i informacje o wy-
darzeniach bieżących w Polsce. Potrzeby te zaczęły skutecznie zaspoka-
jać polskie media. Michał Kaczmarczyk pisze na ten temat: „Popular-
ność polskiej prasy w Irlandii wynika z faktu, iż gazety te są nie tylko 
źródłem polskojęzycznej informacji na temat wydarzeń politycznych czy 
społecznych, ale pełnią funkcję poradnikową, pomagając znaleźć oferty 
zatrudnienia, poznać przepisy z zakresu prawa pracy, prawa ubezpie-
czeń społecznych czy prawa karnego, zapoznać się z ofertą kulturalną, 
rozrywkową, handlową (np. adresy polskich sklepów), działalnością 
polskich instytucji itp. Dowodzi tego m.in. wynik badania »Emigracja 
zarobkowa Polaków do Irlandii«, przeprowadzonego w 2006 roku na 
zlecenie Związku Biur Porad Obywatelskich. Ankietowani emigranci 
wskazywali prasę jako jedno z popularniejszych źródeł informacji na 
temat rynku pracy i dostępnej na nim oferty. W opinii Polaków miesz-
kających w Irlandii media polskojęzyczne pełnią także istotną funkcję 
integracyjną, będąc elementem dobrze rozwiniętego systemu informa-
cji i samopomocy. M.in. dzięki silnej pozycji prasy polonijnej w Repu-
blice, osoby, które pracowały w Irlandii, wskazywały na zauważalną 
obecność Polaków za granicą”5.

3. Tytuły polskiej prasy w Irlandii

3.1. „Polska Gazeta”

Pierwszym polskim tygodnikiem założonym w Irlandii była „Polska Ga-
zeta”. Wysiłki polskich dziennikarzy związane z tworzeniem na Zielo-
nej Wyspie gazety opiniotwórczej i informacyjnej rozpoczęły się w maju 
2005 roku, kiedy to zespół dziennikarzy i specjalistów zajmujących się 
mediami w Polsce postanowił zagospodarować obszar potencjalnych 
czytelników w postaci nowej polskiej emigracji w Irlandii6. Tygodnik 
miał zainteresować polskich czytelników opisywaniem wydarzeń z ca-
łego świata, ze szczególnym uwzględnieniem Polski i Irlandii. Czasopi-

 5 Tamże.
 6 www.polskagazeta.ie [dostęp: 3 października 2009].
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smo publikuje przede wszystkim informacje i materiały publicystyczne 
o tematyce politycznej i społecznej, ale także sportowe i kulturalne. 
Twórcy tygodnika nie zapominają, co jest główną motywacją przyjaz-
du Polaków do Irlandii. Dlatego koncentrują się także na informacjach 
związanych z biznesem, rynkiem pracy czy irlandzkimi regulacjami 
prawnymi. „Polska Gazeta” publikuje ponadto drobne ogłoszenia i re-
klamy, w tym reklamy polskich firm działających w Irlandii.

Twórcy tygodnika nie poprzestają tylko na reporterskim opisywaniu 
wydarzeń na świecie czy w Irlandii. W swych publikacjach starają się 
odzwierciedlać nastroje polskiej emigracji, a także Polaków mieszka-
jących w kraju. Redakcja prowadzi ponadto działalność pomocową. 
Pracownicy tygodnika, zdając sobie sprawę z istniejącej wśród Polonii 
bariery językowej i rozumiejąc, iż brak umiejętności posługiwania się 
angielszczyzną wywołuje wiele nieporozumień i poczucie odosobnienia, 
świadczą stałą pomoc telefoniczną dla rodaków. W redakcji organizo-
wane są m.in. dyżury eksperckie. Czytelnicy mogą skorzystać z porad 
konsultanta podatkowo-ubezpieczeniowego oraz prawnika. Co jakiś 
czas redaktorzy tygodnika organizują także darmowe sesje specjali-
stycznych porad dla polskich czytelników.

„Polska Gazeta” promuje polską kulturę i bieżące wydarzenia zwią-
zane z Polską. Redakcja stara się także pełnić rolę czynnika integrują-
cego irlandzką Polonię. Wielkim powodzeniem cieszą się akcje polskich 
dziennikarzy – „Dzień dziecka w Ogrodach Ambasador” (1 czerwca 
2008 roku „Gazeta Polska” zorganizowała wiele zabaw i konkursów dla 
polskich dzieci), sesje porad prawnych czy wieczory kabaretowe. „Pol-
ska Gazeta” to także medium ukierunkowane na promocję wydarzeń 
kulturalnych – tygodnik promuje występy polskich artystów, w gazecie 
ukazały się m.in. bogate relacje z koncertów takich gwiazd jak Lady 
Punk, Peja, Dżem czy kabaret „Oklasky” z Grzegorzem Halamą.

Redakcja „Polskiej Gazety” mocno zakorzeniła się na rynku wydaw-
niczym Irlandii i mimo spadającej liczby polskich emigrantów na Zielo-
nej Wyspie nie przestaje się rozwijać. Marka tygodnika stała się rozpo-
znawalna nie tylko dla rodaków mieszkających w Republice. W czerw-
cu 2006 roku reklamy gazety pojawiły się na kursujących w Dublinie 
autobusach miejskich. Redaktorzy polonijnego medium stanowią także 
cenne źródło informacji dla innych mediów europejskich czy irlandz-
kich (przykładem może być prestiżowy portal zawierający informacje 
biznesowe eubusiness.com, który podawał prawdopodobną liczbę pol-
skich emigrantów, opierając się na informacjach uzyskanych właśnie 
od dziennikarki „Polskiej Gazety”7). Ostatnią większą inwestycją wy-
dawcy pisma było wykupienie w styczniu 2007 roku największego pol-
skiego portalu internetowego w Irlandii – www.gazeta.ie.

 7 www.eubusiness.com [dostęp: 3 października 2009].
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3.2. „Kurier Polski”

„Kurier Polski” jest tygodnikiem, który na polonijnym rynku wydaw-
niczym Irlandii pojawił się w lipcu 2006 roku8. Początkowo wydawany 
był pod nazwą anons.ie, później Anons Polski. Czasopismo publikuje 
informacje o bieżących wydarzeniach w Irlandii, które dotyczą Pola-
ków. Redaktorzy „Kuriera Polskiego” nierzadko zamieszczają też prze-
tłumaczone na język polski artykuły gazet irlandzkich. Oprócz wyda-
rzeń bieżących dotyczących życia politycznego i społecznego wiele miej-
sca w piśmie zajmują informacje sportowe, kulturalne oraz informacje 
z Polski. Choć „Kurier” nie jest tabloidem, redakcja przyciąga polskich 
czytelników krótkimi, nierzadko sensacyjnymi informacjami. W piśmie 
dominują newsy i wzmianki9.

Redakcja tygodnika stara się wychodzić naprzeciw potrzebom ro-
daków mieszkających na Wyspie. Wśród Polonii irlandzkiej panuje 
przekonanie, że zarobione na emigracji pieniądze trzeba będzie w przy-
szłości zainwestować w Polsce. Z tych powodów dziennikarze „Kuriera 
Polskiego” do każdego wydania pisma postanowili dołączać bezpłatny 
suplement „Biznes Partner”, który zawiera cenne informacje dotyczą-
ce sytuacji gospodarczej w kraju. „Biznes Partner” informuje o najle-
piej rozwijających się w Polsce branżach, pisze o zmianach przepisów 
prawnych, zawiera także pomocne rady ekonomistów. W bezpłatnym 
dodatku publikowane są nowinki ze świata biznesu i techniki, a także 
drobne ogłoszenia, wśród których dominują oferty pracy. Po dodatek 
mogą sięgać także Irlandczycy – suplement wydawany jest w języku 
polskim i angielskim. Ponadto wraz z gazetą kolportowany jest dodatek 
telewizyjny, który zawiera nie tylko bieżący program telewizyjny, ale 
także opisy najciekawszych programów.

Wydawcą „Kuriera Polskiego” jest Irish Polish Art Agency. Funk-
cję redaktora naczelnego pisma pełni Tomasz Wybranowski. Periodyk 
posiada liczne grono współpracowników (Lidia Barc, Anna Dobiecka, 
Piotr Słotwiński, Tomasz Piwoński, Arkadiusz Zimoń, Jolanta Czarnec-
ka, Krzysztof Schramm, Agata Białek, Jacek Beren, Katarzyna Toma-
szewska, Artur Opolski, Chris Wolny, Tadeusz Majcherek). Tygodnik 
jest kolportowany zarówno w Republice Irlandii, jak i w większych mia-
stach Irlandii Północnej.

3.3. „Nasz Głos”

„Nasz Głos” jest kolejnym polskim tygodnikiem informacyjnym, po-
siadającym ugruntowaną pozycję na rynku wydawniczym Irlandii. 
Pierwszy numer pisma, mającego charakter bezpłatny, ukazał się 16 
czerwca 2007 roku. Początkowo redakcja zdecydowała się na dwuty-

 8 www.kurierpolski.ie [dostęp: 3 października 2009].
 9 M. Kaczmarczyk, System medialny…, s. 82.
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godniowy cykl wydawniczy. Egzemplarze „Naszego Głosu” były rozpro-
wadzane jedynie w Dublinie i w okolicznych mniejszych miejscowo-
ściach. Dwutygodnik ukazywał się w nakładzie 4 tys. egzemplarzy10. 
W styczniu 2008 roku wydawca pisma zadecydował o przekształceniu 
dwutygodnika w tygodnik, zwiększeniu nakładu (do 10 tys. egzempla-
rzy tygodniowo) oraz poszerzeniu zasięgu kolportażu. Pismo zaczęło 
być rozprowadzane na całej Wyspie. Kolportaż pisma jest dostosowy-
wany do obecności skupisk Polonii w Irlandii. Obecnie „Nasz Głos” 
dociera do największych grup Polaków w Dublinie, Cork, Limerick 
i Galway. Tygodnik dystrybuowany jest w polskich sklepach, irlandz-
kich centrach handlowych czy punktach usługowych.

W styczniu 2008 roku modyfikacji uległy makieta i logo tytułu. 
W 2009 roku czasopismo przeszło kolejne zmiany. Redakcja zawarła 
korzystne umowy z dużymi wydawcami, m.in. Muratorem S.A., dzię-
ki czemu dystrybucja tygodnika rozszerzyła się o kolejne miasta Ir-
landii, został zmieniony layout pisma, a dziennikarze „Naszego Głosu” 
uzyskali możliwość korzystania z nowoczesnego internetowego syste-
mu zarządzania treścią, który znacznie ułatwił i usprawnił pracę nad  
e-wydaniami pisma.

W periodyku publikowane są artykuły polityczne, dziennikarze czę-
sto poruszają także tematykę Unii Europejskiej, tematykę sportową, 
zamieszczają newsy o charakterze plotkarskim i sensacyjnym oraz ser-
wis informacyjny z kraju. Pismo ukazuje się w całej Republice, jednak-
że w początkowym okresie działalności tygodnik miał zasięg lokalny 
i drukował przede wszystkim informacje o takim charakterze. Ta linia 
jest kontynuowana. Właśnie lokalność redakcja uważa za swój naj-
większy atut i przyczynę sukcesu.

„Nasz Głos” ukazuje się w weekendy, co wynika z faktu, iż wydawca 
zdecydował się dostosować do trybu życia Polonii w Irlandii. Redakcja 
uznała, iż lektura tygodnika ma być odpoczynkiem „zapracowanych 
w tygodniu polskich czytelników”.

W marcu 2009 roku redakcja postanowiła zaistnieć także w inter-
necie. Dziennikarze i współpracownicy „Naszego Głosu” zdecydowa-
li się utworzyć dziennik on-line, który zawiera bieżące informacje ze 
stolicy Irlandii i całego kraju. Twórcy tygodnika zdecydowali się tak-
że zamieszczać na stornie internetowej papierowe wydania „Naszego 
Głosu”. Redaktorem naczelnym tygodnika jest Marcin Klinkosz.

3.4. „Fakt” – wydanie w Irlandii

Sukcesy i stabilizacja polskich tytułów wydawanych na Zielonej 
Wyspie rozochociła wydawców odnoszących sukcesy w Polsce. Axel 
Springer – wydawca dziennika „Fakt” – zdecydował się na otwarcie 

 10 www.ng24.ie [dostęp: 2 października 2009].
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w Republice polskiego tygodnika dla Polonii. Lokomotywą nowej ga-
zety miał być dobrze już rozreklamowany w kraju tabloid.

Zorganizowanie irlandzkiej redakcji „Faktu” Axel Springer powie-
rzył Janowi Domaniewskiemu, który został redaktorem naczelnym 
wydania. Sprawami biznesowymi zajęła się Joanna Szczypek. Jesz-
cze przed wydaniem pierwszego numeru „Faktu” do Wielkiej Brytanii 
i Irlandii wysłano kilku korespondentów. Pojawienie się tabloidu na 
irlandzkim rynku poprzedzone zostało bogatą kampanią reklamową. 
Informacje o nowym medium pojawiały się w serwisach radiowych 
i internetowych. Poprzez przedsiębiorstwo Newspread Ltd tygodnik 
trafił do 3700 irlandzkich punktów sprzedaży prasy. Dodatkowo ga-
zeta dostępna była także w polskich sklepach.

Pierwsze wydania „Faktu” trafiły do irlandzkich punktów sprze-
daży 7 czerwca 2008 roku11. Data debiutu pisma nie była przypad-
kowa – „Fakt” ukazał się w przeddzień występu polskiej reprezantacji 
w zmaganiach o piłkarski tytuł mistrza Europy. Różnorodny, rozbu-
dowany serwis sportowy „Faktu” miał zachęcić Polaków do kupna 
nowej gazety. Kolejne specjalne wydania pojawiły się w dystrybucji 
11 i 14 czerwca. Wszystkie egzemplarze szeroko opisywały sytuację 
polskiej reprezentacji podczas zmagań Mistrzostw Europy w Austrii 
i Szwajcarii.

Tygodnik „Fakt” regularnie zaczął ukazywać się od września 2008 
roku. Wtedy też wydawca zdecydował się na przygotowanie mutacji 
przeznaczonej dla Polonii zamieszkującej Wielką Brytanię. W zamie-
rzeniu redakcji pismo miało wyraźnie różnić się tematycznie od wydań 
polskich. I rzeczywiście – drukowało więcej porad prawnych, porad 
dotyczących świadczeń socjalnych, pomocy medycznej za granicą, 
możliwości edukacji na Zielonej Wyspie. Zdecydowano się także na 
ograniczenie materiałów sensacyjnych balansujących na granicy opo-
wiadań fabularnych. Twórcy irlandzkiego „Faktu” uznali, że Polacy 
mieszkający za granicą liczą przede wszystkim na rzetelne i przydatne 
informacje. Obok materiałów zawierających treści typowo użytkowe 
„Fakt” drukuje rozbudowany serwis poświęcony wydarzeniom w Pol-
sce, ze szczególnym uwzględnieniem informacji sportowych. Wraz 
z tygodnikiem ukazuje się dodatek telewizyjny.

Sprzedaż reklam dla irlandzkiego „Faktu” prowadzi, we współpra-
cy z Axel Springer, działająca na terenie Irlandii grupa Ethnic Me-
dia Ltd (w listopadzie 2008 roku w „Gazecie Wyborczej” pojawiły się 
nawet informacje, że firma ta za 10 milionów euro wykupiła prawo 
do wydawania tabloidu. Doniesienia te zostały jednak zdementowane 
przez Axel Springer). Grupa Ethnic Media Ltd jest przedsiębiorstwem, 
którego grupą docelową są przede wszystkim emigranci. Korporacja 
działa na rynku reklamowym i wydawniczym od ponad 20 lat, adre-

 11 www.wirtualnemedia.pl [dostęp: 3 października 2009].
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sując swoje produkty m.in. do Chińczyków, Rosjan, Polaków, cudzo-
ziemców z Afryki oraz emigrantów z krajów bałtyckich12.

3.5. „The Sun” po polsku

Na liczną Polonię w Irlandii i Wielkiej Brytanii zwróciła także uwagę 
redakcja najbardziej poczytnego brytyjskiego dziennika „The Sun”. 
Miało to związek z mistrzostwami piłkarskimi Euro 2008 w Austrii 
i Szwajcarii. „The Sun” jest dziennikiem, z którym najmocniej utoż-
samiają się kibice piłki nożnej. Gazeta od lat osiąga wysoką sprzedaż 
w tej grupie docelowej. Gdy reprezentacje Anglii, Szkocji, Walii, Ir-
landii i Irlandii Północnej nie zakwalifikowały się do występów w mi-
strzostwach, zarząd „The Sun” rozpoczął poszukiwania nowej grupy 
klientów, która miała sięgnąć po gazetę podczas Euro 2008. Redaktor 
naczelny pisma, Graham Dudman, zdecydował o wyborze Polaków. 
W czerwcu 2008 roku ukazało się sześć wydań brytyjskiego tablodiu 
w języku polskim. Nakład pisma wyniósł wówczas 77 tysięcy egz.13 
Wyspiarze zdecydowali się zatrudnić polskich dziennikarzy, którzy 
rekrutowali się z Polski i z brytyjskich redakcji polskich gazet. Pol-
skie wydanie „The Sun”, kolportowane w Wielkiej Brytanii i Irlandii, 
koncentrowało się przede wszystkim na wiadomościach z Euro 2008. 
Redakcja najbardziej poczytnego dziennika na Wyspach Brytyjskich 
poważnie brała pod uwagę oficjalne kibicowanie polskim piłkarzom 
podczas zmagań o tytuł mistrza Europy. W przypadku wyjścia z gru-
py polskiej reprezentacji zarząd pisma zamierzał wydawać kolejne 
numery „The Sun” w języku polskim. Porażka polskich sportowców 
pokrzyżowała jednak te plany.

„The Sun” zainspirował inne redakcje brytyjskich gazet. Utworze-
nie polskiej mutacji na Euro 2008 poważnie rozważała redakcja „The 
Mirror”14. Jednak znacząca konkurencja w postaci „Faktu”, polskiego 
wydania „The Sun” oraz innych gazet emigracyjnych zniechęciła wy-
dawcę dziennika, który ostatecznie nie zrealizował swojego pomysłu.

Zakończenie

Wydawcy polskich gazet w Irlandii borykają się obecnie z wieloma 
problemami. Kryzys ekonomiczny, który ogarnął świat w październi-
ku 2008 roku, odbija się na irlandzkiej prasie emigracyjnej w trojaki 
sposób. Po pierwsze, wzrosły koszty produkcji gazet oraz ich dystry-
bucji. Po drugie, spadek koniunktury gospodarczej obniżył wpływy 

 12 www.ethnicmedia.ie [dostęp: 3 października 2009].
 13 www.wydawca.com.pl [dostęp: 3 października 2009].
 14 www.guardian.co.uk [dostęp: 3 października 2009].
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z reklam. Po trzecie, pogorszenie sytuacji na rynku pracy spowodo-
wało odpływ części emigracji do kraju. Bezrobocie w Irlandii rośnie 
– w czerwcu 2009 roku bez pracy pozostawało 12,2 proc. Irlandczy-
ków15. W marcu 2009 roku o status bezrobotnego wystąpiło aż 43 tys. 
emigrantów z krajów tzw. „nowej Unii”16. Jeśli jednak polskie redakcje 
przetrwają ekonomiczny kryzys i odpływ emigracji, czeka je nowy etap 
rozwoju. Należy bowiem zauważyć, iż w Irlandii wciąż mieszka liczna 
Polonia, która nie zamierza wracać, a Zieloną Wyspę traktuje w kate-
goriach drugiej ojczyzny. Co więcej, część Polaków, którzy wyjechali 
z Irlandii pod wpływem eskalacji kryzysu pod koniec 2008 i z począt-
kiem 2009 roku, zdecydowała się powrócić na Wyspę rozczarowana 
brakiem perspektyw w Polsce17. Otwiera to przed polskojęzycznymi 
mediami nowe możliwości, ale także stawia nowe wyzwania. Prasa 
w większym stopniu niż dotychczas winna postawić na integrację i ak-
tywizację polskiej społeczności, włączenie jej w funkcjonowanie sys-
temu społecznego, gospodarczego i politycznego Irlandii. Tymczasowa 
emigracja zarobkowa staje się bowiem autentyczną Polonią, kreującą 
nowe jakościowo związki z Irlandią.

John Eade, Stephen Drinkwater i Michał Garapich wyróżnili 
cztery typy polskich emigrantów: typ bociana – wychodźcy wyjeżdża-
jący na kilka miesięcy, by zarobić na rodzinę pozostawioną w kra-
ju; typ chomika – osoby wyjeżdżające na krótki czas, by zarobić na 
określony cel (np. mieszkanie lub samochód); typ buszujący – osoby 
traktujące wyjazd jako przygodę oraz typ łososia (klasycznego emi-
granta) – osoby wyjeżdżające z myślą, by osiąść poza Polską na stałe 
i nie wracać do kraju (ewentualnie powrócić dopiero na emeryturze). 
W ostatnim czasie w Irlandii wyraźnie wzrasta liczba Polaków, któ-
rych można by zaliczyć do ostatniej kategorii wychodźców. Wymusza 
to modyfikacje w charakterze gazet i czasopism dla Polaków, które 
z tymczasowych, emigracyjnych przedsięwzięć wydawniczych ewo-
luują w kierunku prasy polonijnej – ustabilizowanej, informującej 
o życiu środowiska Polaków, odzwierciedlającej jego problemy, ze-
spalającej Polonię, podtrzymującej więź z Macierzą, pełniącej szereg 
funkcji kulturotwórczych.

 15 www.cso.ie [dostęp: 3 października 2009]. 
 16 Informacje telewizji TVN24, 3 października 2009. 
 17 M. Graszk, Polacy wracają do… Irlandii, „Munster Wizjer”, 2 marca 2009. 
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SUMMARY

The access of Poland to the European Union caused an emi-
gration wave of Polish people to Ireland, for economic reasons. 
It was this state that become a new country for hundreds of 
them. Emigration caused springing up  of many local Polish bu-
sinesses, including Polish newspapers. Initial financial success 
of the newspapers formed by Polish journalists for the Poles in 
Ireland made serious publishers to become eager to underta-
kings. The British and Irish media or advertising companies also 
displayed an interest in Polish readers.  The article describes 
problems, different ways of development and  the mission of Po-
lish publishers, who decided to form Polish – language press for 
Poles living on the “Green Island”.

KEY WORDS: Polonia, emigration, Ireland, Press
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Paweł Cyz

Telewizja cyfrowa w Polsce 
– uwarunkowania prawne 
i organizacyjne

STRESZCZENIE

Publikacja przedstawia początek polskiej drogi do telewizji cy-
frowej, jej uwarunkowania prawne i organizacyjne. Według 
uzgodnień krajów UE wyłączenie sygnału analogowego ma 
nastąpić w 2012 r. Polska jako jeden z najsłabiej scyfryzowa-
nych krajów w Europie przesunęła tzw. switch off na rok 2015. 
Publikacja zawiera też informacje dotyczące tego, jak wybrane 
kraje europejskie podeszły do kwestii pomocy materialnej dla 
najuboższych (dofinansowanie sprzętu do odbioru telewizji cy-
frowej). To w dużej mierze od niej zależeć będzie sukces polskiej 
cyfryzacji. Ponadto zaprezentowano badania dotyczące tego, 
jak i czy w ogóle Polacy postrzegają początek poważnych prze-
mian polskiej telewizji.

SŁOWA KLUCZOWE: telewizja cyfrowa w Polsce, cyfryzacja, 
switch-off, set-top-box, strategia

Nie ulega wątpliwości, że cyfryzacja jest największą rewolucją mediów 
masowych od czasów wprowadzenia telewizji kolorowej. Składa się na to 
nowa, nieporównywalnie lepsza jakość obrazu i dźwięku, oraz wiele do-
datkowych usług interaktywnych, takich jak: szerokopasmowy internet, 
wideo na żądanie, elektroniczny przewodnik programowy czy progno-
za pogody. Nie dziwi więc fakt, że platformy cyfrowe w Polsce: Cyfra+, 
Cyfrowy Polsat i Platforma „n” notują ciągły wzrost liczby abonentów. 
Obecnie mogą się pochwalić 3,5-milionową rzeszą klientów1, a według 
szacunków do 2012 r. będzie ich dwa razy tyle2. Reszta społeczeństwa 
będzie musiała poczekać kilka lat na darmowy, cyfrowy przekaz.

Jego stała emisja w Polsce wynika nie tylko z chęci nadążenia za 
najnowszymi trendami technologicznymi na świecie czy z obawy przed 
medialnym wykluczeniem, lecz również z uwarunkowań prawnych. 

 1 T. Teluk, Cyfrowa Polska, Instytut Globalizacji, Warszawa-Gliwice 2008, s. 25.
 2 http://www.wirtualnemedia.pl/article/2203115_Liczba_klientow_platform_cyfrowych_

wzrosnie_do_7_mln_w_2012.htm
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Dlatego działania polskich władz w kontekście polityki medialnej mu-
szą być zgodne przede wszystkim z dyrektywami Unii Europejskiej, 
w której funkcjonujemy jako pełnoprawny członek od maja 2004 r. 
Przy czym trzeba wyraźnie podkreślić, że zjednoczenie Europy nie jest 
aktem jednorazowym. To długotrwały i ciągle niezakończony proces. 
Stąd ciągłe zmiany prawodawstwa unijnego w kwestii mediów3.

Już podczas negocjacji akcesyjnych w rozdziale Kultura i polityka 
audiowizualna Polska zgodziła się dostosować ustawę o radiofonii i te-
lewizji do Dyrektywy o Telewizji bez Granic (DTWF) z 3.10.1989 r. 
(poprawionej w 1997 r. i uzupełnionej w 2003 r.), która traktuje o te-
lewizyjnej działalności nadawczej w Europie4. Nowy tytuł nadany tej 
dyrektywie brzmi: „O audiowizualnych usługach medialnych” i jest 
niejako odpowiedzią na rozwój technologiczny mediów. Obejmuje 
m.in. innowacyjne usługi medialne, takie jak telewizja internetowa 
czy „wideo na żądanie”5.

Należy wspomnieć o posiedzeniu Rady Europejskiej w Lizbonie 
w 2000 r. i o przyjętym kilkuletnim planie rozwoju dla Unii Euro-
pejskiej. Założenia tzw. strategii lizbońskiej objęły bowiem także 
obszar komunikacji elektronicznej i społeczeństwa informacyjnego. 
Pierwszy program szczegółowy – eEurope Action Plan 2002 za głów-
ny cel postawił sobie upowszechnienie łączności internetowej. Plan 
eEurope ewoluował i na szczycie Rady Europejskiej w Barcelonie  
(14-15.03.2002) za przedmiot specjalnego zainteresowania uznano 
nowoczesne technologie komunikowania i usługi społeczeństwa in-
formacyjnego: telewizję cyfrową oraz telefonię komórkową 3G6.

Podjęto również prace nad przygotowaniem i przyjęciem nowe-
go pakietu regulacyjnego dla całego sektora łączności elektronicznej, 
a zatem mediów, telekomunikacji i teleinformatyki. Szczyt UE w Sewilli 
w czerwcu 2002 r. zaowocował przyjętym planem działań w tej sferze 
do 2005 r. o nazwie: eEurope 2005 społeczeństwo informacyjne 
dla wszystkich. W odniesieniu do przejścia z nadawania analogowego 
na cyfrowe dokument podkreśla:

konieczność zapewnienia przez państwa członkowskie przejrzy-• 
stych warunków procesu przemian;
zobowiązanie państw członkowskich do przedstawienia har-• 
monogramu zmian, określenia warunków rynkowych, a także, 

 3 E. Stasiak-Jazukiewicz, Polityka medialna Unii Europejskiej, Wydawnictwo Sejmowe, 
Warszawa 2005, s. 13.

 4 Telewizja w Europie: regulacje, polityka i niezależność, Raport z monitoringu, Open Society 
Institute, 2005, s. 252.

 5 W. Kołodziejczyk, P. Stępka, „Stare” i „nowe media”, Dyrektywa „O audiowizulanych usługach 
medialnych”, „Studia Medioznawcze” 2008, nr 1 (32) s. 13.

 6 A. Streżyńska, T. Kulisiewicz, Komunikacja elektroniczna i społeczeństwo informacyjne, Biała 
Księga 2004, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Gdańsk – Warszawa 2004, s. 78.



97Paweł Cyz Telewizja cyfrowa w Polsce – uwarunkowania prawne i organizacyjne

o ile to możliwe, daty kończącej nadawanie telewizji naziemnej 
w sposób analogowy;
zapewnienie warunków technicznej neutralności, uwzględnia-• 
jących różne technologie przekazu (satelitarną, kablową oraz 
naziemną)7.

Komisja Europejska jest żywo zainteresowana przyszłością całe-
go sektora nadawania cyfrowego, jakkolwiek nie narzuca ostatecznej 
daty zaprzestania nadawania analogowego. Tę kwestię pozostawi-
ła w gestii państw członkowskich8. 24 maja 2005 r. zaproponowała 
w przyjętym Komunikacie o Przyspieszeniu Przełączenia Analo-
gowego na Cyfrowe ostateczny termin na pierwsze miesiące 2012 r. 
Podzielono również kraje UE na dwie grupy:

A. z datą przełączenia na 2010 r. albo wcześniej: Austria, Niemcy, 
  Hiszpania, Finlandia, Włochy, Malta i Szwecja;

B. z datą przełączenia na 2012 r. albo wcześniej: Belgia, Węgry, 
  Słowenia, Słowacja i Wielka Brytania9.

Komisja za każdym razem podkreśla, że wprowadzenie telewizji 
cyfrowej będzie odczuwalne nie tylko przez telewidzów, ale będzie 
dodatkowym impulsem dla całego rynku komunikacji elektronicz-
nej10. Jak dotąd naziemna telewizja cyfrowa została wprowadzona 
w 21 krajach. Wśród tej grupy znalazły się: Austria, Belgia, Buł-
garia, Czechy, Dania, Niemcy, Estonia, Grecja, Hiszpania, Francja, 
Węgry, Włochy, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Holandia, Fin-
landia, Szwecja, Słowenia i Wielka Brytania). Telewizję analogową 
całkowicie wyłączono w Luksemburgu, Belgii (Flandrii), Holandii, 
Niemczech, w dużej części Austrii, Finlandii i Szwecji. Do końca 
2010 r. lub wcześniej cyfra obejmie całą Austrię, Danię, Estonię, 
Hiszpanię, Maltę i Słowenię, a rok 2012 oznaczać będzie ostateczny 
switch-off11 dla Belgii (Walonia i region stołeczny Bruksela), Bułga-
rii, Cypru, Czech, Grecji, Francji, Litwy, Łotwy, Portugalii, Rumunii, 
Słowacji, Węgier, Włoch i Wielkiej Brytanii12.

 7 Strategia przejścia z techniki analogowej na cyfrową z zakresie telewizji naziemnej – przyjęta 
przez Radę Ministrów w dniu 4 maja 2005 r. Międzyresortowy Zespół do Spraw Wprowadzenia 
Telewizji i Radiofonii Cyfrowej w Polsce, s. 6.

 8 Tamże.
 9 Telewizja w Europie: regulacje, polityka i niezależność..., s. 112.
 10 http://electronics.ihs.com/news/2005/eu-digital-tv-transition.htm
 11 Wyłączenie sygnału analogowego.
 12 KRRiT, Przegląd Międzynarodowy. Informacja komisji w sprawie wyłączenia naziemnej 

telewizji analogowej, luty 2009, s. 1.
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Rys. 1. Stan cyfryzacji w Europie

Źródło: www.digitag.org

Polski Rząd po dokonaniu analiz możliwości technicznych, społecz-
nych oraz ekonomicznych kraju, ustalił, że datą końcową będzie koniec 
roku 2014. W 2006 r. podczas Regionalnej Konferencji Radiokomuni-
kacyjnej Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego w Genewie 
podpisano porozumienie, na mocy którego określono datę zakończenia 
ochrony stacji analogowych – 17 czerwca 2015 r.13

Dyskusje o cyfryzacji polskiej telewizji trwają od ponad dziesięciu 
lat. Zaowocowały kilkoma dokumentami (w tym najważniejszym: Stra-
tegią przejścia z techniki analogowej na cyfrową w zakresie telewizji 
naziemnej przyjętą przez Radę Ministrów w maju 2005 r.), które na 
początku 2009 r. przerodziły się w konkretne działania, a ściślej rzecz 
biorąc w medialne komunikaty o starcie telewizji cyfrowej w Polsce. 
Obserwatorzy mediów w Polsce nazwali ten start papierowym, intencyj-
nym. Krystyna Rosłan-Kuhn, dyrektor Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfro-

 13 E. Kruk, Stanowisko KRRiT z 12 lipca 2006 w sprawie dokumentu: Strategia przejścia 
z technologii analogowej na cyfrową w zakresie telewizji naziemnej, Biuletyn Informacyjny 
KRRiT, lipiec-wrzesień 2006, s. 16.
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wej twierdzi bowiem, że o prawdziwym starcie będziemy mogli mówić 
w momencie rozpoczęcia emisji stałej ze stacji nadawczych DVB-T14. 
Choćby w tych zaproponowanych w pierwszej kolejności (Warszawa, 
woj. lubuskie).

Wykonanie Strategii przejścia z techniki analogowej na cyfrową 
w zakresie telewizji naziemnej Rząd zlecił Międzyresortowemu Zespo-
łowi do Spraw Wprowadzenia Telewizji i Radiofonii Cyfrowej w Polsce. 
Obecnie proces przejścia z nadawania analogowego na cyfrowe w tele-
wizji naziemnej koordynuje Minister Infrastruktury. Jednak ze względu 
na ustawowe uprawnienia i obowiązki innych organów w zakresie me-
diów w procesie tym uczestniczą również Prezes Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prze-
wodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji15.

Z uwagi na szeroki zakres i skomplikowany charakter procesu cy-
fryzacji utworzony został Międzyresortowy Zespół do Spraw Telewizji 
i Radiofonii Cyfrowej (powołany w miejsce Międzyresortowego Zespołu 
do Spraw Wprowadzenia Telewizji i Radiofonii Cyfrowej w Polsce), któ-
rego członkami są przedstawiciele ministerstw w randze podsekreta-
rzy stanu oraz Prezes UKE i Przewodniczący KRRiT. Do prac Zespołu 
zapraszani są również przedstawiciele Instytutu Łączności oraz tzw. 
środowiska, czyli przedstawiciele nadawców telewizyjnych i radiowych, 
producentów sprzętu, operatorów infrastruktury nadawczej, przedsię-
biorców telekomunikacyjnych. Przewodniczącym Zespołu jest Podse-
kretarz stanu Ministerstwa Infrastruktury Magdalena Gaj.

W ramach prac Międzyresortowego Zespołu analizowane są możli-
wości rozwiązań związanych m.in. ze wsparciem finansowym przy za-
kupie dekoderów skierowanym do najuboższych grup społecznych oraz 
uruchomieniem kampanii informacyjnej, której celem byłoby przygoto-
wanie społeczeństwa do przejścia na nadawanie cyfrowe.

Przypomnijmy, że według Strategii całkowite zakończenie emisji 
analogowej nastąpi po spełnieniu następujących warunków16:

osiągnięcie 95% dostępności (kryterium zasięgu);• 
osiągnięcie 90% nasycenia (kryterium odbioru).• 

Dlatego też niezwykle ważną kwestią jest finansowe wsparcie tych, 
których nie stać na zakup nowoczesnego sprzętu do odbioru telewizji 
cyfrowej (telewizor, bądź przystawka set-top-box). Jak dotąd kwestia 
dofinansowywania dekoderów nie została ostatecznie ustalona (i to za-
równo co do określenia beneficjentów takiej pomocy państwa, jak i jej 
wysokości).

 14 Digital Video Broadcasting – Terrestrial – standard telewizji cyfrowej DVB nadawanej 
naziemnie.

 15 Informacje uzyskane bezpośrednio z Ministerstwa Infrastruktury.
 16 Strategia przejścia z techniki analogowej na cyfrową w zakresie telewizji naziemnej..., s. 24.
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Warto w tym miejscu wspomnieć, jakie rozwiązania przyjęto w Eu-
ropie. Metodę subsydiowania zakupu, kredytowania lub wypożyczania 
najprostszych dekoderów stosują zarówno najbogatsi (np. Austriacy), 
jak i legitymujących się niższym niż Polska GPC (Chorwaci)17. We Fran-
cji pomoc przybrała formę ulgi podatkowej. W 2002 r. rozważono ob-
niżkę podatku VAT oraz wprowadzenie innych korzyści podatkowych 
w celu wsparcia modyfikacji anten telewizyjnych do odbioru sygnału 
cyfrowego oraz zakupu STB18.

Natomiast w trakcie konwersji cyfrowej w Niemczech przeznaczono 
ponad pół miliona euro na dofinansowanie zakupu STB dla osób o ni-
skich dochodach. Pieniądze te pochodziły z wpływów abonamentowych. 
Przyznawał je lokalny organ regulacyjny pod warunkiem pokrycia 25% 
kosztów zakupu STB przez opiekę społeczną19. Ponadto zaoferowano 
mieszkańcom możliwość zakupu urządzenia na raty w cenie 8,50 euro 
miesięcznie. Zainteresowanie jednak było znikome20.

W celu pozyskania środków na dofinansowanie dekoderów planu-
je się utworzenie w Polsce Krajowego Funduszu Cyfrowego, który był-
by zasilany przez środki pochodzące między innymi z opłat za często-
tliwości, a którego celem byłoby między innymi finansowanie czy też 
dofinansowanie zakupu dekoderów cyfrowych przez określone grupy 
społeczne. Jak na razie jednak nie zostały określone zarówno zasady 
wykorzystania środków tego funduszu, jego dysponenta, jak i wyso-
kość opłat za częstotliwości, które miałyby go obligatoryjnie z mocy 
ustawy zasilać.

Witold Kołodziejski, były przewodniczący KRRiT, oszacował koszty 
dofinansowania kupna dekoderów do odbioru telewizji naziemnej na 
ok. 400 mln złotych. Tomasz Teluk z Instytutu Globalizacji jest jednak 
zdecydowanym przeciwnikiem interwencjonizmu ze strony państwa. 
Postuluje, aby proces cyfryzacji oprzeć na wolnej konkurencji produ-
centów set-top-boxów, a nie oferować kontraktu na produkcję sprzętu 
jednej firmie21.

Tymczasem, jak wynika z przeprowadzonych badań ¼ ankietowa-
nych osób zadeklarowała, że nie zaopatrzy się w niezbędny do odbioru 
telewizji cyfrowej sprzęt elektroniczny. Chodzi tu na przykład o specjal-
ny dekoder cyfrowy. Nie jest zaskoczeniem, że taką deklarację można 
było usłyszeć od najsłabiej sytuowanych Polaków.

 17 Stanowisko Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej w sprawie konieczności przyśpieszenia 
i uporządkowania procesu cyfryzacji telewizji w Polsce, Poznań, Warszawa, październik 
2008, s. 5. 

 18 E. Murawska-Najmiec, Wprowadzanie naziemnej telewizji cyfrowej we Francji, Biuletyn 
Informacyjny KRRiT, październik-grudzień 2006, s. 21.

 19 KRRiT, Działalność KRRiT w zakresie wprowadzania naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce, 
Warszawa, kwiecień 2006, s. 18.

 20 Tamże, s. 20.
 21 T. Teluk, TVP na manowcach cyfryzacji, Instytut Globalizacji, styczeń/luty 2009, s. 9.
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Rys. 2. Deklaracja zakupu sprzętu RTV umożliwiającego odbiór sygnału cyfrowego 
(odsetek odpowiedzi twierdzących w zależności od dochodów)

Źródło: 2014 cyfrowa rewolucja, Raport On Board PR, Warszawa, styczeń 2008

W ramach przyjętej strategii zostaną również przedstawione dzia-
łania polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu ogólnopolskiej 
kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat korzyści z procesu cyfry-
zacji, czyli niejako „promocji” tego procesu. Uruchomione zostaną różne 
formy komunikacji: od wysyłania listów do odbiorców, przez założenie 
infolinii, po stworzenie witryny internetowej poświęconej konwersji22.

O tym, że takie działania są potrzebne, świadczy m.in. raport firmy 
On Board PR Ecco Network pt. 2014 cyfrowa rewolucja. Wynika z nie-
go, że Polacy są mało świadomi nadchodzących zmian. Ponad ¾ nasze-
go społeczeństwa nie wie, że w 2013 r. przestanie nadawać tradycyjna 
telewizja i radio.

Rys. 3. Świadomość polskiego społeczeństwa dotycząca wyłączenia emisji telewizji 
analogowej w 2013 r.

Źródło: 2014 cyfrowa rewolucja, Raport On Board PR, Warszawa, styczeń 2008

 22 KRRiT, Strategia państwa dla mediów elektronicznych w Polsce na lata 2005-2020, Warszawa 
2005, s. 122.
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Ponadto w najbliższym czasie zapadną decyzje w sprawie:

zidentyfikowania obszarów, które wymagać będą rozwiązań le- –
gislacyjnych;
określenia docelowego kształtu rynku naziemnych mediów  –
elektronicznych po wyłączeniu nadawania cyfrowego (liczba 
programów darmowych, tematycznych, udział mediów publicz-
nych w ofercie naziemnej, liczba programów wysokiej rozdziel-
czości);
wskazania wytycznych dla przyszłego wykorzystania dywiden- –
dy cyfrowej (tj. częstotliwości zwolnionych w wyniku przejścia 
z nadawania analogowego na cyfrowe w celu zapewniania do-
stępu do podstawowej oferty telewizyjnej).

Jak dotąd opracowany został w Ministerstwie Infrastruktury projekt 
rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla 
urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych naziemnych 
transmisji telewizyjnych, który został ostatecznie uzgodniony na począt-
ku 2009 r. Obecnie podlega on procedurze notyfikacji przez Komisję Eu-
ropejską.

W szczególności przewiduje stosowanie w urządzeniach przeznaczo-
nych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej na obszarze Rzeczypospo-
litej Polskiej bardziej zaawansowanego sposobu kompresji składowej 
video (MPEG-4), co powinno przyczynić się do efektywniejszego wykorzy-
stania zasobów częstotliwościowych.

Ponadto prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej prowadzi postę-
powanie w sprawie rezerwacji częstotliwości z zakresu 470-862 MHz na 
cele rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiowych lub 
telewizyjnych w drugim ogólnopolskim multipleksie DVB-T. 

W lutym 2009 r. przewodniczący KRRiT opublikował ogłoszenie 
o możliwości zmiany koncesji na rozpowszechnianie programów te-
lewizyjnych drogą naziemną w sposób cyfrowy. Ogłoszenie dotyczy 
tzw. pierwszego multipleksu dla potrzeb zapewnienia ciągłości dostępu 
do obecnej naziemnej oferty programowej nadawanej w technice analo-
gowej i jest skierowane do telewizji publicznej oraz posiadaczy koncesji 
analogowych. Przewiduje ono wyłączenie emisji analogowych w czterech 
etapach, przy czym ostatni z nich ma nastąpić nie później niż w dniu 
31 lipca 2013 r. (to oznacza, że do tego terminu powinna zostać odtwo-
rzona w formie cyfrowej cała dostępna obecnie oferta analogowa):

okres przejściowy wdrażania DVB-T w Polsce potrwa od  • 
01.06.2009 r. (rozpoczęcie regularnych emisji DVB-T) do 
31.07.2013 r. (całkowite wyłączenie telewizji analogowej w Pol-
sce);
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rozpoczęcie nadawania programów w ramach pierwszego mul-• 
tipleksu na wybranych obszarach i rozszerzanie emisji cyfrowej 
na obszary sąsiednie;
po stosownym okresie simulcastu• 23 jednoczesne wyłączanie 
emisji analogowej (TVP1, TVP2, TVP3, POLSAT, TVN, TV 4 
i PULS) na wybranych obszarach.

Rys. 4. Okres przejściowy wdrażania DVB-T w Polsce

Źródło: W. Sęga, Cyfryzacja telewizji naziemnej, wyzwania i perspektywy, KIGEiT, Warszawa 
14.01.2009, s. 16

Podsumowując powyższe informacje, można stwierdzić, że Polska 
nie należy do czołówki europejskiej w kwestii przechodzenia na nada-
wanie cyfrowe. Działania w tej materii zostały negatywnie ocenione 
m.in. przez Premiera RP. Druk sejmowy z końca 2008 r., stwierdza, że 
nie wszystko idzie zgodnie z przyjętym planem: „Niestety proces cyfry-
zacji emisji naziemnych i związane z nim wyłączanie telewizji analogo-
wej napotyka wiele trudności, w tym opór działających obecnie na ryn-
ku nadawców komercyjnych i nadawcy publicznego. [...] Między innymi 
z tego powodu nie udało się sfinalizować prac nad nowelizacją strategii 
rządowej dotyczącej przejścia z techniki analogowej na cyfrową w za-
kresie telewizji naziemnej”24.

Obserwując rok 2008, można odnieść wrażenie, że był on stracony 
dla cyfryzacji w krajowym wydaniu. Polska obok Bułgarii i Rumunii była 
najgorzej scyfryzowanym krajem w Europie. I na początku 2009 r. nie-
wiele się w tej kwestii zmieniło, ponieważ wciąż czekamy na prawdziwy 
start nadawania cyfrowego. W przyszłym roku Białoruś będzie w 80 proc. 
pokryta sygnałem telewizji cyfrowej. Już teraz dostęp do naziemnego sy-
gnału cyfrowego na Białorusi jest dwukrotnie większy niż w Polsce25.

 23 Emisji równoległej, analogowo-cyfrowej.
 24 Informacja Rządu na temat aktualnego stanu przygotowań i realizacji programu cyfryzacji 

w Polsce. Druk sejmowy nr 1470, Warszawa 10.12.2008. 
 25 T. Teluk, TVP na manowcach cyfryzacji..., s. 8.
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SUMMARY

The article is about the start of polish digital television. It`s Its 
legal and organisational requirements. According to european 
agreements the switch off of analog television is set for 2012. 
Poland is one of the less digitalized countries in that matter and 
will delay this process for three years. The article contains infor-
mation about how differently european countries approach the 
problem of material help for the poorest social groups (refunda-
tion of tv electronics for digital tv reception). Succes of digital 
process in Poland depends on it. Moreover the article presents 
analysis about how, and if, Poles percept the start of important 
changes in polish television.

KEY WORDS: television in Poland, digitalisation, switch off, set 
top box, strategy
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Nagłówek w sieci. 
Budowa i funkcja nagłówków prasowych na 
przykładzie internetowego portalu miejskiego 
e-sosnowiec.pl

STRESZCZENIE

Artykuł porusza kwestię konstrukcji nagłówków tekstów pra-
sowych tworzonych z myślą o publikacji w internecie. Nagłó-
wek taki, ze względu na specyficzne miejsce publikacji, spełniać 
musi określone (i przedstawione w artykule) wymogi – zarówno 
natury formalnej, jak i merytoryczne. Ostateczna forma prze-
kazu zależeć będzie także od gatunku prasowej wypowiedzi, 
który nagłówkiem jest opatrywany. Jak wykazane zostało na 
przykładzie sosnowieckiego portalu internetowego e-sosnowiec.
pl, dziennikarze inaczej budują nagłówki informacji miejskich, 
a inaczej recenzji filmowych czy cyklicznego felietonu satyrycz-
nego „Kroniki Skryby”. Funkcje nagłówków są zatem ściśle po-
wiązane z intencją autora artykułu (a zatem, mówiąc najogólniej, 
z celem illokucyjnym wyrażanym przez autora w tekście praso-
wym), zachowują także ścisły związek z obranym gatunkiem 
wypowiedzi. Są zatem nagłówki prasowe czymś więcej niż wy-
powiedziami streszczającymi, zajawiającymi i reklamującymi 
tekst główny. Z jednej strony są zatem niezbędną częścią arty-
kułu, z drugiej – przy ich konstruowaniu obowiązuje nadal duża 
swoboda, co daje autorom tekstów możliwość zwrócenia uwagi 
czytelnika i odejścia od twórczej sztampy. Zwłaszcza w medium 
tak dynamicznym, jak internet, pozyskanie czytelnika nagłów-
kiem krótkim, prostym, zrozumiałym, a przy okazji zabawnym, 
jest dla dziennikarza szansą na zaistnienie w sieci.

SŁOWA KLUCZOWE: nagłówek, tytuł, gatunek wypowiedzi, 
dziennikarstwo, językoznawstwo, informacja, publicystyka, 
streszczenie, tabloidyzacja, portal, gra słów, kalambur, poto-
cyzm, norma językowa, zapożyczenie, infotainment
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Nagłówek prasowy, jak podaje Słownik współczesnego języka polskie-
go1, to „wyeksponowany tytuł artykułu w gazecie lub czasopiśmie; wy-
odrębniany napis umieszczany nad tekstem”, a zatem element przy-
ciągający uwagę czytelnika, zawierający myśl lub hasło odnoszące się 
do artykułu. Rola nagłówków wzrosła szczególnie po roku 1990, choć 
one same obecne były już wcześniej. Na przykład w 1939 tytuł jedne-
go z artykułów „Czasu”2 brzmiał: Gdańsk – miasto nie-wolne, a zatem 
w przededniu drugiej wojny światowej skonstruowano nagłówek, który 
nie tylko informuje, ale wykorzystuje, jakże popularną wśród współ-
czesnych dziennikarzy, grę słowną. Kreatywność dziennikarza jest za-
tem tak samo ważna jak możliwości techniczne, a sam nagłówek to nie 
tylko produkt rynkowy, ale także przemyślany kompozycyjnie tekst. 
W zależności od własnego profilu periodyki, a w szczególności dzien-
niki, podając informacje na ten sam temat, budują zaskakująco różne 
nagłówki.

W Słowniku terminologii medialnej 3 nagłówek funkcjonuje jako po-
czątkowy element materiału dziennikarskiego (wypowiedzi dziennikar-
skiej) składający się z tytułu oraz podtytułu lub nadtytułu (definicja 
Wojciecha Furmana). Tytuł to z kolei „istotna, początkowa część każ-
dej publikacji. Tytuł zachęca do lektury i odpowiada treści utworu; 
powinien być lapidarny, ciekawy, celny i treściwy, a przy tym zgodny 
z charakterem środka przekazu, w jakim się ukazuje. Tytuł może być 
równoważnikiem zdania, a także zdaniem pojedynczym lub złożonym. 
W tytule może znaleźć się informacja, komentarz, apel, aluzja lub meta-
fora. Opanowanie sztuki układania dobrych tytułów jest jednym z ele-
mentów mistrzostwa w zawodzie dziennikarza (Wojciech Furman)4.

W tej samej publikacji sprecyzowane są także pozostałe składowe 
nagłówka: nadtytuł i podtytuł. I choć w omawianych w artykule na-
główkach te składniki nie występują (wyjaśnienie przyczyny owego fak-
tu zostanie przedstawione podczas analizy poszczególnych nagłówków 
występujących w e-sosnowiec.pl5), dla potrzeb uporządkowania infor-
macji można sobie pozwolić na poświęcenie im uwagi. Jest zatem nad-

 1 Słownik współczesnego języka polskiego pod red. B. Dunaja, t. 1, Warszawa 2001, s. 555.
 2 „Czas”, 31.VIII.1939, [w:] „Press”, nr 10, Poznań 2002.
 3 Słownik terminologii medialnej pod red. W. Pisarka, Kraków 2006, s. 127.
 4 Tamże, s. 225.
 5 Portal internetowy e-sosnowiec.pl to medium istniejące od lutego 2007 roku. Ma charakter 

informacyjno-publicystyczny. Publikowane w nim teksty dotyczą Sosnowca, portal ma zatem 
charakter medium miejskiego (choć pojawiają się także tematy dotyczące całego Zagłębia 
Dąbrowskiego). Redaktorem naczelnym portalu e-sosnowiec.pl jest Przemysław Ruta. Zespół 
dziennikarski tworzą m.in.: Piotr Celej, Marcin Tulicki, Arkadiusz Kaczor i Magdalena 
Kłobusek. Misją e-sosnowiec jest bieżące informowanie o tym, co dla miasta i jego mieszkańców 
najważniejsze, prezentowanie oblicza Sosnowca z nowej perspektywy. W ciągu pierwszych 
dwóch tygodni działania portalu e-sosnowiec odwiedziło go ponad 7 tys. internautów, 
w tym użytkownicy sieci z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych i Niemiec. 
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tytuł dopełnieniem tytułu, łącznie z nim (oraz, w praktyce niektórych 
redakcji, podtytułem) dając czytelnikowi obraz tego, co znajduje się 
w tekście głównym. Jak tłumaczy Wojciech Furman, „jeśli tytuł jest 
ogólny bądź wiele mówiący, nadtytuł sprowadza czytelnika na ziemię. 
Np. w jednej z gazet po tytule informacji „Wielkie dmuchanie” umiesz-
czono podtytuł „Policja kontrolowała trzeźwość kierowców”6.

Szczególną rolę nagłówka wypowiedzi prasowej podkreśla także Ja-
nina Fras7, wskazując, że obecnie wysoko ceni się dziennikarzy posia-
dających talent, predyspozycje do tworzenia „trafnych, chwytliwych, 
przyciągających uwagę nagłówków (tytułów)”8. Fras powołuje się także 
na wyniki obserwacji Walerego Pisarka przedstawione w jego autor-
skiej monografii tytułu prasowego, wskazując, że kluczową rolę od-
grywa dostosowanie nagłówka do rodzaju opatrywanego nim tekstu. 
Teksty stricte informacyjne powinny zatem posiadać nagłówki zwięźle 
wskazujące najważniejszy element informacji, powinny zawierać zatem 
kluczową informację, rozwijaną następnie w artykule. Z kolei nagłówki 
tekstów publicystycznych wymagają przedstawienia opinii, stanowiska 
autora tekstu, dzięki czemu czytelnik będzie mógł zwrócić uwagę na 
autora, jego opinię i sam temat podlegający ocenie.

Najkrócej rzecz ujmując, po lekturze wskazówek przedstawionych 
przez Walerego Pisarka można wysnuć wniosek, że jaki tekst, taki 
nagłówek. Informację tytułujemy informacyjnie, publicystykę – od-
powiednio – publicystycznie. Tymczasem, w przywołanej w tej sa-
mej publikacji książce Poradnik dla dziennikarzy z Europy Środko-
wej i Wschodniej M.F. Malette’a9, dziennikarz otrzymuje instrukcje, 
nie tyle co do treści, a wymogów formalnych, jakie spełniać powinien 
dobry nagłówek. Najlepsze tytuły zawierać powinny nie więcej niż 
45 liter, a jeśli tytuł jest dwuwierszowy – 32 litery na każdy wiersz. 
Przekroczenie tych norm jest oczywiście dopuszczalne, ale liczyć na-
leży się z niebezpieczeństwem, iż tytuł stanie się przyciężki. Mimo to 
wiele współczesnych redakcji stosuje długie nagłówki (taką politykę 
przyjmuje m.in. „Gazeta Wyborcza”), co zazwyczaj wyraża chęć zawar-
cia w tytule większej ilości informacji. Redaktorzy wychodzą zatem 
nie tyle z założenia, iż nagłówek będzie streszczał to, o czym dzienni-
karz napisze w informacji i zachęcał do jej przeczytania w całości, ile 
raczej że będzie zawierał taki ładunek informacji, jaki tylko jest moż-
liwy do umieszczenia w tej formie, a wszystko to na wypadek, gdyby 
czytelnik w ogóle nie miał ochoty zgłębić tematu. Nagłówki, głównie za 
sprawą tabloidyzacji prasy i dominacji obrazu nad słowem pisanym, 

Administrator zarejestrował także blisko 100 komentarzy czytelników wypowiadających się 
na forum portalu (zebrano w oparciu o informacje wydawcy).

 6 Tamże, s. 127.
 7 Nagłówkom poświęcając rozdział książki Dziennikarski warsztat językowy, Wrocław 2005.
 8 Tamże, s. 114.
 9 M.F. Malette, Poradnik dla dziennikarzy z Europy Środkowej i Wschodniej, 1992, s. 73.
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jakże zauważalną we współczesnych mediach, stanowią często jedyną 
część tekstu prasowego, który podlega lekturze (do tego minimum 
dołącza także lead lub podpisy pod zdjęciami).

Na tym tle szczególną podkategorię należałoby stworzyć dla na-
główków przeznaczonych do publikacji w internecie10. Są one zazwy-
czaj (choć nie zawsze, o czym poniżej) tworzone specjalnie dla publi-
kacji w sieci, czego konsekwencje można obserwować, badając ich 
budowę. Podstawową bowiem różnicą jest sposób, w jaki realizowana 
jest ich podstawowa funkcja: przyciągnięcie uwagi czytelnika i zachę-
cenie go do lektury tekstu głównego. O ile w prasie czytelnik ma przed 
sobą cały tekst opatrzony odpowiednim nagłówkiem, na stronie inter-
netowej ma najczęściej do dyspozycji wyłącznie nagłówek (z linkiem 
przenoszącym na stronę zawierającą pełną treść artykułu), czasem 
jedynie opatrzony zajawką i grafiką.

Jeśli zatem dziennikarz prasowy, poprzez odpowiednią konstruk-
cję nagłówka, zachęca czytelnika, omiatającego wzrokiem powierzch-
nię kolumny gazety, by zatrzymał się przy danym artykule i zechciał 
uważnie przyjrzeć się tekstowi (przeczytać całość, bądź chociaż lead), 
autor tekstu przeznaczonego do publikacji w portalu internetowym 
świadom jest tego, iż czytelnik jego tekstu najprawdopodobniej nicze-
go, poza nagłówkiem, nie widzi – tym bardziej musi starać się, właśnie 
poprzez nagłówek, zaciekawić go. Mówiąc wprost – skłonić go do wy-
konania czynności polegającej na najechaniu myszką na zlinkowany 
nagłówek i kliknięcia prowadzącego do otwarcia artykułu. Dopiero 
bowiem po wykonaniu przez czytelnika tych czynności, jego oczom 
ukazuje się tekst właściwy i może przystąpić do lektury. Ponieważ 
z kolei zasoby internetowych mediów są znacznie obszerniejsze niż te, 
które czytelnik znajduje w jednym numerze gazety, a dostęp do nich 
jest łatwiejszy niż w przypadku prasy tradycyjnej (nie trzeba przeglą-
dać całych stron, wystarczy sprawdzić nagłówki), a także (w więk-
szości przypadków) darmowy, przed dziennikarzem tworzącym tekst 
do publikacji w internecie stawia się zadanie opatrzenia artykułu ta-
kim nagłówiem, który skłoni czytelnika do wyboru jego wypowiedzi 
i przedłożenia jej ponad wytwory konkurencyjne.

Uwaga odbiorcy komunikatu to wszak troska wszystkich, którzy 
zabierają głos publicznie, a skuteczność przekazu występuje tylko 
wtedy, kiedy odbiorca zechce się z nim zapoznać11. Kiedy autorem 
jest dziennikarz medium internetowego, wyrazem wpomnianej troski 
powinien być odpowiednio skonstruowany nagłówek.

 10 O specyfice tworzenia tekstów z przeznaczeniem do publikacji w internecie pisze m.in. Leszek 
Olszański w książce Dziennikarstwo internetowe (szczególnie w rozdziale Zasady redagowania 
artykułów internetowych, s. 75-138), Warszawa 2006.

 11 Kwesię tę uznaje za kluczową m.in. Walery Pisarek, podejmując ją już we wstępie (s. 9) Nowej 
retoryki dziennikarskiej, Kraków 2002.
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Nagłówek wypowiedzi prasowej jest niezwykle ważny, dlatego że to 
dzięki niemu wybieramy jakiś tekst dziennikarski spośród innych. To 
on wpływa na świadomy wybór lektury, ponieważ – jak pisze Walery 
Pisarek, autor pierwszej monografii dotyczącej nagłówków prasowych – 
tytuł „jest oknem wystawowym wypowiedzi wydrukowanej: informuje 
o towarze i zachęca do jego nabycia”12.

Nie oznacza to jednak, iż walka o czytelnika jest jedynym wy-
znacznikiem, który przyjmuje dziennikarz, tworząc nagłówek swojego 
artykułu. Warto już za wstępie rozważań o przyczynach zróżnicowa-
nia budowy poszczególnych realizacji wspomnieć o drugim, nie mniej 
ważnym odbiorcy tekstu – redaktorze naczelnym, bądź prowadzącym 
dany periodyk. Bo, choć wielokrotnie w teoretycznych rozważaniach 
przyjmuje się, że nadawca podczas procesu tworzenia tekstu ma czynić 
to z myślą o czytelniku, praktycy zwracają uwagę na rolę redaktorów 
decydujących o ostatecznym kształcie artykułu. Bez znajomości prefe-
rencji redakcji, wyznaczanych przez przełożonych dziennikarzy, nawet 
innowacyjny i ciekawy językowo nagłówek nie ma racji bytu.

Przed przejściem do analizy konkretnych nagłówków, należy doko-
nać pewnych wyjaśnień terminologicznych. Z przedstawionych powy-
żej definicji, szczególnie zaś z definicji Wojciecha Furmana13 wynika, 
iż pojęcie nagłówka prasowego nie jest tożsame z tytułem. W artykule 
używane jest jednak pojęcie nagłówka (i to mimo faktu, iż w badanych 
nagłówkach internetowego portalu e-sosnowiec.pl nie występują ani 
nadtytuły, ani podtytuły, uważane za elementy nagłówka), głównie ze 
względu na funkcję, jaką spełniają w medium internetowym. Pojęcie 
„tytuł” jest bowiem bardziej ogólne, odpowiadające nie tylko tekstom 
dziennikarskim, w przypadku zaś nagłówków internetowych nazwa ta 
jest dalece bardziej fortunna (choćby ze względu na oznaczenie daty, 
które występuje przy każdym nagłówku w e-sosnowiec.pl, a nie można 
go przecież uznać za tytuł).

Specyfika nagłówków przeznaczonych do publikacji w internecie 
omówiona zostanie na podstawie tytułów występujących w interneto-
wym portalu miasta Sosnowca. Analiza i obserwacja sposobu, w jaki 
dziennikarze tegoż medium budują nagłówki do swoich artykułów bę-
dzie podstawą do ich klasyfikacji, a także wykazania zasad, według któ-
rych owe nagłówki są tworzone i funkcjonują w sieci. Podstawą obser-
wacji jest zbiór 82 nagłówków wybranych spośród najpoczytniejszych 
rubryk medium. I tak, w ramach zbioru 82 nagłówków wyróżnić można, 
przyjmując matematyczną nomenklaturę, 7 podzbiorów. Najszerzej re-
prezentowane są te rubryki, które są najczęściej aktualizowane i przy-

 12 W. Pisarek, Poznać prasę po nagłówkach! Nagłówek wypowiedzi prasowej w oświetleniu 
lingwistycznym, Kraków 1967, cyt. za: M. Ślawska, Tytuł – najmniejszy tekst prasowy, 
[w:] „Rocznik Prasoznawczy” II/2008, s. 117.

 13 Słownik terminologii medialnej pod red. W. Pisarka, Kraków 2006, s. 127.
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ciągają zainteresowanie czytelników. Są to dwie rubryki o charakterze 
informacyjnym: informacje oraz przegląd prasy. W tym przypadku ana-
lizie poddano po 20 nagłówków, które ukazały się w e-sosnowiec.pl od 
25 września do 9 października 2009 roku. Dla dopełnienia wybrano po 
6 reprezentantów z rubryk: kultura i nauka oraz sport i rekreacja. Po-
nieważ portal składa się zasadniczo z dziennika (są jego elementami ru-
bryki wymienione powyżej) oraz tygodnika (teksty aktualizowane w każ-
dy poniedziałek, podzielone tematycznie na rubryki: temat tygodnia, 
felieton, recenzja, zielone Zagłębie, historie z lamusa, kroniki Skryby, 
literackie Zagłębie), wybrano także po 10 nagłówków z najpoczytniej-
szych rubryk tygodnika. W analizowanym materiale znalazły się zatem 
nagłówki z rubryk: felieton, recenzja i kroniki Skryby.

Rys. 1. Screenshot strony głównej portalu e-sosnowiec.pl
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14 M.F. Malette, op. cit, 1992, s. 73. 
7

Dzięki tak dobranej grupie reprezentantów będzie możliwa analiza 
zarówno tekstów informacyjnych, jak i publicystycznych, tekstów wła-
snych oraz przedruków z internetowych portali największych mediów 
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w regionie („Gazety Wyborczej Katowice” i „Polski Dziennika Zachod-
niego”), tekstów o charakterze newsowym, jak i problemowych, a na-
wet satyrycznych.

Gdyby za wyznacznik prawidłowo skonstruowanego nagłówka 
przyjąć wymóg zawarty w Poradniku dla dziennikarzy z Europy Środ-
kowej i Wschodniej14, okazałoby się, że wszystkie teksty własne por-
talu e-sosnowiec.pl spełniają warunki formalne, przez autora wyłusz-
czone – mieszczą się zawsze w jednym wierszu i nie przekraczają 45 
liter. Polityka redakcji w tym względzie jest jasna – nagłówki mają być 
jak najbardziej skondensowane i to nie tylko ze względów merytorycz-
nych, ale i kompozycyjnych. Widać to zwłaszcza w części tygodnika – 
nagłówki tekstów tam zamieszczanych składają się z jednego, dwóch, 
bądź góra trzech-czterech słów. W żadnym z analizowanych tytułów 
nie występuje nagłówek dłuższy, a zaznaczyć trzeba, iż dominują na-
główki dwuwyrazowe (18 na 30 nagłówków z rubryki recenzja, felieton 
i kroniki Skryby).

Podobną tendencję obserwuje się w przypadku analizy nagłówków 
dziennikowej części portalu. Ze względu jednak na większą powierzch-
nię, jaką zająć może na stronie głównej nagłówek informacji oraz na 
charakter rubryk (głównie newsy, teksty interwencyjne, informacje, rza-
dziej artykuły problemowe), redakcja w dążeniu do kondensacji treści 
w nagłówkach jest w tym przypadku nieco mniej rygorystyczna. Mimo to 
żaden z analizowanych nagłówków nie składa się z większej ilości liter 
niż 40. Co ciekawe, dłuższe są nagłówki tekstów przedrukowywanych 
z internetowych wersji gazet. W tekstach własnych publikowanych przez 
dziennikarzy portalu tylko 8 na 20 nagłówków przekracza barierę 20 
liter, zaś w przypadku analizy długości nagłówków tekstów w rubryce 
przegląd prasy liczba ta wzrasta dwukrotnie. Najdłuższy nagłówek tek-
stu własnego składa się z kolei z 31 liter (tu różnica między długością 
nagłówków w porównaniu z przedrukami jest niewielka, gdyż nagłówek 
najdłuższy liczy 32 litery), najkrótszy z 13 (w przypadku przeglądu pra-
sy: 14). Warto jednak od razu zaznaczyć, iż w sytuacji, gdy nagłówek 
artykułu zamieszczanego w przeglądzie prasy przekracza długość po-
zwalającą zamieścić go w jednej linii tekstu, zostaje redagowany. Stąd 
wniosek, iż w przypadku redakcji e-sosnowiec.pl wymóg kondensacji 
nagłówka do jednego wersu jest zasadą sztywną, od której nie ma od-
stępstwa i to nawet kosztem ingerencji w tekst dziennikarza innego me-
dium.

Internetowe nagłówki w portalu e-sosnowiec.pl są jednak nie tylko 
lapidarne ale, w zależności od tekstu, do którego powstają, tworzą spe-
cyficzne wyrażenia językowe. W tworzeniu tytułów dziennikarze sięgają 
po potocyzmy, gry językowe, tytuły dzieł literackich lub ich parafrazy, 

 14 M.F. Malette, op. cit., 1992, s. 73.
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nawiązania do przysłów, tytułów programów rozrywkowych, zdarza-
ją się także kalambury.

Najczęściej reprezentowaną grupą wśród badanych nagłówków są 
tytuły, których nadrzędną funkcją jest informowanie o opisywanym 
wydarzeniu. Tego typu nagłówki pojawiają się najczęściej w informa-
cyjnej części portalu (dominują rubryki informacje i przegląd prasy). 
Są to zazwyczaj nagłówki opisujące najważniejszy wątek tekstu. Stąd 
w badanym materiale znalazły się takie nagłówki, jak: „Gaudeamus 
po raz 13”, „Włodzimierz Wójcik nagrodzony”, „Nordalia w Sosnowcu”, 
„Sąd apelacyjny podwyższył karę”, „Cztery weekendy trwała gra miej-
ska”, „Potencjalni zabójcy zatrzymani”, „Baza hotelowa i Aquapark”.

Ciekawą podkategorię tego typu tytułów stanowią nagłówki, choć 
informacyjne, to jednak w specyficzny sposób. Dziennikarze z upodoba-
niem stosują w nich zdania w trybie rozkazującym (druga osoba liczby 
pojedynczej), lub w trzeciej osobie czasu przeszłego, ale w stronie czyn-
nej. Nagromadzenie tego typu wyrażeń tłumaczyć można chęcią wy-
warcia wpływu na czytelnika (perswazyjność widać szczególnie w uży-
ciu trybu rozkazującego w nagłówkach: „Zostaw noworodka w oknie. 
Przeżyje”, „Głosuj na zagłębiowskie projekty”), bądź bezpśredniego doń 
dotarcia („Puszczają zakaz z dymkiem”, „Umorzyli sprawę zniszczonych 
samochodów”, „Wpadli za »prochy«, „Jak oni wysyłają…”, „Nie dali so-
bie szansy”). „Czytelnikowi dostarcza się satysfakcji z rozszyfrowania 
w ten sposób zakodowanej informacji i przede wszystkim stwarza więź 
między nadawcą i odbiorcą, dając do zrozumienia, że należą do wspól-
nego kręgu kulturowego”15.

Nawet do nagłówków informacyjnych trafiają duże ilości leksyki po-
tocznej, nawet slangowej, co jest – z jednej storny – przejawem tablo-
idyzacji mediów, z drugiej zaś odpowiada specyfice internetowego prze-
kazu, gdzie standardy narzuca żargon młodzieżowy i swoistość języka 
internetowego – skłaniającego się ku potoczności, odrzucającego języ-
kowe normy i operującego specyficzną leksyką. W takim środowisku, 
nawet przekaz dziennikarski sprostać musi przyzwyczajeniom odbiorcy 
materiałów prasowych. Ponieważ zaś dziennikarze zdają sobie spra-
wę z preferencji lingwistycznych swoich czytelników, starają się im za-
dośćuczynić, tworząc m.in. przyciągające uwagę, atrakcyjne nagłówki. 
Jak mawiają dziennikarze, chodzi o to, by „być bliżej ludzi”. Jeśli jako 
kryterium wspomnianej bliskości przyjąć nagromadzenie leksyki po-
tocznej, nagłówkom internetowym owa sztuka się udaje. Wśród bada-
nych nagłówków (poruszając się jedynie w obrębie informacyjnej części 
artykułów zamieszczonych w portalu e-sosnowiec.pl) odnaleziono ta-
kie oto przykłady dowodzące kolokwializacji języka: „Puszczają zakaz 
z dymkiem”, „Wpadli za „prochy”, „Stadion z kasy miasta”, „Stówka 
i cztery punkty”, „Jak miasto nie kupi, to policja nie ma”.

 15 I. Kamińska-Szmaj, Słowa na wolności, Wrocław 2001, s. 66.
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Szczególną podkategorię wypadałoby utworzyć dla nagłówków za-
wierających słownictwo obce. Zapożyczenia, choć nie tak modne jak 
kilka, klikanaście lat temu, wciąż występują, także w prasowych na-
główkach. Są jednak używane wtedy, kiedy wzmacniają siłę przekazu 
(nie jest to zatem jedynie zabieg poprawiający efektowność konstru-
owanego tekstu). Na przykład nagłówek „Na show jeszcze poczekamy” 
zawiera anglicyzm „show”, aby podkreślić teatralność i sztuczność za-
chowania sosnowieckich radnych, którzy (wykorzystując technologię 
nadawania obrad z sesji rady miejskiej) wykorzystują możliwość bez-
pośredniego dotarcia do wyborców, zamieniając obrady rady w rozryw-
kę podobną do telewizyjnych talk-show, czyli obcej formule programu, 
która na polski grunt została zaadaptowana z formatu amerykańskie-
go (stąd anglicyzm). Podobnie, użycie w tytule recenzji filmu „Bękarty 
wojny” w reżyserii Quentina Tarantino „Hitler kaput” nie tylko zdradza 
czytelnikowi, że jednym z bohaterów filmu jest Adolf Hitler (więcej na-
wet, że u Tarantino Hitler umiera), ale także bezpośrednio nawiązuje 
do miejsca i czasu akcji filmu – „Bękarty wojny” są przecież wariacją na 
temat walk aliantów z nazistami podczas II wojny światowej.

Cytaty i parafrazy to jedne z popularniejszych środków, po które 
sięgają dziennikarze, by uatrakcyjnić nagłówek swoich tekstów. W ma-
teriale zgromadzonym na potrzeby tego artykułu odnaleziono zarówno 
cytaty, jak i parafrazy. Są one z lubością używane, zwłaszcza w odnie-
sieniu do tekstów publicystycznych, szczególnie felietonów i recenzji. 
Z garnituru wzroców dziennikarze wybierają zwłaszcza tytuły zaczerp-
nięte z literatury, świata mediów, rozrywki, kultury popularnej. Dzien-
nikarze piszą zatem „Jak oni wysyłają?” (parafraza tytułu programu 
rozrywkowego „Jak oni śpiewają”), „Moda na sukces” (tytuł najpopular-
niejszej na świecie opery mydlanej użyty ironicznie dla zrecenzowania 
polskiej komedii romantycznej „Miłość na wybiegu”), „Wybudowałem 
pomnik” – ironiczne wykorzystanie cytatu z Horacego, „Barwy kampa-
nii” – użycie tytułu filmu w felietonie dla zobrazowania potyczek polity-
ków samorządowych w walce o reelekcję.

Są w analizowanych nagłówkach także gry słowne (i językowe). 
Towarzysząc najczęściej cotygodniowym tekstom publicystycznym (fe-
lietonom i kronikom Skryby), mają czytelników rozbawić i zachęcić 
do lektury, a przy okazji wykazać, iż autorzy tekstów to dziennikarze 
obdarzeni lekkim piórem i dużą kreatywnością. Jak choćby autor (w 
zamyśle rubryki kronik Skryby autor pozostaje utajniony – redakcja ni-
gdy nie zdradza, kto stoi za cyklem żartobliwych felietonów, nie wiado-
mo nawet, czy kronikę tworzy jedna czy więcej osób) tekstu zatytuowa-
nego „Totto lotto”, opowiadającego o fikcyjnym zakładzie dokonanym 
przez króla grodu Jodłowiec. Nagłówek nawiązuje zatem bezpośrednio 
do tematu felietonu, jednak sam w sobie także stanowi językową łami-
główkę. Z jednej strony czytelnik zdaje sobie sprawę z tego, iż autor na-
wiązuje do zakładów totolotka, z drugiej przewrotny tytuł wykorzystuje 
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rytm i rym, a dodatkowo opiera się na skojarzeniu z rekalmą zakładów 
specjalnych, której slogan brzmiał „teraz to mi to lotto”. Grą słów po-
służył się także autor felietonu zatytuowanego „Swobodny Swoboda”, 
„Kazimierz Cezar”, „Aleja wiejska”, „Kobiety w procentach”, „Polsko- 
-czeski film”.

Gra słowem może być prezentowana także przez tekst opierają-
cy się głównie na grze formą. „Ch@mstwo w necie” to tytuł felietonu 
opisujący praktykę zjadliwego, złośliwego, wulgarnego komentowania 
tekstów dziennikarskich w internecie, które opiera się głównie na oso-
bistych atakach wobec bohaterów artykułów bądź innych komentują-
cych. Tytuł odzwierciedla zatem temat felietonu i jest zapisany w takiej 
formie, w jakiej występują często notatki użytkowników sieci www. Jest 
i zabawa grafiką, i użycie potocznego określenia internetu.

W mediach internetowych, jak w lustrze, przeglądają się mody 
i tendencje współczesnego warsztatu dziennikarskiego. Przemiany do-
sięgają także sposobu tworzenia prasowych nagłówków i funkcji, jaką 
spełniają one w procesie kmunikacji na linii autor – czytelnik. Na ile 
współczesne nagłówki są jeszcze komunikatami streszczającymi i zaja-
wiającymi opisywane wydarzenie? W epoce, gdy nawet w konserwatyw-
nych mediach drukowanych przyjmuje się zasadę informowania przez 
rozrywkę (czyli infotainment), a styl dziennikarskiej wypowiedzi dryfuje 
od literackiego do potocznego, nietrudno o złamanie granicy między in-
formowaniem a wprowadzaniem oceny. Stąd, prezentowana wcześniej, 
zasada o przydawaniu nagłówkom tekstów informacyjnych dominują-
cej funkcji informacyjnej, a publicystycznych – wprowadzającej ocenę, 
nie znajduje uzasadnienia w prezentowanym zestawieniu nagłówków 
internetowego portalu miejskiego e-sosnowiec.pl.

Współcześnie nagminnie obserwuje się tendencję do przydawania 
nagłówkom nie tylko roli nośnika informacji, ale także emocji. Dobry 
nagłówek ma przyciągać, intrygować, bawić, nawet szokować. Ma w jak 
najbardziej zaskakujący i dowcipny sposób komentować rzeczywistość. 
Zwłaszcza w przypadku tekstów publicystycznych nagłówek wykorzy-
stuje aluzyjność i niejednoznaczność, prowokuje, skłania do refleksji, 
polemiki. Chodzi o to, aby jak najbardziej zbliżyć się do czytelnika. 
Stworzyć między nim a autorem więź, pozyskać go i na stałe zatrzy-
mać. Oczywiście, dziennikarz nie stawia przed sobą takiego zadania 
dla samej tylko glorii i chwały – taki stan rzeczy ma przecież realne od-
zwierciedlenie w statystykach wejść na daną stronę internetową, ilości 
kliknięć na dany link do artykułu, liczbie jego odsłon (rośnie zwłasz-
cza w przypadku artykułów polemicznych opatrzonych możliwością 
umieszczania komentarzy – zaangażowani w sprawę czytelnicy potrafią 
kilkakrotnie wracać do tego samego tekstu, by zabrać głos w debacie 
z pozostałymi odbiorcami dziennikarskiego materiału, czy też z jego 
autorem), a ostatecznie decydują o wpływach pochodzących z reklam.
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Skoro media internetowe są globalnie dostępne, korzystanie z za-
wartych w nich treści bezpłatne, a konkurencja dużo liczebniejsza niż 
w przypadku mediów tradycyjnych, nie powinna dziwić chęć wyjścia 
naprzeciw oczekiwaniom odbiorców, nawet kosztem szacunku dla języ-
kowej normy. W internecie to nie ogólnie przyjęta norma jest wyznacz-
nikiem poprawności. Język sieci www wykazuje bardzo silną dążność 
do potocyzacji, lapidarności, bezpośredniości. Internet to królestwo 
uzusu, gdzie zasady ustalane są przez użytkowników i podlegają cią-
głym modyfikacjom. To dziennikarze, pracujący w tych specyficznych 
warunkach, decydują, na ile są w stanie pozostać przy tradycyjnym 
podziale na informacyjną (deskryptywną) i pragmatyczną (perswazyjną 
lub ekspresywną) ich funkcję, na ile zaś porzucić go dla wywołania za-
interesoania ze stony czytelnika i zadośćuczynienia chęci wywierania 
nań wpływu. Jak wykazują badania konkretnych nagłówków, domi-
nanta fukcji pragmatycznej jest coraz wyraźniej zauważalna.

Indeks nagłówków:

1. Informacje 28.09. – 9.10.2009

Puszczają zakaz z dymkiem 22
Umorzyli sprawę zniszczonych samochodów 36
Wpadli za „prochy” 15
Wielobarwna tożsamość Zagłębia 28
Rusza budowa Centrum Opieki nad Matką 31
Seniorzy kształcą się dalej… 24
Zagłębiowska wieś na… Syberii 25
„Gaudeamus” po raz 13 16
Stadion z kasy miasta 18
Włodzimierz Wójcik nagrodzony 27
Jaka ta Silesia? 13
Dzieciaki z indeksami 19
Napad na listonosza 17
Jak oni wysyłają… 14
Nordalia w Sosnowcu 17
Remont po remoncie 16
Ruch – Słowo – Barwa – Dźwięk 20
Na show jeszcze poczekamy 22
Tłok przy monitorze 17
Stówka i cztery punkty 19



116 ROCZNIK PRASOZNAWCZY Komunikaty i materiały

2. Przegląd prasy 25.09 – 09.10 2009

Wojna zagłębiowsko-śląska ciągle trwa 32
Nordalia ósmy raz 15
Nie dali sobie szansy 18
Sąd apelacyjny podwyższył karę 27
Umowa podpisana 14
Żółte serce zakwitnie wiosną 25
Utrudniają życie pacjentom? 24
Głosuj na zagłębiowskie projekty 29
Jak miasto nie kupi, to policja nie ma 30
Chcesz bierzmowania? A masz indeks? 28
Bądź lepszy dla psa 16
Szpital uratowany 16
Nie doczekał się Cyfry plus 23
Cztery weekendy trwała gra miejska 30
Baza hotelowa i Aquapark 21
Potencjalni zabójcy zatrzymani 28
Sądne dni laptopa 15
Zarząd ulic i dróg to kierowcy wróg? 29
Przeleżały ponad 20 lat 20
Zostaw noworodka w oknie. Przeżyje 29

3. Kultura

Gotowanie w USA. WYGRAJ BILET DO KINA!
„Vatel” już dziś
Kiepura Fest Sosnowiec
Więcej czasu dla fanów fotografii
Warszaty teatralne
Mąż z przypadku

4. Sport

Zagłębie kontra Polonia
Zdobyli Baranią Górę
Juliusz pokonany!
Owocny początek sezonu
Na Baranią!
Druga lokata młodzików
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5. Felieton

Swobodny Swoboda
Aleja wiejska
Do trzech razy sztuka?
Przeniesione priorytety?
Kazimierz Cezar
Ch@amstwo w necie
Barwy kampanii
Kobiety w procentach
Wybudowałem pomnik
Jak oni pracują?

6. Recenzja

Pestki i wióry
W objęciach Almodovara
Wyrolowana śmiertka
Hitler Kaput!
Śnieżka na dobry początek
Moda na sukces
Pogrubiony Denzel
Polsko-czeski film
Kac nad kacami
Kiczowate kefi

7. Kroniki skryby

TV Jodłowiec
Zakłady specjalne
Czerwona latarnia
Marsz po koronę
Błotne królestwo
Szybki i wściekły
Bar Eldorado
Totto lotto
Diabelska gra
Msza
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SUMMARY

This article brings up issue of press headlines constructed for 
publishing on the web. Because of the location, that kind of he-
adline has to satisfy specific – formal and essential - require-
ments (indicated below). Final message depends also on state-
ment’s genre. Researching the contents collected from headlines 
published in e-sosnowiec.pl – leading web portal of Sosnowiec, 
Poland (Internet address: www.e-sosnowiec.pl) author shows, 
that journalists construct news headlines different than review 
or satire paragraph “Scribe’s weekly essay”. Headline is related 
to discourse function (and it’s purpose) and genre, chosen by 
the journalist writing the article for readers. Press headlines are 
more than summaries, advertisements or announcements of the 
articles. On the one hand there is an obligation of making headli-
nes for press texts, on the other, journalist has a lot of discretion 
while writing. That’s why good headline gives sender possibility 
to call receiver’s attention to the text (away from stereotype pat-
tern). Writing clear, understandable, short, but also entertaining 
headline can be the best way to make the text noticed and va-
lued by readers.

KEY WORDS: headline, title, genre of discourse, journalism, 
linguistics, information, publicism, brief, tabloidization, portal, 
play on words, quiddity, colloquialism, norm of language, bor-
rowing, infotainment
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Jolanta Dzierżyńska

Częstochowska prasa reklamowa 
i bezpłatna – ekonomiczny 
wymiar lokalnego rynku 
prasowego

STRESZCZENIE

Autorka dokonała analizy rynku prasy reklamowej i bezpłatnej 
wydawanej w Częstochowie po 1989 roku. Doszła do przeko-
nania, że częstochowski rynek reklamowy jest ubogi. Wpływy 
z reklam pozyskiwane jedynie od lokalnych przedsiębiorców 
i handlowców były zbyt niskie, aby utrzymać kilkanaście ty-
tułów prasowych. Wielkość tych wpływów zmalała wraz z li-
kwidacją województwa częstochowskiego (w 1999 r.), co w do-
datku zbiegło się w czasie z okresem stagnacji gospodarczej. 
Nawet jednak i wcześniej częstochowskie gazety rzadko kiedy 
przekraczały próg opłacalności.
Lokalni przedsiębiorcy nie są w stanie udźwignąć kosztów in-
westycji medialnych i ponosić ryzyka finansowania nowych ty-
tułów. Dlatego też, wbrew pozornej obfitości, czasopiśmiennic-
two lokalne karleje. Na rynku utrzymują się jedynie czasopisma 
kryptoreklamowe lub subsydiowane przez organa administracji 
państwowej i samorządowej lub różnorodne organizacje poli-
tyczne i fundacje. Tacy wydawcy zwykle nie dbają o szatę gra-
ficzną swych czasopism, nie organizują hojnie nagradzanych 
konkursów, nie stać ich na przedsięwzięcia promocyjne. Ogra-
nicza to krąg potencjalnych czytelników i sprawia wrażenie, że 
informacja lokalna nie ma swych odbiorców, a to z kolei odstra-
sza potencjalnych inwestorów. W sumie więc rynek okazał się 
wrogiem prasy lokalnej.

SLOWA KLUCZOWE: Częstochowa, rynek prasowy, prasa 
lokalna

Prasa reklamowa, której początki sięgają w Polsce XVIII wieku, i która 
intensywny rozwój przeżywała w okresie międzywojennym, przestała 
istnieć w latach PRL. Socjalistyczna gospodarka niedoboru w zasadzie 
obywała się bez zabiegów marketingowych, a działy reklam w gaze-
tach codziennych i czasopismach zdominowane były przez ogłoszenia 
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drobne osób prywatnych i nekrologi. Prasa reklamowa ożyła dopiero 
na początku lat 90. ubiegłego wieku po wprowadzeniu mechanizmów 
gospodarki rynkowej.

Pierwszymi wydawcami gazet reklamowych w Częstochowie po 
1989 roku byli lokalni przedsiębiorcy i firmy handlowe. Traktowali 
oni działalność wydawniczą jako uzupełnienie aktywności bizneso-
wej w innych dziedzinach i mieli nadzieję na zarobienie dużych pie-
niędzy na rodzącym się rynku reklamy. Brak doświadczenia w kwe-
stiach wydawniczych, a przede wszystkim trudności w kolportażu 
pism reklamowych1 sprawiły, że te nadzieje okazywały się płonne. 
Nie bez znaczenia był również fakt, że do walki o wpływy reklamowe 
przystąpiły wkrótce wszystkie istniejące i nowo zakładane lokalne 
tytuły prasowe, w tym zwłaszcza dzienniki. Konkurencja z ich strony 
była tak silna, że spośród 25 tytułów prasy reklamowej w Częstocho-
wie dłużej niż rok przetrwało zaledwie kilka. Najbardziej płodny dla 
prasy reklamowej był rok 1992, kiedy to na rynku lokalnym funkcjo-
nowało 11 pism oferujących reklamę. Najdłużej z nich funkcjonował 
„Goniec Reklamowy”, wydawany przez rodzinę Zimmermanów, po-
czątkowo w nakładzie 30 tys., a później 10 tys. egz. oraz „Wyciecz-
kowicz” zawierający ofertę lokalnych biur podróży, edytowany przez 
częstochowski oddział COIT. 

Silna konkurencja na rynku reklamy ze strony dzienników lokal-
nych w końcu XX w. i symptomy stagnacji gospodarczej widoczne 
u progu XXI wieku spowodowały, że liczba pism reklamowych znacz-
nie się zmniejszyła. Zjawisko to było szczególnie widoczne w latach 
1997 – 2003. Wydawanie prasy reklamowej w Częstochowie stało się 
domeną wyspecjalizowanych agencji reklamowych, a jej kolportaż 
nabrał cech profesjonalizmu. Prym wiodły tu firma „Timpress”, wy-
dająca tygodnik „Częstochowska Gazeta Ogłoszeniowa Pośrednik” 
oraz „BIG-DUO Informacja Gospodarcza”, edytująca roczniki „Ka-
talog Motoryzacyjny” i „Informator Medyczny” oraz dwumiesięcznik 
„Informator Gospodarczy”. Na krótko, w latach 2004 – 2006, na ryn-
ku tym zaistniał częstochowski oddział Poczty Polskiej. Korzystając 
z dostępu do skrzynek pocztowych mieszkańców Częstochowy, kol-
portował on w nakładzie 110 tys. egz. wydawaną przez siebie „Pocz-
tową Gazetę Reklamową”. Szczegółowe informacje o częstochowskich 
pismach reklamowych zawiera poniższe zestawienie.

 1 Dystrybucja gazet reklamowych poprzez ich bezpłatne rozdawnictwo w sklepach, hurtowniach 
i punktach usługowych nie podlegała żadnej kontroli i była na ogół nieefektywna.
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Tabela 1. Wykaz pism reklamowych w Częstochowie i okres ich wydawania

Tytuł 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997-
2000

2001- 
2003

2004- 
2007

Przegląd Jurajski x

Częstochowski Serwis
Ogłoszeniowy

x

Goniec Reklamowy x x x x x x x

Auto-Foto Ogłoszenia x x

Elita x x

Nowy Image x

Gazeta Reklamowa x x

Twój Sukces x

Wycieczkowicz x x x x

Częstochowa x

Częstochowski
Biznes-Serwice

x

Gazeta Reklamowa 
Biznes

x

Infoelita x

Nowa Kurenda x x

Żółte Kartki x

Informator  
Gospodarczy BIG

x x x x x x x

Callida x x x

IBV Promocje x x

Informator Handlowy
Zaopatrzeniowiec

x

Merkuriusz Kupiecki x

Częstochowski  
Miesięcznik Budowlany

x

Pośrednik x x x x

Informator  
Medyczny BIG

x x

Katalog  
Motoryzacyjny BIG

x

Pocztowa Gazeta Re-
klamowa

x

Razem 3 6 11 5 7 5 4 2 3 5

Źródło: Opracowanie własne



122 ROCZNIK PRASOZNAWCZY Komunikaty i materiały

Płytkość lokalnego rynku reklamowego powodowała, że firmy wyda-
jące prasę reklamową poszukiwały dostawców ogłoszeń poza obszarem 
częstochowskim, w regionach łódzkim, piotrkowskim oraz na Śląsku. 
„BIG-DUO” miało oddziały w Katowicach i Piotrkowie Trybunalskim, 
a „Timpress” w Opolu. Obie firmy uruchomły też ogólnopolskie serwisy 
reklamowe w internecie2.

Jak już wspomniano, największą konkurencją dla wydawców pra-
sy reklamowej były gazety i czasopisma, dla których wpływy z reklam 
i ogłoszeń stanowiły podstawę rozwoju, albo wręcz sprawnego funk-
cjonowania. Wzrost znaczenia reklamy dla prasy codziennej i zmia-
na struktury przychodów gazet3 przyczyniły się do zwiększenia liczby 
stron zawierających inseraty i powstania licznych dodatków kierowa-
nych do atrakcyjnych pod względem reklamowym grup odbiorców. 
Zjawisko to, widoczne doskonale na przykładzie dzienników lokal-
nych w Częstochowie, obrazuje również kiedy poszczególne redakcje 
dokonały profesjonalizacji swojej działalności reklamowej oraz jaki 
to miało wpływ na ich pozycję na rynku reklamowym i czytelniczym. 
Dane na ten temat zawarto w tabeli 2.

Tabela 2. Udział stron reklamowych i ogłoszeniowych w ogólnej liczbie stron za-
wierających informacje lokalne w %

1990 1995 2000 2005 2007

Gazeta Wyborcza Częstochowa - 58 61 55 56

Dziennik Częstochowski 24 Godziny 5 15 - - -

Życie Częstochowy 29 19 45 - -

Dziennik Zachodni - 2,5 8 21 16

Trybuna Śląska - 5,5 9 - -

Życie Częstochowskie - - - 54 52

Źródło: Opracowanie własne

Na przełomie lat 80. i 90. dominującą pozycję na rynku reklamy, 
zwłaszcza ogłoszeń drobnych, miało „Życie Częstochowy”, najpopu-
larniejszy w owym czasie dziennik lokalny. Mutacje katowickich gazet 
„Trybuny Śląskiej” i „Dziennika Zachodniego”, mimo wysokiej sprze-
daży egzemplarzowej, nie cieszyły się zainteresowaniem ogłoszenio-
dawców, gdyż lokalne inseraty ukazywały się w nich z dużym opóź-
nieniem i tylko w wybrane dni tygodnia, albo ginęły wśród ogłoszeń 

 2 Por. www.posrednik.pl oraz www.bigduo.pl.
 3 Za przykład zmiany struktury dochodów wydawnictw prasowych posłużyć może „Dziennik 

Polski”, w którym wpływy reklamowe w 1988 r. stanowiły niespełna 28% dochodów,  
a w 1998 – ponad 70%. H. Siwek, Uwarunkowania ekonomiczne [funkcjonowanie prasy 
polskiej w latach 80.], „Zeszyty Prasoznawcze” 1991, nr 1-2.
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z innych regionów na ogólnych stronach tych dzienników4. „Stare” 
lokalne tytuły zdawały się zresztą nie dostrzegać boomu na rynku 
reklamy w początkach lat 90. i nie rozpoczęły aktywnej akwizycji re-
klam, ograniczając się do utrzymywania w swoich strukturach jed-
noosobowych biur ogłoszeń drobnych. Sytuacja ta uległa zasadniczej 
zmianie po wejściu na lokalny rynek prasowy mutacji „Gazety Wy-
borczej”. „Gazeta w Częstochowie” rozpoczęła swą działalność jako 
wydawnictwo reklamowe. Przez pierwsze trzy miesiące wychodziła 
jako cztery kolumny ogłoszeń wzbogacane o miejski informator te-
leadresowy oraz program Telewizji Katowice. Zanim zorganizowano 
redakcję i zatrudniono dziennikarzy, na etaty przyjęto przedstawicieli 
handlowych aktywnie poszukujących reklamodawców i oferujących 
im atrakcyjne upusty przy podpisaniu długoterminowych umów. Atu-
tem „Gazety w Częstochowie” była też techniczna pomoc warszawskiej 
centrali w opracowywaniu graficznym reklam.

Dzięki tym zabiegom oraz wykorzystaniu agresywnej autopromo-
cji „Gazeta w Częstochowie” dość szybko zdominowała lokalny rynek 
reklamowy i sukcesywnie zwiększała wpływy czytelnicze. W 1995 
roku miała najwyższą sprzedaż egzemplarzową wśród istniejących 
dzienników, a reklamy i ogłoszenia zajmowały w niej 58% powierzch-
ni. Wskaźnik ten w innych tytułach wynosił od kilku do kilkunastu 
procent (por. tab. 2).

Jeszcze wyraźniej tę dysproporcję widać w badaniach rynku pro-
wadzonych przez Dział Analiz Marketingowych „Gazety w Częstocho-
wie”. Wynika z nich, że w 1994 r. należało do niej aż 87 proc. rynku 
ogłoszeń drobnych. Konkurencyjne cztery dzienniki lokalne musia-
ły się podzielić pozostałymi 13 procentami. W 1997 r. w częstochow-
skim dodatku „Gazety Wyborczej” zamieszczano 83,5% lokalnych 
ogłoszeń drobnych w branży motoryzacyjnej i 90% w branży nieru-
chomości5.

Te wielkości przekładały się bezpośrednio na osiągane przycho-
dy. Z danych zawartych w Prospekcie emisyjnym Agora SA wynika, 
że w pierwszych trzech kwartałach 1998 r. „Gazeta w Częstochowie” 
osiągnęła przychody z ogłoszeń na poziomie 2 mln 783 tys. zł, pod-
czas gdy dzienniki należące do Passauer Neue Presse – 713 tys. zł, 
a pozostałe tytuły lokalne – 515 tys. zł6.

Swoją pozycję „Gazeta w Częstochowie” zbudowała kosztem wszyst-
kich gazet lokalnych, ale prawdziwie wielkim przegranym było „Życie 
Częstochowy”. Gazeta ta dopiero w 1994 roku podjęła działania sana-
cyjne polegające na komputeryzacji redakcji, zmianie jej kierownictwa 
oraz utworzeniu w strukturach częstochowskiego oddziału profesjo-

 4 Nie uwzględniono ich więc w powyższym wykazie w 1990 r. 
 5 „Gazeta Wyborcza – Częstochowa” 15.01.1998, nr 12.
 6 Prospekt emisyjny Agora SA, Warszawa 1998.
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nalnego biura reklamy. Odbudowywanie straconej pozycji było jednak 
zadaniem trudnym i długotrwałym, więc o poprawie wskaźników eko-
nomicznych można było mówić dopiero w końcu lat 90.

Liczba stron reklamowych, która wzrosła we wszystkich często-
chowskich tytułach w 2000 r., to wynik profesjonalizacji działań rekla-
mowych7 i prawdziwej wojny na rabaty i promocje bezpłatnych ogło-
szeń drobnych, którą rozpoczęto w obliczu zbliżającego się kryzysu na 
rynku reklamy. Taka polityka pozwalała wprawdzie zachować pozory 
trwania dobrej koniunktury, ale odbijała się na przychodach gazet. 
„Gazeta w Częstochowie” utrzymywała wysoką pozycję na rynku czy-
telniczym i reklamowym, wprowadzając drastyczny program oszczęd-
nościowy i zwalniając pracowników8. Kryzysu na rynku reklamy nie 
przetrwało „Życie Częstochowy”, które po zmianach wydawców znik-
nęło z lokalnego rynku prasowego w marcu 2003 roku. Znaczne ogra-
niczenie przychodów reklamowych i spadek czytelnictwa prasy spowo-
dował fuzję gazet śląskich w końcu 2004 roku. W roku 2005 o lokalny 
rynek reklamowy walczyły więc już tylko „Gazeta Wyborcza” i „Dzien-
nik Zachodni” oraz powstałe na gruzach „Życia Częstochowy” – „Ży-
cie Częstochowskie”. Dziennik ten przejął pracowników biura reklamy 
swojego poprzednika, a tym samym dużą grupę klientów reklamowych. 
Wprawdzie ze sprzedażą na poziomie 1000 egz. nie stanowił poważnej 
konkurencji na rynku czytelniczym, ale wciąż miał mocną pozycję na 
rynku reklamowym. Z wyliczeń dokonanych przez „Gazetę Wyborczą – 
Częstochowa” na podstawie badań prowadzonych przez SMG/KRC Po-
land-Media w 2005 r. wynikało, że ogłoszeń o pracy na łamach „Gazety 
Wyborczej – Częstochowa” szukałoby 77 proc. respondentów, 14 proc. 
na łamach „Życia Częstochowskiego”, a zaledwie 3 proc. w częstochow-
skim wydaniu „Dziennika Zachodniego”9.

Duży udział reklam (stanowiły one 54% powierzchni) w niskona-
kładowym dzienniku, jakim było „Życie Częstochowskie”, choć niera-
cjonalny z ekonomicznego punktu widzenia, jest łatwy do wyjaśnienia 
dla znawców przedmiotu. Istnieją bowiem – potwierdzone licznymi ba-
daniami10 – różnice między reklamodawcami na rynku krajowym i lo-
kalnym. Ci pierwsi to przedsiębiorcy prowadzący działalność bizneso-
wą na poziomie krajowym bądź regionalnym, a w działalności reklamo-
wej korzystający z profesjonalnych pośredników. Wiedzą oni, jaka jest 
wielkość audytorium poszczególnych mediów na rynku, a tym samym 

 7 Pracowników handlowych pozyskujących reklamy i utrzymujących stały kontakt z klientami 
biznesowymi w terenie zatrudniły w 1996 r. również mutacje gazet katowickich. 

 8 W latach 2003-2004 powierzchnia reklamowa w wydaniach lokalnych „Gazety Wyborczej” 
zmniejszyła się o ok. 20 proc., ale spadek przychodów reklamowych był znacznie większy, 
biorąc pod uwagę stosowane odstępstwa od cennika reklam.

 9 „Gazeta Wyborcza – Częstochowa”, 19.01.2005.
 10 T. Kowalski, B. Jung, Media na rynku. Wprowadzenie do ekonomiki mediów, Warszawa 2006, 

s. 91-92.
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ich efektywność w docieraniu do audytorium docelowego oraz jaki jest 
koszt dotarcia do tysiąca odbiorców (CPM). Ci drudzy to właściciele lub 
menedżerowie małych firm operujących na rynkach lokalnych, obywa-
jący się bez zawodowych agentów reklamowych. Podejmują oni decyzje 
o reklamie własnego przedsiębiorstwa bez znajomości pozycji czytelni-
czej poszczególnych mediów i bez analizy skuteczności zamieszczanych 
w nich anonsów.

Stosunkowo słaba pozycja na rynku reklamy częstochowskiej mu-
tacji „Dziennika Zachodniego” to wynik opóźnień w budowaniu profe-
sjonalnej akwizycji ogłoszeń w jego strukturach i przeświadczenie du-
żej części reklamodawców, że jest to tytuł popularny poza Częstocho-
wą oraz w mniej atrakcyjnych pod względem wydatków konsumpcyj-
nych grupach odbiorców. Pozycja dziennika uległa jeszcze pogorszeniu 
w 2007 r., po tym jak z końcem 2006 r. ograniczono w nim liczbę stron 
lokalnych. Spadła wówczas sprzedaż egzemplarzowa gazety i liczba za-
mieszczanych w niej lokalnych inseratów. Zajmowały one już nie 20%, 
a 16% ogólnej powierzchni stron lokalnych.

Swój udział w podziale lokalnego „tortu reklamowego” miały rów-
nież ukazujące się w Częstochowie tygodniki i czasopisma o mniejszej 
periodyczności. Specyfika konkurencji intermedialnej w tym względzie 
na częstochowskim rynku uniemożliwia jednak porównanie ich pozycji 
z dziennikami. Rywalizowały one bowiem o wpływy reklamowe innymi, 
często nieformalnymi, sposobami. „Gazeta Częstochowska”, „Kulisy 
Regionu” i „7 Dni” w zasadzie nie sprzedawały powierzchni reklamowej, 
ale kupowały przychylność reklamodawców, drukując kryptoreklamo-
we teksty, organizując mające znamiona płatnej promocji rankingi 
i wydając opłacane przez beneficjentów pseudoinformacyjne dodatki 
i kolumny branżowe. Ten sposób pozyskiwania przychodów reklamo-
wych zaciemnia faktyczny obraz ekonomicznej pozycji poszczególnych 
mediów, ale dużo mówi o ogólnej kondycji częstochowskiego rynku 
prasowego.

Biorąc pod uwagę wyniki sprzedaży egzemplarzowej większości 
tytułów, nie miały one podstaw do faktycznej egzystencji. Przychody 
reklamowe nie zawsze wystarczały na opłacenie kosztów druku i kol-
portażu11. Jeszcze częstsze były przypadki nieterminowych wypłat wy-
nagrodzeń pracownikom redakcji lub ich całkowity brak. Niektórzy wy-
dawcy nie regulowali zobowiązań wobec ZUS i urzędów skarbowych. 
Sposób zatrudniania pracowników większości lokalnych redakcji 
wskazuje zresztą na unikanie przez wydawców ponoszenia tzw. kosz-
tów pracowniczych. Tylko częstochowskie redakcje „Gazety Wyborczej” 
i „Dziennika Zachodniego” miały pracowników etatowych. W pozo-
stałych pismach dziennikarze, operatorzy komputerów i pracownicy 

 11 Za egzemplifikację tego stwierdzenia służyć mogą przerwy w wydawaniu niektórych tytułów 
np. „Dziennika Częstochowskiego 24 Godziny” czy „Życia Częstochowy”. 
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handlowi zmuszani byli do samozatrudnienia albo pracowali na zasa-
dzie wolontariatu. Dość powszechną praktyką było też pozyskiwanie 
środków na wynagrodzenia, a nawet wyposażenie redakcji, z urzędów 
pracy. W tej sytuacji trudno oprzeć się wrażeniu, że dla wielu wydaw-
ców prowadzenie gazety lokalnej było działalnością hobbystyczną, albo 
umożliwiało realizację innych niż biznesowe interesów.

O ekonomicznym wymiarze lokalnego rynku prasowego świadczyć 
może również fakt, że Częstochową nie byli zainteresowani ogólnopolscy 
wydawcy prasy bezpłatnej. Gazety bezpłatne, powszechnie uważane za 
sposób na poszerzenie czytelnictwa12, ale też dodatkowy drenaż rynku 
reklamowego, pojawiły się w Polsce w 2000 r. Początkowo upowszech-
niano je w największych aglomeracjach, później również w liczących 
poniżej 100 tys. mieszkańców miastach. Jedynie „Metro” (Agora SA) 
obejmujące w 2005 r. swoim zasięgiem 19 miast, kolportowane było 
w Częstochowie. „Dzień Dobry” (DD Media) obecne w 33 miejscowo-
ściach, np. w Piotrkowie Trybunalskim czy Stargardzie Szczecińskim, 
nie było zainteresowane zdecydowanie większym rynkiem częstochow-
skim. Podobnie rzecz się miała z takimi tytułami, jak „Echo Miasta” 
(Media-4mat) i „Metropol” (TPP). Z wyliczeń wydawców wynikało naj-
wyraźniej, że kosztów druku i dystrybucji pism nie da się zbilansować 
wpływami z reklam od firm częstochowskich.

Nadzieje na zyski miało natomiast kilku lokalnych wydawców, uru-
chamiając bezpłatne pisma skierowane do wybranych grup czytelników 
i nastawione na zdobycie nowych reklamodawców. Z myślą o czytelni-
kach – zwłaszcza mężczyznach – zainteresowanych sportem i motory-
zacją powstał tygodnik „Wolna Sobota”, pozyskujący reklamy głównie 
z branży motoryzacyjnej i budowlanej. Na młodego czytelnika lubiącego 
rozrywkę, zainteresowanego muzyką i aktywnym spędzaniem czasu wol-
nego nastawiony był bezpłatny miesięcznik „42 – 200”. Wśród jego re-
klamodawców były miejskie lokale rozrywkowo-gastronomiczne, sklepy 
muzyczne i sportowe. Oba te przedsięwzięcia wydawnicze były nieuda-
ne i skończyły się po kilku miesiącach. Jedynym bezpłatnym pismem 
edytowanym do chwili obecnej w Częstochowie jest „Puls Regionu”. Ten 
miesięcznik o charakterze informacyjno-poradniczym kierowany jest 
do tych odbiorców, którzy są zbyt biedni, aby korzystać z oferty płatnej 
prasy. Koszty wydawania „Pulsu Regionu” pokrywane są natomiast ze 
środków na programy edukacyjno-społeczne miejskich i wojewódzkich 
instytucji oraz składek członków Stowarzyszenia Region.

Podsumowując rozważania, stwierdzić można, że po 1989 r. funk-
cjonowanie prasy lokalnej, w tym nawet katolickiej, w istotny sposób 
zostało zdeterminowane czynnikami ekonomicznymi. Realia rynku 
spowodowały, że ważnym elementem prasy stały się reklamy i ogło-
szenia, przesądzające niekiedy o jej atrakcyjności czytelniczej. Wi-

 12 T. Kowalski, B. Jung, op. cit., s. 121.
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doczne było to zwłaszcza w gazetach lokalnych, gdzie oprócz codzien-
nej porcji informacji i publicystki czytelnik poszukiwał użytecznych 
handlowo informacji oraz ogłoszeń drobnych. W początkach lat 90. 
niektórym niedoświadczonym lokalnym wydawcom wydawało się na-
wet, że ogłoszenia prasowe mogą stanowić znakomite i niczym nie-
ograniczone źródło zysku. Profesjonalizacja gazet szybko jednak roz-
wiała te nadzieje.

Częstochowski rynek reklamowy okazał się ubogi. Wpływy z re-
klam pozyskiwane jedynie od lokalnych przedsiębiorców i handlow-
ców były zbyt niskie, aby utrzymać kilkanaście tytułów prasowych. 
Warto przy tym zauważyć, że wielkość tych wpływów zmalała wraz 
z likwidacją województwa częstochowskiego, co w dodatku zbiegło się 
w czasie z okresem stagnacji gospodarczej. Nawet jednak i wcześniej 
częstochowskie gazety rzadko kiedy przekraczały próg opłacalności.

Chociaż widoczne już od wielu lat malejące zainteresowanie czę-
stochowskim czasopiśmiennictwem uwarunkowane było spadkiem 
jakości uprawianego tu dziennikarstwa i rosnącą presją mediów elek-
tronicznych, w znacznej mierze wynikało także z czynników ekono-
micznych. Jak dowodzi tego ogólnopolska praktyka, wprowadzenie 
na rynek nowego czasopisma wymaga poważnych nakładów finan-
sowych. Wydawca ponosi znaczne koszty związane z uruchomieniem 
redakcji i promocją nowego tytułu, a zwykle długo czeka na potencjal-
ne zyski. Lokalni przedsiębiorcy nie są w stanie udźwignąć kosztów 
takich inwestycji i ponosić ryzyka finansowania nowych tytułów. Dla-
tego też, wbrew pozornej obfitości, czasopiśmiennictwo lokalne karle-
je. Na rynku utrzymują się jedynie czasopisma kryptoreklamowe lub 
subsydiowane przez organa administracji zespolonej i samorządowej 
lub różnorodne organizacje polityczne i fundacje. Tacy wydawcy zwy-
kle nie dbają o szatę graficzną swych czasopism, nie organizują hojnie 
nagradzanych konkursów, nie stać ich na niebanalne przedsięwzięcia 
promocyjne. Ogranicza to krąg potencjalnych czytelników i sprawia 
wrażenie, że informacja lokalna nie ma swych odbiorców, a to z kolei 
odstrasza potencjalnych inwestorów. W sumie więc rynek okazał się 
wrogiem prasy lokalnej.
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SUMMARY

Advertising and complimentary press  
in Częstochowa – economic dimension  
of the local press market

Authoress did research into the market of advertising and com-
plimentary press published in Częstochowa after 1989. She 
came to the belief that Częstochowa’s advertising market is 
poor. Revenues from advertisements canvassed only from local 
entrepreneurs and tradesmen were too little to maintain several 
press titles. Size of these revenues decreased along with the di-
sposal of Częstochowa’s province (voivodeship) in 1999, what 
also coincided with the period of economic stagnation. However, 
even earlier Częstochowa’s newspapers rarely surpassed the 
threshold of cost-effectiveness.
Local entrepreneurs are not able to cope with the costs of media 
investments and incur risk of financing new titles. Thus, contra-
ry to ostensible abundance, local periodicals’ market shrinks. 
The only magazines to persist in the market are these containing 
subliminal advertising or subsidized by the bodies of national 
and regional administration or varied political organizations 
and foundations. Such publishers usually do not take care of 
the typography of their periodicals, do not organise generously 
prized competitions and they cannot afford promotional enter-
prises. That limits the number of potential readers and gives the 
impression that local information does not have recipients and 
that in turn discourages potential investors. So, in summary, the 
market emerged to be an enemy of the local press.

KEY WORDS: Częstochowa, press market, local press
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Strategia gazety jako element 
przewagi rynkowej

STRESZCZENIE

W silnie konkurencyjnym otoczeniu warunkiem długotermino-
wego powodzenia przedsiębiorstwa prasowego jest wybór od-
powiedniej strategii działania oraz systematyczne, konsekwent-
ne jej wdrażanie. Strategia organizacji medialnej sprowadza się 
do trzech wymiarów: marketingowego, związanego z doskona-
leniem oferowanego produktu medialnego oraz innowacyjnego. 
Strategia winna służyć realizacji takich celów, jak: umacnianie 
pozycji na rynku, uzyskanie przewagi konkurencyjnej, wzrost 
przychodów, skuteczne promowanie marki czy kreowanie audy-
torium. Strategia jest działaniem celowym, które służy powodze-
niu przedsięwzięcia medialnego.

SŁOWA KLUCZOWE: zarządzanie, strategia, prasa, marketing, 
media

W silnie konkurencyjnym otoczeniu warunkiem długoterminowego po-
wodzenia przedsiębiorstwa prasowego jest wybór odpowiedniej strategii 
oraz systematyczne, konsekwentne jej wdrażanie1. Strategia organiza-
cji medialnej sprowadza się do trzech wymiarów aktywności obejmują-
cych orientację marketingową, orientację na systematyczne doskona-
lenie oferowanego produktu medialnego oraz orientację na innowacje. 
Strategiczne kierunki rozwoju obejmują obszary takie jak: umocnienie 
pozycji lub jej poprawa (udział w rynku, zasięg), uzyskanie przewagi 
konkurencyjnej, wzrost generowanych przychodów (stymulacja ekono-
miczno-finansowa), pozycjonowanie marki, skuteczna promocja marki, 
kreowanie audytorium, system sprzedaży powierzchni reklamowej (ak-
tywna polityka cenowo-rabatowa, np. uelastycznienie rabatów). Stra-
tegia jest działaniem celowym, a jej formułowanie odbywa się w okre-
ślonym kontekście, na który składają się silne i słabe strony przedsię-
biorstwa, osobiste wartości uczestników procesu, okazje i zagrożenia 
zewnętrzne oraz oczekiwania społeczne2. Istotnymi przesłankami wy-

 1 G. Urbanek, Zarządzanie marką, Warszawa 2002, s. 68.
 2 Tamże.
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boru najlepszego wariantu strategicznego są zatem analizy otoczenia 
rynkowego i zasobów przedsiębiorstwa. Rzetelna synteza jest podstawą 
skonstruowania planu strategicznego, będącego niezbędnym warun-
kiem zarządzania strategicznego3. Zarządzanie strategiczne zdefinio-
wać można jako kierowanie rozwojem organizacji w długim okresie, 
zorientowane na maksymalne wykorzystanie szans i unikanie zagrożeń 
występujących w otoczeniu.

Najnowsze definicje „strategii” podkreślają jej podstawową funk-
cję, jaką jest jak najlepsze przygotowanie przedsiębiorstwa do konku-
rowania w zmieniających się warunkach. Stąd strategię można okre-
ślić jako koncepcję działania, mającą na celu zachowanie równowagi 
przedsiębiorstwa z jego otoczeniem zewnętrznym, zarówno obecnym, 
jak i przyszłym4. Otoczenie organizacji zdefiniować można z kolei jako 
zbiór elementów pozostających poza organizacją, ale mających z nią 
co najmniej jeden wspólny i istotny interes. Kategoria interesu wy-
daje się tu szczególnie pojemna – obejmuje bowiem zarówno intere-
sy o charakterze materialnym, jak i pozamaterialnym, np. wartości 
czy oczekiwania5. Wspólnota interesów nie musi w tym przypadku 
oznaczać ich całkowitej zgodności – interesy organizacji i jej otocze-
nia mogą być tożsame, ale mogą się też tylko uzupełniać, krzyżować, 
a nawet pozostawać ze sobą w sprzeczności6. Istotne, aby wspólnota 
interesów wynikała z faktu, iż grupy działające w ramach publiczno-
ści organizacji mają dla niej lub będą mieć w przyszłości znaczenie, 
wpływają bowiem na osiąganie przez organizację jej celów, a realiza-
cja ich własnych interesów i celów zależy w pewnym stopniu od tej 
organizacji7.

Jak słusznie zauważa Wojciech Budzyński, współczesna organiza-
cja funkcjonująca w otoczeniu rynkowym nie może realizować swoich 
działań wyłącznie jako jednostka ekonomiczno-technologiczna, która 
prowadzi planową działalność jedynie w stosunku do rynku, na któ-
rym znajduje swoich klientów8. Aktywność organizacji nie może tak-
że sprowadzać się tylko do działalności gospodarczej, polegającej na 
sprzedaży towarów czy usług, a jej komunikacja z otoczeniem ogra-
niczać się do sporadycznych i przypadkowych aktów przesyłania in-
formacji do otoczenia mikroekonomicznego. Nowoczesna koncepcja 
przedsiębiorstwa musi opierać się na założeniu, iż organizacja jest 
socjo-ekonomiczno-kulturowym organizmem, który łączy działalność 

 3 B. Nierenberg, Publiczne przedsiębiorstwo medialne. Determinanty, systemy, modele, Kraków 
2007, s. 126.

 4 Tamże.
 5 K. Wojcik, Public Relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Warszawa 2005, s. 52.
 6 Tamże.
 7 Tamże, s. 51. Zob. także: S.P. Robbins, Organization Theory, Structure, Design and Applications, 

New York 1990, s. 207.
 8 W. Budzyński, Public relations: zarządzanie reputacją firmy, Warszawa 1998, s. 16-18.
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gospodarczą z aktywnością społeczną9. Relacja organizacja – otoczenie 
ma charakter dwukierunkowy. Z jednej strony otoczenie podmiotowe 
oddziałuje na przedsiębiorstwo, co determinuje jego decyzje; z drugiej 
– kierownictwo organizacji dąży do poznania otoczenia w celu efektyw-
nego wpływania na nie.

Kluczowym elementem otoczenia jest segment, w którym konkret-
ne medium konkuruje (np. segment dzienników ekonomicznych, spor-
towych, prasa kobieca, czasopisma komputerowe). Struktura segmen-
tu wywiera silny wpływ na określenie konkurencyjnych reguł, według 
których przedsiębiorstwo funkcjonuje. Stan konkurencji w segmencie 
zależy od wspólnego oddziaływania pięciu podstawowych sił konkuren-
cyjnych: natężenia rywalizacji w segmencie, groźby nowych wejść, siły 
przetargowej dostawców, siły przetargowej odbiorców i groźby produk-
tów substytucyjnych10. Z kolei wszystkie możliwe do stosowania stra-
tegie konkurencyjne przedsiębiorstwa prasowo-wydawniczego dają się 
pogrupować w trzy główne kategorie: osiągnięcie pozycji lidera koszto-
wego, zróżnicowanie oferty w stosunku do konkurentów, koncentracja 
na wąskim segmencie rynku lub wchodzenie w niszę rynkową. Stoso-
wanie jednej ze strategii ułatwia przedsiębiorstwu obronę przed nieko-
rzystnym oddziaływaniem sił konkurencyjnych bądź zużytkowanie ich 
na własną korzyść.

W dużym, zdywersyfikowanym przedsiębiorstwie (koncern, hol-
ding) strategie są tworzone dla całego przedsiębiorstwa oraz dla każ-
dej strategicznej jednostki biznesu (SJB), czyli poszczególnych redak-
cji (tytułów prasowych). W ramach strategii każdej SJB formułowane 
są strategie funkcjonalne oraz operacyjne (w ramach strategii funk-
cjonalnych). Strategia biznesu odnosi się do pojedynczej SJB (rys. 
1). Celem strategii biznesu jest zbudowanie i umocnienie długoter-
minowej pozycji tytułu prasowego na rynku. Dobra strategia biznesu 
powinna być dostosowana do sytuacji w otoczeniu – jeżeli następują 
w nim ważne z punktu widzenia tytułu prasowego zmiany, modyfika-
cji musi również ulec jego strategia działania.

W otoczeniu mediów można wskazać elementy wspomagające 
stosunki konkurencji, a w szczególności: potrzeby odbiorców, inno-
wacje technologiczne oraz rentę strukturalną11. Potrzeby czytelnicze 
są określane poprzez badania marketingowe (m.in. badania opinii, 
badania czytelnictwa, grupy fokusowe) i analizy rynku (analiza kon-
kurencji, analiza sprzedaży itd.). Utrzymanie wysokiej pozycji danego 
tytułu prasowego wymaga zatem ciągłej obserwacji zmian preferencji 
i gustów czytelniczych, które zmieniają się pod wpływem m.in. czyn-

 9 Tamże.
 10 G. Urbanek, Zarządzanie marką…, s. 72-73.
 11 T. Kowalski, Media i pieniądze. Ekonomiczne aspekty działalności środków komunikowania 

masowego, Warszawa 1998, s. 66.
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ników ekonomicznych i socjologicznych12. Do zmiany skali i struktury 
zainteresowań odbiorców różnymi formami mediów prowadzą także 
innowacje technologiczne, dlatego element ten ma niezwykle ważne 
znaczenie w analizie dynamicznie zmieniającego się otoczenia.

Kolejnym czynnikiem stanowiącym bazę podejmowania decyzji do-
tyczących zachowań firmy w warunkach konkurencji jest osiąganie ko-
rzyści takich jak renta ze struktury rynkowej. Renta strukturalna, czyli 
pewna marginalna korzyść osiągana przez firmy medialne to wstępny 
warunek rozważania możliwości wzrostu skali i rozmiarów finansowa-
nia medium13. Wskazane elementy składają się na proces przepływu 
informacji, ich przetwarzania, analizy i podejmowania decyzji. Te z ko-
lei przekładają się na konkretne działania zmierzające do umocnienia 
pozycji konkurencyjnej.

Rys. 1. Elementy strategii biznesu

Źródło: G. Urbanek, Zarządzanie marką, Warszawa 2002, s. 69

Obrazowym przykładem strategicznych działań rynkowych jest 
sytuacja, jaka miała miejsce w październiku 2007 r. na rynku dzien-
ników ogólnopolskich. Na krótko przed 15 października, gdy zade-
biutował dziennik „Polska” Grupy Wydawniczej Polskapresse (tytuł 
opierający się głównie na dziennikach regionalnych grupy), w do-
mach mediowych przedstawiciele biura reklamy „Gazety Wyborczej” 

 12 W. Patrzałek, Elementy marketingu na rynku prasy, Wrocław 2001, s. 7.
 13 T. Kowalski, Media i pieniądze…, s. 68.
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prezentowali zalety swojego tytułu w regionach14. Głównym celem 
było przedstawienie „Gazety Wyborczej” jako dziennika, który ma sil-
ne oddziały regionalne i stawia na dodatki lokalne. Już na początku 
listopada Agora rozpoczęła kampanię outdoorową pod hasłem „Wi-
tamy w Polsce”, a obok niego pojawiły się nagłówki odwołujące się 
do regionalnego charakteru dziennika. Równolegle trwała kampa-
nia reklamowa na billboardach dziennika Polskapresse: „Polska. 
Myślisz globalnie. Żyjesz lokalnie”. W dniu debiutu „Polski” także 
„Rzeczpospolita” pojawiła się w nowym formacie, o połowę mniej-
szym niż dotychczas. Wraz ze zmianą formatu broadsheet na kom-
paktowy zwiększono liczbę stron dotyczących informacji kultural-
nych oraz stylu życia. Zmianie uległ także layout i cennik reklamowy 
„Rzeczpospolitej”. Ponadto Presspublica zmodyfikowała strategię po-
zycjonowania dziennika. Zaczęła promować gazetę jako ogólnoinfor-
macyjną, będącą jednocześnie liderem w segmencie ekonomiczno- 
-prawnym15. Celem podjętych działań było dostosowanie się do zmian 
oraz obrona pozycji konkurencyjnej tytułów.

Planowanie strategiczne jest jedną z najbardziej istotnych sfer pla-
nowania w organizacji. Przyjmuje się, że organizacja osiągnie sukces, 
jeżeli przyjęta i realizowana strategia będzie efektem koherentnego i ce-
lowego zbioru decyzji oraz działań w określonym czasie16. Planowanie 
strategiczne obejmuje zadania takie, jak: poprawa funkcjonowania or-
ganizacji (planowanie strategiczne ma za zadanie opracowanie wyraź-
nej koncepcji działania umożliwiającej formułowanie planów taktycz-
nych i operacyjnych, a zatem przybliża organizację do realizacji celów), 
reagowanie na zmieniające się otoczenie, realizacja koncepcji organi-
zacji kreatywnej. Między planowaniem strategicznym całego koncernu 
a organizacjami wchodzącymi w jego skład dokonuje się stały prze-
pływ informacji i dokumentów. W zależności od stopnia samodzielno-
ści jednostki organizacyjnej wydawca może narzucać lub modyfikować 
jej plany strategiczne. Planowanie strategiczne to także minimalizacja 
strat, które może ponieść organizacja w wyniku podjęcia błędnych de-
cyzji dotyczących perspektyw działania17. Porażkę wynikającą z przyję-
cia niewłaściwej strategii poniósł m.in. dziennik „Nowy Dzień” (Agora). 
Gazeta miała przyciągnąć czytelników stroniących od prasy codzien-
nej. Pod względem formuły „Nowy Dzień” lokował się pomiędzy dzien-
nikiem opiniotwórczym a prasą bulwarową18. Wprowadzenie dziennika 
poprzedziła intensywna kampania promocyjna. Szybko jednak odstą-

 14 S. Kucharski, Wiara w region, „Dzienniki 2007”. Dodatek do miesięcznika „Press”  
2007, nr 13.

 15 Tamże.
 16 J. Kisielnicki, Zarządzanie organizacją, Warszawa 2004, s. 67.
 17 Tamże.
 18 T. Mielczarek, Monopol. Pluralizm. Koncentracja. Środki komunikowania masowego w Polsce 

w latach 1989-2006, Warszawa 2007, s. 99.
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piono od przyjętej strategii „gazety środka” i dziennik zaczął się zbli-
żać pod względem formuły i treści do dziennika sensacyjnego. Konflikt 
pomiędzy projektem Agory, a najsilniejszym konkurentem – „Faktem” 
(Axel Springer) był zatem nieunikniony. W starciu z tabloidem „Nowy 
Dzień” poniósł porażkę. Po wydaniu 102 numerów – 21 lutego 2006 r. 
– przestał istnieć.

Fiaska uniknął natomiast wydawca zapowiadanego, ale niezreali-
zowanego projektu magazynu „One”. Zgodnie z przyjętą strategią, luk-
susowy miesięcznik dla kobiet wydawnictwa G+J Polska, miał konku-
rować z miesięcznikami „Twój Styl” i „Pani” (Wydawnictwo Bauer)19. De-
biut planowano na marzec 2007 r., potem został przesunięty na jesień, 
a po kilku tygodniach projekt został zamknięty. Decyzję o zamknięciu 
tytułu podjął zarząd wydawnictwa w Hamburgu. Jednym z głównych 
powodów była ocena polskiego rynku magazynów – kosztowna walka na 
gadżety i brak stabilizacji cen okładkowych w segmencie. Finansowa-
nie projektów, które nie dają szans na osiągnięcie rentowności w ciągu 
roku, dwóch lat od momentu wprowadzenia na rynek, jest bowiem nie-
zwykle ryzykowne. Obrazowym przykładem jest projekt Polskapresse 
– „Polska. The Times” (dziennik ogólnopolski bazujący na pozycji tytu-
łów regionalnych Polskapresse), który nie osiągnął założonych planów 
sprzedaży w ciągu pierwszego roku istnienia (X 2007 r. – X 2008 r.). 
Projekt zaczął więc zmieniać strategię, gdyż w dotychczasowej formule 
nie osiągnąłby rentowności. 24 lutego 2009 r. Grupa Wydawnicza Pol-
skapresse ogłosiła zamknięcie dziewięciu tytułów regionalnych dzien-
nika „Polska”, a dziennik stracił ogólnopolski zasięg. Na rynku zostały 
tytuły regionalne, na bazie których funkcjonował ogólnopolski projekt, 
oraz utworzone w 2007 r. „Polska Mazowsze” i „Polska Metropolia War-
szawska”20.

Przedsiębiorstwo może osiągnąć lepsze od przeciętnych wyniki 
w branży tylko w dwóch sytuacjach – sprawując monopol na rynku 
lub posiadając pewną formę przewagi nad konkurentami. Czas, kiedy 
niektóre z organizacji medialnych mogły działać w warunkach mono-
polu, jest czasem minionym. W tym kontekście przedsiębiorstwo pra-
sowe, chcąc osiągnąć ponadprzeciętne wyniki w branży, musi dyspo-
nować unikalnymi zasobami lub zdolnościami, które pozwolą na lepszą 
niż konkurencja „obsługę” czytelnika. Jak zauważa G. Urbanek, aby 
osiągnąć przewagę konkurencyjną, przedsiębiorstwo musi wytworzyć 
produkt, który będzie postrzegany przez odbiorcę jako dostarczający 
„najwyższą wartość” – dobry produkt za niską cenę lub lepszy produkt, 
który jest wart zapłacenia wyższej ceny21. Na strategie konkurowa-
nia przedsiębiorstw składają się wszelkiego typu działania mające na 

 19 W. Górska, Porażki 2007, „Press” 2008, nr 1.
 20 M. Gocłowska, Polska regionalna, „Press” 2009, nr 3.
 21 G. Urbanek, Zarządzanie…, s. 70.
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celu przyciągnięcie czytelników, pokonanie konkurentów i uzyskanie 
w efekcie przewagi na rynku. W praktyce firmy medialne najczęściej 
podejmują działania zgodne z tendencjami występującymi na rynku. 
Rozpowszechnienie się wśród wielu redakcji prasowych praktyki kon-
kursów dla czytelników czy dołączania gadżetów to typowe przejawy do-
stosowywania się do głównego nurtu obecnego na rynku. Powszechną 
praktyką jest także dokonywanie różnego typu modyfikacji w obrębie 
oferowanego produktu. Różnorodność dostępnej oferty, w warunkach 
konkurencji rynkowej prowadząca niemal zawsze do fragmentacji po-
pytu, sprawia, że tendencja do zmian staje się warunkiem koniecznym 
funkcjonowania mediów. Każda modyfikacja, mająca na celu ponowne 
skupienie uwagi czytelników (refocus), pociąga jednak za sobą ryzyko. 
Wydawca musi się liczyć z tym, że zmiana makiety czy zmiany zawar-
tości gazety (codziennej, czasopisma) może oznaczać nową strukturę 
audytorium. Część czytelników może oczekiwać postawy konserwatyw-
nej, wierności pewnej koncepcji pisma, inni – zmian, dostosowania się 
do realiów czasu bieżącego. Nieudolność właściwego określenia celu 
i audytorium może oznaczać przeniesienie zainteresowań czytelników 
na tytuły konkurencyjne, a w ostateczności doprowadzić do niepowo-
dzenia pisma i jego zniknięcia z rynku22.

Zdolność przedsiębiorstwa do trwałego, lepszego niż konkurencja, 
zaspokajania potrzeb odbiorców oraz uzyskiwanie w efekcie ponad-
przeciętnych korzyści finansowych prowadzi do uzyskania przewagi 
konkurencyjnej. Widocznym jej przejawem jest osiąganie przez przed-
siębiorstwo stopy zysku przewyższającej średnią w branży. Wyższa 
od przeciętnej stopa zysku jest efektem uzyskiwania większych marż 
bądź posiadania większego udziału w rynku (np. Wydawnictwo Bauer 
– udział w rynku czasopism w 2006 r. na poziomie 53,98 proc.). To, czy 
przedsiębiorstwo będzie w stanie utrzymać posiadaną przewagę przez 
dłuższy czas, zależy od posiadanych przez nie zasobów, zaangażowa-
nia w realizowaniu strategii oraz stopnia zdeterminowania konkurenta 
i łatwości skopiowania przez niego czynnika konkurencyjnego23.

Najczęściej stosowanymi technikami analizy strategicznej są SWOT 
i „łańcuch wartości”24. Analiza SWOT służy określaniu mocnych i sła-
bych stron organizacji oraz identyfikowaniu szans i zagrożeń istnieją-
cych w jej otoczeniu. Głównym celem SWOT jest określenie aktualnej 
i przyszłej pozycji przedmiotu analizy oraz zbudowanie strategii postę-
powania odpowiadającej na zdiagnozowany stan rzeczy. Analiza przyj-
muje zwykle postać prostej tabeli, choć może także występować w bar-

 22 B. Jung, T. Kowalski, Media na rynku. Wprowadzenie do ekonomiki mediów,  
Warszawa 2006, s. 155.

 23 G. Urbanek, Zarządzanie…, s. 71.
 24 Nazwa SWOT jest akronimem angielskich słów: Strengths (mocne strony), Weaknesses 

(słabe strony), Opportunities (szanse) i Threats (zagrożenia).
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dziej rozbudowanej formie, co osiąga się np. poprzez przypisanie każ-
demu elementowi analizy odpowiedniej wartości wyrażającej znaczenie 
danego czynnika. Takie rozwiązanie pozwala nie tylko wskazać mocne 
i słabe strony przedsiębiorstwa, ale także określić ich wagę. Techni-
ka SWOT pełni bardzo istotną rolę w tworzeniu strategii zarządzania 
przede wszystkim dlatego, że pozwala określić czynniki mogące mieć 
wpływ na powodzenie określonych działań biznesowych oraz wskazać 
te obszary działalności organizacji, które wymagają szczególnej troski 
ze strony zarządu.

Analizę SWOT rozpoczyna się od identyfikacji zagrożeń. Na tym 
etapie należy rozpoznać i wskazać zbiór czynników ograniczających 
możliwość wyboru strategii rozwoju25. Są to rynek i jego determinan-
ty, zachowania nabywców oraz makrootoczenie (zmiany ekonomiczne, 
prawne, polityczne, demograficzne, technologiczne). Kolejnym etapem 
jest identyfikacja silnych i słabych stron przedsiębiorstwa oraz ana-
liza sytuacji konkurencji. Istotne znaczenie ma ocena silnych stron 
przedsiębiorstwa (w tym wydawanych tytułów prasowych), na pod-
stawie których będą opierać się planowane działania strategiczne, 
a także słabości, których minimalizacja bądź całkowita redukcja bę-
dzie podstawą powodzenia strategii. Silne strony, czyli te elementy 
organizacji, które powodują jej wyróżnienie wśród konkurentów, mają 
charakter ilościowy i jakościowy (np. wysoki poziom marketingu, wy-
starczające zasoby, doświadczona kadra kierownicza, duża zdolność 
konkurowania). Słabe strony to z kolei te elementy, które mogą stano-
wić w przyszłości barierę w rozwoju przedsiębiorstwa (niska rentow-
ność, brak środków, słaby poziom marketingu itd.). Końcowym eta-
pem jest poszukiwanie szans rynkowych. Może to być nowy produkt 
i/lub usługa, poprawa jakości, nowy segment rynkowy, nowe kanały 
dystrybucyjne, dywersyfikacja działań etc.26

Każdą produkcję medialną można opisać jako ciąg czynności 
związanych z przygotowaniem, tworzeniem i oferowaniem zawartości 
odbiorcom. Zgodnie z koncepcją „łańcucha wartości” źródłem przewa-
gi konkurencyjnej nie jest sprawność przedsiębiorstwa jako całości, 
lecz niezawodność rozmaitych działań podejmowanych przez organi-
zację we wszystkich dziedzinach aktywności podmiotu rynkowego. 
Każde z tych działań ma swój wkład w budowę silnej pozycji przed-
siębiorstwa na rynku. W „łańcuchu wartości” możliwe jest wskazanie 
wielu ogniw, które ze względów technologicznych czy organizacyjnych 
stanowią dającą się wyodrębnić część, a której funkcjonowanie przy-
czynia się do przyrostu wartości całego procesu27. Niektóre przedsię-
biorstwa medialne dążą do objęcia swoją działalnością wszystkich faz 

 25 B. Nierenberg, Publiczne przedsiębiorstwo…, s. 129.
 26 Tamże. 
 27 B. Jung, T. Kowalski, Media na rynku…, s. 59-60.
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wytwarzania produktu prasowego (wydawnictwa, drukarnie, usługi 
poligraficzne, kolportaż). Tym samym realizują one strategię piono-
wej integracji. Jak piszą Tadeusz Kowalski i Bohdan Jung, zaletą in-
tegracji pionowej jest dążenie do obniżenia jednostkowych kosztów 
produkcji, co ma ułatwić kontrola zarówno procesu wytwarzania, 
jak i rozpowszechniania. Ponadto uzyskanie stosownych informacji, 
negocjowanie kontraktu, specyfikacja produktu i wiele innych ele-
mentów są znacznie tańsze na poziomie komunikacji wewnątrz fir-
my medialnej niż w relacjach z dostawcami zewnętrznymi. Redakcja, 
która dysponuje własną drukarnią, może zapewnić sobie optymalny, 
z punktu widzenia przygotowania gazety i jej dystrybucji, czas druku. 
Strategia pionowej integracji to także przewidywalne zamówienia na 
produkcję (nakład), zwiększona zdolność kreowania marki dla ryn-
kowego otoczenia, lepsze, bardziej wydajne wykorzystanie zasobów 
osobowych i technicznych28.

Każda z przyjętych strategii ma na celu ograniczenie „żywiołowo-
ści” sił rynkowych i uzyskanie pewnego stopnia kontroli nad owymi 
siłami29. Końcowej oceny trafności przyjętej strategii dokonuje mecha-
nizm rynkowy. Wynik działania rynku może być pozytywny lub nega-
tywny. Potwierdzeniem słuszności przyjętej strategii jest najczęściej 
zwiększenie sprzedaży, poprawa wskaźników czytelnictwa. Poziom 
sprzedaży, przy którym generowane są zyski, jest niezwykle istot-
nym sygnałem dla otoczenia (zwłaszcza banków i kooperantów – np. 
drukarń, firm reklamowych), gdyż informuje o zdolności płatniczej 
jednostki mediów oraz jej potencjale ekonomicznym. Postulat mak-
symalizacji zysku wymaga, by organizacje nieustannie zmieniały się 
w otoczeniu konkurencyjnym i stale dopasowywały ofertę do potrzeb 
obecnych i potencjalnych odbiorców. Aby zmiany i modernizacja do-
konywały się we właściwym kierunku, konieczna jest zintensyfikowa-
na menedżerska wiedza. W przypadku menedżera edukacja jest za-
gadnieniem kluczowym, wszak to menedżerowie powinni jako pierwsi 
dostrzegać potrzebę zmian w organizacji i zarządzania tymi zmiana-
mi30. Decydować powinna jakość podejmowanych działań, które mu-
szą być skierowane zarówno do wnętrza organizacji (doświadczenie, 
profesjonalizm dziennikarzy, podnoszenie kwalifikacji), jak i na ze-
wnątrz, ku jej otoczeniu (odbiorcy, reklamodawcy). Tak skoordynowa-
ne działania składają się na proces zarządzania jakością – niezwykle 
istotny element strategii przedsiębiorstwa prasowego. Głównym ele-
mentem owego procesu jest czytelnik, stawiający określone wyma-
gania i oczekiwania, który docelowo powinien osiągnąć satysfakcję 
z poziomu jakości produktu medialnego. Na jakość składa się m.in. 

 28 Tamże.
 29 Tamże, s. 51.
 30 Z. Mikołajczyk, Zarządzanie procesem zmian w organizacjach, Katowice 2003.
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czynnik opiniotwórczości. Świadczy on o prestiżu marki, a wyrażony 
jest w ilości cytowań, powołań się na tytuł przez inne media. Jakość 
jest zatem kształtowana począwszy od identyfikacji potrzeb czytelni-
ka, a skończywszy na kontroli wyników, czy te potrzeby zostały zaspo-
kojone. Podstawowe znaczenie ma wartość użytkowa, a więc zdolność 
do zaspokajania informacyjnych i rozrywkowych potrzeb różnych 
kategorii odbiorców. Na rynku odbiorców koncentruje się z kolei ry-
nek reklamy. Media oferują reklamodawcom swoich odbiorców, a ich 
umiejętność przyciągania atrakcyjnych dla zleceniodawców reklamy 
czytelników ma tu znaczenie zasadnicze31. Zachowanie odpowiedniej, 
choć trudnej do jednoznacznego określenia proporcji między zawar-
tością pisma a reklamą, jest często jednym z podstawowych wyborów 
strategicznych dla osób zarządzających mediami. Nadmierna uległość 
wobec oczekiwań reklamy w krótkim czasie może przynieść istotne 
korzyści finansowe, jednak w dłuższym może doprowadzić do podwa-
żenia wiarygodności medium, wpływać negatywnie na jego wizerunek 
i osłabiać pozycję rynkową32.

W zarządzaniu jakością równie ważne jak uwzględnienie mechani-
zmów rynkowych jest porozumienie między działami (przekłada się na 
sprawne funkcjonowanie wszystkich składowych procesu – techniki, 
reklamy, dystrybucji itd.) oraz odpowiednia infrastruktura (nadrzęd-
nym elementem – zarządzanie komunikacją). Dla zachowania wyso-
kiej jakości konieczny jest wzrost nakładów finansowych na te ele-
menty, które w strategii tytułu rokują największe szanse powodzenia. 
W praktyce wzrost nakładów finansowych oznacza dokonywanie zmian 
w istniejącej strukturze organizacyjnej medium oraz w jego zawarto-
ści33. W przypadku prasy może to być relaunch – nowy kształt wy-
dawniczy i edytorski pisma, wprowadzenie nowych rubryk, dodatków 
tematycznych itp. Zmiany zawartości dotyczą warstwy informacyjnej 
(jakość informacji, jej ilość, aktualność, ciekawość, kompletność) oraz 
rozrywkowej (konkursy, gadżety, atrakcyjne i dobrej jakości zdjęcia). 
Efektem zmian powinien być wzrost użyteczności – subiektywnie od-
czuwanej – przez odbiorcę. Może on dotyczyć nie tylko treści meryto-
rycznej (zawartości), ale także elementów dodatkowych, takich jak np. 
prestiż związany z korzystaniem z danego medium – a więc umiejętnie 
wykreowany wizerunek jako następstwo odpowiednio zrealizowanej 
kampanii marketingowo-promocyjnej.

 31 B. Jung, T. Kowalski, Media na rynku…, s. 53.
 32 Tamże.
 33 T. Kowalski, Media i pieniądze…, s. 68.
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SUMMARY

In the strongly competitive environment, a condition for a long-
term success of a press company is the selection of an appro-
priate operational strategy and its systematic and consistent 
implementation. The strategy of the media organisation comes 
down to three dimensions, i.e. marketing, innovative and the 
dimension related to the improvement of the offered media pro-
duct. The strategy should serve the purpose of fulfilment of such 
aims as reinforcement of the competitive advantage, increase of 
revenues, effective brand promotion or audience building. The 
strategy is a purposeful activity, which is aimed to achieve the 
success of the media project.

KEY WORDS: management, strategy, press, marketing, media
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Katarzyna Walotek-Ściańska

Przekonać kobiety,  
czyli o strategiach perswazyjnych 
w reklamach kosmetyków

STRESZCZENIE

Artykuł stanowi próbę określenia profilu społecznopsychologicz-
nego kobiet – konsumentek, ich postaw wobec produktów służą-
cych do pielęgnacji i upiększania ciała.
Autorka próbuje ustalić, jaka jest wiedza kobiet o perswazji 
w reklamie. Analizuje także podatność kobiet na różne, stoso-
wane w reklamach kosmetyków, strategie perswazyjne.

SŁOWA KLUCZOWE: reklama, strategie perswazyjne, konsu-
mentka, kosmetyki

Nadeszły czasy światowego kryzysu. Obserwujemy gwałtowne zmniej-
szanie się aktywności gospodarczej – produkcji, zatrudnienia, inwe-
stycji. Producenci kosmetyków liczą jednak w tym okresie na większy 
sukces ekonomiczny niż w latach ubiegłych. Część dużych i średnich 
firm zakłada wzrost budżetu marketingowo-reklamowego, wprowa-
dzanie nowości. Ma bowiem nadzieję na tzw. efekt szminki. Okazuje 
się, że kobiety, które z powodu mniejszych dochodów i „kurczenia się” 
domowego budżetu muszą zrezygnować z uwielbianych zakupów, np. 
w markowych butikach, często rekompensują sobie te straty – kupując 
kosmetyki. Kosmetyki w okresie spowalniającej gospodarki stają się dla 
wielu kobiet jedynym dostępnym luksusem. Ich kupowanie to, ujmując 
rzecz po freudowsku, rodzaj zaspokojenia zastępczego. Nabywanie kre-
mów, pudrów, podkładów, balsamów, odżywek staje się też rodzajem 
ucieczki przed starością, a tym samym zmniejszającą się atrakcyjno-
ścią. A atrakcyjność jest obecnie coraz większym gwarantem sukcesu 
zawodowego i towarzyskiego.

Dbałość o urodę, upiększanie kobiecego ciała to oczywiście nie 
tylko znak współczesności. Już kobiety w starożytnym Egipcie, Gre-
cji, Rzymie poznawały sztukę makijażu. Greczynki pokrywały powieki 
czarnym węglem, malowały usta pomadkami z wosku, maseczki zaś 
przygotowywały z miąższu chleba i mleka. Egipcjanki używały henny 
do malowania paznokci, usta i sutki barwiły ochrą na czerwono. Przy-
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rządzały specjalne maści i kremy z wosków, oliwy z oliwek, miodu, mle-
ka. Rzymianki malowały także ramiona. Nic więc dziwnego, że kobieta 
XXI wieku poświęca wiele uwagi kosmetyce upiększającej. Okazuje się, 
że choć zmieniają się ideały urody i techniki upiększania1, pragnienie 
pozostania jak najdłużej piękną, młodą i atrakcyjną jest niezmienne. 
Poszukiwanie eliksirów młodości trwa.

Tym bardziej w obliczu ekonomicznego kryzysu producenci kosme-
tyków starają się przekonać współczesne kobiety, że używanie okre-
ślonych kremów czy balsamów jest gwarantem dobrego samopoczucia 
i podwyższenia własnej samooceny. Kobiety są „bombardowane”, za 
pośrednictwem reklam, informacjami o kosmetologicznych odkryciach, 
nowych sposobach walki z czasem, niezwykłych produktach. Ulubione 
gwiazdy kina i gwiazdki seriali stają się twarzami firm kosmetycznych. 
Ponad połowę każdego kobiecego czasopisma stanowią reklamy różne-
go rodzaju kosmetyków.

Autorzy reklam kosmetyków są coraz bardziej skuteczni, wiedzą, 
jak przekonać współczesne kobiety. Nie pokazują ich wyłącznie w roli 
„obiektu kuchennego”, który rozmawia z margaryną albo proszkiem 
do prania. Nie infantylizują kobiet. Coraz częściej odchodzą także od 
reprodukowania stereotypów. Wystarczy podać przykład kampanii fir-
my Dove. Reklamy kosmetyków Dove stały się rodzajem przekazów 
społecznych, w których udowadnia się, że prawdziwe piękno ma róż-
ne kształty, rozmiary i wiek. Edyta Jungowska w reklamie środków 
do mycia i pielęgnacji ciała (seria Pro-Age) stwierdza: „To nie czas, tyl-
ko ja decyduję, jak delikatna jest moja skóra”. Naga Beata Tyszkie-
wicz (71 lat) w reklamie nowej linii Dove do pielęgnacji włosów zaczep-
nie mówi: „Spróbuj mnie przekonać, że to nie czas na burzę włosów”. 
W pozostałych przekazach telewizyjnych obserwujemy ładne, pulchne 
modelki zachwalające balsamy. Pokazanie innego obrazu pięknej ko-
biety niż ten, do którego przywykliśmy w mediach, okazało się ogrom-
nym sukcesem i przyniosło firmie niemałe zyski. Kampania Dove zmu-
siła do myślenia o pięknie, dojrzałości i funkcjonujących w naszym 
społeczeństwie stereotypach. Kobiety dyskutowały na forach, pojawia-
ły się wystawy fotograficzne. Komentowano kampanię w różnych pro-
gramach telewizyjnych, często w najlepszym czasie antenowym. Pisały 
o niej gazety. Firma Dove, pozwalając wystąpić w swoich przekazach 
reklamowych zwyczajnym kobietom, zyskała szacunek i sympatię kon-
sumentek oraz… darmową reklamę.

Współczesna reklama podejmuje grę z konsumentkami. Czasem je 
prowokuje: „3 lata? 5 lat? 10 lat? Ile lat chcesz odjąć Twojej skórze?” 
(Ester Lauder), „Ile kosztuje piękna skóra?”, „Ile jest warta piękna skó-
ra, która wygląda czysto, świeżo i promiennie?” (Clinique), „Wyobraź 
sobie, jak z biegiem czasu może działać na Twoją skórę mydło, które 

 1 Słowo „kosmetyk” pochodzi od greckiego „kosmeo”, co oznacza „upiększam”, „zdobię”.
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tak wysycha…”(Dove). Czasem komplementuje: „Ponieważ jesteś tego 
warta” (L’Oreal), „Jak pięknie być sobą” (Astor), „Teraz mogę wszystko” 
(Fa). Innym razem wiąże produkt z uczuciami: opiekuńczością i czu-
łością („Jak czuły dotyk” – Nivea); przyjemnością i radością obcowania 
z ludźmi („Porozmawiajmy” – Avon), poczuciem bezpieczeństwa („Nie-
zawodna ochrona” – Rexona). Zdarza się, że autorzy reklamy chcą nas 
zaszokować. Taki cel miała np. kampania perfum Axe („Efekt Axe”). 
Zakładano, że mocne podteksty seksualne oburzą nieco odbiorców, 
wywołają w nich potrzebę mówienia o produkcie i reklamie.

Hasła reklamujące kosmetyki odwołują się zarówno do sfery racji, 
prezentując konkretne zalety produktu (np. „Neovadiol – pierwszy krem 
zawierający Pro-Xylane i Isobioline”) jak i do sfery emocji (np. „Kuś peł-
nią ust. Wzbudzaj pełen podziw” – Avon). Bywają też hasła odwołują-
ce się do sfery norm i nakazów społecznych, pokazując związek między 
nabywaniem określonego kosmetyku a obowiązującymi zasadami (np. 
„Zdrowie to podstawa. Zacznij od skóry” – Vichy).

Jedną ze strategii perswazyjnych, często stosowanych w przekazach 
reklamowych, jest też odwołanie się do autorytetu. Powód jest oczywisty 
– nadzieja na przeniesienie części sympatii, podziwu z osoby na produkt. 
Do reklamy perfum producenci poszukują kobiet niezwykłych, wyjątko-
wych. Czynią z nich symbol2. „Twarzą” Chanel są między innymi Claudia 
Schiffer i Kate Moss. Energię perfum J’adore Diora uosabia amerykań-
ska gwiazda pochodząca z RPA  Charlize Theron. Givenchy reklamuje 
zjawiskowa Liv Tyler. Seksowna Eva Mendes reprezentuje Secret Obses-
sion Calvina Kleina. Wizerunek danej firmy kosmetycznej zaczyna zatem 
mieć kobiecą twarz. Używanie perfum, skojarzonych z określoną osobą 
– Cindy Crawford, Celine Dion czy Naomi Campbell – oznacza w pewnym 
stopniu identyfikację z nią, jej stylem życia, ubierania, muzyką. Wybór 
określonych perfum staje się informacją dla otoczenia, kim jestem i jaka 
jestem. To rodzaj wyrażenia własnej tożsamości.

W Polsce firmę Astor uosabia Anna Przybylska, seksowna po-
licjantka Marylka z serialu „Złotopolscy”. Garniera Joanna Brodzik, 
sławna po emisji serialu „Kasia i Tomek”, uwielbiana jako Magda M., 
oraz Agnieszka Dygant, znana przede wszystkim jako główna bohater-
ka serialu „Niania”. „Twarzą” firmy Soraya została zwyciężająca w ran-
kingach popularności Małgorzata Kożuchowska, postrzegana z jednej 
strony jako ładna, polska blondynka z małego miasteczka, aktorka 
najchętniej oglądanego polskiego serialu, z drugiej jedna z najlepiej 
ubranych polskich kobiet.

Kobiety patrzą w sposób szczególny na gwiazdy telewizji i kina, na 
całe środowisko show-biznesu. Biorąc pod uwagę wysokość sprzedaży 
plotkarskich magazynów, ilość wejść na portale typu „Pudelek”, „Pom-

 2 Z czasem symbolem staje się sam produkt. Zawiera już bowiem pewien zestaw myślowych 
skojarzeń, a my reagujemy na niego bez zastanowienia.
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ponik” czy „Kozaczek”, śledzenie życia znanych osób zajmuje im spo-
ro czasu. Często wiedzą o ich sprawach więcej niż o członkach swo-
jej rodziny. Sławne kobiety, tzw. gwiazdy, są dla nich bowiem sym-
bolem sukcesu – żyją na współczesnym Olimpie, otoczone luksusem 
i podziwem mężczyzn. Czasem obserwowanie takiego świata stanowi 
rekompensatę własnego życia – nieudanego, bądź po prostu zwyczaj-
nego. Stanisław Cieniawa w książce Mit raju i raj mitu pisze: „Mit suk-
cesu życiowego jest najsilniej związany z mitem raju na ziemi, toteż 
jest najbardziej iluzoryczny i nierzadko pełni funkcję kompensacyjną. 
Najczęstszym wcieleniem pragnień »rajskiego życia«, »beztroskiej szczę-
śliwości«, jest mit »gwiazdy« ekranu”3.

Nic więc dziwnego, że „gwiazdy” pojawiają się także w przekazach re-
klamujących kosmetyki. Autorzy takich reklam coraz częściej pokazują 
nie tylko piękne, znane kobiety, ale przede wszystkim te, które posiadają 
klasę, osobowość, są błyskotliwe, inteligentne. To tak, jakby chcieli prze-
kazać nam dodatkową informację: „Nasz produkt to coś więcej niż pięk-
ne opakowanie”. W hasłach reklamowych coraz częściej słyszymy argu-
menty związane z cechami charakteru, a nie samym pięknem: „Piękno 
to osobowość. Odkryj elegancję prostych włosów”, „Piękno to osobowość. 
Podkreśl charakter włosów kręconych” (Nivea). Zresztą dziś dbanie o sie-
bie wynika raczej z potrzeby akceptacji społecznej, potrzeby sukcesu 
zawodowego i towarzyskiego niż zwykłego pragnienia bycia ładną.  Cza-
sem producenci kosmetyków dochodzą do wniosku, że zamiast zatrud-
niać wyniosłe, odległe „gwiazdy”, lepiej pokazać zwyczajne kobiety, takie 
„dziewczyny z sąsiedztwa”. I tak na przykład firma Olay w każdym kraju 
wybiera do swoich reklam inne kobiety (o typowej dla danego państwa 
urodzie). Dzięki temu wydaje nam się, że krem poleca nam osoba bli-
ska, znajoma. Pojawia się więc szansa, że kobiety będą się identyfikować 
z taką bohaterką, podzielą jej przekonania i zaakceptują jej wybory.

Autorytetem w reklamach kosmetyków bywają nie tylko „gwiazdy” 
i nieznane kobiety (które wypróbowały produkt), ale też profesjona-
liści – fryzjerzy, styliści, kosmetolodzy. Używają oni terminów tech-
nicznych, słów specjalistycznych, nieznanych przeciętnemu odbiorcy. 
Dzięki temu mamy wrażenie, że dociera do nas całkowicie zracjonali-
zowany przekaz. Nierzadko takie reklamy przyjmują formę naukowe-
go wykładu, informującego o ważnym odkryciu. Pojawiają się cenio-
ne dziś słowa: nowoczesny (w domyśle lepszy), innowacyjny, jedyny, 
wyjątkowy (np. „Laboratoria innowacji” – Dr Irena Eris). Ważne dla 
konsumentów są też referencje, rekomendacje – zarówno ekspertów, 
jak i zwykłych użytkowników.

Sprawdzoną strategią perswazyjną jest też podawanie informacji, 
ile osób kupuje dany produkt, ile jest z niego zadowolonych, np. „98% 
kobiet, które wypróbowały Olay Total Effects 7 x, poleciłoby go swo-

 3 S. Cieniawa, Mit raju i raj mitu, Poznań 1993, s. 77. 
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im przyjaciółkom” (Olay). Taka informacja to manipulacyjna zachę-
ta do podporządkowania się grupie. A my lubimy wyglądać i zacho-
wywać się jak inni, bo daje to poczucie bezpieczeństwa. Wiadomość 
określająca, jak dany produkt jest popularny, staje się często magne-
sem. Zaczynamy wierzyć, że tyle osób nie może się mylić. Działa efekt 
przyłączania się do większości. Pojawia się oczywiście ryzyko, jeśli 
weźmiemy pod uwagę grupę kobiet wymagających. Popularność może 
oznaczać także pospolitość. A to już niezbyt lubiane słowo. Kobiety 
chcą być raczej wyjątkowe, oryginalne. Istotna jest zawsze znajomość 
hierarchii potrzeb konsumentek, do których kierowany jest przekaz 
reklamowy – czy cenią sobie gromadzenie luksusowych produktów, 
czy raczej dążą do porządkowania wszystkiego, czy też najważniejsze 
jest dla nich społeczne uznanie. Trafne określenie potrzeb, pragnień, 
emocji grupy docelowej to szansa na stworzenie skutecznej reklamy.

Część komunikatów reklamowych pozwala kobietom „zanurzyć” się 
w jakąś historię. Biorąc pod uwagę, że ulubioną formą spędzania wolne-
go czasu dużej części kobiet jest oglądanie seriali, taka konstrukcja re-
klamy wydaje się szczególnie skuteczna. Pozwala na obserwowanie przy-
gotowań bohaterki do ślubu, do randki, do wyjścia na bal. Skuteczność 
określonego kosmetyku jest w tym miniserialu najczęściej sprawdzana 
przez mężczyznę. To on np. określi, jak mocne są jej włosy (Pantin).

Takie reklamy mają dużą siłę perswazyjną. Są bowiem szansą na 
oderwanie od rzeczywistości, wejścia w czyjś świat, poznawanie czy-
ichś doświadczeń. Komunikat w formie „sceny z życia” pozwala ko-
bietom4 na „przymierzanie tożsamości”, nakładanie masek. Poza tym 
pokazane są też zwyczajne problemy (niedoskonałości cery, nadmier-
ne pocenie w sytuacjach stresowych, wyblakły kolor włosów, nad-
waga). I – co najważniejsze – wskazane zostają sposoby rozwiązania 
tych problemów, najczęściej za pomocą „magicznego środka”. Taka 
reklama bardzo często gatunkowo przypomina bajkę. W jej świecie, 
podobnie jak w bajce, wszystko jest możliwe, mówią zwierzęta i przed-
mioty. Mamy też do czynienia z symplifikacją wartości, czyli jasnym 
podziałem na to, co dobre i to, co złe. Obserwujemy realizację typo-
wego przebiegu akcji: oznajmienie o nieszczęściu, przekazanie ma-
gicznego środka i jego wykorzystanie, likwidacja szkody. Wystarczy 
podać przykład reklamy szamponu koloryzującego firmy Palette. Bo-
haterka spostrzega, że jej włosy nie mają połysku (oznajmienie o nie-
szczęściu). Przystojny mężczyzna wyłaniający się z lustra podaje jej 
szampon (przekazanie niezwykłego środka w bajkowy sposób). Kobie-
ta myje włosy szamponem Palette, jej włosy odzyskują blask, a ona 
sama znów jest szczęśliwa (likwidacja szkody).

 4 Kobiety uwielbiają się przebierać, zmieniać kolor włosów, paznokci. Znane i opisane przez 
psychologów i poetów są także ich zmienne nastroje.
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W bajkach obdarowywane są tylko postaci pozytywne, wybrane, 
w jakiś sposób wyjątkowe. Tym większe wyróżnienie dla konsumen-
tek, jeśli słyszą: „Ponieważ jesteś tego warta” (L’Oreal), „Skarby na-
tury odkryte specjalnie dla Ciebie” (Timotei), „Piękno to nowa Ty” (Ni-
vea), „Skóra, Twoja najpiękniejsza jedwabna kreacja” (Dove).

Do kobiet adresuje się też bajki dydaktyczne. Występuje w nich 
narrator – autorytet, zgodnie z konwencją gatunku. Pokazane są dwa 
przykłady postępowania – pozytywne i negatywne. Jest też oczywiście 
wskazanie właściwego rozwiązania. W reklamie szamponu Head and 
Shoulders autorytet – fryzjer stylista myje klientce połowę głowy „zwy-
kłym” szamponem, drugą połowę nowym środkiem. Udowadnia w ten 
sposób skuteczność reklamowanego produktu. Okazuje się bowiem, 
że zwykły szampon nie usuwa łupieżu. W innej reklamie – mydeł firmy 
Dove – dwie panie korzystają w czasie kąpieli z różnych kosmetyków. 
Jedna myje się kostką Dove i czuje, jak jej ciało staje się delikatne. 
Druga zwykłym mydłem, które pozostawia szkodliwy dla skóry osad. 
Narrator radzi: „Poczuj różnicę”.

Bajka jest idealnym wzorem przy tworzeniu fabuł reklamowych 
dla kobiet, zwłaszcza tych, które uwielbiają seriale czy telenowele. 
Biorąc pod uwagę, że prawie każdego wieczora seriale „M jak miłość” 
czy „Barwy szczęścia” gromadzą ponad 8-milionową publiczność, to 
takich kobiet w Polsce jest niemało. Zastosowanie konstrukcji bajki 
w reklamie to świetna strategia perswazyjna – usypia krytycyzm ad-
resata, wzbudza pozytywne emocje, a wszystko co dobre, wyraźnie 
wiąże z produktem.

Komunikaty reklamowe, świadomie bądź nie, zaczynają też two-
rzyć mitologię. Okazuje się, że w przedmiotach codziennego użytku 
i zwyczajnych doświadczeniach można odkrywać głębsze znaczenia. 
Wszystko może być mitem – gadżety, jedzenie, fotografie, widowiska 
i kosmetyki. Mit, jak twierdzi Roland Barthes, jest bowiem wtórnym 
systemem semiologicznym5. To, co w pierwszym systemie, czyli języ-
ku, jest znakiem (całością pojęcia i obrazu) – w drugim systemie, czyli 
micie staje się jedynie prostym signifiant6. Mit przenosi więc o szcze-
bel wyżej zbiór pierwotnych znaczeń.

Treści mityczne są obecne we współcześnie obserwowanych zjawi-
skach kultury. Pojawiają się też w przekazach reklamowych, kierowa-
nych do kobiet. Piana w wannie (stworzona za pomocą różnych pły-
nów do kąpieli), czerwona szminka, puder, czarna kredka do makija-
żu oczu, kokosowy olejek do ciała wypełnione są znaczeniem mitycz-
nym. Bohaterki reklam to często odbicie starożytnych bogiń. Widzimy 

 5 Zob. R. Barthes, Mitologie, Warszawa 2008.
 6 Signifiant w micie to ostateczny wyraz systemu językowego. W planie języka signifiant to 

zatem sens, w planie mitu tylko forma.
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więc w reklamach: Afrodyty, wyłaniające się z piany7; Hery, próbujące 
różnymi sposobami zatrzymać mężczyznę przy sobie; Ateny, ceniące 
mądrość i karierę zawodową; wysportowane Artemidy8 czy też współ-
czesne uosobienie Demeter, oddającej się bez reszty dzieciom9. To 
tak, jakby współczesne kobiety nałożyły mityczne maski. A to ozna-
cza identyfikację, realizację zasady wspólnej tożsamości, ponowienie 
dawnego wzoru.

Reklamy kosmetyków można potraktować jako rytualne zaklina-
nie czasu albo symboliczne zerwanie ze światem natury i świętowanie 
wstąpienia do świata kultury. Ostra czerwień ust to też wyraźne pod-
kreślanie swojej seksualności, namiętności, umiejętności zdobywania 
i nakłaniania mężczyzn do grzechu (ślad biblijnej Ewy). Czerwień od 
tysiącleci jest wyrazem nieopanowanych żądz, popędów, rozpusty10. 
A bohaterki reklam wyjątkowo mocno starają się, by usta miały so-
czysty czerwony kolor (Avon), by były ponętne i kuszące (Bell, Orifla-
me). Są więc świadome tej demonicznej strony kobiecej natury, pro-
wokującej i agresywnej.

Bez wątpienia takie komunikaty to komunikaty polisemiczne. 
Ich znaczenie jest przecież wynikiem związków między różnymi tek-
stami kultury. Poza tym wszystkie elementy reklamy: kolor, kształt, 
oświetlenie, ruch, muzyka posiadają ukryte znaczenia, są celowe 
i podporządkowane funkcji perswazyjnej.

Kolor na przykład jest świetnym sposobem zwracania uwagi, 
emocjonalizacji komunikatu (barwa czerwona, pomarańczowa) bądź 
racjonalizacji (zimne barwy – szczególnie niebieska); wywoływania 
pożądanych skojarzeń, utrwalania w pamięci konsumentów waż-
nych elementów przekazu i informowania o wybranych cechach pro-
duktu oraz marki. W reklamach kosmetyków kolory odgrywają jesz-
cze większą rolę. Stanowią przecież wizualizację zapachów. Kobiety 
nie muszą się zastanawiać, jak pachnie płyn do kąpieli albo mydło. 
Zielony oznacza zapach lasu, niebieski morza. Czerwony to orien-
talny zapach kwiatów, biały symbolizuje zwykle delikatny zapach 
migdałów i kokosu.

 7 W reklamach kosmetyków widzimy piękne kąpiące się kobiety, otulające swe ciało mydlaną 
pianą (Fa). Ciekawą realizacją mitu o Afrodycie jest reklama perfum „Absynthe” Christiana 
Lacroix’a. Modelka odziana została w tkaninę, która przemienia się w fale morskie 
o jasnozielonej poświacie. 

 8 Wysportowane Artemidy możemy zobaczyć choćby w reklamach serii kosmetyków firmy 
Adidas. Widzimy tam twarze znanych sportsmenek (np. reklama wody perfumowanej Pure 
Lightness z Anną Ivanović, światową gwiazdą tenisa).

 9 W reklamie części kosmetyków firmy Pantin – zwłaszcza szamponów – pojawiają się razem 
mama i córka. Używają tych samych kosmetyków. Wyraźnie pokazano, jak bliskie są ich 
relacje. Podobnie w reklamach produktów firmy Johnson. 

 10 Zob. M. Burker, Słownik obrazów i symboli biblijnych, Poznań 1989, s. 39.
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Twórcy reklam doskonale wiedzą, że kolor potrafi przemawiać 
wprost do uczuć, nie potrzebuje nawet pośrednictwa skojarzeń11. 
Stopień zaawansowania prac nad leczeniem kolorami najlepiej za-
świadcza, że mają one ogromną siłę oddziaływania na człowieka. Nic 
więc dziwnego, że autorzy komunikatów reklamowych starają się ten 
fakt wykorzystać. Świadomie sięgają do symboli i znaczeń kolorów 
wypracowanych przez kulturę. Zyskują tym samym wiedzę dotyczą-
cą wywoływania skojarzeń, tworzenia nastroju i budzenia pożąda-
nych emocji. Jedni bawią się kontrastami: szary, czarny – biały, 
czerwony. Drudzy wybierają harmonię. Inni jeszcze wydobywają zu-
pełnie nowe znaczenia kolorów z ich przestrzennego usytuowania. 
Wszystko zależy oczywiście od tego, co chcemy powiedzieć o produk-
cie. I tak na przykład polski producent, Ziaja, dla serii kosmetyków 
czerpiących swe wyjątkowe właściwości z natury wybiera kolor zie-
lony (seria na bazie ogórka, oliwy z oliwek i aloesu). Seria biała to 
preparaty z dodatkiem koziego mleka lub kokosu. Seria brązowa, jak 
obiecują producenci, daje efekt samoopalacza. Ziaja nie rezygnuje 
też z intensywnej czerni, która miewa różne, także negatywne kono-
tacje (przez fakt, że widziana jest jako nieobecność światła). W tym 
przypadku czerń została doskonale dobrana. Seria bowiem „czar-
nych” kosmetyków ma działanie wyszczuplające. Dla kobiet takie 
znaczenie jest oczywiste, od zawsze ukrywały mankamenty swojej 
sylwetki pod czarnymi ubraniami.

Magiczną rolę pełni też przemiana koloru. Zmiana koloru wło-
sów w reklamach farb czy szamponów koloryzacyjnych oznacza 
także zmianę osobowości kobiety, jej sposobu patrzenia na świat 
i ludzi. Kobieta zyskuje blask, światło (zewnętrzne i wewnętrzne). 
Ostatecznie jednak nie jesteśmy w stanie określić, co komunikuje 
język koloru. Barwa jest ciągle tajemnicą, wywołującą w nas dozna-
nia enigmatyczne.

Reklamą zajmuje się dziś wielu doskonałych fachowców – psy-
chologów, socjologów, grafików, ekonomistów. Wydawałoby się, że 
znają wszystkie reguły – jak prowokować, szokować, bawić, wzru-
szać. Dlaczego zatem nie zawsze udaje się im przekonać kobiety? 
Odpowiedź jest prosta – perswazja nie jest nauką, tylko sztuką12. Nie 
wystarczy więc wiedzieć i znać.

 11 O roli koloru w sztuce i myśli Zachodu pisze John Gage. Zob. J. Gage: Kolor i kultura. Teoria 
i znaczenie koloru od antyku do abstrakcji, Kraków 2008.

12 Zob. R. Heath, Reklama. Co naprawdę wpływa na jej skuteczność?, Gdańsk 2008.
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SUMMARY

This article is an attempt of defining the socio-psychological pro-
file of female consumers, their attitude towards bode care and 
beauty products.
The author tries to figure out whether women are aware of per-
suasion in advertisements and what they know about it. She 
also analyzes women’s receptivity to various persuasion strate-
gies used in advertisements of cosmetics.

KEY WORDS: advertisement, persuasion strategies, female 
consumer, cosmetics
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Kompendium wiedzy o Kapuścińskim
Beata Nowacka, Zygmunt Ziątek,  
Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza, 
Wydawnictwo Znak, Kraków 2008, s. 420.

Metafora nienapisanej książki to element, który od początku do końca 
towarzyszył autorom „Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza” – Beacie 
Nowackiej i Zygmuntowi Ziątkowi. Noszona w sobie książka staje się 
nawet jakby podszewką całości. Ten element nie jest tylko koncepcją 
czy metodą pisania pracy. Sięga zdecydowanie głębiej, bo aż do relacji 
samego Kapuścińskiego. Ową nienapisaną książkę, noszącą znamiona 
autobiografii, czytelnik odnajdzie przede wszystkim we fragmentach 
„Imperium”. Fakt, że Ryszard Kapuściński nie napisał autobiografii, 
jest zabiegiem celowym. W 1994 roku wyznał: „To, co piszę, jest pa-
miętnikiem”. Zatem konkluzja może być jedna: zamknięte dzieło re-
portera jest jedynym i pełnym źródłem wiedzy o nim samym. Na tym 
fundamencie oparli swoją pracę Beata Nowacka i Zygmunt Ziątek. 
Oboje są literaturoznawcami. Beata Nowacka, doktor nauk humani-
stycznych, jest związana z Instytutem Nauk o Literaturze Polskiej im. 
Ireneusza Opackiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskie-
go w Katowicach. Interesuje się problematyką reportażu i recepcją 
literatury polskiej w świecie. Jest autorką książki Magiczne dzienni-
karstwo. Ryszard Kapusciński w oczach krytyków. Zygmunt Ziątek – 
doktor habilitowany i członek Rady Naukowej Instytutu Badań Literac-
kich PAN – zajmuje się pograniczem pisarstwa dokumentarnego i prozy 
beletrystycznej oraz problematyką związków literatury z wielkimi do-
świadczeniami społecznymi i historycznymi XX wieku. Jest autorem 
książek: Ksawery Pruszyński i Wiek dokumentu. Inspiracje dokumen-
tarne w polskiej prozie współczesnej oraz współautorem drugiego tomu 
Literatury polskiej 1918-1975. Nowacka i Ziątek podjęli próbę oddzie-
lenia ziarna od plew, autokreacji pisarza od faktów. Udała im się rzecz 
unikalna: napisali biografię twórczą. Uczynili to w sposób niezwykle 
prawdziwy i wiarygodny.

„Ryszarda Kapuściński. Biografia pisarza” składa się z dwunastu 
rozdziałów. Zostały one ułożone chronologicznie: począwszy od dzie-
ciństwa, przez wszystkie etapy drogi twórczej, po ostatnie lata życia 
reportera poświęcone budowaniu filozofii Innego. Każdy z rozdziałów 
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stanowi samodzielną całość. W związku z tym nie jest konieczne czy-
tanie „od deski do deski”. „…Biografię pisarza” można czytać według 
własnych zainteresowań lub potrzeb, wybierając najbardziej interesu-
jące rozdziały. Choć przy pierwszej lekturze może być to nieco trud-
niejsze do zrealizowania zadanie ze względu na stylistykę tytułów (np. 
Na własny rachunek, Powroty do źródeł). Są one atrakcyjne, raczej 
publicystyczne, przykuwają uwagę odbiorcy, niemniej jednak nie od-
wołują się bezpośrednio do chronologii okresów twórczych. Książkę 
wzbogacają: nota bibliograficzna, indeks tytułów i nazwisk, kalen-
darium życia i twórczości Ryszarda Kapuścińskiego, wykaz przyzna-
nych tytułów doctora honoris causa, licznych nagród, a także pierw-
szych zagranicznych wydań książek reportera. I choć, jak już wyżej 
wspomniano, nie jest to typowa monografia życia i twórczości, całość 
wzbogacają unikalne zdjęcia przedstawiające reportera i najważniej-
sze miejsca jego pobytów.

Pomimo że w książce Beaty Nowackiej i Zygmunta Ziątka dominu-
je perspektywa pisarskiego spojrzenia na twórczość Kapuścińskiego, 
dużo miejsca poświęcono kolejnym odczytaniom. Ryszard Kapuściński 
został tu przedstawiony także jako dziennikarz, poeta, twórca dialogu 
z Innym, uczestnik rewolucji i wojen, przewodnik po tajemnicach egzo-
tycznych kultur, świadek procesu emancypacji politycznej i społecznej 
krajów Trzeciego Świata. Dzięki temu czytelnik otrzymuje swoisty wa-
chlarz możliwości interpretacyjnych. „…Biografia pisarza” jest pozycją, 
która w dużej mierze porządkuje wiedzę o Kapuścińskim. Ciekawsze są 
tutaj jednak kluczowe pytania, które autorzy stawiają po raz pierwszy 
publicznie. Szukając odpowiedzi na te niezwykle ważne zagadnienia, nie 
unikają tego co niewygodne. Jedną z takich kwestii jest pytanie: „jak 
to się stało że syn AK-owca (cudem ocalałego z transportu do Katy-
nia), człowiek, który jako dziecko poznał prawdziwe oblicze Sowietów, 
został już w 1948 roku członkiem ZMP, a w 1953 PZPR? Czemu uległ 
wpływom komunistycznej propagandy?” (s. 47). Odpowiedź, jaką dają 
badacze, jest co najmniej dwupłaszczyznowa. Z jednej strony mamy 
do czynienia ze słowem samego Kapuścińskiego, który w rozmowach 
z autorami mówi nie o tym, co chcielibyśmy usłyszeć, to znaczy o so-
cjalistycznych hasłach dobrobytu, ale mówi o wymuszonym milczeniu 
pokolenia, a nawet o czymś, co nazywa mesjanizmem wojennej trau-
my. Z drugiej jednak strony odpowiedzią na to pytanie jest całe życie 
Kapuścińskiego. Nie byłoby Cesarza – alegorycznej książki o mechani-
zmach władzy – gdyby nie konkretny czas, w którym pisał, wydarzenia, 
które obserwował i doświadczenia samego autora.

Trauma wojny jest wyraźną dominantą w sposobie widzenia i opi-
sywania świata u Kapuścińskiego. Ten aspekt uchwycili autorzy  
„…Biografii pisarza”. Krok po kroku tłumaczą czytelnikom, jak pierw-
sze wspomnienie kształtuje człowieka. Na kartach biografii twórczej 
Nowackiej i Ziątka odnajdziemy nieznane dotąd zdarzenia z wczesnych 
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lat życia reportażysty. Autorzy opisują codzienny obowiązek 8-letniego 
Ryśka: na przełomie 1939 i 1940 roku wojna zbierała swoje żniwo, 
panował głód, rodzina została rozłączona, aby przeżyć, musiał chodzić 
do lasu zbierać chrust na opał albo chodzić po ulicach Pińska i szukać 
jedzenia. Po przeprowadzce do Warszawy jako 12-latek pełnił służbę 
liturgiczną podczas pogrzebów powstańców warszawskich. Po wielu la-
tach powie, że wyjść z wojny, to znaczy oczyścić się z nienawiści i wy-
zwolić z lewicowej wrażliwości. Wojna jest pierwszym światem, którego 
Kapuściński doświadcza. Z tym bagażem idzie w dorosłość, a także doj-
rzałość twórczą.

Debiutuje jako poeta w „Odrodzeniu” w 1950 roku. Tuż po studiach 
jako korespondent Polskiej Agencji Prasowej wyjeżdża do Indii, Japo-
nii, Afryki i Ameryki Południowej. Niejako obok dziennikarskiej co-
dzienności powstają książki: „Wojna futbolowa”, „Jeszcze jeden dzień”, 
„Chrystus z karabinem na ramieniu”. Wkrótce jego styl pisania po-
równywany jest przez krytyków do pisarstwa Alberta Camusa, Ernesta 
Hemingwaya i Trumana Capote’a. Wybucha dyskusja – inspirowana 
reportażami Kapuścińskiego – o miejscu reportażu w piśmiennictwie 
polskim. Ryszard Kapuściński – jak piszą Nowacka i Ziątek – ominął 
jakiś etap rozwoju: od reportaży dziennikarskich przeskoczył w prozę 
beletrystyczną (s. 65), choć sam nie wiedział, czy należy do świata pisa-
rzy, czy świata dziennikarzy (s. 67). Wydaje się, że już wtedy jego wybór 
był przesądzony. Kapuściński coraz bardziej oddalał się od pisarstwa 
użytkowego, gazetowego, agencyjnego. Szukał nowej formuły dla swo-
ich doświadczeń, które z gruntu były nieprzekładalne. Istotna przemia-
na twórcy dokonała się w latach 80-ych. Reporter zyskał międzynaro-
dową popularność. Kluczem do sukcesu pisarskiego okazało się między 
innymi unikanie rutyny i ciągłe dążenie pod wiatr. Przełom wieków to 
dla Kapuścińskiego czas, kiedy staje się ekspertem od spotkania, tłu-
maczem kultur. Niespełnione pozostaje jego ostatnie marzenie: podróż 
śladami Bronisława Malinowskiego, antropologa i etnologa. To zaled-
wie kilka z setek zagadnień omówionych w „…Biografii pisarza”.

Różnorodnych książek o Ryszardzie Kapuścińskim powstaje wiele. 
Najbardziej znany na świecie polski reportażysta cieszy się niezmienną 
popularnością. Po śmierci pisarza w styczniu 2007 roku publikacji po-
święconych jego twórczości i osobie pojawia w księgarniach coraz wię-
cej. Traktują one o wielu kwestiach: począwszy od wspomnień przyja-
ciół, przez zbiory artykułów naukowych, aż po książki analityczne. Te, 
które dotychczas ukazały się na rynku, prezentują tylko wycinki jego 
twórczości. „…Biografia pisarza” ma tę zaletę, że jest pierwszą pozy-
cją, która traktuje temat kompleksowo. Stanowi kompendium wiedzy 
o Ryszardzie Kapuścińskim. To pozycja godna polecenia zarówno spe-
cjalistom, tym, którzy zawodowo parają się literaturą czy dziennikar-
stwem, ale także tym, którzy są cichymi entuzjastami reportaży Ka-
puścińskiego. I choć brzmi to niewiarygodnie, to omawiana książka 



156 ROCZNIK PRASOZNAWCZY Recenzje i sprawozdania

spełnia czytelnicze potrzeby. Została napisana w sposób przystępny, 
zgrabny językowo. Źródłem wiedzy autorów są nie tylko opracowania 
naukowe, artykuły prasowe, ale także ich osobiste rozmowy z Ryszar-
dem Kapuścińskim i jego przyjaciółmi. Efekt ponadczteroletniej pracy 
jest naprawdę imponujący i godny pozazdroszczenia.

W konstrukcji biografii twórczej Beacie Nowackiej Zygmuntowi 
Ziątkowi udało się doskonale uchwycić jeszcze jedną ciekawą perspek-
tywę badawczą. Otóż autorzy przedstawili kilka wizerunków pisarskich 
Ryszarda Kapuścińskiego, jakie wytworzyły kolejne pokolenia jego 
czytelników. Autorzy „… Biografii pisarza” podzielili się specyficznym 
rodzajem wiedzy. Sami nazwali to „odsłonięciem nerwu twórczości Ka-
puścińskiego (s. 11). Nie chodzi jednak tylko o dokładność interpre-
tacyjną. Zdecydowanie ważniejsza jest udana rekonstrukcja biografii 
w rytmie przemian historii. Bez wątpienia ta książka była potrzebna 
i długo oczekiwana i zapewne będzie długo aktualna.
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Dlaczego książki Ryszarda Kapuścińskiego fascynują od wielu lat nie-
zliczone rzesze czytelników? Czy wystarczy – jak mawiał sam Mistrz – 
być dobrym człowiekiem, aby być dobrym reporterem? Na te kwestie nie 
ma jednej odpowiedzi. Pewne jest jedno. Zmarły w 2007 roku, najsłyn-
niejszy na świecie polski reportażysta Ryszard Kapuściński przez całe 
swoje życie podróżował w te rejony świata, gdzie trwały konflikty, toczy-
ły się wojny domowe. Obserwował miejsca zapomniane, a w nich ludzi 
i ich codzienne życie. Byłoby zbyt prostym powiedzieć, że jego reportaże 
i książki są relacjami z podróży. Są czymś więcej. Kapuściński misternie 
budował filozofię, którą dziś nazywamy filozofią Innego. Wiedza o świecie 
pozwoliła mu nie tylko tłumaczyć kultury, ale także dzielić się mądrością 
i prognozami na przyszłość. A wszystko to, choć monumentalne, zostało 
utkane z pozornie błahych rzeczy. Ze szczegółów.

To właśnie szczegół jest istotą dobrego reportażu. Aleksandra 
Kunce – kulturoznawca, doktor nauk humanistycznych, wykładowca 
w Instytucie Nauk o Kulturze UŚ, redaktor naczelna czasopisma „An-
thropos?” i autorka rozpraw „Tożsamość i postmodernizm”, „Myśleć 
Śląsk” – w swojej książce „Antropologia punktów. Rozważania przy 
tekstach Ryszarda Kapuścińskiego” szczegółowi przypisuje ogrom-
ne znaczenie. Chciałoby się powiedzieć – magicznie go zaczarowuje. 
(Absolutnie nie należy jednak w tym przypadku utożsamiać termi-
nów: szczegół i punkt.) Ciekawym tego przykładem niech będzie sce-
na opisana na kartach „Hebanu”. Samotna kobieta w Nigerii kupuje 
na kredyt fasolę, gotuje ją i sprzedaje. Dzięki temu może żyć. Kiedy 
złodziej ukradł jej garnek, życie ogarnia paraliż. Badacz literatury, 
znawca gatunków dziennikarskich zwróciłby zapewne uwagę w całej 
książce Kapuścińskiego na ten wyżej opisany fragment, na ów szcze-
gół, który niejako podbija znaczenie całości, nadaje wyrazisty smak. 
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Szczegół, który uderza, kole w oczy to być może jedyne co czytelnik 
zapamięta z całej lektury. Dlatego tak istotny jest dla reportażu. Los 
Nigeryjki to smutny przykład życia na Czarnym Lądzie. Ale Alek-
sandra Kunce jak antropolog, a nie medioznawca skupia uwagę na 
czymś być może ważniejszym. Oto pokazuje, jak to przedmiot orga-
nizuje człowiekowi działanie, jak zmienia jego myślenie, postrzega-
nie świata. Nazywa ten proces „myśleniem według punktów”. Punkt 
– kradzież garnka – pokazuje kontekst kulturowy, pozwala spojrzeć 
nieco szerzej. Zmusza do refleksji. I tu dochodzimy do kwestii za-
sadniczej dla omawianej książki. Aleksandra Kunce pokazuje zna-
ne tematy w sposób do tej pory mało znany, mało popularny. Każe 
skupić się na małym elemencie, fragmencie całości. Kiedy tłumaczy 
tę optykę, przywołując np. doświadczenia nauk ścisłych, pisze o mo-
dyfikacji spostrzegania, o zmianie narzędzi. Autorka tym samym sta-
wia czytelnikowi poprzeczkę wyżej. Wymaga swoistego przygotowania 
do dalszej lektury. Jest w tym wiele racji. Nasze myślenie w dobie glo-
balizacji nie skupia się na szczegółach, ale raczej rozprasza, rozciąga. 
Dominuje model myślenia horyzontalnego. Chcemy wiedzieć o świecie 
jak najwięcej. I nierzadko musimy posiadać wiele umiejętności, aby 
w nim poruszać się. Tymczasem w perspektywie Aleksandry Kunce 
czytelnik zostaje nakłoniony do myślenia punktowego. To novum we 
współczesnej humanistyce, to swoistego rodzaju wyzwanie. Nie tyl-
ko dla odbiorców. Także dla potencjalnych nadawców. Jak zaznacza 
we wstępie badaczka, teoria punktu aspiruje do miana metodologii. 
Punkt wymusza konkretną drogę badawczą. Jest tutaj „celem wypra-
wy antropologa”. Autorka pisze o punkcie między innymi tak: „jest 
konkretny, namacalny” (s. 28), „jest miarą precyzji i dookreślenia” 
(s. 49), „jest małym światem, wyrwanym z otoczenia, nie jest dyna-
miczny” (s. 78), „koncentruje myśli” (s. 277), „to znak, cud, świadec-
two, znamię” (s. 61), „doświadczamy świata w punkcie” (s. 32), „w 
myśleniu szukamy punktów oparcia” (s. 32), „myślenie o punktach 
jest kluczowe dla sposobu myślenia o tym co brzegowe, graniczne, 
delimitacyjne, regularne, nieregularne” (s. 32), „punkt otwiera świat” 
(s. 285).

„Antropologia punktów. Rozważania przy tekstach Ryszarda Kapu-
ścińskiego” to książka ciekawa. Jest w niej jednocześnie coś fascynują-
cego i niezrozumiałego. Otwiera nowe przestrzenie rozumienia świata. 
Stawia przed czytelnikiem wymagania. Nie jest to pozycja poświęcona 
twórczości Kapuścińskiego, ale nią inspirowana. Traktuje raczej o spo-
sobie interpretacji zdarzeń w kulturze na przykładzie książek znanego 
reportażysty. Jak wyjaśnia autorka, to książka nie „wokół”, nie „o”, 
ani „obok, ale „przy” tekstach R. Kapuścińskiego. Owo „przy” znaczy 
tyle, co równoczesna bliskość i oddalenie względem tekstów reportera. 
Bliskość to tyle, co znajomość twórczości, umiejętność poruszania się 
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w niej swobodnie. Oddalenie zaś, czyli swoiste rozłączenie, potrzebne 
jest tu, aby wyjść poza okrąg dotychczasowych odczytań.

Książka Aleksandry Kunce podzielona jest na dwie zasadnicze czę-
ści: Przestrzenie myślenia o punkcie i Mapa punktów. W pierwszej wy-
odrębniono trzy rozdziały (o przestrzeniach: matematyczno-przyrodni-
czej, humanistycznej, zapisu R. Kapuścińskiego), a w drugiej dziesięć 
rozdziałów (Intymność, Poddanie się obcości, Dystans, Ciało kulturowe, 
Cisza, Miejsce, Blisko rytmu, Podejrzana całość, Urok mikrologii, Apoka-
lypsis). Korpus pracy warto byłoby przekonstruować tak, aby trzeci roz-
dział pierwszej części poświęcony biografii reportera stanowił odrębną 
część. Traktuje on zasadniczo o biografii reportażysty. Ponadto stanowi 
wprowadzenie do części poświęconej refleksji o konkretnych aspektach 
samych tekstów. Punktami są takie wydarzenia, jak: narodziny, woj-
na – element dzieciństwa, podróże do konkretnych krajów Trzeciego 
Świata (punkty położone na peryferiach), symboliczne daty, tytuły dok-
tora honoris causa, które określają przynależność do opiniotwórczych 
gremiów, wreszcie śmierć. W sposób zdecydowany i jasny badaczka 
położyła nacisk w tym rozdziale na przestrzeń i przemieszczanie się. 
Z chaotycznego i porwanego życia reportera wyłuskuje te elementy ży-
cia i tekstów Kapuścińskiego, które tworzą antropologię, myślenie an-
tropologiczne (skupione i uważne). Człowiek nie tylko kulturę tworzy, 
ale przede wszystkim nosi ją w sobie (s. 104) – pisze badaczka. Niejako 
za samym Kapuścińskim stwierdza, że to właśnie cząstka, fragment 
uczą zrozumienia struktury świata. Warto byłoby pogłębić te szkice 
o aspekt historyczny. Dla humanisty ważny jest kontekst dziejowy. Hi-
storia jest również mapą punktów przełomowych. Jak busola wskazuje 
nie tylko czasy, ale też miejsca i ich specyfikę. Sygnalizowane daty wy-
dają się niewystarczające.

Z tekstów Ryszarda Kapuścińskiego wyłania się antropologia oparta 
na dziesięciu elementach. Jedne z nich wydają się oczywiste, inne od-
kryte na nowo, wszystkie widziane w świetle kultury końca XX wieku. 
Pierwszy esej poświęcony jest intymności. Czemuś, co w codzienności 
zajmuje marginalną pozycję, często zapomnianą, a jak się okazuje, jest 
niezbędne człowiekowi. To ona wyznacza rytm relacji międzyludzkich. 
W życiu reportera jest bezcenna. Intymność równa się z bliskością ob-
cego, dopuszczeniem do tajemnic kultury, do tabu. To rodzaj wrażliwo-
ści na świat, z którą wiąże się to, co Aleksandra Kunce nazywa podda-
niem się obcości. Inaczej rzecz biorąc, jest to odkrycie własnej tożsamo-
ści w relacji. Wrogość ustępuje miejsca otwartości na drugiego człowieka 
i zrozumieniu dla jego bagażu doświadczeń, kultury. Obce, czyli nie-na-
sze, nienazwane, oddalone, stanowi konstytutywną część rzeczywistości. 
Zazwyczaj też wytwarza odległość, dystans, który daje moc wyrokowania 
– kolejny element antropologii. Niejako w opozycji do dystansu stoi bli-
skość rytmu: życia, kultury, tekstu, czyli konieczność podporządkowa-
nia, regularności i powtarzalności w świecie. Kolejny esej poświęcony 
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został cielesności. Ciało jawi się antropolożce kluczem do duszy, do du-
cha kultury. Może przyciągać lub odpychać. Cielesność to kolor skóry, 
włosów, postura, płeć – wszystko to, co czyni nas podobnymi sobie i jed-
nocześnie różnymi. Podobnie jak ciało, człowieka określa również miej-
sce. Zazwyczaj oddzielone granicami demaskuje człowieka, rozbrzmiewa 
w nim, nadaje swoiste cechy. Człowiek, by właściwie funkcjonować, po-
trzebuje hierarchii, lęku i tajemnicy. Całość rozważań kończy rozdział 
dotyczący apokalipsy (gr. ujawnienie tajemnicy), ostatniego elementu 
antropologii punktów. Syndrom końca kultury, końca dziejów od niepa-
miętnych czasów towarzyszył ludzkości. Dzięki niemu świat nie jest bier-
ny. Ludzie zaś są bardziej wyczuleni na dobro i zło. Ów punktowy sposób 
myślenia jest niezwykle ważny dla doświadczenia człowieka i jego pa-
mięci. Punkt zatrzymuje, komasuje w sobie chwile, ale też otwiera nowe 
przestrzenie ludzkiego doświadczenia.

W „Antropologii punktów” niezwykle cenny jest język i styl pisania. 
Autorce udała się rzecz rzadka: połączyła naukę, erudycję z lekkością 
pióra. Poszczególne teksty to eseistyka na wysokim poziomie. Zapewne 
omawiana pozycja zainteresuje kulturoznawców, socjologów, literatu-
roznawców. W pewnym stopniu zainspiruje zwolenników twórczości 
Ryszarda Kapuścińskiego. Wszystkich tych, którzy zapragną znaleźć 
świeże spojrzenie na świat. Pomoże utrwalić i uporządkować wiedzę. 
Książka wzbogacona została o bogatą bibliografię (również obcojęzycz-
ną) z zakresu przede wszystkim teorii kultury, filozofii, socjologii. Za-
wiera indeks osobowy, a także streszczenia w języku angielskim i nie-
mieckim oraz notę bibliograficzną.

Reasumując, można stwierdzić, że omawiana pozycja to lektura in-
spirująca, odkrywająca nowe przestrzenie interpretacyjne. Niecodzien-
nie zdarza się, aby humanista pisał o zjawiskach fizycznych, astrono-
micznych, wyjaśniał procesy informatyczne albo konstrukcję okularu 
czy specyfikę narzędzi kartograficznych. Aleksandra Kunce czyni to 
z odwagą, w sposób wzorcowy i przekonujący. Z dużą starannością 
i precyzją konstruuje antropologię punktów, inspirowaną życiem 
i twórczością Ryszarda Kapuścińskiego. Zachęca odbiorcę, aby przypa-
trzył się uważniej nie tylko słowom, ale ich znaczeniom. Inaczej rzecz 
ujmując, zwraca uwagę na olbrzymi segment wiedzy o współczesnej 
kulturze, która wciąż kryje przed nami wiele tajemnic. Pokazuje sła-
bo opisany przez naukowców aspekt filozofii Ryszarda Kapuścińskiego 
i jego roli tłumacza kultur. I czyni to, pomimo że teksty reportera są 
tutaj jedynie punktami orientacyjnymi.
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W dniach 1-3 listopada 2009 roku odbyła się trzecia już międzynarodo-
wa konferencja zorganizowana przez Wydział Dziennikarstwa Kubań-
skiego Państwowego Uniwersytetu w Krasnodarze oraz Instytut Badań 
nad Mediami tego wydziału. Konferencja miała miejsce w Soczi, a jej 
tematem przewodnim uczyniono w tym roku strategie medialne współ-
czesnego świata. Szczególną uwagę poświęcono wzajemnym relacjom 
Rosji i Turcji w polityce kaukaskiej i znaczeniu mediów w procesach 
rozwiązywania konfliktów w tym regionie. W konferencji wzięli udział 
naukowcy i praktycy (dziennikarze, wydawcy, przedstawiciele służb 
prasowych) wielu rosyjskich (m.in. Moskwy, Sankt-Petersburga, Ro-
stowa nad Donem, Woroneża, Astrachania, Samary, Stawropolu, Wła-
dykaukazu, Majkopu, Szycht) i zagranicznych (Polski, Grecji, Ukrainy, 
Turcji, Gruzji, Czech, Armenii) ośrodków zajmujących się problematy-
ką komunikacji i dziennikarstwa, duchowni prawosławni oraz przed-
stawiciele organizacji społecznych. Gośćmi specjalnymi byli przedsta-
wiciele organizacji tureckich, zajmujących się współpracą z zagranicą, 
kształceniem oraz pracownicy mediów.

Spotkanie plenarne rozpoczęto od projekcji filmu dotyczącego Kau-
kazu w perspektywie historycznej oraz działalności polskiego majora 
z połowy XIX wieku, będącego w służbie tureckiej – Teofila Łapińskiego 
– jego udziału w konflikcie rosyjsko-tureckim na Kaukazie.

Część referatowa konferencji rozpoczęła się od wystąpienia profeso-
ra W.D. Takazowa z Sankt-Petersburga, który mówił o współczesnych 
stosunkach rosyjsko-tureckich w perspektywie komunikacji między-
kulturowej oraz o wzajemnych relacjach między prawosławiem i isla-
mem. Wielokrotnie odwoływał się do działalności Fetullaha Gűllena, 
jego filozofii człowieczeństwa oraz znaczenia jego przesłania dla współ-
pracy międzynarodowej.
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Prof. M. Gierula z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, który re-
prezentował także Wyższą Szkołę Humanitas z Sosnowca, przedstawił 
historię i współczesność kapitału zagranicznego na polskim rynku pra-
sy oraz konsekwencje jego udziału dla funkcjonowania środków ma-
sowego komunikowania w Polsce. Wystąpienie spotkało się z żywym 
zainteresowaniem i wywołało wiele pytań, szczególnie o obraz Rosji 
w polskich mediach oraz o wpływ państwa na prasę, radio i telewizję 
w naszym kraju.

Referat profesora A.W. Ostaszewskiego z Krasnodaru dotyczył hi-
storii cenzury jako zjawiska związanego z funkcjonowaniem mediów. 
Stwierdził on, że cenzura istnieje od zawsze, a próby jej zlikwidowa-
nia mogą prowadzić co najwyżej do jej ograniczenia. Postawił wręcz 
kontrowersyjną tezę, że sytuacja, kiedy cenzura zupełnie nie istnieje 
w jakiejkolwiek postaci, nie jest sytuacją pożądaną zarówno z perspek-
tywy twórców mediów, jak i jej użytkowników. Ostaszewski stwierdził, 
że choć oficjalnie w Rosji nie ma cenzury, to jednak faktycznie istnieje 
i będzie istnieć zawsze, ponieważ tkwi w każdym z nas.

W drugim dniu obrad tematyka konferencji toczyła się zasadniczo 
wokół trzech problemów. Pierwszy z nich został nazwany „Przestrzeń 
medialna: system i dynamika”. Wystąpili:

A.W. Winnijczuk z Sankt-Petersburga – mówiła o społeczno-hi- –
storycznych uwarunkowaniach powstawania gazet miejskich 
w Rosji oraz o formowaniu się systemu na początkowym etapie 
rozwoju, czyli w połowie XIX wieku. Przedstawiła główne etapy 
rozwoju dziennikarstwa miejskiego, przemiany w periodykach 
tego rodzaju oraz ich zależność od wydarzeń historycznych 
do roku 1905;
M.O. Kuziema z Krasnodaru przedstawiła historię dziennikar- –
stwa wojennego w XX i XXI wieku, zmiany, jakie zachodziły 
w tej kwestii w czasach przed rewolucją, w okresie istnienia 
Związku Radzieckiego oraz po jego rozpadzie. Omówione zosta-
ły nie tylko zmiany prawne, dotyczące tego rodzaju dziennikar-
stwa, ale też przemiany w redakcjach i zmiany technologiczne, 
które wpływały na ukształtowanie się współczesnego sposobu 
relacjonowania działań wojennych;
O.N. Dobrotenko z Piatigorska wygłosił referat na temat proce- –
sów globalizacyjnych w mediach. Przedstawił pojęcie globaliza-
cji, jej wpływ na systemy komunikowania masowego oraz sytu-
ację państwa i jego polityki komunikacyjnej w dobie wpływania 
na nią mediów globalnych.

Drugi panel ogniskował się wokół tematów dotyczących wzajem-
nych relacji mediów masowych, książki i jednostki. Referaty tym za-
gadnieniom poświęcili:

O.W. Panaetow z Krasnodaru, który mówił na temat prasy re- –
gionalnej Kaukazu w kontekście poglądów ekonomicznych 
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S.W. Szarapowa. Przedstawił koncepcje gospodarcze, jakie 
ścierały się na czarnomorskim brzegu Kaukazu oraz ich wpływ 
na formowanie się systemu środków masowego komunikowa-
nia w tym regionie;
N. Maksimowa z Astrachania przedstawiła publicystykę poety  –
W. Hlebnikowa na łamach gazety „Czerwony wojownik” z lat 
1918-1919, wskazując na główne problemy i zagadnienia po-
dejmowane w jego dziennikarskiej działalności;
M. Antonowna z Krasnodaru skupiła się wokół problematyki  –
religijnej w mediach. Poruszono kwestie ścierania się dwóch 
tendencji w środkach masowego komunikowania – ich laicyza-
cji z jednej strony, z drugiej – widocznych obecnie prób wpro-
wadzania w nich odniesień do kwestii religijnych, szczególnie 
zaś do prawosławia.

Trzecia grupa wystąpień koncentrowała się na temacie nazwanym 
przez organizatorów „Rodzaje i aspekty komunikacji w świecie proble-
matyki medialnej”. Tutaj usłyszeliśmy wystąpienia takich uczestni-
ków konferencji, jak:

P. Szostok z Katowic, która przedstawiła główne zasady działal- –
ności public relations oraz ich praktyczne zastosowanie w po-
lityce informacyjnej samorządów w Polsce. Skupiła się głównie 
na wpływie mediatyzacji polityki na działalność komunikacyjną 
władz lokalnych oraz konsekwencjach, jakie z tego wynikają 
dla postrzegania władz przez lokalne społeczności;
D.A. Kowalenko z Krasnodaru omówił uregulowania dotyczące  –
pomówienia i zniewagi w rosyjskim kodeksie cywilnym oraz 
ich wpływ na funkcjonowanie prasy. Szczególną uwagę po-
święcił kwestiom związanym z kształtowaniem się społeczeń-
stwa obywatelskiego i wpływowi, jaki to wywiera na działal-
ność dziennikarską oraz wzajemne relacje między mediami 
i ich użytkownikami;
I.A. Suchowiejewa z Rostowa nad Donem zaprezentowa- –
ła prawne podstawy funkcjonowania programów o tematyce 
kryminalnej i prawniczej w rosyjskiej telewizji. Przedstawiła 
wyniki badań na temat relacji między czasem emisji progra-
mów kryminalnych a wzrostem przestępczości. Poruszono też 
kwestię nowych regulacji, które miałyby chronić przed wpły-
wem tego rodzaju audycji dzieci i młodzież, a które są obecnie 
w trakcie opracowania;
W.M. Winniczenko z Rostowa nad Donem mówił o historii  –
kształcenia dziennikarzy w Stanach Zjednoczonych. Przedsta-
wił w skrócie historię amerykańskiej nauki o komunikowaniu 
oraz główne nurty obecne w tamtejszych szkołach dziennikar-
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skich. Podjął też temat możliwości wykorzystania standardów 
amerykańskich w kształceniu dziennikarzy w Rosji;
S.W. Sidorowa z Piatigorska omówiła znaczenie mediów druko- –
wanych w Rosji w przeciwdziałaniu ideologii terroryzmu. Zapre-
zentowała mechanizmy medialne, jakie wykorzystują terroryści 
oraz kroki, jakie należy przedsięwziąć w redakcjach, aby re-
dukować napięcia społeczne związane z relacjonowaniem za-
machów terrorystycznych i dla wykształcania w społeczeństwie 
postaw niechętnych tego typu zachowaniom.

Poza trzema głównymi sekcjami wystąpił tego dnia również L. Se-
wil – koordynator Platformy Dialog Eurazja, który mówił o działalności 
Platformy w zakresie kształcenia i kultury. Jego prelekcję zilustrował 
film prezentujący sukcesy organizacji w tej dziedzinie.

Drugiego dnia miały miejsce również wystąpienia i dyskusja w ra-
mach okrągłego stołu na temat wzajemnych relacji Rosji i Turcji w re-
jonie Kaukazu. Podkreślano wagę wzajemnego zrozumienia dla utrzy-
mania pokoju w tym regionie. Wielokrotnie odwoływano się do działal-
ności F. Gűllena i innych działaczy, którzy szerzyli idee dialogu ponad 
narodami, kulturami i religiami. Podkreślano znaczenie mediów w pro-
cesach pokojowych, odwoływano się również do idei wyznania prawo-
sławnego i islamu, które nie usprawiedliwiają wojny.

W podsumowaniu konferencji organizatorzy podkreślali jej znacz-
nie dla budowaniu podstaw wzajemnego zrozumienia między przed-
stawicielami różnych narodów. Wyrazili zadowolenie z faktu, że z roku 
na rok w obradach bierze udział coraz więcej gości z zagranicy i coraz 
więcej młodych pracowników naukowych. Zapowiedziano też kolejną 
konferencję, która odbędzie się w roku 2010. Faktem, który można 
zadedykować polskim organizatorom tego typu spotkań naukowych, 
jest to, że uczestnicy podczas obrad otrzymali książkę pokonferencyj-
ną, która zawiera wszystkie wystąpienia, również tych, którzy uczestni-
czyli w konferencji tylko w formie przesłanego artykułu. Jest to pewna 
specyfika rosyjskich konferencji naukowych, gdzie odległość i koszty 
uczestnictwa, niejednokrotnie uniemożliwiają osobistą obecność.






