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Od Redakcji
Kolejny numer „Rocznika Prasoznawczego”, który oddajemy do rąk Czytelników,
jest specyficzny, gdyż zawiera materiały przygotowane przez badaczy mediów z kilku rosyjskich uniwersytetów (Sankt-Petersburg, Krasnodar, Biełgorod). Podejmują
one różną problematykę, chociaż dominują współczesne aspekty funkcjonowania
mediów masowych w tym kraju. Jest to tym samym kontynuacja linii redakcyjnej
naszego czasopisma, aby przybliżać polskiemu czytelnikowi dorobek rosyjskiej nauki
poświęconej mediom masowym. Jest to o tyle ważne, ponieważ żadne polskie czasopismo medioznawcze nie publikuje w takim zakresie i z tak wielu ośrodków badawczych tego typu materiałów. Myślę, że dla polskiego odbiorcy takie wieloaspektowe
spotkanie z rosyjskim medioznawstwem może być interesujące.
Dział rozpraw i artykułów, podobnie jak w poprzednim numerze, otwiera publikacja Zofii Sokół. Jest to druga część rozważań nad funkcjonowaniem czasopism
dla kobiet na Śląsku. Tym razem ta znana Autorka badań nad prasą kobiecą w Polsce podjęła rozważania nad tą grupą typologiczną w latach 1919–1939. Dokonuje
podziału badanego okresu na trzy części, ukazując ich specyfikę z punktu widzenia
rozwoju i funkcji społecznych pełnionych przez prasę kobiecą w autonomicznym
Województwie Śląskim.
Aleksander Koroczenski, dziekan Wydziału Dziennikarstwa Biełgorodzkiego
Państwowego Uniwersytetu, dokonuje analizy publicystyki Jose Martiego jako przykładu komunikacji międzykulturowej. To interesujące rozważania na temat twórczości mało znanego w Polsce pisarza i dziennikarza środkowoamerykańskiego.
Tekst Galiny Melnik z Wydziału Dziennikarstwa Sankt-Petersburskiego Państwowego Uniwersytetu ma charakter rozważań metodologicznych. Ukazuje bowiem złożoność metod i technik stosowanych do analizy tekstów politycznych zamieszczanych w środkach masowego przekazu. Wskazuje na różnorodność typów
analizy oraz określa ich polityczne funkcje.
Ukazaniem zależności rosyjskiego sądownictwa i środków masowego przekazu
zajął się w swoim artykule Siergiej Potapienko z Wydziału Prawa Kubańskiego Państwowego Uniwersytetu w Krasnodarze. Autor zwraca szczególną uwagę na wykorzystanie w rosyjskim sądownictwie ogólnoeuropejskich zasad, takich jak jawność
czy otwartość. Omawia także sytuację dziennikarzy relacjonujących procesy sądowe.
Problemy współdziałania sfery prawnej i dziennikarskiej podejmuje Agnieszka Grzesiok-Horosz. Szczegółowo przedstawia przesłanki, które ograniczają
dostęp do informacji zarówno w prawie międzynarodowym, kilku wybranych
państw, jak i w polskich unormowaniach. Autorka analizuje konkretne sytuacje
prawne ograniczające dziennikarzom dostęp do informacji publicznej.
Komunikaty i materiały w obecnym numerze składają się z dwóch publikacji. Aleksander Ostaszewski z Wydziału Dziennikarstwa Kubańskiego Państwowe-
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go Uniwersytetu w Krasnodarze podjął się przedstawienia przestrzeni medialnej
południa Rosji. Koncentruje się w swoich rozważaniach na Kraju Krasnodarskim,
dokonując analizy uwarunkowań funkcjonowania mediów w tym podmiocie Federacji Rosyjskiej. Wskazuje na rolę państwa w przestrzeni medialnej, a także wpływu
różnego typu interesów w tej części sfery publicznej.
Szkic Magdaleny Boczkowskiej to rozważania nad odzwierciedlaniem rzeczywistości przez reportera i fotografa. To zastanawianie się nad moralnością zawodu
reportera, skonfrontowanie wyznawanych wartości z prawdą i pisarstwem non-fiction. To interesujący głos w dyskusji o granicach wolności autora wobec przedstawianego świata.
Oddawany do rąk Czytelników tom zawiera także recenzję i kilka sprawozdań
z konferencji naukowych zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Zofia Sokół*

Czasopisma dla kobiet
na Śląsku w latach 1876–1939
Część II: Czasopisma dla kobiet w niepodległej
Polsce (1919–1939)
STRESZCZENIE
Rozwój czasopism dla kobiet na Śląsku po uzyskaniu niepodległości przebiegał w trzech
okresach rozwojowych. Pierwszy to lata 1918–1926, kiedy reaktywowano i kontynuowano
tytuły prasowe wydawane przed wojną światową. W tym czasie sytuacja polskiej prasy na
Śląsku była trudna, gdyż lokalne władze niemieckie stosowały szykany i ograniczenia prawne, zwłaszcza w 1919 r. Stan ten został przerwany przez powstania i plebiscyt śląski w latach
1920–1922. Drugi okres to lata 1926–1930, kiedy zaczęły powstawać kobiece organizacje
społeczno-polityczne, które rozpoczęły działalność wydawniczą czasopism dla kobiet. Trzeci
okres trwał od połowy 1930 do września 1939 roku. Na Śląsku rozwijała się prasa dla kobiet
wydawana przez społeczno-polityczne organizacje kobiece, Narodową Organizację Kobiet,
Narodową Partię Robotniczą i Polską Partię Socjalistyczną i inne towarzystwa społeczno-kulturalne, religijne i oświatowe. Sytuacja polskiej prasy na Śląsku uległa zmianie w 1933 r. po
objęciu władzy przez Adolfa Hitlera. Po agresji Niemiec hitlerowskich na Polskę 1 września
1939 r. rozpoczęła się II wojna światowa i wszelka działalność wydawnicza stała się niemożliwa. W okresie dwudziestolecia na Śląsku ukazały się ogółem 33 tytuły czasopism dla kobiet,
scentralizowanych w stolicy autonomicznego województwa – w Katowicach.
SŁOWA KLUCZOWE: prasa dla kobiet na Śląsku, powstania śląskie i plebiscyt, status społeczno-polityczny kobiet na Śląsku, działalność społeczno-narodowa i polityczna kobiet,
kobiece czasopisma społeczno-polityczne, Janina Omańkowska

Prezentowana praca jest drugą częścią publikacji dotyczącej historii czasopism
dla kobiet na Śląsku1. Obejmuje okres dwudziestolecia międzywojennego 1919–
1939, gdy Polska odzyskała niepodległość i jednocześnie kobiety – przeszło połowa
społeczeństwa – otrzymały prawo wyborcze, które zmieniło ich status polityczny,
społeczny i kulturalny, czego dowodem są czasopisma dla kobiet.
Pierwszą wojnę światową zakończyła paryska konferencja pokojowa, trwająca od 18 stycznia 1919 roku do 21 stycznia 1920 roku. Traktat pokojowy ustalony
na konferencji pokojowej 28 czerwca 1919 r. przewidywał plebiscyt na Górnym
Śląsku, w którym ludność miała się wypowiedzieć, do jakiego państwa chce należeć. Po ratyfikacji traktatu wersalskiego, w styczniu i lutym 1920 r. na Górny Śląsk
prof. dr hab.; Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu.
Część pierwsza obejmuje powstanie czasopism dla kobiet w okresie zaboru pruskiego, lata 1876–1918,
ukazała się drukiem w „Roczniku Prasoznawczym” Wyższej Szkoły Humanitas, Rok VII/2013, s. 11-32.
*

1
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przybyły oddziały wojsk alianckich: angielskich, francuskich i włoskich, których
celem było przygotowanie i nadzorowanie plebiscytu. Projekt R. Dmowskiego dotyczący granic Polski, oparty na miejscu zamieszkania ludności, nie został zaakceptowany przez polityków Francji i Wielkiej Brytanii, ponieważ Śląsk nie odpadł
od Polski w wyniku rozbiorów, w Prusach był od sześciu wieków. Śląsk rozwijał
się w Czechach, Austrii, Prusach i Niemczech, w różnych systemach politycznych
i ustrojowych. Ale z niemieckiego spisu powszechnego z 1910 r. wynikało, że na
Górnym Śląsku „mieszkało 57 proc. ludności polskojęzycznej”2. Powstał ostry konflikt polsko-niemiecki, który doprowadził do wybuchu trzech powstań śląskich.
O wynikach wyboru miał zadecydować plebiscyt, który ogłosiła 30 grudnia 1920
r. Międzynarodowa Komisja Międzysojusznicza, powołana przez Radę Najwyższą
Ligi Narodów3. Plebiscyt został przeprowadzony w marcu 1921 roku. Większość
mieszkańców miast śląskich opowiedziała się po stronie niemieckiej (59,6 proc.),
natomiast w gminach wiejskich było 40,4 proc. głosów za włączeniem do Polski.
Wynik plebiscytu był niekorzystny dla Polski, zwłaszcza gdy się okazało, że po stronie niemieckiej 10 proc. osób biorących udział w głosowaniu było urodzonych na
obszarze plebiscytowym, ale zamieszkałych na stałe poza Śląskiem, a na czas głosowania zostało dowiezionych. Poza tym za włączeniem Śląska do Niemiec głosowali
mieszkańcy z powiatów, o które strona polska się nie ubiegała. Toteż 3 maja 1921 r.
wybuchło trzecie zbrojne powstanie śląskie, pod dyktaturą Wojciecha Korfantego4.
W powstaniu w głównej bitwie o Górę Św. Anny w dniach 21-27 maja zginęło 1200
Polaków. Strona polska wymogła na Komisji Międzysojuszniczej inny, korzystniejszy dla Polski podział Śląska. Powstanie zakończyło się rozejmem 25 czerwca 1921
roku. Polska z odzyskanego terytorium utworzyła autonomiczne Województwo
Śląskie ze stolicą w Katowicach, z własnym sejmem i własnym skarbem. Taki układ
istniał i funkcjonował do wybuchu drugiej wojny światowej we wrześniu 1939 roku.

J. Bochiński, J. Zawadzki, Polska. Nowy podział terytorialny. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1999, s. 188.
3
Według regulaminu plebiscytu prawo głosu mieli wszyscy mieszkańcy Śląska, bez różnicy płci, w wieku powyżej 20 lat, którzy urodzili się lub mieszkali na obszarze plebiscytowym. Mieszkańcy mieli wypowiedzieć się, do którego państwa chcą należeć: polskiego czy niemieckiego. Strona niemiecka uznawała,
że cały obszar im się należy, zaś polska strona domagała się, żeby uwzględnić miejsce zamieszkiwania
i poczucie tożsamości narodowej, obiecując utworzenie autonomicznego Województwa Śląskiego.
4
Pierwsze powstanie śląskie zaczęło się w sierpniu 1919 r. i trwało tydzień. Jedną z przyczyn wybuchu powstania była masakra górników polskich. Drugie powstanie wybuchło w sierpniu 1920 r.,
zakończyło się na rozkaz dowództwa Górnego Śląska. Osiągnięciem było zastąpienie niemieckiej
policji mieszaną polsko-niemiecką policją plebiscytową. Po zakończeniu plebiscytu, niekorzystnego
dla Polski, w maju 1921 r. wybuchło trzecie powstanie śląskie (Wielka Encyklopedia Powszechna
PWN, t. 8, Warszawa 1966, s. 730; E. Długajczyk, Górny Śląsk po powstaniach i plebiscycie, Katowice
1977; B. Malec-Masmyk, Plebiscyt na Górnym Śląsku, Opole 1989; W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski 1914-1945, Warszawa 2003, s. 91-112).
2
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Piśmiennictwo przedmiotu
Wiedza o dziejach Górnego Śląska, jego prasie w okresie dwudziestolecia jest
skromna, piśmiennictwo na ten temat jest niezbyt bogate i słabo rozpowszechnione. Pierwsze wzmianki o prasie dla kobiet na Śląsku w okresie dwudziestolecia
międzywojennego zamieściła Zofia Zaleska w swojej monografii prasy kobiecej, następne dwie – Joachim Glensk5. W opracowaniach historii prasy śląskiej, na przykład powstańczej i plebiscytowej, informacje o czasopismach dla kobiet ograniczyły
się do przykładowego wymienienia ich tytułów, bez charakterystyki tematycznej,
treści i adresu czytelniczego. Nie ma monografii prasy dla kobiet śląskich, są tylko bibliografie i katalogi prasowe, które dokumentują istnienie tytułów czasopism
dla kobiet, bez analizy treści, opracowane przez: Józefa Londzina, Andrzeja Pilcha,
Jadwigę Ignatowicz, spółkę wydawniczą: Marię Przywecką-Samecką i Jana Reitera, Klarę Meixner i Janusza Możdżyńskiego, Elżbietę Czermazanowicz, Andrzeja
Notkowskiego i Joachima Glenska6. Wykorzystano również „Urzędowy Wykaz
Czasopism Nowych, Wznowionych i Zawieszonych” wydanych w Rzeczypospolitej
Polskiej, zarejestrowanych w Bibliotece Narodowej za lata 1929–1939, „Urzędowy
Wykaz Druków” wydanych w Rzeczypospolitej Polskiej za lata 1929–1935, „Katalog Prasowy PAR-a” (Polskiej Agencji Reklamowej) za lata 1921–1938/9, „Spis
Gazet i Czasopism Rzeczypospolitej Polskiej”, także „Poradnik Reklamowy” Teofila Pietraszka. Wykorzystano też czasopisma prasoznawcze wydawane w okresie
dwudziestolecia: dwutygodnik „Przegląd Graficzny, Wydawniczy i Papierniczy” za
lata 1919–1933, miesięcznik „Prasa. Organ Polskiego Związku Wydawców Dzienników i Czasopism” za lata 1930–1939, wykazujące niektóre tytuły czasopism dla
kobiet wydanych na Śląsku. Najwięcej publikacji naukowych i popularnych na
temat Śląska i jego prasy, przytaczanych w niniejszej pracy, ukazało się po 1989
roku7. Na pierwszym miejscu należy wymienić pokłosia kilkunastu ogólnopolskich
konferencji naukowych dotyczących historii kobiet, organizowanych pod redakcją
Z. Zaleska, Czasopisma kobiece w Polsce. Materiały do historii czasopism. Rok 1818-1937, Warszawa
1938; J. Glensk, Bibliografia adnotowana prasy plebiscytowej i powstańczej, „Kwartalnik Historii Prasy
Polskiej” 1981, nr 2, s. 64-65; także tegoż autora Bibliografia opracowań prasy śląskiej, t. 1 (do 1945 r.),
t. 2 (1945-1975), Opole 1976; C. Sputek, Udział kobiet w powstaniach śląskich i w plebiscycie, [w:] Powstania śląskie i plebiscyt z perspektywy 60-lecia, Opole 1981, s. 250-273.
6
J. Ignatowicz, Katalog czasopism śląskich, t. 1-2, Wrocław 1960; M. Przywecka-Samecka, J. Reiter,
Bibliografia polskich czasopism śląskich (do 1939 r.), Wrocław 1960; A. Pilch, Czasopisma na Śląsku
Cieszyńskim w latach 1848-1920 (Materiały do bibliografii) [w:] Studia i materiały do dziejów Śląska,
t. 3, Wrocław 1960; I. Turowska-Bar, Polskie czasopisma o wsi i dla wsi, Warszawa 1963; K. Meixner,
J. Możdżyński, Katalog polskiej prasy na Śląsku do 1939 roku, Chorzów 1968; E. Czermazanowicz,
Stan prac i problemy bibliografii czasopism polskich (1901-1955), Warszawa 1978; A. Notkowski, Bibliografia w monografii A. Paczkowskiego Prasa polska w latach 1918-1939, Warszawa 1980.
7
Historia społeczno-polityczna Górnego Śląska i Śląska Cieszyńskiego w latach 1918-1945, Katowice
1994; Województwo Śląskie (1922-1939). Zarys monograficzny, red. F. Serafin, Katowice 1996.
5
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prof. dr hab. Anny Żarnowskiej i dr. Andrzeja Szwarca z Instytutu Historycznego
Uniwersytetu Warszawskiego. Konferencje rozpoczęły badania naukowe, dotyczące statusu społecznego kobiet po uzyskaniu równouprawnienia w 1918 r., rozwoju
ruchu feministycznego, dążeń kobiet do zdobycia wykształcenia, udziału w pracy
zarobkowej, jak również rozwoju prasy dla kobiet. W konferencjach wzięli udział
pracownicy naukowo-dydaktyczni uniwersytetów: Warszawskiego, Śląskiego w Katowicach, Opolskiego, z Wrocławia i Krakowa, jak również innych uczelni w kraju
i za granicą, z referatami, opublikowanymi w wydawnictwach pokonferencyjnych.
Na pierwszym miejscu wymienić należy zbiór pt. Równe prawa i nierówne szanse.
Kobiety w Polsce międzywojennej8. Publikacja ta rozpoczęła naukowe badania dotyczące zmiany statusu społecznego i politycznego kobiet w Polsce po otrzymaniu
prawa obywatelskiego. Wiele informacji o działalności kobiet na Górnym Śląsku
można znaleźć w innych wydawnictwach pokonferencyjnych, organizowanych
przez inne wyższe uczelnie, gdy powstały w Polsce badania nad historią kobiet i ruchem kobiecym9.

Status społeczny kobiet w Polsce w latach 1918–1939
Po wielkiej wojnie 1914–1918 zmienił się status społeczno-polityczny kobiet
w Europie, w Polsce i na Śląsku. Wojna zmusiła kobiety do przejmowania funkcji
mężczyzn powoływanych do służby wojskowej. Kobiety podejmowały pracę zarobkową, zastępując mężczyzn w produkcji i w instytucjach życia publicznego. Praca
wpłynęła na obudzenie ich świadomości o własnym miejscu w społeczeństwie i wiary we własne możliwości, co spowodowało duże zmiany społeczne. Warto dodać, że
kobiety w Polsce uzyskały prawa obywatelskie razem z 21 krajami europejskimi, ale
wcześniej niż w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych. W Polsce, wraz z niepodległością, kobiety otrzymały prawo wyborcze czynne i bierne jako nagrodę za wkład
w walkę o narodowe przetrwanie, walkę o niepodległość, także za udział w czynie
Równe prawa i nierówne szanse. Kobiety w Polsce międzywojenne j. Zbiór studiów pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 2000. W zbiorze tym znajdują się udokumentowane następujące
publikacje dotyczące kobiet na Śląsku: A. Glimos-Nadgórska, Tradycjonalizm śląski a równouprawnienie kobiet. Praca zawodowa i życie codzienne nauczycielek Województwa Śląskiego (1922-1939), s. 155167; oraz prace bibliograficzne: K. Sierakowska, Przegląd piśmiennictwa poświęconego dziejom kobiet
w Polsce międzywojennej, s. 9-21; D. Zamojska, Bibliografia polskiej literatury dotyczącej dziejów kobiet
w Polsce międzywojennej (wybór), s. 301-318; Pamiętnik XV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich,
t. 2, red. A. Żarnowska, Toruń 1995.
9
Działalność społeczno-narodowa i polityczna kobiet na Górnym Śląsku w XX wieku, Opole 1997;
J. Kamińska-Kwak, Polski ruch kobiecy w województwie śląskim w latach 1922-1939, Katowice 1998;
E. Sapia-Drewniak, Wkład Stefanii Mazurek w organizację oświaty polskiej na Śląsku w latach 19191947, [w:] Rola i miejsce kobiet w edukacji i kulturze polskiej, t. 2, red. W. Jamrożek i D. Żołądź-Strzelczyk, Poznań 2001, s. 123-130;
8

CZASOPISMA DLA KOBIET NA ŚLĄSKU W LATACH 1876–1939...

15

zbrojnym10. Wykazały się odwagą, zdolnościami organizacyjnymi, działalnością,
pracowitością i oddaniem, toteż Józef Piłsudski dziękował kobietom z Polskiej Organizacji Wojskowej, obejmując oceną wszystkie kobiety w Polsce i przyznając, że
„trzy czwarte pracy niepodległościowej jest dziełem kobiet”11. Temat otrzymania
prawa obywatelskiego przez kobiety w Polsce w wielu publikacjach jest pomijany
jako mało ważny i nieznaczący. W styczniu 1919 r. powołano Sejm Ustawodawczy,
który przyjął system rządów parlamentarnych. Kobiety otrzymały prawo wyborcze,
ale ich udział w życiu politycznym był ograniczony. Nie były przygotowane do tej
nowej roli i funkcji, toteż pierwszymi wyborami nie wykazały większego zainteresowania. Najpierw należało ożywić ruch kobiecy, obudzić zainteresowanie sprawami publicznymi, podsycić aktywność społeczno-polityczną, wpajać kobietom, jako
wyborczyniom, „odpowiedzialność za państwo i bieg spraw publicznych”12. Dlatego
też powstały różne organizacje kobiece, prowadzące akcje uświadamiające i wydające czasopisma dla kobiet. W pierwszych wyborach do Sejmu Ustawodawczego
w 1919 r. kobiety uzyskały 6 mandatów, w sejmie i senacie I kadencji (1922–1928)
9 mandatów w sejmie i 4 w senacie13. W Polsce w ciągu dwudziestolecia międzywojennego w parlamencie zasiadało 50 kobiet, w tym 32 posłanki oraz 18 senatorek.
Były to kobiety lepiej wykształcone niż ogół męskich posłów i senatorów, z których
„co czwarty nie miał żadnego wykształcenia lub ukończył zaledwie kilkuklasową
szkołę elementarną”14. Większość parlamentarzystek miała ukończone studia wyższe, wszystkie, z wyjątkiem jednej, pełne średnie wykształcenie. Pracowały z większym zaangażowaniem i poczuciem odpowiedzialności niż wielu męskich przedstawicieli, ale zajmowały najniższe szczeble administracji państwowej lub samorządowej15. Nie było kobiet ministrów, poza krótkim okresem sprawowania stanowiska
wiceministra opieki społecznej przez Irenę Kosmowską. Nie było też żadnej kobiety
T. Nałęcz, Kobiety w walce o niepodległość w czasie pierwszej wojny światowej, [w:] Kobieta i świat
polityki. Polska na tle porównawczym w XIX i w początkach XX wieku, t. 3. Zbiór studiów pod redakcją A. Żarnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 1994, s. 73-79;
11
Tamże, s. 79;
12
A. Chojnowski, Kobiety i polityka w Drugiej Rzeczypospolitej. Słowo wstępne, [w:] Kobieta i świat
polityki w niepodległej Polsce 1918-1939, t. III/2. Zbiór studiów pod redakcją A. Żarnowskiej i A.
Szwarca, Warszawa 1996, s. 9-16;
13
Pierwszymi parlamentarzystkami były: Gabriela Balicka, Irena Kosmowska, Zofia Praussowa,
Zofia Moraczewska, Milena Rudnicka i Maria Jaworska, po kilka kadencji. Mandaty senatorskie
piastowały: Helena Kisielewska i Dorota Kłuszyńska. M. Pietrzak, Sytuacja prawna kobiet w Drugiej
Rzeczypospolitej, [w:] Kobieta i świat polityki w niepodległej Polsce 1918- 1939, t. III/2. Zbiór studiów pod redakcją A. Żarnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 1996, s. 36-37; M. Śliwa, Udział kobiet
w wyborach i ich działalność parlamentarna, [w:] Równe prawa i nierówne szanse. Kobiety w Polsce
międzywojennej…, s. 49-53.
14
M. Śliwa, Kobiety w parlamencie Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Kobieta i świat polityki w niepodległej
Polsce 1918-1939, t. 3. Zbiór studiów pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 1999, s. 53-69.
15
A. Chojnowski, Kobiety i polityka w Drugiej Rzeczypospolitej…, s. 9-13.
10

16

ROCZNIK PRASOZNAWCZY ROK VIII

na stanowiskach kierowniczych; im wyższy szczebel władzy, tym było mniej kobiet.
Członkinie parlamentu w dziedzinie społecznej zajmowały się tradycyjnym zakresem działania: rodziną, ochroną macierzyństwa, opieką nad dziećmi nieślubnymi, zaniedbanymi i opuszczonymi, tzw. „dziećmi ulicy”, udzielaniem pomocy ubogim i bezrobotnym, ochroną zdrowia, walką z alkoholizmem itp. W tej dziedzinie
posłanki pracowały nad zmianą istniejących ustaw. Do kobiet należała także sfera
oświaty i kultury. W tych dziedzinach kobiety działały społecznie jeszcze przed
uzyskaniem prawa wyborczego.
Niewiele zmieniło się w społecznym statusie ogółu kobiet w Polsce, zwłaszcza
na Śląsku. Poza tym ruch feministyczny, który rozwijał się wśród inteligencji w Polsce, głównie w dużych miastach, na Śląsku był słaby ze względu na brak inteligencji.
Nie wpływał na tworzenie jednolitego frontu działania organizacji kobiecych, na podejmowanie próby utworzenia partii politycznej, mającej wpływ na decyzje władzy.
Organizacje kobiece tworzyły się według narodowości, wyznania, wykształcenia, zawodu, pochodzenia i statusu społecznego. Wynikiem takiej sytuacji na Śląsku wśród
kobiet był brak społecznych nawyków obcowania z organizacjami politycznymi i instytucjami społecznymi w okresie pruskim. Włączenie Górnego Śląska w granice Polski, zniszczonej wojną światową, spowodowało obniżenie poziomu materialnego życia mieszkańców całego Śląska. Połączenie trzech różnych organizmów państwowych
o odmiennych tradycjach i kulturach, wyznaniach religijnych, prawach, obyczajach
i przyzwyczajeniach opóźniało rozwój ruchu kobiecego na Śląsku. Równouprawnienie kobiet przebiegało wolniej niż w Polsce centralnej. W poprzednim okresie rozwinięty wśród kobiet ruch obrony tożsamości narodowej, języka polskiego i religii
katolickiej ułatwił powstawanie i działalność organizacjom narodowym i katolickim,
brakowało tradycji działania organizacji społecznych. Zarządzenie z 1850 r. zabraniało kobietom na Śląsku „zrzeszanie się w organizacje polityczne, zwoływanie wieców
i zebrań politycznych, a nawet zabaw z udziałem kobiet”. Chociaż po wprowadzeniu równouprawnienia kobiet prawo to zostało uchylone, to jednak funkcjonowało
w obyczajach i pamięci społecznej starszego i średniego pokolenia16.
Pierwsza organizacja – Towarzystwo Kobiet – powstała 25 lutego 1900 r. w Bytomiu, staraniem Teodory Dombkowej, w Zabrzu – w 1903 r. z inicjatywy Karoliny
Hagerowej, poza tym był to ruch oświatowy, a nie społeczno-polityczny. Wybuch
w 1914 r. wojny światowej przerwał działalność tych organizacji. Na Śląsku ruch
feministyczny powstawał dopiero po uzyskaniu prawa wyborczego w 1918 r., wśród
młodszej generacji kobiet, głównie z inteligencji, napływającej z centralnej Polski
na Śląsk w poszukiwaniu pracy. Dużą rolę w budzeniu świadomości politycznej,
społecznej i feministycznej kobiet na Śląsku odegrała Janina Omańkowska17.
S. Mazurek, Z dziejów polskiego ruchu kobiecego na Górnym Śląsku, Opole 1969, s. 20-28.
Janina Omańkowska (1859-1927) nauczycielka, dziennikarka, publicystka, literatka, działaczka
społeczna, uczestniczka trzech powstań śląskich i plebiscytu. Posłanka na Sejm Śląski. Urodzona na
Pomorzu, zamieszkała od 1903 r. na Śląsku, gdzie wniosła ogromny wkład w rozwój życia społeczno16
17
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Na rozwój ruchu feministycznego oddziaływały czasopisma dla kobiet, swoimi
programami oraz tematyką. Zróżnicowało się czytelnictwo, wynikające z warunków polityczno-społecznych i bytowych. Zmieniły się dotychczasowe czasopisma
dla kobiet pod względem formuły wydawniczej, treści, wydawców, redaktorów
i adresata czytelniczego. Na Śląsku, podobnie jak w Polsce centralnej, wiele kobiet
podejmowało pracę w redakcjach prasowych lub radiowych, co również przyczyniło się do innego społecznego spojrzenia na status społeczny kobiet, jak również
na wprowadzenie w mediach programów związanych z tematyką kobiecą. Znaczny
wpływ na prasę miało upowszechnienie radiofonii w Polsce od 1925 roku. W Katowicach radiostacja rozpoczęła nadawanie programu w latach 1927–1928. W 1938
r. w woj. śląskim funkcjonowało już 75 radioaparatów na 1000 mieszkańców, gdy
średnia krajowa w Polsce wynosiła 25 aparatów na tysiąc mieszkańców18. W latach
1932–1933 w Sosnowcu i Katowicach utworzono terenowe oddziały PAT – Polskiej
Agencji Telegraficznej. Nowe media wpływały na propagowanie równego statusu
kobiet – obywatelek. Radiofonia ze względu na nowatorstwo i aktualność tematu
„kwestii kobiecej” oraz udział kobiet w redakcjach radiowych oddziaływała na szeroki odbiór społeczny i kształtowała przychylną opinię wśród młodszej generacji
kobiet w Polsce i na Śląsku.

-politycznego, ruchu kobiecego i prasowej działalności wydawniczej dla kobiet. Utalentowana propagatorka polskiej tożsamości narodowej i przeciwniczka antypolskich kampanii prowadzonych przez
Prusy. Pracowała w redakcjach prasy śląskiej: w „Gwieździe”, wydawanej w Bytomiu w latach 19031906, w „Głosie Śląskim” (1903-1918) w Gliwicach, w dzienniku „Katolik” w Bytomiu. Współpracowała z redakcją „Straży nad Odrą” (1903-1912) w Katowicach, Raciborzu, Koźle. Samodzielnie redagowała „Gwiazdę”(1903-1906), „Rodzinę” (1906-1910, 1915-1916) i dla dzieci – „Dzwonek”, dodatek
do „Górnoślązaka” w Bytomiu (1902-1914) oraz „Ziarno”, dodatek do „Straży nad Odrą” w Raciborzu
– Katowicach (1903). W czasie wojny 1914-1918 była na Śląsku współzałożycielką Komitetu Niesienia
Pomocy Ofiarom Wojny, utworzyła organizację Towarzystwo Kobiet i była jej aktywną działaczką.
Założyła czasopismo „Głos Kobiet” (1920). Była wielokrotnie więziona „za podburzanie i namawianie
do nieposłuszeństwa wobec władzy pruskiej”. Każde aresztowanie, a zwłaszcza zwolnienia, wzbudzały
uznanie, sympatię i poparcie wśród społeczeństwa, które przydało jej przydomek „Męczennicy sprawy
polskiej”. W uznaniu zasług dla działalności społecznej i politycznej, w budzeniu polskiej świadomości narodowej na Śląsku została wyróżniona odznaką „Za Służbę Narodową”, ufundowaną przez J.
Hallera. Za całokształt działalności społecznej i politycznej jako pierwsza kobieta na Śląsku została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. B. Sołtysowa-Schayerowa, Praca kobiet
w służbie czynnej na Śląsku, [w:] O wolność Śląska, Katowice 1931; S. Mazurek, Udział kobiet w walce
plebiscytowej i powstaniach śląskich, „Kwartalnik Opolski” 1961, nr 2; tejże, Z dziejów ruchu kobiecego
na Górnym Śląsku w latach 1900-1907, Opole 1969; B. Malec-Masmyk, Janina Omańkowska (18591927), [w:] Tobie Polsko. Szkice biograficzne działaczy ruchu niepodległościowego na Górnym Śląsku,
red. W. Lesiuk, W. Zieliński, Opole – Katowice 1981, s. 348; B. Malec-Masmyk, Plebiscyt na Górnym
Śląsku, Opole 1989; Chorzowski Słownik Biograficzny, red. R. Handke, Chorzów 1997, s. 12; J. Kamińska-Kwak, Polski ruch kobiecy w Województwie Śląskim w latach 1922-1939, Katowice 1998.
18
A. Paczkowski, Prasa polska w latach 1918-1939…, s. 323.
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Okresy rozwojowe prasy dla kobiet na Śląsku
W dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce nastąpił proces centralizacji prasy
kobiecej w Warszawie, Krakowie oraz w dużych i większych miastach. Podobnie było
na Śląsku po 1922 r., gdzie w stolicy województwa Katowicach, liczących w 1938 r. już
134 tys. mieszkańców, wychodziło 16 tytułów adresowanych do kobiet, wydawanych
w postaci dodatków do prasy ogólnej. Obok Katowic pojedyncze tytuły ukazywały się
w Rybniku, Chorzowie, Mikołowie i Sosnowcu. Ogółem w dwudziestoleciu międzywojennym na Śląsku ukazały się 33 tytuły czasopism dla kobiet, ale o krótkim okresie
wychodzenia. Gorzej jest z zachowaniem egzemplarzy czasopism w zbiorach bibliotecznych, gdyż nikt ich nie gromadził, traktując je jako wydawnictwa mało ważne.
Największy zbiór, ale nie wszystkich, ma Biblioteka Narodowa w Warszawie dzięki
akcji (niedokończonej) mikrofilmowania istniejących egzemplarzy.
Rozwój prasy dla kobiet na Śląsku w nowych warunkach politycznych przebiegał
w trzech okresach: w pierwszym – od początku 1918 r. do wiosny 1926, gdy reaktywowano tytuły prasowe dla kobiet sprzed wojny. Drugi okres wytworzył nowy rodzaj
wydawnictw periodycznych – prasę plebiscytową. Trzeci okres trwał od zamachu
majowego w 1926 r. do 1932 r., gdy zaczęły powstawać kobiece organizacje społeczno-polityczne, które przystąpiły do działalności prasowej skierowanej do kobiet.
Pierwsze lata 1918–1926 były okresem rządów parlamentarnych, co sprzyjało odrodzeniu się czasopism dla kobiet. Na Śląsku dawne tytuły reaktywowały się i dostosowywały do nowych warunków, często zmieniając częstotliwość, tytuły, podtytuły czy
przeznaczenie czytelnicze. W 1920 r. nastąpiła przerwa w wydawaniu dotychczasowej
prasy dla kobiet ze względu na zaangażowanie dziennikarzy w organizowanie prasy
powstańczej i plebiscytowej. W lutym 1920 r. utworzono podstawy organizacyjne dla
prasy plebiscytowej przy Komisariacie Plebiscytowym, gdzie scentralizowano i organizacyjnie podporządkowano zakładanie nowych tytułów utworzonemu Wydziałowi
Prasowemu Komisariatu Plebiscytowego z Edwardem Rybarzem na czele19. W skład
Wydziału wchodzili dziennikarzy polscy, którzy zakładali tytuły prasowe, tematycznie
związane z plebiscytem20. W okresie przygotowania do plebiscytu, w 1921 r. została
wznowiona „Rodzina. Codzienna gazeta polska dla ludu polskiego katolickiego”, dodatek do „Głosu Śląskiego” (1921) w Gliwicach. Po plebiscycie i podziale Górnego Śląska
Gliwice, Opole, Racibórz i Zabrze znalazły się po stronie niemieckiej21. W tej części Śląska znalazły się trzy wydawnictwa prasowe, które zamieszczały najwięcej dodatków dla
A. Paczkowski, Prasa polska w latach 1918-1939. Historia prasy polskiej, red. J. Łojek, Warszawa
1980, s. 32, 38 i nast.
20
Udział kobiet w polskim ruchu narodowym na Górnym Śląsku i Śląsku Cieszyńskim w XIX i XX
wieku, red. H. Karczyńska, Opole 1996 i 1998; J. Kamińska-Kwak, Polski ruch kobiecy w województwie śląskim…; H. Karczyńska, Kobiety w polskim ruchu narodowym na Górnym Śląsku w okresie
plebiscytu i powstań śląskich, Opole 1998;
21
A. Paczkowski, Prasa polska w latach 1918-1939…, s. 371-372.
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kobiet: „Katolik” w Bytomiu, własność Adama Napieralskiego, „Nowiny Codzienne”
w Opolu – Antoniego Pawlety oraz „Gazeta Opolska” – Bronisława Koraszewskiego.
Po plebiscycie wznowiona „Rodzina” powróciła do poprzedniego podtytułu: „Pismo
poświęcone wychowaniu i nauce domowej. Pismo dla oświaty ludu”. Wychodziło ono nadal w Bytomiu jako dodatek do „Katolika” (1919–1933), w Królewskiej Hucie (Chorzowie)
do „Katolika Polskiego” (1919–1933), „Katolika Codziennego” (1919–1934), „Dziennika
Śląskiego” (1923, 1931) oraz w Katowicach i Gliwicach (1921, 1929–1933) jako dodatek
do „Górnoślązaka” (1923–1932) i „Gońca Śląskiego” (1919–1933). Czasopismo „Rodzina”
w latach 1925–1927 ukazywało się pod zmienionym tytułem jako „Gość Świąteczny” w Bytomiu, pod redakcją Janiny Omańkowskiej. W Opolu „Rodzina” ukazywała się latach 1930–
1934, jako dodatek do „Nowin Codziennych” i „Gazety Opolskiej”, pod redakcją Wojciecha
Korfantego. W okresie przygotowań do powstań i plebiscytu J. Omańkowska założyła nową
organizację – Związek Towarzystw Kobiet Polskich, której zadaniem było prowadzenie agitacji za przyłączeniem Śląska do Polski. Organizacja ta wraz z Komitetem Plebiscytowym
w latach 1920–1921 wydawała w Raciborzu w Drukarni Zakładu Wydawnictw Katolickich
Reinharda Meyera dwa pisma dla kobiet śląskich: „Skarb Rodzinny” i „Poradnik Domowy”.
Miesięcznik „Skarb Rodzinny” był przedwojenną kontynuacją, wznowiony w Bytomiu –
Rybniku w latach 1919–1925. „Poradnik Domowy” ukazywał się nieregularnie w Królewskiej Hucie (Chorzowie) w 1919 r., wydawany przez partię Centrum w drukarni „Königshtter Tageblatt”, pod redakcją Józefa Czerwionki. Według oceny Joachima Glenska „posługiwano się w nim złą polszczyzną i obłudnym powoływaniem się na religię i Kościół katolicki,
przy jednoczesnym potępianiu wszystkiego, co polskie. Czasopismo, którego dzieje trudno
bliżej ustalić, pozyskało sobie w prasie polskiej miano »agent hakatysta«”22. Nie wiadomo, ile
numerów tego czasopisma wyszło, znany jest tylko numer pierwszy z 1919 roku.
Nowymi czasopismami dla kobiet, związanymi z przygotowaniem do plebiscytu,
były: „Bóg, Rodzina, Ojczyzna”, „Głos Polek”, „Głogowianka” i „Strzecha Rodzinna”.
Czasopismo zatytułowane „Bóg, Rodzina, Ojczyzna” początkowo ukazywało się w Bytomiu w 1920 r., pod redakcją Janiny Omańkowskiej. Po przeniesieniu do Katowic,
w 1922 r. zmieniło tytuł na „Głos Polek”, wydawany przez Związek Towarzystw Kobiet
Polskich, pod redakcją Haliny Stęślickiej – posłanki do Sejmu Śląskiego. „Głogowianka”
była wydawana w Opolu w 1921 r., w języku niemieckim i polskim dla kobiet przyznających się do pochodzenia polskiego, znających jednak lepiej język niemiecki niż
polski. Pismo to, redagowane przez Ryszarda Jazowskiego, było dodatkiem do „Gazety
Opolskiej” z ramienia Polskiego Komisariatu Plebiscytowego. Z plebiscytem związane
było czasopismo „Strzecha Rodzinna”; przytoczył je w swojej monografii Andrzej Paczkowski23.
W czasie akcji plebiscytowej J. Omańkowska wyjaśniała w czasopismach skierowanych do kobiet, jak ważny dla tworzącej się Polski, zniszczonej długą wojną, jest bogaty
22
23

J. Glensk, Polska prasa plebiscytowa, „Poglądy” 1981, nr 6, s. 7-8.
A. Paczkowski, Prasa polska w latach 1918-1939…, s. 32.
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Śląsk, dlatego polskie kobiety patriotki winny w plebiscycie opowiadać się za Polską,
jak również ich krewne lub znajome. Czasopisma okresu plebiscytowego mobilizowały kobiety śląskie do tworzenia zaplecza frontowego na wypadek wybuchu powstania
zbrojnego. Otrzymane prawo wyborcze nakładało na kobiety obywatelski obowiązek
działania w Pomocniczej Służbie Wojskowej Kobiet. Jeszcze przed wybuchem pierwszego powstania śląskiego, z inicjatywy J. Omańkowskiej, członkinie organizacji kobiecej
przystąpiły do gromadzenia zapasów żywności, wody, leków i materiałów opatrunkowych, szyły sztandary, opaski i odznaki dla wojsk powstańczych i kolumn sanitarnych.
Szczególnie aktywny był udział kobiet w trzecim powstaniu śląskim przy tworzeniu
punktów sanitarnych, zakładaniu kuchni polowych, herbaciarni i pralni. Opiekowały
się jeńcami wojennymi, dziećmi – sierotami wojennymi, podejmowały walkę z epidemią tyfusu i czerwonki wśród wojskowych i cywilów. Starano się o utworzenia oddziału
Towarzystwa Polskiego Czerwonego Krzyża, którego na ziemiach polskich dotąd nie
było, gdyż taka organizacja mogła powstać i funkcjonować tylko w niepodległym państwie. W Polsce Polski Czerwony Krzyż powstał dopiero po odzyskaniu niepodległości
w 1919 roku. Organizacja ta prowadziła na Śląsku szkolenie sióstr pogotowia sanitarnego i instruktorek ratownictwa24. Wiele z nich pełniło funkcje gońców dostarczających
rozkazy i informacje do różnych odcinków frontu, jak również informacji o losach rodzin25. Siostry sanitariuszki uczestniczyły także w plebiscycie jako propagatorki wiedzy
o historycznych prawach Polski do Śląska, o polskiej tożsamości narodowej Ślązaków,
chodziły po domach i uświadamiały kobiety o ich prawach i obowiązkach wynikających z równouprawnienia i zachęcały do udziału w życiu publicznym.
Po przydzieleniu Górnego Śląska do Polski kobiety aktywnie włączyły się do
pracy organizacyjnej w autonomicznym Województwie Śląskim. W zamian otrzymały tzw. „ustawę celibatową”, wynikającą z Ustawy z 24 maja 1922 r. ratyfikującą konwencję niemiecko-polską dotyczącą Górnego Śląska, którą Polska musiała
utrzymywać w mocy przez 15 lat. Toteż „obowiązujące na Górnym Śląsku przepisy
prawne” w zakresie ustawodawstwa pracy, z okresu pruskiego, nadal były aktualne, co wpłynęło na utrzymywanie się prawa pruskiego, uzależniającego żonę od
męża”26. W wyniku tego prawa Sejm Śląski wprowadził 26 marca 1926 r. „ustawę
celibatową” wobec nauczycielek, a od 22 maja 1931 r. wobec urzędniczek, podejmujących pracę w instytucjach państwowych na terenie województwa śląskiego.
Ustawa celibatowa wprowadziła ograniczenia do pracy zamężnych kobiet. Od 1926
r. zwalniano z pracy w szkolnictwie i urzędach kobiety, które w tym czasie zawarK. Brożek, Polska służba medyczna w powstaniach śląskich i plebiscycie, Opole 1973, s. 379; G. Kempa,
Zadania życiowe członkiń Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża w czasie powstań śląskich, [w:] Partnerka, matka, opiekunka. Status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI do XX wieku, red. K. Jakubiak,
Bydgoszcz 2000, s. 377-382.
25
G. Kempa, Zadania życiowe…, s. 377-378.
26
G. Kempa, Szanse kobiet na rynku pracy na Śląsku, [w:] Kobieta i praca, wiek XIX i XX, t. VI.
Zbiór studiów pod redakcją A. Żarnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 1996, s. 156-157.
24

CZASOPISMA DLA KOBIET NA ŚLĄSKU W LATACH 1876–1939...

21

ły związek małżeński. Motywowano to koniecznością zwolnienia miejsc pracy dla
mężczyzn jako głównych żywicieli rodzin. Kobietom mężatkom wyznaczono miejsce „kapłanki ogniska domowego, którego w pierwszym rzędzie winny pilnować”,
uzasadniano, że „jest rzeczą niemożliwą być dobrą żoną, dobrą matką, a jednocześnie dobrą nauczycielką czy urzędniczką”27.
Ustawa celibatowa krzywdziła kobiety, dlatego też rozpoczęła się na Śląsku szeroka kampania społeczna, stanowiąca przedmiot dyskusji, sporów, debat i rezolucji różnych gremiów społecznych i politycznych, kierowanych do Sejmu i władz oświatowych
w Katowicach, jak również do władz centralnych w Warszawie. Kampania ta spopularyzowała „sprawę kobiecą”, czyli równouprawnienie kobiet, zwłaszcza wśród młodszej
generacji. Dyskusja wokół ustawy celibatowej zwróciła społeczną uwagę na krzywdzące
położenie kobiet na Śląsku. Zwalniane przez nie miejsca pracy nie zapobiegły bezrobociu mężczyzn, ale podtrzymały i utrwaliły patriarchalne tradycje na Śląsku. Ustawę celibatową uchylił Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dopiero 9 kwietnia 1938 roku. Przeciwko
tej ustawie powstał i rozwijał się wśród młodszej generacji kobiet, coraz lepiej wykształconych, nowy ruch feministyczny, domagający się prawa do pracy, gdyż według spisu
ludności z 1921 r. kobiety na Śląsku w wieku 20-40 lat przewyższały liczbą dorosłych
mężczyzn o przeszło pół miliona osób, toteż znaczna liczba kobiet nie mogła liczyć na
założenie własnej rodziny. Na Śląsku, podobnie jak w całej Europie po wielkiej wojnie,
było wiele wdów obarczonych rodziną. Kobiety samotne musiały pracować na utrzymanie swoje i dzieci, a często także na starych i chorych rodziców. Wobec braku szkół
zawodowych na Śląsku i braku tradycji kształcenia zawodowego dziewcząt było wiele
kobiet bez zawodu, niewykwalifikowanych, robotnic zatrudnianych na stanowiskach
najniżej wynagradzanych28. Tworzący się ruch feministyczny w środowisku inteligencji
domagał się tworzenia dla dziewcząt szkół zawodowych, których dotąd na Śląsku nie
było. Ruch ten dążył do uzyskania prawa do pracy i takiej samej płacy, jaką pobierali mężczyźni, zatrudniani na takich samych stanowiskach. Kobiecy ruch zmierzał do
wypracowania i upowszechnienia nowego wizerunku kobiety śląskiej „aktywnej, zaangażowanej, świadomej swoich praw i obowiązków”29. Mimo uzyskania prawa obywatelskiego kobiety na Śląsku, podobnie jak w Polsce centralnej, poza dużymi ośrodkami miejskimi były nadal dyskryminowane, zwłaszcza starszego pokolenia, ponieważ
w praktyce ciągle „pozostawały w mocy stare przepisy ograniczające zdolność prawną
i niezależność osobistą kobiet”30. Aż do wybuchu drugiej wojny światowej walka o równouprawnienie kobiet w Polsce i na Śląsku była wciąż aktualna, ponieważ istniały silnie
zakorzenione stare przyzwyczajenia i nawyki.
A. Glimos-Nadgórska, Tradycjonalizm śląski…, s. 158-159.
G. Kempa, Szanse kobiet na rynku pracy na Śląsku…, s. 156; G. Kempa, Edukacja dziewcząt i kobiet śląskich (od końca XIX wieku do wybuchu II wojny światowej), Katowice 1966.
29
D. Kałwa, Model kobiety aktywnej na tle sporów światopoglądowych. Ruch feministyczny w dwudziestoleciu międzywojennym, [w:] Równe prawa i nierówne szanse…, s. 136-153.
30
Tamże, s. 148-153.
27
28
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Zmiany po 1926 r. wpłynęły na powstanie nowych rodzajów prasy dla kobiet
na Śląsku. Powstały polityczne organizacje kobiece: Narodowa Organizacja Kobiet
(NOK), Narodowa Partia Pracy (NPR) i Polska Partia Socjalistyczna (PPS), które
wydawały czasopisma społeczno-polityczne skierowane do kobiet.
Narodowa Organizacja Kobiet (NOK) była organizacją społeczno-polityczną,
autonomicznie związaną z Narodową Demokracją31. Organizacja wyłoniła się jesienią 1918 r. z Narodowej Organizacji Wyborczej Kobiet, która wchodziła w skład
Centralnego Narodowego Komitetu Wyborczego do Sejmu Ustawodawczego.
W całym kraju, w większych miastach, powoływano Komitety Narodowe Kobiet
Polskich, których zadaniem było uświadamianie szerokich rzesz kobiecych o ich
nowej roli – wyborczyń, o obowiązku brania udziału w wyborach. Na czele NOK
stanęła Irena Puzynianka jako przewodnicząca32. W Polsce w większych miastach
zakładano Narodowe Komitety Wyborcze Kobiet. Na Śląsku taki Komitet powstał
w Sosnowcu; prowadził on aktywną kampanię uświadamiającą i zachęcającą do szerokiego udziału kobiet w pierwszych wyborach do Sejmu Ustawodawczego. NOK
w swojej działalności kierowała się silnym związkiem z narodem i katolicyzmem,
zwalczała komunizm i Żydów. Była organizacją antysanacyjną i antypiłsudczykowską, nie przystąpiła do uroczystych obchodów Dnia Imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego w marcu 1931 r., toteż w wyniku konfliktu na tym tle z NOK odeszło
80 członkiń i utworzyły osobną organizację pod nazwą Praca Narodowa Polek.
Hasłem – zawołaniem tej organizacji była „Służba Bogu i Ojczyźnie”, jak to ujęto
w Statucie Narodowej Organizacji Kobiet, która występowała w „imię solidarności
społecznej, czystości ideowej i bezinteresownej ofiarności”. Było to nawiązywanie
do idei śląskich czasopism dla kobiet wydawanych w XIX wieku, walczących o polską tożsamość narodową, o język polski i wiarę katolicką, toteż na Śląsku NOK spotkała się z poparciem33. NOK podjęła się zadania uświadamiania ogółowi kobiet,
jak wielkim i ważnym przywilejem jest prawo wyborcze, jakie daje kobietom prawa
i jakie nakłada na nie obowiązki. Starano się obudzić wśród kobiet zainteresowanie
sprawami publicznymi. Ponieważ zbliżały się pierwsze wybory do Sejmu Konstytucyjnego, zadaniem członkiń NOK było chodzenie po domach, gdzie kobietom
U. Jakubowska, Kobiety w świecie polityki Narodowej Demokracji, [w:] Kobieta i świat polityki
w niepodległej Polsce 1918-1939, t. III/2. Zbiór studiów pod redakcją A. Żarnowskiej i A. Szwarca,
Warszawa 1996, s. 144-160.
32
Irena z Kozielska hr. Puzynianka, jedna z założycielek NOK, w latach 1921-1928, była przewodniczącą tej organizacji. Jako posłanka na sejm polski z ramienia NOK zajmowała się organizowaniem
społecznych komitetów opiekuńczych nad repatriantami, broniła ustawy antyalkoholowej, prowadziła ogólnopolską kampanię przeciwko rozwodom i ślubom cywilnym. Zajmowała się organizacją
opieki nad dzieckiem, domagała się utworzenia systemu opieki nad niemowlętami, poradniami dla
matek, stacjami „Kropla Mleka”, żłobkami, przedszkolami, opieki nad małoletnimi przestępcami
i dziećmi moralnie zaniedbanymi. Zmarła nagle w 1933 r. w Poznaniu. Z. Zaleska, Irena Puzynianka
(nekrolog) „Kurier Warszawski” 1933, nr 249, s. 8.
33
U. Jakubowska, Kobiety w świetle polityki Narodowej Demokracji…, s. 153.
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uprawnionym do głosowania wyjaśniały rolę sejmu i senatu, zachęcały do udziału
w wyborach i głosowania na kandydatki z listy NOK. Głosowanie traktowano jako
obowiązek patriotyczny i przywilej przysługujący polskim kobietom po raz pierwszy w historii Polski, dający im możność wpływania na sprawy publiczne34. Starano
się, żeby „Szerokie rzesze kobiece uświadomić o ich wspólnej odpowiedzialności za
losy Ojczyzny, za trwałą budowę jej niepodległości”35.
NOK była jedną z większych organizacji kobiecych w niepodległej Polsce, jak podał
„Okólnik Wydziału Wykonawczego NOK”, w 1933 r. liczyła 78 240 osób, zrzeszonych
w 200 oddziałach terenowych. Na Śląsku oddziały NOK powstały w 1922 r.: w Katowicach, Bytomiu i Bielsku-Białej36. Jedną z większych kampanii społecznych NOK była
zbiórka złota i srebra przeprowadzona w latach 1920–1924 w czasie reformy systemu
pieniężnego „na podkład waluty polskiej, uzyskując 12 wagonów srebra i pół wagonu
złota, które przekazano do mennicy do przetopienia”37. Inną akcją społeczną NOK było
w 1931 zbieranie podpisów o uwolnienie z twierdzy w Brześciu Wojciecha Korfantego
uwięzionego w październiku 1930 r. wraz z grupą posłów działaczy Centrolewu, chociaż do tej organizacji nie należał. W akcji tej wyróżniły się: Kaczmarkowa – członkini
NOK i Komiarkowa z Towarzystwa Kobiet Katolickich. Wraz z innymi kobietami z różnych organizacji katolickich zebrano ogółem 27 tysięcy podpisów38.
NOK współdziałała z 29 organizacjami kobiecych, takimi jak: Katolicki Związek
Polek, Koło Polek, Sodalicja Matek, Macierz Szkolna, Stowarzyszenie Zjednoczonych Ziemianek, jak również z kółkami różańcowymi różnych kongregacji katolickich. Organizacja współpracowała z Polskim Czerwonym Krzyżem, Stowarzyszeniem Młodzieży Katolickiej, z żeńskim harcerstwem i sokolnictwem oraz innymi
związkami katolickimi. Miała duży wpływ na ustawodawstwo w zakresie prawa cywilnego dotyczącego kobiet, dzieci i rodziny w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Członkinie NOK szczególnie zajmowały się prawem rodzinnym, ślubami
kościelnymi, gdyż były przeciwniczkami ślubów cywilnych. Zajmowały się też organizacją żłobków i przedszkoli, zakładaniem ochronek, stacjami opieki nad matką
i dzieckiem i innymi zadaniami związanymi z rodziną i macierzyństwem. W wewnętrznej działalności NOK dużą rolę odgrywały ogólnopolskie zjazdy organizacyjne. Z okazji obchodów 10-lecia powstania NOK w 1929 r. odbyły się uroczyste
Statut Stowarzyszenia Narodowej Organizacji Kobiet, Warszawa 1921; Kobieta w Sejmie. Działalność posłanek Narodowej Organizacji Kobiet. Sprawozdanie za lata 1919-1927, Warszawa 1928.
J. Bełcikowski, Warszawa kobieca, Warszawa 1930, s. 43-45; Okólnik Wydziału Wykonawczego Narodowej Organizacji Kobiet, red. Z. Zaleska, Warszawa 1929-1933; Z. Zaleska, O kobietach pokolenia
Wielkiej Wojny, „Ruch Kobiecy” 1932, nr 7, s. 3-4.
35
Kobieta w Sejmie. Działalność posłanek Narodowej Organizacji Kobiet. Sprawozdanie za lata
1919-1927, Warszawa 1928, s. 5.
36
Okólnik Wydziału Wykonawczego Narodowej Organizacji Kobiet, za lata 1929-1933…
37
J. Bełcikowski, Warszawa kobieca…, s. 43-45.
38
Okólnik Wydziału Kobiecego NOK…
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zjazdy w Katowicach, Lublinie i Lwowie, co zwróciło uwagę społeczną na istnienie
takiej organizacji. Ponadto organizowano zjazdy okręgowe w latach wyborów do
samorządów miejskich i gminnych, podczas których członkinie obradowały, w jaki
sposób poszerzyć szeregi organizacyjne. Postulowano, żeby kobiety wchodziły do
samorządów, wywierały swój wpływ, w bezpośrednim kontakcie z lokalną ludnością poznawały jej potrzeby i znajdowały środki zaradcze.
Dla tak szerokiego środowiska organizacyjnego, jakim była NOK w latach 1929–
1933, wydawała ona kwartalnik pt. „Okólnik Wydziału Wykonawczego NOK”, pod
redakcją Zofii Zaleskiej, zawierający programy oraz sprawozdania z ogólnopolskiej
działalności. Poza tym Zarząd Główny Związku Towarzystw Polek wydawał w 1922
r. miesięcznik „Głos Kobiet”, nawiązujący do plebiscytowego pisma pt. „Bóg, Ojczyzna, Rodzina”. Miesięcznik ten był adresowany do inteligencji, zachęcał też do aktywnej działalności społecznej kobiet ze środowiska robotniczego. Dla kobiet prostych,
o niższym wykształceniu i świadomości społecznej w latach 1922–1931 Wydział Wykonawczy NOK wydawał „Gazetkę dla Kobiet”, adresowaną do czytelniczek z małych
miast i osad, redagowaną przez Anielę Zdanowską. Następnie redakcję przejęła Zofia
Zaleska z Warszawy, toteż w metryczce prasowej podawano, jako miejsce wydawania:
Katowice – Warszawa39. Ostatnim pismem dla kobiet – członkiń NOK wydawanym
w dwudziestoleciu, był miesięcznik „Hasło Polki. Czasopismo poświęcone sprawom
kobiecym”, pod redakcją Zofii Zajączkowej. Czasopismo miało charakter popularny,
było antysemickie, „walczyło o odżydzenie handlu, rzemiosła i przemysłu”. Ukazywało
się w Bielsku Cieszyńskim wydawane przez Zarząd Okręgu NOK w latach 1934–1938.
Ogółem NOK wydawała na Śląsku w latach 1919–1939 w Katowicach i Bielsku-Białej
5 tytułów czasopism dla kobiet. Z ruchem narodowym była związana Narodowa Partia
Robotnicza (NPR) – prawicowe ugrupowanie robotnicze, działające na Śląsku w latach
1920–1937. Głosiła umiarkowane hasła solidaryzmu narodowego i klasowego, domagało się swobód politycznych, wyznań religijnych i powszechnego nauczania. Zwalczała
komunizm i socjalizm, a jednocześnie postulowała uspołecznienie środków produkcji.
Do czasu przewrotu majowego w 1926 r. brała udział w rządach, potem przeszła do
opozycji. W 1937 r. połączyła się z Chrześcijańską Demokracją40. W Katowicach oddział NPR wydawał dwutygodnik dla kobiet pt. „Ojczyzna. Organ Związku Towarzystw
Polek przy Narodowej Partii Robotniczej” – dodatek do „Polaka” i „Głosu Porannego”
w Katowicach w 1923 roku. Następnie w 1926 r. zmieniono tytuł na „Polka. Związek
Towarzystwa Polek przy Narodowej Partii Robotniczej” – dodatek do „Śląskiego Głosu
Z. Zaleska (1895-1974) warszawska dziennikarka, publicystka, pisarka, działaczka Rady Naczelnej Narodowej Organizacji Kobiet. Redagowała ogólnopolskie czasopisma: „Gazetka dla Kobiet”
(1922-1931), „Współczesne Życie Kobiet” (1938), „Głos Rodziców” (1927), „Kalendarz Matki”
(1938), „Kalendarz Pani Domu – na wsi i w mieście” (1937-1939) i inne. Po wojnie działała na emigracji w Paryżu i Londynie, gdzie zmarła i tam została pochowana. Guide of the Archives of the Polish
Institute and Sikorski Museum, London 1985, vol. 1, s. 306-307).
40
Narodowa Partia Robotnicza, Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, t. 7, Warszawa 1966, s. 621.
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Porannego”(1926), potem do „Kuriera Śląskiego” w Katowicach w latach 1926–1933.
Organizacje socjalistyczne przywiązywały dużą wagę do tworzenia kół kobiecych, prowadzenia pracy agitacyjnej i oświatowej wśród kobiet, zwłaszcza po otrzymaniu prawa wyborczego. W Polsce i na Śląsku działalność organizacyjną i wydawniczą wśród kobiet podjęła Polska Partia Socjalistyczna (PPS)41. Na Śląsku ideologia
socjalistyczna nie wzbudziła wśród kobiet większego zainteresowania. W tym regionie silnie rozwinięty był tradycjonalizm i kult wartości religijnych i rodzinnych,
zwłaszcza wśród starszego pokolenia kobiet. W innych, większych miastach „z ideą
socjalizmu wiązały się córki rodzin ziemiańskich, zdeklasowanej szlachty, bogatego
mieszczaństwa oraz inteligencji”, których na Śląsku wśród Polaków nie było wiele42.
PPS w swojej działalności propagandowej i prasowej starała się w krąg swojego oddziaływania wciągnąć kobiety i dla nich wydawała w Katowicach czasopismo pt.
„Socjalistka. Miesięcznik poświęcony sprawom kobiecym”, początkowo jako dodatek, potem dział w „Gazecie Robotniczej”, za czasu redakcji Henryka Sławika w latach 1925–1926. „Socjalistka” nawiązywała do „Głosu Kobiet” wydawanego w Cieszynie – Boguminie w 1907 roku. PPS odwoływała się do kobiet, stwierdzając, że to
dzięki organizacji socjalistycznej kobiety otrzymały prawa wyborcze i zachęcała do
wstępowania w jej szeregi. Nie wiadomo, ile numerów tego pisma wyszło drukiem.

Czasopisma kobiecych towarzystw społeczno-kulturalnych
Obok organizacji politycznych powstały towarzystwa kobiece, o charakterze
społeczno-oświatowym lub kulturalnym, które wydawały własne czasopisma. Zarząd Główny Towarzystwa Młodych Polek w Katowicach wydawał w 1934 r. „Głos
Młodych. Kwartalnik Towarzystwa Młodych Polek”, początkowo pod redakcją Zofii
Kwaśniewskiej, potem od 1935 do początku 1939 jako nieregularny miesięcznik
pod redakcją Janiny Kozłowskiej.
Inna organizacja kobieca Towarzystwo Polek współdziałała ze Związkiem Pracy
Obywatelskiej Kobiet (ZPOK) – organizacji propaństwowej. Wydawała w Katowicach „Głos Polek”, miesięcznik, od stycznia do czerwca 1939 r., pod redakcją Janiny
Wojciechowskiej. Ogółem wyszło 6 numerów, nieznajdujących się w zbiorach bibliotecznych.
Polska Partia Socjalistyczna (PPS) została założona 21 listopada 1892 r. przez działaczy II Proletariatu
w Paryżu. Na ziemiach polskich działała w trzech dzielnicach rozbiorowych: w zaborze rosyjskim jako
Polska Partia Socjalistyczna, w zaborze austriackim jako Polska Partia Socjalno-Demokratyczna Galicji
i Śląska, w Prusach jako Polska Partia Socjalistyczna. W niepodległej Polsce na XVI Kongresie Zjednoczeniowym w 1919 r. z połączenia trzech partii powstała zjednoczona PPS. W 1948 r. PPS razem z Polską
Partią Robotniczą utworzyła Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą (PZPR), rozwiązaną w 1991 roku.
42
P. Samuś, Socjalistki w Królestwie Polskim przełomu XIX i XX w. Szkic do portretu zbiorowego, [w:]
Kobieta i świat polityki. Polska na tle porównawczym w XIX i w początkach XX wieku, t. III. Zbiór
studiów pod redakcją A. Żarnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 1994.
41
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Czasopisma organizacji katolickich miały charakter prasy religijnej związanej z Kościołem katolickim. W czeskim Cieszynie w latach 1930–1932 ukazywał się miesięczny
dodatek do „Naszego Kraju” pt. „Niewiasta Katolicka”, za redakcji Rudolfa Spandela.
Miesięcznik ten nawiązywał do czasopisma pt. „Niewiasta”, wydawanego nieregularnie w Cieszynie w latach 1900–1910 przez ks. Stanisława Stojałowskiego. Czasopisma
organizacyjne zamieszczały artykuły o roli kobiety i ich obowiązkach obywatelskich,
wynikających z równouprawnienia, ale na pierwszym miejscu stawiały obowiązki macierzyńskie. Dokonywały przeglądu działalności regionalnych oddziałów w rubryce
„Z życia organizacji”, prowadziły kąciki „Dobra Gospodyni” z poradami praktycznymi
dotyczących racjonalnej organizacji pracy w gospodarstwie domowym, zamieszczały
regionalne przepisy kulinarne, porady dotyczące domu, kuchni i gospodarstwa.

Czasopisma rodzinno-wychowawcze, poradniki dla kobiet
Inną grupę tematyczną i przeznaczenia czytelniczego na Śląsku tworzyły tradycyjne wydawnictwa o tematyce rodzinno-wychowawczej, wydawane od drugiej
połowy XIX wieku. Po włączeniu Śląska do Polski, od 1922 r. były już innej treści
i przeznaczenia czytelniczego. „Rodzina”, wydawana w Katowicach, zmieniła formułę wydawniczą, skupiając się na tematyce dotyczącej wychowywania dzieci na
dobrych obywateli, patriotów, pracowników i obrońców odzyskanej ojczyzny. Wychodziła nadal do 1932 r. z podtytułem „Rodzina. Pismo poświęcone wychowaniu
i nauce domowej”, wydawana jako dodatek do „Dziennika Śląskiego” w Bytomiu
i do „Górnoślązaka” w Katowicach. Po objęciu władzy przez Hitlera redakcje na
Śląsku napotykały na duże trudności w wydawaniu czasopism w języku polskim.
Wspomnieć jeszcze należy o kontynuacjach czasopism „Strzecha Rodzinna”,
„Przyjaciel Rodziny”, „Ognisko Domowe” oraz „Dom i Szkoła”. Ukazywały się one
nieregularnie w Katowicach, Bytomiu – Rybniku, Mikołowie – Katowicach, Sosnowcu – Chorzowie jako dodatki do prasy ogólnej. Wydawany w okresie plebiscytowym „Skarb Rodzinny” został wznowiony w 1921 r. i ukazywał się do 1925 roku
w Bytomiu – Rybniku, w Drukarni Zakładu Wydawnictw Katolickich Reinharda
Meyera w Raciborzu. Kolejne czasopismo, dwutygodnik „Strzecha Rodzinna”, wydawany w Katowicach w latach 1922–1933, według „Katalogu PAR-a”, ukazywał
się w języku polskim i niemieckim. Było to pismo bezpartyjne, o charakterze narodowo-ludowo-mieszczańskim, wydawane przez firmę Stella, pod redakcją W. Korsarza. W 1923 r. reaktywowano tygodnik wychodzący od 1894 r. „Przyjaciel Rodzinny”, w formie niedzielnego dodatku do „Polonii” W. Korfantego, wydawanego
w Katowicach w latach 1923–1930. Dwutygodnik „Ognisko Domowe”, wznowiony
w 1928 r., był wydawany przez Jana Mnocha, pod redakcją Jana Szałka w Sosnowcu
– Chorzowie, wychodził do 1929 roku. Pismo nawiązywało do działalności Juliusza
Ligonia, było poświęcone jego pamięci. Nowy dwutygodnik „Dom i Szkoła” był
czasopismem współpracującym ze szkołą i polskim systemem oświatowym. Doty-
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czył wychowania dzieci w wieku szkolnym i udziału rodziców i opiekunów w tym
procesie. Uważano, że wychowawczy wpływ szkoły będzie znikomy, gdy go nie
wzmocni środowisko rodzinne. Pismo „Dom i Szkoła” było dodatkiem do „Gościa
Niedzielnego”, wydawanego w Katowicach w latach 1930–1934.

Poradniki praktyczne dla kobiet
Obok czasopism rodzinno-wychowawczych wznowiono lub kontynuowano wydawanie praktycznych poradników dla kobiet w miastach i dla gospodyń wiejskich.
Oba rodzaje poradników zawierały porady dotyczące organizacji życia rodzinnego,
gospodarstwa domowego i wchodzącego do gospodarstw domowych sprzętu elektrycznego. Poradniki publikowały regionalne przepisy kulinarne, zamieszczały porady dotyczące racjonalnego żywienia, higieny osobistej oraz urządzenia mieszkania.
Zawierały wzory ręcznych robót dziewiarskich, kroju, szycia, wyszywania i haftowania oraz wiele innych porad praktycznych, których domagały się czytelniczki. W 1922
r. wznowiono „Poradnik dla Kobiet”, wydawany od 1890 r., w formie kulinarnego dodatku do „Gazety Opolskiej”; cieszył się on dużym zainteresowaniem czytelniczym.
W czasie wojny w 1914 r. pismo zmieniło tytuł na „Dodatek dla Kobiet”. Ale „Dodatek” nie utrzymał się na rynku wydawniczym i w 1923 r. został zawieszony przez
niemieckie władze, które na obszarze przydzielonym Niemcom ingerowały w polską
działalność wydawniczo-prasową. W miejsce zawieszonego „Poradnika” w 1925 r.
W. Korfanty przystąpił do wydawania w Katowicach czasopisma pt. „Świat Kobiecy”,
dodatku do „Polonii” od 1925 lub 1927 roku. W 1928 r. pismo zostało przekształcone w „Sprawy Kobiece”, jednostronicowy dodatek do „Polonii”. Ukazywał się nieregularnie, zawieszony w 1928 r., gdy W. Korfanty odstąpił swoje udziały w „Polonii”
spółce krakowskiej przemysłowca Stanisława Burtana43. Do 1936 r. nie ukazywały się
na Śląsku żadne pisma poradnikowe dla kobiet. W latach 1936–1937 Związek Polski w Katowicach przystąpił do wydawania tygodnika w Katowicach – Sosnowcu pt.
„Poradnik Gospodyni Polskiej”, wydawanego w Sosnowcu w drukarni „Błyskawica”.
„Poradnik” wychodził nieregularnie, ogółem wyszło 6 numerów. W 1936 r. podejmowano próby wydawania czasopism dla kobiet wiejskich – rolniczek, ale nie utrzymały
się one na rynku wydawniczym. Na Śląsku nie było rozwiniętego rolnictwa, wychodziły tylko dodatki do czasopism rolniczych, jak na przykład: „Śląska Gospodyni” do
„Izby Rolniczej”, wydawana przez Koło Gospodyń Wiejskich w Katowicach, czy też
„Gospodyni Wiejska”, dodatek do „Rolnika Śląskiego”. Egzemplarzy tych nie odnaleziono w bibliotekach. W latach 1933–1939 w Katowicach wychodził jedyny magazyn
na Śląsku poświęcony modzie i strojom kobiecym, wydawany przez Wydawnictwo
Elegancka Pani, założone przez W. Szczepaniaka i jego żonę Marię Szczepaniakową.
W latach 1931–1939 ukazywał się miesięcznik pt. „Elegancka Pani”, był w zasadzie
43

A. Paczkowski, Prasa polska w latach 1918–1939, Warszawa 1980, s. 123, 191-2;
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żurnalem mód, pod redakcją J. Tabaczyńskiego. „Elegancka Pani” zawierała porady
dotyczące ubiorów i strojów na różne okazje i uroczystości, jak również trendy mody
zagranicznej. Miesięcznik ten cieszył się dużym zainteresowaniem czytelniczek, jego
nakład wynosił 7 tysięcy egzemplarzy. To jedyny magazyn dotyczący strojów i ubiorów kobiecych okresu dwudziestolecia międzywojennego. Ostatnim czasopismem
dla kobiet na Śląsku była „Kobieta Śląska”, dwutygodnik wydawany nieregularnie
w Poznaniu od grudnia 1936 roku. Wychodził po agresji Niemiec hitlerowskich na
Polskę, ostatni numer ukazał się 20 grudnia w 1939 r., egzemplarzy nie odnaleziono.
Ogółem w dwudziestoleciu międzywojennym wychodziły na Śląsku 33 tytuły
czasopism dla kobiet, w tym 11 wydawnictw samoistnych i 22 dodatki w prasie
ogólnej, kolportowanych razem z tytułem macierzystym. Czasopisma dla kobiet
wydawane samoistnie, jak również dodatki dla kobiet w prasie ogólnej, zawierały
wszystkie działy charakterystyczne dla popularnych czasopism dla kobiet: 1–2 niewielkie artykuły społeczne, dotyczące równouprawnienia, odcinek powieściowy,
korespondencja z czytelniczkami, informacje o „życiu kobiet” w kraju i za granicą,
działalność organizacji kobiecych, porady praktyczne, nieco humoru lub dowcipów, gdyż tylko tyle można było zamieścić na 2 stronicach druku. Nakłady czasopism samoistnych nie były wysokie: kilka lub kilkanaście tysięcy egzemplarzy
i prawdopodobnie takie same lub zbliżone były nakłady dodatków do prasy ogólnej. Najbardziej poczytna prasa na Śląsku, zamieszczająca dodatki dla kobiet, to:
„Polonia” W. Korfantego, wychodziła w nakładzie 20–22 tysięcy egzemplarzy, „Kurier Śląski” w 7000, „Polak” w nakładzie 1000-1500 egzemplarzy, i kobiece dodatki
prawdopodobnie były w tym samym nakładzie.
Sytuacja na Śląsku zmieniła się po objęciu władzy przez Hitlera, przywódcy niemieckiego faszyzmu. Po objęciu funkcji kanclerza Rzeszy w 1933 r. Hitler rozpoczął
rządy terroru wobec ludności polskiej. Rozpoczęły się napady na redakcje, drukarnie
i wydawnictwa, demolowanie pomieszczeń, niszczenie wyposażenia przez organizację młodzieżową Hitlerjugend. W Opolu nacjonalistyczne bojówki Hitlerjugend
zdemolowały redakcję i drukarnię „Nowin Codziennych” oraz „Gazety Opolskiej”
Antoniego Pawlety i zmusiły wydawcę do wyjazdu. W tej sytuacji A. Napieralski
sprzedał bytomską drukarnię i wydawnictwo wraz z „Katolikiem” Ministerstwu
Spraw Zagranicznych, które przekazało ją Związkowi Polaków w Niemczech. Wydawnictwo „Gazety Opolskiej” Bronisława Koraszewskiego uległo likwidacji. Jedynie
w Katowicach wydawnictwo „Polonia” W. Korfantego wydawało dodatki: „Sprawy
Kobiece” i „Przyjaciel Rodziny”, ale tylko do 1930 roku. Wychodziły jeszcze krótko
i nieregularnie praktyczne poradniki dla gospodyń wiejskich, wydawane przez Izbę
Rolniczą w Katowicach.
Po agresji Niemiec hitlerowskich na Polskę 1 września 1939 r. rozpoczęła się II
wojna światowa i wydawanie jakiejkolwiek prasy w języku polskim stało się niemożliwe.
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WOMEN’S MAGAZINES IN SILESIA (YEARS 1876-1939)
Part II: women’s magazines in independent Poland (1919-1939)
SUMMARY
The article is related to the development of women’s magazines which were published in
Silesia after the country reappeared on the maps (years 1876-1918). Author shows that the
development of the women’s magazines took place in three different periods. Years 19181926 brought to life the press titles published before the Great War. The situation of Polish
press in Silesia was dramatic because of the German state interfering. It was stopped by the
Silesian Plebiscite and local uprisings. In years 1926-1930 many of women’s socio-political
organizations established the women’s magazines. In years 1930-1939 the women’s organization such as National Orgranization of Women, National Labor Party, Polish Social Party
and many others cultural, confessional and educational societies they were continuing the
publishing of the press. Of course the situation of Polish press in Silesia has changed after
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Hitler’s taking the chair of German Chancellor in 1933. During the twenty-years period
in Silesia were publishing 33 magazines for women, and their structure were focused in
Katowice.
KEY WORDS: women press in Silesia. Silesian Uprisings and Voting, socio-political status
of women in Silesia, Social and national women’s activity, women’s socio-political magazines, Janina Omańkowska

Александр Короченский*

Мост между двумя мирами (публицистика
Xосе Mарти как явление межкультурной
коммуникации)

СОДЕРЖАНИЕ
В статье рассмотрена роль публицистики Хосе Марти в инициировании vежкультурного
диалога в начальный период сближения стран Лaтинской Америки с США в 1880-е годы
XIX века, сопровождавшегося переориентацией латиноамериканцев на этот новый для
них цивилизационный центр. В этот период публицист, находившийся в вынужденной
эмиграции в Соединённых Штатах, сотрудничал с крупнейшими латиноамериканскими
газетами того времени в качестве их нью-йоркского корреспондента (включая
аргентинскую «La Nación». венесуэльскую «La Opinión Pública», мексиканскую «Partido Liberal», гондурасскую «La República» и другие газеты). Около 200 произведений
Марти этого периода составили публицистический цикл «Североамериканские сцены»,
создавший масштабную эпическую картину жизни США 1880-х гг. Публицистическая
репрезентация в прессе Латинской Америки различных сторон североамериканской
действительности позволила Хосе Марти создать основу для начала культурного
диалога между странами, расположенными к югу от Рио-Гранде, и США.
Марти помогал латиноамериканскому читателю лучше осознать свою национальнокультурную самобытность, самоценность синтетичной культуры, рождающейся на
континенте к югу от Рио-Гранде, осмыслить своё существенное отличие как от европейцев,
так и североамериканцев -представителей англосаксонской цивилизации, увидеть
недостатки собственного общественного и экономического устройства, осознать архаизм
некоторых распространённых культурных стереотипов, мешающих развитию.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: публицистика, межкультурная коммуникация, Хосе Марти,
просвещение

Публицистическое наследие выдающегося кубинского общественного
деятеля, просветителя и поэта Хосе Марти (1853-1895 гг.) издавна было
и остаётся отправной точкой для дискуссий, направленность которых нередко
задавалась политическими и идеологическими установками их участников.
Бесспорный моральный авторитет Марти, прозванного Апостолом
освобождения, притягательность его взглядов для широкой публики
порождали стремление «присвоить» его наследие путём одностороннего,
* prof dr hab.; Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu.
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тенденциозного истолкования как на Кубе в дореволюционный
и послереволюционный периоды, так и в США, Советском Союзе 1.
Находясь в вынужденной эмиграции в Соединённых Штатах, публицист
интенсивно сотрудничал с редакциями латиноамериканских эмигрантских
изданий в Нью-Йорке и рядом газет и журналов, издававшихся в странах
Южной и Центральной Америки - главным образом, с крупнейшими,
наиболее влиятельными газетами того времени. В 1881 г. Марти становится
нью-йоркским корреспондентом венесуэльской газеты «La Opinión Nacional»
(«Мнение Нации») и крупной аргентинской газеты «La Nación» («Нация»),
сотрудничество с которой продолжилось до 20 мая 1891 г. Публицистические
произведения Марти о Соединенных Штатах, включенные впоследствии
в цикл «Североамериканские сцены», появлялись на страницах «La Nación»
и других латиноамериканских изданий (в частности, газет «La Opinión Pública» («Общественное мнение», Венесуэла), «Partido Liberal» («Либеральная
партия», Мексика), «La República» (Гондурас). Подсчитано, что Марти в период
с 1883 по 1892 гг. направил более двухсот хроник о Соединённых Штатах для
опубликования в различных периодических изданиях Латинской Америки2 .
Тематически этим работам близки произведения публициста, увидевшие
свет в 1880-е годы в латиноамериканских эмигрантских изданиях в НьюЙорке. Так, в 1883-1884 гг. Марти-публицист сотрудничал с редакцией ньюйоркского испаноязычного журнала «La Amėrica» и редактировал этот
журнал. «Межамериканский журнал» с таким названием был основан в 1882
г. в Нью-Йорке группой латиноамериканских эмигрантов как «ежемесячное
издание, посвященное развитию сельского хозяйства, индустрии и торговли
в испаноамериканских странах». Журнал распространялся как среди
латиноамериканцев, проживавших в Соединенных Штатах, так и в странах
Центральной и Южной Америки. По мнению Хосе Марти, назначенного
редактором, журнал должен был стать изданием, предназначенным разъяснять
латиноамериканцам образ мыслей и действий, преобладающий в Соединенных
См. работы, посвященные различным аспектам политического и идейного наследия Марти:
Роиг де Леучсенринг, Е. Хосе Марти - антиимпериалист. Москва, 1962; Vida y pensamiento de
Marti, 2 vols., La Habana. 1942; Marti, el Apostol. La Habana. 1942; Almendros, H.: Nuestro Martí.
La Habana. 1972; Benítez, J.A.: Martí y Estados Unídos. La Habana. 1983; Gonzáles M.P.: Josė Martí,
su circunstancia y su tiempo.// Martí, J.: Esquema ideológico. Selección, prefacio, glosas y notas, por. M.P.
Gonzáles e I. Schulman. Mėxico. 1961; Ibarra, J.: Josė Martí: dirigente político y ideólogo revolucionario.
La Habana. 1980; Мartínez Bello, A.: Martí antiimperialista y conocedor del imperialismo. La Habana.
1986; Martínez Estrada, E.: Martí, revolucionario. La Habana. 1974; Morales, S.: Ideología y luchas
revolucionarias de Josė Martí. La Habana, 1984; Roca, B.: Josė Martí, revolucionario radical de su
tiempo. La Habana, 1962; Fernández Retamar, R.: Marti. La Habana, 1970; Fernández Retamar, R.:
Martí en su (tercer) mundo.// Martí J.: Páginas Escogidas. T. 1. La Habana, 1985; etc.
2
Suardíaz, Luis: José Martí y sus Escenas Norteamericanas. http://www.fenix.co.cu/marti/jmescenas.htm
1
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Штатах, знакомить их с новостями науки и техники, давать ответы на все важные
вопросы, возникающие у читателей из испаноговорящих стран континента
в связи с Соединенными Штатами, а также знакомить североамериканцев
с малоизветстными реалиями Латинской Америки, с ее природными
богатствами и экономическим потенциалом, историей и культурой населяющих
ее народов. Таким образом, журнал «La América» призван был служить, по
замыслу Марти, задачам представления и обсуждения «интересов и мыслей
двух Америк» в соответствии с объективными потребностями развития
межамериканских отношений.
П.М. Гонсалес отметил, что Марти превратился в 1880-е годы «в самого
читаемого публициста во всей Испаноамерике – и не только в связи с тем, что
направлял свои корреспонденции в газеты и журналы Центральной и Южной
Америки, но также и потому, что многие другие органы прессы перепечатывали
их из изданий, опубликовавших оригиналы»3 Исследователь пришёл к выводу,
что масштабность и яркость публицистического портрета Соединённых Штатов,
созданного Хосе Марти, превосходит всё, что было написано об этой стране
в 1880-е годы. Ему вторит Х. Маринельо, писавший: «По общему мнению, не
существует более точного и полного изображения Соединенных Штатов 1880 –
1895 годов, чем то, которое было дано в многочисленных статьях и исследованиях
Хосе Марти, посвященных американской жизни»4. Масштабность картины
североамериканского общества, воспроизведенной публицистом, отмечает и
авторы из Кубы и Коста-Рики5 .
Стремление создавать культурные мосты между Северной и Латинской
Америкой отражено в программной статье Марти «Намерения журнала
«Lа América» при новых владельцах», опубликованной в январском
номере этого издания за 1884 г. Марти полагал, что «Lа América» будет
способствовать более обстоятельному взаимоознакомлению двух Америк
благодаря освещению экономических отношений и культуры этих частей
американского континента, столь различных по историческим традициям
и менталитету населения. Журнал и его ведущий автор – Хосе Марти –
должны были разъяснять латиноамериканцам образ мыслей и действий,
преобладающий в Соединенных Штатах, знакомить их с новостями науки
и техники, давать ответы на все важные вопросы, возникающие у читателей
из испаноговорящих стран континента в связи с Соединенными Штатами,
Марти акцентировал популяризаторскую, просветительскую направленность
журнала, объясняя это тем, что страны Центральной и Южной Америки,
M.P.: Josė Martí, Epic Chronicler of the United States in the Eighties. Habana. 1961. P. 17.
Цит. по: Чернявский Б.Б. Хосе Марти http://historystudies.org/2012/06/chernyavskij-b-b-xose-marti/
5
Becali, Ramón. Martí Corresponsal. Editorial Orbe. La Habana, Cuba. 1976; Villalobos Jiménes,
Alfredo. La misión de periodismo en José Martí // InterSedes: Revista de las Sedes Regionales. Vol.
XI.núm. 21. La Universidad de Costa Rica. Costa Rica. 2010, pp. 136-146.
3
4

36

ROCZNIK PRASOZNAWCZY ROK VIII

нуждающиеся в более совершенных и продуктивных, научно обоснованных
методах производства, испытывающие недостаток в современных орудий
труда, должны узнать «каковы они, и сколько стоят, и сколько труда сберегают,
и где продаются...» Журнал должен был восполнить дефицит знаний, выступая
своего рода посредником между североамериканскими производителями
и поставщиками оборудования, технологий и их латиноамериканскими
потребителями, рассказывая о «полезных и эффективных» машинах
и материалах, способах производства, описывая их качества и рациональное
применение. Руководитель журнала считал одним из значимых направлений
деятельности в этой области рецензирование новейшей североамериканской
технической и сельскохозяйственной литературы.
Интерес латиноамериканских современников к произведениям Марти
о США объяснялся не только выдающимся мастерством публициста, но
и ростом на континенте интереса к северному соседу. В последней четверти
XIX века быстро развивающиеся Соединённые Штаты постепенно становятся
для латиноамериканских элит новым полюсом экономического и культурного
притяжения. В этот период наблюдалась постепенная переориентация
элиты молодых республик с прежних хозяйственных и культурных связей
с Западной Европой (как «матерью-Испанией», так и с интеллектуальной
Меккой передовых латиноамериканцев того времени – Францией) на
отношения с быстро растущим северным гигантом, представлявшим иной
тип цивилизационного устройства. Соединённые Штаты к тому времени
находились на пике индустриализации, а южные соседи всё ещё пребывали
на аграрной стадии. В Латинской Америке сохранялись архаичные
общественные и производственные отношения, мешавшие развитию.
Переписка Марти с Б. Митре, издателем аргентинской «La Nación», также
подтверждает намерение публициста содействовать своим творчеством
взаимоознакомлению Южной и Северной Америки. Особую актуальность
этой деятельности придавала проявившиеся в этот исторический период
экспансионистские устремления США на континенте, прикрываемые
лозунгами панамериканизма. Немаловажным оставался вопрос о том, будут
ли справедливыми и равноправными развивающие отношения двух Америк.
Предостерегая в связи с этим против чрезмерного оптимизма, Марти отмечал,
что в неизбежном сближении двух частей американского континента есть
польза, но есть и опасность. В 1891 г. Марти прекращает сотрудничество
с латиноамериканскими изданиями ввиду активного участия в подготовке
освободительной войны на Кубе против испанских колонизаторов и в создании
политических основ будущей кубинской республики. В североамериканских
хрониках Марти описывал интеллектуалов, политиков, банкиров, боксеров,
священников, бандитов; дал портреты героев гражданской войны 1860-х гг.;
писал об освоении поселенцами западных территорий и скандалах с подкупом
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избирателей, о театральных сезонах; рассказывал об иностранной политике
дяди Сэма. В живописных бытоописательных очерках была представлена
жизнь рядовых американцев. Яркими красками описано празднование
знаменательных событий: открытие в Нью-Йорке Бруклинского моста
и монумента Свободы, столетие американской конституции.
Публицистическое творчество Марти североамериканского периода
рассматривалось в монографии М.П. Гонсалеса «Хосе Марти - эпический
хроникер Соединённых Штатов в восьмидесятые годы»6. В этой работе,
первое издание которой увидело свет в США в 1953 г., характеризуется часть
произведений публициста, написанных для газеты «La Nación» и других
латиноамериканских изданий в период жизни и работы Марти в Нью-Йорке.
Монография М.П. Гонсалеса отражает тенденциозный подход этого автора
к отбору материала для исследования: он оставил без должного внимания
ряд острокритических работ Марти о Соединенных Штатах (о политической
жизни, избирательном процессе, экспансионистской внешней политике).
Ряд работ из цикла «Североамериканские сцены», отобранных с целью
продемонстрировать антиимпериалистические взгляды Марти, его неприятие
негативных последствий развития капитализма в США, была опубликована
в советский период на русском языке7. Вместе с тем в опубликованном
сборнике отсутствуют некоторые работы, характеризующие другие
аспекты отношения публициста к североамериканской действительности
его времени – например, отражающие его восхищение созидательной
энергией американского народа, создавшего за исторически короткий срок
экономически и технологически мощное государство. В советский период
среди работ отечественных исследователей наследия Марти преобладали
работы, призванные доказать антиимпериалистическую направленность его
творчества и политической деятельности – в частности, с использованием
произведений публициста североамериканского периода8. Представители
советской литературоведческой науки (В. Листов и др.) изучали в основном
поэтическое творчество Марти и рассматривали его публицистику в контексте
художественно-литературного творчества9. До второй половины 1990-х
публицистика Хосе Марти не исследовалась в России как особая область его
творчества, имевшая ярко выраженные черты идейно-мировоззренческого
и творческого своеобразия. В то время как советские и современные кубинские
Gonzales, M.P.: Josė Martí, Epic Chronicler of the United States in the Eighties. Habana. 1961.
Марти, Х.: Североамериканские сцены. Москва.: ГИХЛ, 1964.
8
Григулевич И.Р.; Хосе Марти. Предвестник кубинской революции. Москва, 1979; Терновой
О.С: Национальный герой Кубы Хосе Марти - борец против империализма США. // Новая и
новейшая история. 1962. N1; Терновой О.С. Хосе Марти. Москва, 1966 и др
9
См., напр.: Столбов В.: Пути и жизни. (О творчестве популярных латиноамериканских
писателей). Москва 1985.
6
7
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авторы видели в Марти прежде всего революционера-антиимпериалиста, Х.
Маньяч характеризовал его как «иррационального романтика», творчество
которого можно постичь только «посредством интуиции или инстинкта»10
Цель и задачи работы. Столь существенный разброс в оценках
творческого наследия Марти оставляет на повестке дня исследователей вопрос
об основательной реинтерпретации его публицистики - без тенденциозной
заданности, с учётом всех её значимых содержательных и формальных
аспектов на основе контент-анализа.
Попытки подобной реинтерпретации представлена в более ранних работах
автора этих строк11. Вместе с тем впервые рассматривается такой важный
аспект публицистики выдающегося кубинца, как роль в межкультурной
коммуникации между народами Латинской Америки и Соединённых Штатов
на начальной стадии их активного взаимоознакомления (в последней
четверти XIX в.), Данная работа посвящена изучению публицистического
наследия Марти с целью определения вклада публициста в ознакомление
латиноамериканцев с культурой и образом жизни северного соседа –
Соединённых Штатов. В первую очередь речь идёт о произведениях Марти,
написанных во время его пребывания в Нью-Йорке, в период активного
сотрудничества публициста с латиноамериканской прессой12.
В связи с этим большое значение приобретают тематический анализ
произведений Марти, изучение эволюции его публицистических оценок
различных сторон североамериканской действительности. Исследование
жанрового спектра работ Марти-публициста, обычно характеризуемых
в испаноязычной литературе как «хроники», позволит выявить особенности
освещения жизни северного соседа Латинской Америки.
См. работы, посвященные различным аспектам политического и идейного наследия
Марти: Роиг де Леучсенринг, Е. Хосе Марти - антиимпериалист. Москва, 1962; Vida
y pensamiento de Marti, 2 vols., La Habana. 1942; Marti, el Apostol. La Habana. 1942; Almendros, H.:
Nuestro Martí. La Habana. 1972; Benítez, J.A.: Martí y Estados Unídos. La Habana. 1983; Gonzáles
M.P.: Josė Martí, su circunstancia y su tiempo.// Martí, J.: Esquema ideológico. Selección, prefacio,
glosas y notas por M.P. Gonzáles e I. Schulman. Mėxico. 1961; Ibarra, J.: Josė Martí: dirigente político
y ideólogo revolucionario. La Habana. 1980; Мartínez Bello, A.: Martí antiimperialista y conocedor
del imperialismo. La Habana. 1986; Martínez Estrada, E.: Martí, revolucionario. La Habana. 1974;
Morales, S.: Ideología y luchas revolucionarias de Josė Martí. La Habana, 1984; Roca, B.: Josė Martí,
revolucionario radical de su tiempo. La Habana, 1962; Fernández Retamar, R.: Marti. La Habana,
1970; Fernández Retamar, R.: Martí en su (tercer) mundo.// Martí J.: Páginas Escogidas. T. 1. La
Habana, 1985; etc.
11
Suardíaz, Luis: José Martí y sus Escenas Norteamericanas. http://www.fenix.co.cu/marti/
jmescenas.htm
12
Публицистические тексты Марти изучались в основном в версиях, представленных в
полном собрании сочинений этого автора, изданном в Гаване в 1960-е гг. В дальнейшем это
собрание обозначается аббревиатурой OC (Obras Completas).
10
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Тематика произведений Х. Марти. «Североамериканские сцены»
представлены публицистическими работами Марти, относящимися
к различным тематическим блокам. К примеру, с июня 1883 г. по ноябрь 1884
г. на страницах журнала «La Amėrica» были опубликованы 64 работы Марти,
относящиеся к следующим проблемно-тематическим блокам:
- образование и профессиональная подготовка;
- сельское хозяйство;
- экспортные возможности стран Латинской Америки, межамериканская
торговля;
- индейская проблема в Латинской Америке;
- литература и культура народов «нашей Америки»;
- литература и культура Соединенных Штатов;
- европейская литература и культура;
- эмиграция на американский континент;
- новости науки и техники, включая рецензии на научные, научнотехнические и научно-популярные издания и публикации в периодике.
К наиболее значительным работам публициста относятся произведения
о выдающихся представителях культуры и общественной жизни
Соединённых Штатов (У. Уитмене13, Г.У. Лонгфелло14, Р.У. Эмерсоне15,
протестантском проповеднике, борце за отмену рабства Г.У. Бичере16). Эти
персонажи публицистики Марти был представлены в его работах как могучие
созидатели, борцы за обновление жизни, предполагающее освобождение
людей от угнетения и духовного рабства. Этико-гуманистический идеал
личности, по Марти, воплощался главным образом в публицистическом
образе интеллектуального и морального лидера своего времени, борца за
свободу, человека высокой духовности, первооткрывателя новых путей,
готовящего людей к движению по этим путям. Это был образ Учителя творца, просветителя, гуманиста, который пользуется достигнутыми им
высотами не для того, чтобы утвердить своё превосходство и господство над
другими, но чтобы помочь им возвыситься.
Таким Учителем предстаёт в публицистике Марти североамериканский
философ Р.У. Эмерсон - продолжатель просветительской духовной традиции,
проповедник интеллектуальной самостоятельности людей, сторонник
гармоничных взаимоотношений человека и природы, считавший неестественным
противопоставление человеческой цивилизации и натурального мира. Философ
El poeta Walt Whitman // OC. T. 13.
Longfello. //OC. T. 13.
15
Emerson. // OC. T.13. P. 17-30.
16
Becali, Ramón. Martí Corresponsal. Editorial Orbe. La Habana, Cuba. 1976; Villalobos Jiménes,
Alfredo: La misión de periodismo en José Martí // InterSedes: Revista de las Sedes Regionales. Vol.
XI.núm. 21. La Universidad de Costa Rica. Costa Rica. 2010, pp. 136-146.
13
14
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учил, что в отношениях с природой человек должен чувствовать себя «великим
созидателем», но не покорителем природы. Марти, во многом разделявший взгляды
Эмерсона и испытавший его духовное влияние, стремился содействовать своей
публицистической деятельностью широкому распространению этих воззрений,
предвосхищавших современную экологическую мысль и формировавших новое,
более зрелое мироощущение человека.
Публицистоднимизпервыхподостоинствуоценилмогучийпоэтическийталант
американского поэта-бунтаря Уолта Уитмена, его свободолюбие и свободомыслие,
нежелание следовать ложным условностям и стереотипам в поэзии и в жизни.
Марти назвал Уитмена «самым смелым поэтом своего времени», объясняя
творческую и человеческую смелость поэта его неистребимым свободолюбием.
Свобода для кубинского гуманиста - это условие духовной гармонии личности,
а борьба за неё - путь к высшему духовному равновесию.
Таким образом, мартианскому идеалу личности, воплощенному
в публицистике североамериканского периода, присуще свободолюбие,
которое получает своё наивысшее воплощение в духовной свободе,
в свободомыслии. Марти полагал, что только жажда свободы (которую он
именовал «современной религией») придаёт смысл: жизни человека.
Публицист использовал интерес читателей к выдающимся личностям
Северной Америки для утверждения своего гуманистического идеала человека,
для распространения в обществе новых представлений о предназначении
людей и об их творчески-преобразующей деятельности, высвобождающей
созидательную энергию и разрушающей многовековое религиознофаталистическое отношение к жизни, консервирующее пассивность людей
и социальный застой. Публицистическое творчество Марти послужило
своего рода интеллектуальным мостом между Северной и Латинской
Америкой, благодаря которому люди к югу от Рио-Гранде могли ознакомиться
с передовыми идеями своих североамериканских современников, получить
духовный импульс в борьбе за освобождение своих стран от духовной спячки
и олигархических тираний, весьма распространённых в то время.
Образование как ключевой фактор прогрессивной социальной
трансформации. В публицистике Марти уже на ранних этапах его творчества
проблемы социального преобразования были тесно увязаны с проблемой
просвещения, что определялось специфическими чертами общественного
идеала публициста. Просвещение рассматривалось им не как изолированный
от материальной сферы, самодовлеющий
двигатель социальной
трансформации, но как обязательное условие этой трансформации,
духовная база мобилизации человеческого фактора, его приспособления
к изменяющимся условиям производства и обмена, к новым общественным
отношениям. В представлении Марти просвещение - это решающий фактор
прогрессивных экономических и социальных переменах, гораздо более
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значимый, нежели верхушечные политические революции. Именно этим
обстоятельством объясняется повышенный интерес публициста к системе
образования в США, способствовавшей быстрому выходу этой страны
в число мировых экономических и технологических лидеров.
Наиболее значительными и глубокими по содержанию являлись
принадлежащие перу Марти публикации в журнале «Lа América» по вопросам
образования и профессиональной подготовки. Публицист писал о развитии
системы образования в США, в частности, о продуктивных попытках
заменить устаревшее схоластическое образование более современными
моделями образовательного процесса и учебными заведениями нового
типа, сконцентрированных более на изучении прикладных наук и ремёсел
в противовес изучению мёртвых текстов. В творчестве публициста
североамериканского периода работы об американской системе образования
занимают особо важное место.
Так, он описывал примеры учебных заведений в США, ориентировавших
учащихся на квалифицированную производственную деятельность17. В статье
«Учиться на фермах», открывающей эту серию публикаций, публицист
призвал наладить практическое обучение работников аграрного сектора
методам высокопроизводительного труда, эффективного использования
техники и орудий производства, чтобы преодолеть неестественное состояние,
когда «плодороднейшие земли, с их богатством культивируемых растений,
приносят мало плодов – гораздо меньше, чем могли бы, из-за рутинных
и устаревших систем их возделывания, применяемых в наших странах, и по
причине использования архаичных орудий труда». Марти доказывал, что
латиноамериканские государства не только способны в изобилии снабжать
себя аграрными продуктами, но и производить их на экспорт, умножая
национальные богатства и создавая материальную основу для технического
обновления сельского хозяйства за счет импорта современных орудий труда
из США и других развитых стран.
Однако публицист высказал также и твердое убеждение в том, что импорт
новых сельхозорудий сам по себе не решает проблему подъема аграрного
сектора в Латинской Америке: необходимо правильно и эффективно применять
современную технику и инструменты, при этом следует учитывать «характер»
(особенности менталитета и психологии) латиноамериканцев, призванных
использовать эти орудия труда. Предвосхищая исследования социологов
ХХ века, посвященные последствиям международных технологических
трансферов, Марти выдвинул идею о том, что перенос техники и технологий
из Соединенных Штатов в Латинскую Америку не может быть одномерным
механистическим процессом, поскольку приобретенные в США орудия труда
17

Марти, Х.: Североамериканские сцены. Москва.: ГИХЛ, 1964.
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и технологии будут применяться в иных климатических и социокультурных
условиях, а латиноамериканский работник воспитан в иных моральных
и трудовых традициях, нежели работники в Соединенных Штатах. В связи
с этим публицист прозорливо указал на возможность конфликта «детской
цивилизации» трудящихся-латиноамериканцев и
североамериканской
«зрелой цивилизации». Марти полагал, что при обучении латиноамериканцев
передовым методам труда необходимо взять из североамериканского опыта
все действительно полезное, подвергая этот опыт проверке практическим
применением и отбрасывая его элементы, непродуктивные в условиях
Латинской Америки.
Продолжая рассматривать в просветительском ракурсе проблему
преодоления отсталости «нашей Америки», Марти доказывал со
страниц журнала, что существующей в латиноамериканских странах
системе образования недостает подлинной научности и практической
направленности. Проблема реформирования системы образования была
рассмотрена также и в других работах Марти, опубликованных в журнале:
статьях «Школа механики» (сентябрь 1883 г.), «Школа электричества», «Школа
искусств и ремесел» (ноябрь 1883 г.). В них был описан опыт постановки
профессионального обучения в Соединенных Штатах, Европе и Никарагуа,
полезный для латиноамериканских стран, где профессиональное образование
еще находилось в стадии зарождения.
Выступая за обучение, тесно связанное с потребностями жизни, вместе
с тем Марти решительно высказался против сугубо утилитарных моделей
образования - например, в работе «Индейская проблема в Соединенных
Штатах», опубликованной в “La Nación” 18 февраля 1886 г.18 Поводом для
обращения публициста к проблемам образования на этот раз послужил выход
в свет официального доклада секретаря по внутренним делам, посвященного
положению индейского населения в Соединенных Штатах, в частности,
обучению индейских детей в специальных школах, отдельно от родителей
и в отрыве от традиций их народа. Анализ правительственного доклада
послужил для публициста отправной точкой для развития своих взглядов
на характер и содержание образования: Марти убеждал избегать сугубо
зауженного подхода к народному образованию, ведущего к формированию
в США общества духовно обедненных людей, незнакомых с высшими
достижениями человеческой мысли и творческого гения.
Марти полагал, что его работы послужат импульсом к пересмотру
схоластической системы образования в латиноамериканских странах,
оторванной от жизни и не готовящей новые поколения к рациональному
умелому созидательному труду, способному вывести эти страны из
18

El problema indio en los Estados Unídos // OC. T. 10.
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состояния экономической и технической отсталости. Публицист отмечал,
что существующая в странах Латинской Америки модель образования не
готовит людей к деятельности такого рода: в латиноамериканских школах
и университетах господствует схоластика, обучение оторвано от потребностей
жизни. В статье «Латинский ум», опубликованной в «La Amėrica» в ноябре
1884 г., публицист писал: «В Южной Америке убивает своего сына тот,
кто дает ему только университетское образование»19. В статье «Уважение
к нашей Америке», опубликованной в журнале «La Amėrica» в августе
1883 г., Марти убеждал латиноамериканцев, что отношение к ним в мире
во все большей степени зависит от успеха их продуктивной деятельности
в различных областях, от неприметных внешне, но весомых заслуг множества
созидателей: изобретательных и умелых землепользователей, строителей
железных дорог, предпринимателей, специалистов высокой квалификации,
творческих работников. Если раньше для латиноамериканца мерилом успеха
в жизни было участие в очередной «победоносной революции», приносящее
чины и богатство, либо выгодный брак, то в новую эпоху главным качеством,
ведущим к всеобщему признанию, становится плодотворная созидательная
деятельность, базирующая на научных знаниях и практических умениях.
Марти с удовлетворением писал, что в Латинской Америке все меньше
значат «люди оружия», и все больше значения приобретают «люди мира» творческие, целеустремленные20.
Статьи Марти об опыте развития образования в США, появившиеся
на страницах журнала, не только аргументировали необходимость
коренного реформирования системы образования в латиноамериканских
государствах, но и предлагали основные направления реформ
и конкретные преобразовательные меры на основе пристального изучения
североамериканского опыта.
Публицистические работы о политической системе США.
Существенное внимание в «Североамериканских сценах» уделено
характеристике политической системы США. В начальный период
пребывания в в Нью-Йорке Марти, испытавший гнёт испанского
колониализма и каудильистских режимов в странах Центральной Америки,
воспринял политическое устройство США как «благородный образец»
передовой демократии. В 1880 г. в нью-йоркской газете “Hour” появилась
восторженная статья Марти – «Впечатления об Америке». Публицист
писал: «Ни в одной стране мира, где мне довелось побывать, меня ничто понастоящему не поражало. Здесь же я был поражен. … Я попал в страну, где
все люди кажутся мне хозяевами своей судьбы».
19
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По мере углубления познаний о жизни Соединённых Штатов оценка
описываемых публицистом явлений эволюционизировала, становилась
более взвешенной, а нередко – и более критичной. Характерно, что
в творческом наследии публициста отсутствуют работы, в которых
были бы наделены чертами выдающихся личностей современные Марти
американские политические деятели. Исключением является очерк об
американском президенте Гарфилде21, созданный в сентябре 1881 г., в
начальный период пребывания публициста в США. Президент Гарфилд,
погибший в результате террористического акта, характеризовался в очерке
как умудрённый и человечный политический деятель. Однако в дальнейшем
Марти фактически отказался от этого очерка, упомянув, что он создавался
после убийства Гарфилда на основе материалов североамериканской прессы,
без достаточного глубокого и обстоятельного изучения его деятельности,
а потому не может служить объективным политическим портретом
президента22. Другие же очерки публициста о североамериканских политиках
характеризуют их как людей противоречивых (очерк о герое гражданской
войны генерале Гранте23), либо же лицемерных и жестоких.
Первоначально публицист характеризовал политическую систему
Соединённых Штатов как передовую демократию, своего рода образец для
латиноамериканцев. Наблюдая и описывая политическую практику США,
Марти пришел к выводу, что совершенствование демократии должно идти не
путем создания дополнительных политических и организационных структур,
а прежде всего путем просвещения граждан, развития их политической
культуры. Он писал: необходимо «улучшить голосующую массу», формировать
«полнокровный и умный дух у большинства», которое «живет более желаниями,
нежели идеями», в результате чего «публичным голосованием почти всегда
избирается «большой человек» города, почти всегда это торговец голосами...»
«Много голосов продается, продаются и покупаются депутаты» - приходит
к выводу публицист в дальнейшем после более основательного ознакомления
с реальной политической жизнью Соединённых Штатов24.
«Улучшение голосующей массы» виделось Марти, в частности, через
усиление просветительской нагрузки периодической печати (анализ воззрений
публициста на социальную роль журналистики представлен в статьях
о мартианской концепции журналистики) [9], Если печать по тем или иным
причинам не выполняет роль общественного просветителя и контролера,
демократии угрожает опасность деградации. Даже самая совершенная
демократическая система с развитыми институтами деградирует, если она не
21
22
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опирается на сознательных, просвещенных, хорошо информированных граждан
- активных участников демократического процесса. Марти, полагавший, что без
просвещения народа немыслима подлинная демократия, писал: «если нация не
заботиться о том, чтобы духовно возвысить народные массы - она становится
нацией лакеев... Ибо кто не стремится возвысить дух и сознание народа,
прозябающего в невежестве, тот добровольно отрекается от своей свободы»25.
Публицист был убеждён, что в странах с низким уровнем культуры
населения существует перманентная тенденция к установлению
авторитарных формам правления. В эссе “Наша Америка”, опубликованном
в мексиканской газете “El Partido Liberal”, он писал, что в латиноамериканских
странах диктатуры будут неизбежно возникать вновь и вновь по причине
бескультурья и невежества населения: необразованная масса неповоротлива
и робка в вопросах, требующих интеллектуальных усилий с её стороны, она
хочет, чтобы ею управляли хорошо, но поддается и дурному правлению,
осуществляемому через притеснение.26 В свою очередь, Интеллектуальная
пассивность масс создает предпосылки для прихода к власти невежественных
людей, не признающих сомнений, склонных по причине своего бескультурья
к насильственному разрешению спорных вопросов и привычных
к агрессивному стилю поведения. В этих условиях образованные люди,
склонные к рефлексии, к критической оценке своих действий, к поиску
широкого общественного согласия, оказываются оттесненными от
государственного управления.
Произведением, подводящим своего рода итог многолетним
наблюдениям Хосе Марти за политической жизнью Соединённых Штатов,
сопряжения увиденного с реалиями латиноамериканских стран, является
статья «Характер», напечатанная в кубинской эмигрантской газете «Patria».
Марти писал: «...энтузиасты, уставшие от тираний, уважают институты
североамериканского народа без их достаточного изучения, не замечая, что они
не смогли предотвратить превращения янки-демократа, янки-универсалиста
в авторитарного, алчного, агрессивного янки, и что эти институты есть не
более чем регламентация прав, которая призвана держать в определенных
рамках народ, находящийся в состоянии внутренних раздоров, но которую
нарушают чаще, чем ей следуют…»27
Предостерегая латиноамериканцев от бездумного копирования
политического устройства США, Марти писал в то же время об огромной
созидательной энергии американского народа, о его достижениях
в науке и технике, в освоении новых земель на западе страны, а также
25
26
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о бытовой культуре американцев, замечая в ней как позитивные стороны,
заслуживающие внимания латиноамериканцев, так и негативные элементы.
Не остались в стороне от пристального внимания публициста и острые
социальные проблемы страны, связанные с положением индейцев,
эмигрантов, промышленных рабочих. Марти одним из первых отразил
трагические события в Чикаго в мае 1886 г., завершившихся смертной казнью
лидеров чикагских рабочих. В память об этих событиях II Интернационал
объявил Первое мая международным пролетарским праздником – Днем
солидарности. Характерно, что в хронике, опубликованной в аргентинской
«La Nación», публицист характеризует этот эпизод «социальной войны
в Чикаго» как «ужасную драму». Марти полагал, что источником раскола,
насилия и террора в обществе могут быть не только могущественные и
богатые люди, склонные к насилию, но и отчаявшиеся бедняки, которые
перестали верить в возможность улучшения своего положения и от
безысходности склоняются к классовой мести и кровавому переделу. Марти
описал причину распространения в тот период анархистского террора
в Соединенных Штатах: «Рабочий чувствует себя загнанным зверем...»28
Публицист приходит к выводу, что террор, «эта война против всех», находит
среди угнетенных почву тогда, когда применяемые ими мирные средства
отстаивания своих прав оказываются исчерпанными, когда не срабатывают
или отсутствуют социальные механизмы взаимокомпенсации интересов.
В хронике «Индейцы в Соединенных Штатах», опубликованной в «La Nación» 3 декабря 1885 г., Марти характеризовал положение американских
индейцев после образования США и государственную политику создания
индейских резерваций. Он всесторонне осветил негативные последствия,
к которым привело лишение индейцев привычного образа жизни,
традиционных занятий, вызвавшее моральную деградацию индейского
народа и усугубившее его и без того бедственное положение. Публицист
показал, что никакие меры помощи индейцам не достигнут своей цели, если
те не найдут своё новое места в жизни, если «индеец не вернет себе свою
чистую душу и не поднимется до состояния гражданина»
Наряду с такими мерами решения индейской проблемы, как отзыв
кабальных договоров индейских племён с федеральным правительством,
наделение каждой семьи отдельным земельным участком для ведения
самостоятельной
хозяйственной
деятельности,
Марти
предлагал
просветительский рецепт изменения бедственного положения индейского
народа: он полагал, что оно должно начинаться с образования. Публицист
подводил читателя к выводу, что расходы на образование, «учитывающее
потребности, природу и будущее тех, кто его получает», гораздо более разум28
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ны и перспективны, нежели расходы на содержание резерваций – «селений,
которые представляют собой не более чем дорогостоящие тюрьмы”29.
Бытовая культура и нравы американцев. Многие хроники Марти
содержат картины повседневной жизни и развлечений жителей США:
в них описаны праздники (Пасха, Рождество, встреча Нового года, День
Благодарения и пр.)30, организация досуга, сцены городской жизни богачей
и бедняков31, обычаи и жизнь представителей различных национальных общин
(ирландской, итальянской, немецкой, китайской и др.)32, образовавшихся
в «стране эмигрантов» - Соединенных Штатах.
Публикации о бытовой культуре населения США, с одной стороны,
удовлетворяли естественный познавательный интерес латиноамериканских
читателей, в те времена ещё незнакомых с укладом жизни северных соседей.
С другой стороны, эти работы неcли в себе не только познавательную, но
и оценочную нагрузку. Марти использовал бытоописательные хроники
для создания панорамной картины Соединенных Штатов. Эта эпическая
картина, включавшая описания политической жизни, рабочего движения,
системы образования в США, достижений науки и техники, была бы
неполной и неточной без описания повседневной жизни, устремлений
и нравов людей. Поскольку публицист считал мерилом действительного
прогресса любого общества человеческие качества людей, которых это
общество формирует, хроники о быте и нравах призваны были наглядно
показать, каково «человеческое измерение» североамериканского общества.
К числу нравоописательных очерков относятся работы Марти, посвященные
описанию отношения североамериканцев к профессиональному спорту
и нравов болельщиков: «Призовой бокс» и «Варвары-марафонцы»33. Марти
воспринял как глубокое унижение человеческого достоинства и поведение
профессиональных спортсменов, которые шли на всё ради того, чтобы
получить вожделенный приз, и реакцию зрителей на жестокие сцены,
порождающие ассоциации со зверскими зрелищами, которые устраивались
для черни в древнем Риме. Публицист писал, что люди толпами приходят
на ипподром Мэдисон не для того, чтобы наблюдать триумф человеческих
Los Indios en los Estados Unídos. //OC T. 10. P. 321-327.
Las Pascuas.- Pascuas y Christmas.//OC, T.9, РР.199-212; Aňо Nuevo .//OC, T. 9, РP. 213-220; El
Día de Gracias.//OC, T.10, РР.127-141; «Decoration Day». //OC. T. 10, РР. 255-264, etc.
31
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32
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возможностей, но чтобы «видеть и приветствовать овациями транс,
возвращающий человека к скотскому состоянию». Приведенное в хронике
сравнение профессионального спорта с состязаниями древнегреческих
олимпийцев, которые были соревнованием не только телесных, но и духовных
качеств состязателей, еще в больше степени обнажает несоответствие нравов
американских обывателей с понятиями о гуманности и духовности.
Как и во многих других произведений публициста, описание частного
явления (в данном случае - нравов спортсменов и болельщиков) открывает
дорогу для размышлений и заключений более общего характера - о духовнонравственном состоянии всего североамериканского общества, о степени его
действительной цивилизованности. Хроники о профессиональном спорте
содержат нравственный урок, приводя читателя к выводу об ущербности
внешне процветающей цивилизации, представители которой видят друг
в друге прежде всего источник выгоды или бездуховного развлечения.
Хотя хроники Марти были посвящены описанию жизни и нравов жителей
Соединённых Штатов, весьма отличающихся от образа жизни населения
современных публицисту латиноамериканских государств, их основной целью
являлось формирование национального самосознания латиноамериканцев.
В конце ХIХ в. проблема национально-культурного самоопределения
приобрела в Латинской Америке особую значимость в условиях расширения
контактов двух миров - североамериканского (с преобладающей англосаксонской культурной первоосновой, на формировании которой сказался
протестантизм) и латиноамериканского (с его формирующейся креольской
синтетической культурой с отпечатком католицизма, впитавшей как
европейские, главным образом испано-португальские и французские
культурные влияния, так и элементы африканских и индейских культур). Не
случайно, что одна из североамериканских хроник Марти так и озаглавлена
«События в другом мире».
Жанровое своеобразие публицистики Марти. Контакты публициста
с североамериканской действительностью и журналистикой США отразились
и в жанровых характеристиках его творчества. В ряде произведений Марти,
относящихся, по характеристике испаноязычных исследователей, к жанру
хроники, на первый план выходит репортажное начало. Жанр репортажа,
освоенный к тому времени журналистами США, в 1880-е гг. ещё не был
распространён в латиноамериканской периодике.
Элементы репортажности встречаются во многих произведениях Мартипублициста. Ярким примером этого является работа «Бруклинский мост»,
опубликованная в июньском номере журнала «La Amėrica» за 1883 г.34 Она
повествовала об открытии 24 мая того же года в Нью-Йорке моста, который
34

El puente de Brooklin.//OC, T. 9, pp. 423-433.

МОСТ МЕЖДУ ДВУМЯ МИРАМИ (ПУБЛИЦИСТИКА ХОСЕ МАРТИ...

49

по сей день считается одним из выдающихся памятников инженерной
мысли и крупнейших строений в истории человечества. Написанная по
горячим следам события, работа содержит описания, свидетельствующие
о присутствии автора на месте события, а также многочисленные цифры
и факты, дающие представление читателям о грандиозности постройки.
Повествованию присуща живость, образность, наглядность. Марти
сравнивает размеры моста с размерами египетских пирамид, доказывая,
что по своим масштабам свершение американских инженеров и рабочих
сопоставимо с этим «чудом света». Таким образом, по своим жанровым
характеристикам «Бруклинский мост» вплотную приближается к репортажу.
Отчетливо выраженный репортажный характер имеет и хроника
«Праздник статуи Свободы»35, датированная 29 октября 1886 г.
и повествующая об открытии накануне в нью-йоркской гавани гигантского
монумента Свободы, ставшего символом Соединенных Штатов. Хроника
начинается с патетической апологии свободе, богато насыщенной
образными, метафорическими элементами. Публицист, воспевающий
вольность, сожалеет о том, что вынужден писать о празднике открытия «без
праздника в душе»: «ужасно говорить о тебе, свобода, когда не имеешь тебя,»поскольку родина Марти Куба всё ещё не свободна. Далее следует подробное
репортажное описание праздничных мероприятий, реакции нью-йоркцев на
открытие символического монумента. Такое описание способствует созданию
эффекта присутствия автора - очевидца описываемых событий. Репортажные
элементы в рамках одной работы сочетаются с историческими экскурсами,
с размышлениями публициста, в результате чего создается многоплановое,
многослойное произведение, способное привлечь внимание широкой массы
читателей с самыми разными вкусами, с различным культурным уровнем.
Для творчества Марти-публициста характерно использование очерковых
форм, основанных на документальной реконструкции событий по рассказам
очевидцев, публикациям североамериканской прессы. К числу подобных
очерков - документальных реконструкций относится текст «Как создаётся
новый город в Соединенных Штатах»36, опубликованный в венесуэльской
газете «La Opinión Pública» (1889). В ней Марти описал процесс заселения
государственных земель в штате Оклахома и образования на них нового
поселения - процесс стремительный (с исторической точки зрения), но
в то же время исключающий постоянное наблюдение публициста за ходом
освоения поселенцами бывшей голой равнины и создания на ней городка
со всеми типичными атрибутами североамериканского уклада жизниFiestas de la estatua de la Libertad // Martí J.: Letras fieras. La Habana. pp. 238-239.
Como se crea un pueblo nuevo en los Estados Unídos.// Martí, J.: Letras fieras. La Habana. pp.
301-310.
35
36
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железнодорожной станцией, банком, газетой, и, наконец, выборами. Очерк,
создававшийся на основе публикаций прессы о заселении Среднего Запада
США, представляет собой обобщенный, типический образ этого процесса,
своего рода социологическое исследование, выполненное средствами
публицистики. То, что происходило в оклахомском городке Гатри, можно было
наблюдать и во многих десятках таких же городков на осваиваемых новых
землях. Именно такого рода обобщение, освобождающее повествование
от второстепенных деталей и подробностей, придавало эффект эпичности
публицистическому отображению реалий Соединенных Штатов 1880-х гг..
В условиях переориентации экономических и культурных связей
Латинской Америки с Европы на Соединенные Штаты, впечатляющего
(и привлекательного для многих латиноамериканцев) экономического и
технологического развития Севера Америки, и - вследствие этого - растущего
стремления части элитных групп решать проблемы развития своих республик
путем копирования североамериканского опыта, публицистика Марти
предлагала картину жизни США, выполненную в «человеческом измерении».
Направляя в редакции крупнейших газет Латинской Америки свои хроники
о жизни США, Марти помогал латиноамериканскому читателю лучше осознать
свою национально-культурную самобытность, самоценность синтетичной
культуры, рождающейся на континенте к югу от Рио-Гранде, осмыслить
своё существенное отличие как от европейцев, так и североамериканцев
-представителей англосаксонской цивилизации, увидеть недостатки
собственного общественного и экономического устройства, осознать
архаизм некоторых распространённых культурных стереотипов, мешающих
развитию. Призывы к освоению позитивных элементов североамериканской
культуры сочеталось в работах Марти с осуждением и отвержением порядков,
нравов и обычаев, идущих вразрез с гуманистической установкой публициста
и, нередко, с менталитетом и эмоциональным миром латиноамериканцев.
Хосе Марти, предостерегавший жителей континента от экспансионизма
США и демонстрировавший острые проблемы этой страны, вместе с тем был
чужд антиамериканизма, признавая огромный созидательный потенциал
и достижения населения США и выступая за равноправный и плодотворный
диалог культур.
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THE BRIDGE BETWEEN TWO WORLDS (JOURNALISM OF JOSE MARTI AS
A PHENOMENON OF INTERCULTURAL COMMUNICATION)
SUMMARY
The present article explores the role of journalism of Jose Marti as a bilder of inter-cultural
bridges between United States and Latin America in 1880th, the period of the beginning
of cultural re-orientation of Latin Americans from Europe to North America. During the
period of his emigration in USA Marti was a correspondent of few significant Latin American newspapers, including «La Nación» (Argentina). «La Opinión Pública» (Venesuela),
«Partido Liberal» (Mexico), «La República» (Honduras), etc.
The present article is based on the content analysis of 200 journalistic writings of Jose
Marti, the correspondent of Latin American newspaper and epic chronicler of the United
States, composed the cycle “Escenas Norteamericanas”. The Journalistic representation of
different aspects of the life of USA created the base for beginning of inter-cultural dialogue between Americas. The journalism of Marti helps to readers in the understanding the
character of Anglo-Saxon civilization and the cultural differences between USA and Latin
America, creating the conscience of self-identity, overcoming the obsolete social and cultural stereotypes.
KEY WORDS: journalism, José Martí, inter-cultural communication, enlightenment

Галина Мельник*

Политический анализ медийного текста
СОДЕРЖАНИЕ
Статья посвящена анализу совокупности различных научных методик, с помощью
которых исследуются конкретные медийные тексты, отражающие политическую
сферу. Методы анализа политики носят общий характер и универсальный характер
и представляют собой набор принципов и подходов, обеспечивающих оценку,
прогнозирование и мониторинг последствий политических решений. Автор
рассматривает различные типы анализа, в частности, ситуационный, дискурсивной,
контент-анализ, интент-анализ, а также определяет функции политического
анализа, формулирует проблему политического анализа текста СМИ. Медиа
рассматриваются как независимые субъекты политического анализа.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: медиатекст, политическая сфера, политический анализ,
методы, дискурс, журналист

Понятие «политический анализ» имеет несколько трактовок:
1) совокупность различных научных методик, с помощью которых
исследуются конкретные политические события и ситуации (теоретический
фундаментальный анализ); измерение политического анализа (ФПА)
охватывает базовые концептуальные исследования политической сферы, ее
структуры и динамики1;
2) ориентированное на клиента аналитическое заключение, полезное
для общественных решений (прикладной анализ; инструментальноэмпирический). Исследователи Д. Веймер и Вайнинг дают более строгое
определение политического анализа – по их мнению, это «ориентированный
на клиента совет, относящийся к сфере публичных решений и определяемый
социальными ценностями»2. Именно такой вид анализа характерен для
журналистских произведений; он широко представлен в партийной прессе,
а также в изданиях, радио и телепередачах общественно-политической
направленности. Политическая ангажированность СМИ не всегда очевидна,
однако при внимательном рассмотрении в изданиях общего типа всегда
можно вычленить элементы политического анализа.
prof. dr hab.; Wydział Dziennikarstwa, Sankt-Petersburski Państwowy Uniwersytet, Rosja.
Истон Д., Анализ политической структуры, Москва, 1990; Даль Р., Современный
политический анализ. Москва, 2003.
2
Weimer D., Fining A. Policy Analysis: Concepts and Practice. Englewood Cliffs, 1992. P. 4.
*
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3) практически-прикладной анализ. «Прикладник» строит рабочую
модель уникальной в своем роде проблемной ситуации, заимствуя для этого
концептуальные знания у первого и фактическую информацию у второго3.
Методы политического анализа имеют общий и универсальный характер
и представляют собой совокупность подходов и принципов, обеспечивающих
оценку, прогнозирование и мониторинг последствий принимаемых
политических решений.
Различают дескриптивный и перспективный политический анализ.
Дескриптивный анализ определяет возможные результаты альтернативных
политических решений; при этом он разделяется на ретроспективный
(исследования уже осуществленных решений) и оценочный (оценка текущих
решений по мере их реализации). Перспективный анализ предполагает оценку
возможных последствий политических альтернатив и может быть разделен на
прогностический (возможные результаты принятия политических решений
в будущем) и рекомендательный (рекомендация принять то или иное решение)4.
Субъектами политического анализа выступают в первую очередь
эксперты, специалисты, обладающие знаниями из сферы политики
и «способные применять их для решения конкретных задач». Такие
эксперты есть в аналитических подразделениях органов власти всех
уровней, научно-исследовательских структурах, независимых центрах
(Центр политической конъюнктуры России; The Seven Revolutions Project – Проект «Семь Революций» определяет и анализирует проблемы,
с которыми столкнутся лидеры в 2025 г.; «Международные советники» (International Councillors и многие другие зарубежные центры), группа лидеров
международного бизнеса (председатель Генри Киссинджер) собирается
раз в полгода, чтобы обсудить значение изменений в экономическом
и стратегическом пространстве; The Cato Institution – либеральный
мозговой центр; центр Карнеги плодотворно сочетает в своей работе
научный потенциал московских исследователей с профессиональным
опытом и знаниями сотрудников Российско-Евразийской программы
Фонда Карнеги в Вашингтоне и др.
СМИ также могут также выступать как самостоятельные субъекты
политического анализа, поставщики и производители аналитических
политических текстов5. В зависимости от объекта анализа выделяют общий
и фрагментарный ситуационный анализ. Общий анализ предполагает
комплексную оценку состояния всей политической системы. При этом
Дегтярев А.А., Политический анализ как прикладная дисциплина: предметное поле и
направления разработки // http://www.politanaliz.ru/articles_153.html.
4
Морозова В.Н., Методы политического анализа: учеб. пособие. Воронеж, ВогУ, 2007. С.4.
5
Проблематика периодической печати: учеб. пособие / под ред. ГС. Вычуба и Т.И. Фроловой.
Москва.: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 2008. 112 с.
3
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используют два подхода. Вертикальный, или институциональный, подход
предполагает разделение политической системы на отдельные институты,
выявление текущего состояния каждого из них, а затем и системы их
взаимодействий. Горизонтальный подход заключается в выделении из
политической системы неинституционализированных объединений,
которые выступают в политическом процессе как единые акторы. В этом
случае объектом анализа являются сплоченные политические группировки,
состоящие из лиц, входящих в различные институты власти.
Помимо общего проводится фрагментарный анализ, то есть анализ
какой-либо части политической ситуации. Как и общий анализ, он может
быть вертикальным (в качестве объекта выступает какой-либо политический
институт) и горизонтальным (необходим для решения конкретной,
локальной задачи)6.
В аналитических центрах аккумулируются следующие виды информации:
• текущая справочная информация по всем внутренним и внешним
субъектам и объектам сферы интересов (хронология, даты и сроки; экономика,
финансы, экология, социальная сфера, организации и персоналии, транспорт,
связь, расписания, цены, тарифы и т.п.);
• фундаментальная справочная информация в сфере внутренних и внешних
интересов (структурная, технологическая, организационная, географическая,
экономическая, демографическая, историческая, культурологическая,
политическая, правовая, о средствах массовой информации, о влиятельных
персонах, о ключевых проблемах, о предпочтениях населения, о конфликтных
фоне и потенциале и др.);
• оценочная информация о состоянии и развитии государства и его
административно-территориальных образований с учетом внешней среды
(обобщенная и по сферам деятельности, по территориям, кадровому составу
и функциям, по технологии и финансам, по нормативным и директивным
документам, текущая и прогнозная, по организациям и влиятельным
политическим фигурам и т.д.);
• многовариантная информация о легальных и недобросовестных схемах
ведения бизнеса; управления финансовыми ресурсами и обязательствами;
адаптации к таможенным и фискальным нормам, правилам и действиям;
варианты действий по защите национальных интересов в сфере бизнеса;
• оперативные доклады ведомств, подразделений, служб и должностных
лиц о состоянии объектов управления, событиях и процессах в соответствии
с разделением компетенции;
• доклады о контроле хода и результатах выполнения программ, планов,
решений, распоряжений и т.п.;
6

Морозова В. Н. Указ. соч. С. 21.
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• доклады о выявленных опасностях, угрозах, негативных процессах,
тенденциях и проблемных ситуациях;
• доклады о симптомах неявных (предполагаемых) проблемных ситуаций;
• картографическая информация с различными слоями (земля, демография,
населенные пункты, предприятия, дороги, коммуникации, технические сети и т.д.).
Основное назначение аналитических центров – обеспечение
эффективной консолидации, целенаправленного использования и развития
организационных возможностей государства, общества и личности на
основе широкого применения новейших информационно-аналитических
методов и технологий как для оперативного и стратегического управления
крупными географическими объектами (страна, регион, область), так и для
их организационного строительства и развития, включая как внешнюю
и внутреннюю организационные среду.
Аналитические центры различаются по своим общим задачам,
производимой продукции, источникам финансирования, составу
и квалификации сотрудников. Основой для типологии аналитических центров
может стать их профильная направленность, тематика их деятельности.
Аналитические центры можно классифицировать:
1. по видам деятельности (функциям):
• проводящие анализ, исследования
• обучающие, организующие обсуждение проблем (проводят семинары,
конференции, круглые столы, др.)
• выполняющие медиаторские функции, защищающие общественные
интересы и другие (многопрофильные);
2. по сферам (направлениям) деятельности:
•занимающиеся политическими проблемами;
• занимающиеся экономическими проблемами;
• занимающиеся экологическими проблемами;
• занимающиеся социальными проблемами;
• занимающиеся правовыми проблемами;
• другие (многопрофильные);
3. по правовому статусу:
• общественные организации
• непартийные, неправительственные, некоммерческие общественные
организации (НКО);
• общественные организации, учредителями которых являются властные
структуры;
• общественные организации, учредителями которых являются партийные
структуры;
• общественные организации, учредителями которых являются бизнесструктуры;
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• образовательные учреждения;
• департаменты властных структур;
• коммерческие организации
• консалтинговые фирмы
• центры избирательных технологий.
4. по степени независимости:
• работающие на органы власти (федеральные, региональные, местные);
• работающие на политические партии;
• работающие на бизнес-структуры;
•
независимые (их результатами могут пользоваться власти, бизнес,
политические партии, НКО и др.)7.
На основе материалов СМИ человек может принимать реше
ния
о вступлении в политическую организацию, об участии в политической
акции и т.д. Анализ СМИ используют и серьезные политические деятели,
представители властных структур и т. д.
Главные задачи политического анализа в СМИ состоят в следующем:
Во-первых, автор публикации выясняет причины политических явлений,
выносит им оценку, определяет возможные следствия, прогнозирует их развитие.
Во-вторых, устанавливает требования к различным политическим
и социальным силам, действия которых должны быть направлены на
изменение или поддержание исследуемой политической линии.
В-третьих, он указывает на обоснованные практические решения
(программы, варианты, меры, шаги), которые могут укрепить ситуацию или
изменить ее в лучшую сторону.
В-четвертых, автор публикации выясняет, что и кто может гарантировать
выполнение эти решений.
В-пятых, он взвешивает все «за» и «против» будущих изменений, определяет,
какую выгоду, пользу или вред они могут принести всему обществу8.
Используя методику ситуационного анализа, журналист обрабатывает
материал в три этапа:
• разработка сценария ситуации. Здесь выделяются ключевые проблемы,
выявляются связи между ними, определяется круг вопросов для
обсуждения
экспертам, а также состав участников экспертного совещания;
• получение разнообразных мнений. Эксперты должны аргументировано
ответить на персонально предложенный каждому из нихвопрос.
• подготовка итогового текста.
Филиппов В.А., Аналитические центры – стратегический интеллектуальный ресурс.
Москва.: ЛЕНАНД, 2007. 104 с.
8
Тертычный А.А., Политический анализ в СМИ // Журналист. 2007. ноябрь. С. 75.
7
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Анализ политического текста является объективным способом
получения разнообразной информации, например, об авторе. Автор – Текст
– Адресат. Медиатекст рассматривается как продукт деятельности автора
и объект деятельности читателя. «Автор сосредотачивает и запечатлевает
в тексте свой жизненный опыт, идеи, которые он хочет выразить, сталкивает
их с жизненным опытом реципиента. Смысл произведения рождается
в акте рецепции, то есть восприятии, он исторически изменчив, зависит
от эпохи, социокультурной обстановки общества и индивидуальности
воспринимающего»9.
Наибольшей информативностью обладают психолингвистические
подходы (семантические, синтаксические, морфологические и фонетические
характеристики высказывания). Ни один индикатор нельзя рассматривать
в отрыве от личности автора текста. Лингвистические параметры текста
дают опосредованную информацию.
Изучение структуры публичного политического дискурса включает
компоненты: 1) мотивацию создания политического сообщения; 2)
психологию адресанта и адресата текста; 3) особенность канала доставки
информации; 4) специфику устной/письменной формы речи; 5) психология
наполнения политического текста фактами и аргументами; 6) этапы
порождения и реализации текста; 7) этапы и психологию восприятия
информации аудиторией; 8) результативность сообщения; 9) дискурсивный
политический резонанс текста10.
Новым для изучения текстов СМИ является дискурсивный анализ
массмедиа, позволяющий исследователям описывать и понимать процессы
создания, обмена и дифференциации смыслов в пространстве политической
коммуникации (например, что изображается в СМИ как нормальное,
допустимое, приемлемое в политических отношениях, а что – нет, и какими
контекстуальными связями это обусловлено), иерархизации репрезентаций
(например, как и почему маркируются те или иные политические образы
как более или менее привлекательные или как и в связи с чем определяется
важность события) легитимации определенного опыта и политических
практик (какие действия одобряются и как это осуществляется дискурсивно)11.
Кожанова В.Ю., Проблема рецепции медиатекста как фактор взаимодействия автора
и читателя // Гуманитарные исследования: Материалы Междунар. Интернет-конф.
«Актуальные проблемы журналистиковедения, литературоведения, книговедения и
смежных областей знания». Краснодар, 2010 / Краснодар: КСЭИ, Парабеллум, 2010. С. 64.
10
Клюев Ю.В., Гипотезы публичного политического дискурса // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер.
9. 2010. Вып. 2. С. 196-203.
11
Кожемякин В., Массовая коммуникация и медиадискурс: к методологии исследования //
Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Гуманитарные
науки. №2 (73). 2010. Вып.11. С.13-2. URL.: //http://www.discourseanalysis.org/st20.html.
9
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Новым направлением теории журналистики является изучение
политического Интернет-текста, его гибридных форм, созданных с помощью
интегрированных технологий; эффективности конкретных массовых
сообщений12. Продуцируемые новыми медиа медиатексты моделируют
и интегрируют в едином смысловом пространстве различные разнородные
компоненты: вербальные, визуальные, аудиовизуальные и другие13.
Политический медиатекст сочетает медийный и вербальный текст, в нем
соединяются сложная природа языка (материала творчества), личностные
языковые вкусы и пристрастия творца, интересы и возможности
печатного издания, телевизионного канала, радиостанции14. Изучение
политических медиатекстов – основа для формирования представления
о том, как политическая реальность конструируется и репрезентируется
в средствах массовой информации. С конца 1950-х гг. в политологии
активно используется контент-анализ – метод числовой обработки, оценки
и интерпретации формы и содержания информационного источника, метод
исследования документальных источников, заключающийся в переводе
текстовой информации в количественные показатели с ее последовательной
статистической обработкой. Так, Г. Лассуэл систематически проводил контентанализ зарубежной прессы для определения направленности пропаганды
союзников и противников США, а также для анализа пропагандистских
кампаний. В журналистике контент-анализ текстов используется для решения
прикладных задач. Так, в исследовании Т. Г. Рябовой «Массмедиа мегаполиса
в информационном взаимодействии с органами власти и городжанами
(на примере Санкт-Петербурга)15 метод контент-анализа применялся при
изучении общественно-политических изданий Санкт-Петербурга. Выбор
материала осуществлялся методом сплошной выборки. В еженедельной
газете рассматривались все публикации по теме. Для ежедневной газеты был
выбран шаг – изучалась каждая третья газета.
Количественному описанию подверглись следующие показатели: а)
наличие и отсутствие упоминаний конкретных органов исполнительной
власти; б) наличие и отсутствие упоминаний конкретных чиновников,
Пастухов А.Г., Медиатекст в гипертекстовом представлении (о некоторых способах
выражения отношения к действительности // Гипертекст как объект лингвистического
исследования. – Самара: ПГСГА, 2010. С. 95-102.
13
Freedman D., Internet transformations: old media resilience in the new media revolution // Media
and Cultural theory / J. Curran & D. Morley (Eds.). London: Routledge, 2006.
14
Лисицкая Л.Г., Медиатекст в языковом и функциональном аспектах // Вестн. ун-та
Российской Академии образования. 2008. №3. С.22-25.
15
Рябова Т.Г., Массмедиа мегаполиса в информационном взаимодействии с органами власти
и городжанами (на примере Санкт-Петербурга Автореф. дис. канд. полит. наук. СанктПетербург. 2010.
12
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возглавляющих комитеты и районные администрации; в) наличие/
отсутствие определенных тем, связанных с освещением деятельности
органов власти на страницах изданий; г) основные темы; д) количество
ньюсмекеров; е) количество журналистов, освещающих указанные темы; ж)
объем публикаций, их количественные и жанровые показатели; з) отношение
к явлениям и объектам описания; и) источник информации; к) общая
тональность выступлений.
Учитывая тематическую универсальность общественно-политических
изданий Санкт-Петербурга, все рассматриваемые публикации были
разделены на четыре основные сферы – политика, экономика, социальная
сфера, культура. «Внутри» каждого аспекта выделялись приоритетные для
газет темы и выявлялась степень их соответствия тенденциям общественного
развития и запросам горожан. Контент-анализ позволил выявить, насколько
журналисты способны осмыслить факты, события, явления политической
жизни, выразить свою точку зрения, интерпретировать факты, предлагать
конструктивные решения, а также позволил выявить популярные комитеты
Администрации и основных ньюсмейкеров, приоритетные темы, выделить
закрытые структуры власти.
Смысловые (качественные) единицы и единицы счета. За смысловую
единицу взята социально значимая тема, связанная с деятельностью органов
исполнительной власти. Единицами счета были: текст, рубрики, полосы
в газете. Выявленные в результате исследования качественные признаки
объектов могут быть представлены в виде таблиц и диаграмм.
Теоретиком в области журналистики И.М. Дзялошинским предложена
схема контент-анализа приемов политической манипуляции при создании
имиджей.
Параметры для сравнения (по И.М. Дзялошинскому)
Категории контент-анализа
Единицы контент-анализа
Классы приемов политической Приемы политической
манипуляции:
манипуляции:
Мифологическое
манипулирование
(использование образов)

•
•
•
•
•
•

Покровитель
Кумир
Хозяин или Господин
Авторитет
Виртуоз или Ловкач
Дьявол

Единицы счета
Статья
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Манипулятивные
психотехнологии

• Использование пугающих тем
и сообщений
• Использование контраста
• Упрощение проблемы
• Осмеяние
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Статья

• Концентрация на нескольких
чертах или особенностях
• Трюизмы
• Допущения
• Использование
противопоставлений
• Выбор без выбора
Манипуляция посредством
• Односторонний негативный
Статья
управления информационными
вентиль
потоками или информационной • Односторонний позитивный
средой
вентиль
• Временной селектор
• Колесо
• Замена
• Спиндоктор
• Выборочный подбор
информации
• Метод отвлечения, или
Копченая селедка
• Опережающее использование
затруднительного вопроса или
проблемы
• Использование слухов
• Утечки секретной информации
Це н но с т но - эмоц иона л ь но е
Статья
• Использование слов,
манипулирование
относящихся к основным
ценностям общества
• Наклеивание ярлыков
• Метод забрасывания грязью
• Неопределенные выражения
(положительные)
• Неопределенные выражения
и намеки, несущие негативную
окраску
• Использование эвфемизмов
• Перенос положительного
образа
• Перенос негативного образа
• Метод исторических аналогий
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Использование механизмов
социального контроля
Логические уловки.
Использование особенностей
мышления человека.
Манипулирование
рациональными, убеждающими
аргументами
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• Использование авторитетов
Статья
(групп влияния)
• Такой же, как все, как мы
• Дополнительное свидетельство
• Псевдологические выводы
Статья
• Утвердительные заявления
• Наименьшее зло
• Сопоставление мнений
экспертов
• Результаты опросов
общественного мнения
• Экспертный комментарий
опросов общественного мнения
• Публикация мнений рядовых
участников конфликта

Для анализа политических текстов сегодня используется метод интентанализа (содержательный метод анализа политического дискурса),
разработанный под руководством Т. Н. Ушаковой и Н. Д. Павловой
Центром психологии и психолингвистики Института психологии Российской
Академии наук. Ими используются понятия интенции и интенциональности16.
Интенция – субъектная направленность на некий объект активности
сознания субъекта (намерение). Коммуникативная интенция – главенствующая
в выстраивании взаимодействия с партнером, это намерение к достижению
цели. Речевое поведение определяется интенциональность, фактором
осознанности речепорождения в профессиональной сфере. Журналист
(политик) сообщает о событии, о ситуации, о действующем лице. Для того
чтобы определить скрытые интенции, необходимы дополнительные усилия,
применение тонкого инструментария, понимания контекста (применяется
экстралингвистический анализ, технологический, творческий).
Ученые выделяют два типа интенциональных процессов, различая
их по уровням. Так, интенции первого уровня непосредственно связаны
с особенностями функционирования нервной системы человека.
Интенции второго уровня – социальны по своему происхождению. Это –
коммуникативные интенции. Для них характерны двусоставная структура:
выражение интенции предполагает обозначение объекта и отношения
к нему высказавшегося субъекта (например, призывает, осуждает, одобряет,
советует, требует).
В интент-анализе различают мотив и коммуникативное намерение.
Мотив – это побуждающее начало речевого действия, тогда как
Слово в действии: интент-анализ политического дискурса / под ред. Т.Н. Ушаковой, Н.Д.
Павловой. Санкт-Петербург. 2000. C. 316.
16
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коммуникативное намерение выражает то, какую коммуникативную
цель преследует говорящий, планируя ту или иную форму воздействия
на слушающего. Иными словами коммуникативное намерение является
регулятором вербального поведения партнеров. Таким образом, имеется
тесная связь и взаимообусловленность мотива как опредмечнной
потребности и коммуникативного намерения.
Основная цель интент-анализа, по замыслу авторов метода,
–
реконструирование интенций (замысла, намерений) политика по его речи,
т.е. выявление направленных вовне внутренних импульсов, намерений
говорящего. Результат – диаграмма «встречаемости» различных тем
и интенций, характеризующая дискурс того или иного политика или
политического движения в его индивидуальном своеобразии.
Как правило, выделяют 4 категории интенций, выраженных при
обсуждении происходящих событий: «МЫ» (направлены при обсуждении
автором себя и своих сторонников), «ОНИ» (относятся к оппонентам,
противникам), «ТРЕТЬЯ СТОРОНА» (адресуется аудитории), «СИТУАЦИЯ».
По классификации психолога Т. В. Анисимовой выделяют 3 группы
интенций: 1) информация; 2) оценка; 3) побуждения.
Методика помогает:
1) выявить индивидуальные особенности интенциональных политических
установок авторов рассматриваемых текстов;
2) сравнить выраженность интенций, прослеживаемых в текстах
конкретных политиков;
3) графически изобразить индивидуальные варианты потенциальных
паттернов.
Методика может быть использована и при разработке базовых идей
политического текста, когда следует принимать в расчет интенциональные
характеристики текста.
Такую методику уместно применять и в случае необходимости определения
характера интенциональной направленности СМИ.
Прежде всего, определяется порядок работы.
1. Выбрать политический текст для изучения. Подготовить список
подлежащих выявлению интенций с кратким определением каждой из них,
т. к. примеривание готовой терминологии к анализируемому материалу
оказывается более простой работой, чем поиск характеристики интенции
лишь на основе своего чувства языка.
2. Определить единицу анализа политического текста (абзац или
предложение, границы которого определить намного проще).
Политический текст, представленный в печати, как правило, наглядно
отражает авторскую логику организации его частей. Он уже разделен на
абзацы, поэтому единицу анализа обычно принимают за абзац.

64

ROCZNIK PRASOZNAWCZY ROK VIII

Пояснения. При транскрибировании устных записей теле- или
и радиовыступлений, бывает сложно воссоздать изначальную структуру,
уловить, в каком случае текст пишется с красной строки. Поэтому в качестве
единицы анализа выступает предложение.
Если единицей анализа служит предложение, то неотъемлемым условием
учета интенции является ее обязательное разделение другими интенциями.
Это значит, что если интенция, представленная в предыдущем предложении,
повторяется в последующем, то она фиксируется лишь один раз. Если она
разделяется какой-либо другой интенцией, то при итоговом подсчете она
также учитывается.
Если единицей анализа является абзац, то в случае повторения интенции
в одном и том же абзаце, второй раз она не фиксируется. При обработке данных:
1. Подсчитывается общее количество появления каждой интенции
в исследуемом тексте.
2. Переводится абсолютный показатель в относительный. Для этого
вычисляется отношение количества подсчитанных случаев к общему объему
текста, воспользовавшись формулой x=n1 разделить на N и умножить на 100 %
Где х1 – относительный показатель представленности конкретной
интенции в исследуемом тексте, n1 – общее количество представленности
всех интенций в тексте.
3. Вычисление отношения количества подсчитанных случаев к общему
объему текста важно, так как при необходимости сравнения разных текстов
итоговое абсолютное значение прямо зависит от объема анализируемого
текста: чем длиннее текст, тем больше в нем интенций. Поэтому, когда
решается задача сравнить выраженность интенций в текстах разного объема,
необходимо перейти к процентному показателю.
Данные количественной представленности тенденций (относительный
показатель) в специальную таблицу.
4.
Показатели полученных результатов встраиваются в график,
отображающий относительные варианты интенциональных паттернов
авторов текстов, общий смысл и содержание которых состоит в том, что
они отражают интенциональные установки и темы, реализованные автором
текста при его создании. По оси абсцисс обозначаются интенции и категории,
а по оси ординат – проценты.
5. Анализируется структура интенциональной направленности
политического текста; определяется, с чем может быть связана различная
степень выраженности интенций в проанализированном Вами тексте.
Следующий этап анализа – выявление обобщенных интенциональных
направленностей (на себя, на противника, на третью сторону, на ситуацию)
и конкретизация видов интенций (осуществить самопрезентацию, отвести
обвинение, обвинить оппонента, побудить к действию).
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Можно выявить «корневую» для каждой из выделенных категорий,
которая «эксплуатируется» наиболее часто. Здесь важно помнить, что
интенциональная структура не универсальна, а, скорее, специфична для
текстов разной направленности. Представленность интенций может быть
различной у разных авторов в зависимости от политического контекста,
исторической ситуации, индивидуально-психологических особенностей
личности автора, особенностей жанра политического текста.
Итогом исследования должны быть сформулированные окончательные выводы
о психологическом содержании проанализированного политического текста.
Методология интент-анализа подробно рассмотрена также в ряде
публикаций, позволяющих проводить изучение интенциональных
характеристик разных видов дискурса, в том числе и политического в работах,
В.В. Латыновой, О.В. Поповой, Н.А. Хлопаевой, В.А. Цепцова, и др.
Ряд отечественных исследователей использует интент-анализ
конфликтного дискурса – совокупность содержащихся в тексте важнейших
интенций, относящихся к конфликтной установке в политической сфере.
Метод помогает выяснению природы, причин, особенностей и последствий
современных мировых конфликтов, динамики их развития, основных
механизмов эскалации и деэслакации.
При исследовании политической ситуации используется ситуационный
анализ. Под политической ситуацией понимают состояние политической
системы и комплекс взаимодействий между ее субъектами в определенный
период времени. Неотъемлемое и необходимое условие любого ситуационного
анализа – актуальность, но при проведении детального анализа всей
политической ситуации данный фактор приобретает особое значение.
Виды анализа – полный и фрагментарный (последний наиболее характерен
для журналистских произведений), связан с описанием ситуации, анализ
которой необходим для решения какой-либо конкретной, локальной задачи.
Анализ деятельности госструктур именно в этой сфере, изучение реакции
на нее населения, его предпочтений и пожеланий, программных установок
наиболее популярных оппозиционных партий, финансовых возможностей
государства. При этом исследование борьбы группировок внутри структур
исполнительной власти не будет уже иметь отношения к решаемой задаче17.
В политических исследованиях используют методы прогнозирования, где
поисковые и нормативные прогнозы носят сценарный характер. В теории
журналистики изучается роль политического журналиста, влияющего
на социальные процессы и воздействующего на социальные изменения,
может подвергаться анализу с позиций методологического подхода Action
Симонов К.В., Политический анализ. Москва, 2002 // http://sbiblio.com/biblio/archive/
politihteskiy_analis/00.aspx.
17
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research, который в настоящее время используется в теории и практике
социологических исследований. Action research (AR) определяется как
семейство научно-практических методологий, которые на равных основаниях
используют методы научного познания (опрос, наблюдение, диагностику,
экспертизу и др.) и активного вмешательства (изменения, преобразования,
улучшения) в объект изучения18.
Таким образом, к функциям политического аналитика можно отнести
сбор и обработку информации, анализ и обобщение ее с целью подготовки
принятия решения; координирование реализации конкретной программы,
проведение информационно-разъяснительной работы среди деловых
кругов и широкой общественности, связанной с внешнеполитическим,
внешнеэкономическим курсом своего государства и/или государствапартнера.
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POLITICAL ANALYSIS OF MEDIA TEXT
SUMMARY
The article analyzes the combination of different scientific methods by which we study the
specific media texts, reflecting the political sphere. Methods of policy analysis are general
and universal in nature and represent a set of principles and approaches that provide assessment, forecasting and monitoring of the effects of political decisions.
The author considers the different types of analysis, in particular the situational, discursive, content analysis, intent analysis and defines the functions of the of the analyst and formulates the problem of policy analysis of media text. Media are considered as independent
subjects of political analysis.
KEY WORDS: media text, political sphere, methods, policy analysis, discourse, journalist
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Współpraca sądów i środków masowego
przekazu jako realizacja zasady otwartości
i jawności postępowania sądowego
STRESZCZENIE
W artykule w oparciu o wiedzę historyczno-prawną scharakteryzowano ogólnie stan relacji między rosyjskim sądownictwem a środkami masowego przekazu. Szczególną uwagę
zwrócono na zastosowanie w Rosji ogólnoeuropejskich zasad sądownictwa, takich jak: jawność, otwartość, konkurencyjność (kontradyktoryjność), jak również na sytuację dziennikarzy specjalizujących się w relacjonowaniu procesów sądowych. Przedstawiono tendencje
rozwojowe w zastosowaniu we współczesnym sądownictwie rosyjskim demokratycznych
zasad funkcjonowania sądów.
SŁOWA KLUCZOWE: zasady postępowania sądowego, sądownictwo elektroniczne,
transparentność procesu, kontrola prasy, współpraca między środkami masowego przekazu a sądami

Na kwestie współpracy sądów z mediami w kontekście realizowania zasad
otwartości i jawności sądownictwa zwracano uwagę jeszcze w okresie przeobrażeń sądowych imperatora rosyjskiego Aleksandra II w drugiej połowie XIX stulecia. Na przykład znany rosyjski uczony, prawnik G.A. Dżanszyjew, w 1891 roku
pisał: „Traci się z pola widzenia, jak bardzo wychowawcze znaczenie ma jawność. Przejawia się ona na dwa sposoby: po pierwsze, jako wpływ formy i treści
mów procesowych na bezpośrednią publiczność oraz za pośrednictwem prasy,
na nieobecną publiczność oraz, po drugie, pod postacią wpływu publiczności
na sędziów i niezastępowalnej w żaden sposób kontroli prasy nad sprawami sądowymi1. Podobnie rosyjski prawnik I.J. Engelman w 1904 roku zwracał uwagę
na to, że jawność bardziej niż jakakolwiek inna forma kontroli nad działalnością sędziów podnosi poziom etyczny tego środowiska, rozwija w nim poczucie
praworządności, godności i dobrych manier, wzmacniając jednocześnie zaufanie
społeczeństwa do niego2.
prof. dr hab; kierownik Katedry Postępowania Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Kubańskiego
Uniwersytetu Państwowego (Rosja).
1
Джаншиев Г.А., Основы судебной реформы. Москва. 2004. С. 133.
2
Энгельманъ И.Э., Учебникъ русскаго гражданского судопроизводства. Изд. втор., испр.
и доп. – Юрьевъ, 1904. С. 177.
*
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We współczesnej literaturze prawniczej występuje prawdziwy rozdźwięk poglądów
dotyczących pojęć otwartości, jawności, przejrzystości, transparentności, publiczności sądownictwa. Na przykład termin „otwartość” według A.K. Gorbuza powinno się stosować
raczej w odniesieniu do postanowień sądów z jednej strony i do działalności sądu jako
organu państwowego z drugiej, natomiast pojęcie „jawność” dotyczy procesu sądowego3.
W.I. Aniszyna zauważa, że we współczesnym rozumieniu treść zasady transparentności
jest wieloaspektowa i wszystkie terminy, używane do nazywania tej zasady („jawność”,
„otwartość”, „transparentność”), są dość bliskie znaczeniowo, jednak nie identyczne i każdy z nich jest związany z określoną stroną w organizacji czy też działalności władzy sądowniczej4. E.G. Fomenko rozpatruje jawność jako część składową publiczności, transparentność – jako pojęcie najszersze, zawierające w sobie zarówno publiczność, jak i jawność5.
W naszym rozumieniu jawność sądownictwa to zasada konstytucyjna sądownictwa. „Postępowanie we wszystkich sądach – jak jest mowa w cz. 1, art. 123 Konstytucji FR – jest
otwarte. Przesłuchanie na posiedzeniach zamkniętych jest dopuszczalne w przypadkach
przewidzianych prawem federalnym”. Na podstawie tej zasady w kodeksach proceduralnych rekomenduje się podstawy i porządek podejmowania decyzji o przeprowadzeniu
niejawnego przesłuchania sądowego. Zgodnie z tym zasada jawności charakteryzuje sądownictwo jako takie, sposób rozpatrzenia, przesłuchania.
Jak słusznie zauważał K.F. Guzenko, „istota danej zasady polega na dążeniu do
tego, żeby stworzyć możliwość wszystkim obywatelom, niebędącym uczestnikami
procesu w tym czy innym postępowaniu sądowym, uczestniczenia w jego rozpatrzeniu. W założeniu powinno to sprzyjać demokratyzacji sądownictwa. Udostępnienie obywatelom możliwości przebywania w pomieszczeniu, gdzie toczy się postępowanie sądowe, jest swego rodzaju formą kontroli społecznej nad sądownictwem, dyscyplinuje sąd, zmusza go do bardziej odpowiedzialnego rozwiązywania
powstających kwestii, zarówno pod względem merytorycznym, jak i formalnym,
do dbania o to, żeby wszystko, co ma miejsce w sądzie, było maksymalnie przekonujące, usprawiedliwione”6. W odróżnieniu od jawności, otwartość postępowania
sądowego to przede wszystkim zabezpieczenie dostępu do informacji o działalności sądów, co całkiem prawomocnie jest „rozpatrywane w kontekście tworzenia
społeczeństwa informacyjnego i otwartości organów władzy państwowej”7.
См.: Горбуз А.К., Доступность судебного решения // Российская юстиция. 2001. № 1. С. 36.
См.: Анишина В.И., Принцип гласности, открытости и транспарентности судебной
власти: проблемы теории и практики реализации // Мировой судья. 2006. № 11. С. 21.
5
Фоменко Е.Г., Принцип публичности гражданского процесса: истоки и современность.
Autoreferat rozprawy doktorskiej. Tomsk, 2006.
6
Гуценко К.Ф., Правоохранительные органы: учебник . – 2-е изд., испр. и перераб. Москва:
КНОРУС, 2013. С. 98.
7
Подняков М.Л., Практическая реализация принципа открытости правосудия в Российской
Федерации. – СПб.: Институт проблем правоприменения при Европейском университете
в Санкт-Петербурге, 2013. С. 2.
3
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Uwzględniając pewną synonimiczność omówionych wyżej pojęć otwartości, jawności, przejrzystości, transparentności, publiczności postępowania sądowego, zasługuje na uwagę przekonanie o tym, że dla prostoty i wygody warto zrezygnować
z niektórych z nich i sprowadzić je do minimum. L.S. Anosowa zaproponowała, aby
korzystać z dwóch terminów: jawność – w odniesieniu do postępowania sądowego
i otwartość – stosowaną w stosunku do działalności sądu jako organu państwowego8.
Właśnie taka ostateczna formuła „otwartość i jawność postępowania sądowego” przyjęta została przez Sąd Najwyższy Federacji Rosyjskiej. Jawność jest definiowana jako konstytucyjna zasada sądownictwa, utrwalona we wszystkich kodeksach procesualnych, czyli
w aspekcie postępowania sądowego. Otwartość natomiast – z perspektywy zabezpieczenia
dostępu do informacji o działalności sądów, co w ostatecznej konsekwencji zabezpiecza
konstytucyjne prawo każdego obywatela do dostępu do informacji (cz. 4 art. 29 Konstytucji Federacji Rosyjskiej) – nabiera szczególnej aktualności we współczesnych warunkach
tworzenia społeczeństwa informacyjnego i otwartości organów władzy państwowej.
Kwestiom realizacji zasad otwartości i jawności sądownictwa została poświęcona
uchwała Plenum Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej z 15 czerwca 2010 roku nr
16 „O praktyce zastosowania przez sądy Ustawy Federacji Rosyjskiej „O środkach
informacji masowej” (w brzmieniu z 16 września 2010 roku9; nazywane dalej postanowieniem Plenum SN nr 16). W jej preambule podkreśla się, że otwartość i jawność
sądownictwa, aktualne, klasyfikowane, obiektywne informowanie społeczeństwa
o działalności sądów wszelkiej jurysdykcji sprzyjają podnoszeniu poziomu świadomości prawnej o sądownictwie i postępowaniu sądowym, są gwarancją sprawiedliwego postępowania sądowego, zabezpieczają również kontrolę społeczną nad funkcjonowaniem władzy sądowniczej.
Otwarte postępowanie sądowe jest jednym ze środków wspierania zaufania społecznego do sądu.
Tym sposobem Plenum Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej rozpatruje otwartość i jawność sądownictwa w charakterze pojęć równorzędnych, zabezpieczających
konstytucyjne prawo każdego obywatela do dostępu do informacji. Znaczenie społeczne otwartości i jawności polega na tym, że stawiają one prace sądu pod kontrolę
społeczeństwa, zabezpieczają związek między sądem i społeczeństwem.
Gwarancją otwartości i jawności sądownictwa jest taka organizacja władzy sądowniczej, która zapewnia rzeczywisty dostęp obywateli i przedstawicieli środków masowego komunikowania do wszystkich sądów. Jak pisze Przewodniczący Sądu Najwyższego
Federacji Rosyjskiej W.M. Lebiediew: „Drzwi sal rozpraw są otwarte dla każdego i każdy, kto ma ochotę zobaczyć, jak toczy się rozprawa, ma do tego pełne prawo”10.
См.: Аносова Л.С., Конституционный принцип гласности судопроизводства: правовое
регулирование и практика реализации. Autoreferat rozprawy doktorskiej. Москва, 2012.
9
„Российская Газета”. 2010. № 132, 211.
10
Лебедев В.М., Судебная власть в современной России: проблемы становления и развития.
Санкт-Петербург. 2001. С. 117.
8
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Tryb dostępu obywateli, organizacji, stowarzyszeń społecznych, organów władzy
państwowej i samorządów lokalnych do informacji na temat działalności sądów jest
regulowany przez Ustawę federalną z 22 grudnia 2008 roku nr 262-F3 „O zabezpieczeniu dostępu do informacji o działalności sądów w Federacji Rosyjskiej” (w brzmieniu
z 28 czerwca 2010 r.11; nazywana dalej Ustawą nr 262-F3), która weszła w życie 1 lipca
2010 roku. Ustawa ta szczegółowo reguluje podstawowe zasady i sposoby zapewnienia
dostępu do informacji o działalności sądów, jak również określa formy udostępniania
takiej informacji.
Ustawa nr 262-F3 została opracowana z inicjatywy kierownictwa Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej. Sędziowie wcześniej niż inni uświadomili sobie, że specyficzne
podłoże dla braku zaufania do sądów ze strony społeczeństwa tworzy niewystarczająca
otwartość systemu sądowego oraz brak koniecznej przejrzystości w jego działalności,
dlatego ustawa zawiera reglamentację kwestii dotyczących otwartości i wolnego dostępu do informacji o sądach i ich działalności, jak również do akt sądowych.
Dostęp do informacji o działalności sądów może się realizować w następujących formach: obecność na otwartych posiedzeniach sądowych; rozpowszechnienie (opublikowanie) informacji o działalności sądów w środkach masowego
komunikowania; umieszczenie informacji w Internecie; umieszczenie informacji
w pomieszczeniach sądowych; zaznajomienie się z informacjami ze zbiorów archiwalnych; udostępnienie informacji na wniosek zainteresowanego. Dostęp do
informacji o działalności sądów jest jednocześnie ograniczony, jeśli dotyczą one
wiadomości stanowiących tajemnicę państwową lub inną chronioną na mocy prawa. Dostęp do informacji jest zapewniany przez sądy, Departament Sądowniczy,
organy Departamentu Sądowniczego, organy społeczności sądowniczej.
Podstawą „sprawiedliwości elektronicznej” w sądach wszelkiej jurysdykcji jest
Państwowy system automatyzowania (PSA) Federacji Rosyjskiej. „Sprawiedliwość”
jest terytorialnie podzielonym zautomatyzowanym systemem informacyjnym, powołanym do tworzenia wspólnej przestrzeni informacyjnej sądów każdej jurysdykcji
i systemu departamentu przy Sądzie Najwyższym Federacji Rosyjskiej, zapewniającym wsparcie informacyjne i technologiczne sądownictwa na zasadach wspierania wymaganej równowagi między potrzebami obywateli, społeczeństwa i państwa
w swobodnej wymianie informacji a koniecznymi ograniczeniami w ich rozpowszechnianiu. Dla realizacji Ustawy nr 262-F3 na podstawie PSA „Sprawiedliwość
Sądownictwa” zostały stworzone portale internetowe i strony sądów każdej jurysdykcji, jak również strony organów społeczności sądowniczej i światowego sądownictwa.
Obowiązywanie Ustawy nr 262-F3 rozciąga się na stosunki związane z udostępnianiem informacji o działalności sądów redakcjom środków masowego komunikowania, w szczególności te nieuregulowane przez prawodawstwo Federacji Rosyjskiej o środkach informacji masowej (pkt 3, art. 2). W art. 21 omówione zostały cele
11

СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6217; 2010. № 27. Ст. 3407.
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i formy współpracy sądów, Departamentu Sądowniczego, organów Departamentu
Sądowniczego, organów społeczności sądowniczej z redakcjami środków masowej
informacji. W szczególności współpraca sądów, Departamentu Sądowniczego, organów tego departamentu i organów społeczności sądowniczej z redakcjami środków komunikowania masowego może uwzględniać:
1) swobodny dostęp przedstawicieli redakcji środków masowego komunikowania do pomieszczeń sądowych, w których znajdują się informacje o działalności
sądów, jak również ich obecność na otwartych posiedzeniach sądów;
2) obecność przedstawicieli redakcji środków masowego komunikowania na
posiedzeniach organów społeczności sądowniczej w trybie przewidzianym w aktach reglamentujących działalność tych organów;
3) udostępnienie informacji o działalności sądów na wniosek redakcji środków masowego komunikowania;
4) informacyjne naświetlenie działalności sądów, również kwestii doskonalenia prawodawstwa, regulującego przedstawianą działalność;
5) udział przedstawicieli sądów, Departamentu Sądowniczego, jego organów
i organów społeczności sądowniczej w konferencjach prasowych i innych wspólnych z przedstawicielami redakcji mediów imprezach;
6) akredytowanie w sądach, Departamencie Sądowniczym, jego organach i organach społeczności sądowniczej przedstawicieli redakcji środków masowego komunikowania;
7) inne formy współpracy, zapewniające informowanie użytkowników informacji o działalności sądów.
Szczególne znaczenie ma pkt 13 uchwały Plenum Sądu Najwyższego Federacji
Rosyjskiej nr 16, w którym zwrócono uwagę sądów na to, że zapisy części 7 art. 10
Kodeksu Postępowania Cywilnego Federacji Rosyjskiej, części 3 art. 24.3 Kodeksu Wykroczeń Administracyjnych Federacji Rosyjskiej, części 5 art. 241 Kodeksu
Postępowania Karnego Federacji Rosyjskiej nie przewidują obowiązku osób obecnych na otwartym posiedzeniu sądowym i utrwalających jego przebieg w formie
pisemnej i/lub za pomocą środków audiowizualnych do powiadamiania o tym sądu
lub uzyskiwania od niego pozwolenia na utrwalanie toku postępowania sądowego
w tych formach. Do pisemnego sposobu utrwalania toku postępowania sądowego
odnosi się tu również dokonywanie bezpośredniego zapisu tekstu w sieci informacyjno-telekomunikacyjnej Internet (dalej: sieć Internet), realizowanego za pomocą
komputerów i innych środków technicznych, jak również szkicu procesu sądowego.
Osoby biorące udział w otwartym posiedzeniu sądowym mają tym samym
prawo nie tylko robienia notatek w trakcie trwania rozprawy, ale również w trybie
czasu rzeczywistego publikowania ich w tekstowej formie w sieciach społecznościowych i elektronicznych środkach komunikowania masowego z wykorzystaniem własnych środków technicznych. Takie publikacje powstają bez specjalnego
pozwolenia sędziego przewodniczącego danej rozprawie.
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Uchwała Plenum Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej w tym samym punkcie
wyjaśnia, że zdjęcie, zapis wideo, film jak również transmisja drogą radiową i/lub
telewizyjną toku rozprawy sądowej mogą być realizowane wyłącznie za pozwoleniem sądu (część 7 art. 10 KPC FR, część 3 art. 24.3 KWA FR, część 5 art. 241 KPK
FR). W takim trybie dopuszcza się realizację transmisji wideo toku rozprawy sądowej w sieci Internet. W praktyce sądowej nierzadkie są przypadki, kiedy uczestnicy
postępowania sądowego mają zastrzeżenia odnośnie do wykonywania zdjęć filmowych czy fotograficznych, zapisu wideo czy transmisji rozprawy sądowej w radiu,
telewizji i/lub w sieci Internet, powołując się na część 1 art. 23 Konstytucji Federacji
Rosyjskiej, zgodnie z którym każdy ma prawo do nienaruszalności życia prywatnego, tajemnicy osobistej i rodzinnej, ochrony swojej godności i dobrego imienia.
M.W. Bagłaj uważa, że życie prywatne stanowi ten aspekt życia osobistego człowieka, który nie chce on na mocy swojej wolności czynić doświadczeniem innych
osób. Jest to swego rodzaju suwerenność jednostki, oznaczająca nietykalność jego
„środowiska życia”12. Uzasadnione jest pytanie o to, czy środowiskiem życia jednostki jest rozprawa sądowa. Uważa się, że takie środowisko życia dla zdrowo myślącego człowieka jest raczej wyjątkiem niż normą. W tym wypadku sądy powinny
uwzględniać wyjaśnienia zawarte w pkt 7 uchwały Plenum Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej i Plenum Najwyższego Sądu Arbitrażowego Federacji Rosyjskiej
z 26 marca 2009 nr 5/29 „O niektórych kwestiach powstałych w związku z wprowadzeniem w życie części czwartej Kodeksu Cywilnego Federacji Rosyjskiej”13,
zgodnie z którymi pod pojęciem zdjęcia wykonanego w miejscach, otwartych dla
swobodnego odwiedzania, należy rozumieć jako zdjęcie foto i wideo, zapis wideo,
realizowane w toku prowadzonych otwartych rozpraw sądowych. Dlatego w myśl
art. 152.1 Kodeksu Cywilnego FR zgoda obywatela na rozpowszechnienie i dalsze
wykorzystywanie jego wizerunku nie jest wymagana.
E.G. Fomenko słusznie proponuje, aby prawnie uregulować działalność procesową sądów w kontaktach z mediami drogą uzupełnienia art. 158 KPC FR zapisem o konieczności przedstawienia praw i obowiązków obecnym przedstawicielom
środków komunikowania masowego. Według niego włączenie w prawne pole procesowe środków masowego komunikowania będzie służyć jako kryterium niezależności „trzeciej władzy”14.
Kodeks etyki sądowej, zatwierdzony na kolejnym VIII Ogólnorosyjskim Zjeździe
Sędziów w grudniu 2012 roku, w rozdziale „Zasady i prawidłowości zachowania zawodowego sędziego” zawiera art. 13 „Współpraca ze środkami komunikowania masowego”, gdzie w szczególności podkreśla się, że sędzia powinien sprzyjać profesjonalnemu i kompetentnemu przedstawianiu w środkach masowego przekazu pracy sądu
Баглай М.В., Конституционное право Росийской Федерации. Москва, 1999. С. 181.
„Российская Газета”. 22 апреля 2009 г. № 4894.
14
Фоменко Е.Г., Принцип публичности гражданского процесса: истоки и современность.
Autoreferat rozprawy doktorskiej. Tomsk. 2006.
12
13
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i sędziów i umacnianiu zaufania obywateli do sądu, zwiększaniu autorytetu sądownictwa, ale również współdziałać w realizowaniu przez środki masowego przekazu
ich ważnej funkcji społecznej, jaką jest informowanie obywateli o wszystkich znaczących społecznie wydarzeniach. W ten sposób za pomocą korporacyjnych norm
etycznych sędziowie nastawiają się na konstruktywną współpracę z mediami. Jednak
istnieją również inne sposoby wpływania na sędziów, nieutożsamiających się z wymaganiami prawa o jawności i otwartości sądownictwa.
Zgodnie z pkt 23 uchwały Plenum SN nr 16 KWA FR, art. 241 KPK FR nieprzestrzeganie wymogów odnośnie do jawności sądownictwa (art. 10 10 KPC FR, art.
24.3 KWA FR, artykuł 241 KPK FR) w toku rozprawy sądowej świadczy o naruszeniu
przez sąd norm prawa procesowego i jest podstawą do cofnięcia postanowień sądu,
jeśli takie naruszenie odpowiednio doprowadziło do podjęcia bezprawnego i/lub
bezpodstawnego postanowienia, nie pozwoliło na wszechstronne, pełne i obiektywne rozpatrzenie sprawy o administracyjnym naruszeniu prawa lub też doprowadziło
(mogło doprowadzić) do ogłoszenia bezprawnego, bezpodstawnego i niesprawiedliwego wyroku (punkt 4 części 1 i część 3 art. 330, art. 387 KPC FR, punkty 3, 4 części
1 art. 30.7, punkty 3, 4 części 2 art. 30.17 KWA FR, punkt 2 części 1 art. 369, część
1 art. 381 KPK FR). Przeprowadzenie całego postępowania na zamkniętym posiedzeniu sądu przy braku do tego podstaw przewidzianych przez część 2 art. 10 KPC FR,
część 1 art. 24.3 KWA FR i część 2 art. 241 KPK FR jest naruszeniem zasady jawności sądownictwa i pociąga za sobą zmianę postanowień sądowych w ustanowionym
prawnie trybie. W ten sposób otwartość i jawność postępowania sądowego nie są
osobistą sprawą sędziów, a ustanowionym prawnie kierunkiem polityki państwowej,
którego sędziowie powinni się rygorystycznie trzymać.
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COURTS AND MASS MEDIA COMMUNICATION BASED ON THE OPENNESS
AND PUBLICITY PRINCIPALS OF JUDICIAL PROCEDURE
SUMMARY
This article reflects general court and mass media communication in Russia, based on history and law. The author pays special attention to using the European judicial proceeding
principles in Russian territory: publicity, openness, competitiveness and the journalists’
status, specialized in transmitting judicial procedure. This article detects the main development tendencies of application of the democratic principal court work in modern Russian
legal proceedings.
KEY WORDS: principles legal procedure (principales judicial proceedings), electronic justice, transparency of the proceeding, control over the press, court and mass media communication.

Agnieszka Grzesiok-Horosz*

Ograniczenia dostępu prasy
do informacji publicznej

STRESZCZENIE
Artykuł przedstawia przesłanki, które ograniczają dostęp prasy do informacji, tak w prawie
międzynarodowym oraz wybranych państw obcych, jak również w myśl polskiej ustawy
o dostępie do informacji publicznej oraz innych aktów prawnych, w których określono,
jakie wiadomości stanowią tajemnicę prawnie chronioną. Przedmiotem prowadzonych
rozważań są tajemnice niejawne o klauzuli „ściśle tajne”, „tajne”, „poufne” i „zastrzeżone”;
tajemnice zawodowe istotne dla działalności dziennikarzy, jak dziennikarska, lekarska czy
obrońcy; ponadto prywatność osób fizycznych oraz tajemnica przedsiębiorcy. Wskazano
również konsekwencje nieuprawnionego ujawnienia tajemnic ustawowo chronionych.
Artykuł kończy ocena omawianych ograniczeń z punktu widzenia konfliktu chronionych
prawem dóbr.
SŁOWA KLUCZOWE: prasa, informacja publiczna, ograniczenie dostępu do informacji,
tajemnica

1. Uwagi wprowadzające
Dostęp do informacji publicznej, uregulowany w ustawie z 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej1, jest coraz powszechniej traktowany jako prawo człowieka, będące pochodną wolności słowa2. Bardzo ciekawym zagadnieniem,
a jednocześnie budzącym wiele emocji, jest konieczność precyzyjnego wytyczenia
granicy między informacjami publicznymi, a tymi, które nie powinny być ujawniane przez dziennikarzy, wobec istnienia odwiecznego konfliktu prawa społeczeństwa
i poszczególnych jednostek do informacji, a prawa do bezpieczeństwa, prywatności
oraz innych praw. Ograniczenia w zakresie dostępu do informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne mogą wynikać z tredr; Zakład Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego.
Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm., dalej jako ustawa o dostępie (do informacji publicznej). Niniejszy
artykuł uwzględnia stan prawny na styczeń 2014 r.
2
Na temat podmiotów zobowiązanych oraz trybów udzielenia informacji publicznej w świetle prawa polskiego na tle prawa międzynarodowego, zob. A. Grzesiok-Horosz, Prawo prasy do informacji
publicznej, „Rocznik Prasoznawczy” VII/2013, Sosnowiec 2013.
*

1
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ści art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku3. Dostęp
do informacji publicznej może być ograniczony przy założeniu modyfikacji, jakie
przewiduje art. 61 ust. 3 Konstytucji, ze względu na określoną w ustawach ochronę
wolności i praw innych osób oraz podmiotów gospodarczych, jak również ze względu
na potrzebę ochrony porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu
gospodarczego państwa. Ograniczenia niespełniające tych konstytucyjnych warunków mogą być zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego jako niezgodne z Konstytucją4. Zdaniem części przedstawicieli doktryny prawa, konkretyzując konstytucyjne
prawo, skonstruowano ustawę o dostępie w taki sposób, iż tajemnice wydają się najważniejsze, a dostęp do informacji mniej istotny, w myśl sformułowania „masz prawo
do informacji, o ile inne restrykcyjne ustawy nie stoją temu na przeszkodzie”5.
Dziennikarz, realizując zadania prasy polegające na informowaniu, powinien mieć
świadomość, jaki rodzaj wiadomości jest prawnie niedostępny, gdyż granice prawne
wolności dziennikarza do pozyskania i rozpowszechniania informacji wyznaczają tajemnice ustawowo chronione. Pojęcie to oznacza informacje wyłączone z powszechnego dostępu i obiegu społecznego, ze względu na rozmaite wyższe, społecznie doniosłe
cele. Tajemnica to wiadomość, która nie jest powszechnie dostępna, a jej pozyskiwanie oraz udostępnianie naruszyłoby porządek prawny. Tajemnice prawnie chronione,
określone obecnie w kilkudziesięciu ustawach, mogą być wyrażone w dowolny sposób,
za pomocą mowy, pisma, obrazu, rysunku, dźwięku. Są to na przykład tajemnice: akt
stanu cywilnego6, bankowa7, biegłego rewidenta8, komornika sądowego9, statystyczDz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm., dalej jako Konstytucja. Zob. L. Garlicki, Konstytucja Rzeczypospolitej
Polskiej. Komentarz, Warszawa 2002, s. 12 i nast.; J. Sobczak, Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa
2008, s. 220; E. Góral, Prawo dostępu do informacji i jego ograniczenia, [w:] Prawo administracyjne
materialne. Wybrane zagadnienia, red. J. Sługocki, Bydgoszcz 2005, s. 110 i nast.; K. Tarnacka, Prawo
do informacji w Polsce, „Państwo i Prawo” 2003, z. 5, s. 77 nast.
4
B. Fischer, W. Świerczyńska-Głownia, Dostęp do informacji ustawowo chronionych. Zarządzanie
informacją. Zagadnienia podstawowe dla dziennikarzy, Kraków 2006, s. 15.
5
Tak T. Górzyńska, podaję za: T.R. Aleksandrowicz, Komentarz do ustawy o dostępie do informacji
publicznej, Warszawa 2008, s. 72.
6
Regulacja jest zawarta w ustawie z 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, Dz.U.
2011, Nr 212, poz. 1264 ze zm. Szerz. zob. M. Taradejna, R. Taradejna, Dostęp do informacji publicznej a prawna ochrona informacji dotyczących działalności gospodarczej, społecznej i zawodowej oraz
życia prywatnego, Toruń 2003, s. 119 i nast.
7
Uregulowana w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, Dz.U. 2012, poz. 1376 ze zm.
Szerz. zob. M. Taradejna, R. Taradejna, Dostęp do informacji publicznej…, s. 46 i nast.
8
Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, Dz.U. Nr 77, poz. 649 ze
zm.
9
Artykuł 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. 2011,
Nr 231, poz. 1376 ze zm.) zobowiązuje komornika do zachowania w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności zawodowe. Zob. T.R.
Aleksandrowicz, Komentarz do ustawy…, s. 181.
3
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na10, ubezpieczeniowa11, wynalazcza12, zamówień publicznych13, ponadto przewidziana
w ustawie o Najwyższej Izby Kontroli14.
Założonemu celowi, którym jest przedstawienie ograniczeń, na jakie może napotkać dziennikarz domagający się udzielenia informacji publicznej, podporządkowana została systematyka artykułu. Autorka wymienia okoliczności uzasadniające odmowę udostępnienia informacji publicznych w prawie międzynarodowym
oraz w ustawodawstwie wybranych państw obcych, koncentrując się na omówieniu tajemnic niejawnych, wybranych tajemnic ustawowo chronionych – istotnych
z punktu widzenia funkcjonowania prasy – dziennikarskiej, autorskiej, skarbowej,
a także społecznie ważnych – lekarskiej, adwokackiej i radcowskiej, jak również
omówieniu prywatności osób fizycznych oraz tajemnicy przedsiębiorcy jako podstawy odmowy udzielenia prasie informacji.
Wskazać trzeba, iż ustawodawca zdecydował się przyznać prymat dostępowi do
informacji uregulowanemu w innych aktach prawnych15, jak informacja o środowisku i jego ochronie, finansach publicznych, gospodarce finansowej samorządu terytorialnego, toczącym się postępowaniu sądowym czy zamówieniach publicznych,
które pozostaną poza zakresem prowadzonych rozważań.

2. Międzynarodowe ograniczenia prawa do informacji
Ograniczenia w dostępie do informacji przewiduje art. 10 ust. 2 Konwencji
o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 r.16, stanowiąc, iż
korzystanie z wolności może podlegać takim ograniczeniom i sankcjom, jakie są
przewidziane przez ustawę i niezbędne w społeczeństwie demokratycznym w inteZ ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, Dz.U. 2012, poz. 591 ze zm. Zob. M. Jabłoński, K. Wygoda, Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Wrocław 2002, s. 131 i nast.
11
Szerz. ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, Dz.U. 2013, poz. 950 ze zm.
12
Regulacje dotyczące wynalazku tajnego znajdują się w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowej, Dz.U. 2003, Nr 119, poz. 1117 ze zm. Zob.: A. Grzesiok-Horosz, Odszkodowanie za wynalazek tajny jako przyczynek do rozważań o cywilistycznej zasadzie pełnego naprawienia
szkody, [w:] Nowoczesne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, red. Z. Grzywna, Katowice 2011, s. 161 i nast. i przywołana tam literatura. Na ten temat także: M. Taradejna, R. Taradejna, Dostęp do informacji publicznej…, s. 59 i nast.
13
Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz.U. 2013, poz. 907.
14
Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, Dz.U. 2012, poz. 82 ze zm.
15
Na ten temat zob. przykładowo: J. Jędrośka, M. Stoczkiewicz, Ustawa o dostępie do informacji publicznej a regulacje szczególne, „Państwo i Prawo” 2003, nr 6, s. 89 i nast.; T.R. Aleksandrowicz, Komentarz do
ustawy…, s. 98 i nast.; S. Czarnow, Wybrane zagadnienia prawne dostępu do informacji publicznej, „Rejent” 2006, nr 1, s. 71; M. Taradejna, R. Taradejna, Dostęp do informacji publicznej…, s. 113 i nast.
16
Dz.U. 1993, Nr 61, poz. 284 ze zm. Szerz. zob. A. Piskorz-Ryń, Prawo do informacji od podmiotów wykonujących administrację publiczną w polskim porządku prawnym, „Samorząd Terytorialny”
2000, nr 7-8, s. 93 i nast.; J. Sobczak, Prawo prasowe, s. 198; B. Fischer, W. Świerczyńska-Głownia,
Dostęp do informacji ustawowo chronionych…, s. 15.
10
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resie bezpieczeństwa państwowego, integralności terytorialnej lub bezpieczeństwa
publicznego, ze względu na konieczność zapobieżenia zakłóceniu porządku lub
przestępstwu, z uwagi na ochronę zdrowia i moralności, ochronę dobrego imienia
i praw innych osób oraz ze względu na zapobieżenie ujawnieniu informacji poufnych lub na zagwarantowanie powagi i bezstronności władzy sądowej.
Zgodnie z art. 19 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
z 1966 r.17 realizacja prawa do swobodnego poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania wszelkich informacji i poglądów może być ograniczona jedynie ze
względu na poszanowanie dobrego imienia innych oraz ochrony bezpieczeństwa
państwowego lub porządku publicznego albo zdrowia lub moralności publicznej.
Wydana w dniu 25 listopada 1981 r. dyrektywa Komitetu Ministrów Rady Europy nr
R 81/19 w sprawie dostępu do informacji posiadanej przez władze publiczne18 przewidywała, iż ograniczenia w dostępie do informacji mogą wynikać jedynie z konieczności
ochrony uzasadnionego interesu publicznego oraz interesu jednostki w przypadku informacji bezpośrednio jej dotyczących; a odmowa udzielenia informacji musi być wyczerpująco uzasadniona i będzie mogła być skontrolowana. W rozporządzeniu z dnia
30 maja 2001 r. nr 1049/2001 w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej19 wskazano, że zasadniczo wszelkie
dokumenty powinny być publicznie dostępne, zaś w wyraźnie określonych wypadkach
potrzeba ochrony interesu prywatnego i publicznego może jednak – na zasadzie wyjątku – uzasadniać ograniczenie dostępu. Wyłączenia ze względu na ochronę interesu
publicznego obejmują kwestie: obronności, stosunków międzynarodowych oraz między państwami członkowskimi i instytucjami wspólnotowymi, finansów wspólnotowych, stabilności wspólnotowego porządku prawnego, postępowania wspólnotowego,
jak również inspekcji, śledztwa i kontroli finansowej. Podstawą wyłączenia może być
także ochrona prywatności jednostki – informacje zawarte w aktach pracowniczych,
dane osobowe. Ponadto wyłączeniu podlegają te dokumenty, które są przeznaczone do
użytku wewnętrznego – dokumenty z dyskusji, opinie departamentów.

3. Ograniczenia przewidziane w prawie państw obcych
Zgodnie z konstytucją Belgii odmowa zgody na udostępnienie dokumentów
przez władze publiczne ma miejsce wówczas, kiedy argumenty przemawiające za
Dz.U. z 1977 r., Nr 38, poz. 167. Z wypowiedzi piśmiennictwa zob. A. Piskorz-Ryń, Prawo do informacji…, s. 93 i nast.; T.R. Aleksandrowicz, Komentarz do ustawy …, s. 27 i nast.; J. Sobczak, Prawo prasowe, s. 197; B. Fischer, W. Świerczyńska-Głownia, Dostęp do informacji ustawowo chronionych…, s. 16.
18
J. Sobczak, Prawo prasowe…, s. 198; K. Sieniawska, W kierunku demokratyzacji życia publicznego
– ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, „Casus” 2003, nr 28, s. 26 i nast.
19
Dz. Urz. UE L 2001.145.43. Na ten temat zob. E. Góral, Prawo dostępu do informacji…, s. 97 i nast.;
M. Jabłoński, K. Wygoda, Dostęp do informacji publicznej [w:] Prawne i ekonomiczne aspekty komunikacji elektronicznej, red. J. Gołaczyński, Warszawa 2003, s. 70 i nast.
17
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ochroną określonego interesu są silniejsze niż na rzecz jawności, a ujawnienie mogło godzić w dobro podlegające ochronie20.
We Francji organy władzy mogą wprowadzić zakaz dostępu do dokumentów,
gdy ich udostępnienie zagraża interesowi podlegającemu ochronie; dotyczą one
tajemnicy obrad rządu, stosunków zewnętrznych, polityki monetarnej, bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego21. W niemieckim porządku prawnym
istnieje lista interesów publicznych uniemożliwiających wgląd do akt. Wyłączenia dotyczą informacji, których ujawnienie przyniosłoby uszczerbek obronności
kraju związkowego; odnoszących się do obrad lub przygotowywanych prac rządu
kraju związkowego oraz dotyczących postępowania sądowego, karnoprawnego
lub postępowania o grzywnach. Z kolei interesami prywatnymi, w świetle prawa
niemieckiego, uniemożliwiającymi dostęp do akt są: prawo do samookreślenia
osoby, której dotyczą informacje zawarte w aktach, prawa autorskie oraz prawo
przedsiębiorcy do zachowania w tajemnicy danych, których nie chce on ujawniać
lub których utrzymanie w tajemnicy leży w uzasadnionym interesie przedsiębiorstwa22.
Konstytucja Szwecji przewiduje, iż władze mogą odmówić dostępu do dokumentów oficjalnych jedynie wówczas, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę szczególnego rodzaju interesów, którymi są: bezpieczeństwo państwa, stosunki
państwa z innymi państwami oraz organizacjami międzynarodowymi, prewencja
kryminalna i ściganie sprawców przestępstw czy ochrona zagrożonych gatunków
zwierząt i roślin23.
Obowiązującej w Stanach Zjednoczonych ustawy o swobodnym dostępie do informacji nie stosuje się do materiałów, które m.in. są objęte szczególnym obowiązkiem utrzymania w tajemnicy ze względu na interes obrony narodowej lub polityki
zagranicznej; zostały objęte klauzulą niejawności; dotyczących wewnętrznych przepisów i polityki kadrowej czy kartotek akt osobowych i akt medycznych, których
ujawnienie mogłoby stanowić bezpodstawną ingerencję w prywatność osób24.

4. Ograniczenia przewidziane w ustawie o dostępie do informacji
publicznej
Artykuł 5 ustawy o dostępie stanowi, iż prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie
informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,
ponadto ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.
20
21
22
23
24

T.R. Aleksandrowicz, Komentarz do ustawy…, s. 15.
Tamże, s. 15.
Tamże, s.18 i nast.
Tamże, s. 22.
Tamże, s. 24 i nast.
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Jedynie na marginesie prowadzonych rozważań wskazać należy, iż nowelizacja
ustawy o dostępie do informacji publicznej dokonana we wrześniu 2011r.25 wprowadziła ograniczenie dostępu ze względu na ochronę ważnego interesu gospodarczego państwa, lecz zasadnie Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 30 kwietnia
2012 r.26 stwierdził niezgodność wprowadzonego przepisu z Konstytucją.

4.1. Ochrona informacji niejawnych
Problematykę tę reguluje ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji
niejawnych27, określając zasady ochrony informacji, których nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby lub mogłoby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej
albo byłoby z punktu widzenia jej interesów niekorzystne. Zakres przedmiotowy ustawy obejmuje następujące kwestie: klasyfikowanie informacji niejawnych; organizowanie ich ochrony oraz przetwarzanie, jak również postępowanie sprawdzające prowadzone w celu ustalenia, czy osoba nim objęta daje rękojmię zachowania tajemnicy,
postępowanie prowadzone w celu ustalenia, czy przedsiębiorca nim objęty zapewnia
warunki do ochrony informacji niejawnych; organizację kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych; ochronę informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych, jak również stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego w odniesieniu
do informacji niejawnych. Zgodnie z zasadą ograniczonego dostępu informacje niejawne mogą być udostępnione jedynie osobie dającej rękojmię zachowania tajemnicy
w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nią pracy lub pełnienia służby28. Ustawa dzieli informacje niejawne na zastrzeżone, poufne, tajne oraz ściśle tajne.
Informacjom niejawnym nadaje się klauzulę „ściśle tajne”, jeżeli ich nieuprawnione ujawnienie spowoduje wyjątkowo poważną szkodę dla Rzeczypospolitej
Polskiej, przez to że: zagrozi jej niepodległości, suwerenności lub integralności terytorialnej, bezpieczeństwu wewnętrznemu lub porządkowi konstytucyjnemu; sojuszom lub pozycji międzynarodowej lub osłabi gotowość obronną Polski. Ponadto w sytuacji, gdy nieuprawnione ujawnienie może doprowadzić do identyfikacji
funkcjonariuszy, żołnierzy lub pracowników służb odpowiedzialnych za realizację
zadań wywiadu lub kontrwywiadu, którzy wykonują czynności operacyjno-rozpoUstawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz
niektórych innych ustaw, Dz.U. Nr 204, poz. 1195.
26
Sygn. akt K 33/11, Dz.U. 2012, poz. 473.
27
Dz.U. Nr 182, poz. 1228.W momencie wejścia w życie ustawy o dostępie ograniczenia wynikały z ustawy
z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11, poz. 95 ze zm.). Z wypowiedzi
piśmiennictwa zob. przykładowo: T.R. Aleksandrowicz, Komentarz do ustawy…, s. 151 i nast.; B. Fischer,
W. Świerczyńska-Głownia, Dostęp do informacji ustawowo chronionych…, s. 29; M. Jabłoński, K. Wygoda,
Ustawa o dostępie…, s. 62 i nast.; I. Dobosz [w:] Prawo mediów, red. J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak,
Warszawa 2008, s. 254 i nast.
28
Zob. J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo mediów, Warszawa 2013, s. 95 i nast.
25
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znawcze, jeżeli zagrozi to bezpieczeństwu wykonywanych czynności lub może doprowadzić do identyfikacji osób udzielających im pomocy, jak również w sytuacji,
gdy ujawnienie informacji zagrozi lub może zagrozić ich życiu lub zdrowiu oraz
świadków koronnych, świadków incognito i osób dla nich najbliższych.
Informacjom niejawnym nadaje się klauzulę „tajne”, jeżeli ich nieuprawnione
ujawnienie spowoduje poważną szkodę dla Rzeczypospolitej Polskiej, przez to że:
uniemożliwi realizację zadań związanych z ochroną suwerenności lub porządku konstytucyjnego; pogorszy stosunki z innymi państwami lub organizacjami
międzynarodowymi; zakłóci przygotowania obronne państwa lub funkcjonowanie
sił zbrojnych; utrudni wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych w celu zapewnienia bezpieczeństwa państwa lub ścigania sprawców
zbrodni przez służby lub instytucje do tego uprawnione; w istotny sposób zakłóci
funkcjonowanie organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, jak również przyniesie stratę znacznych rozmiarów w interesach ekonomicznych Polski.
Informacjom niejawnym nadaje się klauzulę „poufne”, jeżeli ich nieuprawnione ujawnienie spowoduje szkodę dla Polski, przez to że: utrudni prowadzenie bieżącej polityki zagranicznej oraz realizację przedsięwzięć obronnych lub negatywnie wpłynie na zdolność bojową Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; zakłóci
porządek publiczny lub zagrozi bezpieczeństwu obywateli; utrudni wykonywanie
zadań służbom lub instytucjom odpowiedzialnym za ochronę bezpieczeństwa lub
podstawowych interesów Polski; utrudni wykonywanie zadań służbom lub instytucjom odpowiedzialnym za ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli lub ściganie sprawców przestępstw i przestępstw skarbowych oraz organom wymiaru sprawiedliwości; zagrozi stabilności systemu finansowego Polski lub wpłynie
niekorzystnie na funkcjonowanie gospodarki narodowej.
Informacjom niejawnym nadaje się klauzulę „zastrzeżone”, jeżeli nie nadano im
wyższej klauzuli tajności, a ich nieuprawnione ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ
na wykonywanie przez organy władzy publicznej zadań w zakresie obrony narodowej,
polityki zagranicznej, bezpieczeństwa publicznego, przestrzegania praw i wolności obywateli, wymiaru sprawiedliwości albo interesów ekonomicznych Polski29.
Jak stanowi art. 265 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny30, kto
ujawnia lub wbrew przepisom ustawy wykorzystuje informacje niejawne o klauzuli
„tajne” lub „ściśle tajne”, podlega karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy
do lat pięciu. Gdy informację ujawniono osobie działającej w imieniu lub na rzecz
podmiotu zagranicznego, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od sześciu
miesięcy do lat ośmiu. Podzielić należy zapatrywanie, iż karze podlega czyn umyślnego ujawnienia informacji niejawnej, wystarczy, by sprawca miał zamiar go poSzerz. zob. I. Dobosz, Prawo prasowe. Podręcznik, Warszawa 2011, s. 188 i nast.
Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm., dalej jako k.k. Na temat komentowanego przepisu zob. T.R. Aleksandrowicz, Komentarz do ustawy…, s. 174; I. Dobosz, Prawo prasowe…, s. 197; M. Taradejna, R. Taradejna, Dostęp do informacji publicznej…, s. 222 i nast.
29
30
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pełnić lub przewidując możliwość jego popełnienia – godził się na to. Kto zaś nieumyślnie ujawnia informację o klauzuli „tajne” lub „ściśle tajne”, z którą zapoznał
się w związku z pełnieniem funkcji publicznej lub otrzymanym upoważnieniem,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Normę tę należy odnieść do sytuacji, gdy sprawca, nie mając zamiaru popełnienia
czynu, popełnia go jednak na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo że możliwość ujawnienia informacji przewidywał lub
powinien przewidzieć. Zwraca jednak uwagę fakt, iż sprawca podlega karze jedynie
wówczas, jeśli informacja, do której ujawnienia dopuścił, została mu przekazana
w związku z pełnioną funkcją lub otrzymanym upoważnieniem.

4.2. Tajemnice ustawowo chronione
Zgodnie z art. 12 prawa prasowego31 dziennikarz ma obowiązek chronienia
dóbr osobistych oraz interesów działających w dobrej wierze informatorów oraz
innych osób, które okażą mu zaufanie32.
Jak stanowi art. 15 ust. 2 prawa prasowego, dziennikarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy: danych umożliwiających identyfikację autora materiału prasowego, listu do redakcji lub innego materiału o tym charakterze, jak również innych
osób udzielających informacji opublikowanych albo przekazanych do opublikowania, jeżeli osoby te zastrzegły nieujawnianie powyższych danych, jak również wszelkich informacji, których ujawnienie mogłoby naruszać chronione prawem interesy
osób trzecich. Obowiązek zachowania tajemnicy oznacza, iż dziennikarz musi powstrzymać się od ujawnienia, rozpowszechniania lub udostępniania w jakikolwiek
sposób informacji objętych tą tajemnicą jakiejkolwiek osobie trzeciej. Tajemnicą
dziennikarską są objęte zarówno informacje pozyskane w wyniku działań dziennikarza, jak również te, które niezależnie od jego starań zostały mu powierzone33.
Możliwość zwolnienia z tajemnicy dziennikarskiej przewidują przepisy prawa
prasowego oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego34.
Artykuł 16 prawa prasowego stanowi, iż dziennikarz, jak również inne osoby
zatrudnione w redakcjach, wydawnictwach prasowych i innych prasowych jednostkach organizacyjnych, jest zwolniony (ex lege, bez konieczności wydawania
orzeczenia sądowego, AGH) od zachowania tajemnicy zawodowej, w razie gdy inUstawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, Dz.U. Nr 5, poz. 24 ze zm.
Szerz. zob. W. Lis [w:] W. Lis, Z. Husak, P. Wiśniewski, Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2012,
s. 221 i nast.; Ł. Syldatk, B. Kosmus [w:] red. B. Kosmus, G. Kuczyński, Prawo prasowe: komentarz,
Warszawa 2011, s. 165 i nast.; J. Sobczak, Prawo prasowe, s. 406 i nast.; M. Taradejna, R. Taradejna,
Dostęp do informacji publicznej…, s. 97 i nast.
33
Szerz.: W. Lis [w:] Prawo prasowe…, s. 365 i nast.; K. Gotkowicz, B. Kosmus [w:] Prawo prasowe…,
s. 274 i nast.; J. Sobczak, Prawo prasowe…, s. 623 i nast.; I. Dobosz, Prawo prasowe…, s. 222 i nast.
34
Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm., dalej jako k.p.k.
31
32
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formacja, materiał prasowy, list do redakcji lub inny materiał o tym charakterze
dotyczy przestępstwa określonego w art. 240 k.k.35
Zgodnie z art. 180 § 1 k.p.k. osoby obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone” lub „poufne” lub tajemnicy
związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji mogą odmówić zeznań co do okoliczności, na które rozciąga się ten obowiązek, chyba że sąd lub prokurator zwolni
te osoby od obowiązku zachowania tajemnicy, jeżeli ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Zgodnie z art. 180 § 2 k.p.k. osoby obowiązane do zachowania tajemnicy notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, doradcy podatkowego, lekarskiej,
dziennikarskiej lub statystycznej mogą być przesłuchiwane co do faktów objętych
tą tajemnicą tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu36. Przepis
§ 3 art. 180 przewiduje, iż zwolnienie dziennikarza od obowiązku zachowania tajemnicy nie może dotyczyć danych umożliwiających identyfikację autora materiału
prasowego, listu do redakcji lub innego materiału o tym charakterze, jak również
identyfikację osób udzielających informacji opublikowanych lub przekazanych do
opublikowania, jeżeli osoby te zastrzegły nieujawnianie powyższych danych37.
Bezprawne ujawnienie tajemnicy zawodowej, w tym dziennikarskiej, podlega odpowiedzialności karnej, zgodnie z art. 266 k.k. Przepis ten przewiduje odpowiedzialność karną za ujawnienie informacji niebędących tajemnicą niejawną najwyższego
stopnia, stanowiąc, iż kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu, ujawnia lub wykorzystuje informację, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą
lub naukową, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Ściganie przestępstwa następuje na wniosek pokrzywdzonego,
Przepis art. 16 prawa prasowego odsyła do obowiązującego w momencie wejścia w życie prawa
prasowego art. 254 Kodeksu karnego z 1969 r., obecnie jest to art. 240 k.k., a do przestępstw, które
ujawnić należy, zaliczają się: zbrodnia ludobójstwa (art. 118 § 1 i 3 k.k.); zbrodnia zamachu stanu,
mająca na celu pozbawienie niepodległości, oderwanie części obszaru lub zmianę przemocą konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej (art. 127 § 1 i 2 k.k.); zbrodnia zamachu na konstytucyjne organy państwa (art. 128 § 1 k.k. oraz przestępstwa z art. 128 § 2 i 3 k.k.); przestępstwo
szpiegostwa (art. 130 § 1-3 k.k.) oraz zbrodnia organizacji działalności obcego wywiadu lub kierowania nią (art. 130 § 4 k.k.); zbrodnia zamachu na życie Prezydenta RP (art. 134 k.k.); przestępstwo
gwałtownego zamachu na jednostkę sił zbrojnych RP (art. 140 § 1-3 k.k.); przestępstwo sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielu rozmiarach (art. 163
§ 1-4 k.k.); „piractwa”, tj. przejęcia kontroli nad statkiem wodnym lub powietrznym (art. 166 § 1-3
k.k., wreszcie przestępstwo brania lub przetrzymywania zakładnika (art. 252 § 1-3 k.k).
36
W postępowaniu przygotowawczym w przedmiocie przesłuchania lub zezwolenia na przesłuchanie
decyduje sąd, na którego postanowienie przysługuje zażalenie. Szerz. Z. Gostyński, Tajemnica dziennikarska a obowiązek składania zeznań w procesie karnym, Warszawa 1997; M. Taradejna, R. Taradejna,
Dostęp do informacji publicznej…, s. 37.
37
Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli informacja dotyczy przestępstwa, o którym mowa w art. 240 § 1 k.k.
35
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gdyż ujawnione lub wykorzystane informacje nie muszą być chronione z mocy prawa, lecz obowiązek taki może wynikać z woli dysponenta informacji, który ujawnił
ją sprawcy, zobowiązując jednocześnie do zachowania w poufności i niewykorzystywania w innych celach, niż to zostało określone. Może to być np. popełnienie czynu
nieuczciwej konkurencji, polegającego na ujawnieniu czy przekazaniu informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa38. Odpowiedzialność zagrożoną karą pozbawienia wolności do lat trzech ponosi natomiast funkcjonariusz publiczny, który ujawnia
osobie nieuprawnionej informację niejawną o klauzuli „zastrzeżone” lub „poufne”,
lub informację, którą uzyskał w związku z wykonywaniem czynności służbowych,
a której ujawnienie może narazić na szkodę prawnie chroniony interes.
Stosownie do art. 14 ust. 4 prawa prasowego, dziennikarz nie może opublikować informacji, jeżeli osoba udzielająca jej zastrzegła to ze względu na tajemnicę
zawodową39.
Tajemnica autorska dotyczy tych danych, które umożliwiają identyfikację informatora, jak również udostępnionych przez niego informacji. Twórca, a wydawca lub
producent na żądanie twórcy, mają obowiązek zachowania w tajemnicy źródeł informacji wykorzystanych w utworze oraz nieujawniania związanych z tym dokumentów40. Zgodnie z art. 84 prawa autorskiego41 ujawnienie tajemnicy jest dozwolone za
zgodą osoby, która powierzyła tajemnicę lub na podstawie postanowienia właściwego
sądu42. Pracodawca co do zasady nie może nakazać zatrudnionemu twórcy ujawnienia źródeł informacji, a na żądanie zatrudnionego twórcy pracodawca powiadomiony o treści tajemnicy autorskiej będzie zobowiązany do jej zachowania43.
Dostęp dziennikarzy do informacji wchodzącej w skład tajemnicy skarbowej44 jest
praktycznie wyłączony, gdy mowa o uzyskaniu informacji od organów skarbowych,
ale informacja może być udzielona przez osoby, których dotyczą informacje objęte taZob. M. Taradejna, R. Taradejna, Dostęp do informacji publicznej…, s. 26 i nast.; T.R. Aleksandrowicz, Komentarz do ustawy …, s. 174; P. Wiśniewski [w:] Prawo prasowe…, s. 118.
39
Szerz. Ł. Syldatk [w:] Prawo prasowe…, s. 251 i nast.
40
B. Fischer, W. Świerczyńska-Głownia, Dostęp do informacji ustawowo chronionych…, s. 21.
41
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 2006, Nr 90, poz.
631 ze zm.
42
Na ten temat: R. Golat, Prawo autorskie. Komentarz dla praktyków, Gdańsk 2008, s. 237 i nast.; J. Barta,
M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, R. Markiewicz, E. Traple, Prawo autorskie i prawa pokrewne.
Komentarz, Warszawa 2005, s. 520.
43
B. Fischer, W. Świerczyńska-Głownia, Dostęp do informacji ustawowo chronionych…, s. 21.
44
Rozumianej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz.U.
2011, Nr 41, poz. 214 ze zm.) jako informacje gromadzone i przetwarzane w ramach kontroli skarbowej
oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2012, poz. 749 ze zm.) jako indywidualne dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub
inkasentów oraz zawarte w informacjach podatkowych przekazywanych organom podatkowym przez
inne podmioty, informacjach uzyskanych przez organy podatkowe z banków oraz z innych źródeł. Szerz.
zob. M. Jabłoński, K. Wygoda, Ustawa o dostępie…, s. 135 i nast.; M. Taradejna, R. Taradejna, Dostęp do
informacji publicznej…, s. 84 i nast.
38
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jemnicą. Do przestrzegania tajemnicy zobowiązani są: Generalny Inspektor Kontroli
Skarbowej, pracownicy Ministerstwa Finansów, pracownicy urzędów kontroli skarbowej oraz osoby odbywające praktykę zawodową w urzędach kontroli skarbowej.
Częstą praktyką dziennikarską, zwłaszcza w relacjach telewizyjnych, jest wypytywanie o stan zdrowia pacjenta – znanej powszechnie osoby, co może stanowić
znamiona podżegania zgodnie z art. 18 k.k. w związku z art. 266 k.k. Bez zgody pacjenta lekarz nie może podać do publicznej wiadomości informacji pozwalającej na
identyfikację pacjenta. Naruszenie przez lekarza obowiązku zachowania tajemnicy
lekarskiej może rodzić odpowiedzialność cywilną i w razie umyślnego naruszenia
tajemnicy – także karną, zgodnie z przepisami ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty45. Lekarz, z pewnymi ograniczeniami, o których
mowa w art. 40 ustawy, ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu. Ponadto,
z pewnymi drobnymi wyjątkami, lekarz jest związany tajemnicą również po śmierci
pacjenta, zaś ujawnienie informacji nią objętych ponad niezbędny zakres stanowi
naruszenie przepisów prawa i pociąga jego odpowiedzialność. Podobne zasady zachowania tajemnicy zostały nałożone na personel medyczny (pielęgniarki i położne) na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej46.
Możliwość uzyskania przez dziennikarza informacji objętych tajemnicą zawodową adwokata i radcy zostaje praktycznie ograniczona do sytuacji, gdy informacji tej udziela osoba, na rzecz której adwokat lub radca prawny świadczy usługi
prawnicze i której dotyczy informacja. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach
prawnych47 oraz ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze48, przewidują,
iż radca prawny oraz adwokat jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko,
o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej. Ustawodawca
przesądził ponadto, iż obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być
ograniczony w czasie, i adwokata oraz radcy nie można zwolnić od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się, udzielając
pomocy prawnej lub prowadząc sprawę.
Podobną regulację zawiera art. 18 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notaria49
cie , przewidując, iż notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne.
Obowiązek zachowania tajemnicy trwa także po odwołaniu notariusza, ustaje jednakże,
Dz.U. 2011, Nr 277, poz. 1634 ze zm. Szerz. B. Fischer, W. Świerczyńska-Głownia, Dostęp do
informacji ustawowo chronionych, s. 26 i nast.; M. Taradejna, R. Taradejna, Dostęp do informacji
publicznej…, s. 73 i nast.
46
Dz.U. Nr 174, poz. 1039 ze zm.
47
Dz.U. 2010, Nr 10, poz. 65 ze zm.
48
Dz.U. 2009, Nr 146, poz. 1188 ze zm.
49
Dz.U. 2008, Nr 189, poz. 1158 ze zm. Szerz. M. Taradejna, R. Taradejna, Dostęp do informacji
publicznej…, s. 64 i nast.
45
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gdy notariusz składa zeznania jako świadek przed sądem, chyba że ujawnienie tajemnicy
zagraża dobru państwa albo ważnemu interesowi prywatnemu – w tych wypadkach od
obowiązku zachowania tajemnicy może zwolnić notariusza minister sprawiedliwości.
Ustawodawca przewidział, iż obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej dotyczącej świadczenia pomocy prawnej nie dotyczy informacji udostępnianych na
podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu50 – w zakresie określonym tymi przepisami.

4.3. Ochrona prywatności
Ustawodawca przewidział także dwa ograniczenia dostępu do informacji niezwiązane bezpośrednio z działalnością podmiotu zobowiązanego do udzielenia
informacji, którymi są prywatność osoby fizycznej oraz tajemnica przedsiębiorcy.
Ratio legis dla ograniczenia dostępu do informacji ze względu na prywatność
osób jest okoliczność, iż celem rozwiązań prawnych nie jest zaspokajanie ludzkiej
ciekawości, ale dostęp do informacji o stanie spraw publicznych. Pojęcie prywatności nie jest rozumiane jednolicie. W ujęciu szerokim to stan, w którym jednostka
podejmuje decyzje jej dotyczące bez ingerencji osób trzecich, zaś w pojęciu węższym – prywatność informacyjna to prawa jednostki dotyczące kontrolowania treści i obiegu informacji, które jej dotyczą51.
Prawo do prywatności jest prawem konstytucyjnym, zagwarantowanym w art.
47 Konstytucji, jak również w art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego, jako dobro osobiste52.
W celu lepszego wyjaśnienia pojęcia prywatności konieczne jest także odwołanie
do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych53.
Polski ustawodawca nie zdefiniował pojęcia dóbr osobistych, zaś w doktrynie wykształcono kilka konkurujących teorii, z czego dominujące jest ujęcie obiektywne,
zgodnie z którym pod pojęciem „dobra osobiste” rozumieć należy wartości obejmujące fizyczną i psychiczną integralność człowieka, jego indywidualność oraz godność
i pozycję w społeczeństwie, co stanowi przesłankę samorealizacji osoby ludzkiej54.
Dz.U. 2010, Nr 46, poz. 276 ze zm.
G. Sibiga, Dostęp do informacji publicznej a prawa do prywatności jednostki i ochrony jej danych
osobowych, „Samorząd Terytorialny” 2003, nr 11, s. 5 i nast. Zob. także B. Fischer, W. Świerczyńska-Głownia, Dostęp do informacji ustawowo chronionych…, s. 33; P. Szustakiewicz, Zasady ustawy
o dostępie do informacji publicznej, „Jurysta” 2002, nr 1, s. 7 i nast.
52
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm. Szerz. na temat tej
przesłanki wyłączenia dostępu zob. P. Szustakiewicz, Zasady ustawy o dostępie do informacji publicznej,
s. 8; E. Góral, Prawo dostępu do informacji i jego ograniczenia…, s. 114; J. Sieńczyło-Chlabicz, Prawo
mediów, s. 99 i nast.; M. Taradejna, R.Taradejna, Dostęp do informacji publicznej…, s. 176.
53
Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.
54
Zob. M. Pazdan [w:] System Prawa Prywatnego, tom 1: Prawo cywilne – część ogólna, red. M. Safjan,
Warszawa 2007, s. 1117; Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 1997, s. 105; J. Sadomski, Naruszenie dóbr osobistych przez media, Warszawa 2003, s. 17; tegoż, Konflikt zasad – ochrona dóbr
50
51
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Artykuł 23 k.c. zawiera katalog otwarty dóbr osobistych, gdyż – posługując się
określeniem „w szczególności” – wymienia: zdrowie, wolność, cześć, swobodę sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnicę korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukową, artystyczną, wynalazczą i racjonalizatorską.
Katalog ten ulega poszerzeniu przez orzecznictwo i doktrynę55.
Koncepcja prawa do prywatności jest wytworem doktryny amerykańskiej i powstała już na przełomie XIX i XX wieku. Wiadomości z życia prywatnego zawsze
były ciekawe dla postronnych, zwłaszcza gdy dotyczyły znanych osób. Wskazać
warto, iż w polskim prawie prywatność została uznana za dobro osobiste stosunkowo późno, bo w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 1984 roku56.
Zdaniem A. Kopffa w obrębie prawa do ochrony sfery życia prywatnego należy wyróżnić: prawo do intymności życia osobistego, rozumiane jako zakres faktów
dotyczących jednostki i jej przeżyć, który w zasadzie nie jest przez nią ujawniany
nawet osobom najbliższym, oraz prawo do prywatności życia osobistego57.
Ochrona danych osobowych, rozumianych jako wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, pełni rolę
gwarancji prywatności człowieka. Danymi osobowymi są: informacje o nazwisku,
dacie i miejscu urodzenia, adres, informacja o posiadaniu konta bankowego, adres IP, numery ksiąg wieczystych, wizerunek umieszczony na zdjęciu klasowym.
Dane osobowe mogą mieć postać zdjęć, filmów, zarejestrowanych głosów, danych
biometrycznych. Podmiotem prawa do ochrony danych może być wyłącznie osoba
fizyczna – zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania58.
Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych, ale nie ma ono charakteru bezwzględnego,
gdyż przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce ze względu na dobro
publiczne, dobro osoby, której dane dotyczą, lub dobro osób trzecich w zakresie
i trybie określonym ustawą59.
osobistych jednostki a wolność prasy, Warszawa 2008, s. 53 i nast. Zob. także J. Barta, R. Markiewicz [w:]
Media a dobra osobiste, red. J. Barta, R. Markiewicz, Warszawa 2009, s. 25 i nast.
55
M. Pazdan [w:] System prawa prywatnego, s. 1115 i nast. wraz z przywołanymi tam wypowiedziami.
56
I CR400/83,OSNC 1984, nr 11, poz. 195. Zob. J. Sieńczyło-Chlabicz, Naruszenie prywatności osób
publicznych przez prasę. Analiza cywilnoprawna, Kraków 2006, s. 215 i nast.; E. Nowińska, Wolność
wypowiedzi prasowej, Warszawa 2007, s. 148; I. Dobosz, Prawo prasowe, s. 228 i nast.; J. Barta, R.
Markiewicz [w:] Media a dobra osobiste, s. 66.
57
A. Kopff, Koncepcja praw do intymności i do prywatności życia osobistego. Zagadnienia konstrukcyjne, „Studia cywilistyczne” 1972, t. XX, s. 32 i nast.; tegoż, Ochrona sfery życia prywatnego w świetle doktryny i orzecznictwa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Prawnicze” 1982, z. 100, s. 29 i nast.
58
Słowem taka, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez
powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających
jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Zob. J. Sieńczyło-Chlabicz, Prawo mediów, s. 107; M. Taradejna, R. Taradejna, Dostęp do informacji…, s. 170 i nast.
59
J. Sieńczyło-Chlabicz, Prawo mediów, s. 113; M. Jabłoński, K. Wygoda, Ustawa o dostępie…, s. 101 i nast.
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Ustawa o dostępie przewiduje ograniczenie prawa prywatności osób pełniących
funkcje publiczne, gdy informacje mają związek z pełnieniem tych funkcji60. Brak
ich katalogu zamkniętego, a jedynie przykładowo ustawodawca wskazuje, iż będzie
to informacja o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, jak na przykład
dane kontaktowe, w tym numery telefonów służbowych i adres poczty elektronicznej; staż pracy, wiek, obywatelstwo, wykształcenie i uprawnienia zawodowe,
usytuowanie w strukturze organizacyjnej jednostki, zakres kompetencji, charakter
stosunku pracy, wynagrodzenie, realizowane działania i podjęte rozstrzygnięcia61.
Granicę dopuszczalnej ingerencji informacyjnej stanowić może także tajemnica przedsiębiorstwa, chroniąca interes przedsiębiorcy, dotycząca życia gospodarczego. Definicję tajemnicy przedsiębiorstwa zawiera ustawa z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji62. Zgodnie z jej art. 11 ust. 4 są to
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje mające wartość gospodarczą,
co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich
poufności, jak np. wynalazki, zasady organizacji pracy, listy klientów63.
Zakazem ujawnienia i wykorzystania tajemnicy przedsiębiorstwa objęte są osoby, które świadczyły pracę na rzecz przedsiębiorcy w ramach stosunku pracy, jak
również ci, którzy weszli w jej posiadanie w sposób niezgodny z prawem. Zakaz ów
obowiązuje przez czas trwania stosunku pracy i trzy lata po jej ustaniu, chyba że
umowa stanowi inaczej.
Postacią deliktu może być przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych
informacji oraz szpiegostwo gospodarcze, co stanowi czyn nieuczciwej konkurencji
i jako taki podlega sankcjom przewidzianym w ustawie. Przedsiębiorca, którego
interes został zagrożony lub naruszony, może żądać zaniechania niedozwolonych
działań; usunięcia skutków niedozwolonych działań; złożenia jednokrotnego lub
Także prawo prasowe dopuszcza w art. 14 ust. 6 publikowanie bez zgody osoby zainteresowanej informacji oraz danych dotyczących prywatnej sfery życia, jeżeli wiążą się one bezpośrednio z działalnością publiczną danej osoby, zob. W. Lis [w:] Prawo prasowe, s. 354 i nast.; J. Sobczak, Prawo prasowe, s. 570 i nast.
61
G. Sibiga, Dostępdo informacji publicznej...., s. 8 i nast.; A. Augustyniak [w:] Prawo prasowe, s. 86 i nast.
62
Dz.U. 2003, Nr 153, poz. 1503 ze zm. Z wypowiedzi piśmiennictwa zob. szerz. zob. P. Horosz [w:] Podstawy ochrony własności intelektualnej, red. M. Baron-Wiaterek, P. Horosz, T. Szewc, Gliwice 2013, s. 158 i
nast. Zob. także J. Szwaja (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 2013;
M. Zdyb, M. Sieradzka (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 2011.
63
Szerz. E. Nowińska, M. du Vall, Zasada odpowiedzialności prasy z tytułu naruszenia tajemnicy przedsiębiorcy, [w:] Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu, red. A. Nowicka, Poznań 2005, s. 699 i nast.; E. Nowińska, Wolność…, s. 199.
Zob. także B. Giesen, Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa na gruncie art. 11 ZNKU, „Studia Prawa
Prywatnego” 2013, z. 2, s. 3 i nast.; M. Jabłoński, K. Wygoda, Ustawa o dostępie do informacji publicznej…, s. 87 i nast.; P. Szustakiewicz, Zasady ustawy o dostępie do informacji publicznej, s. 8; B. Fischer,
W. Świerczyńska-Głownia, Dostęp do informacji ustawowo chronionych…, s. 21 i nast.; M. Taradejna,
R. Taradejna, Dostęp do informacji publicznej…, s. 27 i nast.
60

OGRANICZENIA DOSTĘPU PRASY DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

91

wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie; naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym
oraz wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści. Jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony, można ponadto domagać się zasądzenia sumy pieniężnej
na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną
dziedzictwa narodowego.
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przewiduje też odpowiedzialność
karną, stanowiąc, iż każdy, kto uzyskawszy bezprawnie informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, ujawnia ją innej osobie lub wykorzystuje we własnej działalności gospodarczej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia
wolności do lat dwóch64. W piśmiennictwie wyrażono pogląd, iż odpowiedzialność
dziennikarzy (i prasy) będzie uzależniona od wykazania, że ujawnienie tajemnicy zagraża istotnemu interesowi przedsiębiorcy lub go narusza. Podzielić należy zapatrywanie, iż przedsiębiorcy nie mogą „zabronić” ujawnienia nieprawidłowości w działalności przedsiębiorstwa, o ile informacje są prawdziwe, dziennikarz dopełni należytej
staranności, a za publikacją przemawia ważny interes publiczny65.
Dodatkowym wyjątkiem od zasady ograniczenia dostępu do informacji publicznej ze względu na prywatność osoby fizycznej oraz tajemnicę przedsiębiorcy
jest rezygnacja uprawnionych podmiotów z przysługującego im prawa66. Rezygnacja taka musi nastąpić przed udostępnieniem informacji i może mieć zastosowanie
w wyjątkowych sytuacjach.

5. Podsumowanie
We współczesnych mediach, w warunkach ostrej konkurencji, częste są sytuacje, w których dziennikarz poszukuje informacji na temat tajemnic osobistych,
zawodowych lub gospodarczych. Powinien on zatem znać regulacje prawne umożliwiające zobowiązanemu odmowę udzielenia pożądanych informacji.
Świadomość zasad ochrony i udostępniania informacji wchodzących w zakres
tajemnicy ułatwia ewentualne ich pozyskiwanie przez dziennikarza zgodnie z prawem i bez narażania dysponenta informacji na odpowiedzialność cywilną czy karną.
Najogólniej rzecz ujmując, są to różnego rodzaju tajemnice, poczynając od tajemnic
uregulowanych w ustawie o ochronie informacji niejawnych, po odwołanie do innych aktów dotyczących tajemnic chronionych, w tym tajemnic zawodowych, których liczba stale rośnie. Przesłanką dla odmowy udostępnienia informacji może być
także tajemnica przedsiębiorcy oraz prywatność osoby fizycznej, chyba że dotyczą
osób pełniących funkcje publiczne, bądź uprawnione podmioty rezygnują z przysłuB. Fischer, W. Świerczyńska-Głownia, Dostęp do informacji ustawowo chronionych…, s. 24 i przywołane tam wypowiedzi piśmiennictwa.
65
Zob. I. Dobosz, Prawo prasowe, s. 192; E. Nowińska, Wolność wypowiedzi…, s. 203.
66
Szerz. G. Sibiga, Dostęp do informacji…, s. 9; J. Sieńczyło-Chlabicz, Prawo mediów, s. 99.
64
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gującego prawa do zachowania informacji w tajemnicy. Zatem ustawa o dostępie do
informacji, wytyczając granice udostępnienia informacji, uczyniła jawnymi wiadomości o osobach pełniących funkcje publiczne, co należy ocenić korzystnie.
Dziennikarska wolność wypowiedzi i społeczny dostęp do informacji są
limitowane z uwagi na prymat prawa do ochrony tajemnic oraz rozumiane szeroko
prawo do prywatności nad swobodą dostępu do nich. Mowa tu o konflikcie konstytucyjnie zagwarantowanych wartości – ochrony danych osobowych, prywatności
i autonomii informacyjnej jednostki oraz wolności wyrażania poglądów, pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Rozważania dokonane w artykule dowodzą,
iż prawo do dostępu do informacji publicznej nie ma charakteru bezwzględnego
i – jak starano się wykazać – podlega licznym ograniczeniom.
Omówione w artykule ograniczenia są aktualne w sytuacji, gdy przedmiotem zainteresowania są informacje publiczne, których żąda się na podstawie ustawy o dostępie do informacji. Należy przy tym zwrócić uwagę, iż katalog wyłączeń wskazany
w ustawie o dostępie jest węższy niż wskazany już na wstępie rozważań zawarty
w Konstytucji. Owe ograniczenia wiążą się z ochroną wolności i praw innych osób
i podmiotów gospodarczych oraz ochroną porządku publicznego, zaś Konstytucja
RP dopuszcza także ograniczenia ze względu na bezpieczeństwo lub ważny interes
gospodarczy państwa. Również przepisy prawa prasowego przewidują przypadki,
w których można odmówić udzielenia informacji, pokrywających się z przesłankami omówionymi na podstawie ustawy o dostępie.
Zgodnie z linią orzeczniczą Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, prawo dostępu do informacji publicznej jest emanacją wolności słowa, której nie można tamować, gdy celem wypowiedzi jest dobro publiczne. Dla prasy oznacza to, że można skutecznie wnieść skargę do Trybunału na odmowę udostępnienia informacji publicznej
ważnej dla debaty publicznej oraz obrony interesu publicznego. Czy zatem zachowany
jest balans między jawnością życia publicznego a ochroną szeregu tajemnic? Reglamentowany prawnie dostęp do informacji publicznej pozostaje w konflikcie z zasadą
wolności prasy i możliwościami jej właściwego działania w celu informowania, jednak w pewnym zakresie dobro ogółu powinno przeważać nad interesami jednostki.
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RESTRICTIONS FOR PRESS ON ACCESSTO PUBLIC INFORMATION
SUMMARY
The article presents the regulations that restrict access to information for press, in international and European law, under The Act on Access to Public Information and other Polish
legal acts which deals with secrets protected by law.
The author discusses secret information known as top secret, secret, confidential and reserved. Also professional secrets as journalistic secret, physician’s professional secret, defending counsel’s secret are described. The privacy of individuals and the trader’s secret are
taking under consideration. Legal consequences of disclosure are also mentioned.
The article concludes with author’s opinion about the solution of conflict for those presented values.
KEY WORDS: press, public information, limiting access to the information, secret
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Александр Осташевский*

Юг России: квази-демократичное
положение печати
СОДЕРЖАНИЕ
Актуальность данной тема заключается в том, что декларирование свободы печати
тесно связано с усилением давления на региональные СМИ, скрытой цензурой
тематического пространства местной властью. Краснодарский край отличается от
других регионов России в силу своего географического и исторического положения.
Здесь влияет на общую ситуацию и ряд национальных проблем. По насыщенности
средствами массовой информации край находится на третьем месте в России, после
Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме государственных, муниципальных, партийных,
частных, рекламных газет, в крае выходят газеты диаспор: армянской, греческой,
украинской, польской, адыгейской, а также Кубанский казачий вестник. Край
является привлекательным с экономической точки зрения, интересы Москвы здесь
представлены очень мощно. Государство в лице департамента по СМИ создало на юге
России своеобразную зону идеологически выверенного климата, используя для этого
государственные газеты и телерадиокомпании. Юг России слишком сложный регион,
поэтому кубанские СМИ проводят политику сохранения политической стабильности.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Краснодарский край, медийное пространство, кубанское
казачество, партийно-советские издания, Олимпийский Сочи, СМИ Кубани,
Кубанский департамент по СМИ, Кубанская политика и СМИ.

Медийное пространство юга России, имеется в виду Краснодарский край, как
самая южная и пограничная территория Российской Федерации, существенно
отличается от медийных систем других регионов России. Традиционно здесь всегда
были сильны принципы поддержки центральной власти. В годы перестройки
(конец 80-х начало 90-х годов) были реставрированы и получили статус
общекраевых принципы существования казачьего общества, как защитника
российских южных границ государства, как преданного сторонника политики
Кремля. Широко и целенаправленно используется историко-культурная база
для организации нового ментального территориального фундамента.
Краснодарский край (или Кубань) с населением 5 миллионов человек,
среди которых проживают представители 140 народов России, имеет
1500 разнообразных СМИ1. Существуют все медийные типы изданий. На
prof. dr hab.; Wydział Dziennikarstwa, Kubański Państwowy Uniwersytet w Krasnodarze (Rosja);
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu.
*
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первом месте стоят традиционные издания, то есть бывшие партийногосударственные, которые в прошлом были учреждены органами партийной
и советской власти. После уничтожения коммунистической партии в состав
учредителей вошло государство в лице своих исполнительных органов
на местах, а также коллективы журналистов. Посредническую помощь
в снабжении бумагой, организации полиграфических услуг и распространения
взяла на себя «Периодика Кубани». Эта организация была создана
в середине 80-х годов, и представляла собой концерн, в который входили
партийно-советские газеты. Система, несмотря на некоторые изменения
организационно-правового характера, сохранялась до настоящего времени,
но в октябре 2014г. «Периодика Кубани» была продана частному лицу.
Газет государственного типа в крае насчитывается 43, по числу
административных районов. Общий тираж – около трехсот тысяч экземпляров.
Выходят газеты с периодичностью 3 раза в неделю. Идейно-тематическое
лицо всех 43 газет совершенно одинаково. В каждой редакции работает
примерно по 15 человек. Руководит этой медийной системой департамент по
делам средств массовой информации, печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций Краснодарского края. «Кардинальное изменение
идеологических реалий привело к смене издателя (учредителя, владельца),
самих названий, расширению области информационного внимания,
корректировке аудиторного состава, объема реализуемых функций,
смещению приоритетов в структуре журналистских жанров, выработке
нового стиля общения с читателем, обновлению языка газетно-журнальной
периодики и электронных СМИ. В итоге традиционные общественнополитические издания всех субъектов Юга России трансформировались
в универсальные общественно-политические издания»2.
До конца 1991 года на юге России было всего две частных, демократически
ориентированных, газеты – общероссийская «Аргументы и Факты» и газета
местных демократов, оппозиционеров коммунистической партии – газета
«Юг». Рядом с ними в идеологическом ряду стояла газета администрации
города Краснодара «Краснодарские известия», созданная по инициативе
мэра В.Самойленко и финансировавшаяся из бюджета города. Журналисты
нового издания были выходцами из партийных газет «Советская Кубань»
и «Комсомолец Кубани». Возглавил газету бывший первый заместитель
главного редактора коммунистической газеты «Советская Кубань» и он же
Справочник средств массовой информации и полиграфических предприятий
Краснодарского края. Департамент по делам СМИ, печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций Краснодарского края, Краснодар, 2013.
2
Бусленко Н.И., Журналистика Юга Ростова: трансформативные процессы, Европейские
масс-медиа: глобальные и региональные аспекты// Международная коллективная монография,
Краснодар – Катовице, 2009.
1
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ранее руководитель сектора печати идеологического отдела крайкома КПСС
В.Смеюха. Все три газеты поддерживали блок будущего президента России
Б.Ельцина, активно участвовали в прорыве информационной блокады во
время августовского 1991г. путча в Москве.
После запрещения КПСС и закрытия партийных газет, которые потом
частично возродились или идеологически трансформировались, под
идеологическим давлением изменили свой политический образ все газеты
края. Первой поменяла название и идейно-тематическую направленность
главная коммунистическая газета края –«Советская Кубань». Поскольку в то
время еще не было создано Министерство СМИ, которое возглавлял соратник
президента России М.Полторанин, реорганизация и регистрация прошла
по указу нового губернатора края (главы администрации Краснодарского
края) В.Дьяконова. Бывшая коммунистическая газета получила новое
название – «Вольная Кубань». Газета с таким названием выходила на Кубани
в годы Гражданской войны 1918-1920гг. и была антикоммунистической
и белогвардейской. Коллектив журналистов вместе с редактором
В.Ламейкиным (все члены коммунистической партии) согласились с таким
решением, и стали соучредителями новой газеты.
После подписания Б. Ельциным указа о запрещении Коммунистической
партии, все бывшие партийные газеты перешли в собственность государства,
то есть исполнительной власти. Многие редакции поменяли свои названия,
особенно если там были идеологические знаки, типа «советский». Идеологический
марксистский призыв, венчавший заголовочный комплекс «Пролетарии всех
стран, соединяйтесь!», был удален с первых страниц всех газет.
1990-96гг. были годами идеологической неразберихи – в России в те
годы распространялись разные идеи и разные партии, была восстановлена
и зарегистрированы Министерством юстиции КПСС. Идеология отступает
на второй план, а на первое место занимает коммерческий интерес. До 1996г.
Краснодарским краем последовательно руководят «губернаторы»: первый –
Василий Дьяконов, бывший коммунист, борец с коммунистической партией,
назначен указом Б.Ельцина в августе 1991г. Занимался разрушением партийных
структур, переводом партийной собственности в государственную.
Редакторы районных газет, которые публиковали материалы ГКЧП
(Государственный совет по чрезвычайному положению, против которого
выступил Б.Ельцин) и отказывались печатать материалы, исходящие из
штаба Б.Ельцина, были уволены. Использовал для общения с народом
местное краевое телевидение, для чего ввел по пятницам «Час губернатора».
Через год был смещен с должности своими соратниками, возглавил которых
его друг. Новым губернатором стал бывший коммунист, отказавшийся от
партийной идеологии, Н.Егоров, позднее ставший министром по делам
национальностей. Во время его министерской деятельности край возглавил
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бывший первый секретарь Лабинского районного комитета КПСС. Все эти
годы средствами массовой информации управляли статс-секретарь (это была
первая и последняя должность в администрации края), а затем руководители
департамента по СМИ с малочисленным чиновничьим коллективом
(пять человек). В 1996г. главой администрации края избирается Николай
Кондратенко – бывший секретарь по сельскому хозяйству крайкома КПСС,
бывший председатель исполнительного комитета края (советская власть).
Кондратенко создает свою партию «Отечество» (Кондратенко), в противовес
ему в Москве мэр Ю.Лужков создает «Отечество». Кондратенко максимально
помогает росту, формированию и сплочению казацких организаций на
Кубани. Отказавшись возвращаться в КПСС, он поощряет реставрацию
районных коммунистических организаций. В местных СМИ начинается
культивирование патриотической идеологии, в основе которой лежали
традиции казачьей ментальности. Появляются всевозможные казачьи
вестники, журналы. Кубанское казачество получает право, закрепленное
на уровне Москвы, служить в отдельных казачьих подразделениях.
Бывшие партийные районные газеты (43 газеты) плавно переходят под
жесткое управление департамента по СМИ. Назначение редактора газеты
теперь согласовывается с департаментом, по ходатайству главы районной
администрации строптивый редактор может быть уволен. Но еще сохраняется
система трех учредителей: коллектив журналистов газеты, администрация
района и организация «Периодика Кубани», которая занималась
технической, полиграфической, организационной деятельностью газет.
Создается во времена Н.Кондратенко новое, совершенно самостоятельное
кубанское телевидение и радио. До этого в крае было краевое отделение
ГТРК (Государственная телерадиокампания), и филиал ГТРК в г.Сочи. Теперь
в каждом районе с населением от 50 до 120 тысяч человек появились свои студии
телевидения. Сначала они имели смешанный правовой характер – частный
капитал и средства местной администрации, впоследствии эти телекампании
переводились в частную собственность доверенных лиц администрации.
В некоторых районах было по две, а то и три телерадиокампании.
К примеру, в г.Туапсе три ТВ-кампании, пять газет, из них две принадлежат
администрации, три газеты – частные, население в Туапсинском районе
около 150 тыс человек. Тбилисский район (50 тыс. чел) – две ТВ-студии, одна
частная. В конце 1999г. главой администрации (губернатором) края, при
поддержке Кондратенко был избран молодой депутат Государственной Думы
А.Ткачев, бвыший первый секретарь Выселковского райкома комсомола.
С 2000 года и до сих пор идет процесс активного включения средств
массовой информации в политическое пространство администрации.
Был увеличен численный состав департамента по СМИ, создан прессцентр администрации, в обязанности сотрудников которого входил сбор
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информации о публикациях о губернаторе и администрации, подготовка
текстов для краевых и районных СМИ, созданы пресс-службы в районных
администрациях, которые взяли на себя функцию курирования деятельности
местных газет и теле-радиокампаний. Введена система «информационного
обслуживания», смысл которой заключался в следующем: редакция
заключала годовой договор с местной администрацией о публикации
материалов о деятельности администрации, последняя ежемесячно, после
получения редакционного отчета с приложением газет с публикациями,
оплачивала эти материалы. Главы администрации требовали от редакций
положительных публикаций о себе и администрации в каждом номере
газеты. Иногда доходило до того, что в номере вместе со снимками главы
районной (городской) администрации было по 5-6 газетных материалов.
Руководители пресс-служб требовали от редакторов газетные полосы перед
отправкой их в печать приносить в пресс-службу администрации на проверку.
Тех, кто шел по пути отстаивания независимости редакций, увольняли
или сурово указывали им на отсутствие почтительности по отношению
к власти, что практически выглядело как последнее предупреждение перед
увольнением. Критические материалы о деятельности чиновников местных
администраций, депутатов разных уровней исчезли со страниц местных
газет. Стали проводится информационные акции, которые организовывала
адимнистрация края. Все газеты, имеющие статус краевых и районных,
обязаны были публиковать материлы, поступившие из пресс-центра
администрация края. В ходе демократических выборов в любые органы
власти средства массовой информации края всегда поддерживают только
политику администрации края, поскольку она (администрация) «является
и хозяином, и цензором, и направляющей силой» 3.
Общий тираж городских и районных газет края составляет почти
триста тысяч экземпляров. Администрация края создает свою новую газету
«Краевые новости», которая была вкладышем в районные газеты. Новая
газета выходит таким же тиражом как и все газеты края. Таким же вкладышем
стала и газета Законодательного Собрания края. Выходит газета- вкладыш
«Кубанский казачий вестник», в которой, правда, с нарушением положения
о выходных данных, не указаны учредитель, редактор, адрес редакции. На эти
газеты-вкладыши никто не подписывался, они распространялись бесплатно.
Произошли существенные изменения в системе подписки. Поскольку
резко снижались подписные тиражи, а это был имиджевый показатель
любой газеты, то повышения или сохранения предыдущего тиража строго
Обреченные на немоту? СМИ в период выборов: законы комментарии, рекомендации /
Авторы: В.Быков, Е.Кара-Мурза, К.Катанян, А.Минкин, П.Полоницкий, М.Федотов и др.
Составители М.Горбаневский, Е.Максимова. Под ред. Проф. А.К.Симонова.:Галерия, 2003.
3
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требовал департамент по СМИ. В целях самосохранения редакторы пошли
на такие шаги, как целевая подписка, финансируемая из средств районного
бюджета, но бесплатная для подписчика. Далее – это бесплатная подписка
для ветеранов и пенсионеров. Для работы Советов ветеранов местная
администрация выделяла определенные суммы. Из этой суммы по списку
выделялись средства на подписку ветеранов и пенсионеров. Второй способ
– это использование средств, которые выделялись депутатам на работу
с избирателями. По списку с указанием адресов также подписывались люди,
которые и не думали выписывать данную газету. Третий способ представлял
собой использование административного ресурса, когда администрация
района обязывала руководителей предприятий и организаций за свой
счет подписывать своих работников на местную газету. Иногда местная
администрация выделяла деньги для подписки из бюджета. Таким образом,
40-50 процентов общего тиража составляла бесплатная для читателей
подписка на местную газету, принадлежащую администрации. Когда уровень
административной агрессии департамента в отношении редакций в период
подписных кампаний был особенно высок, то редакторы за счет газеты
выпускали по 3-4 тысячи лишних экземпляров газет, на которые никто не
подписался, оставляли их на складе либо отдавали сборщикам макулатуры,
но зато общий тираж в выходных данных газеты соответствовал требованиям
к тиражу, который предъявлял краевой департамент.
Бывшие партийные газеты еще во времена Б.Ельцина были объявлены
государственной собственностью. Только две газеты были приватизированы
– краевая газета «Советская Кубань», ставшая позднее «Вольной Кубанью»
и новороссийская газета «Новороссийский рабочий». На базе районных газет
созданы государственные унитарные предприятия. Редакторы получила
двойной правовой статус – редактор газеты и директор государственного
унитарного предприятия. Редакционная собственность принадлежала
краевому департаменту имущественных отношений, который передал
в оперативное управление все газеты департаменту по СМИ. С этим
департаментом редакции должны были согласовывать все вопросы своей
деятельности: покупки необходимого оборудования, фонд заработной платы,
расходы на текущую деятельность и так далее.
Предприятие, созданное на базе редакции газеты должно было осуществлять
следующие цели: (пункт 2.1 Устава государственного унитарного предприятия
Краснодарского края «Редакция газеты…: «1.удовлетворение общественных
потребностей в результатах его деятельности и получения прибыли;
2.выпуска массовых газет на территории района; 3.сбор и распространение
актуальной и достоверной информации о текущих событиях социальнообщественной и культурной жизни района, края, страны; 4. защита
силами печатного слова законных прав и интересов жителей района; 5.
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удовлетворение общественно-культурных потребностей населения, развития
социально значимых инициатив, идей, проектов, содействия их обмену
и внедрению; 6. расширение рынка высококачественной разнообразной
печатной, аудио и визуальной продукции». Чтобы эти цели реализовать
предприятие по своему уставу должно было осуществлять следующие виды
деятельности (пункт 2.2 Устава): « 1. издание средств массовой информации;
2. освещение в издаваемых средствах массовой информации общественнополитической, социальной, иной жизни района и его жителей; 3. освещение
в издаваемых средствах массовой информации деятельности администрации
Краснодарского края, ее органов, деятельности иных государственных органов
и органов местного самоуправления; 4. полиграфическая деятельность;
5. издательская деятельность; 6. рекламная деятельность; 7.торговозакупочная деятельность…11. изучение общественного мнения, проведение
социологичеких исследований; 12. организация и проведение на коммерческой
и благотворительной основе мероприятий культурного досуга (концертов,
фестивалей, выставок, аукционов, ярмарок и торгов, лотерей, концертнозрелищных мероприятий, спортивных соревнований) и других общественных
мероприятий (конференций, семинаров, симпозиумов, конгрессов); 13.
развитие народных промыслов; 14. тиражирование и распространение фото,
теле-, радио-, кино-, видеопродукции; 15. туристическая и экскурсионная
деятельность; 16. осуществление мероприятий, направленных на развитие
средств массовой информации; 17. строительство и эксплуатация различных
объектов производственного, жилищного и социально-культурного
назначения; 18. оказание на коммерческой основе учебных, посреднических,
транспортных услуг; 19. оказание бытовых услуг населению; 20. организация
и эксплуатация пунктов общественного питания; 21. оказание складских услуг».4
Данный Устав был подготовлен департаментом по СМИ для своих 43 районных
предприятий- редакций. В действительности, кроме выпуска местных газет,
освещения деятельности администраций редакции-предприятия ничем другим
не занимались. В 2011 году государственные унитарные предприятия были
ликвидированы и их место заняли Общества с ограниченной ответственностью
«Редакция газеты…», которые являлись правопреемниками государственных
унитарных предприятий. Государственное имущество в виде бывших
партийных местных газет было приватизировано. Единственным участником
приватизации и участником Общества с ограниченной ответственностью стал
субъект Российской Федерации – Краснодарский край. «Права единственного
участника Общества от имени Краснодарского края осуществляет департамент
имущественных отношений администрации Краснодарского края» (пункт
Устав государственного унитарного предприятия Краснодарского края «Редакция газеты
«Трибуна».
4
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1.2 Устава общества с ограниченной ответственностью). Количество видов
деятельности сокращено, они (виды деятельности) приведены в соответствие
со спецификой деятельности газеты. В соответствии с новым Уставом
редакции газет стали полностью государственными крепостными. У многих
редакций нет своего помещения, они его арендуют. Основной и единственный
легитимный документ – это свидетельство о регистрации газеты. На технику,
заработную плату, налоги редакционные коллективы, с большим трудом, но,
зарабатывают сами, при этом отдают весомую часть прибыли департаменту
по имущественным отношениям, который контролирует всю их финансовую
деятельность. Роль департамента по СМИ вообще не определена в Уставе,
но он по-прежнему продолжает руководить редакциями газет, увольнять
и назначать редакторов. Для юга России справедливо замечание, высказанное
журналистом Олегом Кашиным в газете «Совершенно секретно» - «Стоит
также обратить внимание на то, что региональная пресса, по крайней мере,
бумажная, в России существует только за счет местных властей, по сути,
являясь их пиар-подразделением…»5.
Таким образом, редакции официальных газет существуют только при
поддержке администрации. В среднем тиражи городских и районных газет
колеблются от трех до восьми тысяч экземпляров. Количество сотрудников
осталось неизменным со времен советской власти 15-25 человек. Заработная плата
от 10 до 30 тысяч рублей в месяц. В большинстве газет рентабельность нулевая,
у остальных – есть небольшая прибыль за счет рекламы, которую набирают
с большим трудом, поскольку в каждом районе есть серьезный конкурент рекламные газеты бесплатных объявлений, в которых работает 3-4 человека
и материальные расходы минимальные. К примеру, у газеты Апшеронского
района «Апшеронский рабочий» (выходит три раза в неделю) ежедневный тираж
составляет 1777 экземпляров, стоимость номера на полгода составляет 300 рублей.
Из общей суммы Почта России за услуги в подписке забирает почти 60%. Реклама
в месяц около 40 – 50 тысяч рублей. В целом редакция самостоятельно не может
избавиться от убытков, поэтому ее поддерживает районная администрация,
тратя бюджетные деньги жителей района, хотя их можно было бы использовать
на нужды здравоохранения и так далее. Печатание данных государственных
газет сосредоточено в Печатном дворе Кубани (г.Краснодар), откуда их развозят
по всему краю. Такая концентрация привела к тому, что « городские и районные
газеты не могут, а точнее, не имеют права печататься на месте, в своих городах,
хотя это значительно уменьшает их полиграфические затраты»6. Департамент
Кашин O., Востребованы ли в России независимые СМИ? / «Совершенно секретно», номер
3 /298, март 2014.
6
Паленков С.Е., Вектор углубления проблемности региональных и федерально-региональных
СМИ./ Медийные стратегии современного мира. Материалы Восьмой Международной научнопрактической конференции (Сочи, 1-3 ноября 2014г.) – Краснодар: Кубан.гос.ун-т, 2014.
5
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в данном случае практически поддерживает типографию Печатного двора, не
считаясь с убытками 43 редакций. Цель – можно экономически и политически
контролировать эти газеты. В столице Краснодарского края – городе Краснодаре
– представлены многие центральные российские средства массовой информации
со своими корпунктами. К примеру, информационные агентства «ИТАР-ТАСС»,
«ИНТЕРФАКС», «Известия», «Первый канал», «Вести», НТВ, «Сельская жизнь».
В Краснодаре и в крае работают собственно краевые телерадиокомпании –
АВС, ГТРК «Кубань», «Екатеринодар» (так до революции 1917 г. назывался
город Краснодар), МТРК «Краснодар», «Новое Телевидение Кубани», Телеканал
«Пионер Кубани», РТС (Муз-ТВ), «Синтез-ТВ», ТНТ-Краснодар, «Фотон». Не
менее широко представлены радиостанции – «Город», Авторадио, Европа Плюс
Краснодар, Милицейская волна, Наше радио, Первое радио Кубани, Радио
России плюс Кубань, Радио Рокс-Регион, Радио 107, Радио 7 на семи холмах,
Радио Ретро, Русское Радио (Алькор), Радио Шансон. Общероссийские печатные
СМИ – «Аргументы и Факты – Юг», «ВА – БАНКЪ», «Деловая газета - ЮГ»,
«Коммерсант – Юг», «Косомольская правда – Кубань», «Московский комсомолец
на Кубани», «Российская газета». Общекраевые и Краснодарские городские
издания – «Агропромышленная газета юга России», «Вольная Кубань»,(частная)
«Единая Россия на Кубани» (партийная), «Единая Россия в Краснодаре»
(партийная), «Здравствуйте»(частная), «Краевые новости» (администрация
края), «Краснодарские известия» (мэрия г.Краснодара), «Кубанские новости»
(администрация края), «Кубанская околица» (частная), «Кубань сегодня»
(частная), «Местное самоуправление Кубани» (журнал, выходит за счет сборов
из районных бюджетов), «Над Кубанью» (частная, литературная, принадлежит
«Вольной Кубани»), «Новая газета Кубани» (филиал московской «Новой газеты»,
«Справедливая Россия на Кубани» (партийная), «Человек труда» (профсоюзная)7.
Все пространство края покрыто средствами массовой информации
неравномерно, что естественно, однако каждый, даже самый маленький район,
а точнее его администрация считает своим долгом иметь свое телевидение.
К примеру, Белоглинский район (расположен на севере края, на границе
с Ростовской областью и Ставропольским краем, 50 тысяч населения) имеет
телерадикомпанию «Родная земля» (форма собственности государственная)
и газету «Белоглинские вести» (государственная, тираж 4 тысячи экземпляров).
На юго-западе края положение несколько иное. На побережье Черного моря,
в городе Геленджике (80 тысяч населения, в курортный сезон около двухсот тысяч)
работают Телерадиокомпании «Юг», «Юг – Геленджик», «Геленджик – ТВ-Н»,
газеты – «Прибой» (государственная, помощь от администрации города, тираж
Справочник средств массовой информации и полиграфических предприятий
Краснодарского края. Департамент по делам СМИ, печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций Краснодарского края, Краснодар, 2013.
7
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– 4980 экземпляров), «Неделя Геленджика» (частная, тираж 2900 экземпляров),
«Геленджик» (частная, 3000 экз.), «Тон Геленджика» (частный журнал, ежемесячный
тираж 5000 экз.), «Пресса» (частная еженедельная газета, тираж 10 000 экз.), «С
легкой руки» (частная, рекламно-информационная, тираж 1800 экз.). Олимпийский
город Сочи (население 350 тысяч человек) на медийном рынке представлен
следующим образом. Телевидение: территориальное отделение филиала ВГТРК
ГТРК «Кубань» в г. Сочи (государственное), «ЭФКАТЭ» (государственное), «ТВЛазоревское» (частное), «Видео Интернешнл Сочи» (частное), «Макс –ТВ, Дом
– ТВ, Радио 7, Радио Макс ФМ» (частное, Корпорация «Макс – Медиа Групп),
радио «Лидер связи» (частное), «Авторадио Сочи» (частное), «Европа Плюс
Сочи» (частное), «Наше радио Сочи» (частное), «Астра – ТВ» (частное), «Радист»
(частное), «Комета» (частное), «Видео Информационный Центр» (частное).
Печатные СМИ в Сочи представлены следующими изданиями: муниципальная
газета «Новости Сочи» (тираж 3500 экз.), «Шапсугия» (государственная, орган
общественного парламента «Адыгэхасе» причерноморских адыгов – шапсугов,
тираж 3700 экз.), «Народная газета Сочи» (частная, еженедельная, тираж 100 тысяч
экз.), «Лазаревская газета» (частная, 2 раза в месяц, тираж 5500 экз.), «Лазоревский
меридиан» (частная, ежемесячная, тираж 10 тысяч экз.), «Ветеран юга России»
(частная, ежемесячная, тираж 10 тысяч экз.), «Газета «А» (частная, ежемесячная,
тираж 10 тысяч экз.), «Наш дом – Сочи» (частная, еженедельная, тираж 100 200
экз.), «Ведомости городского собрания» (частная, ежемесячная, тираж 1 тысяча
экз.). Таким образом, город Сочи сконцентрировал исключительно частные
газеты, которые снабжают население и общественно-политической информацией
и рекламой8. В последние несколько лет появились на Кубани корпоративные
издания. Предприятия нефтегазовой промышленности, энергетики, крупные
московские фирмы считают своим престижным долгом иметь в крае свои издания,
основное содержание которых – имидж руководства компаний. В содержательном
плане они малопривлекательны, круг их читателей незначителен.
2014 год для газет не только Краснодарского края, но и всей России, несет
новые сложности, в виде изменений в политике «Почты России». С 2008 по 2014
год государство перечисляло «Почте России» ежегодно по 3 миллиарда рублей
для поддержания приемлемой подписной цены на печатные СМИ. С нынешнего
года дотации отменяются и «Почта России» в одночасье должна стать рыночной
компанией»9 . «Почта России» является монополистом, альтернативы ей в крае
нет. Следовательно, ожидается резкое повышение подписной цены, а поскольку
в России и во всех ее регионах традиционная культура – это подписка на печатные
СМИ, - то будет резко снижено число реальных подписчиков, заплативших
Справочник средств массовой информации и полиграфических предприятий
Краснодарского края. Департамент по делам СМИ, печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций Краснодарского края, Краснодар, 2013.
9
Новая газета, «Блокада», №24, 05.03.2014.
8
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за выписанное издание, городские и районные власти уже не смогут в новых
условиях поддерживать газеты. Выход из такого положения прогнозируется
следующий: снижения количества сотрудников газет в два раза, выход газеты
не три раза в неделю, только один, увеличение рекламы в газете, но при
условии, что эта реклама еще и будет, поскольку рекламный рынок в крае уже
поделен. Тревожные перспективы у частных газет. К примеру, уже выставлен на
продажу мощный издательский дом «С легкой руки» (г.Новороссийск), который
издавал рекламные газеты, и обслуживал почти все побережье Краснодарского
края. Резко снизилось число регистраций новых изданий. Издательский,
газетный, журнальный бизнес становится экономически непривлекательным
и очень рискованным, поэтому уже в этом году ожидается появление новых
конфигураций на медийной картине юга России. Администрация края
начала продажу частным лицам периодических изданий, которые являются
ее собственностью. Уже проданы издательство «Периодика Кубани» и газета
«Новороссийский рабочий» (старейшая в крае), готовятся продажи газеты
«Прибой» в г.Геленджике и «Огни Кубани» в г.Кропоткине. Две последние
газеты продаются вместе с редакционными зданиями, которые очень старые,
но находятся в центре городов, что дает возможность владельцам на месте
этих редакций построить новые, но уже другого назначения здания. Передача
журналистским коллективам их газет и помещений администрацией края даже
не обсуждается, что вызывает глухое раздражение журналистов. Однако на
демонстративный протест журналисты не пойдут по ряду причин, среди которых
сложившаяся привычка к послушанию, почти пенсионный возраст редакторов
газет, отсутствие практики принимать самостоятельно решения. Таким образом,
продекларированная демократическая свобода средств массовой информации
на юге России, в частности, в Краснодарском крае, в реальности является квазисвободой, под полным контролем местной администрации.
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SOUTH RUSSIA – THE QUASI-DEMOCRATIC SITUATION OF THE PRESS
SUMMARY
The importance of the topics results from the strong relation between the general declaration of the freedom of the press and the emphasis of the local authorities that takes place
on media workers. We may call it as a tradition of hidden censorship of the local authorities. The article focus on the Krasnodar as a media space that stands out among the other
regions of Russia because of its geographical location and historical context. The overall situations relates to a multinational context. The vast number of news media makes the Krasnodar third media district, just after Moscow and St. Petersburg. The space created by state
media, local media, private media, media of political parties and advertising newspapers
is also supported by titles of diasporas (Armenian, Greek, Ukrainian, Polish, Adygean and
“Kuban Cossack News”). Moreover the district attracts because of the economical reasons
but the most dominant are the Moscow interests. The state authority and its agenda called
Department of Mass Media built on the south of Russia a specific ideological control area
that focuses on the usage of radio and TV. In fact the South of Russia is a complex region in
which mass media take part in providing the policy of stabilization.
KEY WORDS: Krasnodar, Media Space, Kuban Publicity, Olimpic Village Sochi, Kuban
Department of Media, Kuban politics Kuban Mass Media

Magdalena Boczkowska*

Spojrzenie reportera a spojrzenie fotografa.
O tomie Eli, Eli Wojciecha Tochmana
i Grzegorza Wełnickiego
W tomie reportaży Wojciecha Tochmana (premiera miała miejsce 9 października
2013 roku), zatytułowanym Eli, Eli, a opisującym Filipiny, znalazły się zdjęcia, których
autorem jest młody fotograf (rocznik 1986) Grzegorz Wełnicki. Po śmierci ojca wyjechał
on na Filipiny i zamieszkał u kobiety, która „staje się drzewem”1. Kilka zdjęć owej kobiety – Josephine Vergary – możemy obejrzeć w omawianej książce. To jej zdjęcie Mariusz
Szczygieł, jeden z szefów „Dużego Formatu”, wysłał Tochmanowi z tekstem „Niechętnie
bym to wypuścił do innej gazety. To materiał na Pulitzera” (s. 129). Autor Jakbyś kamień
jadła natychmiast skontaktował się z Moniką Sznajderman, szefową wydawnictwa Czarne, i tak narodził się pomysł na tę niezwykłą książkę. Vilém Flusser pisał bowiem, iż „fotografie są wszechobecne: w albumach, gazetach, książkach, na witrynach, plakatach, reklamówkach, opakowaniach”2, a „dla osoby, która naiwnie spogląda na fotografie, oznaczają
one coś zupełnie innego, a mianowicie stany rzeczy przychodzące ze świata i odciśnięte na
powierzchni. Dla tej osoby fotografie przedstawiają świat sam w sobie”3.
Wynalezienie fotografii, czyli specyficznego sposobu rysowania światłem4,
stało się poniekąd spełnieniem odwiecznego pragnienia ludzkości, które Faust
z dramatu Johanna Wolfganga Goethego wyraził słowami „chwilo, trwaj!”. Zdjęcie staje się „wiecznym teraz”, gdyż ze sfotografowaną osobą mamy kontakt poza
czasem i przestrzenią. Susan Sontag napisała, że fotografie „zamieniają przeszłość
w przedmiot czułego rozmarzenia”5. A zatem można powiedzieć, iż stanowią
swoistą anihilację chwili6. Warto jednakże pamiętać, że nie stają się one zapisem
dr; Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu.
W. Tochman, G. Wełnicki, Eli, Eli, Wołowiec 2013, s. 129. Wszystkie cytaty na podstawie tego
wydania. Numery stron podaję bezpośrednio w tekście.
2
V. Flusser, Ku filozofii fotografii. Wstęp P. Zawojski. Przeł. J. Maniecki, Katowice 2004, s. 43.
3
Tamże.
4
Słowo „fotografia” pochodzi z greckiego phōs – ‘światło’ oraz gráphō – ‘piszę’, graphein – ‘rysować,
pisać’. Oznacza zatem swoiste „rysowanie za pomocą światła”. Termin ten wprowadził J. Herschel na
określenie procesu dagerotypii stworzonej przez Williama Henry’ego F. Talbota w 1839 roku.
5
S. Sontag, O fotografii, przeł. S. Magala, Warszawa 1986, s. 70.
6
„Zastanówmy się najpierw, dlaczego w przypadku fotografii nie możemy mówić o całkowitej prezentacji.
Przypomnijmy, iż Husserlowskie wypełnienie sensu wymaga ujawnienia całości – rzeczy samej. Tymczasem
fotografia pokazuje zawsze i jedynie fragmenty, ułamki. Po drugie, aby doświadczyć całości, powinno się
zobaczyć, być tam i widzieć, jak całość się wypełnia. Fotografia dąży do punktu, który Husserl nazywa
*
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rzeczywistej przeszłości, ale raczej wyobrażeniem o owej rzeczywistości. Marianna Michałowska pyta:
Jaki czas rozpoznamy na znajdującym się przed nami zdjęciu? Czy dzisiejszy, kiedy
patrzymy na kawałek papieru fotograficznego? Czy też czas kiedyś? Nie wiemy, kiedy dane
zdjęcie zostało zrobione, w nieokreślonym kiedyś, jakiegoś dnia. Jeśli zaś nie możemy określić kiedyś, to nie wiemy również, czym jest teraz (podkr. M.M.)7.

Często „oglądanie zdjęć zamienia się w przechadzkę po ogrodzie o rozwidlających
się ścieżkach, gdzie nigdy nie wiadomo, dokąd się trafi”8. W Eli, Eli trafiamy na Filipiny,
a konkretnie do Manili. Widzimy życie ludzi w Onyksie – najbiedniejszej i najmroczniejszej z dzielnic miasta, oglądamy zdjęcia rodzin mieszkających na cmentarzach,
dzieci spędzających dzieciństwo w szafie albo bawiących się ludzkimi szczątkami, „kobietę-drzewo” upozowaną na Dziewczynę z perłą Johannesa Vermeera.
Fotografii jest w tomie siedemnaście (nie licząc okładki). Wszystkie właściwie są
potwierdzeniem klasycznej już teorii Rolanda Barthesa, dotyczącej punctum, czyli jakiegoś szczegółu przyciągającego uwagę, oraz studium, czyli dociekliwości – tego, co
odczuwamy wobec zdjęcia. Punctum elektryzuje, uderza oglądającego, nigdy nie jest
kodowane, jest „jakimś konkretnym przedmiotem. Ale przytoczyć przykłady punctum
to znaczy w pewnym sensie odsłonić się (podkr. R.B.)”9. „Punctum jest więc rodzajem
czegoś subtelnego spoza kadru, tak jakby obraz przerzucał pożądanie poza to, co sam
pozwala widzieć. Nie tylko w stronę reszty nagości, nie tylko do fanatyzmu jakiegoś
działania, ale do absolutnej doskonałości istoty, do połączonych ducha i ciała”10.
Od rzeczywistego ciała, które tu było, pobiegły promienie, które dotykają mnie – mnie,
który tu jestem [...], coś w rodzaju pępowiny łączyło ciało fotografowanej rzeczy z moim
spojrzeniem. Światło, chociaż niedotykalne, jest tutaj środowiskiem cielesnym, skórą, którą
dzielę z tym lub z tą, która była fotografowana11.
źródłowym (czyli do momentu doświadczenia). Ponieważ jednak jest zapośredniczona podwójnie: poprzez
maszynę i obraz, im bardziej zbliża się do tego punktu (pokazując coś, co bierzemy za przeszłość), tym szybciej
źródłowe doświadczenie jej umyka (bo przeszłość nie może stać się teraźniejszością). Czy to nie paradoks?
Fotografia, którą tylokrotnie oskarżano o zamrażanie obrazu, ujawnia tu zatem szczególną właściwość.
Podobnie jak pismo w interpretacji Derridy posiada przeciwstawne własności farmakonu: zatrzymując
czas, nie pokazuje jednego tylko momentu. Przyjmując, że czas w ludzkim doświadczaniu świata oznacza
niejednokrotnie w fotografii to samo, co pamięć, można wyrazić to inaczej: zdjęcie, zatrzymując pamięć,
jednocześnie ją unicestwia” [podkr. M.M.]. M. Michałowska, Niepewność przedstawienia. Od kamery
obskury do współczesnej fotografii, Kraków 2004, s. 199-200.
7
Tamże, s. 200.
8
Kontury fotografii. Z B. Mytych-Forajter i W. Forajterem rozmawia P. Bogalecki, „artPAPIER”
2007, nr 24.
9
R. Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, przeł. J. Trznadel, Warszawa 1996, s. 77.
10
Tamże, s. 102.
11
Tamże, s. 136-137.
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Tyle tylko, że zdjęcia nie ułatwiają dostępu do rzeczywistości, ale do jej obrazu.
Na fotografii Josephine (s. 116, zdjęcie to znalazło się również na okładce „Wysokich Obcasów” z 12 października 2013 roku) punctum stanowi bez wątpienia perła.
To ona przykuwa wzrok, na chwilę odwracając uwagę od innych „pereł” – czarnych
purchli, którymi pokryte jest całe ciało kobiety. Fotografię tę można różnie interpretować, niektórzy – jak między innymi Dorota Wodecka – zarzucają jej efekciarstwo,
twierdząc, że tak działa wpisywanie Ate Jo (Siostry Jo, tak mówią na nią mieszkańcy
Onyksu) „w nasz kulturowy kanon piękna”12, w końcu kobieta z obrazu Vermeera
jest ideałem piękna, urody, delikatności. Dla innych zdjęcia Josephine są „piękne,
wysmakowane. Wzruszające. Pełne szacunku [...] I upozowane, często w sposób
wręcz ostentacyjny [...]”, ale dzięki temu „nawet wynaturzone kalectwo zyskuje na
nich wartość estetyczną”13. Prawda zdjęcia zawarta jest więc zawsze w umyśle fotografa, ale jego kontekst potrafi zmienić tylko oglądający14. Dla jednego Josephine
jest piękna, dla innych – odrażająca. Fotografia ta została jednak zrobiona właśnie
dla niej, dla Ate Jo. Pierwszy raz w życiu mogła pozować do zdjęcia, mogła się ładnie
ubrać, poczuć się jak kobieta, jak piękna kobieta, przez chwilę stała się modelką. Ma
do tego prawo, choroba nie może jej tego prawa odebrać – podkreślają autorzy Eli,
Eli. O jej radości, poczuciu spełnienia, gdy dostała powiększoną fotografię, również
przeczytamy na końcu książki. Jedno jest jednak pewne, jak pisał Walter Benjamin,
fotografia nie tylko anihiluje chwilę, ale również „nasiąka” czasem i konkretnością
fotografowanych osób15. Zdjęcia „kobiety-drzewa” zapadają więc w pamięć mocniej niż najbardziej poruszający film dokumentalny16. W sumie w książce są trzy
fotografie kobiety (w „Wysokich Obcasach” jest jeszcze jedno zdjęcie – Josephine
śpiewająca, ma bowiem podobno piękny głos). Na pierwszej Jo jest razem z matką
nad brzegiem morza, stoi po kostki zanurzona w wodzie, z pięknym uśmiechem na
zniekształconej twarzy (s. 6–7). Znowu pierwszy raz. Pierwszy raz nad morzem. Na
drugim widzimy tylko stopę kobiety (s. 70–71), potwornie przerośniętą, pokrytą
purchlami. Właściwie na pierwszy rzut oka nie widać, że to w ogóle stopa. PrzypoJospehine z perłą. Z W. Tochmanem rozmawia D. Wodecka, „Wysokie Obcasy” 2013, nr 41 (z dn. 12.10.), s. 26.
K. Dunin: Łagodne, postkolonialne safari. „Krytyka Polityczna”, http://www.krytykapolityczna.pl/
artykuly/czytaj-dalej/20131017/dunin-lagodne-postkolonialne-safari [dostęp on line z dn. 17.10.2013].
14
M. Michałowska, Między chwilą a trwaniem o fotografii, duszy i diable, www.galeriaszara.
pl/?p=p_194, [dostęp on line z dn. 5.03.2008]. Zob. także: F. Soulages, Estetyka fotografii. Strata
i zysk, przeł. B. Mytych-Forajter i W. Forajter, Kraków 2007.
15
Zob. W. Benjamin, Mała historia fotografii, [w:] Twórca jako wytwórca, przeł. J. Sikorski, Poznań
1975. Por. T. Kaliściak, Fotografia a pożądanie – przyczynek do psychoanalitycznego ujęcia fotografii,
www.lacan.pl, [dostęp on line z dn. 4.03.2008 r.]. W tekście tym aura sfotografowanego, czyli dal
dzieląca oglądającego od obiektu, porównana zostaje do „obiektu a” w rozumieniu lacanowskim –
cząstkowego przedmiotu pożądania, który w rzeczywistości okazuje się niedostępny, nieosiągalny,
niewyrażalny i niemożliwy do przedstawienia.
16
Zob. S. Sontag, O fotografii..., s. 21. Por. A. Rouillé, Fotografia. Między dokumentem a sztuką
współczesną, przeł. O. Hedemann, Kraków 2007.
12
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mina nieco obrazki z filmu Davida Lyncha Człowiek Słoń. Po co robić takie zdjęcie?
– można by zapytać. Wełnicki twierdzi, broniąc siebie i zdjęcia, że „ta stopa jest
właśnie pokazana w sposób packhotowy, produktowy, by zmusić widza do zauważenia jej i do analizy. Nie uciekniemy wzrokiem”17. Musimy patrzeć, by zrozumieć.
Musimy patrzeć, by zauważyć. Od pięty zresztą wszystko się zaczęło, bo tam wyrósł
pierwszy pęcherz, pierwsza purchla.
Jednakże fotografie w Eli, Eli stanowią także swoisty rodzaj pamięci Tochmana
i Wełnickiego, mają widza uwrażliwić. Są pseudoobecnością – albo inaczej mówiąc,
wrażeniem obecności – i świadectwem nieobecności jednocześnie. To
cieniutka warstwa przestrzeni i czasu [...]. Aparat fotograficzny atomizuje rzeczywistość, poddaje ją manipulacji i zniekształca. Jest to wizja świata zaprzeczająca wzajemnym
związkom i ciągłości, otaczająca każdą chwilę nimbem tajemniczości. Każda fotografia jest
wieloznaczna: zobaczyć na niej coś – to znaczy znaleźć potencjalny przedmiot fascynacji18.

Wełnicki jest bez wątpienia zafascynowany fotografowanymi ludźmi. Poznaje ich,
próbuje zrozumieć, żyć jak oni, wśród nich, dopiero potem naciska przycisk migawki.
Będąc w Manili, Tochman i Wełnicki zdecydowali się wziąć udział w swoistym
„show” o nazwie True Manila. To specjalna wycieczka dla białych turystów do najbardziej niebezpiecznych slumsów Onyksu, organizowana przez niejakiego Edwina
N. Turyści spacerują loobanami, czyli wąskimi chodnikami mokrymi od uryny,
ciemnymi, brudnymi, zadaszonymi labiryntami i „oglądają biedaków, tak jak ogląda się nosorożce na safari albo dzikie koty”19, niczym w ludzkim zoo, jakby postkolonialne relacje dalej istniały. „True Manila polega [...] na patrzeniu. Pstryk! Pstryk!
Dostajemy od Edwina po kilka torebek z ryżem i ruszamy między nędzarzy” (s. 18).
True Manila ma nawet swój profil na Facebooku. Na dzień 24 listopada 2013 roku
lubi go 3028 osób z całego świata. Biali turyści w ray banach i z drogimi aparatami
robią zdjęcia nagich, chorych dzieci, każąc im pozować za coś do jedzenia lub nędzną monetę. Tochman pyta więc o etykę robienia tego typu fotografii i etykę pracy
fotoreportera jednocześnie.
Przyjrzyjmy się zatem na przykład fotografiom dzieci. Mały nagi chłopczyk leży
na jakieś dziwnej kracie, która okazuje się półką ze starej lodówki, spod kraty wygląda
mała dziewczynka (s. 12–13). To Pia i Buboy – rodzeństwo w wieku trzech i dwóch lat.
Z boku zdjęcia widzimy jeszcze punctum, kawałek dłoni prababci dzieci, która – mimo
Jedyne, co potrafię, to robić zdjęcia, więc krzyczę dzięki temu medium. Z G. Wełnickim rozmawia
L. Raś, http://www.wiadomosci24.pl/artykul/grzegorz_welnicki_jedyne_co_potrafie_to_robic_
zdjecia_wiec_krzycze_dzieki_temu_medium_287717.html [dostęp on line z dn. 15.11.2013].
18
S. Sontag, O fotografii..., s. 26.
19
Po naszemu: Pies cię trącał! Z W. Tochmanem rozmawia A. Sowińska, „Dwutygodnik” 2013,
nr 17, http://www.dwutygodnik.com/artykul/4788-po-naszemu-pies-cie-tracal.html [dostęp on line
z dn. 15.10.2013].
17
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że ma prawie osiemdziesiąt lat – opiekuje się nimi zamiast matki narkomanki. Dzieci
mieszkają w szafie, są chore20.
S’il vous plaît – nad jeszcze dychającym szkieletem nieokreślonej płci Francuz wciąż
myśli, że cały świat jest frankofoński.
Tome! – nad długowłosym mężczyzną turystka z Madrytu wierzy, że ponad sto lat po
odejściu Hiszpanów jej słowa są tu zrozumiałe.
Bitte schön! – Niemiec, ten to już przesadza.
Here you are – Anglik ma komfort, bo nikt już się nie zastanawia, dlaczego jego językiem porozumiewa się świat.
Spójrz na te małpki – mówi blondyn do blondyna. – Czekają na jedzenie.
Pia i Buboy. Siedzą nieruchomo na skrzynce przed swoim domem-szafą. W skrzynce
cztery kury, jedyne źródło ich utrzymania: za jajko można kupić ryż. Ktoś wyciąga banana,
małpki przecież lubią banany. Babcia obiera owoc, dzieli na pół i podaje dzieciom. Już wiemy, że nie ma tu matki ani ojca. Nikt o nic więcej nie pyta. I nikt nie widzi, jak dziewczynce
nagle okrągleją oczy. Są coraz większe i większe. Każdy koncentruje się na swoim aparacie,
iPhonie. Każdy chce złapać ostatnie tego dnia światło. Babcia ślepa, my ślepi, tylko Edwin
widzi, co się dzieje: łapie dziewczynkę gwałtownie i obraca ją do góry nogami. Pia się dusi.
I wypluwa calutką połówkę banana Edwinowi na dłoń. Umie połykać, ale nie umie gryźć.
Kto by się spodziewał!
Idziemy dalej! (s. 18)

Dzieci są niezwykle wdzięcznymi modelami. Garną się do białych turystów, pragnąc chwili uwagi. Ci przytulają je na tyle długo, by współtowarzysze mogli „cyknąć
sweet focię na fejsa”. I tyle. Idą dalej. „Bieda widziana z bliska. Ale przez szybę. Dosłownie i w przenośni. To szkło iPada. Pia już na facebooku, i Buboy, i czuwająca
dłoń babci. True Manila! Udostępnij! Skomentuj! Lubię to!” (s. 21).
Na kolejnym zdjęciu widzimy nagiego chłopczyka leżącego na nagrobku pod
krzyżem z głową Jezusa (s. 22). Obok puste słoiki, po zupie czy innych przetworach.
Dziecko jest w swoim domu, bo wraz z rodziną mieszka na cmentarzu w Makati21.
Na innej fotografii widzimy młodą parę – Fernanda i Maribel (s. 32–33) – oni też
mieszkają na cmentarzu, Fernando pracuje w junk shopie – handluje śmieciami.
Tak jak trzynastoletni Christian de Leon (s. 90), który wie, jak się ustawić, by wyszło idealne zdjęcie. Wełnickiemu pozuje niczym mały Hamlet, choć pojęcia nie
ma, kim był duński książę. Christian trzyma bowiem w ręku ludzką czaszkę, i to
z resztkami włosów.

Dzięki zbiórce pieniędzy zorganizowanej przez Tochmana i Wełnickiego udało się postawić
dzieciom nowy dom, część pieniędzy przeznaczyć na ich leczenie, a także zrobić nowy dach w domu
Josephine.
21
Filmowy reportaż o filipińskich rodzinach mieszkających na cmentarzach nakręciła Martyna
Wojciechowska w cyklu Kobieta na krańcach świata.
20
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Fotograf się waha: upomnieć dzieciaka czy robić zdjęcia dalej? Migawka [...] Nagle
[dziecko – przyp. M.B.] wyrywa ząb z górnej żuchwy i efektownie pstryka nim z palców.
Tego, kurwa, chcecie? Pieprzy zakazy starych. Trzyma brudną czaszkę z włosami. Niczego
się nie boi. Ani mar cmentarnych, ani trupiej zarazy. Sra na nie codziennie pod murem,
szcza gdzie popadnie, czego ma się bać?
Może na coś liczy?
Może na nic. Cieszy się tym, w czym bierze udział?
Fotograf i pomocnik są zadowoleni, jest zdjęcie! Christian odkłada czaszkę. Szuka mydła. Szoruje dłonie. Palec za palcem, minuta za minutą. Opłukuje ręce, wylewa z miednicy
brudy, nalewa czystą wodę, znowu mydli palce. I fotografowi każe się myć. Pilnuje, by zrobił to dokładnie. Zmienia mu wodę. Bez uśmiechu, jakby wiedział, że tego, co zrobił, nie
zmyje nigdy. (s. 94)

I jeszcze jedna fotografia (s. 40). „Powód zdjęcia: blizna na ciele dziecka” (s. 41). To
mały nagi chłopczyk, Rogellio Liantada, który „patrzy [...] prosto w obiektyw: dumnie,
bez uśmiechu, samotnie. O tę samotność panu chodziło? Lekkie doświetlenie z prawej.
Gotowe. Wszystko trwa dwadzieścia minut. Good boy! Jest wolny. Wybiega na ulicę.
Dobre zdjęcie”. (s. 45).
Zdjęcia Grzegorza Wełnickiego porażają. Mimo młodego wieku, fotograf ma już
na koncie liczne znaczące nagrody, by wspomnieć o pierwszym miejscu za reportaż
Into the Wild (kategoria „Ludzie”) w konkursie Newsreportaż organizowanym przez
Newsweek Polish Photo Contest w 2009 roku czy drugim miejscu w konkursie BZ
WBK Press Foto za zdjęcie Adapt 2 Evolve (kategoria „Portrety”) w 2012 roku. Miał
też liczne wystawy, między innymi: Śniłem sen o wolności w Krakowie, Angel Dreams w Łodzi i Warszawie, Tribute to polish fashion w Warszawie czy właśnie Eli, Eli
w warszawskim Faktycznym Domu Kultury w 2013 roku. Jego zdjęcia można oglądać
również na stronie internetowej pod adresem grzegorzwelnicki.com. W listopadzie
2013 roku wziął udział w spotkaniu poświęconym właśnie etyce pracy fotoreportera22. Mówił potem w wywiadzie udzielonym Lidii Raś: „Jedyne, co potrafię, to robić
zdjęcia, więc krzyczę dzięki temu medium”23. I rzeczywiście, zdjęcia Wełnickiego są
krzykiem, ale nie krzykiem rozpaczy. Są wołaniem o uwagę, o empatię, o włączenie
emocji, są skonfrontowaniem wyznawanych wartości z prawdą i pisarstwem non-fiction. Są prośbą o zobaczenie, a nie tylko patrzenie, bo sam Wełnicki widzi, a nie tylko
patrzy.
Mój projekt jest połączeniem kilku rodzajów fotografii. Nie jest to reportaż, nie jest
to też czysty dokument. Jest za to trochę fotografii artystycznej, inscenizowanej, portretu klasycznego. Takie różnorodne zdjęcia są potrzebne, by scalić zdarzenia w jedną opowieść. Owszem, robię ukłon w stronę reportażu zdjęciem, które książkę otwiera, czyli
Spotkanie odbyło się 9 listopada w Collegium Artis. Wzięli w nim udział Wełnicki i Wojciech
Grzędziński. Odbył się wówczas także i pokaz filmu War Photographer.
23
Jedyne, co potrafię, to robić zdjęcia...
22
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panoramą Onyksu, by określić miejsce akcji. Ale nawet to zdjęcie jest utrzymane w specyficznym klimacie. Dzięki flarze wpadającej w obiektyw, zdjęcie jest miękkie, ciepłe,
przyjemne i właściwie nie do końca wiemy, w jaki świat nas wprowadzi. Razem z Tochmanem dawkujemy emocje. Staraliśmy się układać te zdjęcia tak, by bardzo mocne obrazy przeplatały się z pięknie łagodnymi, takimi jak choćby zdjęcie Josephine z mamą
w morzu. Nie chcieliśmy przypinać widza do ściany, ale chcieliśmy wywołać emocje24.

Kolejną wielką zaletą prac Wełnickiego jest autentyzm i brak przymusu. Sam
przyznaje, że na przykład w ciągu dwóch lat spędzonych na Filipinach zrobił tylko osiemnaście zdjęć. Nie czuje bowiem przymusu ich robienia. Woli rozmawiać
z ludźmi, poznawać ich historie, ich obyczaje, kulturę, wartości. Wspólnie ze swoimi bohaterami decyduje o zrobieniu zdjęcia. Dzięki temu jego prace są bardziej
autentyczne i zmuszające do refleksji. Jak napisała Susan Sontag, „zbierać fotografie
– to zbierać świat”25. Grzegorz Wełnicki gromadzi historie, by pokazać je innym.
Jeden świat pokazuje w innym świecie, mimo że to ten sam świat.
Zdjęcia uzupełniane są tekstem Tochmana, uznanego już reportażysty, autora
takich prac jak między innymi: Jakbyś kamień jadła (o Bośni), Córeńka (o poszukiwaniach dziennikarki „Gazety Wyborczej”, Beaty Pawlak, po ataku terrorystycznym na Bali) czy Dzisiaj narysujemy śmierć (o ludobójstwie w Rwandzie). Był także
dwukrotnym finalistą Nagrody Literackiej Nike (w 2001 i 2004 roku), zwycięzcą
Poznańskiego Przeglądu Nowości Wydawniczych „Książka Jesieni 2007”, otrzymał
również nominację do nagrody im. Dariusza Fikusa (2002) oraz do MediaTORów
2009 w kategorii AuTORytet. Razem z Mariuszem Szczygłem i Pawłem Goźlińskim
założył Instytut Reportażu, w którym wykłada w Polskiej Szkole Reportażu.
Eli, Eli jest jednakże tomem niezwykłym w dorobku Tochmana, bo tomem autotematycznym, jest metareportażem26. W „Książkach w Tygodniku”, dodatku do
Tamże.
S. Sontag, O fotografii..., s. 7.
26
O cechach reportażu jako gatunku pisał m.in. K. Wolny-Zmorzyński, wyróżniając: „1. Wybór
aktualnego, ważkiego tematu – problemu, sprawy, a w odniesieniu do historycznych tematów
odkrycie nowych dokumentów rzucających światło na przedstawione wydarzenia; 2. proces
zbierania materiałów – dokumentów, ustalenie faktów, spotkania z ludźmi w terenie, w ich
środowisku lub organizowanie spotkań z nimi w naturalnym środowisku reportera; 3. literacka
forma opracowania zebranych dokumentów (ustalonych faktów), owa literacka forma zawiera
w sobie następujące elementy: stosowanie środków artystycznych właściwych dla wypowiedzi
literackiej, zachowanie klimatu i kolorytu sprawy w celu odtworzenia atmosfery specyficznej dla
danego środowiska, wzięcie pod uwagę argumentów obu stron spornych i wydobycie ich przy
pomocy form podawczych: dialogów, monologów, relacji, prezentacji, przytaczania sądów, opinii,
głosów w dyskusji, itp., cytowanie materiału dokumentalnego (dowodowego), charakterystyka
postaci (portret), charakterystyka środowiska społecznego, naturalnego, kolorytu miejsca i czasu
(czasoprzestrzeń), wplatanie małych form literackich – tekstów w tekście (opowiadań, gawęd,
pieśni, przysłów, itp.), włączenie tekstów dokumentalnych, fragmentów listów, dzienników,
pamiętników, akt urzędowych, sprawozdań, itp., relacja reportera jako obserwatora, uczestnika
24
25
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„Tygodnika Powszechnego”, Małgorzata Szczurek napisała, że Tochman dokonuje
tu symbolicznego zabójstwa gatunku. Tego gatunku, który niegdyś krytyka literacka nazywała „bękartem literatury pięknej i brukowej popołudniówki”. „Bez reportażowania, tzn. bez gromadzenia (dla opracowanego podmiotu) merytorycznie
ważnego materiału, nie ma mowy o duchowym opracowaniu jakiegoś tematu [...]
Każdy pisarz, także nierealista, potrzebuje studiów środowiska, a każde studium
środowiska jest reportażem”27. Tym razem autor Bóg zapłać pokazuje, w jaki sposób pisze, w jaki sposób dokumentuje, jak pracuje. Jego teksty w Eli, Eli są niczym
reporterskie eseje, ale to także ekfrazy stanowiące podpisy do zdjęć. Autorzy mieli
bowiem pewien układ: Tochman nie wypowiadał się na temat fotografii w trakcie
ich robienia, a Wełnicki nie ingerował w teksty, mimo że część z nich dotyczy go
bezpośrednio. Dzięki takiemu podziałowi obowiązków dostajemy spójną całość,
gdyż teksty wpływają na odbiór zdjęć, a zdjęcia na zrozumienie tekstów.
Reporter musi być zainteresowany ludzkimi historiami. Musi patrzeć i słuchać
jak fotograf. Tyle tylko, że może coś zmienić, choćby imiona bohaterów, lepi ich życie, składa z opowiedzianych fragmentów, scala. Fotograf pokazuje czystą prawdę,
bo twarzy na zdjęciach zmienić nie może, ale historię opowiadają tu sami sfotografowani ludzie – swoimi bliznami, minami, pozami, oczami. W zawód reportera
wpisana jest zdrada, powiada Wojciech Jagielski w Nocnych wędrowcach28. „Czytelnicy lubią w reporterach widzieć zbawców świata. Reporterzy zwykle nie sprzeciwiają się tym wyobrażeniom: zło trzeba nazywać po imieniu, mówią, zło trzeba
piętnować, pokazując zło, pomagamy ludziom!” (s. 114) – pisze Tochman, zastanawiając się nad moralnością płacenia za usłyszane historie, za odkryte opowieści.
Uważa, że reporter – jako autor non-fiction – kolonizuje dusze swych bohaterów,
by odebrać im to, co najcenniejsze – ich life story. Warto jednak zauważyć, że słowo „fikcja” pochodzi od łacińskiego czasownika „fingere” oznaczającego tyle co
„formować, tworzyć”, a słowo „informacja” od „informare”, czyli „nadawać czemuś
kształt”. Pisarstwo non-fiction można by więc potraktować oczywiście jako przede
wszystkim formowanie faktów, ale także nadawanie im sensu również w literackim,
a więc fikcyjnym, wymiarze. Prawdziwy reporter działa bowiem przede wszystkim
intencjonalnie. Jest przy tym
[...] niewolnikiem ludzi, może zrobić tylko tyle, na ile mu ludzie pozwolą. Reporter jest
wydarzeń, świadka, czy rekonstruktora ich przebiegu, opis podróży, sytuacji, oddanie autentycznego
klimatu spotkania, zrelacjonowanie i prezentacja rozmowy lub na jej podstawie historii wydarzeń
i ich skutków, ewentualny komentarz (niekonieczny, bo sam układ materiału i dialogi powinny
wystarczająco oddać klimat przedstawianej sprawy i oczywistość racji spornych stron”. Zob. Tenże:
Reportaż – jak go napisać?, Rzeszów 1995, s. 32-33.
27
E.E. Kisch, Wesen des Reporters. „Das Literarische Echo” 1918, nr 8. Cyt. za: K. Wolny-Zmorzyński,
A. Kaliszewski, W. Furman, Gatunki dziennikarskie: teoria, praktyka, język, Warszawa 2006, s. 57.
28
Zob. W. Jagielski, Nocni wędrowcy, Warszawa 2009.
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kompletnie ubezwłasnowolniony. Bo jeżeli się z kimś spotykam i wiem, że będę rozmawiał
z tym człowiekiem tylko godzinę w życiu [...], to muszę mieć świadomość, że jestem na niego skazany. Powie tylko tyle, ile zechce mi powiedzieć. Wiem, że sukces zależy od sposobu,
w jaki nawiążę kontakt29.

Tochman krytykuje samego siebie, Wełnickiego, zawód reportera, zawód fotografa. Podważa sens ich pracy, bycia na Filipinach, w Manili, ale jest to krytyka
niezwykle konstruktywna. Tochman drąży to, co pokazują zdjęcia, to, co widzi na
loobanach, to, co słyszy od mieszkańców Onyksu. Często zastanawia się, co da tym
ludziom ich uwaga, albo raczej, jak ich uwaga może im zaszkodzić. Na przykład
przez jedno ze zdjęć (s. 86) Chińczyk Mariano stracił dach nad głową. Przez zdjęcie
czy raczej „przez fotografa, który je zrobił. I przez tego jego kolegę, co mu trzyma
ledowe lampy, ciągle pyta i strzyże uszami”? (s. 88)
Dylematów moralnych jest w Eli, Eli bardzo dużo. Ale i dużo jest ich w zawodzie reportera. Wszyscy znamy na przykład historię Kevina Cartera. Jego zdjęcie,
na którym sęp skrada się za głodującym i umierającym dzieckiem, oglądał cały
świat. Sudańska dziewczynka szła do punktu żywnościowego, była przerażająco
wychudzona, widać jej było żebra i nieproporcjonalnie dużą główkę. W pewnym
momencie przykucnęła na środku wypalonej słońcem łąki, za nią skradał się sęp.
Carter z aparatem przy twarzy czekał aż sęp, szykując się do ataku, rozłoży skrzydła. Po dwudziestu minutach nie wytrzymał napięcia i zrobił mniej efektowną fotografię, niż planował. Działo się to 11 marca 1993 roku. Fotografia została opublikowana, od razu pojawiły się pytania, dlaczego nie odgonił ptaka od razu, co
stało się z dziewczynką – fotograf twierdził, że przegonił ptaka, a dziecko poszło
dalej. Ponad rok później, w maju 1994 roku, za fotografię dziewczynki z Sudanu
i sępa Carter otrzymał nagrodę Pulitzera. Jednak 27 lipca 1994 roku ciało Cartera
odnaleziono w jego pick-upie. Popełnił samobójstwo, zatruwając się toksycznymi
gazami. Miał 33 lata, osierocił córkę. Napisał kilka pożegnalnych słów do rodziny.
Właśnie takie aspekty pracy reportera i fotoreportera roztrząsa Tochman. Wie, że
w jego zawód, jak w żaden inny, wpisany jest widok ludzkiego cierpienia, na który
powinno się uodpornić, jeśli chce się w tym zawodzie przetrwać. Pyta także o to,
gdzie przebiega linia, za którą reporter przestaje być obserwatorem akcji i staje się
jej uczestnikiem. Kim był Carter? Kim w Manili są Tochman i Wełnicki? Owa linia
jest bardzo cienka i łatwo ją przekroczyć.
Amerykański psychiatra, Anthony Feinstein, w książce zatytułowanej Journalists Under Fire: The Psychological Hazards of Covering War z 2006 roku przedstawił
wyniki badań nad psychologicznymi efektami pracy jako reporter wojenny. Według
niego, ludzie relacjonujący konflikty, ale także ci opisujący najbiedniejsze regiony
świata, bardzo często cierpią na depresję, uzależnienia, napady agresji, retrospekcje,
nadmierną czujność, problemy ze snem, nieufność wobec innych. Sam Wełnicki
29

R. Kapuściński, Autoportret reportera. Wybór i wstęp K. Strączek, Kraków 2003, s. 59-60.
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przyznaje zresztą w wywiadach, że miewa problemy z zasypianiem i cierpi na koszmary senne. To jest cena, jaką reportażyści płacą za prawdę, którą chcą pokazać
światu. Czytelnik takiej ceny płacić nie musi.
„Ojcze, mój ojcze, czemuś mnie opuścił?”, „Eli, eli lama sabachtani?”, od którego
wziął się tytuł tomu, było wołaniem ogromnej samotności Jezusa. Eli, Eli Wojciecha
Tochmana i Grzegorza Wełnickiego jest wołaniem o uwagę. O nic więcej. Tylko
o zwykłą, ludzką uwagę, do której coraz mniej jesteśmy zdolni.
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Ewa Stasiak-Jazukiewicz, Zmiana
paradygmatu? Niemiecki system medialny, Wydawnictwo ASPRA-JR, Warszawa
2013, ss. 240.
ISBN 978-83-7545-447-5
Funkcjonowanie systemu medialnego
w Republice Federalnej Niemiec było do
tej pory rozpatrywane w polskiej literaturze
medioznawczej jedynie w formie artykułów
pomieszczonych w pracach zbiorowych1
lub monograficznych2, bądź też w postaci opracowań książkowych omawiających
tylko fragmenty tego systemu3. PrzyglądaChodzi tu o następujące artykuły z prac
zbiorowych: E. Stasiak-Jazukiewicz, Niemcy, [w:]
J. Adamowski, B. Golka, E. Stasiak-Jazukiewicz,
Wybrane zagraniczne systemy informacji masowej,
Warszawa 1996, s. 107-141; E. Stasiak-Jazukiewicz,
Media w niemieckim systemie politycznym, [w:]
Współczesne Niemcy, red. K.A. Wojtaszczyk,
Warszawa 1999, s. 53-61; A. Hess, Tańcowały
dwa Michały... Podobieństwa, różnice i wzajemne
przenikanie rynków medialnych Niemiec i Austrii,
[w:] Media a integracja europejska, red. T.
Sasińska-Klas, A. Hess, Kraków 2004, s. 8194; B. Ociepka, System medialny Niemiec, [w:]
Wybrane zagraniczne systemy medialne, red. J.W.
Adamowski, Warszawa 2009, s. 87-128; E. StasiakJazukiewicz, Uwarunkowania rozwoju mediów
elektronicznych w Niemczech (s. 249-271) oraz
K.W. Janoś, Rynek prasy codziennej w Republice
Federalnej Niemiec (s. 229-248) [w:] Systemy
medialne w XXI wieku. Wspólne czy różne drogi
rozwoju?, red. J.W. Adamowski, A. Jaskiernia,
Warszawa 2012.
2
Mam na uwadze artykuł pt. Republika
Federalna Niemiec w książce Romana
Bartoszcze Prasa, radio i telewizja w krajach Unii
Europejskiej, Kraków 1997 (s. 67-102).
3
Rzecz dotyczy następujących opracowań:
E. Stasiak-Jazukiewicz, Informacja masowa
1

jąc się tym publikacjom łatwo zauważyć,
że autorem najczęściej poruszającym tematykę niemieckich mediów masowych jest
Ewa Stasiak-Jazukiewicz, od lat związana
z Wydziałem Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Nic więc dziwnego, że to ona właśnie podjęła jako pierwsza próbę monograficznego
ujęcia niemieckiego systemu medialnego,
ujęcia – dodajmy – mającego ambicje nakreślenia syntetycznego i wieloaspektowego
obrazu omawianej problematyki.
Główny zamiar badawczy pracy stanowi w opinii autorki „diagnoza kondycji
niemieckiego systemu medialnego”, jednego z największych we współczesnej Europie.
W stawianiu tej diagnozy wzięto pod uwagę przede wszystkim te czynniki i zjawiska,
które są efektem procesu fragmentaryzacji
zmieniającego komunikowanie masowe
w XXI stuleciu. Fragmentaryzacja przeobraża bowiem społeczny status mediów
masowych, dziennikarzy, odbiorców, rodzi
konieczność przyjęcia nowych rozwiązań
prawnych i instytucjonalnych, wskazuje na
potrzebę rewizji wielu dotychczasowych
paradygmatów komunikowania masowego.
Jako metodologiczną podstawę swoich
rozważań przyjmuje autorka metodę analizy systemowej, umożliwiającej „charakterystykę poszczególnych mediów, wskazanie
ich wzajemnych powiązań i zależności od
w polityce zagranicznej Niemiec, Warszawa 1999;
Z. Oniszczuk, Kształtowanie się polityki medialnej
(Medienpolitik) rządu RFN w latach 1949-1989,
Katowice 2002; B. Ociepka, J. Woźna, Niemiecki
wydawca – polski czytelnik. Prasa niemieckich
wydawców w debacie publicznej, Wrocław 2009;
A. Szymańska, Medialne fiasko zjednoczenia?
Media opiniotwórcze w sytuacji przełomu
politycznego na przykładzie niemieckiego
zjednoczenia, Kraków 2010; M. Maliszewski,
Deutsche Welle w systemie medialnym Republiki
Federalnej Niemiec, Warszawa 2012.
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warunków społecznych”. Metoda ta pozwala
również na określenie czynników, kierunku
i prawidłowości zmian dokonujących się zarówno w obrębie poszczególnych mediów,
jak i w całym systemie medialnym. Zmiany
te są przy tym rozpatrywane pod kątem ich
funkcjonalności i dysfunkcjonalności, co
zwiększa potencjał poznawczy analizy.
Wykorzystanie walorów analizy systemowej łączy się jednak z właściwym doborem kategorii analitycznych. W tym wypadku autorka odwołała się do ustaleń Daniela
Hallina i Paolo Manciniego zawartych w pracy Systemy medialne. Trzy modele mediów
i polityki w ujęciu porównawczym (Kraków
2007) i uwzględniła szereg czynników i uwarunkowań funkcjonowania mediów masowych. Do najważniejszych należy zaliczyć:
− wielkość rynku medialnego i występujące w jego ramach stosunki własnościowe;
−
społeczny, prawny i etyczny wymiar zawodu dziennikarza;
−
kształt i kierunki zmian regulacji
prawnych dotyczących mediów masowych;
− struktura organizacyjna i programowa nadawców publicznych;
− rozwój mediów alternatywnych,
mniejszościowych i tworzonych przez różne instytucje PR;
− realizacja głównych funkcji mediów masowych: informacyjnej, kontrolnej
i organizatora debaty publicznej;
− przeobrażenia w funkcjonowaniu
mediów i w postawach ich odbiorców spowodowane głównie procesami konwergencji
i tabloidyzacji komunikowania masowego.
Przytoczone kategorie analizy systemowej, odznaczające się zauważalną wielowymiarowością, przekonują zatem o wyjątkowej skali wysiłku badawczego podjętego
przez autorkę.
Na konto plusów pracy zapisać także
należy jej przejrzystą strukturę tematyczną.
Książka składa się bowiem z pięciu rozdzia-
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łów tworzących swoistą paletę najważniejszych problemów niemieckiego systemu
medialnego. I tak, pierwszy z rozdziałów
zajmuje się prawno-organizacyjnymi podstawami tego systemu, a w szczególności
konstytucyjną zasadą wolności słowa, która w odniesieniu do mediów niemieckich
sprowadza się do prawnej regulacji trzech
kategorii: wolności wypowiedzi, wolności
słowa i prawa do informacji. Autorka akcentuje pewną inercję niemieckiego prawa
medialnego, które w niewystarczającym
stopniu uwzględnia skutki procesu fragmentaryzacji i odznacza się niskim poziomem restrykcyjności. Uzupełnieniem tej
części rozważań jest podrozdział omawiający postulaty i oczekiwania teoretyków
i polityków wobec roli mediów masowych
w stabilizowaniu ustroju demokratycznego.
Rozdział drugi z kolei rozpatruje różne
aspekty przemian w zawodzie dziennikarza
w RFN. Punktem wyjścia dociekań w tej
kwestii jest zaakcentowanie braku jednolitej
i powszechnej definicji zawodu, co pociąga
za sobą rozmaite interpretacje jego paradygmatów, a w ślad za tym różnorodne rozwiązania formalnoprawne. Wśród dziennikarzy
niemieckich aż 36% nie jest związanych żadną umową (tzw. freelancerzy), a spora część
pracuje na ryczałt lub umowę-zlecenie. Powoduje to brak poczucia stabilizacji zawodowej i negatywnie rzutuje na ich niezależność.
Prymat kryteriów ekonomicznych obniża
jakość pracy dziennikarskiej, stąd też ważna
rola organizacji zawodowych dziennikarzy,
dbających różnymi sposobami o standardy
zawodowe (nagrody środowiskowe, projekty
regulacji prawnych, kursy).
W trzecim rozdziale, najskromniejszym objętościowo, skoncentrowano się
na opisie zjawisk związanych z rynkiem
prasy w Niemczech. Najbardziej zauważalne z nich to kryzys ekonomiczny prasy
codziennej powiązany ze spadkiem czytel-
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nictwa dzienników i poszukiwaniem nowego modelu przedsiębiorstwa prasowego.
Jednocześnie rynek czasopism odznacza
się względną stabilizacją i stosunkowo nieznacznym spadkiem nakładów. Co istotne
– w RFN nie występuje wyraźna tendencja
odchodzenia od papierowych wydań prasy.
Najobszerniejszy rozdział czwarty poświęcony jest natomiast mediom elektronicznym, a szczególnie publicznym nadawcom telewizyjnym i radiowym. Ich kondycja ukazana jest przez pryzmat ich struktury
organizacyjnej i programowej, stosowanych
technik transmisji czy źródeł finansowania.
Nieco po macoszemu są niestety potraktowani w tym rozdziale nadawcy społeczni
i prywatni, będący w Niemczech (zwłaszcza
ci drudzy) silną konkurencją mediów publicznych, co potwierdza analiza ich pozycji
na rynku reklamowym i w odbiorze społecznym. Ważnym skutkiem fragmentaryzacji mediów audiowizualnych jest w opinii
autorki zmniejszenie się widowni programów uniwersalnych na rzecz kanałów tematycznych.
Ostatni rozdział pracy podejmuje zagadnienia dotyczące rozwoju nowych mediów.
Zwraca on przede wszystkim uwagę na rosnącą aktywność mediów tradycyjnych w internecie, wzrost znaczenia treści tworzonych
przez samych internautów, popularność blogosfery i mediów społecznościowych.
Ważnym elementem wieńczącym pracę
Ewy Stasiak-Jazukiewicz jest podsumowanie, w którym autorka podkreśla najbardziej
charakterystyczne cechy współczesnego
etapu rozwojowego niemieckiego systemu
medialnego. W jej przekonaniu znajduje się
on „w fazie głębokich przemian”, spowodowanych trzema podstawowymi czynnikami:
fragmentaryzacją mediów, tabloidyzacją
i szerokim upowszechnieniem nowych mediów. Odnotowane w książce przeobrażenia
mają charakter wielowymiarowy i prowa-
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dzą do „reorganizacji strukturalnej i funkcjonalnej całego systemu medialnego”. Dynamiczny i otwarty charakter tego systemu
sprawia, że jest on zdolny do adaptacji do
nowych warunków swojego funkcjonowania. Natomiast jego największą słabością
jest brak istotnych regulacji prawnych, dostosowujących przepisy do zmienionych
i zmieniających się warunków funkcjonowania niemieckich mediów masowych.
Wśród nich autorka akcentuje przekształcenia w samych mediach masowych (zmiany organizacji pracy, statusu dziennikarza,
zawartości przekazów i form komunikowania się), pojawienie się nowych podmiotów
medialnych (administracja państwowa,
partie polityczne, organizacje społeczne,
środowiska użytkowników), zmianę kultury użytkowania mediów (wzrost znaczenia
nowych mediów kosztem zmniejszenia się
roli mediów tradycyjnych, fragmentaryzacja publiczności i przyrost jej medialnej aktywności).
Dla pozytywnej oceny pracy naukowej
istotne znaczenie ma jednak nie tylko poziom i ilość zawartych w niej spostrzeżeń
i refleksji, ale także jej baza źródłowa oraz
aktualność i wartość poznawcza wykorzystanych danych statystycznych. I z tego
punktu widzenia recenzowana książka spełnia standardowe wymagania. Oznacza to, że
polska literatura medioznawcza wzbogaciła
się o cenną pozycję, wypełniającą z powodzeniem istniejącą do tej pory lukę.
Zbigniew Oniszczuk
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Konferencja naukowa „Współczesne
media. Medialny obraz świata”.
UMCS, Lublin, 10-11 kwietnia 2014 r.
Zakład Dziennikarstwa Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
był organizatorem tradycyjnej dwudniowej
konferencji medioznawczej pt. „Współczesne
media. Medialny obraz świata”. Konferencja
była już szóstą z kolei. W poprzednich latach
konwersatoria były poświęcone następującym
problemom szczegółowym: „Status, aksjologia, funkcjonowanie” (2009), „Wolne media” (2010), „Kryzys w mediach” (2011), „Język mediów” (2012), „Wartości w mediach”
(2013). Ze wszystkich konferencji ukazały się
publikacje książkowe zrealizowane przez Wydawnictwo UMCS. Honorowy patronat sprawował Rektor UMCS prof. dr hab. Stanisław
Michałowski. UMCS obchodzi 70-lecie istnienia, 10 lat prowadzony jest kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna. W tym roku
wygłoszono 57 referatów. Oprócz sesji plenarnej (5 referatów) dyskutowano w sekcjach
problemowych poświęconych analizie studiów przypadków, starym i nowym formom
obrazów świata, mechanizmom konstruowania, metodom badania, konsekwencjom
społecznym i kulturowym, konsekwencjom
medialnego obrazu świata w Internecie oraz
marketingowi, promocji i reklamie. Referenci
reprezentowali różne uczelnie wyższe i ośrodki naukowe w tym: UMCS, UŚ, KUL, UP JP
II, AGH, UJ, UW, URz, PWSW Przemyśl, UZ,
UWr, PŚ, UMK, Ambasadę Królestwa Niderlandów, WWSH im. B. Prusa, WSZOP – Katowice, UKW. To szerokie spectrum świadczy
o dużym zainteresowaniu konferencją w kraju
i jednocześnie trafnym doborze tematyki.
Obrady plenarne prowadzone przez
prof. dr. hab. Włodzimierza Micha otworzył
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referat prof. dr. hab. Stanisława Michalczyka
(UŚ) pt. „Konstruktywizm jako teoria mediów”. Przedstawiono w nim teoretyczną wykładnię szerokiego problemu konstruowania
rzeczywistości przez media i relacji: rzeczywistość realna – rzeczywistość medialna.
Prof. dr hab. Ryszard Tokarski (UMCS) w referacie pt. „Skrypty w językowym i tekstowym obrazie świata” analizował językowe
uwarunkowania medialnej konstrukcji rzeczywistości. Z kolei dr hab. Jan Pleszczyński
(UMCS) („Medialność: światoobrazy, obrazy
świata i wizje świata”) skupił się na uwarunkowaniach aksjologicznych, filozoficznych
i praktycznych procesów konstrukcji obrazów świata w mediach. Ks. dr hab. prof. UP
JP II Michał Drożdż w referacie pt. „Etyka
sztucznych światów. Etyczne uwarunkowania medialnego kreowania rzeczywistości”
nawiązywał do konstruktywizmu, akcentując jego wymiary etyczne w kontekście recepcji treści medialnych przez publiczność.
Część plenarną zakończył referat dr. Piotra
Wiśniewskiego (KUL) pt. „Medialny obraz świata w założeniach ustawodawczych.
Aspekt teoretyczny. Zagadnienia wybrane”.
Referent koncentrował się głównie na prawnych wymiarach medialnego procesu konstruowania rzeczywistości.
10 kwietnia w Sekcji A („Studium
przypadku”) wygłoszono 13 referatów.
Dr hab. prof. AGH Ignacy Fiut przedstawił
obraz świata w polskiej prasie bezpłatnej. Dr
Anna M. Pycha (WWSH im. B. Prusa) oraz
dr Katarzyna Brzoza (UŚ) przedstawiły wyniki badań zawartości polskich telewizyjnych
serwisów informacyjnych. Mimo niezależnie
prowadzonych analiz wyniki okazały się w dużym stopniu zbieżne. Dr Małgorzata Adamik-Szysiak (UMCS) przedstawiła obraz polityków w polskich programach informacyjnych,
a dr Małgorzata Winiarska-Brodowska (UJ)
zajęła się medialnym obrazem relacji polsko-niemieckich. Historyczno-medioznawczy
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charakter miał referat prof. dr hab. Ewy Maj
(UMCS) pt. „Ekskluzywny, elitarny, wyjątkowy, czyli obraz narodu w prasie neoendeckiej”.
Referaty były zatem swego rodzaju uszczegółowieniem i konkretyzacją myśli i idei wygłaszanych na obradach plenarnych.
W Sekcji B („Stare i nowe formy – stare
i nowe obrazy świata”) dominowały referaty
poświęcone internetowi oraz telewizji. Analizowano m.in. charakter „przyjaźni wirtualnej”
(dr Maria Krauz – URz), problem ACTA (dr
Jakub Nowak – UMCS), czy legendy miejskie
w internecie (mgr Krzysztof Piskorz). Spośród referatów „telewizyjnych” na odnotowanie zasługują wystąpienia dr. Wojciecha Magusia (UMCS) „Political fiction jako źródło
wiedzy o polityce”, mgr Pauliny Woźniak-Chojnackiej (UZ) „Bollywood, czyli uroczy
świat kina indyjskiego – utopia czy rzeczywistość”, czy też mgr Magdaleny Sitek (UWr)
„Wpływ Teda Turnera na wizerunek Organizacji Narodów Zjednoczonych w CNN”.
Obrady w Sekcji C dotyczyły mechanizmów konstruowania obrazów medialnych
oraz metod badania zjawisk. Dr Grzegorz Ptaszek (AGH) wygłosił referat pt. „Między ideologią a reprezentacją. Jak badać medialny obraz świata?”. Zastanawiał się, czym jest w ogóle
medialny obraz świata i jaką rolę w jego konstruowaniu i postrzeganiu odgrywają stereotypy, na które zwracał już uwagę Lippmann.
Dwa referaty poświęcone były radiu. Dr Grażyna Stachyra (UMCS) w interesujący sposób
przedstawiła zagadnienie ageizmu w kontekście audialnych mechanizmów konstrukcji
obrazu świata. Natomiast mgr Katarzyna Efner
(UMCS) scharakteryzowała Katolickie Radio
Zamość, które sami nadawcy nazywają „radiem dobrych wiadomości”. Nie prezentuje
ono informacji negatywnych, nie ma w nim
„infotainmentu”, skupia się wyłącznie na relacjonowaniu rzeczywistości pozytywnej. Badania odbioru pokazują, że taki styl cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony publiczności.
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Dr hab. Ilona Biernacka-Ligięza (UMCS) przeanalizowała zagadnienie budowania lokalnego
obrazu świata przez media lokalne. Media te
stoją przed trudnym zadaniem, gdyż odbiorca może na bieżąco konfrontować efekty tegoż
budowania z bezpośrednią obserwacją rzeczywistości. Wszelkie rozbieżności (a takie często
się zdarzają) wypadają na niekorzyść mediów,
wszelka manipulacja na poziomie lokalnym
jest aż nazbyt widoczna. Kilka referatów w sekcji poświęconych było internetowi. Między
innymi dr Łukasz Wojtkowski (UMK) mówił
o medialnych re/konstrukcjach kultur popularnych online, a mgr Ilona Dąbrowska (UMCS)
dowodziła, w jaki sposób Google mogą manipulować swoimi użytkownikami.
Drugiego dnia obradowano w dwóch
sekcjach. Pierwsza poświęcona była społecznym i kulturowym konsekwencjom oddziaływania mediów, a druga marketingowi,
promocji i reklamie. W Sekcji A m.in. dr hab.
Maria Magoska (UJ) zaprezentowała referat
pt. „Medialny obraz świata a kryzys obywatelskości”. Związki między obydwoma
procesami skutkują spadkiem zaufania do
polityki, czy w ogóle do sfery publicznej.
Obywatele są zmuszeni bazować na rzeczywistości medialnej przy podejmowaniu decyzji politycznych i aktywności społecznej.
Często są zdezorientowani, nie potrafią sobie wyrobić właściwego stosunku do zachodzących procesów. Dr Grażyna Osika (PŚ)
w swoim wystąpieniu mówiła o rzeczywistości zobrazowanej, a dr Małgorzata Gruchała (KUL) o konstrukcjach medialnego
obrazu świata w interencie.
W Sekcji B dr Tomasz Gackowski (UW)
przedstawił bardzo szczegółowe wyniki badań dotyczących zawartości politycznego
Twittera. Wykazał, iż środek ten nabiera
coraz większego znaczenia w komunikowaniu politycznym w Polsce. Dalsze referaty skupiały się głównie na mechanizmach
konstruowania wizerunku polityków. Mó-
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wili o tym m.in. mgr Małgorzata Cieślik-Florczyk (UKW) i mgr Marta Mazurek
(UMCS). Natomiast dr Krzysztof Kaszewski (UW) omawiał obraz gry komputerowej w reklamie prasowej. Lokalności był
poświęcony referat mgr Moniki Cieciory
(UMCS) pt. „Wizerunek miasta Jasła i powiatu jasielskiego w lokalnych portalach
internetowych”.
Wszystkie referaty zostaną opublikowane w formie książkowej. Można jednak
od razu powiedzieć, że konferencja spełniła oczekiwania zarówno organizatorów, jak
i uczestników. Oprócz wystąpień teoretycznych, prezentujących ogólne spojrzenie na
problem konstrukcji rzeczywistości przez
media, przedstawiono referaty w sposób
bardzo szczegółowy analizujące te procesy.
Ich autorami byli młodsi badacze dysponujący już jednak dużą wiedzą metodologiczną i merytoryczną. Temat konferencji
został dobrany trafnie. Konstruktywizmowi
w jego różnych aspektach poświęca także
wiele uwagi zagraniczna nauka o mediach
i komunikowaniu. Terminem podstawowym jest tutaj „rzeczywistość” występująca też w swoistej odmianie „rzeczywistości
medialnej”. Ta druga jest konstruktem subiektywnym zarówno od strony nadawców,
jak i odbiorców. Jest mieszaniną faktów
i fikcji, kultury realnej i kultury medialnej.
Współcześnie w dobie społeczeństwa medialnego relacje między obydwoma typami
rzeczywistości kształtują proces socjalizacji
jednostek i ich kulturowe funkcjonowanie.
Tradycyjnie kierownikiem konferencji
była prof. dr hab. Iwona Hofman, sekretarzem dr Danuta Kępa-Figura.
Stanisław Michalczyk
Katarzyna Brzoza
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Przekształcenia mediów regionalnych
i lokalnych – sprawozdanie z konferencji
naukowej
Pierwsza ogólnopolska konferencja „Przekształcenia mediów regionalnych i lokalnych”,
organizowana przez Katedrę Politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, odbyła się 8 kwietnia 2014 r. w Rzeszowie. Na konferencji były
reprezentowane ośrodki naukowe z uniwersytetów w Katowicach, Kielcach, Krakowie,
Poznaniu, Rzeszowie oraz Warszawie.
Konferencja skupiła się na tematyce
przekształceń, funkcjonowania oraz pozycji
mediów regionalnych i lokalnych w Polsce
po 1989 r. Była również miejscem debaty
nad znaczeniem mediów lokalnych i regionalnych w dynamicznie zmieniającym się
środowisku medialnym.
Na wstępie uczestników konferencji
przywitał prof. dr hab. Sylwester Czopek,
prorektor ds. nauki Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz dr hab. prof. UR Agnieszka
Pawłowska, kierownik Katedry Politologii.
W ramach obrad plenarnych swoje wystąpienia prezentowali kolejno: dr hab. prof.
UŚ Marek Jachimowski, prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, dr hab. prof. UŚ
Marian Gierula, dr hab. prof. UR Wojciech
Furman oraz dr Henryk Pietrzak.
Prof. Marek Jachimowski z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wygłosił referat
na temat stanu mediów konstytuujących
regiony medialne w Polsce. Odwołując się
do znaczenia mediów regionalnych i lokalnych w systemach medialnych Niemiec,
Szwecji oraz Wielkiej Brytanii, wskazał na
dobre praktyki stymulacji mediów regionu.
Następnie w ramach kontrastu przedstawił
procesy konsolidacyjne mediów regionalnych w Polsce. Na przykładzie wrocław-
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skiego regionu medialnego wskazał na największe wyzwania, przed jakimi stają media
regionów w Polsce.
Wystąpienie prof. Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego dotyczyło kondycji reportażu we
współczesnej prasie regionalnej i lokalnej.
Wychodząc od zjawiska pogarszającej się
sytuacji tego gatunku w polskim dziennikarstwie, badacz przedstawił przypadki,
które przeczą ogólnej tendencji upadku
reportażu. Jak zaznaczył, prasa regionalna
nadal pozostaje otwarta na dobry reportaż,
natomiast prasa lokalna praktycznie nie korzysta z gatunku.
Tematykę znaczących zmian w prasie regionów podjął prof. Marian Gierula
z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
w wystąpieniu na temat przekształceń regionalno-lokalnej prasy współczesnej Rosji.
Przedstawił kontekst polityczno-prawny
postępujących zmian, obecne liczne formy
organizacyjne prasy oraz analizy dowodzące znaczących spadków prasy w regionach.
Zaznaczył jednak, że prasa w regionach nadal stanowi 70% całej prasy rosyjskiej.
Wystąpienie prof. Wojciecha Furmana
z Uniwersytetu Rzeszowskiego dotyczyło
stosunku ram poznawczych dziennikarzy
i odbiorców gazety regionalnej „Nowiny”.
Wykazał istnienie znacznych rozbieżności
między jednymi a drugimi. Ponadto podważył założenie o trafnym antycypowaniu
ram poznawczych odbiorców przez dziennikarzy. Zastanawiał się, czy wynika to
z niezamierzonej rozbieżności, czy też jest
skutkiem dziennikarskiej przekory.
Dr Henryk Pietrzak, prezes Polskiego
Radia Rzeszów, przedstawił wystąpienie
na temat debaty politycznej jako działalności
misyjnej rozgłośni. Skoncentrował się na misyjności rozgłośni publicznej oraz prezentacji
na falach eteru Radia Rzeszów różnorodnych
punktów widzenia problemów społecznych.
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Ponadto zwrócił uwagę na znaczenie rozgłośni jako ważnego forum podtrzymywania
różnych form aktywności społecznej oraz
kultywacji regionalnej tradycji.
Podczas dyskusji towarzyszącej sesji
plenarnej zwrócono uwagę na dylematy
mediów lokalnych wynikające z ich związków z lokalną władzą polityczną. Odwołano
się również do potrzeby profesjonalizmu
dziennikarzy mediów lokalnych i regionalnych, widocznej m.in. w utrzymywaniu granic w etyce czy warsztacie gatunkowym.
Dalsza część obrad odbywała się
w trzech sekcjach. Pierwszą z sekcji inaugurowało wystąpienie dr Patrycji Szostok
z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dotyczące znaczenia mediów lokalnych w komunikowaniu samorządów terytorialnych
w Polsce. Na podstawie wyników swych
ogólnopolskich badań przedstawiła obecny stan i tendencje w zakresie medialnych
sposobów komunikowania samorządów.
Nakreśliła również główne perspektywy
rozwojowe oraz występujące mankamenty
tej formy komunikowania.
Tematykę mediów samorządowych
kontynuowała mgr Marta Milewska z Uniwersytetu Warszawskiego, która zaprezentowała stan i perspektywy rozwoju prasy samorządowej województwa mazowieckiego.
Scharakteryzowała ponadto czynniki wpływające na aktywność wydawniczą poszczególnych samorządów.
Dr Ewa Jurga-Wosik z Uniwersytetu
Adama Mickiewicza w Poznaniu wygłosiła referat na temat organizacji i zarządzania
mediami lokalnymi leszczyńskiego regionu
wydawniczego. Przedstawiła charakterystykę ukazujących się mediów oraz zmiany, jakim one podlegają. Przeanalizowała ponadto
ich problemy w wymiarze ekonomicznym.
Mgr Monika Kornacka z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprezentowała
trudności w rozwoju niezależnych lokal-
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nych tytułów prasowych na terenie Śląska
Cieszyńskiego, głównie w konsekwencji ich
konkurencji z mediami samorządowymi
oraz internetowymi.
Podczas dyskusji poruszono zagadnienia związane ze współistnieniem mediów
samorządowych i prywatnych w różnych
regionach kraju, a także problemy w wydawaniu prasy samorządowej. Zwrócono również uwagę na potrzebę badań w zakresie
kształtowania się tożsamości nie tylko społeczności, w których istnieją medialne formy komunikacji, lecz również tych, w których media lokalne nie funkcjonują.
Obrady w drugiej sekcji rozpoczęło wystąpienie dra Jakuba Parnesa z Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach na temat rozwoju samorządowych mediów internetowych
w kontekście problemu partycypacji obywatelskiej w lokalnym życiu publicznym. Prelegent przedstawił na wybranych przykładach
instrumentalny charakter traktowania udziału
obywateli przez władze samorządowe. Zwrócił również uwagę na dylemat komercjalizacji
witryn należących do lokalnych samorządów.
Dr Jolanta Dzierżyńska-Mielczarek
z Uniwersytetu Jana Kazimierza w Kielcach
przedstawiła zmiany ilościowe w mediach
lokalnych i regionalnych w dobie internetu.
Wskazała również na rosnący problem braku dostępu do danych wydawców prasy.
Mgr Damian Guzek z Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach zaprezentował proces zmian w strukturze prasy diecezjalnej
Kościoła katolickiego w latach 1993-2013.
Zwrócił uwagę na obecność w prasie diecezjalnej zjawisk typowych dla prasy komercyjnej: koncentracji kapitału czy konwergencji.
Kolejny prelegent, mgr Jerzy Gawroński
z Polskiego Radia Rzeszów, przybliżył zebranym
założenia modelu matematycznego funkcjonowania przestrzeni medialnej. Prezentował znaczenie procesu zarządzania mediami dla poszerzania się informacji w przestrzeni medialnej.
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Dyskusja towarzysząca drugiej sekcji
skupiła się na zagadnieniach odbioru mediów samorządowych przez mieszkańców.
Podkreślano wagę komunikowania się samorządów z użytkownikami sieci oraz znaczenie podmiotowości w działaniach komunikacyjnych w przestrzeni medialnej.
Wystąpienie dr Katarzyny Cwynar z Uniwersytetu Rzeszowskiego rozpoczęło obrady
trzeciej sekcji. Jego treść oscylowała wokół
znaczenia, jakie dla odbiorców ma manipulacja informacją, oraz roli dziennikarzy
w kształtowaniu przekazu medialnego.
Dr Marcin Jurzysta, reprezentujący Zespół Szkół w Czudcu, przedstawił Facebook
jako platformę komunikowania lokalnego.
Analizy dokonał na przykładzie www.facebook.com/ZSCzudec.
Merytoryczną część konferencji zamykało wystąpienie dra Pawła Kucy z Uniwersytetu Rzeszowskiego, który scharakteryzował
grupę Sagier jako nowy podmiot na rynku
wydawców mediów regionalnych w Rzeszowie. Przedstawił działania wydawnicze podejmowane przez grupę i przeanalizował powody niepowodzenia niektórych z inicjatyw.
Po wystąpieniu prelegentów wywiązała się
dyskusja, podczas której zwrócono uwagę na
potrzebę uporządkowania i jednoznacznego
wyjaśnienia stosowanych terminów. Zauważono
również, że prelegenci specjalizujący się w innych
dziedzinach niż medioznawstwo czy dziennikarstwo mają tendencję do zbyt powierzchownego
traktowania podejmowanych tematów.
Podczas wystąpienia zamykającego obrady prof. Wojciech Furman podziękował
referentom za udział w konferencji. Wyraził
również nadzieję, że inicjatywa zapoczątkuje
na Uniwersytecie Rzeszowskim cykl regularnych spotkań przedstawicieli ośrodków medioznawczych z całej Polski.
Damian Guzek
Monika Kornacka
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Medioznawcza konferencja
na pograniczu Europy i Azji
Wydział Dziennikarstwa Uralskiego Federalnego Uniwersytetu w Jekaterynburgu
zorganizował w dniach 17-18 kwietnia 2014
roku międzynarodową konferencję medioznawczą pod tytułem „Komunikacja międzykulturowa we współczesnym świecie: rola
środków masowego przekazu”. Zgromadziła
ona badaczy mediów masowych z kilkunastu
rosyjskich uniwersytetów, zwłaszcza regionu
uralskiego, oraz gości zagranicznych z Finlandii, Szwecji, Stanów Zjednoczonych, Polski,
Turcji, Węgier, Chin oraz Czech. Za stronę
naukową konferencji odpowiadał prof. Dimitrij Strowski z katedry historii dziennikarstwa
Uralskiego Uniwersytetu, który był także pomysłodawcą tego naukowego spotkania. Konferencję otworzyli dyrektor Instytutu Nauk
Humanistycznych i Sztuki Dimitrij Bugrow
oraz dziekan Wydziału Dziennikarstwa Borys
Łozowskij. Konferencja przebiegała na sesjach
plenarnych oraz w 4 sekcjach specjalistycznych. Były to: „Rola prasy i mediów sieciowych
w międzykulturowym dialogu”, „Elektroniczne media w przestrzeni międzykulturowej”,
„Dyskurs w komunikacji międzykulturowej”
oraz „Komunikacja międzykulturowa: doświadczenie rosyjskich i zagranicznych środków masowego przekazu”. Wygłoszono kilkadziesiąt referatów i komunikatów naukowych.
Równolegle do konferencji głównej toczyły się
obrady na ten sam temat zorganizowane przez
studentów.
Obrady plenarne otworzyło wystąpienie prof. Kaarla Nordenstrenga z Uniwersytetu w Tampere (Finlandia). Ten nestor
światowego medioznawstwa na tle historii
rozwoju mediów masowych zastanawiał się
nad głównymi czynnikami decydującymi
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o roli mediów w społeczeństwie. Szczególną uwagę poświęcił problemowi tolerancji
w mediach oraz znaczeniu ich pluralistycznego charakteru. Wszystko to odnosił do
koncepcji demokracji oraz roli mediów
w ich budowaniu społeczeństw obywatelskich. Wskazał, iż pluralizm medialny jest
jeszcze daleki od realizacji w wielu krajach
świata. W wielu z nich panuje polityczna,
ideologiczna czy też religijna jednorodność,
ze wszystkim negatywnymi konsekwencjami dla rozwoju społeczeństw. Prof. Tomasz
Pal z Uniwersytetu Korvinusa w Budapeszcie wygłosił referat na temat „Koniec technicznego romantyzmu w postradzieckich
systemach medialnych: czy pojawienie się
komputerowych mediów stało się narzędziem demokracji?”. Autor skupił się na
przedstawieniu różnych podejść do roli
technologii komunikacyjnych we współczesnych przemianach społecznych. Wskazał, iż wiele jest idealizmu i utopii w tym
względzie. Dokonał analizy roli Internetu
w wydarzeniach arabskiej wiosny, wydarzeniach w Mołdawii, Iranie czy Moskwie
w latach 2011–2012. Zakończył swoje wystąpienie pytaniem: jaką demokrację tworzy
Internet? Prof. Janusz Adamowski, dziekan
Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, zastanawiał się w swoim referacie nad perspektywami publicznego radia
w polskich warunkach. Scharakteryzował
jego strukturę, główne problemy tworzenia
programu. Podkreślił znaczenie cyfryzacji oraz konieczność stabilizacji finansowej
radia publicznego dla jego dalszego rozwoju. Wskazał, iż w polskich warunkach
radio publiczne jest liderem zmian technologicznych. Doktor Dimitrij Tumanow
z Państwowego Uniwersytetu w Kazaniu
scharakteryzował dyskurs międzyreligijny
toczący się w prasie Republiki Tatarstanu.
Dotyczy on prawosławia i islamu jako głównych wyznań mieszkańców tego podmiotu
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Federacji Rosyjskiej. Przedstawił szczegółowo tematykę tego dyskursu, konkludując,
iż cieszy się on coraz mniejszym zainteresowaniem społecznym. Zyskuje natomiast
w mediach problematyka mistyczna. Prof.
Veysel Batmaz z Wydziału Komunikacji
Uniwersytetu Stambulskiego bardzo szeroko zarysował swój problem badawczy, gdyż
tytuł wystąpienia brzmiał: „Cywilizacja czy
kultura? Problemy kulturowych wyznaczników w mediach”. Dokonał analizy tureckich
mediów, wskazując, iż światowe problemy
są w nich słabo odzwierciedlane; istnieje nieformalna cenzura, a wiele mediów
sympatyzuje z rządem. Wskazał także na
małe zainteresowanie Turków problematyką polityczną. Profesor Marian Gierula
z Zakładu Dziennikarstwa Uniwersytetu
Śląskiego podjął problem dominującej roli
mediów jako narzędzi kreowania obrazu
otaczającej rzeczywistości. Dokonał egzemplifikacji tego zagadnienia poprzez analizę
obrazu Rosji i USA w polskiej prestiżowej
prasie. Skupił się na obrazie tematycznym
i wydźwięku publikacji dotyczących tych
dwóch krajów. Badania wskazały, że obraz
w polskiej prasie jest zdecydowanie jednostronny i stereotypowy. Problematyka
amerykańska jest zdecydowanie częściej
pokazywana wieloaspektowo i wielowymiarowo. Profesor Jan Jirak z Wydziału Nauk
Społecznych Uniwersytetu Karola w Pradze
dokonał ogólnej charakterystyki stanu systemu medialnego w Czechach. Wskazał, iż
podstawą jego rozwoju jest rynek reklamowy, że dominuje prasa prywatna znajdująca
się w rękach kapitału zagranicznego. Zwrócił uwagę, że tożsamość narodowa jest zagrożona w przekazie medialnym mimo istniejącego ustawodawstwa w tym zakresie.
Doktor Huang Dianlin z Pekińskiego Uniwersytetu dokonała analizy obrazu robotniczej migracji w Chinach na łamach gazety
„People’s Daily”, wskazując na ideologiczne
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priorytety w redakcyjnej polityce. Natomiast doktor Kang Qiujie z tego samego
uniwersytetu dokonał analizy dyskusji na
temat międzynarodowego wizerunku Chin
toczącej się w prasie amerykańskiej. Profesor Elizabeth Jackson ze Szkoły Dziennikarstwa i Komunikacji Masowej Kalifornijskiego Uniwersytetu Państwowego swoje
wystąpienie zatytułowała: „Od hip-hopu do
kultury hiphopowców: rap jako twórczy
katalizator kultury i dyskursu interesów”.
Wskazała przede wszystkim na znaczenie
tego typu ekspresji kulturalnej dla młodzieży w Stanach Zjednoczonych, znajdującej
się poza głównymi nurtami kultury. Skupiła
swoją uwagę na hip-hopie jako formie komunikacji międzykulturowej oraz dyskursie
kulturowym dokonującym się za pomocą tego typu muzyki. Doktor Greg Simons
z Uniwersytetu w Uppsali wystąpił z referatem pod tytułem „Polityka wojny i pokoju:
rosyjskie i amerykańskie media o problemie
broni chemicznej w Syrii”. Scharakteryzował na tym przykładzie odmienność widzenia problemów światowych w mediach tych
dwóch państw. Wskazał na stereotypowość
widzenia roli Rosji w świecie i konieczność
zmiany tego wizerunku.
Konferencja zakończyła się dyskusją
okrągłego stołu na temat: „Rola środków
masowego przekazu w formułowaniu międzykulturowej tolerancji”.
Podsumowując, można powiedzieć,
że mimo dużego zróżnicowania podjętych
zagadnień, w wielu wystąpieniach można
było odnaleźć wspólne przesłanie o wzrastającej roli komunikacji, w tym mediów
masowych, w toczącym się dialogu międzykulturowym, dla którego nie ma realnej alternatywy.
Marian Gierula
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Wpływ Internetu na ewolucję narodowych systemów medialnych – sprawozdanie z konferencji
21 marca 2014 roku w Warszawie odbyło się IV Ogólnopolskie Seminarium Medioznawcze, na którym zebrało się wielu
badaczy komunikowania z ośrodków akademickich z całej Polski. Obrady otworzyli
dziekan WDiNP UW prof. J. Adamowski
oraz dyrektor Instytutu Dziennikarstwa
WDiNP UW prof. M. Jabłonowski.
W sesji plenarnej jako pierwsza głos zabrała prof. B. Ociepka (UWr), która zwróciła uwagę na wpływ Internetu i cyfryzacji
na strategie zewnętrznego komunikowania
politycznego rządów, a zwłaszcza sposób
wykorzystania mediów do celów polityki
zagranicznej. Prof. Ociepka starała się ukazać zmiany technologiczne, które sprzyjają
włączeniu się mediów rządowych do globalnej komunikacji, oraz zjawisko „dyplomacji twitterowej” (cyfrowej), która stawia
przed dyplomatami nowe wymagania oraz
sprzyja globalnej widoczności krajów średnich i małych.
Kolejny prelegent, dr hab. A. Adamski
(UKW), zajął się problemem przyszłości prasy
w epoce cyfrowej, ukazując na przykładzie brytyjskiego dziennika „The Daily” zmiany, jakie
wymusza na mediach drukowanych technologia. Prasa cyfrowa budzi jednak ciągle pewien
opór wśród czytelników (niechęć do płacenia
za treści zamieszczone w sieci), jak i reklamodawców, którzy wolą lokować swoje oferty
w mediach tradycyjnych, audiowizualnych.
Prof. J. Sobczak (SWPS) z kolei przedstawił sytuację systemu medialnego w Tadżykistanie oraz rządową kontrolę Internetu
w tym państwie, zwłaszcza po wydarzeniach
arabskiej wiosny. Profesor podkreślił, że system mediów cyfrowych w Tadżykistanie jest
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stosunkowo słaby, a wielu obywateli dąży do
pozyskania informacji spoza kraju, uważając,
że media tadżyckie nie są wiarygodne.
Dr hab. prof. UW E. Stasiak-Jazukiewicz zajęła się analizą potrzeb i zachowań
niemieckich odbiorców mediów elektronicznych w epoce Internetu, pokazując
motywy sięgania do mediów elektronicznych, jak i sposoby korzystania z programu
telewizyjnego w systemie rozsiewczym. Na
szczególną uwagę zasługuje m.in. oferta
publicznego nadawcy niemieckiego ARD
Mediathek, która pozwala na zindywidualizowanie programu telewizyjnego.
Globalne zarządzanie Internetem na
poziomie międzynarodowym, krajowym,
jak i struktur nieformalnych to przedmiot
badań dr hab. A. Jaskierni, która przedstawiła różne wizje zarządzania siecią. Z jednej
strony pojawiają się postulaty otwartego
i wolnego Internetu, a z drugiej programy
masowego nadzoru oraz obawy przed cyberprzestępczością. Unia Europejska widzi
tutaj siebie jako platformę global governance, która pozwoli na spójną politykę w cyberprzestrzeni.
Dr hab. prof. UŚ M. Gierula przedstawił wyniki badań nad wykorzystaniem Internetu przez mieszkańców Śląska w zdobywaniu informacji lokalnych i regionalnych.
Okazuje się, że nadal jednym z głównych
źródeł informacji w przestrzeni lokalnej są
rozmowy między ludźmi oraz drukowane
dzienniki regionalne i prasa samorządowa,
a także publiczne regionalne rozgłośnie radiowo-telewizyjne. Na poziomie lokalnym
i regionalnym dominacja mediów tradycyjnych jest do pięciu razy większa aniżeli
mediów cyfrowych jako wyłącznych źródeł
pozyskiwania informacji z tych przestrzeni.
Oczywiście dominuje (5-60 proc.) dualny
model pozyskiwania informacji o przestrzeniach lokalnych i regionalnych. Zaufanie do mediów internetowych na poziomie
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regionu jest znacznie niższe aniżeli do prasy, radia i telewizji.
Następnie dr hab. prof. UŚ Z. Oniszczuk
przybliżył słuchaczom kwestię zmian systemowych, jakie dokonały się w niemieckiej
prasie regionalnej oraz strategiach działania
koncernów medialnych w RFN. W Niemczech przeprowadzono badania nad medialną aktywnością wydawców prasy regionalnej,
które wskazywały jednoznacznie, że wzrasta
społeczne znaczenie Internetu, a chęć dominacji wzmacnia zmiany technologiczne na
rynku mediów cyfrowych. Wydawcy prasy regionalnej są w stu procentach obecni
w sieci, ponadto w Niemczech funkcjonuje
49 portali internetowych z wiadomościami
lokalnymi. Wydawnictwo prasowe staje się
obecnie wydawnictwem multimedialnym,
tworzą się subregiony medialne, a bimedialny system pracy redakcyjnej zagraża jakości
dziennikarstwa niemieckiego.
Kolejne wystąpienie dr. hab. prof. ALK
S. Jędrzejewskiego dotyczyło kwestii zmiany praktyk komunikacyjnych i słuchalności
radia w różnych formach. Obecnie kształtuje się nowy model radia, który pozwala na
uniezależnienie zawartości w sieci dystrybucyjnej oraz kontrolowanie czasu odbioru
i własny dobór audycji.
Dr hab. M. Ratajczak (UWr) zajęła się
przypadkiem Szwajcarii, która dzięki portalowi swissinfo.ch, należącego do publicznego nadawcy, zaczęła odbudowywać swój
wizerunek międzynarodowy. Portal jest
dobrze pozycjonowany, wspomaga strategię
komunikacyjną oraz realizację polityki zagranicznej tego małego państwa.
Następnie dr R. Sajna (UKW) zwrócił
uwagę na rolę języka hiszpańskiego w Ameryce Południowej jako elementu spajającego
systemy medialne poszczególnych krajów
hiszpańskojęzycznych. Obecnie Internet
można postrzegać jako kreatora wspólnot
społeczeństw Ameryki Południowej.
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Jako ostatni w sesji plenarnej wystąpili dr M. Głowacki (UW) oraz dr M. Kuś
(UWr), którzy zaprezentowali wyniki analiz dotyczących odpowiedzialności mediów
w erze cyfryzacji, gotowość do podjęcia
dialogu z odbiorcami oraz praktyki i instrumenty wykorzystywane przez organizacje medialne w celu formułowania misji
mediów. Okazuje się, że rozwój Internetu
wcale nie zwiększył wymagań użytkowników wobec mediów w Polsce odnośnie do
ich większej odpowiedzialności.
Po przerwie odbyło się spotkanie sekcji
„Polityka medialna” PTKS, a następnie nastąpiła dalsza część obrad w sekcjach tematycznych. Panel dotyczący Polityki medialnej
w epoce Internetu rozpoczął dr K. Kowalik
(UW), który uznał Web 2.0 za etap rozwoju Internetu, powodujący niebywały rozwój
komunikacji łączącej użytkowników. W tym
komunikacyjnym strumieniu wyrosły media
społecznościowe, tworzące wielkie platformy
komunikacyjne. Media tradycyjne początkowo zlekceważyły social media, ale obecnie
próbują je wykorzystać. Wiąże się to jednak
z koniecznością radykalnej zmiany reguł tradycyjnego dziennikarstwa, które musi dostosować się do wymogów sieciowej komunikacji.
Z kolei dr A. Tworkowska (Uniwersytet w Białymstoku) zwróciła uwagę na
poważny problem prawny związany z danymi osobowymi występującymi w indywidualnych profilach tych użytkowników
Internetu, którzy zmarli. Pewnym rozwiązaniem problemu wydaje się być zastosowanie prawa spadkowego, co powodowałoby,
że to spadkobiercy decydowaliby o tym, co
zrobić ze zgromadzonymi danymi osobowymi. Natomiast dr J.A. Żurawski wskazał
na brak przepisów regulujących funkcjonowanie przekazów telewizyjnych w Internecie. Szczególnie jaskrawe dysproporcje
występują w reklamie telewizyjnej. Zakaz jej
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emisji w telewizji nie obowiązuje w sieci, co
skrzętnie wykorzystują reklamodawcy. Także ochrona nieletnich wymaga ujednolicenia przepisów. Szansą na pozytywne zmiany
w tym zakresie wydaje się być prawo unijne.
Dr K. Gajlewicz-Korab (UW) wskazała na próbę samodzielnego tworzenia przez
Francję systemu komunikacji sieciowej, jaką
był od 1978 roku Minitel (wideotekst), a od
2000 roku e-minitel. Mimo to francuscy
użytkownicy Internetu zrezygnowali z tej
formy komunikacji i stali się częścią globalnej sieci. Jednakże w publicystyce i nauce
francuskiej pojawiają się głosy wskazujące na
zagrożenia płynące z Internetu dla „francuskiej tożsamości medialnej”. Dr K. Konarska
(UWr) przedstawiła kwestie związane z drugą falą cyfryzacji BBC (od 2006 r.), której
zasadniczym kierunkiem jest indywidualizacja oferty repertuarowej. BBC jawi się jako
rzecznik idei określenia nowej tożsamości
nadawcy publicznego w środowisku cyfrowym. Następnie dr A. Sawicki (UW) przybliżył problemy użytkowników sieci w Chinach. Chiński Internet to wyjątkowy w skali
świata system cenzurowania przekazów, którego podstawę stanowi system filtrujący, tzw.
„Złota tarcza”. Pewnym sposobem obejścia
tego systemu jest stosowanie urządzeń do
odbioru mobilnego, z których korzysta już
większość internautów.
Unikatową sytuację mediów publicznych w Grecji przedstawił dr T. Fraszczyk
(UW). Decyzją władz zostały one postawione 11 czerwca 2013 roku w stan likwidacji
z uwagi na kryzys ekonomiczny. Jednakże
większość pracowników tych mediów postanowiła kontynuować swoją pracę. Obecnie w Grecji funkcjonują autonomiczne,
niezależne od władz „media samorządne”,
sprzyjające jednak lewicowej opozycji.
Z kolei dr M. Chacińska (UG) omówiła
sytuację publicznej telewizji w Szwecji i jej
bardzo ograniczonej oferty w zakresie kana-

ROCZNIK PRASOZNAWCZY ROK VIII

łów tematycznych. Telewizja posiada tylko
kanał informacyjny i kanał dziecięcy Barnkanalen, uruchomiony w 2002 roku. Niestety, nie powiodły się próby przyciągnięcia
dzieci starszych, które są już bardziej samodzielnie w wyborze oferty medialnej. Mgr
R. Stasiak (SWPS) kontynuowała wątek
mediów szwedzkich, odnosząc się do sektora prasowego. W Szwecji istnieje wciąż bardzo wysoki poziom czytelnictwa prasy (ok.
80% mieszkańców). Rośnie jednakże w tym
kraju popularność wydań internetowych
gazet. Korzysta z nich bowiem aż 38 % czytelników prasy. Połowa wciąż czyta jednak
wyłącznie wydania papierowe, a jedynie 8%
tylko w sieci. Wydawcy prasy w Szwecji liczą wobec tego na długą jeszcze koegzystencję prasy papierowej i internetowej.
Mgr P. Wieczorek (SWPS) omówił sytuację dziennikarzy w Polsce i spadek liczby
profesjonalistów w tym zawodzie (w 2000 r.
ok 20 tys., a w 2011 r. już tylko 10 tys.). To
konsekwencja postępu technologicznego,
który w dziennikarstwie informacyjnym
zmienił m.in. „newsroomy” pod kątem
współpracy z wieloma mediami.
Obrady drugiej sekcji pod hasłem „Stare wino w nowym bukłaku?” Co nowego
przynosi Internet pod względem zawartości
mediów? otworzył dr K. Wasilewski wystąpieniem na temat cech wspólnych i różnic
pomiędzy dwoma dziennikami internetowymi „Huffington Post” i „OhmyNews”,
przybliżając jednocześnie sytuację mediów
w Korei Południowej.
Mgr A. Obaid (UW) omówiła specyfikę relacjonowania konfliktów zbrojnych
w mediach internetowych na podstawie
wyników badań porównawczych dwóch
portali www.slate.com i www.naTemat.pl,
z których pierwszy ma charakter bardziej
polemiczny, a drugi bardziej informacyjny.
Z kolei mgr A. Nestoruk (UW) przedstawiła różnorodne narzędzia popularyzu-
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jące naukę w sieci: blogi naukowców (pisane
przez samych badaczy), blogi na temat nauki
(pisane przez dziennikarzy) oraz blogi uczelniane (popularyzujące działalność naukową
danej jednostki). Mgr K. Tołoczko (UW),
omawiając nowe potrzeby współczesnej publiczności seriali, przybliżyła działalność takich serwisów streamingowych jak Netflix,
które umożliwiają dzięki sieci obejrzenie
całego sezonu serialu w ciągu jednego dnia.
Mgr Ł. Goniak (UMK) przedstawił funkcjonowanie w Internecie gazety „Le Soir” oraz
nowe strategie dostarczania pisma do odbiorców. Następnie mgr A. Myśliwiec (UJ)
omówiła ofertę programową dwóch rozgłośni radiowych: RMF Classic oraz Klassik Radio, charakteryzując grupy docelowe
i strategie stacji w mediach społecznościowych. Z kolei mgr G. Borkowski (UWr) zajął
się problemem pojęcia własności w świecie
Web 2.0 i prawami użytkowników sieci. Mgr
A. Barczyk (UŁ) ukazała w swoim referacie
możliwości upowszechniania programów
tradycyjnej telewizji przez Internet. Mgr M.
Brzezińska-Waleszczyk (UKSW) przybliżyła
natomiast problem korzystania przez dzieci
ze stron pornograficznych, porównując doświadczenia polskie z brytyjskimi.
Obrady sekcji III Internet a wyzwania społeczne w epoce cyfrowej otworzyła dr M. Jas-Koziarkiewicz (UW), przedstawiając wyniki
badań nad aktywnością mniejszości niemieckiej w Czechach i na Słowacji. Wskazała na
różne strategie przyjmowane przez organizacje
mniejszości, które albo traktują Internet jako
narzędzie realnie popularyzujące ich działalność, albo jako nieuniknioną konieczność, nie
do końca umiejętnie posługując się dostępnymi narzędziami cyfrowymi. W swoim wystąpieniu pokazała także różnice między profesjonalizmem stron mniejszości w Czechach a niedopracowaną formą stron www na Słowacji.
Dr inż. E. Jaska i dr inż. A. Werenowska (SGGW) omówiły różnorodne techniki
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sprzedaży dzięki nowym funkcjom: VOD,
SmartTV, telewizji hybrydowej oraz telewizji naziemnej cyfrowej. Wnioski z tej analizy
wskazują, że audycje sprzedażowe będą miały wówczas sens i efekty, jeśli sami użytkownicy sieci zaznajomią się z tymi technikami.
Mgr M. Cieślik-Florczyk (UKW) przybliżyła zebranym koncepcję opisującą
wpływ rozwoju nowoczesnych technologii
na zmiany w zakresie komunikowania (e-polityka), e-government oraz procesów
kontroli politycznej. O wpływach demokratyzacji na rozwój Internetu i Internetu
na demokrację mówił dr Z. Bednarek (UŁ),
poruszając jednocześnie wiele wątków
związanych z funkcjonowaniem różnych
grup społecznych w sieci (tworzenie przestrzeni dla „ludów bez ziemi”, np. Asyryjczyków). Rozszerzeniem tego tematu było
wystąpienie dr D. Głuszek-Szafraniec (UŚ),
która badała formy dziennikarstwa zaangażowanego w mediach regionów historycznych Hiszpanii, tj. Kraju Basków, Katalonii
i Galicji. Dokonała podziału na modele zaangażowania w mediach cyfrowych wymienionych regionów, na inicjatywy wspierające społeczeństwo obywatelskie i tożsamość
narodową na poziomie lokalnym oraz działania wynikające z braku zaufania do mediów nurtu centralnego, traktujące Internet
jako alternatywę dla niszowych i radykalnych poglądów politycznych.
Dr M. Wawer (UJ) zaprezentowała
nowe trendy we współczesnym dziennikarstwie przy użyciu alternatywnych form
zbierania materiałów (open-source journalism), pokazując, jak obecnie wiele mediów
tradycyjnych korzysta z pracy reporterów-amatorów. Pytanie, jakie się tutaj pojawia,
dotyczy tego, czy media tradycyjne wykorzystujące open-source journalism są nadal
tradycyjne.
Następnie mgr M. Guzikowska (UW)
na przykładzie rewolucji w Egipcie i III inti-
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fady analizowała przyczyny, dlaczego jedne
przedsięwzięcia o charakterze politycznym
w mediach społecznościowych kończą się
sukcesem, a inne nie, mimo długotrwałych
przygotowań. Dziennikarstwem obywatelskim jako odpowiedzią na sensacjonalizm
i brutalizację mediów tradycyjnych zajmował się mgr P. Wiatr (UMCS), pokazując również zagrożenia ze strony dziennikarstwa obywatelskiego w postaci działań
WikiLeaks. Na koniec mgr K. Dziewulska
(UKSW) przedstawiła strategie rzeczników
prasowych, stosujących blog jako narzędzie
komunikacji z mediami, wskazując na liczne błędy popełniane przez osoby pełniące
takie funkcje.
Obrady zamknięto krótką dyskusją
i podziękowaniami dla uczestników seminarium oraz organizatorów.
Dagmara Głuszek-Szafraniec
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O społecznej historii mediów
w Humanitas
W dniach 29–30 maja 2014 roku w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu odbyła się
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Społeczna historia mediów – zjawiska, problemy,
wyzwania badawcze”. Konferencja została
zorganizowana przez Instytut Dziennikarstwa
i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Humanitas, Sekcję Historii Mediów Polskiego
Towarzystwa Komunikacji Społecznej oraz
Fundację Humanitas. Patronat nad nią objął
natomiast Program Ambasadorów Kongresów Polskich. Warto dodać, że w konferencji wzięli udział przedstawiciele najważniejszych ośrodków nauki o mediach w Polsce,
w tym m.in. Instytutu Dziennikarstwa Nauk
Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu
Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie, Instytutu Informacji Naukowej
i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego czy Instytutu Filozofii, Socjologii
i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego.
Po przywitaniu uczestników, gości
i zgromadzonych słuchaczy przez prorektora Wyższej Szkoły Humanitas dr. hab.
Michała Kaczmarczyka oraz prof. dr. hab.
Dariusza Rotta – dyrektora Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WSH,
odbyło się pięć sesji plenarnych.
Pierwsza sesja została poświęcona Wybranym inicjatywom medialnym w Polsce i Europie w perspektywie historycznej.
Zgromadzeni słuchacze usłyszeli więc
m.in. o listach Stanisława Ligonia do Franciszka Pilarka (co ciekawe, listów Ligonia
zachowało się 32, a listów Pilarka tylko
7), o których opowiadała dr Maria Buszman-Witańska; o Jeanie Jacquesie Servan-
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-Schreiberze – twórcy francuskiego „L’Express”, który zmarł w 2006 roku (referat dr
hab. Moniki Ślufińskiej); i o ks. bł. Ignacym
Kłopotowskim – założycielu zakonu Sióstr
Loretanek, wydawcy pierwszych pism katolickich: „Anioł Stróż”, „Dobra służąca” czy
„Polak – Katolik” (wystąpienie ks. dr. hab.
Andrzeja Adamskiego). Słuchacze poznali
także historię niemieckiego tygodnika „Die
Zeit” wydawanego od 21 lutego 1946 roku
w Hamburgu, dr Aleksandra Matykiewicz
opowiedziała także historię jednej z najważniejszych osób w historii „Die Zeit” –
Marion hrabiny Dönhoff. Dr hab. Renata
Piasecka-Strzelec przedstawiła z kolei dzieje
ewolucji agencji prasowych w Polsce w latach 1918–2014.
Druga sesja pierwszego dnia konferencji dotyczyła Prawa mediów. Dr Teresa
Święćkowska opowiedziała więc, jakie prawa w historii książki i prasy polskiej w XIX
wieku miał autor (chodziło o spór związany
z prawami do polskiego tłumaczenia wydania powieści Pracownicy morza Victora Hugo); dr Agnieszka Grzesiok-Horosz
omówiła uregulowania prawne dotyczące
cenzury, przedstawiając rozmaite różnice
pomiędzy działalnością cenzury we wszystkich trzech zaborach; a dr Jacek Wojsław
przedstawił sylwetkę Stefana Olszowskiego,
będącego głównym nadzorcą partyjnej propagandy w latach 1980–1982, którego sam
Gomułka chciał odsunąć od mediów.
Częścią programu tego dnia konferencji była także wizyta naukowa w powstałym w 1985 roku Muzeum Prasy Śląskiej
w Pszczynie. Uczestnicy Konferencji mogli
poznać bogatą ekspozycję placówki, którą
stanowią przede wszystkim gazety i czasopisma o treściach patriotycznych, a także
maszyny i inne eksponaty z zakresu czasopiśmiennictwa śląskiego oraz dawnego
drukarstwa i introligatorstwa. W tzw. Izbie
u Telemanna, salce prezentującej dawne
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instrumenty muzyczne z terenu Śląska, goście konferencji wzięli udział w spotkaniu
naukowym Sekcji Historii Mediów Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.
W jego trakcie omówiono inicjatywy i plany działalności Sekcji.
Drugi dzień Konferencji rozpoczął
się sesją poświęconą Mediom w Polsce po
roku 1989. W jej ramach zgromadzeni goście wysłuchali wystąpień dotyczących
m.in. ewolucji gatunku polskiego dokumentu społecznego (doc. Krzysztof Kopczyński), koncernów z zagranicznym kapitałem (Bauer i Axel Springer SE), które
w Polsce wydają np. takie czasopisma jak
„Elle”, „Playboy”, „Przyjaciółka” czy „Pani
Domu” (dr Olga Dąbrowska-Cendrowska).
Dr Krzysztof Wasilewski rozprawiał z kolei
o rozwoju prasy lewicowej w Polsce po roku
1989, mówił m.in. o „Trybunie”, „Nie” oraz
„Faktach i Mitach”; dr Olga Białek-Szwed
opowiedziała o motywach kryminalnych,
jakie pojawiały się na łamach prasy polskiej
z okresu dwudziestolecia międzywojennego, m.in. o sprawie słynnej Rity Gorgonowej, która została oskarżona o zabójstwo
córki znanego lwowskiego architekta Henryka Zaremby, a o której reportaże z rozprawy sądowej pisała Irena Krzywicka.
Sesja czwarta dotyczyła natomiast Ewolucji mediów w czasach konwergencji. I tak,
dr Katarzyna Walotek-Ściańska przedstawiła tekst dotyczący zagadnienia promocji teatrów z województwa śląskiego w social media; mgr Marek Maruszczak mówił
o ewolucji polskich memów internetowych,
zjawisku memetyki i emotikonach, które
pojawiły się już w 1982 roku; mgr Łukasz
Goniak opowiadał o (de)konstrukcji narodu europejskiego w dobie Internetu, skupiając się przede wszystkim na belgijskim
dzienniku „LeSoir”, który wydawany jest
od 1887 roku; dr Agnieszka Kulik-Jęsiek
mówiła o wypowiedziach Jana Pawła II na
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temat mediów, a mgr Ewa M. Walewska –
o nowych trendach lifestylowych i najnowszych zjawiskach społecznych, które można
zaobserwować w sieci.
Konferencję zamknęła sesja piąta poświęcona Historii mediów lokalnych. W jej
ramach mgr Monika Kornacka opowiedziała o początkach funkcjonowania prasy
na Śląsku Cieszyńskim, a dr Justyna Kubik
o internetowych obliczach prasy lokalnej.
Moderatorami poszczególnych sesji byli
prof. dr hab. Dariusz Rott, dr Katarzyna
Walotek-Ściańska, dr Magdalena Boczkowska – wszyscy z Wyższej Szkoły Humanitas, oraz prof. UE dr hab. Krzysztof Gajdka
z Katedry Dziennikarstwa Ekonomicznego
i Nowych Mediów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Społeczna historia mediów
– zjawiska, problemy, wyzwania badawcze
była kolejnym ważnym przedsięwzięciem
podjętym przez Instytut Dziennikarstwa
i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły
Humanitas. Pokłosiem konferencji będzie
oczywiście wydanie recenzowanej monografii naukowej, która z pewnością zajmie należne miejsce na półce poświęconej
współczesnym mediom. Bogactwo przygotowanych tematów wszystkich wystąpień
pokazało bowiem, jak szerokim i interesującym tematem badawczym wciąż pozostaje
problematyka społecznej historii mediów
w Polsce i na świecie.
Magdalena Boczkowska
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Międzynarodowa konferencja
w Karlsruhe w ramach programu
CultMedia
W roku 2002 zainicjowany został międzynarodowy projekt badawczy International Network on Cultural Diversity and New
Media, zwany w skrócie CULTMEDIA,
grupujący naukowców z sześciu krajów europejskich (Niemiec, Polski, Czech, Węgier,
Słowenii i Hiszpanii) zajmujących się analizą
wpływu nowych mediów i technologii informatycznych na współczesny kształt szeroko
rozumianej kultury. Od samego początku
projekt miał interdyscyplinarny charakter,
gdyż połączył medioznawców z filozofami,
socjologami, pedagogami i psychologami
komunikowania. Pomysłodawcą projektu był
znany niemiecki filozof techniki prof. Gerhard Banse, a instytucjonalny patronat objął
Instytut Technologii w Karlsruhe (Karlsruher Institut für Technologie – KIT). Efektem
prowadzonych do tej pory badań jest 17 tomów prac zbiorowych, będących w większości plonem międzynarodowych konferencji
naukowych organizowanych w ramach projektu CULTMEDIA. W dniach 3-4 listopada 2014 roku odbyło się w Karlsruhe kolejne spotkanie naukowców związanych z tym
projektem. Tym razem uczestniczyło w nim
blisko 40 osób reprezentujących ośrodki
naukowe z pięciu państw (Austrii, Czech,
Hiszpanii, Niemiec i Polski). Ze strony polskiej w sympozjum wzięli udział badacze
z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Politechniki Sląskiej w Gliwicach i Politechniki
Wrocławskiej. Tematem przewodnim obrad
były „Sposoby przyswajania i wykorzystywania nowych mediów: intuicja, kreatywność,
kompetencja” (Aneignungs- und Nutzungsweisen Neuer Medien: Intuition, Kreativität,
Kompetenz).
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Konferencja rozpoczęła się sesją
plenarną, podczas której przedstawiono
trzy referaty.
Pierwszy wygłosił dr Julius Erdmann,
filozof kultury z uniwersytetu w Poczdamie,
który w oparciu o analizę semiotycznych
aspektów komunikacji internetowej występującej w portalach społecznościowych
zwrócił uwagę na kulturowy wymiar procesu przyswajania technicznego kodu komunikacyjnego stosowanego przez użytkowników social media. Wykazał też, że kulturowy
wymiar komunikacji internetowej uwarunkowany jest krzyżowaniem się technicznych
i semiotycznych aspektów komunikacji internetowej. W drugim wystąpieniu prof.
Karel Mraček z Uniwersytetu Karola w Pradze zobrazował dynamiczny rozwój komunikacji internetowej w Czechach w ostatnim dziesięcioleciu. W tym okresie liczba
korzystających z internetu wzrosła o 30%
i stanowiła w 2013 roku 74% ogółu społeczeństwa. Wśród czeskich internautów najaktywniejsza jest grupa wiekowa 18-34 lat,
która prawie w 80% korzysta z Facebooka
i innych portali społecznościowych. Można
zatem mówić o swoistej „kulturze nowej komunikacji” (New Communication Culture)
w Czechach, której najbardziej charakterystycznym przejawem jest różnorodne spożytkowanie komunikacyjnego potencjału
portali społecznościowych.
Plenarne posiedzenie zamknął referat
prof. Antje Zapf z Uniwersytetu Technicznego w Poczdamie, która przedstawiła wyniki
badań empirycznych prowadzonych od 2004
roku wśród studentów z 13 krajów europejskich pod kątem ich aktywności w internecie.
Badania potwierdziły przyjęte na wstępie założenie, że internet jest traktowany przez jego
użytkowników jako narzędzie, medium i środowisko. W ostatnich latach rośnie znaczenie
sieci jako środowiska ludzi wymieniających
informacje i opinie. Tym samym internet stał
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się przede wszystkim platformą komunikacyjną, w której wciąż zauważalne są różnice kulturowe, co udokumentowały badania z 2014
roku przeprowadzone wśród studentów
z Niemiec i Mongolii.
W części popołudniowej obrady toczyły
się równolegle w dwóch sekcjach. W pierwszej
motywem przewodnim były sprawy kształtowania kompetencji i wiedzy w trakcie użytkowania nowych mediów, natomiast w drugiej
główną uwagę poświęcono kulturze użytkowania nowych mediów. W obu sekcjach zaprezentowano po cztery referaty. W sekcji pierwszej burzliwą dyskusję wywołało wystąpienie
prof. Andrzeja Kiepasa z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, według którego internauci
wobec ogromu informacji i opinii dostępnych
w sieci zyskują wiedzę bardzo powierzchowną i fragmentaryczną. Stąd można mówić
o nowej, ukształtowanej przez internet, warstwie inteligenckiej nazwanej przez prelegenta
„lumpen-inteligencją”. Z kolei Dirk Hommerich z Uniwersytetu Budeswehry z Hamburga zwrócił uwagę na rolę prasy internetowej
w popularyzacji wiedzy, a prof. Nicanor Ursua
z Uniwersytetu Baskijskiego z Hiszpanii w swoim bardzo teoretycznym referacie podkreślił
wagę kreatywności i kompetencji jako decydujących czynników w procesie społeczeństwa
wiedzy (Wissengesellschaft). W wypowiedzi
kończącej obrady tej sekcji prof. Claudia Villiger z Wyższej Szkoły Technicznej z Hannoweru wskazała na znaczenie komunikacji internetowej dotyczącej problemów techniki i kształcenia zawodowego, co potwierdzają badania
treści kreowanych przez użytkowników portali społecznościowych oraz wynajdywanych
w wyszukiwarkach. Z kolei w sekcji drugiej
prof. Michaela Pfadenhauer z Uniwersytetu
w Wiedniu oraz dr Paul Eisewicht z Uniwersytetu Technicznego w Dortmundzie ukazali na
podstawie analizy treści reklam internetowych
sposoby kształtowania marki w świadomości
internautów od najmłodszych lat. Posłużyli
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się przy tym przykładem reklam muzyki elektronicznej, która od prezentacji zabawek po
propagowanie kontaktu z muzyką i instrumentami buduje pożądane przez producentów postawy internautów. Wątek wpływu internetu na
jego użytkowników przedstawił prof. Zbigniew
Oniszczuk z Uniwersytetu Śląskiego, który opierając się na badaniach prowadzonych
w Polsce wśród internautów w ramach programu PBI Gemius, dokonał charakterystyki
tzw. pokolenia Y, uważającego internet nie za
medium, ale za „przedłużenie rzeczywistości”.
Z kolei prof. Annely Rothkegel z uniwersytetu
w Hildesheim, omawiając badania empiryczne,
zaakcentowała współczesny dylemat kultury
użytkowania internetu, wynikający ze starcia
dwóch tendencji: kreatywności i standaryzacji.
W ostatnim wystąpieniu dr Mariola Sułkowska-Janowska z Uniwersytetu Śląskiego przekonywała słuchaczy do istnienia swoistej poetyki
komunikacji opartej na wykorzystaniu nowych
mediów dla twórczości artystycznej.
4 listopada – w drugim dniu konferencji
– kontynuowano obrady w dwóch sekcjach.
Uwaga uczestników pierwszej koncentrowała
się nadal wokół wpływu nowych mediów na
proces kształtowania się kompetencji i wiedzy użytkowników, natomiast druga sekcja
zajmowała się w dalszym ciągu kulturalnymi
aspektami korzystania z internetu. W obu
sekcjach wygłoszono w sumie dziewięć referatów. W pierwszej obrady otworzyło wystąpienie prof. Tadeusza Miczki i prof. Tadeusza
Zelera z Uniwersytetu Śląskiego, którzy wskazali na wciąż istotne znaczenie poczty elektronicznej w komunikacji internetowej, coraz
bardziej jednak zagrożonej przez wszechobecność tzw. spamów. Z kolei prof. Olga Rösch
z Wyższej Szkoły Technicznej z Wildau uznała aktywność na portalach społecznościowych
za ważny sposób socjalizacji ich uczestników.
Tomasz Stępień z Politechniki Wrocławskiej
podkreślił natomiast potrzebę kształcenia studentów uczelni technicznych w zakresie nauk
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humanistycznych z wykorzystaniem nowych
mediów. Dr Otto Ulrich z Instytutu Kreatywnych Technologii z Bonn skierował zaś uwagę
słuchaczy na potrzebę dygitalizacji dorobku
kulturowego dla zachowania ciągłości kulturowej. W sekcji drugiej obrady rozpoczęły
się od referatu mgr. Tilo Grenza (KIT), który
ukazał ekonomiczny wymiar innowacji tworzonych przy wykorzystaniu zasobów sieci.
Claudia Saalbach z uniwersytetu w Poczdamie zobrazowała z kolei wykorzystanie szerokopasmowego internetu w Niemczech na
poziomie gminnym, zaś mgr Bruno Gransche z instytutu badawczego w Karlsruhe
omówił inspirującą rolę aktywności literackiej zauważalnej wśród niemieckich internautów. Natomiast prof. Aleksandra Kuzior
wraz z córką Pauliną (obie z Politechniki
Śląskiej) przedstawiły referat o negatywnych
skutkach aktywności internautów, którzy
jako świadkowie wypadków i katastrof zamiast udzielić pomocy – starają się je zarejestrować, a następnie swoje nagrania wyemitować w sieci, co jest nie tylko naganne moralnie, ale także sprzeczne z prawem. Obrady
tej sekcji zakończyło odczytanie referatu
dwóch autystycznych młodych naukowców
z uniwersytetu w Poczdamie – Konstantina i Korneliusa Keulenów, rozpatrujących
wymiar czasu w sieci. Zauważalne zmiany
prowadzą według opinii obu badaczy do
reorientacji w sposobie postrzegania czasu,
który coraz bardziej obok wymiaru realnego
ma również wymiar wirtualny. W godzinach
popołudniowych (po przerwie obiadowej)
moderatorzy poszczególnych sekcji dokonali
problemowej syntezy wygłoszonych referatów. Synteza ta uzmysłowiła uczestnikom
konferencji rozległość i złożoność podjętych
kwestii oraz potrzebę kontynuowania badań
w tym zakresie. To całościowe podsumowanie zakończyło dwudniowe obrady.
Zbigniew Oniszczuk

143

144

Strategie medialne współczesnego
świata – ósma międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna Wydziału
Dziennikarstwa Kubańskiego Uniwersytetu Państwowego (Rosja)
Jak co roku początkiem listopada odbyła się tradycyjna już konferencja Wydziału
Dziennikarstwa Kubańskiego Uniwersytetu
Państwowego w Krasnodarze. Organizowane od ośmiu lat wydarzenie naukowe zgromadziło w nadmorskim Soczi w dniach 1-3
listopada wielu specjalistów i praktyków
z zakresu komunikowania z niemal wszystkich znaczących ośrodków rosyjskich –
Soczi, Krasnodaru, Kurska, Rostowa nad
Donem, Majkopu, Piatigorska, Moskwy,
Sankt-Petersburga, Tomska, Stawropolu,
Władykaukazu, Woroneża, Wołgogradu
i wielu uniwersytetów zagranicznych (Ukrainy, Polski, Białorusi, Czech, Uzbekistanu,
Syrii, Włoch). Jak co roku udział w konferencji wzięli pracownicy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Charakterystyczne już dla konferencji
Uniwersytetu w Krasnodarze stało się, że
tom zawierający teksty wygłoszonych referatów zostaje wydrukowany przed spotkaniem, dzięki czemu uczestnicy mogą na
bieżąco zapoznawać się z tematyką proponowanych wystąpień, również tych, w których nie mogą, z przyczyn logistycznych,
wziąć osobiście udziału. Dzięki temu możliwe jest także przygotowanie się do dyskusji,
zadanie pytań czy też podzielenie się opinią
na poruszane tematy. W imieniu organizatorów uczestników przywitał prof. Jurij Łuczyński, będący jednym z pomysłodawców
konferencji.
Tradycyjnie konferencję rozpoczęto od
odczytania słowa wstępnego, przysłanego
przez Metropolitę Jekaterynodarskiego i Ku-
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bańskiego Izydora, który w tegorocznym liście
skupił się na kwestiach znaczenia środków
masowego komunikowania w umacnianiu
pokoju. Podkreślił, że w czasach obecnych,
podobnie jak sto lat temu w czasie wybuchu
pierwszej wojny światowej, na mediach spoczywa ogromna odpowiedzialność ochrony
wartości pokojowych, które często są naruszane we wszechobecnej wojnie informacyjnej.
Następnie odbyło się posiedzenie plenarne, w trakcie którego wystąpili następujący prelegenci:
• prof. Tatiana Alientiejewa z Kurska
– przedstawiła działania z zakresu public relations stosowane w okresie walki o władzę
i sprawowania urzędu prezydenta Stanów
Zjednoczonych Ameryki przez Abrahama
Lincolna. Szczególną uwagę poświęciła prasowym aspektom tego rodzaju działalności oraz
wizualnym aspektom kampanii wyborczych.
Zaprezentowała wiele grafik reklamowych
z tamtego okresu oraz przybliżyła słuchaczom
podstawowe cechy rodzącego się PR.
• prof. Jewgienij Achmadulin z Rostowa nad Donem – przedstawił najnowsze
rezultaty badań nad prasą partyjną na początku XX wieku na południu Rosji, prezentując jednocześnie książkowy wynik naukowych dociekań w omawianym zakresie.
• prof. Marian Gierula z Katowic –
zaprezentował wyniki najnowszych badań
nad źródłami informacji lokalnej w Polsce,
z których wynika, że mimo dostępu do internetowych źródeł informacji członkowie
lokalnych społeczności nadal preferują tradycyjne media oraz rozmowy z innymi ludźmi, z których czerpią wiedzę o wydarzeniach
w najbliższym otoczeniu. Szczególne zainteresowanie zebranych wywołał fakt, że Polacy, mimo szerokiego dostępu do Internetu
i funkcjonowania gazet on-line, nie są dobrze poinformowani o kwestiach lokalnych,
podobnie jak nie posiadają wystarczającej
wiedzy na temat wydarzeń w regionie.
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• prof. Aleksander Sadowoj z Soczi swoje wystąpienie poświęcił tym aspektom przestrzeni medialnej, w których odzwierciedlają
się różnego rodzaju nacjonalizmy. Jako etnolog
zwrócił uwagę na fakt, że środki masowego komunikowania są tą sferą, gdzie pojawianie się
nacjonalizmów można diagnozować jeszcze
w fazie latentnej ich istnienia, choć wymaga to
specyficznych umiejętności i kompetencji badawczych, które wymagają połączenia wiedzy
etnologów i badaczy mediów.
Drugiego dnia konferencji obrady rozpoczął okrągły stół poświęcony medialnemu obrazowi I wojny światowej. Wskazywano na wiele podobieństw między
współczesnymi sposobami relacjonowania
konfliktów międzynarodowych a tymi, które były charakterystyczne dla przestrzeni
medialnej równo 100 lat temu. Głos zabrał
między innymi prof. Jurij Łuczyński, który
mówił o rosyjskim dziennikarstwie w czasie
pierwszej wojny światowej. Podkreślił, że
wybuch wojny był dla dziennikarstwa wyzwaniem, które w czasie jej trwania stale się
zmieniało, w zależności od powodzenia rosyjskich wojsk na froncie i wydarzeń rewolucyjnych. Prof. Anna Jeremiejewa z Krasnodaru skupiła się z kolei na mobilizacji
intelektualnej w omawianym okresie, jaka
miała miejsce na łamach prasy. Ponieważ
wojna przyczyniła się do wzmocnienia patriotyzmu, prasa promowała nie tylko wiadomości o sukcesach Rosjan na frontach,
ale również o wszystkich osiągnięciach na
gruncie naukowym, kulturalnym czy nawet
o walorach turystycznych ziem rosyjskich,
co miało stać się nie tylko powodem do
dumy i wzmocnić narodową tożsamość, ale
także skutecznie zniechęcić do korzystania
z zagranicznej oferty przemysłowej, naukowej czy turystycznej.
Po części poświęconej na okrągły stół
kontynuowano wystąpienia na tematy historycznego funkcjonowania mediów:

145
• prof. Maria Filimonowa z Kurska
przedstawiła źródła współczesnych tendencji globalistycznych występujące w wieku
XVIII, jakie udało się jej wyłonić na podstawie analizy Rivingston’s New York Gazetter;
• prof. Elena Kołomijcewa z Moskwy
zaprezentowała nieznane dotąd fakty z amerykańskiej części biografii Siergieja Jesienina, jakie udało się odtworzyć dzięki analizie
materiałów zamieszczonych w amerykańskich gazetach lat 20. XX wieku;
• prof. Aleksander Mleczko z Wołgogradu podjął się zadania odtworzenia rosyjskiego mitu emigracyjnego w czasopiśmie
„Zapiski Współczesne” w latach 1920–1940,
poszukując uniwersalnych aspektów systemowych symbolu medialnego.
Kolejną część konferencji poświęcono
współczesnym aspektom funkcjonowania środków masowego komunikowania.
Zwrócono uwagę na wiele wątków interesujących współczesnych badaczy tego zjawiska. Największe zainteresowanie zebranych
wzbudziły wystąpienia:
• dr. Dmitrija Bykowa z Moskwy,
który zaprezentował funkcjonowanie stacji
CNN jako źródła informacji, które zmieniają współczesny świat;
• dr Patrycji Szostok z Katowic, mówiącej o współczesnych dylematach polityki
informacyjnej na poziomie lokalnym, która, z jednej strony powinna służyć władzom
samorządowym, a z drugiej zaspokajać potrzeby wynikające z dążenia do budowania
społeczeństwa informacyjnego;
• mgr. Dmitrija Kowalenki z Krasnodaru, analizującego aspekty prawne ekspertyz tekstów dziennikarskich, przeprowadzanych na potrzeby postępowania sądowego,
które przygotowuje się szczególnie na potrzeby orzecznictwa w sprawach o pomówienia i zniesławienia;
• dr Jekateriny Łazutkiny z Astrachania, której koncepcja kuratorów infor-
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macyjnych jest współczesną odpowiedzią
na niegdysiejszą funkcję liderów opinii,
przy czym kuratorzy, w przeciwieństwie
do liderów, dokonują analizy mediów społecznościowych i selekcji informacji w celu
przekazania ich środkom masowego komunikowania;
• prof. Tatiany Liebiediewej z Woroneża, prezentującej literackie czasopismo
„Telegraf Wornoneżski” jako źródło wiedzy
na temat lokalnej literatury, również w jej
historycznym aspekcie, na tle funkcjonowania prasy lokalnej w ogóle.
Zainteresowanie proponowanymi przez
prelegentów tematami było w tym roku na
tyle duże, że część dyskusji organizatorzy
byli zmuszeni przenieść na wieczorne uroczyste spotkanie, w trakcie którego dokończono interesujące tematy, zaproponowano
wiele przyszłych kierunków współpracy
międzyuczelnianej i międzynarodowej.
Konferencję zakończył prof. Jurij Łuczyński, wyrażając przekonanie, że nauka
powinna łączyć miłośników wiedzy i pokoju całego świata. Zapowiedział także,
że dołoży wszelkich starań, aby odbyła się
kolejna, 9 międzynarodowa konferencja
Wydziału Dziennikarstwa, podczas której
znów stanie się możliwe nawiązanie kontaktów, wymiana doświadczeń i wyników
badań pomiędzy naukowcami z różnych
miast, krajów i dyscyplin.
Patrycja Szostok
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Po raz drugi o konwergencji mediów
Już po raz drugi Instytut Dziennikarstwa
i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły
Humanitas w Sosnowcu, Akademia Ignatianum w Krakowie, Międzynarodowe Centrum Badań nad Mediami i Komunikacją
Społeczną oraz Fundacja Humanitas zaprosili wszystkich specjalistów od mediów do
udziału w konferencji naukowej poświęconej
debacie na temat przyczyn, wyzwań i konsekwencji konwergencji mediów. Pierwsza
edycja konferencji odbyła się w styczniu 2013
roku i spotkała z szerokim odzewem środowiska medioznawczego, dlatego też tradycję
postanowiono kontynuować.
25 czerwca 2014 roku w Akademii Ignatianum w Krakowie odbyła się więc II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Problemy
konwergencji mediów w Polsce”, której celem
była przede wszystkim dyskusja nad niejednoznacznością zjawiska konwergencji mediów. Konferencję rozpoczęli prorektor Wyższej Szkoły Humanitas prof. WSH dr hab.
Michał Kaczmarczyk oraz dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum
ks. dr Tomasz Homa. W trakcie powitania
obaj mówili o potrzebie wskazania na technologiczne, społeczne i kulturowe aspektów
przeobrażeń mediów oraz o przenikaniu się
nowych zjawisk medialnych. W sesji plenarnej, prowadzonej przez prof. dr. hab. Mariana Gierulę, wysłuchaliśmy trzech wystąpień.
Ks. dr hab. Michał Dróżdż z Uniwersytetu
Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie mówił
o globalnej etyce komputerowej w kontekście konwergencji mediów, wskazując przede
wszystkim na integracyjną rolę konwergencji
i wyróżniając w jej obrębie dwie stałe: cyfryzację i etykę. Następnie dr hab. Alicja Jaskiernia z Uniwersytetu Warszawskiego, odwołując się do słów komisarza europejskiego ds.
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agendy cyfrowej w Komisji Europejskiej,
Neelie Kroes, mówiła o polityce medialnej
Unii Europejskiej, między innymi o Agendzie Cyfrowej Europa 2020. Ostatnim referatem części plenarnej było wystąpienie prof.
dr. hab. Tomasza Mielczarka z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, który
podkreślał istnienie swoistego „recyklingu”
w obrębie polskiej telewizji cyfrowej.
Dalsza część konferencji została podzielona na trzy panele. Pierwszy poświęcony
został „Formom i funkcjom komunikacji
medialnej w erze konwergencji”. W jego
obrębie mogliśmy wysłuchać pięciu referatów. I tak, dr Małgorzata Koszembar-Wiklik
z Wyższej Szkoły Humanitas mówiła o strategiach wizerunkowych wyższych uczelni,
które w czasach tak zwanej płynnej nowoczesności muszą postawić na zupełnie inny
PR, niż miało to miejsce jeszcze kilkanaście
lat wcześniej. Następnie dr Dagmara Głuszek-Szafraniec z Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach poruszyła problem mediów
mniejszości w Polsce, wskazując, w jaki
sposób problemy mniejszości są obecne
w polskich mediach, a także podkreślając,
że mówienie o problemach mniejszości narodowych to także misja mediów publicznych. Mgr Anna Perzyńska, reprezentująca
Uniwersytet Warszawski, mówiła o teatrze
w sieci na przykładzie Very Potter Musical
z 2009 roku – spektaklu będącego parodią
serii o Harrym Potterze, a wyprodukowanego przez Team StarKid, czyli grupę założoną
przez Darrena Crissa, Briana Holdena, Matta Langa i Nicka Langana na Uniwersytecie
w Michigan. W podobnej tematyce utrzymany był także referat dr Katarzyny Walotek-Ściańskiej z Wyższej Szkoły Humanitas.
Dr Walotek-Ściańska mówiła o tym, jak polskie instytucje kultury (w tym między innymi teatry) funkcjonują w mediach społecznościowych. Z kolei mgr Michał Okseniuk
poruszył problem reportażu i jego miejsca
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w nowych mediach na przykładzie Boskiego światła, jednego z najbardziej cenionych
polskich reportażystów, Jacka Hugo-Badera. Reportaż ten stanowi zapis głośnej wyprawy na Broad Peak w poszukiwaniu ciał
Macieja Berbeki i Tomasza Kowalskiego.
Drugi panel dotyczył „Nowych mediów
we współczesnym społeczeństwie”, wzięło
w nim udział pięciu prelegentów. Dr Dariusz Baran z Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie próbował
odpowiedzieć na pytanie o skuteczności
konwergencji, rozważając pozycję polskich
portali prasowych. Następnie dr Barbara
Koc-Kozłowiec z Wyższej Szkoły Ekonomii
i Innowacji w Lublinie zastanawiała się nad
rolą serwisów społecznościowych z perspektywy użytkownika. W dobie konwergencji serwisy takie jak Facebook, Twitter,
Instagram, YouTube, MySpace etc. święcą triumfy popularności nie tylko wśród
młodego pokolenia. Mgr Monika Baran
z Uniwersytetu Łódzkiego i mgr Paulina
Barczyszyn z Uniwersytetu Wrocławskiego
mówiły o roli dziennikarza we współczesnych mediach. Po pierwsze, o trudnych
relacjach dziennikarz – odbiorca, po drugie
o tym, jakie postawy polscy dziennikarze
przyjmują w dobie konwergencji i zmieniających się mediów. Na koniec tego panelu
mgr Marta Gołda z Uniwersytetu Warszawskiego wygłosiła dwa referaty. Oba dotyczyły narracji transmedialnych, które stają się
ostatnio coraz powszechniejsze. Pierwszy
poświęcony był rolom odbiorcy i nadawcy
w tychże narracjach, drugi natomiast – problematyce fikcji narracji transmedialnych.
Warto dodać, że w Polsce pierwszą tego
typu narracją była powieść Kaktus w sercu,
którego rzekomą autorką była bohaterka telewizyjnego serialu, ale na świecie tego typu
narracje pojawiały się już w latach 90.
Trzeci, ostatni panel konferencji poświęcony został zagadnieniu „Media kon-
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wergentne w otoczeniu społecznym, rynkowym i kulturowym”. Wzięło w nim udział
siedmiu prelegentów. Dr Marta Polaczek-Bigaj z Uniwersytetu Jagiellońskiego mówiła o początkach telewizji komercyjnej
w Polsce, powołując się na historię TV Wisła, która dała początek dzisiejszemu TVN.
Następnie reprezentująca Uniwersytet Jana
Kochanowskiego w Kielcach dr Olga Dąbrowska-Cendrowska przedstawiła historię koncernów prasowych z zagranicznym
kapitałem na polskim rynku, skupiając się
na tych największych i najważniejszych:
niemieckich, francuskich i szwajcarskich.
Z kolei dr Katarzyna Gajlewicz-Korab
z Uniwersytetu Warszawskiego przedstawiła różnice pomiędzy polską a francuską telewizją publiczną, udowadniając, że w Polsce rynek medialny jest lepiej rozwinięty niż
we Francji. Dr Joanna Szegda i mgr Maria
Narecka z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego mówiły natomiast o rolach odbiorcy,
kontaktach kulturowych, społecznym odbiorze, mgr Narecka odwoływała się przy
tym do kategorii narracji Jeana Geneta. Mgr
Katarzyna Siezieniewska przedstawiła z kolei wynik badania jakościowego, jakie przeprowadziła wśród polskich dziennikarzy;
pytała ich między innymi o wielofunkcyjność zawodu, jego przyszłość, działalność
korporacyjną i tak zwaną hybrydową. Na
koniec tego panelu dr Magdalena Boczkowska z Wyższej Szkoły Humanitas przedstawiła kilka booktrailerów, czyli filmowych
zapowiedzi książek. W dobie konwergencji
promowanie literatury w mediach społecznościowych i w serwisie YouTube jest coraz
powszechniejsze i budzi zainteresowanie
uczestników sieci.
W ramach podsumowania całej konferencji prowadzący poszczególne panele
podkreślali, że tegoroczne obrady i dyskusje
skupiały się przede wszystkim na prawach
użytkownika w sieci, na przykład na bez-
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pieczeństwie danych w „chmurze”, oraz na
roli telewizji cyfrowej, naziemnej, hybrydowej i usługach VOD. Naukowcy i specjaliści
od mediów wskazywali również, że porządek kultury konwergencji nie jest ustalony
i skończony, lecz pozostaje ciągłym procesem i serią zdarzeń pomiędzy wieloma systemami medialnymi.
Pokłosiem II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Problemy konwergencji mediów w Polsce” będzie monografia naukowa
wydana w prestiżowej Oficynie Naukowej
Verbum w Pradze.
Magdalena Boczkowska
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