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OD REDAKCJI

Obecny numer naszego czasopisma zawiera artykuły i materiały z wielu obsza-
rów badawczych medioznawstwa. Wskazuje zatem, iż ta dyscyplina naukowa podej-
muje bardzo szerokie spektrum zagadnień związanych ze społecznym funkcjono-
waniem środków masowego przekazu. Mamy zatem rozważania związane z historią 
mediów, z ich współczesnym wpływem na życie i relacje społeczne zarówno w wy-
miarze polskim, jak i międzynarodowym. Cechą charakterystyczną oddawanego do 
rąk Czytelników numeru jest także fakt, iż bardzo szeroko jest prezentowane me-
dioznawstwo rosyjskie z kilku ośrodków. Badacze rosyjscy podejmują bardzo sze-
rokie spektrum zagadnień dotyczących mediów masowych. Można powiedzieć, że 
stało się już tradycją naszego czasopisma, iż staramy się zaprezentować dokonania 
nauki o mediach z tego obszaru, który dość skromnie jest prezentowany w polskiej 
literaturze przedmiotu. 

Numer otwiera artykuł Siergieya Korkonosenki z  Wydziału Dziennikarstwa 
Sankt-Petersburskiego Państwowego Uniwersytetu, który podejmuje problem sta-
tusu dziennikarstwa jako dyscypliny naukowej. W szczególności koncentruje się on 
na miejscu i  roli medioznawstwa rosyjskiego na tle stanu tej nauki w  skali mię-
dzynarodowej. Jest to temat jakże istotny dla naszego środowiska. Zachęcam do 
jego lektury, ponieważ podjęte tematy wskazują na wielkie podobieństwo wielu 
problemów, przed którymi stoi także nasza nauka o mediach. Kolejny przedstawi-
ciel rosyjskiego medioznawstwa, Aleksandr Korochensky, zajmuje się problemem 
obywatelskiej krytyki środków masowego przekazu i  jej znaczenia w  procesach 
politycznych zachodzących w zmediatyzowanych współczesnych społeczeństwach. 
Profesor dziennikarstwa z Krasnodaru Aleksandr Ostaszewski podejmuje jakże ak-
tualny problem prawdy, postprawdy i kłamstwa we współczesnym dziennikarstwie. 
Temat jest przedstawiony zarówno od strony teoretycznej, jak i praktyki wykonywa-
nia zawodu dziennikarskiego.  Będzie stanowił dla naszych Czytelników odniesie-
nie dla dokonań naszych badaczy zajmujących się tym zagadnieniem. 

Dział mediów na świecie zawiera 4 artykuły dotyczące Niemiec i Rosji. Otwiera 
go materiał Zbigniewa Oniszczuka, w którym Autor zastanawia się nad problemem 
wiarygodności mediów masowych zarówno w kontekście ich skutecznego oddzia-
ływania, jak i ich znaczenia dla ustroju demokratycznego w Niemczech. Autor po-
dejmuje zagadnienie zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Funk-
cjonowanie prasy lokalnej we współczesnej Rosji jest przedmiotem analizy trzech 
badaczek z  Wydziału Dziennikarstwa Sankt-Petersburskiego Państwowego Uni-
wersytetu. Autorki koncentrują się na czynnikach stymulujących ich rozwój. Ma-
teriał oparty jest na badaniach prasy lokalnej w obwodzie leningradzkim. Badania 
pilotażowe miały na celu ustalenie kilku aspektów funkcjonowania prasy lokalnej, 
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m.in. relacji z władzą lokalną, stanu środowiska dziennikarskiego, jak i  strukturę 
problemowo-tematyczną tej prasy. Materiał może być wykorzystany w badaniach 
porównawczych nad prasą lokalną w Polsce. Artykuł Mariana Gieruli podejmuje 
zagadnienia koncentracji mediów w Rosji po 1991 roku. Wskazuje zarówno na eta-
py jak i formy tego zjawiska. Dokonuje analizy wpływu procesów koncentracyjnych 
na strukturę współczesnego systemu medialnego w Rosji. Chciałbym także zwró-
cić uwagę na bardzo aktualny temat podjęty w artykule Eugenii Kornilovej z Pań-
stwowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Sankt-Petersburgu. Autorka dokonuje 
ogólnej analizy zachowań mediów rosyjskich w okresie kampanii przed wyborami 
prezydenckimi w 2018 roku. Koncentruje się na analizie kampanii wyborczej po-
szczególnych kandydatów.   

Dział Komunikaty i Materiały jest w obecnym numerze Rocznika bardzo zróż-
nicowany. Są to bowiem zarówno materiały historyczne, jak i podejmujące proble-
my współczesnych polskich mediów. Otwiera go interesujący materiał Agnieszki 
Cieślikowej omawiający funkcjonowanie czasopisma „Na Szlakach Świata” i  jego 
redaktorów. Polecam ten komunikat, gdyż Autorka omawia mało znany typ prasy 
okresu międzywojennego w Polsce. Funkcjonowanie polskich czasopism kultural-
nych w pierwszych latach po drugiej wojnie światowej jest przedmiotem zaintereso-
wań Pawła Sarny. Szczegółowej analizie zostało poddane zagadnienie obrazu Ziem 
Zachodnich i Północnych prezentowanych na łamach tychże czasopism. Materiał 
Marii Piekorz podejmuje problem języka młodych Polaków. Autorka stara się od-
powiedzieć na pytanie, jakie tendencję w nim dominują.  Z kolei Karolina Polińska 
przedstawia dziennikarstwo śledcze Wojciecha Sumlińskiego. Czyni to w kontekście 
dyskursu, jaki został wywołany w tygodnikach opinii po ukazaniu się jego książki. 
Numer zamyka komunikat Jarosława Dobrzyckiego podejmującego aktualny pro-
blem tabloidyzacji mediów przez analizę tego zjawiska na poziomie prasy lokalnej. 

Tradycyjnie numer „Rocznika Prasoznawczego” zawiera z sprawozdania z kon-
ferencji w kraju i za granicą.  Staramy się bowiem na bieżąco odzwierciedlać życie 
i dokonania polskiego i zagranicznego środowiska medioznawczego, które dąży do 
nowego zdefiniowania miejsca swojej dyscypliny naukowej wśród nauk społeczno-
-humanistycznych, w kontekście rewolucji dokonującej się w komunikacji społecznej. 

Marian Gierula



ROZPRAWY I ARTYKUŁY





Siergiey Korkonosenko1

Nauka o dziennikarstwie: rosyjskie                                                                                                                                        
                            doświadczenie i międzynarodowa współpraca

STRESZCZENIE
 Artykuł dotyczy trudnego problemu, jakim jest pytanie, czy naukę o dziennikarstwie moż-
na traktować jako samodzielną dyscyplinę na rów z innymi dziedzinami badawczymi. Autor 
cytuje prace badaczy, którzy nie widzą podstaw do pozytywnej odpowiedzi na to pytanie. 
Jednocześnie jest wielu znanych specjalistów, którzy mają przeciwne zdanie. Przykład roz-
woju rosyjskiej nauki dobitnie potwierdza ten drugi punkt widzenia. W artykule rozpatry-
wany jest także problem współdziałania rosyjskiej nauki o dziennikarstwie ze światowym 
środowiskiem badawczym i proponuje się drogi podwyższenia poziomu jej uznania w glo-
balnej wymianie. 

SŁOWA KLUCZOWE: dziennikarstwo, dyscyplina akademicka, Rosja, rating, globalna 
współpraca 

 Z przykrością przychodzi nam włączyć się w dyskusję, czy są podstawy, aby na-
ukę o dziennikarstwie zaliczyć do społeczności dyscyplin akademickich. Jeżeli z ta-
kimi wątpliwościami występują przedstawiciele pokrewnych dziedzin nauki, to nie 
można się temu dziwić: nie są oni zorientowani w cudzym obszarze poznania i w 
najlepszym przypadku gotowi są wysłuchać wyjaśnień specjalistów. Można także 
przewidzieć opinie profesjonalnych dziennikarzy, którzy jednoznacznie są przeko-
nani, że „dziennikarstwo to nie nauka, a sfera czystej praktyki. Tutaj trudno nauczyć 
się czegoś teoretycznego. To jest rzemiosło”. Rzeczywiście trudno zrozumieć autora 
książki – doktora nauk o specjalności „dziennikarstwo”, który cytuje zaprezentowa-
ne powyżej podejście ze swoim komentarzem „Zgadzam się…”2. Bardziej skompli-
kowanie przedstawia się ten problem z doświadczonymi badaczami, którzy jakoby 
pierwsi zadali to „wieczne” pytanie. Według opinii skandynawskich autorów, „the 

1 Prof. dr hab.; Instytut „Wyższa Szkoła Dziennikarstwa i Masowej Komunikacji”, Sankt-Petersburski 
Państwowy Uniwersytet. Rosja.
2  A.B. Колесниченко, Настольная книга журналиста: учебное пособие. Москва: Аспект Пресс, 
2013. С. 22. URL, https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=yvlnt3ZbtDrg6tkw15ECRaJOplx7InVyb-
CI6Imh0dHA6Ly93d3cubmV3c21hbi50c3UucnUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTUvM-
TEvS29sZXNuaWNoZW5rb18tX05hc3RvbG5heWFfa25pZ2Ffemh1cm5hbGlzdGEucGRmIiwidGl0
bGUiOiJLb2xlc25pY2hlbmtvXy1fTmFzdG9sbmF5YV9rbmlnYV96aHVybmFsaXN0YS5wZGYiLCJ1
aWQiOiIwIiwieXUiOiI5NTg4MjIwNjAxNDkzODgwMTMyIiwibm9pZnJhbWUiOnRydWUsInRzIj
oxNDk0NjAyMDQ4OTU0fQ%3D%3D&page=22&lang=ru.
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phrase »theories of journalism« implicitly suggests that journalism studies is an aca-
demic discipline with a set of established theories that are recognised by a research 
community. However, such a presupposition can be contested”. 

 Wskazują oni, że dla uznania obszaru badawczego za naukową dyscyplinę ko-
nieczne są do spełnienia dwa warunki: po pierwsze, jej włączenie w  system wy-
kształcenia wyższego, powstanie stowarzyszeń badawczych, przeprowadzanie te-
matycznych konferencji itp., po drugie, funkcjonowanie określonej akademickiej 
kultury ze swoimi teoriami i metodologicznych narzędzi. Według pierwszego kry-
terium w nauce o dziennikarstwie jest podobnie; w przypadku drugiego kryterium 
obraz jest bardziej złożony, ponieważ „journalism studies is not marked by a speci-
fic and shared academic culture”3.

 Podobne zaniepokojenie i  zatroskanie spotyka się w  rozważaniach o  bliskiej 
dziennikarstwu nauce – komunikatywistyce: “Within the mosaic of profiles, me-
thods and objects, a large proportion of scholars are rooted into a solid, focused and 
articulate background in one specific discipline and will see and present themselves 
within that category: they are historians, sociologists, political scientists, philoso-
phers, economists, linguists, psychologists, etc. (…) If indeed we feel that commu-
nication research is a  discipline in gestation and approaching maturity, then the 
community must join forces to snatch recognition from academia and from insti-
tutions (…). This will require that we agree on a clearly defined, strong and distinc-
tive set of epistemological standards and an elaborate methodological toolbox…”4. 
Osiągnięcie w  tym obszarze jakiejś ogólnej zgody jest bardzo trudne. Wynika to 
z bezmiaru i nieokreśloności podmiotu i przedmiotu analizy. Można postawić pyta-
nie: czyżby prostsze w tym względzie były i inne nauki humanistyczne? Na przykład 
filologia, u podstawy której leży nieokreślone pojęcie słowa jako przedmiot pozna-
nia; historia, której generalnym wyznacznikiem jest rozpatrywanie społeczeństwa 
w perspektywie czasu przeszłego i w rozwoju. Metodologiczny arsenał we wszyst-
kich podobnych przypadkach jest bardzo szeroki i  zróżnicowany. Dlaczego więc 
w przypadku dziennikarstwa mówimy o wyjątku, a nie o nienaukowym nieporo-
zumieniu? Jego obiekt ze swojej natury zakłada rozpatrywanie w jedności substy-
cjonalnych, instytucjonalnych, strukturalno-funkcjonalnych, treściowo-gnoseolo-
gicznych, wartościowo-rozumowych i morfologicznych charakterystyk, co stanowi 
nieuchronność organicznych syntez teoretycznych i metodologicznych podejść. 

 Dziennikarstwo – nie „przyszły” i nie „prawdopodobny” obszar poznania – nie 
zostało dyscypliną naukową, ale stawało się nią w przeciągu wielu dziesiątków lat, 

3  S. Steensen, L. Ahva, Theories of Journalism in a Digital Age, “Journalism Practice” 2015, Vol. 9, No 
1, p. 2. DOI: 10.1080/17512786.2014.928454. 
4  F. Heinderyckx, The Academic Identity Crisis of the European Communication Researcher, [w:] Media 
Technologies and Democracy in an Enlarged Europe: the Intellectual Work of the 2007 European Media 
and Communication Doctoral Summer School / ed. by N. Carpentier, P. Pruulmann-Vengerfeldt, K. 
Nordenstreng, at al. Tartu: Tartu University Press, 2007, p. 357-359.
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jeśli nie stuleci. Wiadomo, że jako specjalistyczna dziedzina zarówno kształcenia, 
jak i naukowy program rodziły się w drugiej połowie XIX wieku. W Rosji ma ona 
także głębokie korzenie. Na przykład historycy zwracają uwagę, że jeszcze w począt-
kach lat 20. XX wieku rektor znakomitego Państwowego Instytutu Dziennikarstwa 
(PIK) K.P. Nowicki ogłosił konieczność podjęcia prac nad dziennikarstwem jako sa-
modzielną nauką. Poznawanie mediów periodycznych powinno według niego być: 
1. Historyczne (ich ewolucja i zależności od zmieniających się form gospodarki); 2. 
Produkcyjno-techniczne (badanie środków, narzędzi i sposobów gazetowo-dzien-
nikarskiej produkcji); 3. Statystyczne; 4. Ideologiczne (analiza zawartości), w tym 
także klasyfikacja mediów periodycznych i ich wytworów ze względu na tematykę 
i formy ujęcia. Wiele w tym względzie zrobiono w ówczesnym okresie5.

 Tym niemniej otwarcie dyskusji o stanie nauki o dziennikarstwie stanowi pozy-
tywny impuls dla teoretycznych rozważań. Jest ku temu kilka powodów. 

 W pierwszym rzędzie aktualność tej problematyki spowodowana jest głęboki-
mi zmianami zachodzącymi w medialnej praktyce. Najbardziej popularny kierunek 
przemyśleń dotyczących praktyki dziennikarskiej związany jest z rozpowszechnie-
niem technologii cyfrowych, które jakoby zniszczyły zawód. Oto typowy przykład 
takiej logiki: „For many years, the question “What is journalism?” was rarely asked. 
Everybody, of course, already knew the answer. Journalism is what journalists do. 
Journalism is produced by institutions (…) The emergence of the Web has to a de-
gree de-institutionalised journalism… A journalist no longer has to be tethered to 
an existing media organisation as a staffer or a freelancer, although most journalists 
remain so connected. A  journalist… can in theory be anyone”6 – ogłaszają ame-
rykańscy profesorowie. Odrzucić olbrzymi wpływ informacyjno-komunikacyjnych 
technologii (ICT) na masowo-informacyjną sferę byłoby nienaturalne. Jednak ogól-
na jednoznaczna diagnoza śmierci zawodu dziennikarskiego wydaje się nam po-
chopna i powierzchowna. Technologie unowocześniają różne sfery duchowo-twór-
czej działalności i umożliwiają do niej dostęp szerokim kręgom społeczeństwa. Nie 
ma jednak powodu diagnozować śmierci zawodowego teatru, kina czy sztuki foto-
graficznej itd. Patrząc na całość zjawisk technologicznych, należy wychodzić poza 
ramy wąskiego determinizmu technologicznego i przechodzić do pojmowania no-
wej roli dziennikarstwa w kontekście narodowej i światowej kultury, ewolucji czło-
wieka w społeczeństwie, rozwoju zdolności ludzkości do poznania siebie i przyrody 
itd. 

 Druga przyczyna kryje się w postępie samej nauki, która odczuwa potrzebę po-
znania nowych problemowo-tematycznych „terytoriów”, i w modernizacji swojego 

5  И.А. Фатеева, Первая научно-образовательная школа журналистики в  России: ГИЖ. „Век 
информации” 2017, № 3, С. 65.
6  J. Russial, P. Laufer, J. Wasko, Journalism in Crisis?, “Javnost – The Public” 2015, No 22 (4), p. 299-
301. DOI: 10.1080/13183222.2015.1091618. 
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gnoseologicznego instrumentarium. Rosyjscy uczeni jasno widzą przed sobą to za-
danie. Dlatego nie dramatycznie, a konstruktywnie brzmi następująca konstatacja: 
„Postradziecka nauka o dziennikarstwie, oswobodziwszy się od ciężaru ideologicz-
nej dogmatyki, do dnia dzisiejszego znajduje się w poszukiwaniu swojego nowego 
»oblicza«. Obiektywna konieczność w zdecydowanym odnowieniu przy zachowa-
niu wszystkiego cennego, co było wypracowane w poprzednim okresie, dopóki nie 
osiągnięto konsolidacji naukowego poznania na nowej teoretyczno-metodologicz-
nej podstawie”7 powoduje wypełnianie białych plam w obrazie nauki o dziennikar-
stwie w  Rosji. Dlatego też zasługuje na wsparcie dyskusja o  jakościowym odno-
wieniu metodologii teoretyczno-dziennikarskiej pracy, którą inicjuje na przykład 
czasopismo „Pytania teorii i praktyki dziennikarstwa”8.

 Trzecia przyczyna podnoszona jest w naukowych publikacjach najczęściej. Mamy 
na myśli zestarzenie się dogmatów, które pod wpływem amerykańskiej szkoły zostały 
rozpowszechnione w światowej teorii dziennikarstwa. Charakterystyczne, iż takie opi-
nie wyrażają nie rosyjscy, a zagraniczni specjaliści. Australijska badaczka kwestionuje 
postulaty profesora z USA, uważającego, że „American pragmatism is the philosophi-
cal framework that best explains journalists’ »can-do« approach to news work (…) the 
term »practical theory« can be seen as an attempt to by-pass abstract thinking altoge-
ther in favour of a common-sense approach to ideas. That is, theoryless theory”9. Kry-
tycznie ocenia się dominację w metodologii funkcjonalizmu, stawiającego w centrum 
uwagi wymianę informacji i unikającego ontologicznych problemów: „This concep-
tion tells us that communication is a process that transfers information from one po-
int to another. This model can be theoretically refined – for example, abandoning the 
functionalistic perspective of most of the sociological works originating in the United 
States… In this model, communication is conceived as an instrument (the language, 
radio, newspaper, magazine, television, Internet and others) to be analyzed”10. Spe-
cjalne badania wskazują, że empiryczny funkcjonalizm rzeczywiście jest najbardziej 
popularnym podejściem w badaniu środków masowego przekazu, często traktowany 
jako jedyny wiarygodny. „Ten paradygmat jest przyjęty nie tylko w akademickich, ale 

7  А.П. Короченский, Мировая журналистика: история, теория, практика: сб. науч. и публи-
цистич. работ / редактор-составитель С.Г. Торчинский. Белгород: Издательский дом «Белго-
род», 2015. С. 118.
8  Е.Г. Попкова, A.C. Нацубидзе, Эволюция и новые очертания теории средств массовой инфор-
мации в XXI веке, „Вопросы теории и практики журналистики” 2016, T. 5, № 3. С. 521-528. DOI: 
10.17150/2308-6203.2016.5(3).521-528; Л.Г. Свитич, Изучение журналистики в контексте обще-
научных парадигм, “Вопросы теории и практики журналистики” 2016, T. 5, № 4, С. 546-561. 
DOI: 10.17150/2308-6203.2016.5 (4).546-561; А.П. Суходолов, М.П. Рачков, К созданию теории 
средств массовой информации: постановка задачи. «Вопросы теории и практики журналисти-
ки” 2016, T. 5, № 1, С. 6-13. DOI: 10.17150/2308-6203.2016.5(1).6-13.
9  P. O’Donnell, Journalism and Philosophy: Remembering Clem Lloyd, “Australian Media Traditions” 
2007, Distance and Diversity: Reaching New Audiences / ed. by M. Van Heekeren. Bathurst, Australia: 
Charles Sturt University, 2007, P. 3, 12. URL, http://www.csu.edu.au/special/amt/publication/. 
10  M. Sodré, Journalism as a Research Field., “Brazilian Journalism Research” 2014, Vol. 10, No 2, p. 125.
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i  zawodowych kręgach”11. Oczywiście to podejście nie łączy się z  tradycyjnymi dla 
Rosji filologicznym i kulturoznawczymi podejściami w nauce dziennikarskiej, które 
są związane z poznawaniem rzemiosła dziennikarskiego, twórczości jednostki, form 
i gatunków dziennikarskich itp. 

Należy dodać, iż próby posunięcia do przodu teorii napotykają przeszkody doty-
czące podstawowych pojęć i prawd. Jeden ze zwolenników innowacji pisze: „The rese-
arch on professional values demonstrates that most journalists adopt a neutral disse-
minator role. Professional value of objectivity also seems to be an obstacle confronting 
peace journalism. (...) Journalists should avoid becoming part of the problem – they 
should try to become part of the solution”12. Jakby kontynuując polemikę z tymi mar-
twymi teoretycznymi nakazami, profesor z Harvardu wyjaśnia: „Objectivity still is re-
quired for much of science... But we have taken objectivity into realms where it really 
should not go. For example, for a long time, journalists aimed to be objective. That’s 
not an achievable aim, and the claim that reporting is objective is not just wrong but 
seriously misleading”13. Trzeba przyznać, iż w tradycji i doświadczeniu rosyjskiej pra-
sy teza o dziennikarstwie działania nie wywołuje sprzeciwu. 

 Na koniec jeszcze jedna przyczyna aktualności problemu o dziennikarskiej na-
uce, mająca narodowy charakter. Rzecz dotyczy pełnowartościowego i równopraw-
nego włączenia naukowej szkoły do międzynarodowego badawczego środowiska. 
Charakterystyką tego problemu i poszukiwaniu działania algorytmów w 2017 roku 
zajmowała się naukowa komisja Instytutu Wyższej Szkoły Dziennikarstwa i Komu-
nikacji Masowych Sankt-Petersburskiego Państwowego Uniwersytetu. Rezultaty tej 
zbiorowej pracy można zawrzeć w poniższych stanowiskach. 

Zgodnie z ratingiem QS Word University Rankings 2015 w przedmiotowym ob-
szarze Communication & Media Studies, najwyższe wskaźniki odnośnie do cyto-
wania (research impact) posiadały dominujące uniwersytety USA: The Ohio State 
University, Stanford University, Michigan State University, Cornell University; w Eu-
ropie ukształtowała się następująca kolejność: University of Amsterdam (Holandia), 
London School of Economics and Political Science, Loughborough University (oba 
z Wielkiej Brytanii), University of Copenhagen (Dania), University of Helsinki (Fin-
landia), University of Oslo (Norwegia). Z  rosyjskich wyższych uczelni do Top 200 
wchodzi jedynie Moskiewski Państwowy Uniwersytet im. M.W. Łomonosowa. 

 To statystyczne uogólnienie, które bardziej odzwierciedla znajomość szkół niż cha-
rakter ich działalności. W oddzielnych obszarach nauki sytuacja wygląda zupełnie inaczej. 

11  Д.В. Дунас, Развитие и современное состояние теоретических исследований журналистики 
и  СМИ в  России: диссертация кандидата филологических наук. Москва: Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2016, С. 44.
12  S. Irvan, Peace Journalism as a Normative Theory: Premises and Obstacles, “Global Media Journal” 
Mediterranean Edition, 2006, No 1 (2) Fall, p. 34-37.
13  D. Weinberger, Transparency: The New Objectivity, “KMWorld” 2009, No 18 (8). URL, http://www.
kmworld.com/Articles/Column/David-Weinberger/Transparency-the-new-objectivity-55785.aspx.
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I tak, w historii dziennikarstwa w zachodnioeuropejskiej tradycji przygotowanie dzienni-
karzy funkcjonuje zdecydowanie w formacie praktycznie zorientowanego wykształcenia 
i poznanie historii dziennikarstwa nie ma systemowego charakteru. Tylko w pierwszej 
dekadzie XXI wieku można zaobserwować tendencję wzrostu zainteresowania problema-
mi historii dziennikarstwa. W ostatnich latach centra takiego profilu powstały w Wielkiej 
Brytanii, Nowej Zelandii, Kanadzie. Zgodnie z tym historia pozostaje udziałem zainte-
resowania pojedynczych specjalistów, pracujących w różnorodnych sferach – od histo-
rii druku w różnych krajach do socjologii i politologii. Podobnie można ocenić sytuację 
w obszarze twórczości dziennikarskiej. Jest ona przedmiotem specjalnej uwagi na przy-
kład w Uniwersytecie Columbia (USA), Instytucie Dziennikarstwa Dortmundzkiego Uni-
wersytetu (Niemcy), Wyższej Szkole Teorii Informacji i Komunikacji (Francja); dominuje 
jednakże pragmatyczno-stosowany wymiar, a nie teoretyczno-konceptualny. Problematy-
ka medialingwistyki poza Rosją jest rozdzielona po różnych kierunkach: analiza dyskursu, 
spindoktoring i inne. Można odnotować tylko prace pojedynczych poważnych badaczy, 
których przedmiotem uwagi jest media tekst: T. van Dejk (Barcelona), A. Bell (Ouckland), 
M. Wojtak (Lublin) B. Skowronek (Kraków). 

 W  Rosji – przeciwnie – powstały centra uniwersyteckie teoretycznej analizy 
dziennikarstwa i mediów, dla których charakterystyczna jest wysoka intensywność 
pracy, publikacyjna aktywność, głębia i nowatorstwo prac w wielu badawczych ob-
szarach (ogólna teoria, socjologia, psychologia, filologia, politologia, deontologia, 
prawo, aksjologia dziennikarstwa, medialingwistyka i  inne), wydanie fundamen-
talnych podręczników, a także praca rad naukowych nadających stopnie naukowe 
w specjalności „dziennikarstwo”. Do nich można zaliczyć m.in.: Sankt-Petersburski 
Państwowy Uniwersytet, Moskiewski Państwowy Uniwersytet im. M.W. Łomono-
sowa, Uralski Federalny Uniwersytet, Woroneski Państwowy Uniwersytet, Wyższa 
Szkoła Ekonomiki czy też Północno-Kaukaski Federalny Uniwersytet. 

 Ważna jest podstawa twierdzenia, że specjalistyczna teoretyczna praca w obsza-
rze dziennikarstwa (a nie komunikawistyki z jej nieokreślonym szerokim poznaniem) 
w dużym stopniu jest charakterystyczna dla rosyjskiej tradycji, bardziej niż dla za-
granicznych szkół, i w tym względzie rosyjskie uniwersytety mają priorytet. Dlatego 
nie można zostawić bez uwagi inercję, zgodnie z którą rosyjskie naukowe szkoły nie 
są odnotowywane na przykład w encyklopedycznych wydawnictwach dotyczących 
problemów teorii mediów i komunikacji, takich jak aktualizowana corocznie Interna-
tional Encyclopedia of Communication / W. Donsbach (Ed.), Oxford i Encyclopedia 
of Communication Theory / S.W. Littlejohn, K.A. Foss (Eds.), Thousand Oaks, CA, 
2009. Tym bardziej nielogiczne jest doświadczenie rosyjskiego autora opisującego 
podstawowe szkoły teorii i koncepcji badania środków masowego przekazu w świa-
towej historii, wśród których nie ma ani jednego przedstawiciela rosyjskiej nauki14.

14  Д.В. Дунас, Развитие и современное состояние…, s. 206-216.
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 Jednakże problem pozycji w międzynarodowych ratingach potrzebuje analizy i de-
cyzji. Powstaje pod wpływem naukowych czynników. Po pierwsze, światowe ratingi są 
dokonywane na podstawie częstotliwości cytowania, a nie treściowo-jakościowej charak-
terystyki zrealizowanych projektów, a to prowadzi do pomieszania oceniających wskaź-
ników. Po drugie, kierunek „dziennikarstwo” nie jest uwzględniony w ratingowych syste-
mach, jest on zawarty w kategorii Communication & Media Studies i Arts & Humanities, 
gdzie a priori dominują z jednej strony zagraniczni specjaliści, a z drugiej – przedstawiciele 
pokrewnych dziennikarstwu obszarów poznania. Po trzecie, w Rosji obecnie brak cza-
sopism o kierunku Communication & Media Studies, zarejestrowanych w bazie Skopus. 
Dlatego też artykuły rosyjskich badaczy dziennikarstwa, jako prawidłowość, są publi-
kowane i funkcjonują w czasopismach o innej tematyce. Dla przykładu: z 62 publikacji 
pracowników WSZDZiMK w bazie Scopus 30 (nie jest to mało) zamieszczono w grupie 
Social Sciences (w tej liczbie Communication – 1), 20 – Arts and Humanities (włączając 
język, historię, filozofię, religię i inne), 19 – w Business, Management and Accounting, 11 – 
w Economics, Econometrics and Finance itd. Rozwiązanie tego problemu można by zna-
leźć w powstaniu rosyjskich czasopism o profilu Communication & Media Studies i Arts 
& Humanities, zarejestrowanych w najważniejszych światowych naukowych indeksach. 

 Oczywiście, nie jest to wystarczająca miara, jeżeli stawia się za cel osiągnięcie 
pełnoprawnego międzynarodowego partnerstwa. Rodzą się także i inne ważne za-
dania naukowo-teoretyczne i organizacyjne. Można wskazać niektóre z nich:

1. Wdrożenie innowacyjnych podejść, które umożliwią bycie wśród liderów 
w światowej nauce. W tym względzie potrzeba regularnej współpracy z zagranicz-
nymi organizacjami, przede wszystkim na prawach inicjatorów projektów, a  nie 
zapraszanych uczestników. Krąg obiektów, zjawisk i procesów poznania należy roz-
szerzać do skali międzynarodowej i globalnej, a nie ograniczać się do zmian w lo-
kalnym czy nawet narodowym wymiarze. 

2. Przeprowadzanie fundamentalnych i  kompleksowych badań dziennikar-
stwa jako globalnego polityczno-społecznego, kulturowego i duchowego zjawiska. 
Niedocenianie go jako rzeczywiście ważnej społecznej struktury, ograniczenie do 
statusu, gdzie analizuje się tylko niszczycielski charakter środków masowego prze-
kazu, prowadzi nieuchronnie do dehumanizacji i  degradacji życia społecznego. 
Dziennikarstwo, istota którego wyjałowiona lub tylko powierzchownie odkryta, 
traci swoje znaczenie i przekształca się w swoje przeciwieństwo – w narzędzie roz-
kładu świadomości i zniszczenia społecznych podstaw, co prowokuje silne zwięk-
szenie entropijnych procesów w społeczeństwie. 

3. Dla zabezpieczenia teoretycznych prac reprezentatywnym empirycznym 
materiałem należy zbudować silną laboratoryjną bazę. Podstawowym pytaniem 
staje się finansowanie inicjowanych projektów z budżetowych źródeł. Liczenie na 
sponsoring lub solidne finansowanie ze strony środków masowego przekazu chyba 
jest nieuzasadnione. 
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4. Opracowanie rezultatów naukowo-badawczej pracy w postaci fundamen-
talnych monografii o charakterze nowatorskim oraz wysoko ratingowych artykułów 
w języku rosyjskim, a przede wszystkim w języku angielskim. 

Podwyższenie prestiżu nauki o  dziennikarstwie jest ważną humanistyczną 
i profesjonalną misją. Z kolei uzyskanie przez rosyjską badawczą szkołę należnego 
uznania w świecie powinno być rozpatrywane z  jednej strony jako przywrócenie 
sprawiedliwości odnośnie do prac wielu pokoleń uczonych i z drugiej strony jako 
rękojmia dalszego rozwoju nauki w wyniku szerokiej międzynarodowej współpracy. 
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JOURNALISM STUDIES: RUSSIAN EXPERIENCE 
AND INTERNATIONAL COOPERATION

SUMMARY
The article touches upon the painful question: whether it is possible to consider journal-
ism studies as an independent academic discipline along with other areas of research? The 
author quotes the works of researchers who see no reason for a positive answer to this ques-
tion. However, there are many reputable specialists who hold the opposite point of view. 
An example of the development journalism studies in Russia clearly confirms this second 
position. The article also considers the issues of interaction of Russian journalism theory 
with global research community and suggests ways to improve its recognition in global di-
mension.
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Гражданская критика сми                                                                                                                                              
                          и политические процессы                                                                                                                                         
                          в медиатизированном социуме

СОДЕРЖАНИЕ
 В условиях современного медиатизированного социума, в котором общение людей 
опосредовано техническими средствами передачи информации, а  коммуникация 
всех институтов с гражданами осуществляется в значительной степени через медий-
ные каналы, возрастают возможности политического и коммерческого манипулиро-
вания публикой с использованием могущественного медийного комплекса и новей-
ших коммуникационных технологий. Эта тенденция создаёт угрозу демократии, ко-
торая перерождается в манипулятивный эрзац, исключающий свободное осознанное 
волеизъявление граждан. В контексте рыночного функционирования СМИ всё более 
важное значение приобретает формулирование и  учёт реакций аудитории на дея-
тельность медиаиндустрии и продуцируемое ею содержание. Вместе с тем до недав-
него времени отсутствовали надежные каналы, позволяющие доносить до медийных 
организаций мнения и запросы аудитории, помогающие гражданам гарантированно 
включаться в  медийные политические дискурсы. Одним из таких каналов сегодня 
становится гражданская медиакритика, осуществляемая авторами, не связанными 
с  медийными организациями. Медиакритика способствует развитию медиакомпе-
тентности граждан, их рационально-критического отношения к политическим дис-
курсам, формируемым средствами массовой информации, что в свою очередь может 
благоприятствовать появлению нового типа гражданственности для медиатизиро-
ванного социума XXI века. Гражданская медиакритика способна содействовать со-
циальному взрослению людей, способствуя формированию медиакомпетентного, 
автономно мыслящего, социально ответственного активного гражданина и, в итоге, 
гражданственности нового типа. Транслируемые через блоги, социальные сети и сай-
ты общественных объединений голоса «обычных» граждан, сливающиеся в мощный 
хор, невозможно будет игнорировать либо заглушить, применяя широко распро-
странённую в медийных организациях внутриредакционную цензуру и самоцензуру 
журналистов. Без широкого участия граждан в медийных политических дискурсах 
невозможна современная демократия и её партиципационная трансформация. Пер-
спективным направлением дальнейшего изучения роли гражданской медиакритики 
в политических процессах могут быть социологические исследования, позволяющие 
выявить, как реализуется на практике проанализированный в данной работе потен-
циал критики политических аспектов функционирования средств массовой инфор-

1  Prof. dr hab.; Wydział Dziennikarstwa, Bełgorodzki Państwowy Narodowo-Badawczy Uniwersytet, 
Rosja.
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мации, осуществляемой гражданами индивидуально и  через общественными объ-
единения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гражданская медиакритика, политический процесс, 
vедиаиндустрия, медиакомпетентность, гражданственность

 В  современном медиатизированном социуме чрезвычайно высока роль 
средств массовой информации, которые не только обеспечивают развитие 
информационной составляющей политического процесса, но и действуют как 
сила, способствующая развитию политического манипулирования граждана-
ми в невиданных прежде масштабах. При этом наряду с традиционными СМИ 
задействованы новейшие формы медийного воздействия на массы – о  чём 
свидетельствует, в частности, предвыборная президентская кампания Д. Трам-
па, в ходе которой применялись адресные технологии обработки избирателей 
через социальные сети по рекомендациям фирмы «Cambridge Analytics». По-
вышение манипулятивного потенциала СМИ обусловлено также некоторыми 
тенденциями их развития в условиях информационного рынка. 

В данной работе подвергается теоретическому анализу потенциал граж-
данской медиакритики в  её воздействии на медиатизированные политиче-
ские процессы и в формировании нового типа гражданственности, основан-
ной на развитой медиакромпетенции и медиаактивизме граждан. При этом 
рассматривается практический опыт деятельности гражданских структур 
и отдельных граждан, осуществляющих моноторинг и критику средств мас-
совой информации. Состояние литературы вопроса обнаруживает недоста-
точную теоретическую изученность потенциала гражданской медиакритики 
в воздействии на политические дискурсы в СМИ.

Основная часть. Профессиональная журналистика в наши дни претер-
пела существенные перемены, связанные с применением новейших средств 
коммуникации и рыночных коммуникативных стратегий, которые призваны 
обеспечить гарантированные рейтинговые показатели и, как следствие, эко-
номическое процветание медийных организаций. Такие стратегии включают:

 – форсированную драматизацию контента; 
 – его персонализацию за счёт создания и эксплуатации культа «медий-

ных звёзд», которыми становятся не только деятели шоу-бизнеса, но и «рас-
крученные» через СМИ политики;

 – гедонизацию через увеличение доли развлекательного медийного со-
держания, 

 – а  также гибридизацию медиатестов, которые приобретают смешан-
ные характеристики журналистско-промоцийных, журналистско-пиаров-
ских материалов (пиарналистики) и инфотейнмента. 



ГРАЖДАНСКАЯ КРИТИКА СМИ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ... 23

Всё чаще в журналистике, включая её политический компонент, исполь-
зуются спектакулярные, игровые подходы – вплоть до опубликования фейко-
вых новостей, внешне правдоподобных, но основанных на вымысле, а также 
формирования медийных образов, не имеющих ничего общего с реальными 
прототипами. Подчиняясь рыночным императивам, медийная индустрия 
зачастую формирует у  своей аудитории социально ущербные ценности 
и  устремления. Распространённый ныне постмодернистский скепсис в  от-
ношении рациональности и основанном на ней поиске истины, подавление 
когнитивной функции журналистики превращают массмедиа в кривое зер-
кало действительности, развлекающее и  отвлекающее публику от участия 
в  позитивном преобразования жизни, формирующее аполитичных, потре-
бительски ориентированных реципиентов медийной информации. В  итоге 
наблюдаются всё большее отдаление журналистики как общественного ин-
ститута от обязанностей обеспечивать оперативное самопознание и  само-
описание социума, а также отказ от профессионального идеала журналиста 
как искателя истины, создателя адекватной медийной картины мира, необ-
ходимой аудитории для верной ориентации в социальной действительности 
в целом и в политическом процессе в частности. На фоне происходящей ныне 
трансформации журналистики в так называемую «постжурналистику» [10], 
продуцирующую «постправду», всё более актуальной становится проблема 
обеспечения социального реализма СМИ [8].  В условиях информационного 
рынка читатели газет и журналов, телезрители, радиослушатели рассматри-
ваются не только как объекты воздействия, но прежде всего как потребители 
медийного содержания, которые должны совершать свой выбор на основе 
имеющегося на рынке предложения, то есть играть достаточно пассивную 
роль в отношениях с поставщиками медийных продуктов. Пассивность этой 
роли находит подтверждение и в том, что в современных условиях средства 
массовой коммуникации, как правило, неподотчётны потребителям медий-
ных продуктов. 

Рыночные механизмы, во многом определяющие «правила игры» СМК, 
действующих в конкурентной среде, заставляет их считаться с конъюнкту-
рой рынка, строить свою деятельность на изучении и коммерческой эксплу-
атации этой конъюнктуры, что является условием обеспечения выживаемо-
сти и прибыльности медиабизнеса. Однако было бы ошибкой отождествлять 
рыночную конъюнктуру с широко понимаемыми общественными интереса-
ми и потребностями. Маркетинговые исследования аудитории ввиду их узко 
прагматического характера не способны выявить всё разнообразие инфор-
мационных запросов и реакций потребителей массовой информации. К тому 
же вопрос об учёте или игнорировании выявленных аудиторных потребно-
стей остаётся на усмотрении медийных организаций, которые руководству-
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ются прежде всего своими коммерческими интересами. В современной ситу-
ации, когда существенно ослаблена зависимость медийных организаций от 
аудитории, учёт запросов и интересов потребителей массовой информации 
не является приоритетной необходимостью. Узконаправленные маркетоло-
гические и социологические эмпирические исследования рынка в принципе 
не приспособлены для выявления всего сложного спектра информационных 
потребностей общества, интересов, запросов, позитивных и негативных ре-
акций аудитории, их многомерной динамики, поскольку изучение поступа-
ющих в редакции отзывов, определение рейтинговых показателей и исследо-
вание аудиторных групп осуществляются с сугубо прагматическими целями 
для решения проблем повышения рыночной эффективности деятельности 
СМИ. Ориентация на учёт и обеспечение рейтиговых показателей не являет-
ся действительной ориентацией на потребителя [6].

Важным условием социально корректной деятельности СМИ является 
обеспечение обратной связи между адресатами информации и  медийными 
организациями, изучение и  учёт последними информационных интересов 
и запросов различных категорий аудитории. Однако даже развитие интерак-
тивности современных СМИ, позволяющей поддерживать стабильный кон-
такт с потребителями медиаконтента, не гарантирует действительно полный 
учёт медийщиками мнений и потребностей аудитории, поскольку медийные 
организации имеют возможность реагировать на них избирательно, исходя 
прежде всего из своих коммерческих интересов. Таким образом, между ме-
дийной индустрией и аудиторией отсутствует устойчивый диалог, а возмож-
ности влияния потребителей на поведение СМИ существенно ограничены. 
Мифологические представления о том, что в условиях рынка медийные ор-
ганизации стремятся максимально учитывать реакции аудитории, чтобы 
устоять в конкурентной борьбе, не оправдываются на практике. Вместе с тем 
через медийную элиту (владельцев СМИ, редакторов, высокооплачиваемых 
ведущих журналистов) медиабизнес связан с политическим истеблишментом 
– вплоть до информационного обслуживания последнего.

Каким образом можно донести до медийных организаций голос граж-
дан-потребителей массовой информации и побудить прислушаться к нему, 
произвести социально необходимые изменения в функционировании СМИ? 
Одним из заслуживающих особого внимания проявлений деятельности, спо-
собной ограничить негативные тенденции в развитии СМК, является меди-
акритика. Критика средств массовой информации (медиакритика) - сравни-
тельно новая область критического журналистского творчества. Основным 
материалом для анализа, интерпретации и оценки в критике средств массо-
вой коммуникации являются: а) значимые аспекты информационного произ-
водства, влияющие на характеристики производимого контента, б) опубли-
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кованные медийные произведения (медиатексты), весь содержательный ком-
плекс СМИ, а также в) социальные последствия их деятельности. Критиче-
скому рассмотрению подвергаются содержательные и формальные аспекты 
медийных произведений (медиатекстов), являющихся продуктом деятельно-
сти журналистов и других творческих работников, а также репродуктивно-
го воспроизведения в средствах массовой коммуникации творческих работ 
(музыкальных произведений, кинофильмов и т.д.), созданных вне медийных 
организаций [6]. 

Обладающая специфической коррекционной функцией, медиакритика 
способна изменять восприятие аудиторией медийного содержания, распро-
страняемого ведущими СМК, формировать осознанное критическое отно-
шение к  нему, влиять на медиапотребление и  медийную практику. Однако 
необходимо заметить, что существующие виды медиакритики (научно-экс-
пертная, внутрикорпоративная, массовая) [6] как правило рассматривают 
и оценивают деятельность СМК либо с позиций научного сообщества, либо 
профессиональных медийщиков. В  итоге в  профессиональной и  массовой 
медиакритике проявляются характеристики, присущие всему медийному 
мейнстриму. Так, Р.П. Баканов, изучивший российскую газетную телевизи-
онную критику за 1991-2000 гг., отметил тенденции к переносу её внимания 
на культ медийных звёзд (‘тяготеет к светской хронике”), акцентированную 
реализацию развлекательной и коммерческо-промоцийной функций [3]. Ав-
тор пришёл к выводу, что критические материалы о ТВ имеют по преимуще-
ству монологичный характер. Мнения и  суждения телезрителей о  ТВ, если 
и представлены в публикациях критиков, то в опосредованном, неразверну-
том и фрагментарном виде. 

С начала нового века на волне развития новейших интернет-коммуника-
ций в России началось становление четвертого вида медиакритики – граж-
данской, осуществляемой от имени различных структур гражданского обще-
ства и лично отдельными активными гражданами, действующими вне медий-
ных организаций. Учитывая пёстрый состав критиков-«самовыдвиженцев», 
среди которых есть как хорошо подготовленные медиаэксперты, так и лица, 
предъявляющие в Сети свои незрелые либо ограниченные суждения о дея-
тельности СМB, этот вид критической активности иногда характеризуется 
как «обывательская» медиакритика. 

Как относиться к этому виду творческой самодеятельности граждан, име-
ет ли она какие-либо позитивные перспективы – или же представляет со-
бой интернет-вариант привычной кухонной рефлексии в связи с истинными 
и мнимыми грехами медийного мейнстрима?

Свойственная медиакритике способность корректировать восприятие ме-
дийного содержания отчётливо просматривается в  деятельности ряда зару-
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бежных гражданских организаций и групп, осуществляющих систематический 
медиамониторинг и  медиакритику. Общественные структуры мониторинга 
прессы и  медиакритики - media watch groups - появились во многих стра-
нах мира - от США, Великобритании и других европейских стран до Японии 
и Бразилии. Деятельность этих организаций и групп весьма многообразна, она 
направлена на обеспечение демократических прав и свобод журналистов и по-
требителей медийного содержания, на повышение профессионального уровня 
СМИ. Немаловажным аспектом этой деятельности является нацеленность на 
повышение социально реализма СМК, выражающегося в создании более точ-
ной и адекватной картины общественных явлений и процессов. 

Программа таких media watch grouрs может включать проведение систе-
матических мониторингов и  исследований деятельности средств массовой 
информации, научных диспутов и семинаров с последующим опубликовани-
ем их материалов в форме статей, рецензий, обозрений, аналитических отчё-
тов; а также медиапросветительскую. активность, включая выпуск журналов 
и  бюллетеней по проблемам медиамониторинга и  медиакритики; давление 
на спонсоров отдельных медийных организаций и их рекламодателей путём 
бойкотов рекламируемых товаров и услуг; организацию кампаний граждан-
ского давления на СМК и правительственные круги, включая проведение де-
монстраций, пикетов, массовую рассылку писем протеста, инициирование 
публичных и парламентских слушаний, на которых рассматриваются вопро-
сы социального функционирования массмедиа. Разнообразием отличаются 
не только формы деятельности таких общественных объединений и групп, 
но и их идейные и политические позиции, мировоззренческие ориентиры [2].

Как свидетельствует мировой опыт, обращение к медийным организациям 
от имени структур гражданского общества становится значимым фактором, 
если названные структуры осуществляют систематическую аргументирован-
ную медиакритику, которая в конечном итоге побуждает медийщиков к диа-
логу с потребителями массовой информации и пересмотру профессиональных 
стандартов своей деятельности с  целью их большей подстройки под требо-
вания общественности, осуществление социально необходимых перемен. Об 
этом свидетельствует, в частности, опыт таких гражданских групп наблюдения 
за деятельностью СМИ, как FAIR («За честность в информировании»)2 в США 
[1] и MediaLens3 в Великобритании. Входящие в эти группы леволиберальные 
активисты и медиаэксперты - последователи известного лингвиста и критика 
СМИ Н. Чомского - решительно и квалифицированно выступают за соблю-
дение средствами массовой коммуникации норм точности и сбалансирован-
ности в освещении событий, за представление в медийном содержании мне-

2  http://www.medialens.org
3  http://www.aim.org
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ний и реакций различных категорий граждан и общественных объединений. 
Высказываемую ими публично аргументированную и  документированную 
критику не могут игнорировать медийные организации, так как это чревато 
нежелательными для них репутационными потерями: в условиях рынка репу-
тация имеет не только морально-нравственное, но и экономическое значение. 
Безусловно, медиаактивистам из названных организаций не удаётся изменить 
доминантные характеристики медийного мейнстрима, однако не следует приу-
меньшать их роль в медиапросвещении граждан и коррекции восприятия ими 
контента, генерируемого «большой» печатной и электронной прессой. 

Особо важным направлением в период предвыборных кампаний в США 
становится деятельность FAIR по выявлению и  анализу информационных 
перекосов и манипулятивных элементов в СМИ правоконсервативной ори-
ентации. Медиакрнитика превращается в  существенный элемент предвы-
борной борьбы в условиях медиатизированного политического процесса. На 
стороне консерваторов и поддерживающих их СМИ и журналистов выступа-
ют другие медиакритические организации, среди которых наибольший стаж 
деятельности – c 1969 года- имеет AIM («За точность СМИ»)4. 

В  числе представителей гражданской медиакрики следует рассматривать 
и «несистемных» профессиональных журналистов, действующих не в составе 
медийных организаций, но от своего собственного имени. Нередко талант-
ливый одиночка, умеющий в полной мере использовать возможности совре-
менных интернет-коммуникаций, способен добиться значительного эффекта 
своими критическими публикациями. Пример тому – систематическая крити-
ка видеоблогером Анатолием Шарием публикаций в СМК (по преимуществу 
украинских), связанных с событиями на Украине после Евромайдана. В част-
ности, внимание интернет-аудитории привлекли произведенные А. Шарием на 
его интернет-канале многократные разоблачения фейковых новостей в укра-
инских СМК. Число просмотров критико-разоблачительных материалов ви-
деоблогера, именующего себя «медиаэкспертом», сопоставимо с активностью 
аудитории интернет-каналов крупных медийных организаций.

Гражданская медиакритика перестаёт восприниматься как «обыватель-
ская», когда на защиту интересов и прав граждан-потребителей медийного 
содержания встают хорошо подготовленные люди, способные анализировать 
и оценивать с позиций гражданского общества различные аспекты социаль-
ного функционирования СМИ креативно, на базе основательных познаний 
в различных областях науки и социальной практики: педагогики, социальной 
и возрасной психологии, социологии, философии и пр. – вплоть до кримино-
логии, позволяющей распознавать социально ущербные элементы медийно-

4 http://www.aim.org
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го содержания, провоцирующие рост преступности. Так, среди учредителей 
и активистов первой в России гражданской группы медиакритики «МедиаРе-
вю», созданной в 2002 г. в Ростове-на-Дону, были учёные-педагоги и исследо-
ватели журналистики, педагоги-практики и профессиональные журналисты, 
студенты старших курсов и аспиранты университета.

Среди граждан в современном обществе есть немало образованных людей, 
профессионально подготовленных для медиакритической деятельности подоб-
ного рода. В 24 наиболее развитых странах мира доля людей с высшим образова-
нием составляла в первое десятилетие ХХI века от 15 до 30 процентов (в России 
- 21%) [5]/ Однако даже те из граждан, кто имеет серьёзные претензии к СМИ, 
обычно не становятся медиаактивистами - голосом гражданского общества. 
Препятствием для развития активности такого рода в России является относи-
тельная незрелость гражданского общества в нашей стране, проистекающая из 
убежденности многих рядовых граждан в том, что их активная позиция неспо-
собна привести к сколько-нибудь существенным переменам. В то же время обра-
щенная к медиасфере гражданская активность становится всё более актуальной 
ввиду медиатизированности всех институтов российского общества. 

Медиатизация политики требует не только развитой медиакомпетент-
ности граждан, позволяющей им сопротивляться манипулятивным воздей-
ствиям СМК в политических целях. Cегодня граждане имеют возможность 
проявлять свою коммуникативную субъектность, выступая в  качестве соз-
дателей и  распространителей собственных медиатекстов, формирующих 
медиадискурсы, параллельные с  мейнстримом либо альтернативные. К  их 
числу относятся и критические публикации с аргументированным разбором 
и оценкой различных аспектов деятельности СМК и производимого ими со-
держания, включая критический анализ политических дискурсов.

 Современная демократия и развитая политическая культура требуют от 
граждан не только участия в выборах своих представителей в органах власти, 
но и прямого участия в политических дискурсах и активизме, подключения 
к принятию решений через включения в активное публичное обсуждение по-
литической и общественной жизни, в противодействие медийным манипу-
ляциям массовой аудиторией [4,9]. Новейшие малозатратные формы сетевой 
коммуникации позволяют действовать гражданским медиакритикам, не при-
влекая значительные финансовые и иные ресурсы.

Выводы. Развитая гражданская медиакритика потенциально способна 
стать не только каналом публичного выражения реакций и  информацион-
ных потребностей аудитории и  отстаивания прав потребителей массовой 
информации в их отношениях с политической системой и медиаиндустрией, 
но и «лабораторией» вызревания новой гражданственности, соответствую-
щей реалиям информационной эпохи. Основой такой гражданственности 
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должна стать медиакомпетентность граждан, делающая их не только крити-
чески мыслящими реципиентами медийной информации, но и автономны-
ми субъектами массмедийных коммуникаций, способными самостоятельно 
создавать и распространять медиатексты, артикулировать в них свои поли-
тические, экономические и социальные интересы и требования. От роли пас-
сивных потребителей массмедийной информации граждане должны и могут 
перейти к  роли сознательных и  активных участников медиатизированного 
политического процесса, формируя коллективный гражданский разум и кол-
лективное же гражданское действие. Потенциально такая медиакомпетент-
ность, формируемая медиакритикой и системой медиаобразования, способна 
побудить политическую и гражданскую активность, угасающую в наши дни 
ввиду ограниченной возможности граждан противостоять масштабным ме-
дийным манипуляциям в политических и коммерческих целях. Большинство 
наших современников не обучены осознавать и  отстаивать свои интересы 
в  медийной сфере, что превращает их в  удобный объект манипулятивных 
воздействий. Гражданская медиакритика способна содействовать социаль-
ному взрослению людей, способствуя формированию медиакомпетентного, 
автономно мыслящего, социально ответственного активного гражданина и, 
в итоге, гражданственности нового типа. Транслируемые через блоги, соци-
альные сети и сайты общественных объединений голоса «обычных» граждан, 
сливающиеся в  мощный хор, невозможно будет игнорировать либо заглу-
шить, применяя широко распространённую в медийных организациях вну-
триредакционную цензуру и  самоцензуру журналистов. Без широкого уча-
стия граждан в медийных политических дискурсах невозможна современная 
демократия и её партиципационная трансформация. 

Перспективным направлением дальнейшего изучения роли гражданской 
медиакритики в политических процессах могут быть социологические иссле-
дования, позволяющие выявить, как реализуется на практике проанализи-
рованный в данной работе потенциал критики политических аспектов функ-
ционирования средств массовой информации, осуществляемой гражданами 
индивидуально и через общественными объединения.
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CITIZEN MEDIA CRITICISM AND POLITICAL PROCESSES 
IN MEDIATIZED SOCIETY

 SUMMARY
In the conditions of modern mediatized society, in which people’s communication is medi-
ated by technical means of information, and communication of all institutions with citizens 
is carried out largely through media channels, the possibilities of political and commercial 
manipulation of the public with the use of a powerful media complex and the latest com-
munication technologies are increasing. This trend poses a threat to democracy, which de-
generates into a manipulative ersatz that excludes the free and informed will of citizens. In 
the context of the market functioning of the media, it is increasingly important to formulate 
and take into account the reactions of the audience to the activities of the media industry 
and the зкщвгсштп content, until recently there were no reliable ways to convey to media 
organizations the opinions and requests of the audience and to help citizens to be included 
in media political discourses. 
One of these ways today is the citizen media criticism, carried out by the authors, not related 
to media organizations. Media criticism contributes to the development of media compe-
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tence of citizens, their rational and critical attitude to political discourses formed by the me-
dia, which in turn may favor the emergence of a new type of citizenship for the mediatized 
society of the XXI century.
In this paper, the potential of citizen media criticism is theoretically analyzed in its impact 
on mediatized political processes and in the formation of a new type of citizenship based on 
the developed media content and media activism of citizens. At the same time, the practical 
experience of the activities of civil structures and individual citizens engaged in monotoring 
and criticism of the media is considered.
Developed citizen media criticism has the potential to become not only a way for public 
expression of reactions and information needs of the audience and defending the rights of 
citizens in their relations with the political system and the media industry, but also a «labo-
ratory» of new citizenship, corresponding to the realities of the information age. The basis of 
such citizenship should be the media competence of the people, making them not only criti-
cally thinking recipients of media information, but also autonomous subjects of mass media 
communications, able to independently create and distribute media texts, articulating their 
political, economic and social interests and requirements. From the role of passive con-
sumers of mass media information, citizens should and can move to the role of conscious 
and active participants in the mediatized political process, forming a collective civic mind 
and a  collective civic action. Potentially, this media competence, formed by media criti-
cism and media education system, can encourage political and civic activity, which is fading 
nowadays due to the limited ability of citizens to resist large-scale media manipulation for 
political and commercial purposes. Most of our contemporaries are not trained to realize 
and defend their interests in the media sphere, which turns them into a convenient object 
of manipulative influences. Citizen media criticism is able to promote the social growth 
of people, contributing to the formation of the autonomous thinking, socially responsible 
active citizen and, as a result, citizenship of a new type. Broadcast through blogs, social net-
works and websites of public associations of the voice of «ordinary» citizens, merging into 
a powerful chorus, it will be impossible to ignore or drown out, using the widespread me-
dia organizations internal censorship and self-censorship of journalists. Without the broad 
participation of citizens in media political discourse impossible modern democracy and its 
future participation transformation.  A promising direction for further study of the role of 
civil media criticism in political processes may be sociological research, allowing to identify 
how the potential of criticism of the political aspects of the functioning of the media, carried 
out by citizens and public associations, is implemented in practice.

KEYWORDS: citizen media criticism, political process, media industry, media competence, 
citizenship





Aleksandr Ostaszewski1 

Rodzaje kłamstwa i ich wykorzystanie w tekście

STRESZCZENIE  W praktyce komunikacyjnej, wymianie informacji wykorzystuje się roz-
maite konstrukcje budowy tekstu, w których kłamstwo zlewa się z prawdą. Nikt nie zajmuje 
się oddzielaniem prawdziwych i  fałszywych elementów, dopóki nie zachodzi konieczność 
przeprowadzenia badań, ale nawet wtedy często znaczący jest wpływ sympatii i antypatii sa-
mego badacza, jak również przesłanek ideologicznych. Relacja między prawdą i kłamstwem 
jest więc funkcją zadań, jakie stawia przed sobą sam autor tekstu.

SŁOWA KLUCZOWE: prawda, kłamstwo, znaki językowe, ideologia faktu, subiektywizm 
faktów, struktura tekstu, zawartość treści, mitologia pola językowego, twórczość jako relacja 
między prawdą i kłamstwem

 W praktycznej działalności dziennikarskiej, podobnie jak we wszelkich innych 
tekstach, granica między prawdą i kłamstwem bywa czasem umowna i niepewna. 
Zależy ona od wielu warunków, czynników, od postrzegania wydarzenia, jego ro-
zumienia, ogółu faktów, jak również nachylenia ideologicznego. Kłamliwe spojrze-
nie na wydarzenie nie oznacza fałszu w bezpośrednim rozumieniu tego słowa. Na 
przykład kij wetknięty w wodę sprawia wrażenie złamanego i jest to wrażenie samo 
w sobie prawdziwe. Fakty odpowiadają więc prawdzie: woda, kij, wrażenie złamane-
go kija. Jednak każde wydarzenie czy zjawisko staje się faktem medialnym dopiero 
wtedy, kiedy przybiera postać tekstu, gdzie jednostki informacyjne są grupowane 
w określonym porządku. Wrażenia uzyskują wtedy naturę faktów, wyroków.

Kłamstwo może także być prawdziwe, ponieważ postrzeganie przedmiotu, wy-
darzenia może nie być zgodne z tym, co w rzeczywistości jest prawdziwe. „Dla czło-
wieka prawdą jest tylko to, w co wierzy. W sytuacjach komunikacyjnych obiektywnie 
prawdziwe wydarzenie staje się dla partnerów prawdą wyłącznie wtedy, kiedy wierzą 
oni w to, że to wydarzenie faktycznie miało miejsce”2. Można w pełni zgodzić się z W. 
Znakowem, że „właśnie to, co w danej chwili jest przeżywane z dużą intensywnością 
emocjonalną, ma tendencję do bycia subiektywnie postrzeganym jako prawda”3.

Konstrukcja informacji o wydarzeniu, w której nie przewiduje się osądów, wnio-
sków czy wyroków, nie zawiera elementów aksjologicznych. Czytelnik otrzymuje 

1  Prof. dr hab.; Wydział Dziennikarstwa, Kubański Państwowy Uniwersytet, Krasnodar, Rosja.
2  Н. Арутюнова, Язык и мир человека, „Языки русской культуры”, Москва 1999, s. 97.
3  В. Знаков, Психология понимания правды, „Алетейя”, Санкт-Петербург 1999, s. 103. 
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w niej odpowiedzi na trzy pytania: „kto”, „gdzie” i „kiedy”. W takiej perspektywie in-
formacyjnej obecna jest prawda „nagich” faktów. Jednak kiedy tylko do tych pytań 
dodaje się: w jaki sposób, kto jest winien, kto by przypuszczał, jaka jest przyczyna – to 
„nagi” fakt staje się obiektem analizy i syntezy sądów, substancją z wieloma znacze-
niami, słowa zyskują odmienną interpretację. Prawda faktu generuje aksjologiczne 
kłamstwo, choć opis wydarzenia się nie zmienia. 

W świecie dziennikarskim za aktualne należy uznać myśli C. Lombrozo: „Męż-
czyzna, upewniwszy się, że kłamstwo go do niczego nie prowadzi, zazwyczaj przestaje 
się zapierać i przyznaje się; kobieta nigdy nie przyznaje się do popełnionego przestęp-
stwa i nadal dowodzi z dużym zaangażowaniem, bez względu na absurdalność swoich 
argumentów. Logiczność faktów nie ma w ich oczach żadnego znaczenia, ponieważ, 
jako kobiety, nie uznają niezaprzeczalnej wiarygodności i myślą, że wszyscy wnio-
skują podobnie, jak one”4. W przypadku kobiet przestępców sprawa jest zrozumiała, 
ponieważ bronią one swojej wolności. Kobieta dziennikarz, pozwana w procesie do-
tyczącym ochrony czci i godności w związku z jej publikacją, zachowuje się w postę-
powaniu sądowym nie mniej energicznie i aktywnie niż w swojej publikacji, broni 
własnego punktu widzenia, a nie zgodności relacji z rzeczywistością. Kłamstwo w tym 
wypadku polega na innym postrzeganiu problemu, wydarzenia, staje się stanem świa-
domości. Podobnie zachowują się kobiety w roli powódek, prezentując sądowi własną 
optykę, rozumienie tekstu dziennikarskiego, komplikując je nowymi, według nich 
ważnymi szczegółami, które w konsekwencji prawie zupełnie zmieniają treść począt-
kowego tekstu.

Kłamstwo jako stan umysłu jest właściwe nie tylko kobietom. Mężczyzna-dzien-
nikarz, konstruując tekst swojej publikacji, opiera się bardziej na logice i  skaża 
prawdę, dowodząc własnych lub dysponenta interesów. W większości przypadków 
wie, co czyni z prawdą. 

W warunkach monopolizacji i koncentracji mediów w rękach określonych grup 
ekonomicznych czy politycznych, ideologię rozpowszechnianych informacji okre-
ślają ekonomiczne i polityczne interesy właściciela, jego gusta, sympatie i antypatie. 
Adresat otrzymuje ideologicznie skonstruowaną informację, w której przewidziano 
udział kłamstwa. Prognozy, wersje, własne badania socjologiczne, sondaże, rapor-
ty zaangażowanych centrów analitycznych, chwyty PR-owskie – to tylko niektóre 
przejawy kłamstwa w mediach. 

Kłamliwa interpretacja wydarzenia nierzadko jest założona w  wynikach badań 
socjologicznych, które następnie są rozpowszechniane w środkach masowego komu-
nikowania. Na początku lat 90. XX wieku na łamach wielu rosyjskich gazet pojawiały 
się materiały z badań socjologicznych dotyczących tego, że ponad 90% moskiewskich 
uczennic chciałoby zostać prostytutkami. Stosowano tu chwyt polegający na przemil-

4  Ч. Ломброзо, Гениальность и помешательство; Женщина – преступница и проститутка; 
Любовь; Сборник. Пер. с ит.; Худ. об. М.В. Драко, „Попурри”, Москва 1998, s. 447.
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czaniu pewnych istotnych aspektów – w tekście nie podawano informacji o metodo-
logii badania, liczbie respondentów, sposobie opracowania zebranego materiału. Za-
chwycano się zaletami uprawiania prostytucji, radośnie ogłaszając początek procesu 
„rewolucji seksualnej” w Rosji. O ciemnej stronie życia prostytutek nie wspominano.

Kłamliwość pojęć i systemów ideologicznych jest ściśle związana z kłamstwem 
językowym. Informacja staje się kłamliwa w  warunkach, kiedy istnieje potrzeba 
ukrycia prawdziwej rzeczywistości i na podstawie wiarygodnego wydarzenia zbu-
dowania „nowej” rzeczywistości. „Język staje się zarówno symbolem początku eks-
perymentu, jak również coraz bardziej skutecznym narzędziem dla jego skutecznej 
realizacji. Człowiek ideologiczny wychodzi z ogólnych i nie zawsze jasno sformuło-
wanych reprezentacji (…) kompensując zasadnicze braki w posiadaniu i używaniu, 
nowy użytkownik języka zaczyna nim sterować, szczególnie w tajemniczej, najmniej 
podatnej na zarządzanie sferze znaczeń”5. Znany rosyjski uczony G. Gusejnow dość 
jasno wypowiada się na temat tego, że po roku 1917 „panem” języka stała się nowa 
siła społeczna, która, przeprowadzając eksperyment społeczny, wyrzuciła z języka 
wiele słów kluczowych i stworzyła nowego ideologicznego człowieka. Podobne zja-
wisko miało miejsce w latach 1987-1993. Zresztą jest ono do dziś kontynuowane.

„Potężną siłą, kształtującą preferencje językowe, stała się prasa, ciążąca ku stylo-
wi wysokiemu, która swobodnie przyswoiła wyższe, zarezerwowane obszary języka 
i, nieustannie odrywając się od tak zwanego bieżącego życia, inspirowała swoich 
poddanych (…) że zapanował nowy porządek zachowań językowych: prasa ma peł-
nomocnictwo do kształtowania świadomości ludzi (…) należy nie tyle czytać i słu-
chać, co słuchać i czcić”6. Tu Gusejnow ma rację, choć nie do końca. W rosyjskim 
światopoglądzie już dawno powstał autorytet słowa drukowanego, do którego trze-
ba dodać radio i telewizję. Szczególnie dotyczy to mediów oficjalnych. Idee, które 
otrzymały w mediach oficjalną carte blanche, są uporczywie cytowane, propagowa-
ne i wdrażane w świadomość masową: kampanie ideologiczne – „relacje rynkowe”, 
„voucheryzacja”, „prywatyzacja”, „projekty narodowe” itd.

Zdaniem niektórych badaczy propaganda to „zaktywizowana ideologia”, która 
dąży do wtłoczenia informacji w określone ramy i odciągnięcia adresata od kwestii, 
które pozostają poza tymi ramami. Dlatego nieprzypadkowo pod pojęciem propa-
gandy rozumie się coś nieuczciwego – świadczy o tym choćby szereg synonimów 
terminu „propaganda”: kłamstwo, zniekształcenie, manipulacja, wojna informacyj-
na i psychologiczna, pranie mózgu.

Zniekształcenie rzeczywistości w tekstach dziennikarskich nie zawsze przybie-
ra postać zupełnego zniekształcenia czy konstruowania sytuacji, która nie miała 
w rzeczywistości miejsca. W mediach zazwyczaj wykorzystuje się fakt „autentycz-
ny”, jednak pokazuje się go czytelnikom/widzom pod takim kątem widzenia, że ten 

5  Г.Ч. Гусейнов, Ложь как состояние сознания, „Вопросы философии” 1989, № 11, s. 65-66.
6  Tamże, s. 65-66.
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„punkt widzenia” praktycznie zmienia semantyczne znaczenie wydarzenia-faktu. 
Taka praktyka zachowania dziennikarskiego jest właściwa mediom całego świata. 

Najbardziej rozpowszechnionymi rodzajami kłamstwa w tekstach dziennikarskich 
są: kłamstwo paranoiczne, kłamstwo wygodne polityczne oraz kłamstwo dyskredytu-
jące, kłamstwo żenujące czy też kłamstwo poziomu stadionowego, kłamstwo interpre-
tacyjne, kłamstwo ustawiczne, kłamstwo aksjologiczne. Ze względu na ograniczenia 
objętości tekstu podamy tylko krótkie charakterystyki wskazanych rodzajów kłamstwa.

Kłamstwo paranoiczne jest obliczone na zupełną niesprawdzalność bazy fakto-
graficznej, system argumentacji ma charakter zideologizowany i nie poddaje się racjo-
nalnemu opracowaniu, wpływając na bezkrytyczną emocjonalną percepcję: „wszędzie 
są agenci wrogów”, „spisek żydowsko-masoński”. Nierzadko tworzy się apriorycznego 
winowajcę wszystkich przewinień, któremu przypisuje się wszystkie nieszczęścia.

Kłamstwo wygodne politycznie. Materiały charakteryzują się sztywną kom-
pozycją, baza faktograficzna jest skompresowana, aktywnie stosuje się pominięcia. 
Prawdziwe i  zmyślone zdarzenia „mieszają się”, aktywują się zasoby potencjalne 
wiedzy czytelnika na temat tego, co jest zupełnie możliwe, a więc realne. Bierze się 
pod uwagę psychologiczne aspekty percepcji tekstu przez czytelnika poprzez znane 
formuły językowe czy też znaki, które „odkrywa” on na tle swojej wiedzy bazowej. 
Udowodnić takie kłamstwo można tylko prowadząc skrupulatną analizę wszystkich 
jednostek składowych tekstu, określając odniesienia do nazw, udowadniając sieć se-
mantyczną i obiektywne sensy zawartych określeń.

Kłamstwo dyskredytujące często jest maskowane semantyczną nieokreślono-
ścią jednostek językowych, bezlitośnie eksploatuje się wieloznaczność definicji. Jest 
ściśle związane z kłamstwem wygodnym politycznie, trudne do odróżnienia.

Kłamstwo patetyczne albo kłamstwo demagogiczne. Używane są prymitywne 
formy wnioskowania (biznesmeni to złodzieje, w tym kraju nie da się żyć itd.), sto-
suje się zasady komunikacji w wyjątkowych sytuacjach (skróty, negatywne postaci 
literackie). Celem jest pozostawienie w pamięci czytelnika negatywnej oceny osoby. 
Przy przekazywaniu czytelnik odtworzy relatywnie nowy tekst, jednak obowiązko-
wo z  założoną przez autora kłamliwą, negatywną oceną. Ocena ta jest przy tym 
formułą, która przy powtórzeniu nie tylko konsekwentnie się rozwija, ale również 
„wzbogaca” o nowe treści i nowe elementy językowe.

Dobrym przykładem kłamstwa patetycznego może być publikacja z 1 numeru 
„Leśnej Kubani” z 1999 roku pod tytułem „List…”, która została nazwana przez re-
daktora „promieniem słońca w  ciemnym carstwie Jelcyna”. Autor wprowadza do 
tekstu demagogię, mając na uwadze emocjonalny nastrój swoich czytelników: a) 
za wszystkimi tymi pozłacanymi łuskami słów kryje się ohydny pysk dzikiej be-
stii, gotowej rozedrzeć na strzępy wszystkich, którzy nie podążają za jej diaboliczną 
moralnością”; b) „wiem, że tej prostej kwestii nie rozwiążesz, Judaszu”; c) „odwa-
żył się W.G., obywatel ZSRR, pozbawiony radzieckiej spuścizny, wyzwać C., satrapę 
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Jelcyna, na decydujący pojedynek polityczny, naśladując nieustraszonego Ivanhoe, 
również pozbawionego dziedzictwa, który rzucił wyzwanie śmiertelnej bitwy tem-
plariuszowi-krzyżowcowi Brianowi de Boisguillebertowi”; d) „dlaczego starasz się 
zagłuszyć alarm prawdziwych patriotów, wzywających do ratowania Rosji przed 
wrogami”. Dla kłamstwa patetycznego właściwa jest funkcja ideologiczna i nawią-
zywanie do znaczących historycznych opowieści.

Kłamstwo interpretacyjne. Zawiera w sobie niejawne zadanie dla czytelnika, 
aby na słabej bazie faktograficznej zbudował nowy tekst. Funkcja emotywna jest 
początkowo praktycznie zerowa. Autor przyjmuje zdystansowane stanowisko i za-
prasza czytelnika do rozmowy, dając mu możliwość samodzielności we wniosko-
waniu. Przy okazji proponuje się czytelnikowi autorską interpretację wydarzenia 
z  włączoną w  tekst przebiegłą formułką – moja autorska interpretacja może być 
błędna, ale mam do niej prawo. Autor prezentuje tylko swoją „wewnętrzną prawdę”, 
przemilczając istniejące kontrargumenty. Etycznym obowiązkiem jest tymczasem 
przedstawienie również innych, opozycyjnych faktów. Przemilczenie jest w tym wy-
padku równoznaczne z kłamstwem.

Uporczywe kłamstwo charakteryzuje się tym, że każda wypowiedź immanent-
nie zawiera w sobie obszar uprzednich, znaczących i znanych adresatowi elemen-
tów, w odniesieniu do których jest interpretowana. Obszar uprzednich elementów 
ma zdolność, kosztem innych wchodzących w jego skład elementów, modyfikować 
i redystrybuować logiczne związki, percepcję odpowiednią do nowych, powstają-
cych relacji. Przykład: „Deklaracja nie zabezpieczyła niezbywalnego prawa czło-
wieka do godnego życia. W porównaniu z rokiem 1990 Rosja stała się państwem, 
gdzie panuje korupcja, mafia, głód i ubóstwo, bezprawie jest obecne w absolutnej 
większości społeczeństwa, a państwowość rosyjska przekształciła się w coś amor-
ficznego, wychowanie jest przesiąknięte przestępczością w każdej sferze, gdzie każ-
dy, kto tylko ma ochotę, ignoruje prawo”7. W tekście tym na Deklarację ekstrapoluje 
się funkcje Konstytucji, podobnie jak szereg poprzedzających elementów. We frag-
mencie „w porównaniu z rokiem 1990” zaimplikowano tekst, jakoby przed tą datą 
Rosja była republiką, w której panowało poszanowanie prawa, nie istniała korup-
cja, mafie, ubóstwo, przestępczość itd. Intencje (zamiary) autora zostały stworzone 
przez nowe semantyczne znaczenie słów korupcja, mafia itd., których użycie stało 
się w rosyjskich mediach powszechne.

Jak pisze J. Richard, „sieć semantyczna posiada swoje prototypy i właściwości. 
(…) w przyswajaniu słów właściwości są konstruowane na podstawie prototypów: 
właściwości zaczynają się tworzyć od momentu, kiedy wiele prototypów kojarzy się 
ze słowem”8. 

7  Газета „Кубань сегодня”, № 111, 10 июня 2000. 
8  Ж. Ришар, Ментальная активность. Понимание, рассуждение, нахождение решений, Москва 
1998, s. 24.
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Kłamstwo koncepcyjne wywodzi się od panującej w jakimś okresie ideologicz-
nym koncepcji politycznej, ekonomicznej lub społecznej. Socjologiczna koncepcja 
budowy agromiast doprowadziła na przykład do wymierania i likwidacji rosyjskich 
wiosek. Społeczno-ekonomiczna koncepcja walki z dochodami niepochodzącymi 
z pracy była wdrażana najbardziej barbarzyńskimi sposobami: niszczeniem szklar-
ni, zakazem wywozu upraw pochodzących z prywatnych działek na sprzedaż. Do-
prowadziło to do tego, że wieś rosyjska utraciła zamiłowanie do pracy na roli. Samo 
określenie „walki z dochodami niepochodzącymi z pracy” w odniesieniu do działal-
ności mieszkańców wsi, uprawiających kapustę, ogórki, kwiaty, truskawki itd. było 
od początku kłamliwe, ponieważ taka działalność jest możliwa tylko dzięki pracy 
rodzin wiejskich. Na plenach Komitetu Centralnego KPZR, na łamach gazet kłam-
stwo to zyskało miano walki o sprawiedliwość społeczną, walki z tymi, którzy się 
bogacą, sprzedając zimą i wczesną wiosną produkcję, której nie sposób było znaleźć 
w sklepach. Kłamstwo koncepcyjne zawsze jest realizowane w akcji, która stanowi 
dla niego przestrzeń. Zmiana okoliczności ideologicznych prowadzi do weryfikacji 
przeszłości, również jej kłamliwych konstrukcji językowych. Mszczenie się na daw-
nych lękach egzystencjalnych wywołuje pseudosprawiedliwość, która w istocie jest 
kłamliwym odzwierciedleniem przeszłości w czasach obecnych.

Kłamstwo hipostazowane (hipostazowanie – opatrzenie realnym znaczeniem 
jakiegoś pojęcia, właściwości lub idei o abstrakcyjnym charakterze) jest charaktery-
styczne dla pozwów sądowych. Wykorzystuje się w nich wysoki styl języka. Często 
spotykane jest obok kłamstwa patetycznego i koncepcyjnego. Szczególnie chętnie 
wykorzystywane jest w kampaniach wyborczych, hasłach typu „głosuj sercem”.

Kłamstwo aksjologiczne, czyli inaczej kłamstwo wynikające z oceny wartości. 
Najwyraźniej przejawia się w hasłach i  formułach oceniających. Wartości „nasze” 
i „obce” zawsze są oceniane z punktu widzenia pozycji ideologicznych, przy czym 
te ostatnie reprezentują wartości czasowe lub trwałe. Symetryczny podział znaków 
oceny w zależności od obiektów ideologicznych jest charakterystyczny dla mediów 
i właściwego dla nich prymitywizmu ideologicznego. Oceny zastępują w mediach 
logiczną argumentację, nabywając charakter i siłę argumentów. Jednym z ważniej-
szych chwytów tego rodzaju argumentacji jest subiektywne i gwałtowne ogranicza-
nie objętości pojęć, ich wartościująca reorientacja.

Oddzielenie prawdy od kłamstwa w strumieniu informacyjnym jest niezwykle 
trudne, przestrzeń informacyjna sama jest kategorią aksjologiczną (ocenną) – wy-
bór fragmentu wydarzenia i jego interpretacja są związane z pojęciem normy infor-
macyjnej. Informacje są dozowane, preparowane, co pośrednio lub bezpośrednio 
prowadzi do informacyjnego kłamstwa.

Kłamstwo aksjologiczne czy też kłamstwo wartości najbardziej wyraźnie pre-
zentuje się w hasłach i formułach wartościujących. Takie słowa są doskonale znane 
starszemu pokoleniu ludzi – «Du passé faisons la table rase», nie we francuskim, a w 



RODZAJE KŁAMSTWA I ICH WYKORZYSTANIE W TEKŚCIE 39

rosyjskim brzmieniu. Jest to cytat z „Internationale” Eugene Potier, który można prze-
tłumaczyć jako „zrobimy ze świata czystą tablicę”. Wykorzystane przez autora wyraże-
nie „tabula rasa” sugeruje coś czystego, nienaruszonego. Co prawda później wyrażenie 
to nabrało ironicznego odcienia w odniesieniu do ludzi niezorientowanych w jakich-
kolwiek kwestiach. W  rosyjskim przekładzie A. Kaca to francuskie zdanie nabrało 
nieco innego wartościowego znaczenia – „zniszczymy cały świat przemocy”. Świata 
przemocy bez przemocy w jakimkolwiek wydaniu nie da się zniszczyć, a stworzony 
nowy świat jest możliwy do obrony i umocnienia tylko z pomocą przemocy. Jednak to 
już inny temat, odnoszący się do politologii, który nie będzie tu kontynuowany.

Pojęcie prawdy o otaczającej rzeczywistości społecznej w znacznym stopniu za-
leży od komponentów poznawczych, aktywności poznawczej nadawcy i odbiorcy 
(autora i czytelnika/słuchacza/widza), charakteru postaw moralnych, głębi wartości 
ideologicznych, osobistej orientacji.

Jak pisał znany filozof amerykański A. Whitehead w „Wybranych pracach o filo-
zofii”, „poznanie tego, co jest już wiadome, jest rzeczywistym działaniem doświad-
czenia, choć modyfikowanego odniesieniem do sfery podmiotów, które wychodzą 
poza granice bezpośredniego wydarzenia dzięki temu, że posiadają wspólne i roz-
bieżne związki z innymi wydarzeniami doświadczenia, każde rzeczywiste zjawisko 
znajduje się w  sferze alternatywnych, wzajemnie powiązanych znaczeń9. Sfera ta 
ujawnia się poprzez możliwe nieprawdziwe stwierdzenia, które mogą być przypi-
sane danemu zjawisku. Jest to obszar alternatywnych podpowiedzi, których fun-
dament jest szerszy niż realne wydarzenia. Wynika z  tego, że rozumienie rzeczy-
wistości wymaga odniesienia do idealności, co praktycznie ani teoretycznie nie jest 
możliwe. Wydarzenie staje się określone proporcjonalnie do znaczenia nieprawdzi-
wych wypowiedzi: ich odniesienie do wydarzenia nie może być oddzielone od tego, 
co prezentuje sobą wydarzenie na koniec. Aktualizacja wydarzenia, to znaczy sys-
tem opracowania i rozpowszechnienia informacji o wydarzeniu w mediach maso-
wych, daje szerokie możliwości badania indywidualnej istoty w jej niepowtarzalno-
ści. Prawdziwe, nieskażone wiadomości o wydarzeniach ludzie mogą przyjmować 
i rozumieć w różny sposób – jako prawdę instrumentalną i moralną (refleksyjną).

Prawda instrumentalna jest w istocie prawdą dokumentalną, charakterystycz-
ną dla śledztw, postępowań sądowych, ale również częściowo dziennikarstwa. Tu na 
pierwszym miejscu stawia się dokładny opis wydarzeń, zjawisk, obiektywnej rze-
czywistości, bezstronną relację kosztem bogactwa możliwości językowych. Praw-
da instrumentalna zależy od stopnia zgodności właściwego (idealnego) i realnego, 
to znaczy akceptowalnej społecznie i oficjalnie dopuszczalnej, powszechnej normy 
prawdy i realnych faktów. Prawda instrumentalna zależy od dążenia do mówienia 
prawdy, osobistego preferowania życia w  ramach „normy prawdziwości”. W  ten 

9  А. Уайтхед, Избранные работы по философии: перевод с английского. Сост. И.Т. Касавин. 
Общ.ред. и вступ.ст. М.А. Кисселя, Прогресс, Москва 1990, s. 147.
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sposób w dziennikarstwie pojawia się prawda „powinnościowa”, co znaczy, że wiele 
faktów powinno zbliżać się do absolutu, co jest praktycznie niemożliwe. 

Prawda moralna (refleksyjna) zazwyczaj pojawia się w tekstach, sądach i wy-
powiedziach ludzi z  dużą zdolnością do osobistej i  komunikacyjnej refleksji, ze 
skłonnością podawania w wątpliwość własnych i cudzych czynów, działań, wypo-
wiedzi. Prawda refleksyjna wyraża się w krytyce, krytycznym stosunku do faktów 
i do sensu opisywania tych faktów. Prowadzone jest dochodzenie: w stosunku do 
jakiego tekstu (tzn. postaw moralnych) dane fakty są prawdziwe a dla jakiego kłam-
liwe. Prawda staje się relatywna, zależy od interpretacji. 

Istnieją cztery aspekty prawdziwości: aspekt pierwszy to prawdziwe zachowanie, 
to znaczy dobrowolne przestrzeganie normy prawdziwości, nawet jeśli jej narusze-
nie mogłoby przynieść człowiekowi określone korzyści przy jednoczesnej bezkarno-
ści działań. Drugi aspekt jest związany ze sferą motywacji i potrzeb jednostki, okre-
ślającą oparty na prawdzie stosunek do innych ludzi. Komponent motywacyjny jest 
pośrednikiem, wiążącym elementy prawdy związane z  poznaniem i  zachowaniem, 
przekształca wiedzę w przekonanie, a przekonania w odpowiednie formy zachowania. 
Aspekt trzeci, kognitywny, zawiera wiedzę moralną, przedstawienia i sądy, związane 
z  normą prawdy. Aspekt czwarty to przeżywanie własnej lub cudzej prawdziwości 
w odniesieniu do samoświadomości naruszenia lub zgodności z normą moralną.

Kłamstwo, mimo różnorodności przejawiania się, bazuje na trzech antypodach 
prawdy: a) zapewnienie mówiącego/piszącego nie odpowiada faktycznemu stanowi 
rzeczy, występującym faktom; b) nadawca nie wierzy w prawdziwość swojej infor-
macji; c) nadawca wie, że jego informacja jest kłamliwa, jednak ma zamiar (motyw) 
ją rozpowszechniać.

Otrzymując informację (tekst), adresat powinien wyobrazić sobie to, o czym jest 
mowa, w przeciwnym razie kłamstwo i prawda nie pozostaną odróżnione i wyja-
wione. Rozumienie tekstu i odpowiednio rozumienie kłamstwa lub prawdy posiada 
różne znaczenia, w zależności od tego, co z niego zostanie zrozumiane: odtworze-
nie, uznanie tego, o czym jest mowa w tekście, rozwiązanie problemu, ocena itd.

Kłamstwo to działanie, za pośrednictwem którego kłamca wprowadza w błąd 
drugiego człowieka, dążąc do swoich egoistycznych interesów. Kłamstwo zawsze 
znajduje się w sferze sądów i relacji. Niektóre elementy kłamliwej informacji mogą 
być nawet prawdziwe, jednak w zderzeniu z  innymi i na tle wydarzenia czy oso-
bowości stają się kłamliwe. Przy interpretacji kłamstwa należy brać pod uwagę nie 
tylko samego kłamcę, ale również jego ofiarę. 

Najbardziej rozpowszechnione są dwa rodzaje kłamstwa: przemilczenie i  znie-
kształcenie. Często przemilczenie nie jest uznawane za kłamstwo, choć ze względu 
na swoją naturę wiadomość, z której usunięto informacyjnie istotny fragment, posia-
da cechy kłamliwego komunikatu. Najczęściej jednak spotykane jest kłamstwo pod 
postacią zniekształcenia. Szczególnie dotyczy to sfery politycznej i historycznej. Za 
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najbardziej wyrazisty przykład dominacji zniekształceń można uznać okres przed 
1941 rokiem w historii Związku Radzieckiego. Od czasu dojścia Hitlera do władzy do 
podpisania 23 sierpnia 1939 roku paktu Ribbentropp-Mołotow relacje między ZSRR 
i Niemcami były napięte. Radziecka prasa, kino i teatr były wykorzystywane do two-
rzenia negatywnego wizerunku faszyzmu. Aktywnie wykorzystywano różnorodne 
narzędzia dyskursu publicystycznego, takie jak oficjolekt (oficjalny dyskurs publicy-
styczny – pierwsze kolumny w gazetach, wystąpienia urzędników państwowych itd.), 
publilekt (artykuły popularnych wówczas mistrzów słowa takich jak M. Kolcowa, I. 
Erenburga, A. Tołstoja i innych). Artykuły w gazetach i czasopismach, filmy, plaka-
ty, karykatury tamtych czasów przedstawiały faszystów jako zwierzęta – krwiożercze 
i nienasycone, którym sprzeciwić może się tylko naród radziecki. Społeczeństwo ze 
zrozumieniem i akceptacją odnosiło się do tej polityki informacyjnej.

Jednak 23 sierpnia 1939 roku ZSRR i Niemcy podpisały porozumienie. Od tego 
czasu w oficjalnej propagandzie radzieckiej zaczyna się etap szczególny: a) rezygnacja 
z wrogiego wizerunku Niemiec; b) za podżegaczy do drugiej wojny światowej uznaje 
się Anglię i Francję, a nie Niemcy; c) różnice światopoglądowe nie są już przeszkodą 
do rozwijania przyjaźni między narodem niemieckim i radzieckim. 

W wielu mowach W. Mołotowa znalazły się wyjaśnienia, że nie należy rozumieć 
słów „agresor” i „agresja” w tym znaczeniu, jakie im nadawano jeszcze kilka miesięcy 
wcześniej, to znaczy przed podpisaniem paktu, ponieważ Niemcy są państwem mi-
łującym pokój. A Anglia i Francja są dla odmiany państwami agresywnymi, ponie-
waż wypowiedziały wojnę hitleryzmowi. Propaganda radziecka przeorientowała się 
i na miejsce propagandy antyhitlerowskiej wprowadziła prohitlerowską, co spotkało 
się z kiepskim przyjęciem w społeczeństwie. Wydarzenia polityki zagranicznej były 
przedstawiane na podstawie niemieckich doniesień. 

Z  Moskiewskiej Biblioteki Literatury Zagranicznej wycofano gazety zawierają-
ce treści antyfaszystowskie, na ich miejsce pojawiły się wydawnictwa faszystowskie. 
Słowo „faszysta” zniknęło z łamów gazet radzieckich, zostało zastąpione określeniem 
„członek Narodowo-socjalistycznej Partii Robotniczej Niemiec”. Wielu obywateli 
radzieckich było zdumionych, widząc proniemiecką politykę rządu. Dla wszystkich 
było jasne, że „przyjaźń” z Niemcami nie jest na zawsze. Jednak aparat propagandowy, 
któremu nadano kierunek, dokładnie wykonywał instrukcje. W styczniu 1941 roku 
specjalna komisja Zarządzania Propagandą i Agitacją KC KPZR po analizie publi-
kacji w czasopiśmie „Literatura międzynarodowa” doszła do wniosku, że podstawo-
wą ułomnością w działalności pisma jest pielęgnowanie antyfaszystowskiego ducha 
w wielu publikacjach.

Pod koniec maja 1941 roku, kiedy było już oczywiste, że wojna toczy się nie za 
górami, maszyna propagandy zaczęła się rozwijać w drugą stronę. Rosyjskie społe-
czeństwo przez dwa lata przed wojną funkcjonowało więc w dwóch ideologicznych 
światach: z jednej strony wielu zdawało sobie sprawę, że faszystowskie Niemcy są 
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wrogiem, a wojna jest nieunikniona, z drugiej zaś, mówienie o  tym na głos było 
zakazane, a nawet śmiertelnie niebezpieczne (na przykład były charge d›affaires we 
Francji Iwanow został uznany za zbyt „antyfaszystowskiego” i zamknięty w więzie-
niu). Wszechobecne kłamstwo prowadziło do tego, że nie tylko w oficjalnej nar-
racji pojawiało się kłamstwo. Nawet ci, którzy byli zobowiązani do przekazywania 
prawdziwej, sprawdzonej informacji, dostosowywali się do oficjalnej wersji i mówili 
językiem radzieckich gazet.

Oficjalny dyskurs (czy też język radzieckich gazet, podobnie jak wszystkich ga-
zet na świecie) w  okresie stalinowskim następująco określał działania radzieckiej 
dyplomacji: „Wierna zasadom Lenina i  Stalina, nie odstępująca ani na krok od le-
ninowskiej koncepcji istnienia dwóch światów – socjalistycznego i kapitalistycznego 
– konsekwentnie realizując politykę pokoju i współpracy ze wszystkimi narodami, 
niezależnie od ich ustroju politycznego, zmierzając do uwolnienia człowieczeństwa 
od niepokojów wojny drogą organizacji jednolitego frontu miłujących pokój naro-
dów przeciwko podżegaczom wojny światowej, radziecka dyplomacja niezmiennie, 
stanowczo i śmiało przez cały okres swojego istnienia broniła swoich naczelnych za-
sad w interesie całej ludzkości”. 

W tekście tym wyraźnie widoczne są wskaźniki kategoryczności, które świadczą 
o  obecności odpływu informacji. Według Paula Ekmana „informacja o  obecności 
oszustwa daje odpowiedź wyłącznie na pytanie o to, czy człowiek kłamie, jednak nie 
wyjawia istoty. Istota może zostać odkryta tylko dzięki przeciekowi informacji”10. Ka-
tegoryczne stwierdzenia z cytowanego wyżej tekstu o zasadach radzieckiej dyploma-
cji – „od których nie odstępuje się ani na krok”, „zdecydowanie realizując politykę 
pokoju”, „niezależnie od różnic w ustroju państwowym” (przypomnijmy pakt z 23 
sierpnia 1939), „niezmiennie stanowczo i śmiało” – świadczą o chęci ukrycia licznych 
potknięć i w konsekwencji podawaniu nieprawdziwych informacji. Wyciek informa-
cji budzi wątpliwości co do prawdziwości tekstu i pobudza do poszukiwania alterna-
tywnych źródeł, które pomagają zrozumieć sytuację.

Kłamstwo jest przeciwieństwem prawdy i jednocześnie niezbędnym narzędziem 
funkcjonowania niektórych instytucji społecznych, szczególnie dyplomacji, która 
bez kłamstwa nie istnieje, wykorzystuje wszystkie jej rodzaje. Kłamstwo jest w tym 
wypadku dość elegancko określane – jako chwyty i metody, formy organizacyjne 
oraz techniki dyplomatyczne. Można tu wskazać komunikaty prasowe, wystąpienia 
osób publicznych w mediach, zawierające sprawozdania z wykonanej pracy. Trzeba 
zauważyć, że nie ma ani jednego kraju na świecie, którego rząd nie wykorzystywał-
by w mniejszym lub większym stopniu kłamstwa.

Kłamstwo jest informacją i działaniem. Oprócz wymienionych form kłamstwa 
– przemilczenia (ukrycia prawdy) i  zniekształcenia (przekazania fałszywej infor-

10  П. Экман, Психология лжи, Питер, Санкт-Петерcбург 2000, s. 95.
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macji) istnieją jeszcze następujące odmiany: ukrycie prawdziwej przyczyny emo-
cji, komunikowanie prawdy jako kłamstwa, półprawda oraz wprowadzanie w błąd. 
W tekście i w mowie kłamstwo nierzadko przejawia się w ostrożnym doborze słów 
lub w  nadmiernym patosie. Zresztą dbałość o  dobór słów nie zawsze świadczy 
o kłamstwie, jednak jest sygnałem tego, że informator poszukuje akceptowalnych 
odniesień i nie określił pojęć oraz stanowisk.

Kłamstwo jest społecznie akceptowane. Bez niego społeczeństwo, jak dziwnie by 
to nie zabrzmiało, nie może istnieć. Dyplomacja jest tego wyraźnym dowodem, ale 
również relacje międzyludzkie. Normy społeczne legitymizują taką formę kłamstwa 
jak przemilczanie. Jednak zdaniem znanego uczonego W. Znakowa „…prawdziwe, 
niezniekształcone wiadomości o tych samych, prawdziwych faktach ludzie mogą ro-
zumieć w różny sposób – jako instrumentalną prawdę, moralną albo refleksyjną”11.

Opozycja prawdy i kłamstwa w potocznej świadomości zazwyczaj jest katego-
ryczna. Dlatego człowiek postrzega jako prawdę nie wszystkie fakty, które są mu 
przekazywane, a jedynie te, które są dla niego zrozumiałe i psychologicznie akcep-
towalne.

Zjawiska kłamstwa i nieszczerości, prawdy i uczciwości, nieprawdy istnieją od 
wielu wieków. Na przykład w artykule „Prasa” wychowawca ostatniego cara K. Ko-
biedonoscew pisze: „Od czasu, kiedy upadło człowieczeństwo, kłamstwo zadomo-
wiło się na świecie, w ludzkich słowach, działaniach, relacjach, przedsięwzięciach. 
Jednak chyba jeszcze nigdy ojciec kłamstwa nie wymyślał takich splotów kłamstw 
różnego rodzaju, jak w  naszych smutnych czasach, kiedy tyle słyszy się z  każdej 
strony kłamliwych słów o prawdzie. W miarę tego, jak komplikują się formy spo-
łecznego bytu, powstają nowe kłamliwe relacje i  całe przedsiębiorstwa na wskroś 
przesiąknięte kłamstwem (…) nakazuje się nam wierzyć, że głos gazet i czasopism 
czy też tak zwana prasa są wyrazicielami opinii publicznej (…) Niestety! Jest to wiel-
kim kłamstwem, a  prasa jest jednym z  najbardziej zakłamanych zjawisk naszych 
czasów”12. Dość ostre zdanie K. Pobiedonoscewa o prasie jest częściowo słuszne, 
ponieważ prawda i kłamstwo są nieodłącznymi częściami środków masowego ko-
munikowania. Kampanie wyborcze, walka klanów ekonomicznych i politycznych, 
sympatie i  antypatie redaktorów naczelnych i  właścicieli gazet zawierają w  sobie 
zarówno prawdę, jak i kłamstwo. „Nieprawda w mediach w sytuacjach kontaktów 
międzyludzkich zazwyczaj przejawia się w jednej z trzech form. Po pierwsze, nie-
prawda może występować jako werbalny ekwiwalent błędu: człowiek wierzy w rze-
czywistość istnienia czegoś, ale się myli, na skutek czego mówi nieprawdę, sam nie 
zdając sobie z tego sprawy. Po drugie, nieprawdę można znaleźć w wielu figurach 
retorycznych (alegorii, żarcie, ironii itd.), to znaczy w słowach i wyrażeniach, które 

11  В. Знаков, Психология понимания правды, „Алетейя”, Санкт-Петерcбург 1999, s. 63.
12  К. Победоносцев, Pro et contra. Вступ. ст., сост. И  примеч. С.Л. Фирсова. РХГИ, Санкт-
Петерcбург 1996, s. 24.
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w określonych kontekstach nabierają sensu przeciwnego do ich dosłownego znacze-
nia. Po trzecie, w sytuacjach komunikacyjnych może się ona przejawiać pod posta-
cią kłamstwa”. Jednak bujda zasadniczo różni się od kłamstwa. Klasyczna bujda czy 
domyślanie się w większości przypadków ma początkowe kwalifikacje przewidują-
ce, że kłamca miał zamiar kłamać, to znaczy sytuacja i rola nadawcy ulegają w nich 
hiperbolizacji. Bujda ma u swych podstaw kłamstwo jako przeciwieństwo prawdy. 

Podmiot (kłamczuch) rozpowszechnia informację, która nie odpowiada rze-
czywistości, a  przedmiot, otrzymując tę informację, korzysta z  wolności wyboru 
jej oceny, jeśli tylko nie dotyczy ona jego samego. W ostatnim przypadku włączają 
się mechanizmy reagowania. W przypadku domysłów uruchamiają się następujące 
sposoby: kłamliwe zestawienie, kłamliwe wzmocnienie, sprowadzanie do absurdu, 
pomieszanie stylów wypowiedzi, przeniesienie albo manipulowanie terminologią, 
metafory, wywoływanie ciągu skojarzeń, podwójne wnioskowanie, ironia, oksymo-
rony, porównanie ze względu na przypadkowe lub drugorzędne cechy itd.

Bujda i kłamstwo posiadają wspólną naturę, którą można określić jako „interes”. 
Może to być interes polityczny albo ekonomiczny, korzyść, interes estetyczny, który 
Paul Ekman określa jako „naciągany zachwyt albo proces samouwielbienia, samo-
wywyższania, dążenie do bycia obiektem powszechnego zainteresowania, włączanie 
funkcji kompensacji13” (przedstawianie siebie nie tym, kim się jest albo przypisywa-
nie sobie działań, które wykonali inni).

Klasyk literatury rosyjskiej F. Dostojewski zwrócił uwagę na bujdę jako rosyjski 
fenomen społeczny i psychologiczny. Trzeba zauważyć pewną stronniczość w ocenie 
narodu rosyjskiego przez pisarza: kłamią wszystkie narody jednakowo, przodować tu 
mogą jedynie dyplomacja i rządy. W artykule „Coś o kłamstwach” pisał on: „Od pewne-
go czasu nachodzi mnie myśl, że u nas, w Rosji, w klasach inteligenckich, nie ma moż-
liwości istnienia niekłamiącego człowieka. Dzieje się tak, dlatego że kłamać mogą u nas 
nawet całkiem uczciwi ludzie (…) mogą kłamać nawet najbardziej szanowani ludzie 
z najbardziej godnymi celami. W zdecydowanej większości kłamie się u nas z gościn-
ności. Chce się wywrzeć wrażenie estetyczne na słuchaczu, dostarczyć przyjemności, 
kłamie się również poświęcając swoją uwagę słuchaczowi”. 

O naturze bujdy, kłamstwa bardzo oryginalnie w książce „Patologia rosyjskiego umy-
słu” wypowiedział się filozof F. Girenok: „Człowiekowi rosyjskiemu kłamstwo przycho-
dzi łatwo. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy zorientowani nie na słowo, a na dosłowność. 
Słowo jest dalekie. Pochodzi z zewnętrznego wykształcenia, w którym jest zakorzenione 
kłamstwo. A nam kłamać sam Bóg nakazał. Słowami wyraża się szacunek. Dosłowność 
kształtuje korytarz sumienia. Ważne jest, żeby sumienie było czyste. Natomiast kwestia 
dobrego imienia jest drugorzędna. Człowiek rosyjski nie ceni słowa zewnętrznego, to 
znaczy słowa dla innego człowieka. Kłamstwo jest jego formą symulacji. Odpowiedzi na 

13  П. Экман, Психология правды, Питер, Санкт-Петерcбург 2000, s. 75.
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wtargnięcie czegoś obcego. Boga mamy jednego. Rozum jeden. Prawdę jedną. A słów – 
wiele. Mówić znaczy kłamać”14.

Dla jasności tego artykułu należy podkreślić, że autor jest zwolennikiem poglą-
du, że kłamstwo spełnia dwie funkcje – informacyjną i komunikacyjną. Kategorie, 
jak stwierdził F. Girenok, „jak kaczki, chodzą parami”. Informacja i komunikacja 
to para kategorialna w  systemie stosunków międzyludzkich, które mają wspólną 
substancję (istotę). Informacja – informowanie (od łacińskiego słowa informare – 
przedstawiać, tworzyć o czymś pojęcie). Komunikacja (tak samo brzmi w  języku 
łacińskim) – wiadomość, związek.

Bujda, kłamstwo, dysponując tymi dwiema funkcjami, implicite zawierają w sobie 
konflikt, który może powstawać i rozwijać się niezależnie od początkowej bazy infor-
macyjnej. Można przytoczyć klasyczny przykład z nieśmiertelnej powieści N. Gogola 
„Noc wigilijna”, który jest zresztą bardzo charakterystyczny dla współczesnych mediów. 

– „Żegnajcie, bracia – krzyczał w odpowiedzi kowal – Jak Bóg pozwoli, zobaczy-
my się na tamtym świecie, na tym zaś nie sądzono nam już chadzać razem. Żegnaj-
cie, nie wspominajcie złym słowem. Powiedzcie ojcu Kondratowi, żeby odprawił 
żałobne nabożeństwo za moją grzeszną duszę.

– W głowie mu się pomieszało – mówili chłopcy.
– Dusza potępiona – nabożnie wyszeptała przechodząca obok starucha – pójdę 

chyba opowiedzieć, że kowal się powiesił!” 
W  rzeczywistości informacja, to znaczy mowa Wakuły, nie daje podstaw do 

wnioskowania o jego obłąkaniu czy też powieszeniu się, choć poszczególne niepo-
kojące elementy informacyjne skłaniają do refleksji, a szczególnie „zobaczymy się 
na tamtym świecie” do przygotowania nabożeństwa żałobnego. O ile stwierdzenie 
chłopców, że mu się w głowie pomieszało, można odebrać jako potoczne stwier-
dzenie, że ktoś ma coś z głową, odbiło mu, to stwierdzenie staruchy, że „się powie-
sił” świadczy o  kategorialności wniosku. W  konsekwencji informacja rodzi kon-
flikt stron, broniących wiarygodności swojej wersji, co w konsekwencji zniekształca 
samo wydarzenie. W innym cytacie gogolowskiej „Nocy…” dialog bardzo przypo-
mina naszą współczesną telewizję.

– „Utonął! Dalibóg utonął! Żebym się z tego miejsca nie ruszyła, jeśli nie utonął! 
– trajkotała gruba Tkaczycha stojąc w gromadzie dikańskich bab pośrodku ulicy.

– A  czym to ja pleciuga jaka? Czy to ja komukolwiek krowę ukradłam? Czy 
rzuciłam na kogo urok, że mi nie dają wiary? – krzyczała druga baba w kozackiej 
świtce, z fioletowym nosem, wymachując rękami: – Bodajbym nigdy nie zapragnęła 
wody, jeśli stara Pereperczycha na własne oczy nie widziała, jak kowal się powiesił.

– Kowal się powiesił? Masz ci los! – rzekł sołtys wychodzący od Czuba. Zatrzy-
mał się i przepchał bliżej do rozmawiających.

14  Ф. Гиренок, Пато-логия русского ума. Картография дословности, Аграф, Москва 1998, s. 108.
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– Powiedz lepiej, bodajbyś nigdy wódki nie zapragnęła, ty stara pijaczko! – od-
rzekła Tkaczycha. – Trzeba być taką przygłupią jak ty, żeby się obwiesić! Kowal uto-
nął w przerębli! Wiem to tak samo dobrze, jak to, żeś dopiero co wyszła z szynku.

– Widzisz ją, paskudnicę, co mi wypomina! – nasrożyła się baba z fioletowym 
nosem. 

– Milczałabyś, bezwstydnico, alboż to nie wiem, że do ciebie diak chodzi co wie-
czór?

Tkaczycha spłonęła rumieńcem. – Jaki diak? Do kogo diak? Co ty łżesz?
 – Diak? – zaśpiewała przeciskając się do kłócących się bab Tkaczycha w futrze 

na zającach, krytym niebieską kitajką. – Ja ci dam diaka! Kto to mówił o diaku?
– A oto, do kogo diak chadza! – powiedziała baba z fioletowym nosem wskazu-

jąc na Tkaczychę.
– Ach, to ty, suko – powiedziała Diaczycha podchodząc blisko do Tkaczychy – 

to ty, wiedźmo, mącisz mu w głowie i poisz nieczystym zielskiem, żeby do ciebie 
chadzał?”15

Wiele informacyjnych konfliktów w  mediach stanowi kalkę tego sporu kon-
cepcyjnego pomiędzy babami na temat losu kowala Wakuły. Jasne stwierdzenie 
„żegnajcie bracia! Zobaczymy się na tamtym świecie” zyskało obciążenie seman-
tyczne „zrobił sobie krzywdę, powiesił się”. Wyjaśnienie istoty, jak często mawiają 
dziennikarze, pociągnęło za sobą użycie argumentów z innego pola semantycznego 
– „czyżbym komuś ukradła krowę? Rzuciłam na kogoś urok? – odniesienie do auto-
rytetu – „Stara Pieriepierczycha widziała na własne oczy”, zastosowanie oskarżyciel-
skiej argumentacji – „Powiedz lepiej, bodajbyś nigdy wódki nie zapragnęła, ty stara 
pijaczko!”, kompromitacja – „Diak do ciebie chodzi co wieczór!”

Struktura psychologiczna kłamstwa jest przeciwna do struktury psychologicznej 
prawdy (a jak już wiemy, „kategorie jak kaczki chodzą parami”), jest zbudowana na 
połączeniu trzech czynników: twierdzenie mówiącego nie odpowiada faktom, nie 
wierzy on w prawdziwość tego, co mówi i ma zamiar oszukać partnera. Mówiąc ina-
czej, w strukturze zawarte są aspekty informacyjno-komunikacyjne. W dziennikar-
stwie dość rzadko się zdarza, że rozpowszechniana jest wiadomość o wydarzeniu, 
które w rzeczywistości nie miało miejsca. Media starają się zabezpieczyć (z praw-
nego punktu widzenia – zupełnie bez sensu) w tym wypadku umieszczając rubrykę 
„zasłyszane”, „z dalekiego źródła, które prosiło o anonimowość”. 

W większości przypadków kłamstwo w mediach ma gnoseologiczny (poznaw-
czy) charakter, który można określić jako „fałszywy punkt widzenia” czy też „fał-
szywą perspektywę postrzegania”, przy czym ta ostatnia jest wywołana linią pro-
gramową redakcji. Kłamstwo w  dziennikarstwie jest więc rodzajem prezentacji, 
jeśli nie występuje pełne i bezwarunkowe zniekształcenie obrazu wydarzeń. Dość 

15  Н. Гоголь, Ночь перед Рождеством, Художественная Литература, Москва 1984, s. 22.
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powszechne jest kłamstwo zawartości, charakterystyczne przede wszystkim dla te-
lewizji. Wydarzenie jako takie nie ulega zniekształceniu, jednak jego fragmenty są 
zmontowane w taki sposób, że nie odpowiadają rzeczywistości, a więc są w konse-
kwencji kłamliwe, choć w granicach tego, co dopuszczalne. Dopuszczalność takiego 
kłamstwa jest tak naprawdę naganna i społeczeństwo, jeśli zdaje sobie sprawę z za-
stosowania takich kombinacji czy chwytów (jak na przykład podkładanie dziecię-
cych zabawek na miejscu wypadku), nie protestuje przeciwko takiemu kłamstwu.

Kłamstwo i bujda są związane z oszustwem. Kłamstwo jako takie jest dość rzad-
kim zjawiskiem. Oszukuje się zawsze w konsekwencji. W mediach jest to oszukiwa-
nie odbiorców. „Kłamliwy punkt widzenia” wydarzenia wprowadza w błąd czytel-
nika/widza. Jednak jak określić, kiedy jest on kłamliwy? I dlaczego jest on kłamliwy, 
skoro dziennikarz przyjmuje właśnie taki „punkt” widzenia? I za co jest odpowie-
dzialny – za perspektywę, za aspekt treściowy swojej publikacji czy za zniekształce-
nia, które strony w sądzie podają jako argumenty?

Zdaniem zachodnich badaczy kłamstwo narusza prawa oszukanego człowie-
ka. Jako że media mają prawo do gromadzenia i  rozpowszechniania informacji, 
obywatel ma prawo do pozyskiwania wiarygodnej, prawdziwej informacji. Znie-
kształcenie wydarzenia jest więc naruszeniem prawa, ograniczeniem możliwości 
wypracowania adekwatnego poglądu na temat zdarzenia, będącego przedmiotem 
postępowania. Kłamstwo narusza prawa tego, kto jest okłamywany.

Można więc powiedzieć, że prawda i kłamstwo stanowią istotę relacji między-
ludzkich i społeczeństwo, choć potępia kłamstwo, aktywnie z niego korzysta.

Absolutne kłamstwo i absolutna prawda są idealnymi typami zachowania. Kłam-
stwo jest odzwierciedleniem wydarzenia pod kątem widzenia, obciążonego party-
kularnym interesem. Między prawdą i kłamstwem istnieje w mentalności człowieka 
granica (w przysłowiach, powiedzeniach, perspektywie wychowawczej) polegająca 
na tym, że prawda jest postrzegana jako coś dobrego, a kłamstwo – złego. Jednak to, 
co jest dobre w pedagogice, w realnym życiu jest przepuszczane przez sito mentalnej 
hipokryzji. Kłamstwo zyskuje prawo istnienia. „Nagie”, prawdziwe fakty generują 
aksjologiczne kłamstwa. Interpretacja faktów, zazwyczaj, obciążona jest oceniają-
cymi konotacjami, co prowadzi do tego, że początkowy tekst o  wydarzeniu staje 
się nieprzejrzysty, kłamliwy. Ze względu na językową osobowość autor, odtwarzając 
wydarzenie, znajduje się w sferze granicznej między prawdą i kłamstwem. Językowa 
osobowość reprezentuje cechy tekstów własnego kręgu relacji, ideologię danego wy-
dania, telewizji, eksploatuje pojęcia własnego systemu. Pole informacyjne, na któ-
rym pracują dziennikarze, jak również badacze (historycy, pisarze), jest niezwykle 
szerokie. Wybierając takie czy inne fragmenty wydarzenia (czy same wydarzenia) 
a przemilczając inne, dziennikarz przeprowadza operację kłamstwa technologicz-
nego, ponieważ czytelnicy/widzowie nie otrzymując pełnego, a więc prawdziwego 
obrazu całej przestrzeni wydarzeń w  określonym czasie. W  realiach dziennikar-



48 ROCZNIK PRASOZNAWCZY. ROK XII

skich jest to po prostu niemożliwe. Dlatego teksty dziennikarskie są tylko częściowo 
prawdziwe. Jednak taki wywód odnosi się bardziej do logiki niż do praktyki dzien-
nikarskiej. Jednostki informacyjne (fakty) są prawdziwe w jednym tekście, w innym 
zaś kłamliwe. Prawda jest relatywna i zależy od interpretacji. 

Kłamstwo zawartości w strukturze tekstu nie jest czymś niezwykłym. Czytelnicy 
i widzowie stykają się z nim często zarówno w codziennym życiu, jak i w sytuacjach 
politycznych, ekonomicznych czy kulturowych. Współczesny system demokratyczny 
wyborów a priori zawiera w sobie elementy kłamstwa. Każdy tekst ma swoją struktu-
rę. Może ona być sztywna lub elastyczna – zależy to od zamierzeń autora, wyboru ga-
tunku. Struktura przewiduje rozmieszczenie jednostek informacyjnych w taki sposób, 
że w rezultacie tworzone jest nowe wydarzenie – tekst, w którym ustanawia się nową, 
mniej lub bardziej odmienną od początkowej treść. Prawda nie może jednak być frag-
mentaryczna, częściowa, ponieważ zamienia się w  półprawdę, co w  rzeczywistości 
oznacza kłamstwo. Nagromadzenie półprawd, ile by ich nie było, nie może w konse-
kwencji dać jednej prawdy. Zestawienie „nagich”, czystych, prawdziwych faktów nie 
oznacza stworzenia prawdy, jeśli nie przestrzega się warunku ich związku i spójności. 
Prof. N. Arutiunowa wypowiedziała znakomite zdanie: „Prawdziwość prawdy jest 
określona nie tylko poprzez liczbę faktycznych informacji, ale też przez jej strukturę. 
Jeżeli prawdy, połączone z ogólnymi sądami, doznają uszczerbku z powodu niemoż-
ności ich weryfikacji (sprawdzenia pod względem prawdziwości), to prawda w po-
równaniu z faktyczną informacją ponosi szkodę ze względu na swoją niekompletność, 
zniekształcenia w odbiorze i zafałszowanie związków pomiędzy częściami”16. Każda 
informacja o wydarzeniu przy przekazywaniu jej w formie tekstu przez informatora 
(nadawcę), aby być prawdziwa, musi spełniać kilka warunków: a) mieć wiarygodny, 
faktyczny charakter; b) być odpowiednio pełna, adekwatna do samego wydarzenia; c) 
być weryfikowalna; d) odpowiadać tematowi; e) istota wydarzenia nie powinna być 
przytłoczona ideologią jej opisania.

Nie każde zdarzenie może być obiektem uwagi i przejść do pola informacyjne-
go, które jest dla dziennikarza źródłem researche’u i przedmiotem zainteresowania. 
Podczas przygotowywania materiału korzysta się z zasady podejścia „krok po kro-
ku”: pole informacyjne – dziennikarz – media – tekst, w którym można wymienić 
następujące elementy:

1. Miejsce w polu informacyjnym,
2. Zbieranie informacji,
3. Wybór koncepcji,
4. Wybór ideologii materiału,
5. Wybór gatunku,
6. System argumentacji, 

16  Н. Арутюнова, Язык и мир человека, „Языки русской культуры”, Москва 1990, s. 235. 
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7. Wybór środków językowych,
8. Uwzględnienie specyfiki świata mentalnego czytelników,
9. Weryfikacja możliwych konsekwencji wiadomości w tekście, w przypadku 

możliwej kontrowersyjności tekstu, włącznie z postępowaniami sądowymi,
10. Rozpowszechnienie,
11.  Rozpoznanie reakcji na tekst.
Każdy z tych elementów niewątpliwie ma swoją strukturę i jest bardziej złożony, 

niż zaprezentowano w przytoczonej liście. Jednak nie ma sensu analizować jej głę-
biej zbędnymi szczegółami, które są w pełni zrozumiałe dla zawodowców.

Jako przykład można przeanalizować tekst, w którym obecne są liczne rodzaje 
kłamstwa. Główną metodą badania jest analiza logiczno-semantyczna. 

Rozdziały w  szkolnym podręczniku historii są szkicami, które pod względem 
struktury są zbliżone do szkiców dziennikarskich.

Problem mitologizowania w różnym czasie i różnych społeczeństwach nadal po-
zostaje bardzo aktualny, ponieważ zawsze przenikały się w nim i przenikają nadal 
różne intencje ideologiczne, polityczne, wizerunkowe. Szczególnie zauważalne jest 
to w systemie edukacji, kiedy nowa wiedza o jakimś wydarzeniu zasadniczo zmie-
nia wyobrażenie o  nim, jednak w  przestrzeni edukacyjnej i  badawczej wiedza ta 
wchodzi w konflikt z ogólnie przyjętą w  szkolnym czy uniwersyteckim systemie. 
W systemie kształcenia istnieją więc dwa przeciwne poznawcze nurty. Szczególnym 
przykładem może być szkolna i realna biografia słynnego uczonego Galileusza i sto-
sunek do niego Kościoła katolickiego.

Parlament Europejski przeprowadził sondaż wśród studentów wybranych uczelni 
europejskich. Wśród licznych poruszanych zagadnień znalazło się również pytanie o to, 
co wiedzą o Galileuszu. 30% studentów było przekonanych, że Kościół (oczywiście, ka-
tolicki) spalił go żywcem na stosie. 90% twierdziło, że był on dręczony i torturowany. 
Dość znikomy odsetek odpowiedział, że po upokorzeniach stwierdził on „Eppur si mu-
ove” (a jednak się kręci). Analogiczne badanie przeprowadzono na Wydziale Dzien-
nikarstwa Kubańskiego Uniwersytetu Państwowego. Z 80 studentów 27 bezwzględnie 
spaliło Galileusza na stosie. Przypisano mu „stworzenie” teorii względności, sferyczno-
ści budowy Ziemi. W dwóch odpowiedziach okazał się on starorzymskim uczonym. 
38 studentów stwierdziło, że Galileusz zajmował się badaniem Układu Słonecznego, 
astrologią, fizyką. Odpowiedzi składały się z jednego lub dwóch zdań. W pięciu odpo-
wiedziach pojawiła się maniera wypowiedzi współczesnych dziennikarzy, którzy piszą 
bez znajomości przedmiotu tekstu: „Galileo żył w czasach, kiedy była zakazana działal-
ność naukowa”, „Nie otrzymywał wsparcia ze strony społeczeństwa i kościoła”, „Starał 
się udowodnić, że Ziemia jest okrągła w czasach, kiedy kościół i społeczeństwo tego nie 
uznawały”. W dziewięciu odpowiedziach studentów pojawiły się niezbyt głębokie (ale 
jednak) elementy wiedzy o życiu i działalności Galileusza. Prawie wszystkie nawiązy-
wały do znanego stwierdzenia „A jednak się kręci!”. Ogólnie kubańscy (rosyjscy) stu-
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denci prezentują się na tle ogólnoeuropejskim dość zadowalająco. Oczywiście, program 
kształcenia studentów Wydziału Dziennikarstwa różni się od programu Wydziału Hi-
storycznego. Jednak na Wydział Dziennikarstwa dostają się absolwenci z podstawową 
szkolną wiedzą z zakresu historii. Podręcznik dla nich został przygotowany przez wy-
dawnictwo „Edukacja”, a rozdział na ten temat napisała A. Judowska, szefowa autor-
skiego zespołu. Tekst o Galileuszu praktycznie nie różni się od odpowiedzi studentów 
dziennikarstwa. Ponadto został on ideologiczne uzupełniony i zafałszowany. Obecny 
jest wyraźnie patetyczny rodzaj kłamstwa. Autorka tekstu (prof. A. Judowska) pisze: 
„Watykan się wściekł. Papież wezwał Galileusza do Rzymu – 70-letni uczony miał się sta-
wić przed sądem Świętej Inkwizycji. Przez pięć miesięcy kontynuowano przesłuchanie, 
zabijające wolę starego, chorego człowieka”17. Stylistycznie dopracowany tekst wywołuje 
u czytelników przerażające obrazy. Rzeczywistość, którą twórczo zmieniono i kłamliwie 
przedstawiono, była jednak inna. Były w sumie cztery przesłuchania, bardziej przypo-
minające przyjacielskie pogawędki ludzi, którzy darzą się sympatią. „Uczony mieszkał 
w pałacu florenckiego ambasadora Niccolini, a później w willi Medici, w pięciu poko-
jach z osobistą służbą18”. O wydarzeniu tym wiarygodnie, w oparciu o źródła archiwalne 
pisał Messori Vittorio. Galileusz był sądzony w roku 1623 jako recydywista, ponieważ 
w roku 1616 został skazany i „zakazano mu nie tylko wykładać i bronić nauk Koperni-
ka, ale nawet je wyjaśniać. W razie niewypełnienia tego wyroku Galileusz miał podle-
gać karze pozbawienia wolności”19. Kardynał Bellarmino, jeden z wybitnych uczonych 
tego czasu, korzystał z całej swojej wiedzy, aby ochronić Galileusza przed karą, prosił 
go, aby wypowiadał się o naukach Kopernika jako o hipotezie, ponieważ ani Kopernik, 
ani Galileusz nie dysponowali odpowiednio wiarygodnymi i naukowo potwierdzonymi 
dowodami na prawdziwość swoich teorii. Później nikt nigdy nie zakazywał mu badań 
astronomicznych. W  Europie kształtowała się już opinia publiczna. Wyjątkowość tej 
„opinii publicznej” polegała na tym, że była ona zdaniem ludzi nauki, kultury, sztuki, 
intelektualistów oraz Kościoła. Wspólnym językiem była łacina. W tym społeczeństwie 
Galileusz cieszył się autorytetem, dlatego Kościół nie wymagał od niego uniżonego wy-
rzeczenia się i potępienia teorii Kopernika”20. A Galileusz pracował dalej. W roku 1623 
na tron papieski wstąpił Matteo Barberini, który przyjął imię Urbana VII. W roku 1630 
uczony zakończył swój traktat „Dialog o dwu najważniejszych układach świata: ptole-
meuszowym i Kopernikowym” i zawiózł rękopis do Rzymu. 

Jako że był w przyjacielskich relacjach z papieżem, udało mu się zdobyć pozwole-
nie kościelnej cenzury na wydanie swojego dzieła, poświęconego wielkiemu księciu 
toskańskiemu Ferdynandowi II. W roku 1632 we Florencji ukazała się w języku wło-

17  А. Юдовская, Новая история, 1500-1800: Учеб. Для 7  кл. общеобразоват. Учреждений.                     
А. Юдовская, П. Баранов, Л. Ванюшкина – 7-е изд. Просвещение, Москва 2002, s. 82.
18  V. Messori, Czarne karty kościoła, Księgarnia św. Jacka, Katowice 1998, s. 119.
19  И. Григулевич, Инквизиция. ТЕРРА – Книжный клуб Москва 2002, s. 409.
20  Таmże, s. 406.
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skim, a  więc przeznaczonym dla szerokiej publiczności, książka „Dialogo de Gali-
leo Galilei delle due massimi sistemi del Mondo Tolemaico e Copernicano”. Zresztą 
Galileusz nie poinformował cenzorów, że w 1616 r. było przeciw niemu prowadzone 
kościelne dochodzenie. Można więc powiedzieć, że umyślnie naruszał zasady współ-
życia i normy prawne, przyjęte w społeczeństwie tamtych czasów. 21 czerwca 1633 
roku w kościele Santa Maria Sopra Minevra recydywista Galileusz został osądzony 
i skazany na karę pozbawienia wolności w więzieniu przy świętym trybunale na czas 
nieokreślony, jako pokutę miał przez trzy lata raz w tygodniu czytać siedem psalmów 
pokutnych. Dzień po ogłoszeniu wyroku został przewieziony do willi Medici. W lip-
cu przewieziono go do Sieny do pałacu arcybiskupa Ascanio Piccolomini, wiernego 
przyjaciela i zwolennika Galileusza. Przeżył tam sześć miesięcy, spotykając się z lokal-
ną elitą, zajmując się nauką bez jakichkolwiek utrudnień ze strony inkwizycji. Później 
przeniósł się do własnej, niedalekiej od Florencji, willi w Arcerti, która nosiła nazwę 
„Perła”, gdzie umarł 8 lutego 1642 roku w wieku 78 lat. Jedna z autorów podręcznika 
dla 7 klasy szkół ogólnokształcących w Rosji, prof. A. Judowska, pisze: „Jeszcze przez 
dziesięć lat, ślepy i  chory, pozostaje pod nadzorem inkwizycji. Zakazano mu pisać 
książki”21. Jednak, wbrew twierdzeniom Judowskiej, wielki włoski uczony, którego au-
torka umieściła w takich strasznych warunkach, „wydał w roku 1638 „Discorsi e di-
monstrazioni matematiche intorno a due nuove scienze”22. Z nazwiskiem Galileusza 
jest związana legenda, jakoby rzucił on w twarz inkwizytorom „A jednak się kręci!”. 
Legenda o aforyzmie „Eppur si muove” powstała w głowie dziennikarza Giuseppe 
Barettiego, który w roku 1757 wydał w Londynie książkę o Galileuszu. Później została 
przetłumaczona na język francuski i rozeszła się po Europie. Nie znaleziono żadnego 
potwierdzenia dla tej historii, dlatego należy uznać ją za legendę.

Kościół nie miał nic przeciwko nauce, duchowni bardzo aktywnie zajmowali się ba-
daniami w praktycznie wszystkich dziedzinach naukowych. Ale nie pozwalali uczonym 
na mieszanie nauki z teologią, wchodzenie w sferę komentowania Biblii z perspektywy 
nowych teorii naukowych, wymagano również od uczonych, aby nie wciągali społe-
czeństwa, dalekiego przecież od śmiałych idei i hipotez, do sporów teologicznych, mo-
gących prowadzić do rozłamu ustalonego porządku światopoglądowego. 

Dzięki drobiazgowej pracy mnichów nad przepisywaniem antycznych dzieł 
greckich i rzymskich w kręgach naukowych znane były badania starożytnych Gre-
ków, szczególnie pitagorejczyków, na temat tego, że Ziemia i pozostałe planety mają 
formę kuli. W IV wieku przed naszą erą Heraklides z Pontu (388-315 p.n.e.) twier-
dził, że Ziemia dokonuje dobowego obrotu w 24 godziny. W III wieku p.n.e. Ary-
starch z Samos postawił śmiałą hipotezę, że Ziemia krąży wokół Słońca i własnej osi. 

21  А. Юдовская, Новая история, 1500-1800: Учеб. Для 7 кл. общеобразоват. Учреждений. А.Я. 
Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. 7-е изд. Просвещение, Москва 2002, s. 82.
22  J.M. Riaza Morales, Kościół i nauka. Konflikt czy współpraca?, tłum. S. Jedrusiak, Wydawnictwo 
WAM, Kraków 2003, s. 256.
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Słońce, zdaniem Arystarcha, zajmuje centralną pozycję w  systemie planetarnym, 
a Ziemia okrąża Słońce w czasie równym jednemu rokowi. Kardynał Mikołaj Ku-
zanski twierdził, że Ziemia nie jest centrum Wszechświata, nawet Słońce nie zajmu-
je uprzywilejowanej pozycji. Wszystkie ciała niebieskie znajdują się w stałym ruchu. 
Ziemia kręci się wokół własnej osi, a jeśli ludzie tego nie czują, to nie może to być 
argumentem za tym, że Ziemia jest w centrum i jest w stanie spoczynku. Te myśli 
zostały wypowiedziane jeszcze przed Kopernikiem i Galileuszem. Szczerze mówiąc, 
w kręgach intelektualistów takie stwierdzenia nie były nowe.

Wróćmy do tekstu prof. A. Judowskiej: „Wszystkie odkrycia, dokonane za po-
mocą teleskopu, potwierdzały nauki Kopernika i oznaczały przewrót w wyobraże-
niach ludzi na temat budowy Wszechświata23”. Warto się zastanowić nad kwestią 
„Jacy ludzie?” i  „Jakie konsekwencje dla ówczesnego społeczeństwa przyniósłby 
„przewrót w wyobrażeniach na temat budowy Wszechświata?”. Piekarzowi, garnca-
rzowi czy rolnikowi były potrzebne te wyobrażenia, w których miał gdzie umieścić 
Boga i wszystkich świętych, czyściec, piekło i raj. Jego stabilny, hierarchicznie zbu-
dowany świat po prostu by runął. Europa całkiem niedawno przeżyła wojnę świato-
poglądową – reformację. Przed tym zniszczeniem świat był broniony w tym czasie, 
drogą ograniczania nauki, przez Kościół. Przed Galileuszem i  po nim nauka nie 
stała w miejscu. Badania Wszechświata szybko się posuwały. Zwiększała się liczba 
obserwatoriów. Szwajcarski jezuita Jean Baptist Cisat w roku 1618 zaobserwował 
przez teleskop ruch komety, razem z Pierre’em Gassendim napisał książkę „Astro-
nomia matematyczna”. 

Jezuita Christian Mayer w obserwatorium (Heidelberg, Niemcy) bada gwiazdy, 
na zaproszenie imperatorowej Katarzyny II przyjeżdża do Sankt-Petersburga, gdzie 
prowadzi badania astronomiczne i pracuje nad stworzeniem mapy Rosji. W Avi-
nion jezuita Jean Bonfah bada plamy na Słońcu i  publikuje swoje spostrzeżenia. 
Jezuita Benaventura Suarez tworzy obserwatorium w  dżungli Paragwaju. Obser-
watoria pokrywają Europę, obie Ameryki, Azję, są nawet na Filipinach. Uczeni wy-
mieniają się wynikami swoich badań. Odkrycia naukowe pojawiają się jedno po 
drugim. Wśród uczonych jest wielu duchownych. Kościół nie przeciwdziałał roz-
wojowi nauki, jednak chronił „swoje terytorium”, swoją zagrodę. I rozwiązywał bar-
dzo ważną dla tamtych czasów kwestię: „Czy nauka powinna pozostawać w grani-
cach zakreślonych przez Biblię, czy dosłowność Biblii odnosi się tylko do wiary?”24. 
Galileusz wtargnął w bardzo trudny obszar. Obszar światopoglądu ludzi, w obszar 
delikatnych relacji w tkance społecznej. Nie przez przypadek kardynał Bellarmine 
mówił mu, że nauka należy do uczonych, a do duchownych – teologia. Galileusz 

23  А. Юдовская, Новая история, 1500-1800: Учеб. Для 7  кл. общеобразоват. Учреждений.                     
А. Юдовская, П. Баранов, Л. Ванюшкина – 7-е изд. Просвещение, Москва 2002, s. 82.
24  K.R. Mai, Watykan. Mroczna historia światowego mocarstwa, Wydawnictwo Sonia Draga, Katowice 
2011, s. 394.
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postanowił naruszyć tę równowagę relacji. A społeczeństwo, niebędące społeczno-
ścią uczonych, żyło do tej pory, dopóki państwo i Kościół nie rozwinęły kształcenia 
do poziomu, kiedy możliwy stał się rozłam świata mentalnego, z  jego strasznymi 
konsekwencjami. 

Już w tamtych czasach powstawały mity na temat walki Kościoła katolickiego 
z nauką, o jego nieustępliwości w stosunku do odkryć naukowych. W owej mitolo-
gii znalazło się również miejsce dla mitu o Kościele katolickim i Galileuszu. Do listy 
rodzajów kłamstwa należy więc dopisać mitologię, jednak nie każdą, a jedynie tę, 
która posiada wydźwięk polityczny. To już jednak zupełnie inny temat.
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SUMMARY
In the communication process during the information exchange the numerous text struc-
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searcher or ideological tasks interfere the process. The author deals with the correlation of 
truth and falsity.
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Wiarygodność mediów masowych.                                                                                                                                        
                          Przypadek niemiecki

 

STRESZCZENIE
Artykuł porusza problem wiarygodności mediów masowych, ważny zarówno w kontekście 
ich skutecznego oddziaływania, jak i  ich znaczenia dla ustroju demokratycznego. Rozwa-
żania koncentrują się na teoretycznych i  praktycznych aspektach wiarygodności mediów 
w Niemczech. W pierwszej ich części rozpatrywane są kwestie terminologiczne związane 
z pojęciami: zaufanie i wiarygodność oraz początkami badań empirycznych wiarygodności 
mediów niemieckich. Następnie omówione zostają wybrane kwestie wiarygodności współ-
czesnych mediów, wynikające z badań sondażowych. W końcowym fragmencie przedsta-
wione są podstawowe przyczyny krytycznej oceny wiarygodności niemieckich mediów 
w opinii ich odbiorców.

SŁOWA KLUCZOWE: wiarygodność, zaufanie, media masowe, odbiorcy, instytucje pu-
bliczne

Uwagi wstępne

 Demokracja potrzebuje zaufania swoich obywateli. Zaufanie to dotyczy trzech 
zasadniczych elementów. Po pierwsze – liderów życia politycznego i społecznego, 
takich jak prezydent, premier, parlamentarzyści, przywódcy partyjni czy przewod-
niczący związków zawodowych i organizacji społecznych. Po drugie – instytucji, 
mających podstawowe znaczenie dla demokratycznego państwa i  społeczeństwa 
(parlament, rząd, sądy, związki zawodowe, organizacje społeczne itp.). Po trzecie 
– prawnych norm i zasad regulujących funkcjonowanie organizmu państwowego 
i  jego obywateli (np. zasada wolności słowa, równości wobec prawa, trójpodziału 
władzy, konstytucyjne lub ustawowe przepisy lub regulacje). Wśród instytucji zwią-
zanych z demokracją szczególną pozycję zajmują media masowe. Z  jednej strony 
są one w procesie komunikacji politycznej najważniejszym pośrednikiem między 
władzą a społeczeństwem, kontrolującym poczynania władzy w interesie społecz-
nym. Z drugiej strony są obdarzone możliwościami kształtowania opinii publicznej, 
a tym samym wpływania na poziom zaufania do ludzi, instytucji i norm związanych 
z demokratycznym porządkiem. Dlatego też media masowe stanowią ważny obiekt 

1  Dr hab.; Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach. 
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badań naukowych rozpatrujących ich wiarygodność w opinii odbiorców, jako swo-
istego fundamentu współczesnej demokracji. 

 W niemieckiej nauce o komunikowaniu (Kommunikationswissenschaft) w ana-
lizowaniu społecznej rangi mediów masowych używane są dwa pojęcia: zaufanie 
(Vertrauen) oraz wiarygodność (Glaubwürdigkeit). Nie traktuje się je przy tym jako 
synonimy. Termin zaufanie ma bowiem szerszy zakres znaczeniowy aniżeli wiary-
godność. Drugie z pojęć jest bowiem rozumiane jako swoiste zjawisko społeczne, 
będące częścią składową (Teilphänomen) zaufania. Charakterystyczną właściwość 
wiarygodności stanowi przy tym to, że jest ona przypisywana ludziom, instytucjom 
i tworzonym przez nie przekazom (słownym, pisemnym, dźwiękowym czy audiowi-
zualnym) przez ich odbiorców w odniesieniu do konkretnych wydarzeń, spraw czy 
opinii. Ludzie, instytucje i ich przekazy są przy tym postrzegane jako wiarygodne, 
gdy odpowiadają oczekiwaniom, wiedzy lub doświadczeniu odbiorców, którzy na 
tej podstawie uznają poszczególne komunikaty lub całe działania komunikacyjne za 
słuszne i prawdziwe. Wiarygodność dotyczy więc przede wszystkim sfery komuni-
kacyjnej, sfery związanej z upowszechnianiem różnorodnych przekazów, natomiast 
zaufanie posiada szerszy wymiar: ufa się nie tylko komunikatom różnych podmio-
tów, ale także i technicznym, instrumentalnym, rozwiązującym problemy aspektom 
związanym z rzeczami (np. samochody), instytucjami (np. firmy ubezpieczeniowe, 
partie), uwarunkowaniami (np. warunki pogodowe) lub strukturami społeczno-po-
litycznymi (np. ustrojem demokratycznym)2. 

 Wiarygodność przekazów kreowanych przez ludzi lub instytucje wymaga więc 
spełnienia dwóch zasadniczych warunków. Po pierwsze, odbiorca (partner w dzia-
łaniu komunikacyjnym) musi mieć przekonanie, że konkretne przekazy o sprawach 
czy wydarzeniach są zgodne z rzeczywistością i adekwatnie ją opisują. Po drugie, 
postawa komunikacyjna odbiorcy (partnera) musi być koherentna, spójna. Co waż-
ne, postawa ta tworzy się wskutek często powtarzających się pozytywnych doświad-
czeń lub jest budowana i wzmacniana przez takie cechy społeczno-demograficzne, 
jak: społeczny status, znajomość rzeczy, niezależność od interesów partyjnych3. „”

 Naukowa refleksja nad wiarygodnością mediów masowych łączy się więc w opi-
nii niemieckich medioznawców z koniecznością uwzględnienia trzech czynników. 
Pierwszym z nich jest potrzeba badań wiarygodności mediów na tle wiarygodności 
innych ważnych instytucji życia publicznego (parlament, rząd, sądy, banki, związki 
zawodowe itp.). Taka perspektywa badawcza pozwala usytuować media masowe na 
skali społecznego zaufania4. Drugi czynnik stanowi przyjęcie interdyscyplinarnego 

2  Najbardziej znanym rzecznikiem takiego pojmowania obu pojęć jest Günter Bentele (Vertrauen und 
Glaubwürdigkeit, [w:] O. Jarren, U. Sarcinelli, U. Saxer (red.), Politische Kommunikation in der demokra-
tischen Gesellschaft. Ein Handbuch mit Lexikonteil, Westdeutscher Verlag, Opladen 1998, s. 395-396). 
3  G. Bentele, Der Faktor Glaubwürdigkeit. Forschungsergebnisse und Fragen für die Sozialisationspers-
pektive, „Publizistik” 1988, Heft 33, s. 408.
4  U. Gleich, Glaubwürdigkeit der Medien, „Medien Perspektiven” 2017, Heft 1, s. 52.
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podejścia badawczego. Naukowa diagnoza wiarygodności mediów musi być bowiem 
obszarem konfrontacji dokonań badaczy wywodzących się z  różnych dyscyplin: 
medioznawców (np. analiza zawartości przekazów medialnych i  ich społecznego 
odbioru), socjologów komunikowania (np. wpływ zmiennych społeczno-demo-
graficznych na motywy i postawy w korzystaniu z mediów masowych), lingwistów 
(analiza semantyczna i językowa treści medialnych), psychologów komunikowania 
(badania psychologicznych uwarunkowań odbioru medialnych przekazów) czy po-
litologów (rozpatrywanie politycznych przesłanek korzystania z mediów)5. Trzeci 
czynnik wiąże się z niezbędnością traktowania wiarygodności mediów masowych 
jako fundamentalnego kapitału społecznego zaufania (Grundkapital des Vertrau-
ens), przesądzającego o skuteczności w kształtowaniu opinii publicznej6.

 Przedstawione czynniki to efekt analizy teoretycznych i praktycznych aspek-
tów związanych z naukową eksploracją problemu wiarygodności niemieckich me-
diów masowych. 

Systematyczne badania tej tematyki prowadzone są w Niemczech już od 1959 
roku i zapoczątkowane zostały przez Instytut Badań Ankietowych Ropera (Roper-
-Umfrage-Institut). Ich znaczenie rosło wraz ze wzrostem popularności i społecz-
nego znaczenia telewizji publicznej w Niemczech, która już od lat 60. minionego 
stulecia zdobywała coraz większą wiarygodność w  opinii jej odbiorców. Sondaże 
społecznego odbioru mediów masowych pod kątem wiarygodności mediów maso-
wych próbowała przeprowadzić także administracja wojskowa amerykańskiej strefy 
okupacyjnej w latach 1945-1949, której udało się to dopiero w roku 1962 w ramach 
tzw. Projektu EMND (EMND-Umfrage)7. Stąd też w pisemnych lub telefonicznych 
badaniach ankietowych tej problematyki w tym okresie wykorzystywano doświad-
czenia amerykańskich specjalistów, akcentujących potrzebę oceny wiarygodności 
przez odbiorców medialnych przekazów w kategoriach aksjologicznych, odwołują-
cych się po części do dziennikarskiej etyki zawodowej, takich jak:

•	  sprawiedliwość bądź niesprawiedliwość ocen i opinii upowszechnianych 
w mediach,

•	  zniekształcone lub prawdziwe opisy wydarzeń i problemów,
•	  pełne bądź niepełne relacje,
•	  dokładne lub niedokładne relacjonowanie faktów i spraw,
•	  naruszanie bądź respektowanie sfery prywatnej,
•	  uwzględnianie lub pomijanie interesów odbiorców, 
•	  zainteresowanie lub jego brak względem dobra wspólnego,

5  U. Nawratil, Glaubwürdigkeit in der sozialen Kommunikation. 2. Auflage, Westdeutscher Verlag, 
München 2006 (wydanie cyfrowe), s. 134-164, https://epub.ub.uni-muenchen.de/941/1/Glaubwuer-
digkeit_in_der_sozialen_Kommunikation.pdf [dostęp: 27.03.2018].
6  U. Kammann, Die Glaubwürdigkeit der Medien. Ein Problemaufriss mit Handlungsempfehlungen, 
https://www.mdr.de/.../die-glaubwuerdigkeit-der-medien [dostęp: 26.03.2018].
7  U. Nawratil, Glaubwürdigkeit in der sozialen…, s. 134-156. 
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•	  rozdzielenie bądź łączenie informacji i komentarza,
•	  zaufanie lub brak zaufania do przekazu (medium),
•	  zainteresowanie sprawami publicznymi czy też własnymi korzyściami.
•	  rzeczowe bądź dogmatyczne przedstawianie faktów i spraw,
•	  dobre lub złe wykształcenie autora medialnego przekazu8.
Takie podejście badawcze zwiększało skalę oceny wiarygodności mediów ma-

sowych, a jednocześnie uświadamiało badanym znaczenie wartości i zasad deonto-
logicznych wnoszonych do obiegu publicznego przez przekazy medialne. Do dziś 
pozostaje to istotnym aspektem niemieckich sondaży i analizy ich rezultatów. 

 Ten katalog wartości i  celów znaczących dla wiarygodności mediów maso-
wych został rozszerzony i skonkretyzowany w orzeczeniu niemieckiego Trybunału 
Konstytucyjnego z 1986 roku odnoszącym się głównie do publicznej radiofonii i te-
lewizji (tzw. 4. Rundfunkurteil). Wychodząc z założenia, że media masowe (zwłasz-
cza publiczne) są czynnikiem rzutującym w istotny sposób na proces swobodnego 
kształtowania się indywidualnych i  społecznych opinii i  poglądów, powinny one 
budować i upowszechniać kompleksowe i wyczerpujące spojrzenie odbiorców na 
międzynarodowe, europejskie, krajowe, regionalne i  lokalne wydarzenia oraz za-
gadnienia we wszystkich istotnych dziedzinach życia. Ich oferta powinna mieć w tej 
sytuacji wyraźny informacyjny, edukacyjny, kulturowy, rozrywkowy i  doradczy 
charakter, a  podstawowymi wartościami, jakimi muszą kierować się wiarygodne 
media, są: obiektywizm i bezstronność relacji, pluralizm opinii i poglądów oraz wy-
ważony sposób opisywania rzeczywistości9. 

 W świetle przytoczonych założeń i stanowisk badawczych widać zatem wyraź-
nie, że niemieckie badania wiarygodności mediów masowych mają nie tylko syste-
matyczny, planowy, ale także wieloaspektowy charakter i mogą być traktowane jako 
źródło teoretycznych i praktycznych paradygmatów. 

Różne aspekty wiarygodności współczesnych mediów niemieckich
 
Regularne badania nad wiarygodnością mediów masowych są prowadzone 

w Niemczech przez różne ośrodki naukowe, jednakże większość z nich odbywa się 
pod egidą Związku Niemieckich Nadawców Publicznych (ARD – Arbeitsgemein-
schaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland), 
federalnej struktury organizacyjnej publicznej radiofonii i telewizji10. Problematyka 
tych badań jest bardzo rozległa, jednak można z  niej wydobyć zestaw zagadnień 

8  C. Gaziano, K. McGrath, Measuring the Concept of Credibility, “Journalism Quarterly” 1986, nr 63, 
s. 454-455.
9 https:/www.bundesvefassungsgericht.de/SharedDocs/Etscheidungen/DE/2014/03/fs20140325_1bvf000111.
html [dostęp: 22.03.2018]. 
10  Struktura ta obejmuje 9 regionalnych stacji publicznej radiofonii i telewizji w Niemczech oraz sta-
cję radiowo-telewizyjną Deutsche Welle, skierowaną na zagranicę.
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mających szczególnie istotne znaczenie dla aktualnego obrazu wiarygodności prasy, 
radia, telewizji czy internetu. 

 Jedną z tych kwestii stanowi niewątpliwie pozycja mediów masowych wśród innych 
instytucji publicznych, postrzegana pod kątem społecznego zaufania. Przeprowadzone 
w roku 2016 ogólnokrajowe badania ankietowe na próbie 1000 dorosłych respondentów 
(od 18 lat wzwyż) przyniosły interesujące rezultaty11, które ilustruje poniższa tabela.

Tabela 1. Poziom zaufania społecznego do instytucji publicznych w Niemczech w 2016 r. 
(według odsetka respondentów)

Instytucje publiczne „Bardzo duże” lub „duże 
zaufanie”

Różnica w porównaniu 
z 2015 r.

Policja
Trybunał konstytucyjny

Publiczne radio i telewizja
Rząd federalny

Gazety i dzienniki
Parlament – Bundestag

Związki zawodowe
Kościoły

Prywatne stacje radiowe  
i telewizyjne

 88%
 69%
 61%
 54%
 47%
 41%
 40%
 34%
 19%

 + 7%
 + 3%
 0%

 + 18% 
 - 1%
 + 6%
 - 4%
 + 3%
 - 5%

Źródło: opracowane na podstawie publikacji: Institutionenvetrauen in Deutschland, https://
fowid.de/meldung/institutionenvertrauen-deutschland [dostęp: 27.03.2018].

Jak wynika z  powyższego zestawienia, obywatele Niemiec największym za-
ufaniem obdarzają instytucje czuwające nad przestrzeganiem prawa (policja i Fe-
deralny Trybunał Konstytucyjny), co przekonuje do tezy, iż Niemcy bardzo cenią 
sobie praworządność. Jednak trzecie miejsce przyznają zdecydowanie publicznej 
radiofonii i telewizji, czyniąc z niej najbardziej wiarygodne medium masowe. Wy-
soką, piątą pozycję zajmują też gazety i  dzienniki, cieszące się dużym zaufaniem 
swoich czytelników od początku istnienia RFN. Zaskoczeniem może być natomiast 
ostatnia lokata prywatnych stacji radiowych i telewizyjnych, co świadczy o wyjąt-
kowo niskiej wiarygodności tych mediów. Nie sposób również nie zauważyć dużej 
rozpiętości wskazań pomiędzy stacjami publicznymi a  prywatnymi (aż 42%), co 
oznacza, że pod względem wiarygodności prywatne radio i telewizja są bardzo źle 
oceniane. Ponadto jeśli porównać wyniki badań zaufania do instytucji publicznych 
dokonanych w roku 2015, to publiczna radiofonia i telewizja oraz gazety i dzienniki 
zachowują stabilną pozycję, natomiast prywatne stacje tracą zaufanie swoich od-

11  Respondenci pytani „jak wielkie jest ich zaufanie do wybranych instytucji” mieli do wyboru cztery 
warianty odpowiedzi: „bardzo duże”, „duże”, „niewielkie”, „brak zaufania”. Zob. Institutionenvetrauen 
in Deutschland, https://fowid.de/meldung/institutionenvertrauen-deutschland [dostęp: 27.03.2018].
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biorców.  Z kolei ogólnoniemiecki sondaż przeprowadzony na zlecenie ARD przez 
naukowców z Uniwersytetu w Moguncji w roku 2016 na próbie 1200 dorosłych re-
spondentów wskazał na wewnętrzną strukturę wiarygodności w grupie najbardziej 
popularnych mediów (tabela 2). 

Tabela 2. Wiarygodność najbardziej popularnych mediów niemieckich w 2016 r. (w proc.).

Medium „bardzo lub 
raczej ufam”

„częściowo 
ufam”

„bardzo lub 
raczej nie ufam”

„nie mam 
zdania”

telewizja publiczna
gazety i dzienniki

internet
prywatna telewizja

dzienniki sensacyjne

 69%
 66%
 24%
 21%
 10%

 25%
 25%
 52%
 44%
 27%

 5%
 5%

 11%
 29%
 52%

 1%
 4%

 13%
 6 %
 11%

Źródło: T. Schultz, N. Jakob, M. Ziegele, O. Quiering, Ch. Scherner, Erosion des Vertrauens 
zwischen Medien und Publikum. Ergebnisse einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage, „Me-
dia Perspektiven” 2017, Heft 5, s. 249.

Rezultaty tych badań potwierdziły, że najbardziej wiarygodnymi są w dalszym 
ciągu dwa media: publiczna telewizja (aż 69% badanych uznało, że jest ona „bardzo” 
lub „raczej” wiarygodna) oraz gazety i dzienniki (66%). Przewaga obu liderów ran-
kingu nad internetem (24%) jest zaskakująco duża, gdyż wynosi ponad 40%. Jeśli 
jednak uwzględnić opinie respondentów, którzy jedynie „częściowo ufają” temu me-
dium (aż 52%), to jego wiarygodność jest mimo wszystko znaczna (w sumie 75%). 
Jeśli zaś wziąć pod uwagę kategorię „częściowo ufam”, to nie zmienia ona niczego 
wśród liderów zestawienia, jako że wtedy telewizja publiczna cieszy się zaufaniem 
94%, a gazety i dzienniki 91% badanych. Natomiast wśród dwóch najmniej wiary-
godnych mediów: telewizji prywatnej (tylko 21% wskazań odpowiedzi „bardzo” lub 
„raczej ufam”) oraz dzienników sensacyjnych (zaledwie 10%) uwzględnienie bada-
nych „częściowo ufających” powoduje, że wówczas telewizja zyskuje zaufanie 65%, 
a  dzienniki sensacyjne tylko 37% odbiorców. Można zatem przyjąć, że dzienniki 
sensacyjne zwane też bulwarowymi (Boulevardzeityngen), choć popularne, są po-
strzegane jako medium wyjątkowo niewiarygodne, co potwierdza fakt, iż ponad po-
łowa badanych (52%) wybrała odpowiedź „bardzo nie ufam” lub „raczej nie ufam”. 
W  omawianym zestawieniu uderza jeszcze jeden fakt, a  mianowicie brak w  nim 
publicznych bądź prywatnych stacji radiowych. Oznacza to, że dla niemieckich od-
biorców radio stało się medium „drugiego planu”.

Wysoki poziom wiarygodności telewizji publicznej oraz gazet i  dzienników 
(poza sensacyjnymi) skłania zatem do postawienia pytania: za co odbiorcy szcze-
gólnie cenią te media? Badania grupy naukowców z  Uniwersytetu w  Moguncji 
wskazują na dominację trzech powodów: całościowe (kompletne) przedstawianie 
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wydarzeń i problemów, precyzję relacjonowania oraz wyważony sposób ukazywa-
nia różnych faktów i tematów. W badaniu tych powodów wyróżnia się jednak trzy 
kategorie ocen: negatywną („nie zgadzam się” lub „raczej się nie zgadzam”), ambi-
walentną („częściowo się zgadzam”) oraz pozytywną („zgadzam się całkowicie” lub 
„raczej się zgadzam”). Rozkład tych opinii (tabela 3) wskazuje na to, że najwięcej 
osób (blisko połowa) opowiada się za oceną ambiwalentną, prawie co trzeci badany 
jest zwolennikiem oceny pozytywnej, a najmniejsza grupa (około 20%) wyraża oce-
nę negatywną. Zauważalna przewaga ocen ambiwalentnych świadczy o relatywnie 
wysokim poziomie krytycyzmu i sceptycyzmu niemieckich odbiorców w odniesie-
niu do medialnych relacji. Można więc powiedzieć, że wiarygodność popularnych 
mediów ma charakter ograniczony.

Tabela 3. Rozkład opinii wobec głównych powodów wiarygodności najbardziej popularnych 
mediów masowych w Niemczech w 2016 r. (w proc.).

Opinie: Oceny 
negatywne

Oceny 
ambiwalentne

Oceny 
pozytywne

1) „media przedstawiają całościo-
wo wydarzenia i problemy”

2) „relacje medialne są precyzyjne”
3) „media w  sposób wyważony 

ukazują fakty i tematy”

 27 

 18 
 17 

 42 

 48 
 50 

 31 

 34 
 33 

Źródło: T. Schultz, N. Jakob, M. Ziegele, O. Quiering, Ch. Scherner, Erosion des Vertrauens 
zwischen Medien und Publikum. Ergebnisse einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage, „Me-
dia Perspektiven” 2017, Heft 5, s. 248.

 
Warto zatem przyjrzeć się negatywnym opiniom na temat medialnych przeka-

zów. Dla wiarygodności mediów masowych niezwykle istotne jest bowiem to, ja-
kie minusy dostrzegają odbiorcy w medialnym relacjonowaniu spraw i wydarzeń. 
W przytoczonych już badaniach sondażowych z 2016 roku skonstruowano na pod-
stawie analizy odpowiedzi respondentów zestaw dziesięciu najczęściej powtarzają-
cych się zarzutów:

•	 „media cytują chętniej ekspertów, którzy pasują do ich charakteru relacji, aniżeli 
ekspertów mających inny punkt widzenia” – 50% badanych wyraziło taką opinię,

•	 „wiele politycznych skandali jest w mediach przesadnie przedstawianych” – 46%,
•	 „media skłonne są do nadmiernego eksponowania poważnych spraw kryminal-

nych, takich jak morderstwa czy seksualne wykorzystywanie dzieci” – 39%,
•	 „media nie prezentują uzasadnionych poglądów, jeśli są dla nich niepożądane” – 37%,
•	 „neutralne relacje i wartościowe komentarze są często ze sobą łączone” – 36%,
•	 „media są w Republice Federalnej wyłącznie tubą (Sprachrohr) władzy – 31%,
•	 „media narzucają odbiorcom, co mają myśleć” – 27%,
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•	 „media pracują ręka w rękę z władzą, aby manipulować opinią publiczną” – 27%,
•	  „media często gorzej przedstawiają sytuację gospodarczą aniżeli ona rzeczywi-

ście wygląda” – 24%,
•	 „niemieckie społeczeństwo jest przez media systematycznie okłamywane” – 19%12. 
 Przedstawiony wykaz obejmuje bardzo poważne zarzuty stawiane niemieckim 

mediom i  rzutujące na poziom ich wiarygodności. Wśród tych zarzutów można 
wyróżnić trzy wątki problemowe. Pierwszy dotyczy dziennikarskiego sposobu re-
lacjonowania wydarzeń i spraw opartego na tendencyjności i jednostronności (do-
bór ekspertów pasujących do głównej tezy relacji, nadmierne eksponowanie poli-
tycznych skandali i spraw kryminalnych, narzucanie odbiorcom „co mają myśleć”, 
nazbyt negatywne ukazywanie problemów niemieckiej gospodarki). Drugi wątek 
akcentuje zauważalne upolitycznienie mediów służących interesom władzy (media 
są „tubą” władzy i świadomie z nią współpracują). Trzeci z wątków łączy się z ma-
nipulacyjnym charakterem medialnych przekazów (łączenie informacji z komen-
tarzem, przemilczanie niewygodnych poglądów, manipulowanie opinią publiczną, 
okłamywanie społeczeństwa). Ostatnia grupa zarzutów łączy się z obecnym w spo-
łecznej debacie pojęciem „kłamliwej prasy” („Lügenpresse”), stanowiącym wyraz 
dezaprobaty części niemieckiego społeczeństwa wobec propagandowego charakte-
ru niektórych medialnych relacji, co staje się w RFN najpoważniejszym zagroże-
niem dla wiarygodności mediów13.

Uwagi końcowe
 
Wiarygodność niemieckich mediów masowych stanowi obecnie przedmiot po-

ważnej dyskusji toczonej głównie w gronie naukowców, dziennikarzy i polityków. 
W świetle przytoczonych rezultatów badań sondażowych trudno mówić o kryzysie 
zaufania do mediów jako instytucji ważnych dla oblicza współczesnej demokracji. 
Na tle innych instytucji publicznych telewizja i  radiofonia publiczna oraz gazety 
i dzienniki cieszą się przecież relatywnie wysokim poziomem zaufania. Jednakże 
negatywna ocena wiarygodności prywatnej radiofonii i  telewizji oraz dzienników 
sensacyjnych, popularnych wszak mediów, każe zastanowić się nad przyczynami 
krytycznej oceny części niemieckich odbiorców. 

 Problem jest o tyle palący, że wiarygodność wszystkich mediów w Niemczech 
w porównaniu z innymi krajami powoli, ale systematycznie maleje14. Według opu-

12  T. Schultz, N. Jakob, M. Ziegele, O. Quiering, Ch. Scherner, Erosion des Vertrauens zwischen Medien 
und Publikum. Ergebnisse einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage, „Media Perspektiven” 2017, Heft 
5, s. 253.
13  Ten punkt widzenia reprezentowany jest przykładowo w  publikacjach: Institutionenvetrauen in 
Deutschland, https://fowid.de/meldung/institutionenvertrauen-deutschland [dostęp: 27.03.2018] oraz 
N. Schultz, N. Jakob, M. Ziegele, O. Quiering, Ch. Scherner, Erosion des Vertrauens…, s. 252-253 i 258.
14  U. Gleich, Glaubwürdigkeit der Medien…, s. 52. 
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blikowanego przez Reuters Institute for the Study of Journalism raportu „Digital 
News Report 2017” w Republice Federalnej jedynie połowa mieszkańców ufa me-
dialnym przekazom, podczas gdy w Finlandii, liderującej w tym rankingu – 62%. 
Stawia to Niemcy w grupie 34 analizowanych państw na siódmym miejscu. Ustępu-
ją one w tej klasyfikacji także Polsce, która z odsetkiem 53% mających zaufanie do 
mediów, plasuje się na czwartej pozycji15. Przyjmując więc niemiecką perspektywę, 
trudno zatem o optymizm w tej dziedzinie. 

 Gdzie zatem szukać powodów tej sytuacji? W opinii niemieckich badaczy wy-
nika ona z warunków funkcjonowania mediów masowych w tym kraju. W dobie 
wielkiej konkurencji mediów tradycyjnych i internetu toczy się twarda walka o od-
biorców, o przyciągnięcie ich uwagi. Stąd szukanie tematów sensacyjnych, tabloido-
wych, odchodzenie od spraw ważnych, ale skomplikowanych. Presja rynku i czyn-
ników ekonomicznych zmusza do redukcji zespołów redakcyjnych i  obniżenia 
standardów dziennikarskich, a także do dostosowywania ofert do potrzeb i oczeki-
wań najbardziej popularnych wśród odbiorców. Postępująca polaryzacja niemiec-
kiej sceny politycznej zachęca do porzucania dziennikarstwa informacyjnego na 
rzecz dziennikarstwa interpretacyjnego, politycznie zaangażowanego16. Zmiany te 
i tendencje dostrzegają bardziej wnikliwi odbiorcy niemieckich mediów i dają temu 
krytyczny wyraz w badaniach wiarygodności.
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MASS MEDIA CREDIBILITY. THE CASE OF GERMANY

SUMMARY
The article raises the issue of mass media credibility, which is important both in the context 
of its effective impact and its meaning to the democratic system. It focuses on the theoretical 
and practical aspects of mass media credibility in Germany. The first part of the article is de-
dicated to the terminological issues connected with concepts of trust and credibility and also 
with the very beginning of empirical research on German mass media credibility. The fol-
lowing part discusses selected aspects of modern media credibility that result from surveys. 
The final part of the article presents main reasons for the critical assessment of German mass 
media credibility by their recipients. 

KEYWORDS: credibility, trust, mass media, recipients, public institutions
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Муниципальная пресса в России:                                                                                                                                        
                          стимулы развития

СОДЕРЖАНИЕ
Исследование проблем муниципальной прессы в формировании информационной 
среды показывает, что этот тип изданий становится значимым информационным 
и  организационным ресурсом развития территорий. Изменения в  политико-ин-
формационном процессе потребовали модернизации муниципальных СМИ и поис-
ка привлечения потребителя с  новыми информационными предпочтениями. Цель 
пилотного исследования, проводимого Институтом «Высшая школа журналистики 
и массовой коммуникации», – выявить основные параметры состояния муниципаль-
ных СМИ Санкт-Петербурга и Ленинградской области, формы взаимодействия с ор-
ганами власти, потребности в журналистских кадрах, а также определить проблем-
но-тематическое содержание муниципальных СМИ. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: муниципальная пресса, тип издания, развитие территории, 
органы местного самоуправления

Введение

Согласно докладу Федерального агентства по печати (2016) о состоянии 
СМИ в  России кризисная ситуация на российском рынке печатных СМИ 
обострилась, наблюдается снижение потребительской активности населения 
России. Но на фоне закрытия ряда печатных версий региональных и город-
ских изданий муниципальная пресса выглядит вполне благополучно. 

Под муниципальными СМИ будем понимать средства массовой инфор-
мации, учреждаемые и (или) финансируемые органами муниципальной вла-
сти (самоуправления) и осуществляющие свою деятельность на территории 
определенного муниципального образования. Муниципальная пресса рас-
сматривается как инструмент связей с общественностью, институт местно-
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3  Prof. dr hab.; Instytut „Wyższa Szkoła Dziennikarstwa i Komunikacji Masowej”, Sankt-Petersburski 
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го самоуправления, источник зарождения массовой информации в России. 
Муниципальные СМИ – главный интегрирующий инструмент организации 
местных сообществ и их взаимосвязи с различными территориями и страной 
в  целом, представляет собой значимый информационный и  организацион-
ный ресурс обмена мнениями и вовлечения граждан в решение важных по-
литических задач4. Интерес исследователей к изданиям этого типа очевиден.

Методологическое значение для данного исследования имели работы, по-
священные характеристикам и современному понятию «медиасистема», ко-
торая претерпевает существенные изменения. Исследователь С.С. Смирнов 
предлагает дефиницию: медиасистема – это «комплекс медиаканалов и  ме-
дианосителей, в рамках которых происходит генерация, агрегация и дистри-
буция медиапродуктов»5. Заведующий кафедрой журналистики Сибирского 
федерального университета К.А. Зорин предлагает основные подходы к ис-
следованию медиасистемы: 1) медиаиндустриальный (применяется для ис-
следования медиаорганизаций как духовной и экономической деятельности); 
2) функциональный (для исследования массмедиа как социального институ-
та); 3) «пространственный» («полевой», наиболее подходящий для исследо-
вания свойств массмедиа (автором выдвигается идея «понимать информаци-
онное поле как совокупность самых разнообразных информационных полей, 
генерируемых как индивидами, так и общностями, названных им «информа-
ционные торнадо»); 4) альтернативный, включающий в себя все выше пере-
численные подходы6 («разновидность социальных систем, разнообразие, со-
вокупность «информационных торнадо»). 

Исследователь Е.Л. Вартанова определяет российскую модель медиаси-
стемы как «государственную коммерциализированную7. Все предложенные 
подходы используются в  анализе местной прессы как структурном компо-
ненте российской медиасистемы. Муниципальная пресса отражает динамику 
и тенденции развития СМИ в целом. Их можно свести к следующим: 

1) рост визуализации информации (на первое место по популярности 
у читателя выходят фотографии, фотоколлажи, реже – информационная гра-
фика, рисунки и другие визуальные элементы);

2) специфика функционирования креолизованных текстов в СМИ – опо-
ра на концепцию смысловой структуры журналистского текста;

4 A.B. Батхеева, Проблема территориального развития России, „Политика, государство и пра-
во” 2014, № 8 [Электронный ресурс]. URL, http://politika.snauka.ru/2014/08/1821. 
5  C.C. Смирнов, Экономика и менеджмент СМИ: учебно-методические материалы, Москва 
2014, С. 23.
6 К.А.Ж. Зорин, Медиасистема как совокупность «информационных торнадо», [w:] Медиа-
скоп. Теория СМИ и массовой коммуникации. 2014. 4 декабря. URL, http://www.mediascope.ru/
node/1655
7 E. Vartanova, The Russian media model in the context of past-soviet dynamics, [w:] Comparing media 
systems: Beyond the western world, ed. D. Hallin, P. Mancini, Cambridge University Press, 2011, P. 143.
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3) материалы, тяготеющие к форме квалоидов, мягких таблоидов;
4) визуальные элементы передают содержательно-фактуальную информа-

цию; в качестве важной составляющей изображения часто выступает содер-
жательно-концептуальная информация. 

Среди значимых исследований малой прессы можно выделить работы за-
рубежных и отечественных авторов – Васецкого А.А., Герули М., Ерофеевой 
И.В., Касютина В.Л., Свитич Л.Г. и др.

Исследователь В.В. Абышев называет муниципальные СМИ особым ти-
пом «социальной организованности граждан», полагая, что они организуют 
горизонтальные коммуникации многообразных сообществ, являются свое-
образными путеводителями по сферам городской и местной жизни; они ис-
следуют территорию, открывают новые пространства, вовлекая аудитории 
в средовое развитие и «соучаствующее проектирование»8.

СМИ для локальных сообществ (local community) выполняют следующие 
функции: информационную, социализации, критики и контроля, артикуля-
ции, формирования общностей и общественного мнения9. 

Исследователи называют три приоритетных для обсуждения предметные 
области для освещения в  СМИ – «комфортная городская среда, повседнев-
ное выживание, мониторинг деятельности власти». Авторы, рассматривая 
специфику подходов традиционной муниципальной газеты и  локального 
сетевого сообщества к формированию актуальной повестки дня и реальной 
медиакартины жизни территории, подчеркивают, что «число подписчиков 
территориальных пабликов в  несколько раз превышает численность групп 
районных газет в  социальных сетях, осуществляют мониторинг городской 
среды и конкретизируют адреса проблем»10.

Проведенное в  2017 г. читинскими учеными исследование показало до-
минирующее количество СМИ, около 58,3 %, зависимых от властей города 
и края, которые, как правило, владеют контрольным пакетом акций и, соот-
ветственно, во многом определяют содержание контента11. Другие исследова-
ния подтвердили этот факт.

Вместе с тем, муниципальные СМИ остаются малоизученным типом из-
дания (финансовое положение, материально-техническая база, кадровое 
обеспечение редакций, менеджмент, принципы программирования инфор-
мационной деятельности, технологии производства, поведение аудитории, 

8 B.B. Абашев, Новые городские медиа как агенты урбанизации. URL, http://jf.spbu.ru/
conference/7614/7629.html.
9 www.mediascoup/ru/note/739#15.
10 M.B. Ливанова, Муниципальная пресса и  локальное сетевое сообщество: формирование 
повестки дня. URL: http://jf.spbu.ru/conference/7614/7629.html.
11 И.В. Ерофеева, B.B. Афанасьева, Стратегии работы СМИ Забайкальского края.URL, http://
jf.spbu.ru/conference/7614/7629.html.
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контент и пр.). Требуется изучение особенностей их функционирования, вы-
яснение состояния объекта, выявление внутренних ресурсов для развития 
конкурентных преимуществ, построение консенсусной модели, наиболее 
адекватной информационным потребностям аудитории. 

Дискуссия

Под воздействием главных характеристик эпохи (гиперконкуренция, 
изменчивость, глобальная информированность, цифровизация) меняются 
функции и содержание СМИ, происходит изменение системных характери-
стик муниципальной прессы: медиа становятся все более универсальными, 
приобретают качества суперактивности и интерактивности. 

Исследователи выявляют преимущества и  недостатки функционирова-
ния муниципальных СМИ.

Исследование

Преимущества. У  муниципальной прессы сохраняется ряд конкурентных 
преимуществ перед другими типами изданий: бесплатное распространение, 
широкая универсальная тематика, конгруэнтность и идентичность аудитории, 
отсутствие конкуренции. Знание журналистами редакций специфики муници-
палитета, района, города, точные представления о численности населения, его 
менталитета, интересов, предпочтений делают муниципальное издание незаме-
нимым для жителей районов. Компактность проживания жителей районов ме-
гаполиса позволяет журналистам быстро находить необходимую информацию, 
тиражи муниципальной прессы предсказуемы, а информация более адресна. 

Исследование этого корпуса СМИ выявило их преимущества в работе с ау-
диторией. Анализ муниципальной прессы Санкт-Петербурга показал, что на 
развитие муниципальной прессы влияет так называемый «языковой фактор». 
В  муниципальной прессе информация персонифицирована, читатель бли-
же к автору, и не только в Сети. На трансформацию муниципальной прессы 
влияет изменение психологического восприятия информации читателем. Вся 
информация, поставляемая как «местная», с точки зрения ее активного потре-
бления, делится сегодня на блоки, где размещается информация для широкого 
круга читателей, и блоки, обеспечивающие не очень масштабный диалог. 

Компактность и  персонифицированные отношения способствуют раз-
ворачиванию диалога с  территориальными сообществами, формированию 
связей людей, а также их идентичности, которая определяет их информаци-
онные интересы, взгляды, пристрастия.

Аналих эффективности деятельности муниципальных СМИ показала, что 
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это значимый информационный и организационный ресурс обмена мнениями 
и вовлечения граждан в решение важных политических задач. На российском 
медийном рынке муниципальные СМИ и пресса администраций демонстри-
руют рост и устойчивость развития. Так, на проведение конкурса на издание 
газет администрациям районов Санкт-Петербурга ежегодно выделяется до 50 
млн руб. В Санкт-Петербурге у каждого из 111 муниципальных образований 
– своя газета, в отдельных муниципалитетах выходят и по две газеты, сово-
купный средний тираж изданий около 2,5 млн экз., на локальных территориях 
выпускаются и газеты депутатов ЗАКСа. Если в 2014 г. только 74 издания имели 
свои сетевые версии12, то сейчас такие версии имеет каждое издание – это важ-
ный канал доведения до сведений граждан официальных документов13. 

Разрабатываются и  внедряются современные модели муниципальной 
прессы, которая рассматривается как инструмент связей с общественностью, 
институт местного самоуправления. Этот корпус медиа становится главным 
интегрирующим инструментом организации местных сообществ и  сред-
ством их взаимосвязи с различными территориями и страной в целом. Му-
ниципальные СМИ представляют собой тип издания, оказывающий содей-
ствие становлению и развитию местного самоуправления, ориентирован на 
решение проблем людей и интерактивное общение с ними. 

Исследователи подчеркивают, что муниципальные СМИ выполняют важ-
ные политические функции: социального управления, формирования и от-
ражения общественного мнения. В муниципальной прессе, наиболее прибли-
женной к своей аудитории, лучше выражаются духовные ценности общества. 
Духовность становится предметом интенции изданий, что «является при-
оритетным, доминирующим, что направляет ориентации и поведение людей, 
групп, общества в целом»14. В этих СМИ корректируется базовая идеология 
региональной политики, создаются основы привлекательности территорий.

Недостатки. Вместе с тем, сохраняются негативные моменты функцио-
нирования муниципальной прессы. Можно говорить даже о деструктивных 
формах взаимодействия СМИ и власти. Муниципальные медиа вынуждены 
соблюдать «правила игры», накладывая табу на ряд тем, занимаясь полити-
ческой самоцензурой (скрывать непопулярные решения власти). С  одной 
стороны, муниципальные СМИ функционируют в  условиях политического 
плюрализма и свободной конкуренции на информационном рынке, а с дру-
гой – находятся в жесткой зависимости от местных органов власти. 

Контроль со стороны властных структур, стремление к  регулированию 

12 https://nboris.ru/poltavchenko-tolko-74-iz-111-munitsipalnyi/.
13 Ассоциация «Муниципальная пресса» http://spbsj.ru/articles/v-pietierburghie-ghaziety-m.
14  Л.Г. Свитич, Ценностная парадигма как базовый факто стратегии развития общества 
и медиасистемы, „Век информации” 2016, № 2, С. 302.
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редакционной политики сдерживает возможности местной прессы. Отсюда 
слабая мотивация, безынициативность редакционных сотрудников в обще-
нии с широкой общественностью. Приоритетом являются не интересы граж-
дан, а интересы администрации района или глав муниципалитетов. Остаются 
проблемы финансирования, открытых торгов и  получения грантов, непро-
зрачность тендеров на издание газет, хотя на поддержку местной прессы 
и  выделяются большие средства. К  негативным факторам можно отнести 
сильное «пожелтение» газет, таким способом компенсирующих недостаток 
острых, общественно значимых материалов15.

Менеджмент СМИ. Новые условия функционирования заставляют ре-
дакционные коллективы вносить изменения и  в менеджмент редакции. 
Эффективными оказываются те издания, которые добились оптимизации 
в кадровой расстановке, заботятся о создании творческой атмосферы и эко-
номическом стимулировании сотрудников, повышении их квалификации16. 
Анализ моделей газет, показал: в большинстве своем это вполне современные 
издания с полноцветной печатью, хорошим дизайном, насыщенным контен-
том. Большинство развиваются в двух версиях – печатной и сетевой. Жители 
округов узнают о работе муниципальной власти из блогов, Twitter, Facebook, 
сети «ВКонтакте. В перспективе редакции планируют работать в формате не-
больших информагентств и предлагать полезные городские и районные сер-
висы17. Издания изменяют тиражную политику, стремятся увеличить спрос 
на газету. Отметим, что муниципальные газеты ущемлены по такой позиции, 
как доля рекламного рынка.

Кадры. В муниципальной прессе работают люди разных возрастных ка-
тегорий. Однако существуют проблемы в  профессионализации кадров, по-
нимании специфики взаимодействия изданий с  органами местного само-
управления, городской администрацией. Редакции не успевают должным 
образом реагировать на многочисленные изменения в экономической и со-
циально-политической жизни страны и  региона. Сокращаются творческие 
коллективы редакций, сотрудники вынуждены совмещать различные долж-
ности. Средний возраст редакторов муниципальных газет приближается 
к  пенсионному, что обуславливает консерватизм и  отсутствие гибких под-
ходов в решении политических задач. Отсутствие реальной конкуренции на 

15 В.Л. Касютин, Российская местная пресса: воздействие финансово-экономического кризиса, 
„Медиаскоп” 2011, № 1. URL, http://www.mediascope.ru/node/739.
16 В.Л. Касютин, Российская местная пресса: воздействие финансово-экономического кризиса, 
„Журналистика и медиарынок” 2011. янв. (№1), С. 23-24.
17 M. Маерский, Муниципальные газеты отправят на сайты и  в соцсети,  „Вечерние 
ведомости” (Екатеринбург). Интервью с  Директором  Департамента по печати и  массовым 
коммуникациям губернатора Свердловской области Дмитрий Федечкин в интервью veved.ru 
«Вечернему Екатеринбургу».
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информационном рынке не стимулирует кадры к повышению квалификации 
или реализации творческой составляющей труда.

Цифровизация и  новые технологии в  малой прессе. Технологические 
инновации открывают для аудитории новые возможности потребления кон-
тента (цифровое фото, видео, звук и  т. п.). Сегодня муниципальная газета 
– это еще и сайт, на котором пользователь может получить доступ к медиа-
продукции с высокой степенью интерактивности (или получает возможность 
создать ее самому, используя комментарии, блоги, авторские колонки и пр.)18. 
Современные муниципальные СМИ сегодня в состоянии предоставить зву-
ковые новости, что важно для аудитории старших возрастных групп, видео-
материалы консультационного характера, сформировать с помощью мульти-
медиа контент прагматической направленности. 

Цифровизация изменяет облик изданий в  соответствии с  изменением 
форм и  способов медиапотребления, появляются новые медиаплатформы 
(носители информации): сайты, iPad-версии журналов и газет, их мобильные 
версии (для смартфонов), приложения, 3G-телевидение, mp3-плееры, инфо-
экраны/медиаэкраны19. Происходит изменение дизайна газетных полос в со-
ответствии с принципами современной верстки и переход на многополосные 
субботние выпуски. Редакции активно работают в  Интернет: формируют 
собственные группы в социальных сетях, размещают местные новости, под-
нимают проблемы и даже проводят онлайн-конференции. 

Вместе с  тем цифровые медийные проекты не всегда рентабельны, по-
этому считать их панацеей нельзя, по настоящему успешных проектов не так 
много. Электронные СМИ и группы в социальных сетях не заменяют печат-
ные газеты, а только дополняют их, расширяя аудиторию читателей20. 

Контент. Изменяется структура текста – она становится более емкой и со-
временной. Как показали результаты конкурса муниципальных изданий на 
фестивале малой прессы в  Санкт-Петербурге, на ее страницах присутству-
ют разножанровые материалы (тематические отчеты о деятельности ОМСУ, 
очерки, интервью, репортажи, корреспонденции). Вместе с тем, местную пе-
чать переполняют шаблонные интервью, и дежурные отчеты. Большой объем 
официальных материалов и объявлений в газете не оставляет простора для 
творческих публикаций. 

Как отмечается в  обзоре муниципальной прессы А.  Сошникова, муниципа-

18  H. Чекасина, Сайты современных российских информационных радиостанций как медиа-
платформы, Москва: НИУ ВШЭ, 2013, С. 3.  
19  Современная периодическая печать в  контексте коммуникативных процессов. „Мульти-
медийный потенциал журналистики. 2016.№ 1  (10) / отв. ред. Б.Я. Мисонжников. СПб.: С.-
Петерб. ун-т, И-т «Высш. шк. журн. и мас. коммуникации»; М.Г. Шилина, Текстогенные транс-
формации инфосферы. Методологический эскиз становления Интернета, Москва 2012, 736 с. 
20 http://jf.spbu.ru/index/146-12610.htm.
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литеты часто учреждают два СМИ: дорогое и тиражируемое – для пропаганды, 
маленький черно-белый листок – для публикации решений. Например, в «Полю-
строво» газета первого типа издается тиражом 23 тыс. экз., второго – всего 999 экз. 
Примерно такие же пропорции в газете «Малая Охта» (20 тыс. экз. против 500 экз.), 
в «Левашово» Выборгского района (2 тыс. экз. против 500 экз.)21. В газете «Черная 
речка» на целую полосу публикуется отчет со съезда «Единой России»22. 

Доверие читателей вызывают издания, в которых развиваются такие тема-
тические направления, как «защита прав потребителей», «благоустройство», 
«патриотическое воспитание», «опека и попечительство», «проблемы ЖКХ», 
«уровень жизни, «льготы, «пенсии, «пособия», «спорт, «культура».

Наибольшую долю в тематической структуре контента большинства муни-
ципальных СМИ занимает деятельность местных органов власти, далее следу-
ют темы культуры, образования, социального обеспечения. Муниципальные 
издания стремятся поддерживать традиции, церемонии, культурные меропри-
ятия, где люди могут выразить себя, показать свои таланты в историко-куль-
турных мероприятиях, концертной деятельности. спортивных играх. Большое 
значение муниципальная пресса придает освещению здорового образа жизни. 

Муниципальные СМИ ставят задачи содействия спортивным учреждени-
ям в реализации образовательных программ дополнительного образования 
детей по различным видам спорта, подготовке спортсменов олимпийского 
резерва и  членов сборных команд Санкт-Петербурга по различным видам 
спорта. Авторами данной статьи была изучена инфраструктура муниципаль-
ной прессы и информационные интернет-ресурсы, направленные на работу 
с  местной аудиторией в  сфере физкультуры и  спорта в  Санкт-Петербурге; 
проанализировано 12 сайтов районных администраций города, 111 инфор-
мационных платформ муниципалитетов; 80 муниципальных печатных изда-
ний. Результаты апробированы и отражены в ряде публикаций.

Мониторинг показал, что «рубрики и разделы на тему физической актив-
ности населения микрорайонов выполняют следующие функции: идеологи-
ческую (пропаганда здорового образа жизни); аксиологическую (все формы 
трансляции событий нацелены на формирование определенных ценностей 
у населения, а именно – здорового образа жизни»23. 

Контент муниципальных СМИ как медийная оценка качества жизни. 
Векторы трансформации контента малой прессы целесообразно рассмо-
треть на примере муниципальной газеты Ленинградской области как одно-

21 A. Сошников, Муниципальная пресса Петербурга с становится дороже и «единороссистее». 
MR.7.RU. Мой район. 2013. 18 дек. https://lenizdat.ru/articles/1135310/.
22 Там же.
23  A.H. Гришанина, Г.С. Мельник, H.O. Свешникова, Спорт для всех: медийные ресурсы 
в  продвижении спортивно-массовых мероприятий / Sport for all: sport event promotion in local 
mass media,  „Теория и практика физической культуры” 2016, № 8. 
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го из ведущих регионов Российской Федерации. Материалом для анализа 
стали публикации муниципальной газеты «Гатчинская правда», победителя 
в номинации «Лучший сайт» фестиваля малой прессы, прошедшем в Санкт-
Петербургском государственном университете в феврале 2018 г. Такой выбор 
объясняется доступностью и ориентированностью сайта муниципальной га-
зеты на социальную тематику. 

Газета «Гатчинская правда» предоставляет площадку муниципальным вла-
стям, которые имеют широкий круг обязанностей по управлению жизнью го-
рода. Одним из важнейших критериев эффективности деятельности органов 
власти является качество жизни населения. Вслед за А.А. Возьмителем под ин-
тегральными показателями качества жизни будем понимать социальное благо-
получие и социальное самочувствие. Социальное благополучие представляет 
собой единство объективного и  субъективного. В  качестве объективной со-
ставляющей выступают основные параметры жизненной ситуации челове-
ка (медицинское, торговое и  транспортное обслуживание, культурная среда, 
безопасность и т. п. в месте его постоянного проживания; состояние здоровья, 
отношения в семье, материальный достаток, удовлетворенность работой, до-
ходами, питанием, одеждой, жилищными условиями, разнообразными воз-
можностями для проведения свободного времени, воспитания, образования 
детей и внуков, их устройства в дошкольные учреждения и т.п.). Показатели 
же, подытоживающие оценку человеком названных ситуаций и возможностей 
в форме определенных эмоций, чувств и настроений, представляют собой в со-
вокупности субъективное восприятие благополучия – социальное самочув-
ствие, хорошо раскрывающее состояние и динамику качества и образа жизни 
в целом»24. Таким образом, основным индикатором качества жизни является 
удовлетворенность людей средой проживания, предоставляющей возможно-
сти для гармоничного развития личности. «Развитие человека является про-
цессом расширения спектра выбора. Наиболее важные элементы выбора – 
жить долгой и здоровой жизнью, получить образование и иметь достойный 
уровень жизни. Дополнительные элементы выбора включают в себя политиче-
скую свободу, гарантированные права человека и самоуважение»25.

Субъективные подходы средств массовой информации к проблеме каче-
ства жизни сосредоточились на рассмотрении ценностных установок и пе-
реживаний26 в то время как объективные подходы – на таких компонентах 
как пища, жилье, образование27. В первом случае элементами структуры ка-

24  A.A. Возьмитель, Качество жизни в  доперестроечной и  пореформенной России, „Социс” 
2013, № 2.
25 Программа развития ООН. Режим доступа  http://hdr.undp.org/en/humandev/hdi/.
26  K.F. Shuessler, G.A. Fisher, Quality-of-life research and sociology,  “Annual Review of Sociology” 
1985, vol. 11, p. 131.
27 D.M. Smith The Geography of Social Well-being in the U.S., N.Y 1973.
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чества жизни являются самочувствие, удовлетворенность жизнью, счастье 
(или комбинация этих элементов). Во втором – качество жизни определяется 
как «качество социальной и физической (как искусственной, так и естествен-
ной) окружающей среды, в которой люди пытаются реализовать свои нужды 
и потребности»28. 

Исследуемый информационный материал мы распределили в  соответ-
ствии с методом «снежного кома», предложенным В. А. Ядовым29, по следу-
ющим тематическим нишам: социально-культурная сфера (информация по 
трудоустройству, социальному обеспечению и зарплате, тарифам ЖКХ, об-
разованию, здравоохранению, спорту, проведению праздников, культурно-
просветительская жизнь региона); экономическая сфера (материалы о  раз-
витии малого и  среднего бизнеса, сельского хозяйства, промышленности, 
работы предприятий, торговых сетей, экономических связей, кредитов и ин-
вестиций, городского бюджета); политическая сфера (освещение деятельно-
сти губернатора Ленинградской области, приезда Президента РФ в  регион, 
принятие мер областного правительства по борьбе с коррупцией, кадровые 
перестановки в  правительстве); правонарушения (материалы на темы уго-
ловных преступлений, деятельности судов, дорожно-транспортных проис-
шествий с  криминальными последствиями, административных правонару-
шений); экология (информация о деятельности предприятий, влияющих на 
экологию, выступления граждан в  защиту окружающей среды и  т.д.); объ-
явления, исторические даты, происшествия. Метод основан на следующем 
алгоритме: «Первоначально выделяются все смысловые единицы из первого 
анализируемого текста, далее из второго текста – те же плюс дополнитель-
ные, ранее не встречавшиеся, из третьего документа – опять те же, что уже 
встречались в двух предыдущих, плюс дополнительные и т. д. После изучения 
очередных текстов, в которых уже не попадается ни одной новой единицы, 
ранее фиксированной в предыдущих документах, можно полагать, что «поле» 
смысловых единиц из изучаемого массива исчерпано»30. В ходе анализа были 
приняты во внимание как содержательные, так и дискурсивные стороны пу-
бликаций. Учитывалось не только то, какой жанр имеет та или иная публи-
кация, но и определялся ее главный концепт. В результате контент-анализа 
выявлены жанровые приоритеты: проблемные статьи; директивные статьи; 
отчеты; комментарии; стремительно набирающий популярность жанр исто-
рий (сторителлинг).

Авторы анализируемых публикаций акцентируют внимание на решении 
проблемы, уходя от изучения причин, а среди представленных решений боль-

28  T.W. Power, The Economic Value of the Quality of Life, Boulder, CO, 1980.
29 B.A. Ядов, Стратегия социологического исследования, Москва: Омега-Л, 2007
30 Там же, С. 144.
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шая часть относится к мобилизационному уровню31.  
В дискурсе «Гатчинской правды» о качестве жизни обнаруживаются модели 

советской риторики: доминирование энтузиазма, пафоса, позитивной эмоцио-
нальной оценочности достижений. Присутствие концепта «бедность» в дискур-
се сведено до минимума, что, очевидно, соответствует стратегической коммуни-
кации издания. Проблемам бедности, уровня жизни населения и социальной за-
щиты малообеспеченных слоев посвящена меньшая часть среди попавших в вы-
борку публикаций. Данная практика отнюдь не новая: исследователи массмедиа 
заметили тенденцию обходить проблему обнищания населения еще в 1990-е гг. 
«В репрезентациях бедности превалирующей функцией прессы остается под-
держка и лоббирование мнений, идущих от официальных источников, стрем-
ление не досадить представителям законодательной и исполнительной власти», 
– комментировала ситуацию О. В. Бойко32. В последние годы российские СМИ 
поднимали эту тему в основном при наличии информационных поводов. 

Муниципальная газета уходит от обсуждения причин и  обстоятельств 
падения жизненного уровня определенной части населения Гатчины, однако, 
в рубрике «Происшествия» не составляет труда найти информацию, на осно-
вании которой можно сделать выводы о масштабах проблемы.

«Гатчинская правда» предпочитает писать о бедности как проблеме миро-
вой, а  не конкретной, региональной: «Сегодняшний наш разговор – о  том, 
как живут люди, с которыми у нас некогда была общая судьба. И о простых 
сравнениях – уровня жизни, зарплат, сумм, которые тратит простой человек 
на еду, на услуги ЖКХ, на налоги – и  здесь и  там, в  ближнем (и не совсем 
ближнем) зарубежье. Низкий уровень жизни, неадекватно высокие цены при 
зарплатах, которые остаются одними из самых небольших в Евросоюзе. По-
смотрим на статистику «.....» Польша только за три год получила в свой бюд-
жет вливания из бюджета Евросоюза на сумму более 41 млрд евро. По 16 млрд 
за три года получили Венгрия и Чехия, 8 млрд – Словакия. Иными словами, 
несмотря на экономический рост, все эти страны (а вместе с ними и Болга-
рия, Румыния, Литва, Латвия, Эстония, Словения и Хорватия) прочно сидят 
на «игле» европейских дотаций. Теперь о зарплатах и уровне жизни «.....» Да, 
средняя зарплата в той же Польше около 1050 евро. Но налоги и социальные 
выплаты с физических лиц здесь гораздо больше, чем в России. У нас – 13% – 
и всё ! В Польше подоходный налог с невысоких зарплат 18%, но плюс к нему 
еще 15% социальных отчислений сфизлица. В итоге, на руки человек получа-

31 См.: Сегодняшний ответ на вызовы завтрашнего дня, „Гатчинская правда” 2018. 1 февраля; 
Все на борьбу с бедностью (там же); Политика с социальным акцентом (там же); Ленинградская 
область удерживает экономическое лидерство, „Гатчинская правда” 2018. 6 февраля; Мы уве-
ренно смотрим в будущее, „Гатчинская правда” 2018. 7 марта.
32 O.B. Бойко, Репрезентация социальных проблем в  российской прессе 90-х годов, 
„Социологические исследования” 2002, № 8, С. 120-128.
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ет около 730 евро. И тут же отдает больше 150 за коммунальные услуги (и это 
за небольшую квартирку). Топливо в Польше, естественно, гораздо дороже, 
чем в России. Отсюда – гораздо более дорогой общественный транспорт. Од-
ним словом, когда среднестатистический поляк начинает тратить свою «при-
ближающуюся к среднеевропейской» зарплату, выясняется, что живет он, как 
правило, за чертой бедности. И даже не «среднеевропейской», а гораздо более 
суровой – польской».

Применяется тактика переключения внимания, в результате чего читате-
ли соприкасаются с проблемой бедности «посредством образов, предлагае-
мых СМИ, и эти образы определяют представления и действия в отношении 
проблемы»33. 

Заключение

Муниципальная пресса – многочисленный представитель российской пе-
чати. Исследования показывают, что есть потребность в активности муници-
пальных СМИ по созданию веб-проектов, а также по вовлечению аудитории 
и экспертов в создание контента. 

Стимулы роста муниципальных СМИ заключаются в умении формулиро-
вать общие цели и фактически доказывать возможность их реального дости-
жения, развивать интерактивные формы диалога с читателем, инициировать 
информацию, идущую «снизу вверх».

 В новой медийной среде муниципальной прессе важно найти свое уни-
кальное место, стать важным сегментом рынка, каналом взаимодействия вла-
сти и общества, эффективным средством формировании локальных и мест-
ных сообществ. 
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MUNICIPAL PRESS IN RUSSIA: DEVELOPMENTAL INCENTIVES

SUMMARY
The study of problems of the municipal press in the formation of the information environ-
ment shows that this type of publications becomes a huge information and organizational 
resource for the development of territories. Changes in the political and information process 
required the modernization of the municipal media and the search for means of attracting 
consumers with new information preferences. The purpose of the pilot study carried out by 
the Institute “Higher School of Journalism and Mass Communications” is to determine the 
main parameters of the state of the municipal media of St. Petersburg and the Leningrad 
region,, the forms of interaction with authorities, the needs for journalistic personnel as well 
as to identify the problem-thematic content of the municipal media.

KEYWORDS: municipal press, type of publication, territory development, local government





Marian Gierula1

Koncentracja mediów w Rosji.                                                                                                                                         
                          Próba zarysowania problemu

 

STRESZCZENIE
Artykuł przedstawia początki zjawiska koncentracji na rosyjskim rynku prasowym. Cha-
rakteryzuje podstawy prawne normujące proces koncentracji przemysłu medialnego we 
współczesnej Rosji i przedstawia etapy i  formy organizacyjno-prawne struktur przemysłu 
medialnego. Dokonuje szczegółowej charakterystyki procesów koncentracyjnych w  seg-
mentach rynku medialnego: prasie, telewizji, radiu i Internecie. Wskazuje cechy specyficzne 
dla każdego segmentu. 

SŁOWA KLUCZOWE: rynek medialny, koncentracja, prawo medialne, Rosja, media masowe

Początki koncentracji mediów w Rosji i podstawy prawne

 Koncentracja na rynku prasowym rozpoczęła się w Rosji w końcu XIX wieku. 
Było to efektem reform gospodarczych związanych ze zniesieniem pańszczyzny w la-
tach 60. tegoż wieku. W kraju zaczęto wdrażać stopniowo kapitalistyczne reformy. 
W tych warunkach istotnie osłabło działanie cenzury represyjnej, która obowiązywała 
w Rosji do wybuchu I wojny światowej2. Trzeba jednak wskazać, iż powolny rozwój 
działalności prasowej było związane z opóźnionym w Rosji powstawaniem prasy co-
dziennej. Mimo że pierwsza gazeta (miesięcznik) „Wiadomości” ukazała się w 1703 
roku, jeszcze w  czasach Piotra I, to dzienniki z  większymi nakładami pojawiły się 
w Rosji (poza Moskwą i Sankt Petersburgiem) dopiero w latach 80. XIX wieku. 

 Duże prasowe wydawnictwa powstały w Rosji na początku XX wieku, jednakże 
ich właściciele, jak na przykład Aleksiej Suworin i  Iwan Sytin, kontrolowali wy-
dawanie prasy i książek rozchodzących się w dużych nakładach, tylko w Moskwie 
i Sankt-Petersburgu3. Jednakże w  tamtym okresie, do 1917 roku, w Rosji nie po-
wstały duże wydawnictwa prasowe. Przyczynami takiego stanu rzeczy były przede 
wszystkim: niski poziom dochodów i potrzeby zakupu prasy u ludności, braku in-

1  Dr hab.; kierownik Zakładu Dziennikarstwa, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Ka-
towicach.
2  I. Dobosz, Prawo prasowe. Podręcznik, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2006, s. 22.
3  С.Я. Махонина, История русской журналистики начала XX века, Флинта, Наука, Москва 
2009, с. 111-120.
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westycji w działalność prasową, co spowodowane było słabym zapotrzebowaniem 
szerokiej rzeszy odbiorców na informację. Ważnym czynnikiem był słabo rozwi-
nięty rynek reklamowy. Nie sprzyjało także rozwojowi rynku prasowego powstanie 
systemu subsydiowania przez władze rosyjskie politycznie lojalnych regionalnych 
gazet codziennych4.

 Jednakże prywatne kompanie wydawnicze rozwijały się. Przed samą Rewolucją 
Październikową w 1917 roku 74 proc. gazet i czasopism należało do prywatnych wy-
dawców, chociaż istniała także pewna liczba tytułów prasowych będących własnością 
organów państwowych i  partii politycznych. W  początkach XX wieku wzrost ilo-
ściowy rosyjskiej prasy był wstrzymywany nierównomiernym rozwojem gospodar-
ki Rosji, niskim poziomem umiejętności czytania społeczeństwa, słabym rozwojem 
systemu komunikacji wewnętrznej w Rosji, a także bardzo ograniczonym systemem 
rozpowszechniania prasy na terytorium rosyjskiego imperium. Ograniczał rozwój 
prasy także system cenzury, opierający się na politycznych represjach w stosunku do 
opozycyjnych tytułów i finansowanie przez państwo pism popierających carat5.

 Po Rewolucji Październikowej ekonomiczna struktura prasy rosyjskiej uległa peł-
nej transformacji. W latach 1917-18 dokonała się gwałtowna nacjonalizacja gospodarki, 
a w połowie lat 20. XX wieku wszystkie gazety, czasopisma i agencje informacyjne stały 
się własnością państwa i partii komunistycznej. Nowy system politycznej kontroli opie-
rał się na państwowym finansowaniu i całkowitej kontroli własności środków masowe-
go przekazu, co skutkowało początkowo ograniczeniem, a później wraz z wdrożeniem 
nowej polityki ekonomicznej (tzw. NEP-u) pełnej likwidacji prywatnej własności w me-
diach masowych. W rezultacie radziecka „propagandowa maszyna” efektywnie funk-
cjonowała dzięki pełnej ekonomicznej kontroli nad środkami masowej komunikacji ze 
strony zintegrowanej elity obejmującej KPZR i radzieckie państwo6.

 Z rozpoczęciem społeczno-ekonomicznej transformacji, po rozpadzie Związku 
Radzieckiego, rosyjska gospodarka podlegała istotnej prywatyzacji, a zmiany w sfe-
rze własności mediów dokonały się w kilku etapach. W 1991 roku, po sierpniowym 
puczu, większa część tytułów prasowych, będących własnością partii komunistycznej, 
Komsomołu i  państwa, została sprywatyzowana przez zespoły redakcyjne, zarów-
no przez dziennikarzy, jak i technicznych pracowników redakcji. Codzienne gazety 
KPZR i komsomolskich organizacji, takich jak: „Prawda”, „Radziecka Rosja”, „Komso-
molska Prawda” i „Moskiewskij Komsomolec” stały się własnością „dziennikarskich 
zespołów” i zaczęły być przez nie kierowane. Nowi właściciele zostali zmuszeni do 
szukania nowych ekonomicznych modeli i form funkcjonowania na rynku. Podsta-

4  Русская журналистика в документах: история надзора, под ред. Б.И. Есина, Я.Н. Засурского, 
Аспект Пресс, Москва 2003.
5  Б.И. Есин, История русской журналистики (1703-1917), Флинта, Наука, Москва 2006.
6  Е.Л. Вартанова, Постсоветские трансформации росстйских СМИ и журналистики, Медиа-
Мир, Москва 2014, с. 166-167.
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wą prawną tej nowej sytuacji ekonomicznej mediów masowych była przyjęta jeszcze 
w okresie funkcjonowania Związku Radzieckiego ustawa „O prasie i innych środkach 
masowej informacji” przyjęta w 1990 roku. Dopuszczała ona, po raz pierwszy w hi-
storii ZSRR, idee prywatnej własności w środkach masowego przekazu. Pozbawiała 
ona, w swym 7 artykule, państwowe przedsiębiorstwa i instytucje (nie jednak organy 
państwowe) prawa zakładania środków masowego przekazu i zakazywała monopo-
lizacji mediów masowych – prasy, radia i telewizji. W tym okresie wskazana norma 
była skierowana przeciwko monopolistycznej pozycji wydawnictw KPZR i systemie 
państwowego radia i telewizji. Ustawa dawała również możliwość rejestrowania me-
diów masowych przez obywateli. Partyjno-państwowy monopol na media masowe 
ostatecznie upadł wraz z zaprzestaniem działalności przez KPZR i rozpad Związku 
Radzieckiego w 1991 roku7. W 1991 roku radziecka ustawa została praktycznie po-
wtórzona w ustawie Rosyjskiej Federacji „O środkach masowej informacji”.

 Na początku istnienia współczesnej Rosji zmiany w formie własności mediów 
masowych w znaczący sposób powtarzały ekonomiczną dynamikę społeczno-po-
litycznych zmian w kraju. Pierwszy okres zmian (lata 1991-1996) charakteryzował 
się pierwotną komercjalizacją i  koncentracją medialnych zasobów. Rozpoczął się 
on od zmian w  strukturze własności wszystkich radzieckich mediów masowych. 
Podstawową tendencją była ich prywatyzacja przez dziennikarskie zespoły. Brak 
środków inwestycyjnych oraz umiejętności kierowania mediami na wolnym rynku 
spowodował bankructwo wielu mediów. Niektóre dochodowe państwowe media 
zostały przejęte przez prywatne kompanie, zwłaszcza ze sfery bankowej i wydobyw-
czej. Było to często nieoficjalne wspomaganie urzędników centralnego i lokalnego 
aparatu. W początkach lat 90. ubiegłego wieku duże i wpływowe firmy narodowej 
gospodarki – kompanie „Oneksin”, „ŁogoWaz”, „Łukojl”, „Gazprom” – stworzyły 
podstawy specyficznego, postradzieckiego zjawiska, jakim był „medialno-indu-
strialny kompleks” . Tworzyło go niewiele wpływowych klanów, które integrowały 
się w nową polityczną i biznesową elitę Rosji8.

 W  drugim etapie (1996-2000) proces koncentracji środków masowej infor-
macji odbywał się w warunkach funkcjonującego w Rosji tzw. „hybrydowego ka-
pitalizmu”, osiągając swoje stadium kulminacyjne. Kompanie medialne, szczegól-
nie radiowo-telewizyjne, przekształcały się i  były zakładane przez oligarchiczne 
(składające się z  politycznej biurokracji i  wielkich przedsiębiorców) grupy, takie 
jak „ŁogoWaz” Borysa Bieriezowskiego. W momencie powstania holdingu w jego 
strukturze znajdowały się następujące media: kanał telewizyjny „TV-6” w Moskwie, 
„Nasze radio”, internetowy projekt „Grani”, a  także gazety i  czasopisma: „Nieza-

7  А.Г. Рихтер, Правоые основы журналистики, Издательство ВК, Москва 2009, с. 108-109.
8  И.И. Засурский, Реконструкция России. Масс-медиа и политика в 90-е годы, Изд-во Моск.ун-
та, Москва 2001; Р.П. Овсепян, История новейшей отечественной журналистики, Издатель-
ство Московского университета, Издательство НАУКА, Москва 2005, с. 295-297.
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leżna Gazeta”, „Nowe Wiadomości” czy „Matador”. Holding „Media-Most” Wła-
dimira Gusińskiego powstał oficjalnie w styczniu 1997 roku, w oparciu o prasowe 
i elektroniczne media kontrolowane przez „Grupę Most”. W chwili jego powstania 
kontrolnym pakietem akcji dysponował właśnie Władimir Gusiński. Według nie-
oficjalnych informacji należało do niego 70 proc. akcji. Pozostałą częścią pakietu 
dysponowali menadżerowie powstałej struktury medialnej. W momencie powsta-
nia „Media-Mostu” jego strukturę medialną tworzyły następujące media: prasowe: 
gazety „Dzisiaj” i „Siedem Dni”, czasopismo „Wnioski”. Wszystkie one były w struk-
turze Domu Wydawniczego „Siedem Dni”; elektroniczną część holdingu stanowi-
ły: kompanie telewizyjne „NTW”, „NTV+”, „NTW-International” oraz radiostacja 
„Echo Moskwy”. Dla koordynacji działania wszystkich mediów tworzących holding 
w  grudniu 1997 roku powstała kompania „NTW-Holding”. W  niedługim czasie 
struktura ta zarządzała już wieloma innymi mediami i firmami producenckimi, np. 
regionalną siecią telewizyjną TNT, siecią satelitarną „Bonum 1” oraz firmami pro-
dukującymi i rozpowszechniającymi filmy. 

Ważny był także holding „Oneksin” Władimira Potanina i Michaiła Prochoro-
wa, który systematycznie przekształcał się w  funkcjonującą do dzisiaj kompanię 
„Prof-Media”, którą kontroluje grupa Potanina. W strukturę tego holdingu wcho-
dzą gazeta „Wiadomości”, Dom Wydawniczy „Komsomolskaja Prawda”, „Antena”, 
„Ekspress Gazeta”, redakcyjno-wydawnicze centrum „Komsomolskaja Prawda”, 
firma kolportażowa „Dzisiaj-Press”, kompanie radiowo-telewizyjne „Puls” (Rostów 
nad Donem) i „Północne Miasto” (Krasnodarski Kraj), a także agencja reklamowa 
„Afa-Media-Serwis” , agencja informacyjna „Prajm-TASS” czy też rozgłośnie „Au-
toradio” i „PM-Radio”9.

Rosyjscy badacze transformacji systemu medialnego po 1991 roku wskazują na 
trzy stadia koncentracji w wymiarze organizacyjno-strukturalnym10. 

Po pierwsze, początkowym przejawem tego procesu, który rozpoczął się na po-
czątku lat 90. XX wieku, było pojawienie się na rynku wydawniczo-wytwórczym 
zjednoczeń (tzw. WWZ). Taka struktura najczęściej pojawiała się wtedy, gdy re-
dakcja miała swoje wydawnictwo i drukarnię. Tak powstała tego typu forma wokół 
„Literackiej Gazety”. Na początku wydawnictwo redakcyjne posiadające drukarnię, 
powstające za środki wypracowane przez gazetę, oddzieliło się od samej redakcji. 
Utworzono strukturę, której poszczególne części normowały między sobą stosunki 
za pomocą umów, gdzie redakcja odpowiadała za przygotowanie pisma, wydawnic-
two zaś było odpowiedzialne za jego wydanie i druk. Każda ze stron tego typu poro-
zumienia otrzymywała swoją część dochodu z działalności zgodnie z podpisanym 
porozumieniem. W przypadku WWZ „Literackiej Gazety” ta organizacyjna struk-

9  А. Мухин, Медиа-империи России, Изд-во Алгоритм, Москва 2005, c. 108-129.
10  С.М. Гуревич, Экономика средств массовой информации, Издательство Сабашниковых, Мо-
сква 1999, с. 42-43.
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tura w okresie późniejszym zupełnie oddzieliła się od redakcji, tworząc swoją praw-
ną i ekonomiczną podstawę. Zaczęła się nazywać wydawniczo-wytwórczym zjed-
noczeniem, nawiązując kontakty z  jednym ze związków rosyjskich pisarzy. W tej 
sytuacji wydawanie „Literackiej Gazety” stało się dla tej struktury organizacyjnej 
jednym z wielu porozumień o współpracy, które posiadała także z wieloma innymi 
pismami. Podsumowując, można stwierdzić, iż wydawniczo-wytwórcze zjednocze-
nie było początkowym stadium nawiązywania ścisłych związków ekonomicznych 
między wieloma strukturami: redakcji prasowych, wydawnictw i drukarni. 

Po drugie, następne stadium koncentracji mediów w Rosji jest związane z poja-
wieniem domów wydawniczych, nazywanych także informacyjno-wydawniczymi 
kompaniami. Było to połączenie wielu redakcji, wydających prasę periodyczną. Nie-
kiedy w takiej strukturze znajdowały się także redakcje książek i struktury produku-
jące bardzo różne formy papierowe, takie jak plakaty czy widokówki. Zarządza taką 
strukturą jej założyciel, właściciel11, któremu są podporządkowane wszystkie jego 
części składowe. Struktura domu wydawniczego jest niekiedy zbudowana w formie 
holdingu. W tym przypadku wokół głównej kompanii „matki” lub redakcji powsta-
ją finansowo zależne od niej kompanie i redakcje pism periodycznych. Przykładem 
takiej holdingowej struktury jest stołeczny dom wydawniczy „Kommersant”. W tym 
przypadku wokół dziennika „Kommersant-daily” zostało zgrupowanych kilka redak-
cji czasopism – tygodnik „Kommersant-weekly”, miesięczniki „Pieniądze” czy „Do-
mowy” i inne. Z biegiem czasu struktura domów wydawniczych była coraz bardziej 
złożona. Włączano do niej inne przedsiębiorstwa, które zajmowały się różnorodną 
działalnością komercyjną. Tak na przykład w skład informacyjno-wydawniczej kom-
panii „Moskiewskie nowości” wchodzi tygodnik o  tej samej nazwie (ukazujący się 
w języku rosyjskim od 1980 roku), gazeta biznesowa „Czasy MN”, tygodnik „Moscow 
news” (powstały w 1930 roku) wychodzący po angielsku, miesięczniki „Klub sporto-
wy” i „Moda”, rosyjsko-amerykańska rozgłośnia „Radio Maksimum” i wiele niedużych 
przedsiębiorstw zajmujących się rozpowszechnianiem prasy czy nawet zarządzaniem 
nieruchomościami. Pojawiło się także wiele projektów tego domu wydawniczego za 
granicą. Przykładem mogło być wspólne wydawanie rosyjsko-ukraińskiej gazety „Sto-
łeczne wiadomości” w Kijowie czy też rosyjsko-kirgiski projekt wydawania tygodnio-
wej gazety „Moskiewskie wiadomości – Kirgistan” w Biszkekie. Fundacja „Otwarta 
Rosja” kontroluje gazetę „Moskiewskie wiadomości”12. Można powiedzieć, iż w tym 
przypadku jest to przejściowa forma do powstania wydawniczego koncernu. 

Po trzecie, w  krajach o  rozwiniętej gospodarce rynkowej koncern to złożona 
forma zjednoczenia banków, różnego typu przedsiębiorstw, handlowych i komer-
cyjnych firm, prasowych i  audiowizualnych mediów, wytwórców dostarczających 

11  W rosyjskim prawie medialnym istnieje rozróżnienie między założycielem a właścicielem. Mogą 
to być dwa różne podmioty. 
12  А. Мухин, Медиа…, с. 136-137.
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papier i inne materiały konieczne do wydawania prasy, ośrodki naukowo-badawcze 
oraz inne struktury. W tym przypadku gazeta, czasopismo czy radiowo-telewizyjna 
kompania są tylko jednym z elementów takiego koncernu. Ich funkcjonowanie jest 
finansowane z ogólnego dochodu właścicieli koncernu13. 

 Namiastki pierwszych rosyjskich wydawniczych koncernów pojawiły się w latach 
90. ubiegłego wieku, kiedy to redakcje dużych gazet zderzyły się z trudnościami zwią-
zanymi z powstaniem rynku informacyjnego. Niektóre z nich tworzyły firmy o cha-
rakterze spółek akcyjnych różnego typu. Przykładem tego typu struktury była Sp. 
z o.o. „Koncern Wiadomości”, w którego skład weszły gazeta „Wiadomości” , wydaw-
nictwo i drukarnia oraz szereg innych pism, takich jak: czasopismo „Ustawa”, pismo 
„Finansowe Wiadomości”, „Tydzień”, „Wiadomości-TV”, „Wiadomości-Ekspertyza” 
i inne. Podstawową rolę w tej strukturze odgrywała sama główna gazeta „Wiadomo-
ści”. Dlatego też otrzymywała największą część dochodu całego koncernu. 

 Proces przechodzenia redakcji prasowych na formę spółek akcyjnych różne-
go typu zaktywizował zjawisko konkurencji na rynku medialnym, a  tym samym 
przyśpieszył procesy koncentracyjne środków masowego przekazu. Duże finansowe 
kompanie oraz banki wykorzystały trudną sytuację rynkową wielu gazet i  czaso-
pism i zaczęły skupować ich akcje, włączając je w swoje struktury. Podobny proces 
zachodził także na rynku telewizyjnym i radiowym14. 

 Najnowszy proces koncentracji mediów masowych w Rosji rozpoczął się wraz 
z nowym wiekiem. Charakteryzuje się dokonaniem ponownego podziału własności 
medialnej w warunkach bezpośredniego lub pośredniego wejścia państwa w biz-
nes medialny. Z jednej strony wielkość i skala państwowych spółek medialnych jest 
obecnie większa. Przykładem na to może być rozwój państwowych spółek mediów 
elektronicznych w postaci Ogólnorosyjskiej Państwowej Kompanii Telewizyjno-Ra-
diowej, państwowych agencji informacyjnych, takich jak ITAR-TASS i  RIA-„No-
wosti”. Inwestycje rządu federalnego w przemyśle medialnym także istotnie wzrosły 
w latach 2000. Za okres 2010-2012 osiągnęły poziom 176 mld rubli (co po ówcze-
snym kursie wynosiło około 6 mld dolarów USA)15. Z drugiej strony zaobserwo-
wano zwiększenie się ilości medialnych kompanii, które aktywnie wykorzystywały 
swoją własność w rosyjskiej ekonomii, tworząc jej biznesowe elity. 

 Sytuacja w biznesie medialnym zmieniła się wraz z pojawieniem się nowych 
segmentów medialnych związanych z wykorzystaniem nowych technologii infor-
macyjnych. Dotyczyło to operatorów telewizji kablowej i satelitarnej, telefonii ko-
mórkowej, dostarczycieli szerokopasmowego Internetu czy wyszukiwarek interne-
towych. Zdecydowana większość firm w tym segmencie miała charakter prywatny, 

13  С.М. Гуревич, Экономика…, s. 44. 
14  Ibidem.
15  В.Л. Иваницкий, Модернизация журналистики: методологический этюд, Изд-Моск. ун-та, 
Москва 2010.
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co do tej pory się nie zmieniło. W  latach 2000 te nowe segmenty medialne stały 
się silnymi i ważnymi czynnikami wzrostu całej rosyjskiej gospodarki. Wpłynęło 
to także na kierunek koncentracji w przemyśle medialnym, czego rezultatem było 
zwiększenie motywacji firm w dążeniu do ich wzmacniania. 

 Podsumowując tę część rozważań, należy stwierdzić, iż w okresie postradziec-
kiej transformacji rosyjskie środki masowego przekazu rozwijały się w nowej eko-
nomicznej sytuacji, charakteryzującej się powstaniem gospodarki rynkowej i roz-
wojem własności prywatnej w mediach masowych. Jednakże trzeba stwierdzić, iż 
rola państwa w gospodarce narodowej jest bezsporna. Także w przemyśle medial-
nym państwo utrzymało znaczącą pozycję jako właściciel bardzo wielu aktywów 
medialnych. Tym samym jest ono ważnym graczem na tym rynku oferującym ofi-
cjalnie lub nieoficjalnie finansową pomoc prywatnym firmom medialnym16. 

 Można stwierdzić, iż procesy rozszerzenia rynku reklamowego i postęp techno-
logiczny doprowadziły do konwergencji mediów oraz rozszerzenia samego rynku 
medialnego. Nastąpiły procesy scalania się mediów masowych z  telekomunikacją 
i sieciami komputerowymi. Te ogólne zjawiska, charakterystyczne dla krajów wy-
soko rozwiniętych, zachodzą także w rosyjskim systemie medialnym. Dlatego też 
przemysł medialny jest istotną częścią całej gospodarki rosyjskiej. Jednakże skala 
rozwoju i znaczenie poszczególnych segmentów medialnych jest różna: 

−	 telekomunikacyjne środki masowego przekazu (przewodowe jak i bezprze-
wodowe) przynoszą w całości największą część dochodów;

−	 wśród tradycyjnych mediów masowych proporcjonalnie najlepsze rezultaty 
finansowe przynosi telewizja jako główny kanał dystrybucji reklamy;

−	 stabilnymi dochodami cechuje się także rynek czasopism, o czym świad-
czy wzrastający popyt na pisma tego typu obserwowany w Rosji od początku XXI 
wieku. 

Charakterystyka koncentracji poszczególnych segmentów 
rosyjskiego systemu medialnego

 Rynek prasowy

Wśród cech szczególnych współczesnego rosyjskiego rynku dzienników można 
wskazać na jego regionalny charakter, trudne ekonomiczne warunki funkcjonowa-
nia i systematyczny spadek zainteresowania rosyjskiego społeczeństwa czytelnictwem 
prasy. Udział ogólnorosyjskich gazet w ogólnym nakładzie tego typu prasy wynosi 35 
proc., regionalnych – 33 proc. i lokalnych 32 proc. Odbiorcy wszystkich ogólnofede-
ralnych gazet wynoszą około 20 proc. rosyjskiego społeczeństwa. Pod tym względem 

16  Е.Л. Вартанова, Постсоветские…, s. 168-169.
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prasa lokalna, w tym wiejska, cieszy się popularnością 40 proc. Rosjan17. W latach 90. 
ubiegłego wieku niedostateczność inwestycji w  wydawniczy i  kolportażowy sektor, 
a także nierównomierny rozwój regionalnych rynków reklamowych doprowadziły do 
trudnej sytuacji ekonomicznej prasy regionalnej i lokalnej. Odbywało się to mimo ofi-
cjalnej lub nieoficjalnej pomocy ze strony władzy administracyjnej dla tych segmen-
tów medialnych. Biznes prasy codziennej charakteryzuje się wieloma nierynkowymi 
cechami, co czyni go mało atrakcyjnym dla biznesowej przedsiębiorczości. Ze wzglę-
du na regionalny charakter i  izolowanie poszczególnych rynków przemysł prasowy 
na tym poziomie nie rozwijał się. Tym tłumaczy się także brak zainteresowania tymi 
rynkami ze strony dużych gazetowo-wydawniczych kompanii o charakterze ogólno-
krajowym. Centralne miejsce na rynku ogólnofedarnych gazet zajmują najbardziej 
znane i o największych nakładach gazety z czasów radzieckich, takie jak: „Komsomol-
skaja Prawda”, „Sowieckij Sport”, „Moskiewskij Komsomoliec”, „Trud” czy „Izwiestia”. 
Niekiedy ich wydawnictwa wchodzą w skład dużych medialnych grup. W szczególnej 
sytuacji znajduje się należąca do państwa „Rossijskaja Gazieta”, której ogólnofedaral-
ny kolportaż jest gwarantowany statusem finansowania z państwowego budżetu. 

Sukces dużych gazetowych kompanii tłumaczy się w dużej mierze ty, że wyko-
rzystują one znajomość wśród społeczeństwa tytułów z czasów radzieckich. Jest to 
jedna z ważniejszych strategii rynkowych. Druga strategia to powstanie kompanii 
medialnej wokół gazety znanej z okresu poprzedniego (na przykład wokół „Kom-
somolskiej Prawdy” czy „Moskiewskiego Komsomolca”). Obecnie na liście najwięk-
szych medialnych kompanii Rosji widnieją tylko dwa przedsiębiorstwa wydające 
gazety codzienne. Można powiedzieć, iż gazetowy przemysł cechuje słaba możli-
wość pozyskiwania inwestorów. Największe pod tym względem przedsiębiorstwa 
takie jak : „Moskiewskij Komsomoliec”, „Rossijska Gazieta”, „Sport-ekspress” czy 
„Kommiersant” nie mogą powiedzieć, iż są przykładem rynkowego sukcesu. Dyna-
mika nakładów także wskazuje, iż sytuacja liderów tego rynku jest stabilna, chociaż 
spadki nakładów są systematyczne od czasu rozpadu Związku Radzieckiego. 

Obecnie rosyjski rynek prasowy jest bardzo złożony niż 20 lat temu. W  przy-
padku wydawanych gazet największym wydawnictwem Rosji jest Dom Wydawni-
czy „Komsomolskaja Prawda”, z  jego najpopularniejszym tytułem „Komsomolskaja 
Prawda”, który ma nakład w dni powszednie i sobotę około 500 tys. egzemplarzy oraz 
2,2 mln egzemplarzy w niedzielnym wydaniu18. Wśród innych przedsiębiorstw należy 
wskazać także na Dom Wydawniczy „Moskiewskij Komsomoliec” należący do Pawła 
Gusiewa. Jest to rzadki przypadek funkcjonowania w  Rosji niezależnego przedsię-
biorstwa w medialnym biznesie. Pozostałe duże przedsiębiorstwa wydające prasę (np. 

17  Российская периодическая печать. Состаяние, тенденции и  перспективы розвития, 
ФАПМК, Москва 2011. www.fapmc.ru.
18  Реестр сертифицированых изданий 2013, http://press-abc.ru/REESTR_CURRENT_2013.pdf. 
Szerzej: Е.Л. Вартанова, Постсоветские…, s. 170-171. 
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Dom Wydawniczy „Kommiersant”) są własnością grup przemysłowych mających 
istotny wpływ na życie społeczeństwa. Cechą charakterystyczną rynku gazetowego 
Rosji jest także brak w tym segmencie kapitału zagranicznego. Kilka projektów w tym 
zakresie w latach 90. XX wieku zakończyło się niepowodzeniem. Rosyjscy badacze 
tłumaczą to faktem małej transparentności tego rynku, a także kryzysem możliwości 
produkcyjnych i kolportażu. Na te dwie ostatnie dziedziny bardzo długo miało mono-
pol państwo, które wyznaczało i dyktowało ceny.  

W rezultacie ogólnorosyjski rynek gazetowy charakteryzuje się niskim poziomem 
koncentracji i praktycznie brakiem dużych, silnych ekonomicznie firm. W ostatnich 
20 latach nie przywrócono w Rosji społecznego znaczenia federalnych gazet. Dlatego 
też duże holdingi medialne lub medialno-przemysłowe grupy nie są zainteresowane 
tym segmentem medialnym. Dotyczy to także państwa, które również nie inwestuje 
w przemysł gazetowy. Dlatego systematycznie spada udział znaczenia gazet na rynku 
reklamowym, co jeszcze bardziej osłabia ich pozycję na rynku medialnym. Zachowa-
nia czytelnicze wśród młodzieży wskazują, iż znaczenie gazet (niezależnie od formy) 
będzie coraz mniejsze.  

W przeciwieństwie do rynku gazetowego sektor czasopism rozwijał się w Rosji 
dość dynamicznie. Dotyczyło to zarówno ilości czasopism, jak i ich globalnego na-
kładu. Szczyt ilości wydawanych pism nastąpił w 2013 roku, kiedy to w Rosji było 
zarejestrowanych 32 278 czasopism. Od tego momentu ich ilość systematycznie spa-
da. Dotyczy to także ich nakładów. O ile bowiem w 2007 roku jednorazowy globalny 
nakład czasopism wyniósł 1,9 mld egzemplarzy, to w 2015 roku, łącznie z nakładem 
globalnym gazet, wyniósł już tylko 2,04 mld egzemplarzy i był mniejszy w stosunku 
do 2012 roku o 900 mln19. Podstawowymi odbiorcami czasopism są mieszkańcy du-
żych, uprzemysłowionych miast, szczególnie Moskwy, gdzie sprzedaje się około 60 
proc. czasopism. Podstawowymi problemami rynku czasopism są:

−	 problemy z kolportażem związane zarówno z prenumeratą, jak i wejściem 
do dużych sieci handlowych; 

−	 bardzo duże zwroty, co utrudnia rzeczywistą statystykę tego segmentu ryn-
ku prasowego. 

Dla biznesu rynek czasopism jest bardziej atrakcyjny niż gazet ze względu na 
większe dochody z reklamy, tańszy kolportaż i mniejsze zależności sprzedaży pism 
od ich periodyczności. Ze względu na różnorodność oferowanej tematyki czaso-
pisma wzbudzają zainteresowanie bardzo różnych grup odbiorców, co powoduje 
większe zainteresowanie inwestorów. Na tym rynku do czasu wprowadzenia ustawy 
z października 2014 roku o ograniczeniu udziału kapitału zagranicznego w mediach 
rosyjskich do 20 proc. (od 1 stycznia 2016 roku) dominował wyraźnie kapitał za-
graniczny. W 2015 roku wśród 10 największych domów wydawniczych wydających 

19  A. Bykov, Modern Russian media: current problems and developments, „Rocznik Prasoznawczy” 
2016, s. 109-110; Е.Л. Вартанова, Постсоветские…, s. 172.



90 ROCZNIK PRASOZNAWCZY. ROK XII

czasopisma znajdowało się pięć zagranicznych wydawnictw, w tym trzy zajmowało 
pierwsze miejsca. Do największego audytorium Rosjan docierały czasopism takich 
wydawnictw jak: Burda (23,4 proc.), Hearst Shkulew Media (18,9 proc.) czy Sano-
ma Independent Media (15,0 proc.). Największe wydawnictwo o kapitale rosyjskim 
7 Dniej docierało do 11,0 proc. Rosjan, a 20. w tym zestawieniu Dom Wydawniczy 
„Komsomolskaja Prawda” jedynie do 1,6 proc. Rosjan20. Nieco inaczej wyglądała 
sytuacja na rynku moskiewskim, gdzie Dom Wydawniczy 7 Dniej (24,5 proc.) tylko 
nieznacznie ustępował Wydawnictwu Burda (29,2 proc.), chociaż 4 następne pozy-
cje zajmowały zagraniczne wydawnictwa. Ważnymi cechami rynku czasopism były: 

−	 jawny udział (przynajmniej do stycznia 2016 roku) kapitału zagranicznego; 
−	 duża popularność czasopism poświęconych programowi telewizyjnemu; 
−	 dominacja czasopism kobiecych, męskich oraz poświęconych życiu co-

dziennemu w różnych aspektach; 
−	 stosunkowo słaba popularność tygodników politycznych21.
 Podsumowując, można stwierdzić, iż rosyjski rynek prasowy cechuje struktura 

zdywersyfikowanego oligopolu. Jest on podzielony pomiędzy 25 domów wydaw-
niczych, przy czym szacuje się, iż w Rosji funkcjonuje 50 medialnych koncernów 
mających federalne znaczenie22. Do tego należy także doliczyć ponad 30 holdingów 
mających znaczenie regionalne lub międzyregionalne, takie jak: holding „Wiad-
mosti-Media”, Dom Wydawniczy „Prowincja”, holding „ATK-Media”, holding „To-
miks”, Media-holding „Uralskij Raboczij” czy Holding „Twer-Media”23.

 Rynek telewizji, radia i Internetu

 Telewizyjny rynek Rosji charakteryzuje dominacja państwa zarówno na pozio-
mie ogólnokrajowym, jak i regionalnym. Współczesny rosyjski przemysł telewizyj-
ny tworzy przede wszystkim 20 ogólnodostępnych kanałów, które można podzielić 
na trzy duże grupy: 

−	 pierwszy poziom – 3  ogólnonarodowe, federalne, uniwersalne kanały 
o różnej formie własności. „Pierwyj kanał” należy do państwa i prywatnych akcjo-
nariuszy; państwowy kanał „Rossija 1” i kanał NTW będący własnością prywatną. 
Ten ostatni należy do koncernu „Gasprom-Media”, który jest kontrolowany przez 
państwo. Każdy z nich dociera potencjalnie do 95 proc. społeczeństwa; 

−	 drugi poziom – 3 federalne sieci telewizyjne, takie jak „REN TW” o charak-
terze uniwersalnym oraz 2 sieci rozrywkowe: STS i TNT; 

20  Federal Agency on Press and Mass Communications (FAPMC). (2016). Russian periodicals. Status, 
Trends and Development Prospects. Report. Moscow 2016, p. 56-60, http://www.fapmc.ru/rospechat/
activities/reports/2016/pechat.html.
21  Е.Л. Вартанова, Постсоветские…, s. 173.
22  Основы медиабизнеса, под редакцией Е.Л. Вартановой, Аспект Пресс, Москва 2009, с. 173-174.
23  А. Мухин, Медиа…, с. 231-277.
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−	 trzeci poziom – pozostałe bezpłatne kanały z przewagą specjalistycznych, 
takich jak: państwowe uniwersalne kanały: „Rossija 2” i  „Rossija Kultura”, „TW 
Cientr”, uniwersalny regionalny „Piatyj kanał”, rozrywkowy kanał „Damasznij”, 
MTV, „Kanał JU”, „TV 3”, „Pieriec”, Disney, „Zwiezda”, „Rossija 24”, „2x2” i „Mir”. 

 Regionalny telewizyjny rynek rozwija się w zależności od stanu gospodarczego 
danego regionu. Najbogatsze regiony dysponują całą gamą kanałów telewizyjnych. 
Tylko w 10-u na 85 podmiotów federacji brak jest prywatnych kanałów telewizyjnych. 
Wiele regionalnych kanałów telewizyjnych zależy od moskiewskich, federalnych sieci 
telewizyjnych. Wynika to z faktu, iż produkcja telewizyjna jest bardzo droga. Regio-
nalne telewizje tworzą także wspólne firmy producenckie. Dlatego też w 2010 roku 
tylko 10 proc. z około 700 regionalnych kanałów miało wyłącznie własny program. 
Pozostałe większość swojego programu pozyskiwało od moskiewskich partnerów. 

 Dominującą pozycję na rosyjskim rynku telewizyjnym zajmuje tzw. „duża trój-
ka”. Tworzą ją: 

•	 „Ogólnorosyjska państwowa telewizyjno-radiowa kompania (WGTRK) – 
kontroluje ona kanały: „, „Kultura”, „Sport”, :Wiesti”, „RTR-Płaneta”, „Sport-Płaneta”, 
„Bibigon” , 89 regionalnych telewizyjno-radiowych kompanii (GTRK), kompanie ra-
diowe: „Radio Rossii”, „Majak”, „Kultura”, „Wiesti-FM” i kanał internetowy „Rossija”;

•	 „Gazprom-Media” – kontroluje kompanie telewizyjne NTW, TNT, „NTW-
-Mir”, „NTW-Plus”, dom wydawniczy „Siem Dniej”, gazety „Izwiestia”, „Tribuna”, 
„Czs Pik”, kompanie radiowe „Echo Moskwy”, „Siti-FM”, „Popsa”, „Nekst”, „Relaks-
-FM”, „Dietskoje Radio”, firmę kinową „NTW-Kino”, agencję reklamową „NTW-
-Media”, kina „Oktiabr” i „Kristall-Palas”; 

•	 „Prof-Media” – kontroluje domy wydawnicze „Afisza” i  „W2W-Media”, 
kompanie radiowe „Awtoradio”, „Awtoradio-Sankt-Petersburg”, „Jumor-FM”, 
„NRJ”, „Ałła”, kompanie telewizyjne TW-3, „2x2”, „Rambler-TV”, „MTV-Rossija”, 
„VN1-Rossija”, kompanię kinową „Cientral Partierszip”, sieć kin „Sinema Park”, por-
tal internetowy „Rambler”. 

 Statystyka wskazuje, iż koncentracja środków masowego przekazu sprzyja 
ogólnemu rozszerzeniu rosyjskiego przemysłu medialnego, aktywizuje jego rozwój 
w każdym segmencie. Powstanie nowych, dużych struktur medialnych po pierw-
sze odpowiada celom akumulowania i  optymalizacji rozdziału dużych strumieni 
finansowych, które są niezbędne do realizacji projektów inwestycyjnych. Po drugie, 
szerokie dotarcie do audytoriów medialnych zwiększa atrakcyjność mediów dla re-
klamodawców. Po trzecie, jednoczy się w  jednej strukturze ekonomiczne funkcje 
produkcji i dostarczania informacyjnego i reklamowego produktu24 .

 W segmencie bezpośredniego nadawania satelitarnego dominują dwie kompa-
nie – „NTW-Plus” oraz „Nacionalna sputnikowa kompania”. Pierwsza z nich nadaje 

24  Основы…, s. 163-164. 
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od 1998 roku, druga pojawiła się na rynku w 2005 roku, funkcjonując obecnie pod 
nazwą „Trikolor TW” i przekazuje pakiet kanałów na europejską część Rosji przez 
satelitę Eutelsat W4. Funkcjonują także w Rosji operatorzy platform cyfrowych za-
równo kablowej, jak i satelitarnej telewizji. Ich łączny rynek oceniano w 2010 roku 
na 1,2 mld dolarów USA. Oferują oni bardzo wiele kanałów, z których 55 proc. to 
kanały zagraniczne, 26 proc. to zagraniczne kanały w języku rosyjskim i 19 proc. to 
kanały rosyjskie. Wśród Rosjan największą popularnością cieszą się kanały rozryw-
kowe (25 proc.), oświatowe (20 proc.), filmowe (13 proc.), sportowe i muzyczne (po 
11 proc.), informacyjne (9 proc.) oraz dla dzieci (8 proc.)25.

 W  okresie transformacji zaobserwowano także pozytywną dynamikę rozwoju 
rosyjskiego rynku radiowego. Jego strukturę tworzą zarówno ogólnonarodowe sieci, 
jak i lokalne radiostacje. Zaczął on wyraźnie się rozwijać od połowy lat. 90. ubiegłego 
wieku, kiedy w całej Rosji zaczęły powstawać lokalne stacje radiowe nadające na czę-
stotliwości FM. Stary system zaczął tracić na znaczeniu ze względu na dużą konku-
rencję, zwłaszcza w dużych miastach, jak i starzejący się sprzęt nadawczo-odbiorczy. 
Główni gracze na rynku radiowym to kilkadziesiąt centralnych rozgłośni, nadających 
na terenie całego kraju za pośrednictwem własnych sieci. Rozwój regionalnego rynku 
radiowego odbywa się przede wszystkim poprzez włącznie lokalnych stacji do istnie-
jących już ogólnorosyjskich sieci. Ich ilość ocenia się na 40. „Wielka trójka” właścicieli 
to: „Jewropejska mediagrupa”, „Wieszczatelnaja Korporacja Prof.-Media” (WKPM) 
i holding „Russkaja Media Gruppa” (RMG)26. Kompanie te nie mają zasadniczo in-
teresów w drugich sektorach medialnych, chociaż WKPM jest w strukturze jednego 
z największych rosyjskich koncernów „Prof.-Media”. W rynku radiowym, podobnie 
jak i telewizyjnym, praktycznie nie uczestniczą zagraniczni właściciele. Ta tendencja 
została wzmocniona w 2011 roku, kiedy to „Jewropejska mediagrupa”, należąca do 
francuskiej grupy medialnej Lagardere, została sprzedana rosyjskiemu „Sibirskomu 
Diełowemu Sojuzu”. Państwo uczestniczy w rynku radiowym bezpośrednio poprzez 
„Radio Rossii”, „Majak”, UFM, „Kultura”, „Wiesti”, „Gołos Rossii”, które są w struktu-
rze „WGTRK” oraz pośrednio przez „Echo Moskwy”, które jest własnością prywatne-
go holdingu „Gasprom-Media”, który należy do państwowego koncernu „Gasprom”. 
Nie gwarantuje mu to jednakże dominującej pozycji na rynku. Przeciwnie, na rynku 
radiowym osiąganie zysków przez prywatne sieci czy radiostacje jest oczywiste. Me-
nadżerowie tego segmentu medialnego, w odróżnieniu od telewizji, są w mniejszym 
stopniu uwarunkowani politycznymi interesami. 

 Rosyjski rynek internetowy rozwija się wraz rozwojem samego Interentu. W 2010 
roku szacowano, iż sieć była dostępna dla 50 mln Rosjan, co stanowiło nieco powyżej 
40 proc. społeczeństwa. Obecnie wskaźnik ten zbliża się do 70 proc. Jego znaczenie, 

25  Е.Л. Вартанова, Постсоветские…, s. 176-177. 
26  Радио в России в 2011 году. Состаяние, тенденции и перспективы развития, Москва 2012, 
c. 36-38, www.fapmc.ru.
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według ekspertów, będzie się zwiększać wraz z rozwojem szerokopasmowego Inter-
netu nie tylko w dużych miastach, ale na terenie całej Rosji. Dlatego nie dziwi fakt, iż 
największe firmy telekomunikacyjne: „MTC/Komstar”, „Cientrtieliekom”, „Wympieł-
kom” czy „Akado” są aktywne w tym segmencie zarówno w Rosji, jak i za granicą. 
Trzeba jednak stwierdzić, iż pełny obraz dostarczycieli różnych form Internetu jest 
bardzo trudny ze względu na małą przejrzystość własnościową tego rynku. 

 W ostatnim okresie bardzo szybko rozwija się na rynku telekomunikacyjnym, 
segment wyszukiwarek internetowych. Najbardziej wśród Rosjan popularny jest 
system „Jandex” (65 proc. w  2010 roku), następnie Google (23 proc.), „Mejl.ru” 
(8 proc.) i „Rambler (1,5 proc.). Wszystkie wyszukiwarki, oprócz Google, są dzie-
łem rosyjskiego przemysłu medialnego. System „Jandex” według rosyjskich źródeł 
w 2010 roku zajmował 5. pozycję jako globalna wyszukiwarka. Funkcjonuje przede 
wszystkim na rosyjskim rynku, chociaż jest także popularny na Ukrainie, w  Ka-
zachstanie, Turcji i na Białorusi27.

 Na zakończenie naszych rozważań chciałbym wskazać kilka tendencji w sfe-
rze własności medialnej w Rosji. Po pierwsze, zmniejszenie roli komercyjnego, nie 
medialnego, oraz zwiększenie roli mieszanego kapitału (państwowo-prywatnego, 
medialnego-niemedialnego). Po drugie, nastąpiło wzmocnienie koncernów me-
dialnych oraz udział kapitału niemedialnego z takich branż jak finanse, przemysł 
wydobywczy czy metalurgia. Po trzecie, kapitał na rynku medialnym ma charakter 
przede wszystkim rosyjski, dotyczy to także rynku czasopism od 2016 roku, gdy 
wprowadzono ograniczenie udziału zagranicznego kapitału do 20 proc. Po czwarte, 
wejście zagranicznego kapitału na rosyjski runek medialny obserwowano od po-
czątku lat 2000. Podstawową strategią tych firm była adaptacja na rynku rosyjskim 
tych czasopism, które osiągnęły sukces na innych rynkach. Po piąte, koncentracja 
w  rosyjskim przemyśle medialnym jest jednym z  podstawowych procesów decy-
dujących o  jego rozwoju. Po szóste, cechą specyficzną rosyjskiej koncentracji jest 
dominacja jej diagonalnej i krzyżowej strategii rozwoju. Chociaż na rynkach regio-
nalnych spotkać można także wertykalną jej odmianę. 

 Trzeba także stwierdzić, iż mimo aktywnie rozwijających się procesów kon-
centracyjnych w rosyjskim przemyśle medialnym, dużą trudnością jest ich charak-
terystyka. Wciąż bowiem problemem jest jego mała przejrzystość, brak otwartości 
struktur i relacji między różnymi formami własności28.

27  Е.Л. Вартанова, Постсоветские…, s. 179-182.
28 Tamże, s. 182-189; Основы…, s. 186-188; СМИ в  меняющейся России, под редакцией Е.Л. 
Вартановой, Аспект Пресс, Москва 2010, с. 93-94.
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MEDIA CONCENTRATION IN RUSSIAN FEDERATION: 
THEMATIC OUTLINE

SUMMARY
In this article the author focuses on the beginnings of media concentration of Russian me-
dia market. First,he characterizes the legal basis of current media concentration process in 
Russia. Second, he describes stages as well as organizational and legal forms of the media 
industry in the country. By putting emphasis on detailed characteristics of concentration 
processes in different segments of media (printed press, TV, radio, internet), he identifies 
their specific features.

KEYWORDS: media market, media concentration, media law, Russia, mass media 



Eugenia E. Kornilova1 

Media rosyjskie w okresie kampanii                                                                                                                                         
                          przed wyborami prezydenckimi

STRESZCZENIE  W  artykule została przeanalizowana działalność mediów masowych, 
a szczególnie telewizji oraz mediów internetowych w okresie przedwyborczym i czasie sa-
mych wyborów prezydenckich w Federacji Rosyjskiej w 2018 roku. Zaprezentowano wy-
niki sondażu elektoratu, przyjrzano się warunkom, w  jakich prowadzone były kampanie 
wyborcze kandydatów na prezydenta w mediach masowych oraz metodom współpracy ze 
środkami masowego komunikowania.

SŁOWA KLUCZOWE: media, telewizja, wydania internetowe, strony internetowe, wybory 
prezydenckie

Okres kampanii przedwyborczej to zawsze czas aktywnej działalności środków 
masowego komunikowania. Media rosyjskie nie są w tym względzie wyjątkiem.

Zgodnie z prawem Federacji Rosyjskiej wyścig wyborczy rozpoczyna się na 90-
100 dni przed dniem wyborów. W  związku z  tym początek kampanii wyborczej 
przed wyborami prezydenckimi w 2018 roku przypadł na okres od 7 do 17 grudnia 
2017 roku. W tym okresie miało miejsce oficjalne wyznaczenie przez Radę Federa-
cji daty wyborów prezydenckich. Po oficjalnym ogłoszeniu wyborów przewiduje się 
5 dni na opublikowanie owej decyzji w mediach masowych. Promocja kandydatów 
rozpoczyna się po oficjalnym opublikowaniu decyzji o wyznaczeniu terminu wy-
borów. Po tym partie mają nie więcej niż 25 dni na promocję swoich kandydatów, 
a kandydaci niezależni – 20 dni. 

Tajemnicę zachowywano do ostatnich dni: nie było wiadomo, kto będzie preten-
dować na stanowisko głowy państwa. Jednocześnie badania rosyjskiej niepaństwo-
wej kompanii analitycznej Levada-Center pokazywały, że duża część wyborców jest 
gotowa oddać swój głos na obecnego prezydenta już na początku kampanii, a oko-
ło jedna trzecia obywateli utrzymywała, że nie planuje brać udziału w wyborach2. 
Aby potwierdzić tę tendencję, sekretarz prezydenta Dmitrij Pieskow ogłosił, że nie 

1  Prof. dr hab.; Katedra Technologii Komunikacyjnych i Relacji z Otoczeniem, Państwowy Uniwersytet 
Ekonomiczny w Sankt-Petersburgu, Rosja.
2  Kiedy rozpoczyna się kampania wyborcza przed wyborami prezydenckimi (źródło elektroniczne), 
http://2018god.net/kogda-nachnetsya-predvybornaya-kampaniya-prezidenta-rf-2018/ [dostęp: 2.05.2018].
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będzie prowadzona żadna kampania wyborcza, a Kreml pracuje w zwykłym try-
bie. Niewykluczone było, że walka wyborcza Putina będzie prowadzona zgodnie 
ze starym scenariuszem. Faktycznie, żeby zdobyć głosy wyborców, Władimir Putin 
nie musiał dokładać szczególnych starań, ponieważ w ostatnich dwóch latach jego 
notowania zdecydowanie wzrosły3.

Jednak media zauważają, że kampania prezydencka rozpoczęła się jeszcze latem 
2017 roku, kiedy miały miejsce „Połączenie na żywo”, następnie „Dziecięce połącze-
nie na żywo”, później podobne połączenia z uczniami, następnie spotkania prezy-
denta z młodzieżą zaczęły być organizowane regularnie, ponieważ problemy mło-
dzieży zostały włączone do listy ważnych kwestii polityki państwowej 2018 roku. 

„Bezpośrednie połączenie z  prezydentem” stało się normalną formą kontaktu 
W.W. Putina z narodem przez media. W trakcie całego okresu kierowania państwem 
przeprowadził on już 15 takich spotkań. W trakcie audycji na żywo prezydent odpo-
wiada na pytania obywateli, transmisja jest prowadzona przez znanych dziennikarzy 
ogólnokrajowych kanałów, w studiu są obecni kierownicy i korespondenci rosyjskich 
i  zagranicznych mediów, aktywiści obywatelscy, przedstawiciele biznesu, edukacji, 
przedsiębiorstw przemysłowych i  inni, a bezpośrednie połączenia z różnymi regio-
nami kraju pozwalają przyłączyć się do rozmowy emerytom, studentom, rodzinom 
wielodzietnym i  innym problematycznym kategoriom obywateli. 15 czerwca 2017 
roku „Bezpośrednie połączenie” trwało cztery godziny, ale rekord z  roku 2013 nie 
został pobity (wtedy w ciągu 4 godzin i 47 minut głowa państwa odpowiedziała na 
68 odwołań). W programie zawsze znajdują się aktualne kwestie polityki wewnętrz-
nej i międzynarodowej, ekonomii, kultury, poruszane są zagadnienia ekologii, sank-
cji, medycyny, kształcenia, problemy społeczne i materialne, relacje z USA, Europą 
i Ukrainą. Ostatnim razem Putin wyznał, że po raz drugi został dziadkiem. 

W  związku z  tym, że ostatnie dwa dziesięciolecia w  Rosji minęły jako epoka 
prezydenta Władimira Putina, a na całym świecie jako epoka rozwiniętych techno-
logii (Internetu), w przeddzień kolejnych wyborów prezydenta Federacji Rosyjskiej 
przeprowadzono badanie empiryczne, ukierunkowane na odpowiedź na dwa pod-
stawowe pytania:

1. Czy rzeczywiście prezydent Putin jest obecnie najwyżej notowanym polity-
kiem dla rosyjskich wyborców?

2. Czy naprawdę Internet zrzucił telewizję z piedestału najbardziej popularne-
go i wpływowego środka masowego komunikowania?

Jeśli zadalibyśmy te pytania 20 lat temu, to uzyskalibyśmy jednoznacznie negatyw-
ne odpowiedzi na oba: w roku 1998 nikt nie mógł odpowiedzieć na pytanie „Who is 
mr. Putin?”, a telewizja niepodzielnie rządziła umysłami całego społeczeństwa.

3  Kampania wyborcza Wladimira Putina/ PUTIN INFO (źródło elektroniczne), http://putininfo.
com/8339068-predvybornaya-kampaniya-vladimira-putina/ [dostęp: 7.03.2018].



MEDIA ROSYJSKIE W OKRESIE KAMPANII PRZED WYBORAMI... 97

Oczywisty jest również fakt, że rola mediów w trakcie kampanii wyborczych jest 
nie do przecenienia. Pod koniec lat 90. XX wieku dokładnie śledzono zależność mię-
dzy liczbą ekspozycji kandydata na prezydenta na ekranie telewizyjnym i liczbą głosów 
oddanych na niego przez głosujących. Oczywiście, w roku 1998 mało kto w ogóle wie-
dział o Internecie, a zgodnie ze statystykami już 5 lat później, w roku 2003, z Internetu 
korzystała prawie czwarta część młodych ludzi do 25. roku życia, a wśród starszych 
wiekowo – prawie nikt (5-10%, im starsi, tym rozpowszechnienie Internetu mniej-
sze). Brak dostępu do globalnej sieci świadczy o tym, że głównym źródłem informacji 
była telewizja. Była ona najpotężniejszym kanałem wpływu i  „wygrywała” wybory. 
Putina w roku 1998 nikt nie znał, przeszedł on wówczas jedynie na stanowisko dyrek-
tora FSB4 z pionu mera Sankt-Petersburga. Dziś, zgodnie z danym Wszechrosyjskiego 
Centrum Badania Opinii Publicznej, wszystkich użytkowników, którzy logują się do 
sieci nie rzadziej niż raz w miesiącu, jest 70% Rosjan powyżej 18. roku życia, co daje 
81,8 mln. osób. Codziennie z Internetu korzysta 60%, czyli 70,4 mln osób5. 

Hipoteza badania empirycznego polega na stwierdzeniu, że w badanym okresie 
sytuacja zmieniła się i odpowiedzi na oba wyżej postawione pytania będą pozytywne. 

Obok dwóch głównych pytań zadano respondentom również inne, dotyczące 
zaufania do mediów, preferencji politycznych i wyboru kanału informacyjnego. Re-
prezentatywność próby została oparta na doborze wieku i płci respondentów, wśród 
których równą reprezentację uzyskały cztery pokolenia Rosjan: od 20. do 60. roku 
życia, mężczyźni i kobiety, z miast centralnych i prowincjonalnych, o różnym statu-
sie społecznym. Sondaż dotyczył przede wszystkim miejskiej, wykształconej części 
ludności, która stanowi zresztą obecnie we współczesnej Rosji większość. Zgodnie 
z danymi Federalnego Biura Statystyki Krajowej w 2017 roku 56% ludzi w wieku od 
25 do 64 lat miało minimum zawodowe wykształcenie6. 

Poglądy polityczne w próbie były reprezentowane przede wszystkim przez umiar-
kowanych demokratów, konserwatystów i liberałów (po około 25% z każdej grupy), 
pojawili się także komuniści oraz osoby o nieokreślonych poglądach (po 7%). 

W badaniu na pytanie o najpopularniejszego rosyjskiego polityka 40% wskazało 
obecnego prezydenta Wladimira Putina, co dało mu automatycznie pierwsze miej-
sce pod względem popularności ze sporym dystansem do pozostałych. Pewną licz-
bę głosów, od 5 do 8%, uzyskali pozostali kandydaci na prezydenta: liberał K. Sob-
czak, komunista P. Grudinin i lider partii LDPR W. Żyrinowski. Dla porównania, 
w roku 2000 Putin uzyskał 54% głosów, komunista Ziuganow 29%, a Żyrinowski 
– 3%. W roku 2004 Putin uzyskał 71% głosów, kandydat komunistów Hartionow – 
14%, a Żyrinowski nie uczestniczył w wyborach. Jak widzimy, Putin był najbardziej 

4  Federalnej Służby Bezpieczeństwa – przyp. tłum.
5  Liczba użytkowników Internetu w Rosji//Internet w Rosji i na świecie (źródło elektroniczne), http://
www.bizhit.ru/index/users_count/0-151 [dostęp: 7.03.2018].
6  http://www.gks.ru/.
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popularnym kandydatem od początku swojego panowania i  w miarę upływu lat 
tylko zyskiwał popularność. Komuniści i Żyrinowski popularność tracili.

Główny blok pytań został poświęcony problematyce wyboru najbardziej popu-
larnego medium masowego: telewizji, Internetu lub radia. Najmniejszą popularno-
ścią cieszy się radio – 71% ankietowanych osób go nie słucha, a 50% słuchających 
to ludzie młodzi, od 20. do 30. roku życia, którzy korzystają z niego jako źródła 
rozrywki i dla słuchania muzyki. 40% respondentów nie ogląda telewizji a ci, którzy 
oglądają, najchętniej wybierają ogólnorosyjskie kanały „Pierwszy” i  Rosja-1”. 4% 
badanych w ogóle nie interesuje się wiadomościami (należą oni do grupy wiekowej 
20-30 lat), pozostałe kategorie badanych czerpią informacje o bieżących wydarze-
niach z różną regularnością: kilka razy dziennie – 17%, raz dziennie – 52%, raz na 
dwa-trzy dni – 18%, kilka razy w miesiącu – 9%. Należy zauważyć, że im starsi są 
ludzie, tym bardziej interesują się polityką. Połowa respondentów w wieku 40-60 lat 
ogląda informacje przynajmniej raz dziennie.

Ankieta zawierała również wykaz tego, co według autorów badania może mę-
czyć widzów we współczesnej telewizji: reklama, polityczne talk-show, informacje 
kryminalne, programy humorystyczne, społeczne talk-show o  tematyce skanda-
licznej, propaganda, seriale niskiej jakości, informacje z życia gwiazd, reality-show 
i  inne. Każdy z  respondentów wskazywał przynajmniej 5  elementów, dzięki cze-
mu ten rozdział ankiety uzyskał największy poziom zwrotów i reakcji, co świadczy 
o braku zadowolenia widzów z agendy telewizyjnej.

64% ankietowanych uważa, że serwisy informacyjne manipulują ich opiniami 
w takim czy innym stopniu, jednak nadal je oglądają. Wśród tych, którzy uważa-
ją, że jest na nich wywierany wpływ, znajdują się przede wszystkim ludzie młodzi 
z pierwszej kategorii wiekowej (20-30 lat). 

Tymczasowa Komisja Rady Federacji Rosyjskiej ds. Obrony Suwerenności Na-
rodowej wskazała 12 mediów, które według opinii senatorów wtrącały się do wybo-
rów prezydenckich w Rosji w roku 2018: „Rosyjskie Biuro BBC”, „Głos Ameryki”, 
„Radio Wolność”, „Meduza”, „Echo Kaukazu” i inne. Analiza działalności tych me-
diów w okresie kampanii przed wyborami prezydenckimi pozwoliła na określenie 
symptomów „nierównomiernego przedstawiania działalności kandydatów oraz we-
zwania do wyborców, aby ignorowali wybory”7.

Badacze przewidują, że owe media mogą zasilić listę agentów innych krajów, 
o ile się jeszcze na niej nie znajdują. W grudniu 2017 roku na poziomie prawodaw-
czym 9 mediów zostało pozbawionych możliwości działania przy Radzie Federacji 
Rosyjskiej w odpowiedzi na nękanie mediów rosyjskich w Ameryce.

Poza tym w  Radzie Federacji w  kwietniu 2018 roku określono 10 kierunków 

7  Rada Federacji wskazała 12 mediów, które próbowały się wtrącać do wyborów prezydenckich 
w FR (źródło elektroniczne), https://www.newsru.com/russia/13apr2018/sovfed10smi.html [dostęp: 
19.04.2018].
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zagranicznego interweniowania w rosyjskich wyborach prezydenckich, wśród któ-
rych znalazło się prowadzenie sondaży, finansowanych z zagranicy, próby narzu-
cenia kandydatów, którzy zgodnie z obowiązującymi przepisami nie mogą kandy-
dować, „uniemożliwianie głosowania dziesiątkom tysięcy obywateli na terytorium 
Ukrainy”, przebywających za granicą, ataki cybernetyczne itd.

Respondenci naszego badania otrzymali wykaz kanałów telewizyjnych, który 
zawierał zarówno kanały prorządowe, jak również te o liberalnym nachyleniu, aby 
możliwe było wskazanie preferencji. Uczyniono to przede wszystkim po to, żeby 
poznać nastawienie ludzi do telewizji państwowej, która w ostatnim czasie podlega 
krytyce za rozpowszechnianie propagandy, liczne polityczne talk-show i rzekomo 
stronniczy sposób prezentowania wiadomości. Jednak takie stacje telewizyjne jak 
„RBK”, „Deszcz”, „Euronews”, które mogą w otwartym dostępie dostarczać Rosja-
nom odmienne od interpretacji telewizji państwowej informacje, nie cieszą się dużą 
popularnością. Szuka w nich informacji mniej niż 20% oglądających telewizję i, co 
najważniejsze, czynią to nieregularnie, „od czasu do czasu”. Podobnie rzecz ma się 
z tak zwanymi „alternatywnymi” rozgłośniami radiowymi („Echo Moskwy”) i zaso-
bami internetowymi („Meduza”).

Na przykład kompania telewizyjna „Deszcz” istnieje na rosyjskim rynku me-
dialnym 8 lat. Przez pewien czas była dostępna w pakiecie operatorów kablowych, 
składającym się z około 60-70 kanałów, jednak od około dwóch lat kanał można 
oglądać tylko w Internecie na podstawie opłaty abonamentowej. Kanał ma obecnie 
75 tysięcy abonentów, co jak na skalę Rosji nie stanowi oczywiście dużej publicz-
ności. Kanał ten często jest oskarżany o  tendencyjność prezentowania informacji 
i prozachodnią optykę niektórych prowadzących. W dniu wyborów „Deszcz” nada-
wał na żywo, otworzył bezpłatny dostęp, w studiu pojawiali się analitycy, politolo-
dzy, znani działacze, komentowano kampanię wyborczą, prezentowano rozmaite 
punkty widzenia, korespondenci kanału byli w różnych regionach kraju i prowa-
dzili relacje z  różnych okręgów wyborczych, starając się przedstawić obiektywny 
obraz procesów wyborczych, upubliczniając naruszenia. Gdzieś zauważono auto-
busy, które przywoziły do lokali wyborczych pracowników fabryk i uczniów szkół 
wojskowych, nieakredytowanych dziennikarzy „Deszczu” nie wpuszczono do lokali 
wyborczych w Sewastopolu (Krym), za to w Republice Czeczeńskiej nakarmiono 
i napojono ich na cześć Święta Wyborów, które było tam hucznie obchodzone.

Wnioski, jakie wyciągnęli nie tylko korespondenci mediów alternatywnych, 
sprowadzają się do tego, że wysokie notowania Putina pozwoliły mu na uczciwe wy-
granie wyborów. Na przykład na Krymie, w Dagestanie czy Kabardyno-Bałkarii aż 
90% głosów mieszkańcy oddali na urzędującego prezydenta. Najniższa frekwencja 
była w wielkich miastach Rosji, co prawdopodobnie związane jest z wysokim pozio-
mem krytyki mieszkańców megapolis. Opozycja wzywała do ignorowania wyborów, 
szczególnie po tym, jak lider opozycji A. Nawalny nie przeszedł procedury rejestra-
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cji swojej kandydatury w związku z nieprzedawnionym wyrokiem sądowym. Jednak 
ta inicjatywa ewidentnie się nie udała, ponieważ głównym, „rdzennym” elektoratem 
prezydenta W. Putina są ludzie w średnim i starszym wieku, nieoczekujący żadnych 
przemian, a również ci, którzy pracują w państwowych przedsiębiorstwach. Zwo-
lennicy Putina aktywizowali się i wsparli swojego kandydata, przychodząc do lokali 
wyborczych, a opozycja okazała się chaotyczna i nie uzyskała żadnego znaczącego 
wyniku. Wysoka frekwencja w wyborach 2018 roku również jest konsekwencją bez-
precedensowej co do skali i  intensywności kampanii ukierunkowanej na przycią-
gnięcie obywateli na wybory (od masowych kampanii w  mediach, powiadomień 
SMS, reklamy w transporcie publicznym, a nawet w sieciach handlowych, do prze-
prowadzenia jednocześnie z wyborami lokalnych sondaży i referendów). 

Przed wyborami prezydenckimi kandydaci i ich sztaby wykorzystują największą 
ilość metod autoreklamy w mediach masowych w celu przyciągnięcia uwagi i infor-
mowania o swojej działalności. I tak, na potrzeby agitacji wykorzystuje się:

−	 media drukowane. W  gazetach publikuje się obietnice kandydata, które 
powinien on spełnić, jeśli jego kandydatura zwycięży w walce o urząd prezydenta. 
Najczęściej tematyka poszczególnych wydawnictw drukowanych nie jest w żaden 
sposób związana z polityką, ponieważ agitacja jest kierowana nie tylko do osób in-
teresujących się polityką, ale również do ludzi, którym jest ona obojętna; 

−	 w telewizji transmituje się filmy agitacyjne, to znaczy reklamę polityczną. 
Każdy kandydat posiada swój spot reklamowy, który maksymalnie odzwierciedla 
istotę jego kampanii wyborczej oraz zamiary;

−	 materiały audio transmitowane w radiu – kolejny sposób agitowania ludno-
ści. Człowiek może odsłuchiwać mowy kandydata w czasie podróży samochodem 
i w domu;

−	 rozpowszechnianie drukowanych materiałów agitacyjnych – to rodzaj re-
klamy politycznej, zamieszczanej na ulotkach, w broszurach, na plakatach, kalenda-
rzach, czasopismach itd. Materiały reklamowe są zazwyczaj rozdawane w miejscach 
z dużymi skupiskami ludzi – niedaleko metra, pod centrami handlowo-rozrywko-
wymi, na rynkach, w pobliżu uczelni wyższych, dużych zakładów pracy itd;

−	 spotkania, które są organizowane z wyborcami lub imprezy, w których bie-
rze udział kandydat, również są nagłaśniane w mediach masowych. Na przykład 
dobrze znana ludności kraju metoda to wyświadczenie pomocy osobom określonej 
kategorii lub przedsiębiorstwom, różnego rodzaju organizacjom, aby w konsekwen-
cji osoby te oddały swój głos na danego kandydata.

Kandydaci używali wszystkich wymienionych sposobów. Jednak zdaniem eks-
pertów politologów mieli oni trudności w przyciągnięciu uwagi ludności, ponieważ, 
po pierwsze, w ostatnich czasach zainteresowanie polityką zauważalnie spadło. Po 
drugie, kandydat Partii Komunistycznej P. Grudinin, choć mógł zapewnić sobie sta-
tus głównego kandydata opozycyjnego, wykorzystał potencjał owego statusu zdecy-
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dowanie nie w pełnej mierze. Skojarzenie obrazu biznesmena i tradycyjnej retoryki 
komunistycznej (nasilone bezpośrednim nawiązaniem do doświadczeń Stalina) 
doprowadziło zarówno do utraty części elektoratu komunistycznego, jak i niemoż-
ności rozszerzenia publiczności kosztem opozycyjnych warstw władz miejskich. 
Kampania W.W. Żyrinowskiego tym razem nie wyróżniała się wyraźnymi chwy-
tami i praktycznie nie posiadała regionalnego elementu, czego skutkiem stało się 
„stłumienie” poparcia dla tego kandydata.

Jedyny kandydat płci żeńskiej, Ksenia Sobczak, córka byłego mera Sankt Pe-
tersburga, którego prawą ręką był W. Putin, zdecydowanie krytykowała politykę 
Czeczenii i  jej lidera Ramzana Kadyrowa, uważała Krym za część Ukrainy, kry-
tykowała działalność Cerkwi, wspierała mniejszości seksualne i opowiadała się za 
legalizacją marihuany. Wśród uczestników walki prezydenckiej prezentowała chyba 
najbardziej radykalne poglądy. Sobczak i inni kandydaci liberalnych ugrupowań nie 
byli w stanie przyciągnąć elektoratu do lokali wyborczych i razem osiągnęli wynik 
znacząco niższy w porównaniu z wcześniejszymi wyborami.

Federalne kanały informacyjne w okresie kampanii wyborczej zaproponowały 
widzom debaty polityczne, w których uczestniczyli kandydaci na najwyższe stano-
wisko w kraju lub ich przedstawiciele. „To nie ma żadnego odniesienia do prawdzi-
wych wyborów i prawdziwej konkurencji, jest jedynie wyrazem walki protestacyjnej 
i dążenia kandydatów, aby pokazać się nawzajem w niekorzystnym świetle”8. Urzę-
dujący prezydent nie brał udziału w  tych talk-show, informacje o  nim pojawiały 
się codziennie w serwisach informacyjnych, w których prezentowano wydarzenia, 
w jakich brał on udział. 

W związku z tym, zdaniem analityków, „formuła debat” i innych wspólnych wy-
darzeń agitacyjnych wymaga rewizji oraz, być może, umocowania prawnego dla 
zagwarantowania prawa obywateli do otrzymywania obiektywnej i pełnowartościo-
wej informacji o ofercie programowej kandydatów, jak również rozwoju prawdziwej 
dyskusji politycznej. Na przykład wprowadzenia obowiązku uczestniczenia w  ta-
kich debatach dla kandydatów na prezydenta Rosji, który jest stosowany w przypad-
ku innych wyborów9. Poza tym Centralna Komisja Wyborcza powinna prowadzić 
własny monitoring emitowanych programów mediów masowych w czasie kampa-
nii wyborczych, konieczne jest również wyraźne rozgraniczenie w mediach pojęcia 
„informacji” od „agitacji”. Powinno się zdefiniować, na czym polega komunikowa-
nie perswazyjne i określić sposoby jego wyróżniania. Jest to konieczne, aby ogra-
niczyć do minimum subiektywną i stronniczą ocenę treści medialnych, zwiększyć 
umocowanie prawne. Jeden z analityków wyraził przekonanie, że wysokie notowa-

8 „Kandydatka na wynos”: kogo popierają media w  wyborach 2018 roku (źródło elektroniczne), 
https://regnum.ru/news/2316349.html [dostęp: 7.03.2018]. 
9  Cenzura i manipulacja: jak media wpłynęły na wybory (źródło elektroniczne), https://www.golosin-
fo.org/ru/articles/142634 [dostęp: 3.05.2018].
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nia i popularność Putina zostały stworzone przez media i utrzymują się dzięki mo-
nopolowi informacyjnemu, które mogą zostać przezwyciężone dzięki zapewnieniu 
ludziom o odmiennym punkcie widzenia możliwości systematycznego wypowiada-
nia go w telewizji. Druga strona tego problemu polega na tym, że, jak dowiedziono 
w  naszym badaniu opinii elektoratu, widzowie nie chcą słuchać „innych opinii”, 
zadowala ich to, co obecnie słyszą z ekranów kanałów federalnych.

Młode i średnie pokolenie, wybierające Internet jako podstawowe źródło infor-
macji, otrzymywało informacje o kandydatach na odpowiednich wyspecjalizowa-
nych oraz ogólnych stronach internetowych. Zasoby Internetu w zależności od celu 
poszukiwania prezentowały każdego kandydata, jego program, informacje o podró-
żach krajowych i zagranicznych, spotkaniach z wyborcami. „Nowa rzeczywistość 
stawia mnóstwo pytań, kiedy wszystko jest na sprzedaż: głęboka analiza tendencji 
rozwoju społecznego i krzyk duszy, pornografia polityczna i zniewagi pod adresem 
rządu i kolegów, tęsknota za przeszłością, niezidentyfikowane obiekty latające i za-
machy terrorystyczne”10. Najbardziej negatywne informacje publikowano o kandy-
dacie Grudininie, którego działalność negatywnie oceniano również w wielu pro-
gramach telewizyjnych. Żyrinowski jak zwykle był naczelnym skandalistą i szoku-
jącym kandydatem. Poza tym często zdecydowanie, a  nawet w  sposób obraźliwy 
krytykowano jedyną kobietę wśród kandydatów – Ksenię Sobczak, pozostali kandy-
daci, zgodnie z wynikami sondażu, nie zawsze byli rozpoznawalni lub też odbiorcy 
mieli trudność z ich identyfikacją. 

Wśród kandydatów na prezydenta Federacji Rosyjskiej w roku 2018 nie było ani 
jednego, który mógłby stanowić realną konkurencję dla W. Putina. Żaden z nich na 
przykład nie miał odpowiedniego doświadczenia w pracy, jakim powinien charak-
teryzować się prezydent. Do tego niektórzy z nich w trakcie debat zachowywali się 
tak niestosownie, że ludzie musieli głosować na Putina, żeby tylko żaden z pozosta-
łych nie miał szansy przejąć władzy.

Jedna z kandydatów, Ksenia Sobczak, oraz zhańbiony przywódca opozycji Alek-
siej Nawalny przeprowadzili wieczorem w dzień wyborów bitwę na żywo transmito-
waną w Internecie. Obrzucili się nawzajem oskarżeniami o hipokryzję, brak wspar-
cia, „podrygiwanie” na sznurkach Kremla. Nawalny nawet publicznie ogłosił, że 
Sobczak przyznała się jego żonie do tego, że otrzymała od władz duże pieniądze za 
udział w wyborach, który doprowadził nie tylko do dysocjacji opozycji, ale również 
do odwrócenia się od niej. Nie bez znaczenia pozostaje, że K. Sobczak przez kilka lat 
prowadziła skandalizujące młodzieżowe reality-show na jednym z kanałów, co było 
jej często wypominane w czasie kampanii.

Jak dowiodło badanie publiczności mediów, pokolenie 20-30-latków rezygno-
wało z oglądania programów telewizyjnych, a pokolenie 30-40-latków nie traktowa-

10  Е.А. Корнилов, Е.Е. Корнилова, Массовые коммуникации на рубеже тысячелетий, [w:] Е.А. 
Корнилов, Е.Е. Корнилова, Москва, Изд-во «ФЛИНТА», 2013, С. 65. 
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ło telewizji jako podstawowego źródła informacji. 40% ludności w ogóle nie ogląda 
telewizji a ci, którzy oglądają, preferują kanały federalne „Pierwszy” i „Rosja-1”.

Największą popularnością jako źródło informacji na podstawie wyników nasze-
go badania, zgodnie z oczekiwaniami, cieszył się Internet – tylko 4% responden-
tów nie jest jego użytkownikami (to ludzie w starszym wieku), pozostali aktywnie 
pozyskują informacje z globalnej sieci – najczęściej (trzy czwarte użytkowników) 
z  mediów społecznościowych (vk.com, Facebook, Telegram, YouTube i  innych), 
które są wykorzystywane nie tylko do komunikacji, ale również pozyskiwania bie-
żących informacji. Niekiedy pojawiają się głosy o  tym, że W. Putin nie korzysta 
z  Internetu, ale dla jego wsparcia na przykład, 1  listopada 2017 r., w przededniu 
rozpoczęcia „wyścigu prezydenckiego”, powstała społeczność internetowa „Putin 
Team”. Organizatorem ruchu jest Aleksander Owieczkin, rosyjski hokeista, który 
zdobył 500 bramek w mistrzostwach NHL. Wielu znanych sportowców, mistrzów 
olimpijskich, trenerów jak również liczni rosyjscy aktorzy i reżyserzy, piosenkarze, 
gwiazdy show-biznesu, a także niektórzy gubernatorzy i szefowie obwodów wsparli 
tę ideę i wezwali wszystkich do przyłączenia się do tej społeczności.  

W  rankingu cytowalności w  mediach społecznościowych od dłuższego czasu 
pozostaje meduza.io. W  top-30 zasobów internetowych pod względem linkowania 
w mediach społecznościowych znajdują się nawalny.com i varlamov.ru. Navalny.com 
opublikowała materiały „Gdzie się podziały nasze naftowe pieniądze”, „Mieszkańcy 
całego osiedla syberyjskiego miasta rezygnują z uczestnictwa w wyborach, a Varla-
mov.ru – „Nie myślałem, że coś takiego jest możliwe na rosyjskiej prowincji”11.

Jak zauważyła przewodnicząca Centralnej Komisji Wyborczej na konferencji 
prasowej, liczba ataków cybernetycznych na ich stronę internetową zwiększyła się. 
18 marca, w dniu wyborów, odnotowano ataki z adresów IP z 15 krajów świata.

Nasze badanie potwierdziło więc hipotezę, że Putin faktycznie cieszy się po-
pularnością, co a priori czyni go liderem, natomiast Internet rzeczywiście zdobył 
laur najpopularniejszego źródła informacji, spychając starych liderów XX wieku na 
boczny tor. Pewnym zaskoczeniem okazała się jednak młodzież – to właśnie ci lu-
dzie najczęściej słuchają radia, a Nawalny nie cieszy się wśród nich popularnością.
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Agnieszka J. Cieślikowa1

 O efemerycznym czasopiśmie „Na Szlakach                                                                                                                                         
                          Świata” (1926-1927) i redaktorach Lepeckich

STRESZCZENIE 
Czasopismo podróżnicze „Na Szlakach Świata” (1926-1927) istniało bardzo krótko, choć 
skupiło grono wybitnych autorów i  podróżników. Działalność prasowa redaktorów tego 
pisma, Mieczysława Bohdana Lepeckiego i Bohdana Teofila Lepeckiego, dotyczyła jeszcze 
kilku innych czasopism okresu dwudziestolecia międzywojennego. Przy okazji omówienia 
miesięcznika „Na Szlakach Świata” artykuł dokonuje przeglądu i rozróżnienia działalności 
redaktorskiej Mieczysława Bohdana i Bohdana Teofila Lepeckich.

SŁOWA KLUCZOWE: czasopismo podróżnicze, czasopismo popularnonaukowe, Mieczy-
sław Bohdan Lepecki, Bohdan Teofil Lepecki, prasa polska dwudziestolecia międzywojen-
nego

 W XIX i pierwszej połowie XX wieku, przed upowszechnieniem telewizji, cza-
sopisma podróżnicze z  opisami dalekich krajów, zwyczajów ludów zamieszkują-
cych odległe kontynenty, okraszone ilustracjami prezentującymi egzotyczne stroje 
i  budowle zazwyczaj cieszyły się powodzeniem odbiorców. Przekaz wiadomości 
geograficznych, etnologicznych, przyrodniczych często miał charakter popularno-
naukowy, zaś od talentów autorów zależało jego atrakcyjne podanie. Utrzymanie 
popularnonaukowego charakteru całego pisma wiązało się z pozyskaniem kompe-
tentnych autorów, intencjami popularyzatorskimi wydawcy i sytuacją na rynku czy-
telniczym2. Istotnym, atrakcyjnym elementem czasopism podróżniczych była dobra 
ilustracja, drzeworytnicza, a później – fotograficzna.  

W tym nurcie czasopism geograficzno-podróżniczych uplasował się tytuł, któ-
ry zadebiutował w grudniu 1926 roku na polskim rynku prasowym. Czasopismo 
nazywało się „Na Szlakach Świata. Miesięcznik podróży i przygód”, miało format 
zbliżony do zeszytu szkolnego (22x13 cm), przy tym dość sporą objętość – aż 64 
strony – i estetyczną szatę graficzną. Artykuły ilustrowane były dobrej jakości zdję-
ciami, a okładkę i kilka rysunków w numerze pierwszym wykonał lekkim piórkiem 

1  Prof. dr hab.; Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla, Warszawa.
2  Artykuł powstał w oparciu o badania w ramach projektu badawczego finansowanego przez Narodo-
we Centrum Nauki, nr 2014/15/B/HS2/01071.
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znany już wówczas ilustrator Marian Walentynowicz3. W  winiecie informowano, 
że pismo wychodzi pod kierownictwem M.B. Lepeckiego, zaś w stopce jako wydaw-
ca i redaktor odpowiedzialny figurował B. Lepecki (junior). Nakład wydrukowano 
w Zakładach Graficznych „Helios” w Warszawie przy ul. Długiej 50, jako adres wy-
dawnictwa podawano ul. Wiejska 1 m. 10 w Warszawie. 

Kierujący pismem Mieczysław Bohdan Lepecki, oficer w służbie czynnej pracujący 
od listopada 1926 r. w Gabinecie Ministra Spraw Wojskowych, mający za sobą służbę 
w Legionach i udział w wojnie polsko-bolszewickiej, kawaler Virtuti Militari, był już 
znany czytelnikowi krajowemu z kilku publikacji podróżniczych. Debiutował piórem 
w prasie 1921 r. W 1923 r. ukazała się pierwsza jego niewielka książeczka Przygody w Pa-
ranie, wydana w Kurytybie; w 1925 już w Warszawie Zazdrosna dżungla i  inne opo-
wieści egzotyczne, W krainie jaguarów oraz U wrót tajemniczego Maghrebu, w 1926 Na 
cmentarzyskach Indian: wrażenia z podróży po Paranie. Ponadto publikował artykuły 
i powieści podróżnicze w odcinkach na łamach „Polski Zbrojnej”, „Wychodźcy”, „Głosu 
Prawdy”, „Kuriera Warszawskiego”, „Dziennika Wileńskiego”, „Żołnierza Polskiego”4. 
W latach 1922-1924 Mieczysław Bohdan Lepecki przebywał w Brazylii, gdzie aktywnie 
działał w polskich stowarzyszeniach emigracyjnych, zakładając m.in. Związek Polskich 
Towarzystw Sportowych „Junak”. W Brazylii zyskał też doświadczenia wydawnicze. Był 
redaktorem wydawanego krótko w Kurytybie miesięcznika „Sportowiec Polski w Bra-
zylji”, organu Tymczasowej Komendy Głównej Polskich Towarzystw Sportowych w Bra-
zylii, oraz przez siedem miesięcy także w Kurytybie redaktorem pisma „Świt”, organu 
Związku Towarzystw Polskich w Brazylii „Kultura”. W tej roli popadł zresztą w ostry 
konflikt z wydawcami „Gazety Polskiej w Brazylii”, na łamach której nie szczędzono mu 
cierpkich słów5. W 1924 r. powrócił do Polski i do czynnej służby w wojsku. Zimą 1924-
1925 znów podróżował do Hiszpanii i hiszpańskiego Maroka. Podróż miała w zasadzie 
charakter prywatny, nadsyłał z niej jednak korespondencje do wojskowego dziennika 
„Polska Zbrojna”. W 1925-1926 ponownie podróżował do Ameryki Południowej, od-
wiedził Argentynę, Paragwaj, Brazylię i Boliwię6.

 Koncepcja wydawania pisma podróżniczego, wabiącego przygodą, ale jednocze-
śnie upowszechniającego wiedzę o  egzotycznych dla czytelników w  Polsce krajach 
była całkiem dobra, zwłaszcza że w miesięczniku „Na Szlakach Świata” już na począ-
tek udało się zebrać grono doborowych autorów, mających lekkie pióro, a jednocze-
śnie rzeczywiste, bezpośrednie obserwacje z opisywanych terenów. Numer pierwszy 

3  Marian Walentynowicz ukończył architekturę, współpracował z prasą warszawską jako rysownik, 
był także podróżnikiem. Stworzony wraz z Kornelem Makuszyńskim Koziołek Matołek narodził się 
sześć lat później niż opisywany tu miesięcznik.
4  Ponadto w 1926 roku ukazały się wspomnienia Mieczysława Bohdana Lepeckiego z wojny polsko-
-bolszewickiej pt. W blaskach wojny. Szczegółowa lista publikacji M.B. Lepeckiego z tego i później-
szego okresu zob. A.Sz. [A. Szałagan] Lepecki Mieczysław Bohdan 1897-1969, [w:] Współcześni polscy 
pisarze i badacze literatury, tom 5, Warszawa 1997, s. 59-62. 
5  Na przykład Nonsensy eks-redaktora „Świtu”, „Gazeta Polska w Brazylii” 1924, nr 13, s. 2.
6  A.Sz., Lepecki Mieczysław Bogdan…, s. 60.
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nowego miesięcznika przyniósł na początek opowiadanie Antoniego F. Ossendow-
skiego o lotniku pod tytułem Mulat, artykuł Apoloniusza Zarychty Kaingangsi, syno-
wie puszczy opisujący plemię Indian z Parany, reportaż Melchiora Wańkowicza Xochi-
milco, meksykańska Wenecja, ilustrowany m.in. zdjęciem Wańkowicza w Xochimilco, 
korespondencję Floriana Sokołowa z  Rodezji (Wodospad na rzece Zambezi). Kilka 
artykułów napisał sam Mieczysław Lepecki, sygnując je nazwiskiem lub tylko inicja-
łami MBL. M.B. Lepecki pisał o Nikaragui w dziale „Aktualności z dalekich lądów”, 
o Katalonii (Pod jarzmem Hiszpanii), zamieścił też beletryzowany tekst Zemsta broda-
tego wyjca. Relację z podróży w lutym 1926 r. do Paragwaju napisał Mieczysław Fular-
ski, a o stepach północnej Afryki – Bolesław Soszyński. Ponadto w numerze znalazły 
się też przekłady artykułów niemieckich: M.A.R. Bruennera Ruiny na Yucatanie i H. 
Storta Wodospady pięciu części świata. Kilka drobniejszych tekstów było niepodpisa-
nych, np. ilustrowany trzema zdjęciami krótki artykuł o Morzu Martwym. Typowy 
dla pisma popularnonaukowego dział krótkich notatek zatytułowany był „Przez lądy 
i morza” i przynosił szereg ciekawostek, ponadto numer uzupełniały informacje o no-
wych książkach podróżniczych (Ossendowskiego Płomienna północ, Lepeckiego Pod 
tchnieniem sirocca, Colina Rossa Suedamerica) i omówienie czwartego tomu pisma 
„Novyj Vostok” oraz wystąpienie w sprawie ochrony Puszczy Jodłowej.

Artykuł programowy od redakcji został zamieszczony dość nietypowo, w środ-
ku numeru, dopiero na 39 stronie. Można przypuszczać, że napisał go sam Mieczy-
sław Bohdan Lepecki. Stwierdzał m.in.: „My Polacy, aczkolwiek niewiele mniej po-
dróżujemy od innych narodów świata, małe tego ślady pozostawiamy w literaturze 
[…] Wydawnictwo nasze za zaszczytny obowiązek uważać będzie wprowadzenie 
swoich rodaków na »szlaki świata«. Popierając rzetelne wysiłki czynione w tym kie-
runku przez innych, zwalczać będziemy wszelką blagę i dyletantyzm. Wierzymy, że 
pracować będziemy nie tylko dla dobra Polski, ale i dla całej Ludzkości. Narody mu-
szą się poznać, aby się zbliżyć”7. Poniekąd uzupełnieniem deklaracji programowej 
była zamieszczona kilka stron dalej autoreklama pisma: „Wiadomości podawane 
w naszem piśmie są i będą zawsze autentyczne: nawet nowele i opowiadania będą 
mieć podkład prawdziwy i skontrolowany”8.

Istotnie, krąg autorów, a może i współinicjatorów „Na Szlakach Świata” składał się 
z  kompetentnych polskich podróżników i  reporterów tego czasu. Pisarza, podróżnika 
i awanturnika Ferdynanda Antoniego Ossendowskiego przedstawiać nie trzeba, był już 
wówczas znanym, a nawet sławnym pisarzem, jego książka Zwierzęta, ludzie, bogowie była 
tłumaczona na języki obce, miała dwa wydania w Nowym Jorku i jedno w Londynie, za-
nim ukazała się po polsku w Warszawie. Melchior Wańkowicz właśnie w 1926 roku zre-
zygnował z pracy w Wydziale Prasowym MSW, poświęcając się działalności wydawniczej 
i dziennikarskiej. Odbył trzymiesięczną podróż do Meksyku; reportaże z niej ukazywały 

7  Od Redakcji, „Na Szlakach Świata” 1926, nr 1, s. 39. 
8  [Na Szlakach Świata. Jedyne pismo…], „Na Szlakach Świata” 1926, nr 1, s. 47.
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się w „Kurierze Warszawskim” i „Epoce”. Mieczysław Fularski po służbie w Legionach 
i POW w latach 1921-1925 odbywał podróże do Ameryki Południowej, gdzie prowadził 
działalność wśród wychodźstwa. Był prezesem Związku Nauczycieli Szkół Polskich w Bra-
zylii, komendantem głównym „Junaka”9. Apoloniusz Zarychta był absolwentem oficer-
skiej szkoły topograficznej i uniwersytetów Jagiellońskiego i Warszawskiego, geografem 
i działaczem emigracyjnym. Przebywał w Paranie w tym samym czasie co M.B. Lepecki 
i tam współpracował z nim przy organizacji towarzystw sportowych oraz wydawaniu cza-
sopisma „Sportowiec Polski w Brazylii”. Był też autorem podręcznika dla szkół polskich 
w Brazylii. Po powrocie do kraju służył jako adiutant marszałka Piłsudskiego10. 

Dla spopularyzowania nowego tytułu w miesięczniku „Na Szlakach Świata” od 
razu rozpisany został konkurs na najlepszy artykuł podróżniczy11, pod szyldem pi-
sma organizowano też cykl odczytów. Pierwszy z nich wygłaszał Mieczysław Fular-
ski już 10 grudnia 1926 roku w Sali Towarzystwa Higienicznego przy ul. Karowej 31 
w Warszawie. Tytuł brzmiał Wśród Indian Paragwaju, zapowiadano ilustrację prze-
zroczami oraz demonstrację okazów broni i strojów indyjskich12. Wstęp na odczyt 
nie był tani, bilety kosztowały od 1 do 3 złotych, zależnie od miejsca.

Drugi numer pisma „Na Szlakach Świata” ukazał się terminowo, miesiąc później 
(datowany na styczeń 1927), znów w objętości 64 stron, z kolorową okładką przedsta-
wiającą parę wołów ciągnących arbę. Wśród autorów byli – prócz Mieczysława Bohda-
na Lepeckiego – pisarz i dziennikarz Eustachy Czekalski, dr. A. Kraemer, major Roman 
Umiastowski13, który napisał o muzeum oceanograficznym w Monaco, J.P. Mills, Mie-
czysław Fularski, amerykański dziennikarz i autor opisów Afryki Wynant Davis Hub-
bard oraz Władysław Federowicz, podróżnik i topograf, przedstawiony na łamach jako 
właściciel kopalni złota w Brazylii. Informowano też o nowej książce M.B. Lepeckiego 
Na cmentarzyskach Indian, która ukazała się w Warszawie w 1926 roku. Widoczna była 
organizacja kolportażu pisma w kraju, podano, że „jeneralne zastępstwo na Małopolskę 
Wschodnią” przyjął Z. Zygmuntowicz we Lwowie i zapowiadano numer 3.

Trzeci zeszyt „Na Szlakach Świata” najprawdopodobniej jednak nigdy się nie 
ukazał. W zbiorach bibliotek znajdują się tylko dwa wymienione powyżej nume-
ry14, pismo zostało więc kolejną efemerydą, atrakcyjną i interesującą inicjatywą wy-
dawniczą, przerwaną po zaledwie dwóch miesiącach. Nie wiadomo, czy ogłoszony 
w numerze pierwszym konkurs przyniósł jakieś plony. Trudno też stwierdzić, czy 
rezygnacja z kontynuowania „Na Szlakach Świata” wiązała się ze słabym wynikiem 

9  Czy wiesz kto to jest?, red. S. Łoza, Warszawa 1938, s. 185. Później, w latach trzydziestych, Fularski 
zostanie m.in. dyrektorem Biura Podróży „Orbis”.
10  Czy wiesz kto to jest?..., s. 854.
11  Konkurs, „Na Szlakach Świata” 1926, nr 1, II strona okładki.
12  Afisz w zbiorach Biblioteki Narodowej, DŻS XVIIC 1c.
13  Również autor powieści science-fiction pod pseudonimem Bolesław Żarnowiecki.
14  Egzemplarze znajdują się w Bibliotece Narodowej, Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, Biblio-
tece Publicznej m.st. Warszawy oraz Bibliotece Uniwersyteckiej KUL.
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sprzedaży dwóch pierwszych numerów, czy może – co wydaje się prawdopodobne 
– z zaangażowaniem się Mieczysława Bogdana Lepeckiego w inne projekty. Kolejne 
jego publikacje pojawiały się niemal co roku, m.in. wydawane przez Polskie Towa-
rzystwo Emigracyjne popularne opracowania Co to jest Paragwaj? (Warszawa 1927) 
Opis stanu Parana (Warszawa 1928). 

Czy za pismem „Na Szlakach Świata” mogło kryć się coś więcej niż tylko inicjaty-
wa stworzenia pisma popularnonaukowego, podającego w atrakcyjnej formie podróż-
niczej i przygodowej wiadomości z dziedziny geografii i antropologii? Kilku z autorów 
zaangażowanych było w państwowe przedsięwzięcia dotyczące osadnictwa polskiego 
za granicą. Wydaje się jednak, ze czasopismo „Na Szlakach Świata” było raczej ryn-
kową próbą wykorzystania wiedzy o dalekich krajach, kontaktów w kręgach autorów 
mogących ciekawie i  zarazem przystępnie przybliżyć odkrycia geograficzne, życie 
i obyczaje egzotycznych ludów. Trudno stwierdzić, czy próbą nieudaną biznesowo, 
czy po prostu zarzuconą. W serii książeczek wydawnictwa Melchiora Wańkowicza 
„Rój” pod wspólną nazwą „Biblioteczka Historyczno-Geograficzna” powstał odrębny 
cykl tytułowany „Polacy na szlakach świata”. W tej serii wyszła książka Mieczysława 
Bohdana Lepeckiego 35 000 kilometrów przez lądy i morza. Relacja z wyprawy w 1926 
roku, a  później jeszcze kilka kolejnych. Związek pomiędzy autorami i  wydawcami 
oraz podobieństwo tytułów efemerycznego czasopisma i podserii wydawniczej wy-
dają się nieprzypadkowe. Z drugiej strony, w 1926 roku była też drukowana w odcin-
kach w „Wieku Nowym” książka Wacława Sieroszewskiego Na szlakach świata. Ciu-
pasem na Syberię, wydana niewiele później, jeszcze w tym samym roku, przez „Rój” 
w serii Biblioteczki Historyczno-Geograficznej (nr 22) jako Ciupasem na Syberię. „Na 
szlakach świata” podano wówczas jako tytuł cyklu (odmiennie od Polacy na szlakach 
świata)15. 

Mieczysław Bohdan Lepecki w  następnych latach działał bardzo intensywnie 
w sprawach osadnictwa polskiego w Południowej Ameryce i inicjatywach koloni-
zacyjnych. W 1928 roku wyjechał do Peru z ekspedycją, mającą zbadać możliwo-
ści kolonizacji przez osadników polskich dorzecza Ukajali. W tej samej ekspedycji 
uczestniczył też Apoloniusz Zarychta, który wraz z lekarzem Aleksandrem Freydem 
odbyli podróż wodnosamolotem wzdłuż Amazonki do kolonii trędowatych16. Od 
1929 r. Mieczysław Bohdan Lepecki pełnił funkcję kierownika kancelarii i referatu 
prasowego gabinetu Ministra Spraw Wojskowych. W 1930 ponownie był w Ame-
ryce Południowej. Następnie towarzyszył marszałkowi Piłsudskiemu w podróży na 
Maderę. W 1931 roku objął w Generalnym Inspektoracie Sił Zbrojnych funkcję oso-
bistego adiutanta Marszałka. W tej roli jest dziś najbardziej znany, choćby ze wzglę-
du na opublikowane wspomnienia Pamiętnik adiutanta Marszałka Piłsudskiego17.

15  „Wiek Nowy”, Lwów 1926, nr 7358-7411; W, Sieroszewski, Ciupasem na Syberię, Warszawa 1926.
16  Czy wiesz kto to jest…, s. 182.
17  Napisane w roku 1939, wydane po raz pierwszy w 1987 r. w Warszawie.
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Pełniąc funkcję adiutanta odbywał kolejne podróże, w 1932 r. wraz z marszał-
kiem Piłsudskim do Egiptu, następnie trzykrotnie do Związku Sowieckiego, na Sy-
berię szlakiem zesłania Józefa Piłsudskiego i na Kaukaz oraz do Persji, Iraku i Pale-
styny. W 1935 wyjechał ponownie do Ameryki Południowej. Jednocześnie w latach 
1933-1935 był redaktorem dodatku do „Polski Zbrojnej” pt. „Tygodnik Literacko-
-Naukowy”.  W 1936 roku Mieczysław Bohdan Lepecki formalnie odszedł z woj-
ska, przechodząc do służby cywilnej, na funkcję dyrektora biura w Prezydium Rady 
Ministrów. Ponownie też podróżował po Związku Sowieckim, zwiedzając żydowski 
obwód autonomiczny Birobidżan. 

Podróże M.B. Lepeckiego w głąb Związku Sowieckiego zaowocowały m.in. książka-
mi Sybir bez przekleństw. Podróż do miejsc zesłania marszałka Piłsudskiego (Warszawa 
1934), Sowiecki Kaukaz. Podróż do Gruzji, Armenji i Azerbejdżanu (Warszawa 1937)18.  

W  sprawach osadniczych i  kolonialnych Mieczysław Bogdan Lepecki działał 
w  Towarzystwie Emigracyjnym, Związku Pionierów Kolonialnych, Lidze Morskiej 
i Kolonialnej19, był członkiem Instytutu Naukowego do Badań Spraw Emigracyjnych 
i  Kolonialnych oraz dyrektorem Międzynarodowego Towarzystwa Osadniczego20. 
W 1937 r. kierował ekspedycją badającą Madagaskar jako potencjalny teren koloniza-
cji. W Polsce trwał szeroki dyskurs o potrzebie pozyskania terenów kolonizacyjnych 
w celu rozładowania występującego przeludnienia. Ekspedycja, w której uczestniczył 
też m.in. Arkady Fiedler, przywiozła – prócz wniosków dotyczących możliwości osie-
dlenia – bogaty materiał badawczy w dziedzinie etnologii, zoologii, geografii21. 

Każda z licznych podróży Lepeckiego owocowała publikacjami, przeważnie ma-
jącymi postać niezbyt obszernych, utrzymanych w  popularyzatorskiej konwencji 
książeczek, ale też raportami z wypraw badawczych, artykułami i odczytami. W dwu-
dziestoleciu międzywojennym publikacje popularne M.B. Lepeckiego to około 40 po-
zycji22, życzliwie przyjmowanych przez krytykę. Na przykład po ukazaniu się książki 
z podróży z Piłsudskim do Egiptu tygodnik „Świat” poświęcił jej szpaltę, konkludując: 
„Książka kap. Mieczysława B. Lepeckiego napisana jest ze swadą, czyta się lekko. Na 
pewno znajdzie licznych i wdzięcznych odbiorców, gdyż duże zalety pióra zjednały 
mu już wiernych czytelników”23. Książka Maurycy August Beniowski zdobywca Mada-

18  Major Lepecki powrócił z Syberji. Na miejscu kaźni najlepszych synów Polski rośnie trawa i kępy ma-
lin, „Gazeta Gdańska” 1936, nr 191, s. 2.
19  Zob. A. Nadolska-Styczyńska, Ludy zamorskich lądów. Kultury pozaeuropejskie a działalność popu-
laryzatorska Ligi Morskiej i Kolonialnej, Warszawa 2005.
20  A.Sz., Lepecki Mieczysław Bogdan… s. 60.
21  Zob. np. J. Mlikovsky, Birds collected during the Lepecki Expedition to northern Madagascar in 1937-
1938, “Acta Societatis Zoologicae Bohemicae” 2011, t. 75, s. 107-112.
22  Publikacje Mieczysława Bohdana Lepeckiego dotyczące Ameryki Południowej wciąż są przedmio-
tem naukowej refleksji, zob. np. M. Drozdowicz, Obraz Paragwaju w Polsce w konfrontacji ze źródłami 
hispanistycznymi. Główne tematy, „Ameryka Łacińska” 2013, nr 2 (80), s. 71-115, a także wykorzysty-
wane jako źródło.
23  Podróż do Egiptu, „Świat” 1933, nr 17, s. 12.
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gaskaru była zaś nieco później komplementowana: „Na takim poziomie powinna stać 
polska propaganda”24. 

W 1937 roku M.B. Lepecki zaangażowany był w organizację Polskiego Towarzy-
stwa Wypraw Badawczych (PTWB). Towarzystwo skupiało 13 stowarzyszeń, instytu-
cji społecznych i państwowych, w tym Państwowy Instytut Geologiczny i Państwowy 
Instytut Meteorologiczny. Statut wymieniał wśród celów Towarzystwa pomoc w dzie-
dzinie wypraw badawczych o charakterze naukowym, gospodarczym lub sportowo-od-
krywczym, pieczę nad należytą wartością i poziomem wypraw przez koordynowanie 
zamierzeń i zasięganie opinii kompetentnych instytucji naukowych, układanie wielo-
letnich planów, pomoc w ogłaszaniu i opracowywaniu wyników wypraw oraz pomoc 
i inicjatywę badań w zakresie akcji kolonizacyjnej. Prezesem Towarzystwa został mini-
ster spraw wojskowych generał Tadeusz Kasprzycki, wiceprezesem profesor Jerzy Loth, 
a Mieczysławowi B. Lepeckiemu przypadł fotel drugiego wiceprezesa25. Akcja koloniza-
cyjna miała dla Towarzystwa szczególnie istotne znaczenie. „Towarzystwo kieruje wy-
prawami w ten sposób, aby przynosiły one pożytek zarówno nauce jak i Państwu, co ma 
swe praktyczne znaczenie wobec możliwości kierowania nadmiaru ludności Polski na 
nowe tereny” – pisała „Codzienna Gazeta Handlowa”26. Towarzystwo sfinansowało też 
wyprawę na Spitsbergen oraz objęło patronat nad pierwszą Polską Wyprawą w Himalaje 
w 1939 r. W 1939 roku PTWB rozpoczęło wydawanie biuletynu pod tytułem „Wyprawy 
i Podróże”, którego redaktorem został M.B. Lepecki. Przed wojną zdążył ukazać się tylko 
numer 1, datowany na lipiec 1939 roku27. „Codzienna Gazeta Handlowa” odnotowała 
nowe pismo, informując, że „w pięknej szacie graficznej i jak na nasze stosunki niemal 
luksusowej ukazał się pierwszy bogato ilustrowany zeszyt […]. Poczytny autor i wybit-
ny podróżnik major Mieczysław Lepecki […] w tym nowym czasopiśmie stwierdza, że 
»dla Państwa wyprawy są korzystne nie tylko ze względu na zdobycze naukowe czy ba-
dawcze, ale też jako efektowny i trwały czyn propagandowy«”28. Nowy miesięcznik był 
więc drugą próbą wydawania pisma podróżniczego przez Lepeckiego, mającą zapewne 
duże szanse powodzenia przy oparciu o PTWB i w roli jego organu.

Mieczysław Bohdan Lepecki nie był jedynym redaktorem polskich czasopism, 
noszącym to nazwisko. W  kierowanym przez niego krótkotrwałym piśmie „Na 
Szlakach Świata”, o którym tu była mowa, jako redaktor odpowiedzialny i wydawca 

24  J.B. Rychliński, [nota o książce] Lepecki Mieczysław, Maurycy August Beniowski zdobywca Madaga-
skaru, „Nowa Książka” 1938, z. IX, s. 529.
25  Powstanie Polskiego Towarzystwa Wypraw Badawczych, „Gazeta Lwowska” 1937, nr 292, s. 2; Polskie 
Towarzystwo Wypraw Badawczych, „Przegląd Geograficzny” 1936, s. 206; J. Węglowski, Polskie Towa-
rzystwo Wypraw Badawczych, [w:] B. Sordylowa, Słownik Polskich Towarzystw Naukowych: Towarzy-
stwa naukowe i upowszechniające naukę działające w przeszłości na ziemiach polskich, cz. 1, Wrocław 
1990, s. 262-263.
26  „Wyprawy i Podróże” pod redakcją Mieczysława Lepeckiego, „Codzienna Gazeta Handlowa” 1939, 
nr 159, s. 3.
27  W zbiorach Centralnej Biblioteki Górskiej PTTK.
28  „Wyprawy i Podróże” pod redakcją Mieczysława Lepeckiego ...
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jest oznaczony Bohdan Lepecki (jun.). Dopisek „junior” wskazuje, że już wówczas 
redaktorzy odczuwali potrzebę jakiegoś rozróżnienia się. Sprawę komplikuje fakt, 
że we wcześniejszych latach Mieczysław Bohdan Lepecki używał imion w odwrot-
nej kolejności. Jako Bohdan-Mieczysław figuruje w roli redaktora „Sportowca Pol-
skiego w Brazylii”. Także w dokumentach wojskowych przyszły adiutant marszałka 
Piłsudskiego figuruje jako Bohdan lub Bogdan Mieczysław29. O pomyłkę nietrudno. 

Obecnie zdarza się, że w  opisach bibliograficznych bibliotek wszystkie tytuły, 
w których redaktorem jest Lepecki, zostają przypisane Mieczysławowi Bohdanowi 
Lepeckiemu, pomyłek nie ustrzegają się też niektóre jego biogramy. 

 Wśród międzywojennych polskich czasopism odnotujmy, że jako redaktor (i 
autor artykułów) miesięcznika „Polacy Zagranicą”, wychodzącego jako organ Rady 
Organizacyjnej Polaków z Zagranicy w Warszawie (1930-1935) od 1932 roku figu-
ruje Bohdan Lepecki. Bohdan Lepecki występuje też jako redaktor dodatków do 
„Polaków Zagranicą” pt. „Sport i Wychowanie Fizyczne” (1932-1935) oraz „Młody 
Polak Zagranicą” (1933-1935). W  miesięczniku „Turysta w  Polsce” (1934) wyda-
wanym przez Ministerstwo Komunikacji, zresztą równie efemerycznie jak niegdyś 
„Na Szlakach Świata”, jako redaktor występuje już – być może dla wyraźniejszego 
odróżnienia – B.T. Lepecki, czyli Bohdan Teofil. To młodszy brat podróżnika, który 
w chwili wydawania „Na Szlakach Świata” zaczynał dopiero działalność redaktor-
ską. W latach trzydziestych już obaj – Mieczysław Bohdan i Bohdan Teofil – mają 
swoje odrębne biogramy w Małym słowniku pionierów polskich, kolonialnych i mor-
skich Stanisława Zielińskiego30 i w Czy wiesz kto to jest pod red. Stanisława Łozy31.

Braci Lepeckich, synów Leopolda i  Bronisławy z  domu Depner, urodzonych 
w Kluczkowicach w powiecie puławskim, było czterech. Najstarszy z nich, który po ojcu 
otrzymał imię Leopold, urodził się 7 grudnia 1891 roku. W 1915 został wcielony do 
armii rosyjskiej i wkrótce trafił do niewoli niemieckiej, skąd mimo starań nie udało mu 
się dostać do Legionów. Wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej, a następnie pra-
cował jako urzędnik w kopalni w Czeladzi32. Mieczysław Bohdan, urodzony 16 listopa-
da 1897 był drugi z kolei. Trzecim był Bohdan Teofil, urodzony 14 stycznia 1901 r. To 
on występował jako wydawca i redaktor odpowiedzialny pisma „Na Szlakach Świata”, 
wspominał zresztą o tym w swoim życiorysie, złożonym do celów wojskowych33. Ukoń-
czył kursy nauczycielskie i studiował nauki polityczne w Wolnej Wszechnicy Polskiej 
w latach 1923-1926. Od 1 grudnia 1927 r. pracował w Wojskowym Instytucie Naukowo-

29  Praktycznie cała ewidencja wojskowa w aktach personalnych z okresu legionowego i z lat dwudzie-
stych podaje imiona w kolejności Bohdan Mieczysław. CAW (Centralne Archiwum Wojskowe), AP 
641, 5340, 5217. Dziękuję za udostępnienie Szymonowi Kucharskiemu.
30  S. Zieliński, Mały słownik pionierów polskich kolonialnych i morskich. Podróżnicy, odkrywcy, zdo-
bywcy, badacze, eksploratorzy, emigranci-pamiętnikarze, działacze i  pisarze migracyjni, Warszawa 
1933. Lepecki Bohdan Teofil, s. 269, Lepecki Mieczysław Bohdan, s. 270.
31  Czy wiesz kto to…, s. 418.
32  CAW, KKiMN odrzuc. 25.10.37, Lepecki Leopold 486.
33  CAW, AP 176 Lepecki Bohdan.
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-Wydawniczym34. Od 1928 r. do 1930 był sekretarzem redakcji, a następnie redaktorem 
pisma „Wychodźca”. W 1930 wyjechał do Brazylii, gdzie był kierownikiem Patronatu 
Polskiego, jednak wkrótce powrócił do Warszawy, redagował „Polaków Zagranicą” wraz 
z dodatkami, „Turystę w Polsce”, pisał liczne artykuły i rozprawki opublikowane jako od-
dzielne książeczki (także niekiedy przypisywane Mieczysławowi Bohdanowi), np. Stany 
Zjednoczone a emigracja (Warszawa 1930), Czarni Brazylianie (Warszawa 1932, w cyklu 
„Polacy na szlakach świata” Biblioteczki Historyczno-Geograficznej „Roju”)35. Później 
objął urząd wicekonsula w Konsulacie Generalnym RP w Kurytybie36.

Najmłodszym z braci Lepeckich był urodzony 17 maja 1902 r. Zbigniew37. Po 
studiach na Uniwersytecie Warszawskim był nauczycielem gimnazjalnym matema-
tyki, następnie wizytatorem szkolnym. Kierował komitetem redakcyjnym Książki 
o Polsce dla młodzieży polskiej zagranicą wydanej przez Fundusz Szkolnictwa Pol-
skiego Zagranicą w 1934 r. Zaangażowany w działalność Obozu Zjednoczenia Na-
rodowego, był redaktorem opracowania przygotowanego przez Biuro Studiów i Pla-
nowania OZN pt. Problem upowszechnienia wartości kulturalnych (Warszawa 1938). 
W 1938 roku został wybrany posłem do Sejmu RP z okręgu nr 18 w Łodzi38. 

Trzech z czterech braci Lepeckich związało swoje losy z Ameryką Południową. 
Po wybuchu II wojny światowej do Bohdana Teofila, którego w Kurytybie zastała 
wojna, dołączyli Mieczysław Bohdan i Zbigniew. Jako piłsudczycy, byli źle widziani 
przez rząd generała Sikorskiego we Francji39. 

Mieczysław Bohdan Lepecki najmocniej utrwalił się w  historii jako adiutant 
marszałka Piłsudskiego, spisujący jego biografię i szczegółowo relacjonujący swo-
je z nim kontakty40, co zresztą było różnie przyjmowane przez piłsudczyków. Do-
świadczenia M.B. Lepeckiego – podróżnika i  działacza emigracyjnego znane są 
gronu fachowców. Natomiast działalność Mieczysława Bohdana Lepeckiego i jego 
brata Bohdana Teofila jako redaktorów łącznie co najmniej dziewięciu czasopism 
zniknęła gdzieś na marginesie notek biograficznych. W sumie w latach 1922-1939 
Mieczysław Bohdan Lepecki był redaktorem następujących tytułów prasowych: 
„Sportowiec Polski w Brazylji” (1922), „Świt” (1923), „Na Szlakach Świata” (1926-
1927), „Tygodnik Literacko-Naukowy” dodatek do „Polski Zbrojnej” (1933-1935), 
„Wyprawy i Podróże” (1939), a Bohdan Teofil Lepecki „Na Szlakach Świata” (1926-

34  Tamże.
35  S. Zieliński, Mały słownik …, s. 270.
36  Czy wiesz kto to jest…; Dziennik Urzędowy Ministerstwa Sprawiedliwości” 1937, nr 3, s. 6,                          
Z. Szczepańska-Zetelman, Spasowiacy, Warszawa 1977, s. 279-282.
37  CAW, AP 2557, 2901 Lepecki Zbigniew.
38  Ogłoszenie o wyniku wyborów do Sejmu, „Monitor Polski” 1938, nr 264, poz. 619.
39  W. Michałowski, Teki Sarmatów, Pruszków 2009, s. 169.
40  Z Marszałkiem Piłsudskim na Maderze, Warszawa 1931; Od Sybiru do Belwederu. Fragmenty z życia 
Marszałka, wyd. I, Warszawa 1935, do 1939 roku miało pięć wydań; Pamiętnik adiutanta Marszałka Pił-
sudskiego, wyd. I, Warszawa 1987. Ponadto ogłaszał artykuły i wspomnieniowe odczyty o marszałku Pił-
sudskim, np. Ostatnia defilada Marszałka Piłsudskiego, „W służbie penitencjarnej” 1938, nr 10 (50) s. 6-9.
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1927), „Wychodźca” (1928-1930), „Polacy Zagranicą” wraz z  dodatkami (1932-
1935) oraz „Turysta w Polsce” (1934). 

Po II wojnie światowej książki pozostającego na emigracji w Brazylii Mieczy-
sława Bohdana Lepeckiego znalazły się w Polsce „na indeksie” i były wycofywane 
z bibliotek. Dopiero w końcu lat 50. do obiegu powróciły niektóre z pozycji. Sam 
autor do kraju wrócił późno, dopiero w 1962 roku. Wydał jeszcze kilka książek po-
dróżniczych41, udzielał się też aktywnie w organizacjach literackich. 

Mieczysław Bohdan Lepecki zmarł w  Warszawie 26 stycznia 1969 roku. Jego 
młodszy brat Bohdan Teofil odszedł już wcześniej (17 września 1966 r.). 

BIBLIOGRAFIA

Centralne Archiwum Wojskowe, Akta Personalne: Lepecki Bohdan Mieczysław, Lepecki Boh-
dan, Lepecki Leopold, Lepecki Zbigniew.
A.Sz. [Alicja Szałagan], Lepecki Mieczysław Bohdan 1897-1969, [w:] Współcześni polscy pisa-
rze i badacze literatury, tom 5, Warszawa 1997.
Czy wiesz kto to jest?, red. S. Łoza, Warszawa 1938.
Lepecki M., Pamiętnik adiutanta Marszałka Piłsudskiego, Warszawa 1987.
Michałowski W., Teki Sarmatów, Pruszków 2009.
Nadolska-Styczyńska A., Ludy zamorskich lądów. Kultury pozaeuropejskie a działalność po-
pularyzatorska Ligi Morskiej i Kolonialnej, Warszawa 2005.
Zieliński S., Mały słownik pionierów polskich kolonialnych i morskich. Podróżnicy, odkrywcy, 
zdobywcy, badacze, eksploratorzy, emigranci-pamiętnikarze, działacze i  pisarze migracyjni, 
Warszawa 1933.

ABOUT THE EPHEMERAL MAGAZINE „NA SZLAKACH ŚWIATA” 
AND THE LEPECKI EDITORS

SUMMARY
„Na Szlakach Świata” travel magazine existed very briefly, although it gathered around itself 
a group of outstanding authors and travelers. The press activity of the editors of this ma-
gazine, Mieczysław Bohdan Lepecki and Bohdan Teofil Lepecki concerned several other 
periodicals of the interwar period in Poland and Brasil. While discussing the “Na Szlakach 
Świata” monthly, the article reviews and differentiates the activities of the editor Mieczysław 
Bohdan Lepecki and Bohdan Teofil Lepecki.
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Uwagi o języku współczesnym młodych Polaków

STRESZCZENIE
Artykuł dotyczy współczesnych tendencji w języku młodych Polaków, wpływu na polszczy-
znę Internetu, nowych wyrazów lub starych o nowym znaczeniu. Autorka stara się odpo-
wiedzieć na pytanie, jak dziś wygląda współczesna polszczyzna młodzieży, jakie tendencje 
w niej dominują (wulgaryzacje wypowiedzi, skłonność do skrótu itp.).

SŁOWA KLUCZOWE: kultura języka, neosemantyzm, kultura internetowa, język zapisany 
netykieta, ortofonia

 
Żyjemy w świecie nowych technologii, masowych mediów, Internetu, sloganów re-

klamowych i największych przeobrażeń polszczyzny w jej dziejach. Silne wykształcenie 
się gwary młodzieżowej, jej funkcjonowanie pośród innych odmian polszczyzny zauważa 
Jan Miodek, który w wywiadzie udzielonym dla portalu edu.info.pl uznaje rozwój języka 
młodzieży za swoistą rewolucję: „Myślę, że tak wyrazistej, wyodrębnionej i różniącej się 
od innych odmian polszczyzny gwary młodzieżowej, jeszcze w XX wieku nie było. (…) 
Język młodzieżowy wybija się na status samodzielnej odmiany, która w coraz mniejszym 
stopniu podporządkowuje się ogólnym normom gramatycznym i stylistycznym”2.

Zjawisko, o którym pisze Jan Miodek, jest niezwykle ciekawe. Nowa rzeczywi-
stość kulturowa to inny sposób komunikacji, inne formy porozumiewania się. Ich 
przejawem jest skrótowość i  emocjonalność, bardzo często wyrażona za pomocą 
wulgaryzmów. Natłok informacji i tempo współczesnego świata sprawiają, że mło-
dzi ludzie szukają sposobu, by zamanifestować swoją odrębność. Wychowani w wir-
tualnej rzeczywistości gier komputerowych wiedzą, że potrzebny jest nowy, dosad-
ny język. Jednocześnie łatwo potrafią wykryć fałsz, jakim przesycone są reklamy czy 
programy telewizyjne. To „hajp albo gównoburza”, powiedzą. 

Slang młodzieżowy staje się więc wyrazem sprzeciwu wobec kłamstw, jakie 
serwuje im świat. Poszukiwaniem prawdy, do której docierają lub którą odkrywają 
za pomocą języka. Jest też rodzajem kodu, dzięki któremu rozpoznać mogą tych, 
którzy przynależą do tej samej grupy, co oni. „Jeśli nie kumasz, to jesteś po prostu 
przygasem i możesz się samozaorać”. 

1  Dr; Wyższa Szkoła Humanitas.
2 Wywiad z  prof. Janem Miodkiem przeprowadzony przez A. Sztanderę, Polski Portal Edukacyjny 
edu.info.pl, http://www.edu.info.pl/strona php?34462.
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Telewizyjna kariera wyrażeń wulgarnych, nieprzyzwoitych, np. „zajebisty”, „po-
pierdolony”, „pieprznięty” ma już dziś przyzwolenie społeczne. Nikogo nie dziwią 
wyrażenia: „spieprzaj dziadu”, „zajebisty wypas”, „fakuj”, co więcej – przenikają one 
do świata dorosłych, którzy stosują je w wystąpieniach publicznych (filmy, telewi-
zja, transmisje z posiedzenia Sejmu). W  języku młodzieży, być może ze względu 
na trwającą właśnie erę kobiet, rośnie zapotrzebowanie na określenia żeńskie (ka-
narzyca, fanka, biznesmenka), których pejoratywne zabarwienie zdradza ironiczny 
stosunek do adresatki.  W  młodzieżowym słowniku pojawiają się także coraz to 
nowsze rzeczowniki abstrakcyjne, np. prognozowalność drogista (pracownik dro-
gerii), pizzerman (pracownik pizzerii).

Młodzież chce nazywać rzeczywistość przewrotnie, zabawnie, inaczej niż dorośli. 
Prześciga się w tworzeniu metafor i budowaniu nowych związków frazeologicznych. 
W ten sposób ujawnia zdolności słowotwórcze, własną kreatywność, humor i ironię. 
Nowomowa XXI wieku to także obrona przed atakiem ze strony świata zewnętrznego, 
wyraz dystansu, jaki autor ma do samego siebie („dokarmiać raka – palić papierosy”, 
„Dzień Swądu Ostatecznego” – dzień, w którym należy się wreszcie wykąpać” itp.). 
Z drugiej zaś strony zauważyć można modę na językowy luz, bylejakość, nonsza-
lancki sposób wyrażania się, postępującą wulgaryzację języka. Gwara młodzieżowa 
wyrasta ze stylu kolokwialnego. Gromadzenie wyrażeń synonimicznych, obecność 
dużej liczby ekspresywnych, zazwyczaj negatywnych nazw, charakteryzujących dru-
giego człowieka, wyrasta właśnie z tego pnia. („gnida”, „pinda”, „śmierdziel”, „gów-
no”, „Bambus”, „moja świnia” – w znaczeniu moja dziewczyna). Silna potrzeba eks-
presji powoduje tworzenie wielu neologizmów i neosemantyzmów: „lama – kom-
puterowy dyletant”, „zmuła, zmulant – nuda, nudziarz” (jego przeciwieństwem jest 
„świgant” – ktoś, kto jest bystry, żwawy3).

Przejawem swobodnego podejścia młodzieży do języka jest obecność w gwarze 
zapożyczeń, głównie z języka angielskiego: „baggy”, „cool”, „full”, itp. 

Język młodzieży i  język Internetu zazębiają się, gdyż wielu autorów blogów, 
czatów, forów to ludzie młodzi. Wspólną tendencją jest na przykład skrótowość, 
w  wypadku Internetu podyktowana specyfiką komunikacji, w  przypadku języka 
młodzieżowego – będąca wyrazem mody i  pewnej maniery. Mamy więc „bro” – 
zamiast browaru (browar = piwo), „komp” – zamiast komputer, „pzdr” – zamiast 
pozdrawiam.

Gwara młodzieżowa nosi pewne znamiona szyfru, tajności, celowego kodowa-
nia informacji, na przykład określenia: „wezmę materiał na imprezę”, „full natural”, 
„przyjdę z Adamem i Heleną” (chodzi o narkotyki).

Inną obok wulgaryzacji tendencją jest nieuzasadnione i niepotrzebne stosowanie 
zapożyczeń i neologizmów. Szczególnie nadużywa się przymiotników: kultowy i ge-

3 Por. B. Chaciński, Totalny słownik najmłodszej polszczyzny, Znak, Kraków 2007.
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nialny. Język młodzieżowy zmierza do potoczności, nowej ortografii, nowych meta-
for i związków frazeologicznych („wpuszczeni w pomarańcze” dawniej „wpuszczeni 
w maliny” ). Pojawiają się słowa, które dotyczą dopiero co powstałych zjawisk w kul-
turze („flash-mob”), wprowadzonych na rynek przedmiotów ( np. pendrive ), nowych 
gatunków medialnych (czat, blog), modnych zawodów (np. administrator sieci). 

Trendem jest czerpanie z języka ojczystego, np.: „odzobaczyć”, „odjaniepawlać”, 
„gdybyjka”, nowością – komunikat potwierdzający („dokładnie tak”) lub „tak” uży-
wane jako przecinek lub kropka. Popularnym słowem jest też „ogarnij się”, i „spoiler”/
„spojlerować”, czyli dopowiadać zakończenia filmów i książek, niezgodnie z oczeki-
waniami innych, a często także z ich prawdziwą treścią. Ciekawym neosemantyzmem 
jest słowo „epicki” w znaczeniu wspaniały albo zły, na przykład „epicka porażka”. 

 Inne przykłady wyrazów modnych: 
−	 „przypał” – wstydliwa, niekomfortowa, trudna, czasem związana z  łama-

niem prawa sytuacja;
−	  „props” – respekt, szacunek;
−	 „przegryw” albo „wygryw” – osoba przegrywająca życie lub odnosząca 

w nim sukcesy;
−	 „sztos” – coś nadzwyczajnego, super;
−	 „rak”, „rakowy” – głupi lub coś głupiego;
−	 Rigcz – skrót od „rozum i godność człowieka”.
−	
Przykłady angielsko-polskie:
„k” – ok;
„Lol” – ale jaja, kupa śmiechu;
„omg” – O Boże!;
„sry” – sorry.

Przykłady polsko-polskie:
nmzp – nie mam zielonego pojęcia; 
ocb – o co biega;
zw – zaraz wracam.

Zamiast mowy pisanej młody użytkownik sieci internetowej często sięga po 
emotikony, czyli znaki obrazkowe w formie buziek, serduszek, zwierzątek czy in-
nych wyrażających emocje rysunków, spopularyzowanych przez wszelkiego rodzaju 
komunikatory. Używa się ich przede wszystkim do wyrażenia emocji:

 :) – by okazać zadowolenie, 
:( – by wyrazić smutek,
 ;-) – by puścić oko do adresata. 
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Często emotikony zastępują słowa (np. zamiast pisać: zadzwoń do mnie, wystar-
czy wysłać do adresata obrazek przedstawiający słuchawkę telefonu), wyrażają uczu-
cia (miłość – gdy wysyłamy komuś serce, złość – gdy „klikniemy” – mówiąc żargonem 
internetowym, w czerwonego diabełka), oddają nasz stan psychiczny i samopoczucie 
( komunikatory pełne są „buziek” o różnym zabarwieniu emocjonalnym ). 

Na pierwszy rzut oka emotikony spełnić mają jedną funkcję – w prosty i szybki spo-
sób wyrazić to, co nadawca chce powiedzieć. Obrazek jest skrótową formą wypowie-
dzi, napisanie tego samego z pewnością zajęłoby dużo więcej czasu. Z drugiej strony 
emotikony, tak dla nadawcy, jak i dla odbiorcy, mogą być pretekstem do nawiązania 
interesującego dialogu, wręcz gry, na przykład wtedy, gdy za pomocą graficznych/ob-
razkowych znaków stworzymy rebus, który nasz adresat będzie mógł odczytać. Zabawa 
z emotikonami może więc być czynnością ogłupiająca bądź też ciekawym umysłowym 
treningiem, wszystko zależy od tego, jak tę formę porozumiewania się wykorzystamy. 
Co ciekawe, emotikony jako jedna z niewielu form internetowego języka młodzieżowe-
go, może poza przesyłaniem filmików i animacji przy pomocy WhatsAppa czy Messen-
gera), zostały przyswojone także przez dorosłych użytkowników sieci. 

Szczególnym przypadkiem jest bardzo często używany w  różnych konfigura-
cjach znak xD (xd, XD), który ma niezliczoną ilość zastosowań, między innymi 
może określać reakcję na coś, co nas rozbawiło, wydało się głupie, zdziwiło nas lub 
wywołało radość. Jest to jedno z najczęściej używanych przez młodzież słów. Język 
młodzieżowy jest językiem tak płynnym, że w zasadzie nie da się go w pełni zdefi-
niować, gdyż czerpie słownictwo z wielu środowisk. Ponadto każda młodzieżowa 
społeczność, tak jak kiedyś subkultura, ma swój własny slang, którym porozumiewa 
się wewnątrz swojej grupy (np. język sportowy, język ulicy, język uczestników gier 
internetowych). Wyrazy, którymi się posługuje, przenikają na zewnątrz i adaptowa-
ne są przez członków innych grup według własnej potrzeby. Dodatkowo nierzadko 
zdarza się, że niektóre określenia w południowej Polsce znaczą co innego niż w pół-
nocnej. Najczęściej jednak współczesna polszczyzna młodzieży to język zaczerpnię-
ty z Internetu, przede wszystkim z serwisu YouTube (filmików, twórczości raperów, 
gier komputerowych i portali internetowych). Internet tworzy nową społeczność, 
dając jej możliwość komunikowania się. Szczególną sytuację stwarza fakt, że w for-
mie pisanej przywołuje się odmianę mówioną, czyli tę, która zachodzi między ludź-
mi w  bezpośrednim kontakcie. Daje to szansę na swobodną, często pozbawioną 
formy wymianę myśli, na emocjonalny charakter wypowiedzi czy prowadzonego 
dialogu, wreszcie na „wymianę online”, czyli rozmowę w czasie rzeczywistym. 

Komunikację internetową można scharakteryzować jako dialogową, ponieważ re-
alizuje się w formie rozmowy (np. czatu), a formy monologowe zawierają wiele elemen-
tów sprzyjających ich nawiązywaniu (na przykład bezpośrednie zwroty do adresata).

Ważną cechą komunikacji internetowej jest anonimowość. Bycie anonimowym 
w sieci jest zazwyczaj stanem pożądanym. Umożliwia ukrycie własnej tożsamości 
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lub przybranie innej, jest pretekstem do zabawy lub spełnienia potrzeby psychicznej 
lub fizycznej. Służy też usprawnieniu porozumiewania się, jest sposobem na prze-
kroczenie własnych ograniczeń i utrudnień komunikacyjnych. 

Istnieje jednak i drugi biegun anonimowości internetowej, czyli stosowanie róż-
nych form agresji (np. hejtów). Jest to często wyraz ogólnej frustracji, niezadowolenia 
z życia osobistego czy pracy zawodowej lub chęć wyżycia się na innych. Większość 
hejterów to osoby, które w normalnym życiu nie mają odwagi, by otwarcie wyrazić 
swoje zdanie lub konstruktywną krytykę, a sytuacja anonimowości to dla nich wentyl 
bezpieczeństwa – mogą bezkarnie bluzgać, karmiąc swoje ego. Skala hejtów przybiera 
w obecnych czasach niebotyczny rozmiar i może stać się dla jej podmiotów wręcz 
niebezpieczna (kiedy wypacza fakty, oskarża, oczernia, stwarza fałszywy wizerunek). 
Zbiór zasad przyzwoitego zachowania w Internecie określa netykieta, której ze wzglę-
du na anonimowość, nie wszyscy użytkownicy przestrzegają. Administratorzy sieci 
powinni dbać o to, żeby niepotrzebne treści usunąć, zgłosić nadużycie, a szkodliwego 
internautę odsunąć od określonej usługi. Niestety, nie zawsze jest to możliwe. 

Oczywiście nie można generalizować – hejterzy to nie tylko młodzi ludzie, i nie ich 
należy obwiniać za ten stan rzeczy. Każde stworzone na użytek człowieka narzędzie wy-
korzystać można zarówno w dobrym, jak i złym celu. Jeśli chodzi o Internet, od życia „w 
realu” odróżnia go tylko jedno – brak konsekwencji wobec jego użytkownika. 

Wśród nowych zachowań językowych wymienić można karnawalizację języka 
– dążenie do zabawy słownej, gry językowej, dowcipu, czarnego humoru. 

Inną cechą języka internetowego jest multimedialność, polegająca na powiąza-
niu tekstu z obrazem i dźwiękiem. Jej zadaniem jest wyrażenie emocji za pomocą 
pisma, na przykład: zwielokrotnienie znaków interpunkcyjnych („a ja jestem taki 
samotny!!!!! ), „witaaaaaaaj!” (przedłużenie okrzyku), stosowanie wersalików, nie-
stosowanie wielkich liter (hej ludzie czy jest ktoś z łomży?), użycie znaku podkreśle-
nia, użycie gwiazdki (charakter zdobniczy), stosowanie ikon, emotikonów, skrótów. 

Użytkownicy Internetu coraz częściej „zmieniają twarze” i głosy, używając pro-
gramów graficznych lub komputerowych animacji. To także odmiana sieciowego 
języka, nowa twarz ma przyciągnąć ludzi po drugiej stronie ekranu, stać się dla in-
ternauty bardziej przyjazna, przekonać nie tylko treścią wypowiedzi, ale i brzmie-
niem głosu (charakterystycznym, miłym lub przerażającym). 

Pierwsze tego rodzaju filmiki wychodziły spod rąk młodych ludzi, którzy z po-
mocą programów graficznych stawali się kotami, wampirami, bohaterami ulubionych 
filmów. Ta moda na „zabawę samym sobą” przeniknęła także do świata dorosłych. 
Ostatnio widzów mediów internetowych zaskoczyła wokalistka Katarzyna Nosowska, 
która przy pomocy programu graficznego stworzyła karykaturę samej siebie, co przy-
ciągnęło na jej blog „Ja jej żem powiedziała” rzesze fanów ( szczególnie młodych).

Środowisko młodzieży ma własne normy językowe. Niepokojące jest to, że  
w pewnym momencie zabraknie wspólnej płaszczyzny porozumiewania się. Inter-
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net przyzwyczaił nas do równości, nie znamy tożsamości osób, do których piszemy 
na forach, więc używamy formy: Ty. Ponieważ jesteśmy anonimowi, często nie dba-
my o  język, lekceważymy obowiązek domykania zdań, rzadkością są prawidłowo 
uformowane akapity, poprawna składnia, nie mówiąc już o gramatyce. Na porządku 
dziennym są wulgaryzmy i skrótowce. 

Język blogów, czatów i forów internetowych, formalnie będący językiem pisa-
nym, ale mający wiele cech języka mówionego, określany jest jako język zapisany. 
Nazwa nawiązuje do tego, że użytkownicy dokładnie zapisują wszystko, co mogliby 
powiedzieć w komunikacji ustnej, a lekceważą graficzną stronę tekstu. 

Jak od strony naukowej wygląda więc dziś komunikacja internetowa i jaki jest 
jej wpływ na współczesny język? Odpowiedź znaleźć można choćby w „Niezbędni-
ku inteligenta” Mariusza Hermy, opublikowanym na łamach tygodnika „Polityka”: 
„Podkreśla się następujące cechy, jakich nabywa język etniczny, gdy przekazywany 
jest przez komputer: dopuszcza się wyższy stopień ingerencji w materialność tekstu; 
komputer prowokuje do zabaw z tekstem (typy czcionek, zmiany grubości, odległo-
ści etc. ). Powoduje to, że najpierw patrzymy na graficzną postać tekstu, później zaś 
patrzymy poprzez nią na sensy; zanika granica między twórcą, krytykiem, odtwór-
cą. (…) Zaczynamy mówić, jak piszemy, a piszemy tak, jak widzimy”4. 

Czy młodzież straci umiejętność wypowiadania się w mowie i w piśmie, czy brak 
nawyku czytania nie sprawi, że młodzi ludzie zapadną na wtórny analfabetyzm…? 
Jedno jest pewne – zubożenie języka, brak formy w  mowie pisanej, stosowanie 
emotikonów i znaków graficznych może nas cofnąć do etapu pisma obrazkowego. 
Chyba że z czasem młodzieżowy slang stworzy język, dający przestrzeń wyobraźni, 
inteligencji, skrótowemu myśleniu prowokującemu mózg do analitycznej pracy.  

Z  tej krótkiej charakterystyki języka internetowego wynika, że funkcjonuje 
on w otoczeniu innych znaków semiotycznych, postrzeganych zmysłowo i dalece 
uproszczonych, przy których normy stylistyczne i ortografia praktycznie nie istnie-
ją. Globalny charakter komunikacji internetowej sprzyja zwielokrotnieniu funkcji 
fatycznej. To ona staje się podstawową funkcją języka, a nie funkcja informacyjna. 

Wizja przyszłej kultury internetowej, języka internetowego to perspektywa opty-
mistyczna i zarazem katastroficzna: „(…) Wizja nieskrępowanej wolności – albo lepiej, 
ten ekscytujący terror wolności, jaką ów (internetowy model ewokuje – budzić może 
nie tyle entuzjazm, co niepokój. Tak, to prawda, jest w świecie mnóstwo śmiecia, jest 
sporo szkodliwych plików (choćby pornograficznych). Z drugiej strony internetowa wi-
zja uczestnictwa w kulturze budzić musi dreszcz ambiwalentnej emocji, bo tak bardzo 
narusza się nasze przyzwyczajenia, i tak wielkiej elastyczności od nas oczekuje”5. 

Jak będzie ewoluować i czy przyniesie więcej szkody czy pożytku – czas pokaże. 

4 W. Godzic, Język w internecie: czy piszemy to, co myślimy? Cyt. za: W. Lubaś, Polskie gadanie. Pod-
stawowe cechy i funkcje potocznej polszczyzny, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2003.
5 J. Klejnocki, Ekscytujący terror wolności, „Gazeta Wyborcza” 2002, [w:] W. Lubaś, Polskie gadanie… 
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SOME REMARKS ON THE CONTEMPORARY LANGUAGE OF YOUNG POLES

SUMMARY
This article focuses on current tendencies in the language of young Poles, as well as internet 
impact on the Polish language revealed in new words and old words with new meaning. The 
author answers the question how the current language of Polish youth looks like. Moreover, 
she emphasizes dominant tendencies in the language (vulgarization of expression, abbrevia-
tions, etc.).

KEYWORDS: language culture, neologisms, internet culture, written language, netiquette, 
orthophony





Paweł Sarna1

Ziemie Zachodnie i Północne na łamach                                                                                                                                           
                          czasopism kulturalnych w pierwszych                                                                                                                                     
                          latach powojennych

STRESZCZENIE
Celem opracowania jest charakterystyka działań podjętych przez czasopisma społeczno-kul-
turalne, które włączyły się w  akcję popularyzującą sprawy Ziem Odzyskanych. Szczególne 
starania, by wywołać dyskusję nad tym tematem w całej polskiej prasie, poczyniła między in-
nymi redakcja katowickiego czasopisma „Odra” (1945-1950). Redakcja pisma starała się uka-
zać tereny zachodnie jako teren posiadający ogromny potencjał. Celem zespołu redakcyjnego 
„Odry” było jak najpełniejsze uczestnictwo w ułożeniu i realizacji projektu, dzięki któremu 
obszar kraju, ciągle jeszcze odizolowany od reszty, ujawniłby w pełni swoje możliwości. 

SŁOWA KLUCZOWE: propaganda PRL, Ziemie Zachodnie i Północne Polski (Ziemie Od-
zyskane), czasopisma kulturalne, „Odra”, „Odrodzenie”, „Kuźnica”, „Tygodnik Powszechny”

Wprowadzenie

Prasa społeczno-kulturalna w  latach tużpowojennych stanowiła ważne forum 
dyskusji, przy czym szczególnie w niej eksponowane spory o kulturę były w dużej 
mierze zamiennikiem tematów politycznych. Wiele uwagi publicystów skupiała na 
sobie sprawa Ziem Odzyskanych2. Od samego początku, niezależnie od sympatii 
politycznych, popularyzowano tzw. tematykę integracyjną, przypominano zarówno 
o prawach Polski do tych terytoriów, jak i o ich „piastowskim rodowodzie”, gorąco 
zachęcano do osadnictwa na tych terenach. Propaganda dotycząca Ziem Zachod-
nich i Północnych nie była zjawiskiem nowym, opierała się bowiem na tezach wy-
pracowanych przez polską myśl zachodnią jeszcze w  XIX wieku, a  rozwiniętych 

1  Dr; Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach. 
2  Autor artykułu świadomie zamiennie stosuje terminy „Ziemie Odzyskane”, „Ziemie Zachodnie 
i Północne”. Więcej na temat polityczno-pragmatycznego ich obciążenia można przeczytać np. w na-
stępujących pracach: J. Jasiński, Czy powinniśmy odcinać się od pojęcia Ziemie Odzyskane?, „Echa Prze-
szłości” 2004, nr 5, s. 315-320; J. Szydłowska, Narracje pojałtańskiego Okcydentu. Literatura polska 
wobec pogranicza na przykładzie Warmii i  Mazur (1945-1989), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 
Olsztyn 2013, s. 11-12; R. Domke, Ziemie Zachodnie i Północne Polski w propagandzie lat 1945-1948, 
Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2010, s. 10-12.
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i rozbudowanych w ciągu pierwszej połowy XX wieku i w okresie II wojny świato-
wej3. Odwołania do polskiej „myśli zachodniej” były zarówno częścią mistyfikacji 
stosowanej przez nową władzę, jak i czynnikiem legitymizującym istnienie Polski 
Ludowej4. Charakterystycznym na tym tle przykładem jest działalność katowic-
kiej „Odry” w latach 1945-1950. Do czasu utworzenia pisma Bolesława Piaseckie-
go „Dziś i  jutro” końcem listopada 1945 roku, redaktorzy „Odry” byli jedynymi 
przedstawicielami radykalno-narodowej przedwojennej prawicy, którzy w  Polsce 
Ludowej mieli możliwość wydawania własnego organu prasowego5. Z jednej strony 
działania czasopisma stworzonego przez Wilhelma Szewczyka i autorów z przed-
wojennej grupy Fantana współbrzmiały z oficjalną propagandą polskości na Zie-
miach Odzyskanych, z drugiej strony przemycano treści niezgodne z kierunkiem 
wyznaczanym przez władze. Było to pismo uznawane za opozycyjne, a w związku 
z tym poddawane szczególnie wnikliwej cenzurze6.  

W artykule scharakteryzowano wybrane działania w kampanii prasowej na te-
mat Ziem Północnych i Zachodnich podejmowane w latach tużpowojennych przez 
wspomnianą „Odrę”, a  także inne tygodniki: „Odrodzenie”, „Kuźnica”, „Tygodnik 
Powszechny”.

PPR – prasa, propaganda, regionalizm

 W jubileuszowej publikacji 25 lat prasy na ziemiach zachodnich i północnych 
wyliczono zasługi prasy w  kształtowaniu nowego społeczeństwa. Podkreślano, 
że w  latach tużpowojennych była ona orędownikiem regionalizmu pojętego jako 
„element konstytutywny kultury narodowej”, jak również narzędziem służącym 
społecznej integracji, bowiem nowo powstałe społeczności „będące zlepkiem lu-
dzi różniących się kulturą, tradycją, a  nawet językiem, pełne były konfliktów, na 
tle których rodziły się tendencje separatystyczne w obrębie grup zawodowych, et-
nicznych czy terytorialnych”7. W przywołanej publikacji historyk Tadeusz Białecki 
zauważał jednak również negatywne aspekty przemian, jakie nastąpiły w Polsce pod 
koniec lat 40.: „Centralizacja życia kulturalnego przyczyniła się do zahamowania 

3  R. Domke, Ziemie Zachodnie i Północne…, s. 8; J. Tyszkiewicz, Sto wielkich dni Wrocławia. Wysta-
wa Ziem Odzyskanych we Wrocławiu a propaganda polityczna ziem zachodnich i północnych w latach 
1945-1948, Arboretum, Wrocław 1977, s. 8-9.
4  M. Semczyszyn, T. Sikorski, A. Wątor: Wstęp, [w:] Nad Odrą i Bałtykiem. Myśl zachodnia: ludzie 
– koncepcje – realizacja do 1989 r., red. M. Semczyszyn, T. Sikorski, A. Wątor, Instytut Pamięci Naro-
dowej, Szczecin 2016, s. 10. 
5  M. Fic, Wilhelm Szewczyk (1916-1991). Śląski polityk i działacz społeczny, Uniwersytet Śląski, Kato-
wice 2007, s. 88. 
6  IPNK, sygn. 02/144, k.177, 180-181. Ocena tygodnika „Odra” za okres grudnia i stycznia 1949 z 8 
lutego 1949; Zob. K. Heska-Kwaśniewicz, Pierwsza „Odra” w ocenie służb bezpieczeństwa. „Odra” 2004, 
nr 11, s. 40-44.
7  25 lat na Ziemiach Zachodnich i Północnych, red. A. Wakar, Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW 
„PRASA”, Kraków 1972, s. 12.
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wielu cennych inicjatyw i poczynań; przerwano wówczas wydawanie wielu pism. 
Likwidacja tych czasopism, które zdołały już okrzepnąć, osiągnęły odpowiedni po-
ziom i autorytet u czytelników, była z pewnością niekorzystna dla upowszechnia-
nia kultury”8. Istotnie, w związku z centralizacją pozbyto się niewygodnych pism. 
Warto zaznaczyć, że pisma-efemerydy zaczęły znikać już w 1946 roku. Rozwój cza-
sopiśmiennictwa lokalnego, jak również kształtujące się na ziemiach nowych więzi 
lokalne – przede wszystkim w  środowiskach inteligenckich – zostały na nowym 
etapie przemian, tj. w początkach lat 50., rozbite9. Warto przypomnieć, że koncep-
cje oparte na leninowskim modelu prasy do początków 1947 roku miały charakter 
teoretyczny. W październiku 1947 roku zaakceptowano model prasy Polskiej Partii 
Robotniczej10. Skrytykowano także prasę „czytelnikowską” i wyznaczono jej nowe 
zadania. Pośród zlikwidowanych czasopism w tamtym okresie znalazła się czytelni-
kowska „Odra” – ostatni numer ukazał się w styczniu 1950 r. 

W kampanii prasowej na temat Ziem Zachodnich i Północnych badacze wyróż-
niają kilka faz11. W  1948 roku zakończono proces zmasowanej propagandy, które-
go uwieńczeniem stała się Wystawa Ziem Odzyskanych we Wrocławiu (w tym roku 
działalność zakończyło również Ministerstwo Ziem Odzyskanych), jednak zaintere-
sowanie tzw. prasy centralnej Ziemiami Zachodnimi i Północnymi stopniowo słabło 
właściwie już od początku 1946 r. Poza nielicznymi wyjątkami pozostało ono domeną 
nowej prasy powstałej na tych terenach oraz dziennikarzy śląskich i poznańskich. 

Wypowiedzi prasowe bez względu na różnice polityczne autorów łączyła wspólna 
troska o zagospodarowanie Ziem Zachodnich i Północnych traktowanych jako bezdy-
skusyjny wymóg polskiej racji stanu. Prasa katolicka kładła nacisk na narodowy aspekt 
osadnictwa, przy czym pokazywała szczególną rolę Kościoła jako czynnika integracji 
nowej społeczności12. Szybko podjęto próby sterowania prasą, przy czym bardzo wy-
raźny był związek między propagandą a cenzurą – na przykład zalecenia dla poszcze-
gólnych redakcji kierowano z jednoczesnym powiadomieniem placówek cenzorskich13.  

W  pierwszych latach powojennych istniał spory stopień pluralizmu aktywności 
społecznych, na który pozwalały władze. W odniesieniu do Ziem Odzyskanych trze-
ba pamiętać, że idea anektowania, a później zagospodarowania tych obszarów przede 

8  T. Białecki, Prasa szczecińska, [w:] 25 lat na Ziemiach…, s. 80.
9  G. Strauchold, Myśl zachodnia i jej realizacja w Polsce Ludowej w latach 1945-1957, Wydawnictwo 
Adam Marszałek, Toruń 2003, s. 285. Por. M. Gierula, Polska prasa lokalna 1989-2000. Typologia i spo-
łeczne funkcjonowanie, Uniwersytet Śląski, Katowice 2005, s. 49.
10  T. Mielczarek, Od „Nowej Kultury” do „Polityki”. Tygodniki społeczno-kulturalne i społeczno-poli-
tyczne PRL, Akademia Świętokrzyska, Kielce 2003, s. 24-26.
11  Alina Słomkowska wyróżnia cztery fazy, wskazując na wzmożoną agitacyjną i organizatorską rolę 
prasy w akcji przesiedleńczej i osadniczej w pierwszym okresie (do końca 1945 roku). A. Słomkowska, 
Prasa w PRL. Szkice historyczne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980, s. 197-211.
12  R. Domke, Ziemie Zachodnie i Północne…, s. 117.
13  A. Krawczyk, Pierwsza próba indoktrynacji. Działalność Ministerstwa Informacji i Propagandy w la-
tach 1944-1947, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1994, s. 36-37.
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wszystkim szybko zyskała wymiar instytucjonalny. Wśród podległych resortów utwo-
rzonego w lipcu 1944 roku Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego wymieniono 
również Resort Informacji i Propagandy, i był to pierwszy oficjalny element aparatu pro-
pagandowego nowych władz (prowadził m.in. działalność wydawniczą)14. Początkowo 
organy propagandy państwowej miały status prawny oddziałów administracji lokalnej, 
ale w rzeczywistości działały jako pełnomocnicy organów centralnych15. W listopadzie 
1945 roku powstało Ministerstwo Ziem Odzyskanych na czele z  Władysławem Go-
mułką16. Reaktywowano mający korzenie w międzywojniu Polski Związek Zachodni 
z centralą w Poznaniu. W latach 40. PZZ był bardzo aktywny na polu inicjatyw wydaw-
niczych, sygnował szereg periodyków: tygodniki „Polska Zachodnia” i „Nowiny Opol-
skie”, miesięcznik „Strażnica Zachodnia”. W miarę upływu lat również ta organizacja 
stawała się coraz bardziej zależna od władz centralnych. Jak wskazuje Grzegorz Strau-
chold, środowiska zachodnie, zgrupowane wokół PZZ, wskazywały na konieczność wy-
zyskania patriotyzmu lokalnego (regionalnego) w procesie wiązania z narodem polskim 
grup autochtonicznych17. Przywołany historyk podaje następującą definicję regionali-
zmu funkcjonującego w tamtym okresie: „Regionalizm, traktowany jako synteza wy-
siłków przeróżnych dyscyplin naukowych i aktywności społecznych, uzupełniony o za-
chowane pierwiastki kultury rodzimej, służyć miał tworzeniu pogłębionego integralnie, 
jednolitego społeczeństwa polskiego. […] Scementowana jedność miała powstać dzięki 
wykorzystaniu możliwości tkwiących w odrębnościach”18. 

Jeśli chodzi o podstawowe funkcje regionalizmu, jakie rysowały się w latach po-
wojennych, między badaczami panuje zasadnicza zgodność poglądów. Małgorzata 
Mikołajczak pisze o tzw. wygaszaniu regionalizmu w latach 1945-1956. Badaczka 
uznaje, że problem Ziem Odzyskanych stał się jednym z  ważniejszych regulato-
rów powojennej refleksji regionalistycznej. Wskazuje, że powojenny, koncesjono-
wany polityką państwa regionalizm stał się jednym z  instrumentów władzy19. Na 
jego charakterze zaciążyło zobowiązanie, jakim było utwierdzanie polskości nowo 
przyłączonych obszarów. Rozwój idei regionalistycznej uniemożliwiał także brak 
spadkobierców jego przedwojennych promotorów, jak m.in. Aleksander Patkow-

14  Po przekształceniu PKWN w Rząd Tymczasowy, 1 stycznia 1945 roku, RIiP przyjął nazwę Mini-
sterstwa Informacji i Propagandy. 
15  T. Goban-Klas, Niepokorna orkiestra medialna. Dyrygenci i  wykonawcy polityki informacyjnej 
w Polsce po 1944 roku, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2004, s. 88.
16  Zmiany nastąpiły wcześniej. Przełom 1944 i 1945 r. przyniósł powołanie przy Prezydium Rady Mi-
nistrów Biura Ziem Zachodnich (Nowych), które zastąpiło Biuro dla spraw Zachodnich przy PKWN. 
11 kwietnia 1945 Edward Ochab mianowany został na stanowisko pełnomocnika Generalnego dla 
Ziem Odzyskanych.
17  G. Strauchold, Myśl zachodnia i jej realizacja w Polsce Ludowej…, s. 279-282.
18  Tamże, s. 282.
19  M. Mikołajczak, Wstęp: Regionalizm w Polskiej refleksji o literaturze (zarys problematyki i historia 
idei), [w:] Regionalizm literacki w Polsce. Zarys historyczny i wybór źródeł, red. Z. Chojnowski, M. Mi-
kołajczak, Universitas, Kraków 2016, s. 56-57. 
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ski, Józef Birknmajer, Władysław Pniewski czy Emil Zegadłowicz20. Co do oceny 
działań podejmowanych przez poszczególne redakcje czasopism istnieją znaczne 
rozbieżności.

Wojciech Browarny wskazuje na negatywną funkcję „narracji piastowskiej” (to-
warzyszącej brutalnym wypędzeniom Niemców oraz narodowościowej indoktry-
nacji), dostrzegając w  tym kontekście rolę Zdzisława Hierowskiego jako jednego 
z twórców „Odry” oraz programu „krucjaty kultury na Ziemie Odzyskane” ogłoszo-
nego na jej łamach21. Z kolei Jacek Kolbuszewski oraz Grażyna Barbara Szewczyk 
wskazują na raczej pozytywne aspekty tego programu22. Mimo iż Z. Hierowski był 
głównym ideologiem „Odry”, na jej łamach głos zabrało na ten temat wielu autorów, 
wśród nich m.in. Zbyszko Bednorz, Jan Kucharski, Edward Skowron czy Zbigniew 
Zbroiński. Przywołany W. Browarny przypomina także o  potępieniu „deklaracji 
ideowej pisarzy sudeckich” przez publicystów „Odry” oraz „Odrodzenia”, bezpod-
stawnie przypisujących twórcom z  grupy Edwarda Kozikowskiego intencji sepa-
ratystycznych23. Można przypuszczać, że tak wyraźne potępienie przez Szewczyka 
idei „Polaka sudeckiego” mogło być związane z atakami na „Odrę” ze strony innych 
pism dotyczącymi separatyzmu śląskiego. To oczywiście tylko przypuszczenie. 

Margines swobód, jaki pozostawiono inicjatywom oddolnym, z biegiem czasu 
ulegał zawężeniu, a „zapowiedzią faktycznych apetytów unifikacyjnych władzy po-
litycznej” – jak wskazuje G. Strauchold – był jej stosunek do odrębności śląskich: 
„Nie było mowy o zachowaniu choćby skrawka autonomii dawnego, przedwojen-
nego polskiego województwa śląskiego”24.

„Listy z polskiego Zachodu”
 
Już w 1946 roku na łamach „Odry” odnotowano spadek zainteresowania prasy 

ogólnopolskiej tematyką Ziem Odzyskanych. Z goryczą stwierdzano, że redakcji nie 
udało się wywołać szerszej dyskusji na łamach programu kulturalnego dla Ziem 
Odzyskanych: „[…] Można się posprzeczać z dociekliwą »Kuźnicą«, co jest w tej 
chwili ważniejsze, problematyka marksizmu czy polskiego Zachodu, ale pozostanie 

20  Tamże, s. 58.
21  W. Browarny, Między „odzyskiwaniem” a „ślązaczeniem”. Literacki obraz Śląska i polski dyskurs no-
woczesności, [w:] Nowy regionalizm w badaniach literackich. Badawczy rekonesans i zarys perspektyw, 
red. M. Mikołajczak, E. Rybicka, Universitas, Kraków 2012, s. 89-91; Por. P. Sarna, Działalność publi-
cystyczna Wilhelma Szewczyka na łamach „Odry”, [w:] Wilhelm Szewczyk. Pisarz, publicysta, niemco-
znawca. Materiały posesyjne, red. J. Śliwiok, Wszechnica GTPN, Katowice 2002, s. 26.
22  J. Kolbuszewski, Literatura wobec historii, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1997, s. 219-257; G.B. 
Szewczyk, Zdzisława Hierowskiego poglądy na literaturę i  jego wizja Śląska, [w:] Oni tworzyli obraz 
Górnego Śląska w XX wieku, red. A. Kubica, J. Mokrosz, Archiwum Państwowe w Katowicach, Stowa-
rzyszenie Humanistyczne Europa, Katowice – Rybnik 2017, s. 103-112.
23  W. Browarny, Między „odzyskiwaniem” a „ślązaczeniem”…, s. 91-92; W. Szewczyk, Geografia literac-
ka Ziem Odzyskanych, „Odra” 1948, nr 149, s. 2. 
24  G. Strauchold, Myśl zachodnia i jej realizacja w Polsce Ludowej…, s. 283.
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żal do tego pisma, że i ono niewiele miejsca poświęciło dotąd tym najistotniejszym 
w państwie sprawom”25. Tradycją publicystów „Odry” stało się utyskiwanie na inne 
pisma, że za mało piszą o  sprawach polskiego zachodu, a  sprawy istotne ujmują 
w sposób skrzywiony26. Jak uznaje J. Kolbuszewski, istotnie, to właśnie „Odra” da-
wała najpełniejszą i  systemową informację na temat Ziem Odzyskanych, nie zaś 
„pisma centralne”, jak „Odrodzenie”, „Kuźnica” czy „Tygodnik Powszechny”27. 

Przykładem są działania „Odry” w pierwszym okresie, w którym na łamach ca-
łej prasy dominowała ekstatyczna stylistyka. Już w pierwszym numerze redaktorzy 
„Odry” krytycznie wypowiadali się o  akcji osiedleńczej, stanowczo upominali się 
o prawa autochtonów: „[…] Na równi z troską o odbudowę kraju musimy postawić 
troskę o człowieka, o ludzi, którzy ziemie te zamieszkują. Polacy, którzy tu przycho-
dzą, skłonni są uważać, że idą na ziemie niemieckie, które historycznie tylko były 
kiedyś polskimi […]. Ci zapaleni »pionierzy polskości«, nie znający ziemi i ludzi, nie 
znający warunków politycznych, ekonomicznych i społecznych, w jakich się tutaj typ 
człowieka kształtował, nie mający zielonego pojęcia o tym, co tu było i jest – ci pionie-
rzy skłonni są uważać wszystkich Ślązaków za Niemców, renegatów i zdrajców”28. Pod 
koniec 1945 i w 1946 r. funkcjonowało w polskim społeczeństwie rozróżnienie na kraj 
i Śląsk – kraj i ziemie odzyskane (drugiej kategorii)29. W oficjalnym dyskursie powoj-
nia posługiwano się takimi terminami, jak: „Ziemie Odzyskane”, „polskie ziemie za-
grabione, odwieczne ziemie piastowskie”, „prastare ziemie słowiańskie”, „nasze ziemie 
zgermanizowane”, „powracające do nas tereny zachodnie”, „polskie kresy zachodnie”, 
„polskie ziemie zachodnie”, czy poetyckie – „odzyskany dom”, tymczasem w języku 
potocznym nosiły one raczej miano Dzikiego Zachodu30. 

Dopiero pod koniec 1945 r. ton całej prasy krajowej stał się nieco bardziej obiek-
tywny – starano się demaskować dotychczasowe naiwne postrzeganie Ziem Za-
chodnich i Północnych jako swoistego „eldorado”. W końcu roku w prasie związa-
nej z PSL dużo miejsca poświęcano przedstawieniu negatywnych aspektów życia na 
poniemieckich terytoriach. Ukazywano bezplanowość akcji osiedleńczej, samowole 
i przekupstwo biurokracji oraz brak bezpieczeństwa, spowodowany między innymi 
zachowaniem się żołnierzy Armii Radzieckiej, o czym nie wolno było pisać31. Prasa 
PPR, krytykując „Gazetę Ludową”, przedstawiała jej publicystykę jako wrogą wobec 
umocnienia się Polski na Odrze i Nysie Łużyckiej32. Równie odważnie jak „Gazeta 
Ludowa” poczynali sobie publicyści „Odry”, pisząc o nadużywających swojej władzy 

25  [brak autora], Perspektywa Odry, „Odra” 1946, nr 5, s. 1.
26  Zob. np. [brak autora], „Odra” 1945, nr 7, s. 8.
27  J. Kolbuszewski, Literatura wobec historii…, s. 225. 
28  Z. Hierowski, Odbudowa Zachodu, „Odra” 1945, nr 1, s. 4.
29  J. Kolbuszewski, Literatura wobec historii…, s. 220. 
30  R. Domke, Ziemie Zachodnie i Północne…, s. 57.
31  Tamże, s. 65.
32  Tamże.
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milicjantach, a  także o żołnierzach Armii Czerwonej33. Odpowiadając na zarzuty 
„Trybuny Robotniczej”, tłumaczono się, że poruszanie tematu wybryków tzw. ma-
ruderów radzieckich nie ma na celu podważenia sojuszu z ZSRR34. 

Na łamach „Odry” z biegiem czasu coraz wyraźniej obnażano chaos pierwszego 
okresu osadnictwa. W 1946 roku prasa już szeroko rozpisywała się o  szabrowni-
kach na Ziemiach Odzyskanych i  łamaniu praw autochtonów. Pisano o  częstych 
kradzieżach w świetle prawa, gdy właścicieli gospodarstw uznawano za Niemców. 
Mechanizm zjawiska przedstawiono w „Odrze” na przykładzie powiatu prądnickie-
go35. Eugeniusz Paukszta w rubryce „Listy z Polskiego Zachodu” zwracał uwagę na 
negatywne aspekty repolonizacji będące w opozycji do wzniosłych haseł na temat 
autochtonów. Wskazywał, że bycie Ślązakiem czy Mazurem jest stygmatyzujące. 
Autor potwierdzał, że wielu jego rozmówcom Ślązacy kojarzą się ze strażnikami 
w obozach. Repolonizacja, która miała oznaczać przywracanie Polaków będących 
rdzennymi mieszkańcami Ziem Odzyskanych świadomości narodowej, była szczyt-
nych hasłem. Tymczasem nie ma nic wspólnego z  rzeczywistością, a  ludzie na-
pływowi w  stosunku do miejscowych stosują system zahukiwania, zastraszania36. 
Obszernie pisano w  „Odrze” o  przewinieniach miejscowej administracji wobec 
Mazurów37. Edmund Osmańczyk w artykule Najtragiczniejsi Polacy podniósł pro-
blem przymusowego wcielania Polaków do Wehrmachtu, jak również upominał się 
o Polaków uznanych za Niemców i wygnanych z kraju38. Eryk Skowron stwierdził, 
że tuż po oswobodzeniu na Ślązaków wylała się fala nienawiści powstrzymująca 
ich udział w życiu zbiorowym39. W sierpniu 1946 r. Maria Jarochowska sporządziła 
bilans dziesięciu miesięcy polskiego gospodarowania na Śląsku i ukazała przy tym 
w sugestywny sposób wizerunek szabrownika40. Dariusz Jarosz wskazuje, że na ba-
zie tych negatywnych doświadczeń właśnie w prasie blisko związanej ze sprawami 
Ziem Odzyskanych, między innymi na łamach „Strażnicy Zachodniej” i w Odrze, 
sformułowano „pozytywny program repolonizacyjny”41.

Nie jest prawdą, jak twierdził Kazimierz Koźniewski, że łódzka „Kuźnica” zu-
pełnie milczała o sprawach Ziem Zachodnich42. Jedno z najbardziej wstrząsających 
świadectw tamtych czasów przekazał Mariusz Margal na łamach tego pisma: „Do 

33  [brak autora], Perspektywa Odry, „Odra” 1945, nr 9, s. 1.  
34  [Wi], ZSRR w perspektywie Odry, „Odra” 1945, nr 10, s. 8.
35  J.K., List z powiatu prądnickiego, „Odra” 1945, nr 7, s. 7.
36  E. Paukszta, Obrona słabych, „Odra” 1946, nr 22, s  7. Por. A. Sylwester, W  nadodrzańskiej wsi, 
„Odra” 1946, nr 25, s. 6-7. 
37  L. Kohutek, Mazury po prostu, „Odra” 1946, nr 17-18, s. 5.
38  E. Osmańczyk, Najtragiczniejsi Polacy, „Odra” 1946, nr 6-7, s. 1.  
39  E. Skowron, Nie chcemy być Ślązakami, „Odra” 1946, nr 6-7, s. 4. 
40  M. Jarochowska, Rzecz jasna (Śląsk po 10 miesiącach), „Odra” 1946, nr 26, s. 1.
41  D. Jarosz, Obraz chłopa-osadnika na Ziemiach Odzyskanych w świetle publicystyki krajowej z  lat 
1945-1948, „Dzieje Najnowsze” 1989, r. 21, z. 2, s. 122-123.
42  K. Koźniewski, Historia co tydzień. Szkice o tygodnikach społeczno-kulturalnych 1944-1950, Czytel-
nik, Warszawa 1977, s. 124.
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ostatniego została miejscowa ludność ogołocona przez szabrownika. Widziałem 
chaty, gdzie nie tylko brak było pościeli czy garnka, ale gdzie nawet święte obrazy 
pozdejmowano ze ścian, bo były stare, a więc wartościowe. Zgrzybiały Barszczew-
ski z Jondorfu, który prowadził w swej chacie polską szkołę za niemieckich czasów, 
został zastrzelony, bo opierał się rabunkowi. Siedmioro małych dzieci Turzyńskiego 
z Rożnowy śpi na deskach, bo ostatnie prześcieradło zrabowali przybysze”43. 

Wśród polemik 

Pomiędzy pismami istniały wyraźne różnice co do tego, jak należy pisać o Zie-
miach Odzyskanych. Temat ten jako priorytetowy traktowała przede wszystkim 
„Odra”, co skutkowało licznymi komentarzami, szczególnie w rubryce „Krótkie spię-
cia”. Ironicznie potraktowano uwagi na łamach „Odrodzenia”, jakie padły w związku 
z publikacją w „Odrze” – w ocenzurowanej wersji – opowiadania Henryka Worcella 
Gorący dzień w  Heinzendorfie44. Autor opowiadania ukazał dzień przybycia pol-
skich osadników do tytułowej dolnośląskiej wsi, a także trudności związane z na-
stawieniem ludności polskiej do nowej ojczyzny, wzmagane dodatkowo obecnością 
Niemców i  wymuszonymi kontaktami między obiema nacjami. Worcell obnażył 
dwa ówcześnie istniejące dyskursy: jeden poprawny politycznie i drugi – ukryty, 
poddający polityczne mity krytycznej analizie45. Zarówno „piastowski mit” powrotu 
na Śląsk, jak i motyw szlachetnego osadnika-patrioty w zderzeniu z rzeczywistością 
okazują się mało funkcjonalne, fałszywe. Prawdziwy jest tutaj kompleks niższości 
polskiego ubogiego chłopa wobec gospodarza-Niemca. 

W latach tużpowojennych język dotyczący Niemców, jakim posługiwała się pra-
sa, był zbyt dosadny, by można było go usprawiedliwić świeżym poczuciem krzyw-
dy, i nawet „Tygodnik Powszechny” nie był wolny od zdecydowanie mało subtelnej 
retoryki tamtego czasu. Bardzo ostro na temat Niemców wypowiadała się „Odra”. 
Domagano się na przykład stworzenia sytuacji pełnej czystości etnicznej w całym 
pasie pogranicznym46. Na wzbudzeniu niechęci do Niemców zamieszkujących Zie-
mie Odzyskane zależało władzom, które chciały uzyskać aprobatę narodu w maso-
wych deportacjach ludności niemieckiej za Odrę47. 

Wyraźny sprzeciw „Kuźnicy” wiązał się z tekstem Zbyszka Bednorza – Rozwa-
żania na pustyni, którego autor głosił, że tworząc program dla Ziem Odzyskanych, 

43  M. Margal, Kraj, który woła o pomoc, „Kuźnica” 1945, nr 27 (45), s. 6-7.
44  [h], Odrodzeniowe” cenzurki, „Odra” 1946, nr 2, s. 8; H. Worcell, Gorący dzień w Heinzendorfie, 
„Odra” 1945, nr 11, s. 4-6.
45  M.M. Podolczak, „Postkolonialne” postrzeganie historii Dolnego Śląska: między biografią a opowia-
daniami Henryka Worcella, „Wieki Stare i Nowe” 2012, s. 169-183.
46  T. Boronowski, Obowiązek czujności, „Odra” 1945, nr 5, s. 1.
47  R. Domke, Ziemie Zachodnie i Północne…, s. 58; W. Lenarczyk, „Dobry” i „zły” Niemiec w oczach 
publicystów „Tygodnika Powszechnego” i „Kuźnicy” (1945-1950), „Polska 1944/45-1989: Studia i mate-
riały” 2001, nr 5, s. 109-134.
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należy oprzeć się na trzech elementach tradycji – wspólnej pracy, modlitwy oraz 
śpiewu48. Po tej publikacji „Kuźnica” zaatakowała publicystykę „Odry”. 

Częścią dyskusji nad programem kulturalnym dla Ziem Zachodnich i Północ-
nych, którą w  latach 1945-1947 próbowała wszcząć redakcja „Odry”, jest bardzo 
interesujący wątek rozpoczęty w 1946 r., dotyczący regionalizmu śląskiego49. Głos 
na ten temat zabrali m.in.: Stefan Papee, Bogdan Butryńczuk, Gustaw Morcinek, 
Zdzisław Hierowski, Wilhelm Szewczyk, Julian Lewański. Ostatni z wymienionych, 
dawny redaktor „Zarania Śląskiego”, w artykułach Z trosk o ramy i definicje oraz Na 
mapie regionalizmów podjął problematykę literatury ludowej XIX w. oraz postawił 
pytanie o literaturę górnośląską w odniesieniu do idei regionalizmu i zarzutów o se-
paratyzm środowiska górnośląskiego50. Wystąpieniem, które wywołało sporo emo-
cji oraz polemikę, przede wszystkim zdecydowany sprzeciw Gustawa Morcinka, był 
artykuł Zdzisława Hierowskiego Pożegnanie51. G. Morcinek w tekście, którego tytuł 
zapożyczył z wymienionego artykułu Z. Hierowskiego („Gente Silesius”) zdecydowa-
nie i bardzo ostro polemizował z tezą Pożegnania, że regionalizm śląski w między-
wojniu nabierał cech separatyzmu52. Z dyskusji wyłonił się w zarysach interesujący 
kontekst historyczny. W tym czasie można bowiem mówić o spirali regresu, w jaką 
wpadły Katowice wraz z nastaniem epoki stalinowskiej. W. Szewczyk już w  lipcu 
1948 roku pisał o nich jako „mieście na wydmuchu” – przetrzebionym z cennych 
inicjatyw tużpowojennych. Jednym ze zwiastunów regresu była zapowiedź przenie-
sienia czasopisma z Katowic do Wrocławia, co jego redaktor naczelny skomentował 
następująco: „Ktoś skazał Katowice z całym jego potężnym górnośląsko-opolskim 
zapleczem na kulturalny uwiąd”53. Jak stwierdza Aleksander Wallis, „to, czego nie 
zdobyła dla siebie stolica, to zabrał ze Śląska Kraków, by powetować straty ponie-
sione na rzecz Warszawy”54. Był to zatem dla Górnego Śląska okres wyjątkowo nie-
sprzyjający. Po okresie „szans” dla twórców górnośląskich w końcu lat 40. XX wieku 
nastał okres dominujących „zagrożeń”, a potem (w latach 1948–1955) usankcjono-
wania przemian, które dla wielu twórców okazały się szczególnie trudne55.

48  Z. Bednorz, Rozważania na pustyni, „Odra” 1946, nr 8, s. 2-3. 
49  P. Sarna, Działalność publicystyczna…, s. 24-28.
50  J. Lewański, Z trosk o ramy i definicje, „Odra” 1947, nr 33, s. 2; J. Lewański, Na mapie regionalizmów, 
„Odra” 1947, nr 39, s. 2-3.
51  Z. Hierowski, Pożegnanie, „Odra” 1948, nr 25, s. 1.
52  G. Morcinek, „Gente Silesius”, „Odra” 1948, nr 32, s. 2. 
53  W. Szewczyk, Na wydmuchu, „Odra” 1948, nr 30, s. 1.
54  A. Wallis, Atlas kultury Polski 1946–1980, Wydawnictwo ECO, Warszawa 1994, s. 22.
55  M. Fic, Aktywność środowisk twórczych Górnego Śląska w Polsce Ludowej, „Annales Universitatis 
Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica” 2011, nr 6, s. 160.
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Zakończenie 

Dyskurs czasopism społeczno-kulturalnych PRL-u stanowi fragment obszerniej-
szego tematu dotyczącego komunikowania się inteligencji, a  – jak to określa Jerzy 
Myśliński – specyficzne sprzężenie zachodzące między władzami politycznymi oraz 
inteligencją było częściowo dwukierunkowe56. Problem oceny postaw i zachowań in-
telektualistów w Polsce powojennej nie jest bynajmniej tematem zamkniętym. Zna-
miennym przykładem jest budząca kontrowersje ocena Instytutu Pamięci Narodowej 
dotycząca Wilhelma Szewczyka, wedle której nie może być patronem ulic czy pla-
ców57. Historia czasopism działających w okresie tużpowojennym nadal wymaga dal-
szych pogłębionych badań. Pomimo scharakteryzowanego w artykule na przykładzie 
„Odry” częściowego wpisywania się jej w dyskurs dominującej ówcześnie narracji in-
spirowanych przez propagandę, zespół redakcyjny „Odry” spełnił swe zamierzenie, by 
stworzyć pismo w dużej mierze niezależne. Przez kilka lat swego trwania „Odra” zdo-
była pozycję jednego z ważnych pism społeczno-kulturalnych w powojennej Polsce 
- delegatury działały w Olsztynie, Szczecinie, we Wrocławiu. Polityka redakcji, a tak-
że pomoc ze strony licznych współpracowników sprawiły, że udało się jej utrzymać 
rangę czynnika opiniotwórczego nawet w końcowym okresie działania, gdy presja ze 
strony władz skutecznie wpływała na treść ukazujących się publikacji. 
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WESTERN AND NORTHERN TERRITORIES IN SOCIO-CULTURAL
MAGAZINES IN THE FIRST POST-WAR YEARS

SUMMARY
The study aims to describe the actions taken by socio-cultural magazines which had entered 
the action promoting the matters of the Recovered Territories. Special measures to trigger 
a discussion on this topic in the entire Polish press were undertaken by the editorial office 
of the Katowice magazine “Odra” (1945-1950). The editors of the magazine tried to show 
the western part of the country as an area of great potential. The aim of the editorial team 
of “Odra” was to participate as fully as possible in the arrangement and implementation of 
the project thanks to which this area of the country, still isolated from the rest at that time, 
would reveal its full potential. Discovering the “stigma of homeliness” and the Polish roots 
of the western border was an element of numerous articles.
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Dziennikarstwo śledcze                                                                                                                                          
                         Wojciecha Sumlińskiego. Analiza kontrakcji                                                                                                                                       
                         w tygodnikach opinii po publikacji książki                                                                                                                                          
                         „Niebezpieczne związki                                                                                                                                          
                         Bronisława Komorowskiego”

STRESZCZENIE
Autorka dokonała analizy tygodników opinii tuż po wydaniu książki Wojciech Sumlińskie-
go „Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego” pod kątem reakcji tych mediów na 
zarzuty postawione w książce wobec głowy państwa. Pierwsza część artykułu to rozważania 
teoretyczne z zakresu dziennikarstwa śledczego. Kolejna część to wyniki analizy i wnioski, 
które osadzone są w teoriach komunikowania. 

SŁOWA KLUCZOWE: dziennikarstwo śledcze, komunikowanie polityczne, teorie komu-
nikowania, dziennikarstwo

Wstęp

Dziennikarstwo, w szczególności śledcze, pełni niebagatelną rolę w systemie de-
mokratycznym. Dziennikarze śledczy są rodzajem kontrolerów dla polityków, biznesu  
i ludzi na świeczniku oraz tropicielami bezprawnych, niemoralnych zachowań. Od-
krywając nieprawidłowości i udostępniając wyniki swoich śledztw opinii publicznej, 
wypełniają rolę watchdoga, stabilizatora całego systemu demokratycznego. Można 
rozważać, czy dzisiejsze produkty dziennikarstwa to misja, czy tylko towar, a dzienni-
karstwo śledcze, będąc przez wielu uważane za jego szlachetna odmianę, wpisuje się 
w te dywagacje.  W czasach komunizmu dziennikarze byli funkcjonariuszami aparatu 
państwowego  i ich praca polegała głównie na propagandzie, a samo dziennikarstwo 
było dla „trzymających władzę” narzędziem do jej przedłużania. Polskie śledztwa 
dziennikarskie, które możemy uznać za znaczące do analiz, to te, które miały miejsce 
po zmianach w mediach w 1989 roku. Blisko 30-letnie doświadczenie zaowocowało 
głośnymi śledztwami dziennikarskimi – od korupcyjnej propozycji Lwa Rywina (opi-
sanej przez dziennikarzy redakcji „Wprost” Roberta Mazurka i  Igora Zalewskiego), 

1  Mgr, doktorantka; Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach.
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poprzez sprawę dzikiej reprywatyzacji, którą opisały w „Gazecie Wyborczej” dzien-
nikarki Iwona Szpalta i Małgorzata Zubik (o powiązaniach mecenasa, który przejął 
wraz z urzędnikiem warszawskiego magistratu 50 warszawskich adresów), po śmierć 
dziennikarza, który naraził się szemranym interesom poznańskich biznesmenów. 
Mowa tu o Jarosławie Ziętarze, porwanym i zamordowanym we wrześniu 1992 roku. 
Nie wszystkie kończą się na ławie oskarżonych czy powodują dymisje, ale są przy-
czynkiem do rozmów o nieprawidłowościach, co też jest ich niewątpliwą zaletą. Samo 
dziennikarstwo śledcze w Polsce funkcjonuje w trudnych ekonomicznie warunkach 
– niedofinansowane, bez wsparcia ze strony organizacji pozarządowych (brak w Pol-
sce organizacji, która zajmuje się wyłącznie dziennikarstwem śledczym)2. Złe warunki 
ekonomiczne, a także różne uwikłania redakcji w sprawy polityczne czy biznesowe 
powodują często przesunięcie punktu ciężkości z funkcji kontrolnej mediów na funk-
cję informacyjną i  rozrywkową. Z  tego też powodu wielu ambitnych dziennikarzy 
podejmuje ryzyko działalności na własną rękę i  realizują projekty wydawnicze we 
własnym zakresie. Opowiadają o przeprowadzonym dochodzeniu na własną rękę, bez 
nadzorcy w postaci redakcji czy wydawcy.

Celem podjęcia tematu jest scharakteryzowanie kontrakcji na dziennikarstwo 
śledcze Wojciecha Sumlińskiego na przykładzie książki wydanej w  kwietniu 2015 
roku, w której autor na podstawie pozyskanych dokumentów stawia poważne zarzuty 
ówczesnemu prezydentowi Polski – Bronisławowi Komorowskiemu. Analiza samej 
książki oraz tygodników opinii i największych dzienników ma dać odpowiedź na na-
stępujące pytania badawcze: jaka była reakcja mediów na ujawnione w książce zarzuty 
wobec najważniejszych ludzi w państwie?; czy media dokonały rozwinięcia podjętego 
tematu?; jakie skutki wywołała publikacja? (dymisje, przesłuchania, wszczęcie po-
stępowania przez instytucje publiczne); czy reakcja mediów na podjęty przez autora 
kontrowersyjny temat ma odzwierciedlenie  w teoriach komunikowania?

Dziennikarstwo śledcze – ustalenia teoretyczne

Kategorią istotną w świetle podjętego tematu jest samo „dziennikarstwo śled-
cze”.  W literaturze przedmiotu znajdziemy wiele definicji praktyków i teoretyków. 
Wielu z nich uważa, że nie ma sensu odróżniać dziennikarstwa śledczego od dzien-
nikarstwa w  ogóle. Istotą wszak obu jest docieranie do prawdy i  prezentowanie 
ustalonych faktów opinii publicznej. Kłopot jednak polega na tym, że uprawiający 

2  Na początku 2013 roku amerykańska organizacja Center for International Media Assistance opubli-
kowała raport pt. „Ogólnoświatowe dziennikarstwo śledcze. Strategie wsparcia”, w którym wspomniano, 
że z 500 mln dolarów, które różne organizacje wydają na wsparcie dziennikarstwa, tylko 2% tej sumy 
trafia na wsparcie dziennikarstwa śledczego. Mimo że na całym świecie powstaje nieustannie wiele 
takich organizacji, a te które istnieją dynamicznie się rozwijają, w Polsce nie zarejestrowano instytucji, 
która udzielałaby takiego wsparcia. Źródło: http://www.press.pl/tresc/30648,reporterzy-sledczy-to-
dziennikarskie-sluzby-specjalne- [dostęp: 25.11.2017].
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ten zawód mają pełen wachlarz możliwości, mogą tej opinii publicznej streszczać 
spotkanie z politykami po konferencji prasowej, mogą relacjonować dożynki, ko-
mentować spadek kursu złotówki w stosunku do dolara, ale mogą także od kilku 
miesięcy tropić szajkę pedofilów sprzedających dzieci w sieci internetowej. Istota 
wyodrębnienia z samego dziennikarstwa tego, które nazywamy „śledczym”, tkwi za-
tem w różnych funkcjach, jakie pełnią media masowe. Materiał dziennikarski, który 
poprzedza długotrwałe zazwyczaj śledztwo, zdobywanie danych, docieranie do źró-
deł, żmudna weryfikacja i analiza danych ma jeden cel – doprowadzić do ukarania 
winnych i spowodować zmianę na lepsze. 

Funkcje, jakie w społeczeństwie demokratycznym pełnią media, są niczym in-
nym jak wypełnianiem oczekiwań ze strony opinii publicznej. Tytułowy autor na 
spotkaniu promującym jedną ze swoich książek powiedział, że dziennikarstwo śled-
cze polega na robieniu śledztwa i należy odróżnić je od dziennikarstwa tzw. „wrzut-
kowego” (kiedy dziennikarz otrzymuje dokumenty od urzędnika państwowego lub 
służb)3. A co jeśli otrzymanie dokumentów jest początkiem śledztwa dziennikarza? 
Sam autor ujawnia  w książce „Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskie-
go”, że początkiem wszystkiego były dokumenty, które udostępnił mu pracownik 
służb państwowych. Sami dziennikarze zatem borykają się z problemem zdefinio-
wania „dziennikarstwa śledczego” wyczerpującego wszystkie jego cechy. W litera-
turze oprócz powszechnego w języku polskim określenia „dziennikarstwo śledcze” 
(investigative reporting), stosuje się pojęcie „dziennikarstwa demaskatorskiego”4, 
„węszącego”, „dociekliwego” lub nawet „przedsiębiorczego” (enterprise journalism). 
Dla określenia pewnego rodzaju dziennikarstwa śledczego, będącego jednocześnie 
techniką przy prowadzeniu śledztw dziennikarskich, stosuje się określenie dzienni-
karstwa wcieleniowego (undercover journalism).

D. Spark uważa, że dziennikarze śledczy wypowiadają osąd oparty na faktach, 
ujawnianych podczas śledztwa dziennikarskiego. „Gromadzenie dowodów i przed-
stawienie ich w artykule musi być bezstronne, nietendencyjne, a reporterzy muszą 
być przygotowani na to, aby w świetle odkrytych faktów zmienić zdanie i skorygować 
swoją opinię”5. M. Chyliński i S. Russ-Mohl dziennikarstwo śledcze nazywają kwin-
tesencją dziennikarstwa i definiują je jako „research szczególnie długi i dokładny, 
często powierzany całemu zespołowi reporterów. Celem jest przeważnie ujawnienie 
jakiegoś skandalu”6. Ważną cechą zatem jest sam research, badanie sprawy przez 

3  https://youtu.be/79KLuXrqTqQ [dostęp: 13.12.2017].
4  T. Goban-Klas w książce Wartki nurt mediów. Ku nowym formom społecznego życia informacji pi-
sze, że ma wątpliwość co do właściwego przekładu nazewnictwa. Uważa za J. Durczakiem, iż użycie 
sformułowania „dziennikarstwo demaskatorskie” byłoby właściwszym.
5  D. Spark, Dziennikarstwo śledcze. Studium techniki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Kraków 2007, s. 2.
6  M. Chyliński, S. Russ-Mohl, Dziennikarstwo, Grupa Wydawnicza Polskapresse, Warszawa 2008,               
s. 142-143.
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dziennikarza i samodzielne dochodzenie do prawdy. Od selekcji informacji zależy 
nie tylko gruntowne zbadanie sprawy, ale reputacja całej redakcji stojącej za dzien-
nikarzem. S. Michalczyk, opisując koncepcje typologii dziennikarstwa w swych ide-
alnych postaciach, zauważa, że dziennikarz śledczy „występuje w roli »czuwającego 
psa«, oraz w roli rzecznika opinii publicznej, a jego podstawowym zadaniem jest kry-
tyka i kontrola”7. Intencją jest zaś ujawnianie nadużyć władzy, nie tylko politycznej.  
W. Adamczyk charakteryzuje dziennikarstwo śledcze jako ogół działań prowadzą-
cych do „ujawnienia opinii publicznej nagannych, bezprawnych lub amoralnych 
zachowań ludzi władzy, instytucji politycznych lub gospodarczych. (…) W  tym 
wypadku odkrycie, a następnie ujawnienie nieznanych opinii publicznej istotnych 
faktów dotyczących działań polityków, urzędników, instytucji i podmiotów gospo-
darczych staje się ważnym elementem realizacji prawa obywateli do informacji”8. 

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich w  Kodeksie Etyki Dziennikarskiej wi-
dzi dziennikarstwo śledcze jako „tropienie w imię dobra publicznego – za wiedzą 
i zgodą przełożonych – zbrodni, korupcji czy nadużycia władzy”9. Podkreślona w tej 
definicji zgoda przełożonych wyklucza działanie na własną rękę. Bardzo ciekawą 
definicję podała A. Marszałek, która przez wiele lat była nagradzaną w konkursach 
dla dziennikarzy dziennikarką śledczą Rzeczpospolitej: „Wyróżnia się ono nieza-
leżnością od ustaleń wszystkich innych, powołanych do tego organów jak: policja, 
służby specjalne i wywołuje wymierny skutek w postaci wszczęcia śledztwa”10. Ko-
lega, z którym niejednokrotnie pracowała w tandemie, B. Kittel, uważa, że „dzien-
nikarstwo śledcze to dotarcie możliwie jak najbliżej prawdy poprzez weryfikację 
informacji na ważny społecznie temat w drodze dziennikarskiego dochodzenia – 
i przekazanie zgromadzonego tą drogą materiału opinii publicznej”11. 

Występujące w literaturze próby definiowania dziennikarstwa śledczego oscylu-
ją wokół stwierdzeń: ujawnianie nadużyć elit, tropienie w imię dobra publicznego 
zbrodni i korupcji, dochodzenie do prawdy, krytyka i kontrola władzy, samodzielne, 
niezależne od ustaleń służb publicznych dochodzenie do prawdy i doprowadzenie 
do wszczęcia śledztwa przez organy ścigania. Dziennikarz przy tym winien być bez-
stronny, nietendencyjny i wykazać się niezwykłą starannością na etapie researchu. 

Istotnym z punktu widzenia podjętego tematu wydaje się być model powszech-
nej mobilizacji, który zakłada, że społeczeństwo zmobilizowane publikacją śledztwa 

7  S. Michalczyk, Komunikowanie polityczne. Teoretyczne aspekty procesu, „Śląsk” Wydawnictwo Na-
ukowe, Katowice 2005, s. 196-197.
8  W. Adamczyk, Amerykańskie archetypy dziennikarstwa śledczego, Wydawnictwo Naukowe WNPiD 
UAM, Poznań 2008, s. 19.
9  http://sdp.pl/s/kodeks-etyki-dziennikarskiej-sdp [dostęp: 4.02.2018].
10  I. Hofman, Polityka, media, społeczeństwo. Studia i szkice, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 
2007, s. 94-95.
11  B. Kittel, Dziennikarz z dymiącą strzelbą, [w:] A. Skworza, A. Niziołek (red.), Biblia dziennikarstwa, 
Wydawnictwo Znak, Kraków 2010, s. 110.
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dziennikarskiego staje się przyśpieszaczem zmian12. Model ten jak i jego kombina-
cje powstały w wyniku badań prowadzonych w latach 80. przez Davida L. Protessa 
w związku z oddziaływaniem dziennikarzy śledczych na sferę polityki. Podstawo-
wy model powszechnej mobilizacji (muckraking model) zakłada, że po publikacji 
reporterskiego śledztwa następuje mobilizacja opinii publicznej (komentarze poli-
tyków i grup interesów, reakcje innych mediów), następnie propozycje zmian, po 
czym skutki  i konsekwencje. Model ten ma wiele wariantów w których poszczegól-
ne ogniwa łańcucha mogą być pominięte lub bardziej uwypuklone:

Rysunek 1. Podstawowy model powszechnej mobilizacji (muckraking model)

Źródło: W. Adamczyk, Dziennikarstwo śledcze a kryzysy polityczne, [w:] Media a polityka, 
red. A.M. Zarychta, Ł. Donaj, M. Kosiarz, A. Barański, Łódź 2007, cyt. za: H.L. Molotch, 
D.L. Protess, M.T. Gordon, „The Media-Policy Connection: Ecologies of News”, „Political 
Communication Research Approaches, Studies and Assessments”, Vol. II, D. Palets (ed.), 
Norwood 1996, s. 44.

Na podstawie ww. badań (Davida L. Protessa) W. Adamczyk wyróżnił następu-
jące rozwinięcia modelu podstawowego:

1. Skrócony model mobilizacji:
a) śledztwo przesunięte w czasie – odnosi się do tych śledztw dziennikarskich, 

których efektem nie jest natychmiastowe ujawnienie problemu,
b) model „niezauważonej demaskacji” – w wyniku dochodzenia dziennikar-

skiego nie następują w tym przypadku kolejne elementy łańcucha zdarzeń na styku 
media-polityka,

c) model mało znaczącej opinii – pomyślne „zwodowana” publikacja wywiera 
pewien wpływ na opinię publiczną, która jest jednak zbyt słaba, by jej presja przeło-
żyła się na konkretne zmiany w polityce,

12  W. Adamczyk, Dziennikarstwo śledcze a kryzysy polityczne, s. 7, https://repozytorium.amu.edu.pl/bit-
stream/10593/10960/1/dziennikarstwo%20a%20kryzysy%20polityczne%20pdf.pdf [dostęp: 4.02.2018]
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d) model symbolicznych działań – pozorne zmiany w polityce władz lub insty-
tucji,  w rzeczywistości nie następuje zasadnicza poprawa.

2. Model skokowego wpływu:
a) rozwiązanie bez działań politycznych – zakłada możliwość rozstrzygnięcia 

problemu nagłośnionego dzięki dziennikarzom w sposób bezpośredni, przy bier-
nym zachowaniu władz i instytucji,

b) model inicjatyw politycznych bez udziału opinii publicznej – w tej wersji 
proces odbywa się z pominięciem opinii publicznej, a publikacja uaktywnia komu-
nikację pomiędzy politykami i doprowadza do zmian,

c) model inicjatyw politycznych bez publikacji – zakłada on możliwość wy-
wołania zmian w polityce samą groźbą ujawnienia nieprawidłowości,

d) model mobilizacji opinii publicznej bez publikacji demaskatorskiej – opi-
nia publiczna dowiaduje się o  bezprawnych działaniach władz lub instytucji bez 
udziału dziennikarzy śledczych, dzięki plotce (reżimy niedemokratyczne)13.

Kim jest Wojciech Sumliński? 

Informacje o dziennikarzu możemy znaleźć w jego książkach, na stronie interne-
towej autora, a także w Wikipedii. Dziennikarz urodził się 1969 roku w Warszawie. 
Skończył psychologię na ówczesnej Akademii Teologii Katolickiej (dziś Uniwersytet 
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Po krótkim okresie pracy w zawodzie psy-
chologa (w przedszkolu  i Szkole Lotniczej), rozpoczął dziennikarską karierę, pisząc 
dla tygodnika „Słowo Podlasia”, następnie dziennika „Życie”. Potem była „Gazeta 
Polska”, „Wprost” i Telewizja Polska14.  

W TVP3 realizował programy: „Oblicza prawdy” o działalności SB oraz „30 mi-
nut”, magazyn śledczy o Wojskowych Służbach Informacyjnych15. Za cykl reportaży 
wydrukowanych w „Życiu” o przygranicznej przestępczości zorganizowanej w 1997 
roku otrzymał nagrodę Ministra Spraw Wewnętrznych. Dwukrotnie nominowany 
do nagrody w kategorii „dziennikarstwo śledcze” miesięcznika „Press” w roku 1999 
i 2006. Jako jeden z pierwszych dziennikarzy pisał o mafii pruszkowskiej. Opubli-
kował we „Wprost” zeznania świadka koronnego Jarosława Sokolskiego „Masy” 
– jednego z  bossów mafii pruszkowskiej16. Ujawnił także powiązania polityków 
z przestępczością zorganizowaną i powiązania Aleksandra i Jolanty Kwaśniewskich 
z lobbystą Markiem Dochnalem.  

13  Tamże, s. 8-12. 
14  W. Sumliński, Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego, Wojciech Sumliński Reporter, 
Warszawa 2015, nota: „O Autorze”.
15  https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojciech_Sumli%C5%84ski [dostęp: 4.02.2018].
16  http://www.rp.pl/artykul/174216-Czlowiek--ktory-chadzal-na-skroty.html#ap-3 [dostęp: 4.02.2018]; 
https://www.wprost.pl/46545/To-tylko-mafia [dostęp: 4.02.2018].
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W 2005 roku Wojciech Sumliński wydaje swoją pierwszą książkę pt. „Kto na-
prawdę go zabił”, która rozpoczyna cykl prac o  okolicznościach śmierci księdza 
Jerzego Popiełuszki. Kolejne to „Teresa, Trawa i Robot” oraz „Lobotomia 3.0”. Za-
interesowanie tym tematem stanowi dużą część dorobku dziennikarza i  skutkuje 
przegranym przez Sumlińskiego procesem o zniesławienie wytoczonym przez kie-
rowcę księdza J. Popiełuszki – Waldemara Chrostowskiego, którego autor oskarża 
o powiązanie z SB17. Książkę, jak twierdzi sam autor, „przemilczaną, ujawniającą 
tajne dokumenty pokazujące, że prawie wszystko co dotąd powiedziano o zbrodni 
na księdzu Jerzym Popiełuszce, najgłośniejszej, a zarazem najbardziej tajemniczej 
zbrodni PRL, jest kłamstwem”18. 

2008 rok dla dziennikarza okazuje się jeszcze trudniejszy, gdy do jego domu 
w Białej Podlaskiej puka ABW. Po wielogodzinnym przeszukaniu, zabraniu wielu 
setek stron dokumentów, z których dziennikarz korzystał  w  swojej pracy, został 
zatrzymany pod zarzutem ujawnienia Aneksu do Raportu Komisji Weryfikacyjnej 
WSI spółce Agora, wydawcy „Gazety Wyborczej”19. Z późniejszego przesłuchania 
wynikało, że w 2007 roku jeden z informatorów dziennikarza – Aleksander Lichoc-
ki – zaoferował pułkownikowi Leszkowi Tobiaszowi możliwość pozytywnej weryfi-
kacji w Komisji Weryfikacyjnej WSI i zażądał pieniędzy, powołując się na kontakty 
Sumlińskiego20. Zapadła decyzja o  aresztowaniu dziennikarza, jednak do aresztu 
nie trafia, gdyż próbuje popełnić samobójstwo w  kościele św. Stanisława Kostki. 
Trafia do szpitala  i pisze list do dziennikarzy, który jako pierwszy publikuje serwis 
niezalezna.pl.21 

Rozpoczyna się tym samym długi okres procesów sądowych wyjaśniających 
okoliczności postawionych zarzutów w tzw. „aferze marszałkowej”, w której świad-
kiem jest ówczesny marszałek Sejmu Bronisław Komorowski. Dopiero w 2015 roku 
dziennikarz zostaje uniewinniony od zarzutu płatnej protekcji22. Śledztwo dzien-
nikarskie, które zaowocowało w 2015 roku książką „Niebezpieczne Związki Bro-
nisława Komorowskiego”, autor rozpoczął dużo wcześniej, zbierając materiały na 
temat Wojskowych Służby Informacyjnych, a także Fundacji Pro Civili, która była 
zrządzana przez Wojskową Akademię Techniczną oraz przez żołnierzy WSI, a która 
pierwotnie miała zajmować się wspieraniem oficerów wojska polskiego23. Materiały, 

17  https://merlin.pl/a/wojciech-sumlinski/#read-more [dostęp: 4.02.2018].
18  http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/130785,w-liscie-pozegnalnym-oskarzyl-specsluzby.
html [dostęp: 4.02.2018].
19  W. Sumliński, Niebezpieczne…, s. 242.
20  Ibidem, s. 253.
21  Niestety, dziś już nie ma dostępu do pierwszej publikacji listu na niezależna.pl, http://wiadomosci.dzien-
nik.pl/wydarzenia/artykuly/130785,w-liscie-pozegnalnym-oskarzyl-specsluzby.html [dostęp: 4.02.2018].
22  https://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1558438,Final-afery-marszalkowej-Dziennikarz-Wojciec
h-Sumlinski-niewinny-byly-oficer-WSI-skazany [dostęp: 4.02.2018].
23  W 2016 roku TVP wyemitowała materiał Wojciecha Sumlińskiego z 2007 roku w którym dzien-
nikarz pyta marszałka Bronisława Komorowskiego o  wiedzę na temat Fundacji Pro Civili, https://



144 ROCZNIK PRASOZNAWCZY. ROK XII

które pomogły w późniejszym napisaniu książki, udostępnił dziennikarzowi poli-
cjant, którego nazwisko pozostaje tajemnicą. Stanowiły je dwie teczki tajnych doku-
mentów Centralnego Biura Śledczego24. Tak rozpoczyna się książka, która ukazała 
się 22 kwietnia 2015 roku, a w której nazwisko ówczesnego prezydenta Polski stara-
jącego się za chwilę o reelekcję, pojawia się 137 razy na 77 stronach (z 388). Książka, 
w której dziennikarz śledczy oskarża głowę państwa o kontakty z mafią i służbami 
specjalnymi z czasów PRL i która pomimo szerokiego odzewu wśród czytelników 
nie zyskuje uwagi innych mediów. Żaden z kolegów po fachu nie podejmuje się wy-
jaśnienia zarzutów wobec najważniejszego urzędnika w kraju. Portal Natemat publi-
kuje w maju 2015 roku artykuł, w którym prof. Tomasz Nałęcz (ówczesny doradca 
Bronisława Komorowskiego) stawia tezę, iż dziennikarz publikuje kłamstwa o prezy-
dencie z powodu chęci przestawienia ról z oskarżonego  w oskarżyciela, co ma służyć 
jego wybieleniu i reaktywacji w przestrzeni publicznej. O braku reakcji prezydenta 
na zarzuty mówi tak: „Człowiek uczciwy, jak w niego rzucają błotem, nie podejmu-
je dialogu z oszczercą. Jestem biografem Józefa Piłsudskiego, który był najbardziej 
oczernianym człowiekiem w XX wieku. On nigdy nikomu żadnego procesu nie wyto-
czył, a bardzo rzadko się zdarzało, że podejmował polemikę. Wychodził z założenia,  
że podejmowanie takich kroków nobilituje oszczercę. Nie rozmawiałem w tej spra-
wie  z prezydentem, ale ja bym mu tę zasadę Piłsudskiego doradzał”25.

Metodologia

Tygodniki opinii, wybrane do analizy, osiągają według serwisu wirtualnemedia.
pl najwyższe wskaźniki czytelnictwa26. Publikacja książki miała miejsce 22 kwietnia 
2015 roku, więc analizie poddanych zostało 50 numerów wydanych po tej dacie – 
od 26.04.2015 r. do 1.07.2015 r. 

www.wprost.pl/kraj/10009455/Jest-nagranie-rozmowy-Komorowski-Sumlinski-Byly-prezydent-
bezczelnie-klamal-Odbyla-sie-quazi-mafijna-narada-Gras-sie-przestraszyl-i-zaczal-mowic-ze-zostal-
-wciagniety-w-to-sila.html [dostęp: 4.02.2018].
24  W. Sumliński, Niebezpieczne…, s. 16.
25  http://natemat.pl/143061,ksiazka-o-komorowskim-i-wsi-wydawniczym-hitem-kampanii-atrakcyjnie-
podane-klamstwo-bywa-fascynujace [dostęp: 4.02.2018].
26  http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/wprost-o-72-proc-w-dol-a-polityka-o-32-proc-sprzedaz-
tygodnikow-opinii-od-2005-roku-raport.
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Tabela 1. Wykaz numerów i tytułów tygodników poddanych analizie prasoznawczej
Tytuły tygodników

Po
lit

yk
a

Newsweek Do Rzeczy wSieci Wprost

 N
um

er
y

Nr 3007 z  dn. 
28.04.15

Nr 18/2015 
z dn. 26.04.15

Nr 18 z  dn. 
27.04.15

Nr 17 z  dn. 
27.04.15

Nr 18/2015 
z dn. 27.04.15

Nr 3008 z  dn. 
06.05.15

Nr 19/2015 
z dn. 03.05.15

Nr 19 z  dn. 
04.05.15

Nr 18 z  dn. 
04.05.15

Nr 19/2015 
z dn. 04.05.15

Nr 3009 z  dn. 
13.05.15

Nr 20/2015 
z dn. 10.05.15

Nr 20 z  dn. 
11.05.15

Nr 19 z  dn. 
11.05.15

Nr 20 z  dn. 
11.05.15

Nr 3010 z  dn. 
20.05.15

Nr 21/2015 
z dn. 17.05.15

Nr 21 z  dn. 
18.05.15

Nr 20 z  dn. 
18.05.15

Nr 21 z  dn. 
18.05.15

Nr 3011 z  dn. 
27.05.15

Nr 22/2015 
z dn. 24.05.15

Nr 22 z  dn. 
25.05.15

Nr 21 z  dn. 
25.05.15

Nr 22 z  dn. 
25.05.15

Nr 3012 z  dn. 
01.06.15

Nr 23/2015 
z dn. 31.05.15

Nr 23 z  dn. 
01.06.15

Nr 22 z  dn. 
08.06.15

Nr 23 z  dn. 
01.06.15

Nr 3013 z  dn. 
10.06.15

Nr 24/2015 
z dn. 07.06.15

Nr 24 z  dn. 
08.06.15

Nr 23 z  dn. 
15.06.15

Nr 24 z  dn. 
08.06.15

Nr 3014 z  dn. 
17.06.15

Nr 25/2015 
z dn. 14.06.15

Nr 25 z  dn. 
15.06.15

Nr 24 z  dn. 
15.06.15

Nr 25 z  dn. 
15.06.15

Nr 3015 z  dn. 
24.06.15

Nr 26/2015 
z dn. 21.06.15

Nr 26 z  dn. 
22.06.15

Nr 25 z  dn. 
22.06.15

Nr 26 z  dn. 
22.06.15

Nr 3016 z  dn. 
01.07.15

Nr 27/2015 
z dn. 28.06.15

Nr 27 z  dn. 
29.06.15

Nr 26 z  dn. 
29.06.15

Nr 27 z  dn. 
29.06.15

Źródło: opracowanie własne.

Założono, że wybór 10 numerów każdego z 5 tytułów wybranych do analizy, 
rozpiętych w czasie na ponad 2 miesiące, jest wystarczający do znalezienia publika-
cji po wydaniu książki, która zarzuca głowie państwa powiązania z mafią i WSI, tuż 
przed wyborami prezydenckimi. Wybrane tygodniki prezentują różne odchylenia 
w kierunku opcji politycznej.

Wnioski

Dokonano analizy zawartości, w wyniku której nie znaleziono żadnego materia-
łu, recenzji czy wzmianki o książce. Nie znaleziono także żadnej treści dotyczącej 
autora publikacji o wydźwięku pejoratywnym lub pozytywnym. Publikacja ujaw-
niająca nieprawidłowości na szczytach władzy ma jeden cel – doprowadzić do zmia-
ny na lepsze, do usunięcia tych nieprawidłowości i ukarania winnych. Siła rażenia 
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dziennikarskiego śledztwa jest tym większa, im więcej redakcji zdobędzie się na 
komentarz, weryfikację tez lub własne śledztwa. Pobudzenie opinii publicznej de-
maskacją jakiegoś nielegalnego procederu w wyniku śledztwa dziennikarskiego ma 
swój obraz we wspomnianych w rozdziale o ustaleniach teoretycznych, modelach 
mobilizacji opinii publicznej.

Brak reakcji tygodników opinii, na publikację książki o prezydencie Bronisławie 
Komorowskim także wpisuje się w ww. modele. Opublikowano książkę, która po-
wstała  w wyniku śledztwa dziennikarskiego, w którym posłużono się tajnymi do-
kumentami (udostępnionymi przez funkcjonariusza CBŚ) i opisano proces ich we-
ryfikacji. Książka osiąga wysokie wyniki sprzedaży, jest szeroko komentowana 
w internecie, a redakcje ww. tygodników milczą. Model mobilizacji opinii publicz-
nej w tym przypadku (model „niezauważonej demaskacji”) kończy się na publikacji 
dziennikarskiej: 

Nie następuje mobilizacja opinii publicznej, nie ma komentarzy: ekspertów, 
„adwokatów” i „oskarżycieli”, bohaterów śledztwa, nie ma konferencji prasowych 
polityków, reakcji innych mediów, nie ma publicznej polemiki, brak też dalszych 
elementów łańcucha takich jak skutki w  postaci konsekwencji personalnych, 
wszczęcia postępowania sądowego, nawet tego o zniesławienie. Nie było także, co 
za tym idzie, zmiany opinii społeczeństwa, choć przypuszcza się (brak takich ba-
dań), że (także) książka przyczyniła się do przegranej Bronisława Komorowskiego 
w wyborach na prezydenta, które odbyły się 24 maja 2015 r. Prezydent Komorowski 
przegrał wtedy o 3,1% z Andrzejem Dudą.

Kluczowy dla zrozumienia całego procesu informacyjnego jest problem selekcji. 
„Niektóre wydarzenia, fakty i stany rzeczy stają się informacjami medialnymi, a inne 
nie. (…) Konieczność selekcji rodzi zasadniczy konflikt istniejący w dziennikarstwie 
i  mediach, polegający na niemożności pogodzenia postulatu „pełności” informacji 
i jej „rzeczowości”  z technicznymi możliwościami rozpowszechniania informacji (…) 
Selekcja dziennikarska jest wypadkową wielu czynników, wynika także z uwarunko-
wań i sytuacji pracy. Dziennikarze pracują na ogół pod wpływem różnych nacisków 
zewnętrznych i wewnętrznych, a także konkurencji na rynku medialnym”27. Selekcja 
informacji ma odzwierciedlenie w teoriach komunikowania tzw. średniego zasięgu. 
„Ich istota polega na tym, że jakiś aspekt lub mechanizm w procesie komunikowania 
masowego zostaje uznany za najważniejszy i służy do wyjaśniania przebiegu całego 
procesu28. Dwie z nich tłumaczą, dlaczego niektóre  z dziennikarskich doniesień osią-
gają szczyty poczytności i  funkcjonują w rzeczywistości medialnej, a  inne są igno-

27  S. Michalczyk, Komunikowanie…, s. 134-135.
28 W. Pisarek, Wstęp do nauki o komunikowaniu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, War-
szawa 2008, s. 275.
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rowane: gatekeeping i agenda-setting (hipoteza porządku dziennego). W pierwszym 
przypadku „redaktor pełni rolę »śluzy«, przepuszcza określone wiadomości,  a inne 
zatrzymuje. Kieruje się przy tym naciskiem grup wewnątrz redakcji, ale także grup 
działających poza nią”29. Jądrem drugiej teorii jest teza „że prasa nie ma zdolności 
wpływania na to, co ludzie myślą, ale ma zdolność wpływania na to, o czym ludzie 
myślą”30. „Z wielu różnych badań wynika, że istnieje zależność między częstością po-
ruszania w mediach jakiegoś tematu i ilością poświęconego mu miejsca i czasu, a tym, 
o czym ludzie rozmawiają  i co uważają za ważne”31. 

S. Michalczyk, reasumując uwarunkowania selekcji informacji, wyróżnił pięć 
perspektyw:

1. selekcja informacji jest procesem zależnym od subiektywnych doświad-
czeń, nastawień  i oczekiwań dziennikarzy (np.: niechęci wobec określonych zda-
rzeń i zjawisk czy instytucji);

2. wybór informacji jest uzależniony od organizacyjnych i technicznych uwa-
runkowań redakcyjnych;

3. wybór informacji jest często uzależniony od stosunków wewnątrzredakcyj-
nych, nacisków kolegów, przełożonych;

4. wybór informacji jest uzależniony od linii redakcyjnej, która wynika albo 
z poglądów dziennikarzy, albo jest narzucona przez wydawcę;

5. wybór i redakcyjna obróbka informacji jest funkcją jakości i ilości wyko-
rzystywanej informacji agencyjnej32.

Zakończenie

Dziennikarstwo, a w szczególności to śledcze, demaskatorskie, nie może istnieć 
bez odpowiednich warunków ustrojowych. Wolne od nacisków media stanowią zdro-
wą tkankę systemu demokratycznego, którego są kontrolerem, krytykiem i obrońcą. 
Kontroli tej podlegają nie tylko elity rządzące, ale świat biznesu, organizacje poza-
rządowe czy kościoły. Ujawnianie tego, co ktoś chce ukryć dotyczy wielu sfer działal-
ności publicznej, a potrzeba demaskacji i informowania opinii publicznej zapewnia 
funkcjonowanie systemu demokratycznego. Dziennikarstwo śledcze, które ma wpływ 
na życie publiczne, które ujawnia korupcję, przestępstwa, czyny niegodne, które do-
prowadza podejrzanych na ławę oskarżonych, jest w odwrocie, bo dominuje pogląd, 

29  S. Michalczyk, Jednostka i społeczeństwo w świecie mediów. Klasyczne i współczesne idee w teoriach 
średniego zasięgu, s. 34, cyt. za: G.J. Robinson, Fünfundzwanzing Jahre Gatekeeper-Forschung. Eine kri-
tische Rückschau und Bewertung. In .K.Aufermann et al. (Hrsg.): Gesellschaftliche Kommunikation und 
Iinormation, Bd. 1, Frankfurt/M. 1976, Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae – Skarb Śląski, Katowice 
2015, s. 344-355.
30  Tamże, s. 97.
31  W. Pisarek, Wstęp…, s. 277-278.
32 S. Michalczyk, Komunikowanie…, s. 142-143.
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iż jest za drogie, za pracochłonne za niebezpieczne i ryzykowne (odszkodowania za 
zniesławienie). Stąd też być może tak wiele wydawnictw książkowych na rynku wy-
dawniczym, prezentujących niezależne śledztwa dziennikarskie.

„Jeśli ma już szansę zaistnieć, dziennikarstwo śledcze podlega skrupulatnej 
analizie. Każda luka w dokumentacji czy rozumowaniu jest natychmiast wytykana 
dziennikarzom przez wpływowe osoby i instytucje, których działanie zostało opi-
sane w materiale. Gdy okazuje się, że dziennikarze w pracy nad nim nie dopełnili 
należytej staranności – nie sprawdzili faktów, popełnili błędy – skutki są fatalne 
(…)”33. Do osób, które pełnią rolę krytyków dziennikarzy śledczych, dodałabym 
również kolegów po fachu. Analizowany przypadek nie uzyskał weryfikacji i konty-
nuacji w tygodnikach opinii co do meritum podniesionych zarzutów, ale w styczniu 
2016 roku tygodnik „Newsweek” dokonuje analizy tekstu i oskarża autora o plagiat, 
co niesie się tym razem szerokim echem w innych mediach34. 
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WOJCIECH SUMLIŃSKI’S INVESTIGATIVE JOURNALISM. 
ANALYSIS OF CONTRACTIONS IN AN OPINION-MAKING WEEKS 

AFTER PUBLICATION OF THE BOOK 
„DANGEROUS RELATIONSHIPS OF BRONISLAW KOMOROWSKI”

SUMMARY
The author has made an analysis of opinion-making week just after the publication of the 
Wojciech Sumliński’s book „Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego” in terms 
of the response of these media to the allegations made in the book to the head of Polish 
state. The first part of the article is theoretical considerations in the field of investigative 
journalism. The next part is the analysis results and conclusions that are embedded in com-
munication theories.

KEYWORDS: investigative journalism, political communication, theories of communica-
tion, journalism 





Jarosław Dobrzycki1

„Wolne Siemianowice” jako przykład                                                                                                                                         
                          tabloidyzacji periodyku lokalnego

STRESZCZENIE
Tabloidyzacja to proces obejmujący coraz większą część mediów. W  dobie konwergencji 
kluczowe staje się poszerzanie strefy wpływów. By zyskać nowego odbiorcę, wydawcy sięgają 
po metody typowe dla tabloidów. Prasa lokalna zdaje się powoli poddawać tym przemia-
nom. Artykuł ma na celu zbadanie periodyku „Wolne Siemianowice” pod kątem tabloidyza-
cji. Badanych jest pięć obszarów stanowiących jej wyznaczniki: potoczność, emocjonalizm, 
sensacjonalizm, personalizacja oraz wizualizacja. W podsumowaniu zostają zawarte wnio-
ski płynące z dokonanej analizy.

SŁOWA KLUCZOWE: emocje, język, prasa lokalna, „Wolne Siemianowice”, tabloidyzacja

Wstęp

Prasa lokalna stanowi jeden z najważniejszych czynników rozwoju demokra-
cji lokalnej. Jednym z jej głównych celów jest informowanie czytelników o zamie-
rzeniach władzy, a także kontrola poczynań włodarzy danej miejscowości. Często 
poddaje pod rozwagę pomysły mogące pomóc rozwinąć daną miejscowość, gdyż 
dziennikarze tego typu periodyków są pośrednikami pomiędzy rządzącymi a spo-
łeczeństwem. Dzięki temu że oddaje się głos mieszkańcom, stworzone zostaje po-
czucie silnej wspólnoty i współodpowiedzialności za swoją „małą ojczyznę”. Trudno 
również zapomnieć o tak prozaicznej funkcji jak funkcja reklamowo-ogłoszeniowa, 
ważna z punktu widzenia lokalnych przedsiębiorców. Właśnie to oni często decy-
dują o powodzeniu ekonomicznym tytułu, ponieważ ich reklamy utrzymują gazetę, 
broniąc ją niejako przed zakusami władzy samorządowej2. 

Niebagatelną rolę w tworzeniu periodyków lokalnych pełnią sami dziennika-
rze. Są nimi ludzie „zanurzeni” w opisywanym środowisku, znający jego problemy 

1  Mgr; Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.
2  M. Jachimowski, Funkcje współczesnej prasy lokalnej i możliwości ich realizacji: Prasa jako „czwarta 
władza” stojąca na straży lokalnej demokracji czy zakładnik miejsko-gminnych układów?, [w:] Wolność 
słowa w prasie lokalnej, red. A. Bodnar, D. Bychawska-Siniarska, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, 
Warszawa 2010, s. 21-22. Należy tu napisać, że niezależność wiąże się z brakiem funduszy czy dotacji, 
jakie mogłaby dostarczyć np. kasa miejska. Wydawcy muszą więc walczyć o reklamodawców i poka-
zać, że ich oferta jest lepsza niż konkurencji.



152 ROCZNIK PRASOZNAWCZY. ROK XII

i bolączki. Józef Mądry trafnie zauważa, iż cechą charakterystyczną takiego dzien-
nikarstwa jest „przestrzenne umiejscowienie, wyrażające się w najdalej idącym po-
równaniu z innymi typami dziennikarstwa zaangażowaniu w życie społeczne, poli-
tyczne i kulturalne na danym obszarze”3. Jako ośrodki niezależne od władzy mogą 
sprawować wspomnianą już funkcję kontrolną, będącą czymś niezbędnym, jeśli 
chodzi o rozwój szeroko rozumianej demokracji4. Z drugiej strony grozi im bycie 
posądzonymi o manipulacje, ponieważ chęć zwiększenia nakładu może przesłonić 
prawdziwy cel bycia dziennikarzem. 

Współcześnie, pomimo istnienia czynników sprzyjających rozwojowi prasy 
lokalnej, boryka się ona z wieloma problemami. Powoli z rynku znikają tytuły wy-
dawane od wielu lat, inne zmniejszają nakłady, rosną także wymagania odbiorców, 
którym nie potrafią sprostać sami wydawcy5. Problemy prasy lokalnej mogą także 
wynikać z koncentracji na rynku lokalnym, zależności politycznej, ekonomicznej 
czy samych sympatii dziennikarzy. Również alternatywne media, jak choćby Inter-
net, stanowią bardzo duże zagrożenie, głównie na skutek szybkości i ekspansji w do-
starczaniu informacji6. 

Innym problemem wydaje się być także coraz mocniejsza tabloidyzacja me-
diów. Chcąc bezpośrednio dotrzeć do odbiorcy z przekazem, dziennikarz musi go 
podać w sposób uproszczony, taki, który nie będzie wymagał zbyt długiego zasta-
nawiania się nad nim. By móc zaspokoić potrzeby czytelników, niektóre periodyki 
lokalne mogą zacząć upodabniać się do tabloidów poprzez oferowanie nieskompli-
kowanych treści. 

Niniejszy artykuł dotyczy wymienionych powyżej problemów. Został on po-
dzielony na dwie części. W pierwszej przywołuje się pokrótce różne definicje ta-
bloidyzacji oraz powody samego zjawiska. Druga dotyczy zbadania pisma „Wolne 
Siemianowice”, wydawanego w latach 2010- 2013 na terenie Siemianowic Śląskich, 
pod kątem tabloidyzacji. Analiza ta obejmie pięć wyznaczników tabloidowości7: 

• potoczność;
• emocjonalizm;
• sensacjonalizm;

3  J. Mądry, Dziennikarstwo lokalne. Zarys charakterystyki środowiska, „Zeszyty Prasoznawcze” 1983, 
nr 3, s. 75. 
4  A. Hejman, Między misją a biznesem. Niezależna prasa lokalna, [w:] Dziennikarstwo, media społe-
czeństwo, red. S. Mocek, Warszawa 2005, s. 332-333. 
5  Dominik Księski podkreśla, że do problemów każdego pisma należy podchodzić w sposób zindywi-
dualizowany. Por. K. Bielenin, (Nie)polska i (nie)zależna, „Obywatel” 2005, nr 2, s. 25-29.
6  Por. J. Jarowiecki, Badania nad polską prasą lokalną. Studium przeglądowe, [w:] Polskie media lokal-
ne na przełomie XX i XXI wieku. Historia – Teoria – Zjawiska, red. J. Jarowiecki, W. Kolasa, A. Paszko, 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Kraków 2007, s. 11-36.
7  K. Zielińska, Od tabloidów do homo tabloidusa, [w:] Tejże, Druga twarz tabloidów? Językowe działania 
autoprezentacyjne podejmowane przez dzienniki „Fakt” i „Bild Zeitung” jako przedmiot badań mediolin-
gwistyki porównawczej, Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016, s. 27-64.
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• personalizację;
• wizualizację. 
W podsumowaniu znajdą się konkluzje dotyczące przedstawionych badań. 

Definiowanie i przyczyny tabloidyzacji

 Mówiąc o tabloidyzacji danego tytułu, należy najpierw wyjaśnić całe zjawisko. 
Okazuje się bowiem, że nie ma jednego sposobu rozumienia tego procesu. Pierwszą 
definicję tabloidyzacji skonstruował Howard Kurtz. Według niego miała ona ozna-
czać, iż w mediach pojawiają się trzy tendencje:

• obniżenie powszechnie panujących standardów dziennikarskich;
• zmniejszenie ilości tzw. twardych wiadomości (dotyczą one ekonomii, poli-

tyki) na rzecz wiadomości „miękkich”, do których zalicza się sensację, rozrywkę, 
skandal, tandetę;

• zmiana paradygmatu polegająca na tym, iż to media uzurpują sobie prawo do 
wyboru wyłącznie tych komunikatów, które mają pomóc odbiorcy w ocenie, czy 
dana osoba ma nadal funkcjonować w życiu publicznym8.

Sam termin nie posiada ostrych ram i jest różnorako wyjaśniany przez naukow-
ców. Zdaniem Doroty Piontek „nabywanie cech tabloidów przez prasę codzienną 
i magazynową może oznaczać nabywanie tych samych cech przez inne media, co 
znajduje odbicie w  ich formie i  zawartości, może wreszcie oznaczać poddawanie 
się wpływowi tabloidalnych mediów, stąd takie procesy i zjawiska, jak tabloidalna 
kultura, tabloidyzacja polityki czy emocji”9.

 Z  kolei Zbigniew Bauer tabloidyzację widzi następująco: „Tabloidyzacja jest 
procesem: zbliżania się tego, co »nietabloidowe«, do tego, co »tabloidowe«, zacie-
rania się granic i stapiania w jakąś trzecią postać, hybrydyczną”10. W opinii Małgo-
rzaty Lisowskiej- Magdziarz tabloidyzowanie się mediów polega na „zbliżaniu się 
formy, języka, obrazu świata w mediach głównego nurtu do treści, formy, języka 
i obrazu świata prasy tabloidowej”11. Denis McQuail postrzegał tabloidyzację jako 
„proces stawania się bardziej sensacyjnym, trywialnym i  nieodpowiedzialnym”12. 
Można więc stwierdzić, że tabloidyzacja to znaczące uproszczenie rzeczywistości, 
zmiana nacisku, gdy chodzi o  przekazywane treści. Już nie ekonomia, polityka 
i społeczeństwo a rozrywka, skandale i związki sławnych ludzi zaczynają być infor-

8  H. Kurtz, Media Circus – The Trouble with America’s Newspapers, Crown, New York 1993, s. 143-147.
9  D. Piontek, Tabloidyzacja dziennikarstwa, [w:] Polubić dziennikarstwo, red. S. Zakrzewski, Wydaw-
nictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2009, s. 236-237.
10  Z. Bauer, Twój głos w Twoim domu: cztery typy tabloidyzacji, „Oblicza Komunikacji” 2012, nr 3, s. 43.
11  M. Lisowska-Magdziarz, Media powszednie. Środki komunikowania masowego i szerokie paradyg-
maty medialne w życiu codziennym Polaków u progu XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, Kraków 2009, s. 109.
12  D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, PWN, Warszawa 2007, s. 50.
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macjami dominującymi. Przestaje się liczyć dokładność i obiektywizm, stawia się 
na krzykliwość, kontrowersję13. 

Niektórzy badacze zauważają, iż tabloidyzacja byłaby zbiorczą nazwą dla tych 
zjawisk, których celem jest przekształcenie dyskursu racjonalnego i  wyważonego 
w  sensacyjny. Werner Holly do tych procesów zalicza emocjonalność, personali-
zację, udramatyzowanie, estetyczność, mniejszy dystans pomiędzy dziennikarzem 
a odbiorcą jego tekstu14. Sama tabloidyzacja jest widoczna już choćby w szacie gra-
ficznej, nagłówkach, mniejszej ilości tekstu wypieranego przez obraz, używaniu 
krótkich zdań15. Najczęstsze powody tabloidyzacji to:

• komercjalizacja mediów;
• postęp technologiczny;
• zmiany relacji na linii media – polityka;
• znaczące przesunięcie się granicy, gdy chodzi o sferę prywatną;
• oczekiwania samych odbiorców;
• ekspansja kultury popularnej16.
Według Lisowskiej-Madziarz sięga się po tabloid, bo pozwala on odpocząć, 

a jednocześnie czytelnik dowiaduje się o wydarzeniach ze świata. Informacje te są 
podane w  łatwej i  przystępnej formie17. Podkreśla się także presję samego rynku 
oraz ekonomii. Media muszą rywalizować o odbiorcę, gdyż rynek z każdym rokiem 
się nasyca. Walka o  klienta dotyczy głównie sektora prasowego, który konkuruje 
już nie tylko z radiem i telewizją, ale również z Internetem18. To powoduje obniże-
nie standardów dziennikarskich, ponieważ bardziej liczy się forma przekazywanych 
treści aniżeli rzetelna analiza przypadku. 

Tabloidyzacja jest procesem, który stale się pogłębia. W dobie coraz to nowszych 
sposobów komunikowania się ze światem media, także te drukowane, muszą zna-
leźć swoją własną ścieżkę „połączenia” z czytelnikiem. By nie wypaść z obiegu, mogą 
chcieć sięgnąć po stylistykę typową dla tabloidów. W ten sposób będą mogły nadal 
funkcjonować na rynku, nawet jeśli ich wiarygodność zostanie znacząco obniżona. 

13  Por. C. Sparks, Introduction: the panic over tabloid news, [w:] Tabloid Tales. Global Debates over 
Media Standard, red. C. Sparks, J. Tulloch, Rowman&Littlefield Publishers, Lanham 2000, s. 10-11.
14  W. Holly, Tabloidization of political communication, [w:] Handbook of Communication in the Public 
Sphere, red. V. Koller, R. Wodak, De Gruyter Mouton, New York 2008, s. 328.
15  Por. I. Connell, Mistaken identities: tabloid and broadsheet new discourse, „The Public” 1995, nr 5-3, 
s. 11-31.
16  Por. U. Klein, Tabloidized political coverage in the German Bild- Zeitung, [w:] Tabloid Tales. Global 
Debates over Media Standard…, s. 177- 180; M. McLuhan, Zrozumieć media, Wydawnictwa Naukowo-
-techniczne, Warszawa 2004, s. 111; D. Piontek, Tabloidyzacja dyskursu publicznego w Polsce na przy-
kładzie programów informacyjnych. Uwagi metodologiczne, [w:] Profesjonalizacja i mediatyzacja kam-
panii politycznych, red. K. Churska-Nowak, S. Drobczyński, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły 
Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2011, s. 184- 200. 
17  M. Lisowska-Magdziarz, Media powszednie…, s. 206-208.
18  D. Rooney, Thirty years of competition in the British tabloid press. The Mirror and The Sun 1968- 
1998, [w:] Tabloid Tales. Global Debates over Media Standard…, s. 91-109.
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Analiza periodyku „Wolne Siemianowice”

Potoczność
Tabloidyzacja wymaga od danego medium posługiwania się językiem prostym, 

który będzie zrozumiały dla zwykłego, przeciętnego człowieka. Ważne jest, iż w obrębie 
języka potocznego ma się do czynienia z opisem zobiektywizowanym lub subiektyw-
nym, noszącym cechy emocji, występują w nim także frazeologizmy, metaforyczność, 
obrazowość. Najczęściej tendencje te widać w tytułach artykułów. „Wolne Siemianowi-
ce” korzystają z tej możliwości, przyciągając nagłówkami typu Ściana!; Tanie sztuczki 
pana Gościniaka; Trująca góra odpadów w Siemianowicach!; Na bakier z prawdą, Jak 
Jacek Guzy niszczy ludzi… czyli farsa konkursowa. Pod tym ostatnim można przeczytać:

Ten artykuł jest pierwszym, w którym prezentujemy Państwu 
w  nowej serii obnażającej bezczelność obecnej władzy, która 
rozpanoszyła się w  siemianowickim magistracie. Pokażemy 
szereg ludzi, których Jacek Guzy z kolesiami z „układu trzyma-
jącego władzę” starał się upokorzyć i zniszczyć, posuwając się 
do najbardziej nędznych i podłych metod i środków, nie dys-
ponując samemu wiedzą merytoryczną czy chociażby prawdzi-
wym „hakiem”, które chętnie z Panem Gościniakiem zbiera… 
choć z marnym skutkiem.19

Tekst uwypukla kilka istotnych, w kontekście tabloidyzacji, treści. Redakcja do-
konuje podziału MY – ONI, stawiając siebie po stronie tych dobrych, którzy są go-
towi wytropić uchybienia w urzędzie miasta oraz zdemaskować ówczesnego prezy-
denta jako kogoś, kto dla utrzymania posady gotów jest posunąć się do najgorszych 
sztuczek. Umieszczenie już na wstępie informacji, że artykuł zaczyna pewien cykl, 
jest wyraźną zachętą, by czytelnik sięgał po kolejne numery, w których dziennikarze 
będą ukazywać „bezczelność obecnej władzy”. Dodatkowo wyrażenia typu „kolesie”, 
„upokorzyć”, „zniszczyć”, oddziałują na wyobraźnię odbiorcy, przekazując mu jed-
noznaczny obraz władzy, pragnącej wyłącznie zbijać kapitał. 

Istotną rolę pełnią rubryki Okiem mieszkańca i Okiem emeryta, gdzie to właśnie 
sami mieszkańcy Siemianowic Śląskich mają szansę opowiedzieć o swych proble-
mach oraz bolączkach. Najczęściej poruszanymi sprawami są kwestie zanieczysz-
czenia miasta, kłopotów ze strażą miejską20, opieszałością urzędników, ich niezbyt 
eleganckim zachowaniem i  manierą wywyższania się ponad zwykłego obywatela 
czy też te dotyczące samej władzy21. Takie spojrzenia zwykłych ludzi, pełne emocji, 
budują poczucie, iż periodyk rozumie ich potrzebę wypowiedzenia się. 

19  „Wolne Siemianowice” 2010, nr 3.
20  „Wolne Siemianowice” 2010, nr 1.
21  „Wolne Siemianowice” 2010, nr 4.
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Należy tu się jednak zastanowić, czy redakcja faktycznie dopuszcza możliwość 
bardzo szerokiej dyskusji. W przedstawionych rubrykach pojawiają się wyłącznie 
głosy krytyczne, brak tam umiarkowanych lub pozytywnych wypowiedzi na temat 
działalności urzędników. To rodzi przekonanie, że wydawca preferuje jeden typ od-
biorców, i właśnie im oddaje miejsce na łamach pisma, ponieważ wpisują się oni 
w jego linię statutową. Tym samym cały przekaz staje się zsubiektywizowany i na-
stawiony wyłącznie na wywołanie określonych emocji wobec władzy. 

 Emocjonalizm
Emocjonalność języka może się objawiać na kilku poziomach, począwszy od 

pojedynczych wyrazów, poprzez strukturę składniową, a  skończywszy na szacie 
graficznej danego periodyku. Każdy element numeru – layout, zdjęcia, język – jest 
ukierunkowany na wywołanie określonych emocji u  czytelnika. Najczęściej pisze 
się o  informacjach posiadających zabarwienie negatywne, ponieważ właśnie one 
najefektywniej zwracają uwagę odbiorców. 

Przykładów wiadomości czy samych nagłówków o konotacji negatywnej znaj-
duje się w analizowanym piśmie bardzo dużo. Jednym z nich jest artykuł o suge-
stywnym tytule Jak polityka szkodzi zamiast pomagać ludziom!22 Nagłówek jest 
dwukolorowy, a fraza zamiast pomagać ludziom! została wydrukowana w kolorze 
morskiej zieleni. W ten sposób zostanie przyciągnięta uwaga czytelnika, który chęt-
niej zapozna się z całym tekstem. Równie sugestywny tytuł, Siemianowice Śląskie 
bankrutem?! odnosi się do potencjalnego bankructwa miasta z powodu złego za-
rządzania. Część bankrutem?!, przedstawiona w  kolorze czerwonym, podkreśla 
dramatyczność pytania. W  samym artykule znajdują się pejoratywne określenia 
jak „degradacja”, „katastrofa”, „oszustwo”, „buta”, „arogancja”, dotyczące posunięć 
władzy. Samego włodarza miasta opisuje się jako osobę niedotrzymującą obietnic 
wyborczych, dbającą wyłącznie o siebie i podwładnych. Tekst kończy następujące 
stwierdzenie: „niestety, te zachowania wskazują na coraz większy dystans władzy 
do społeczeństwa. Mami się mieszkańców obietnicami, rysuje zmiany w różowych 
barwach, a potem – no cóż, co będzie potem to już inna bajka!”23 W opinii piszącego 
te słowa prezydent nie liczy się ze zdaniem mieszkańców i obiecuje rzeczy niemoż-
liwe do zrealizowania. Autor wyraża także nadzieję doczekania chwili, gdy zostanie 
ogłoszone referendum mające na celu odwołanie prezydenta. 

Zadaniem takich publikacji jest wywołanie ściśle określonych emocji. Chodzi 
o niemal skrajną niechęć do Jacka Guzego, jako osoby ze wszech miar niekompe-
tentnej, cechującej się przywoływaną butą i  arogancją w  stosunku do społeczeń-
stwa Siemianowic Śląskich. Przedstawia się go w roli gospodarza niepotrafiącego 
zarządzać miejskim budżetem oraz człowieka trwoniącego pieniądze na zbytki. 

22  Tamże.
23  „Wolne Siemianowice” 2011, nr 6.
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Równie mocne oskarżenia padają pod adresem Guzego w tekście Odmienne stany 
świadomości24, gdzie dziennikarz pisze: „Kończ waść, wstydu oszczędź!”, wyrażając 
jednoznaczne uczucia nadawcy, a być może i części mieszkańców. Ten sam numer 
przynosi niezwykle emocjonalny artykuł Protest rodziców dzieci przedszkolnych25, 
w którym opisuje się podwyższenie stawek godzinowych w siemianowickich przed-
szkolach. Dzięki wykorzystaniu powiększonych liter, ostrej kolorystyki (dominuje 
barwa czerwona) stworzony został tekst pełniący funkcję oskarżenia wobec pre-
zydenta. Umieszczono w nim również fotografie osób z Rady Miasta głosujących 
za podwyżkami. Zdjęcia, wraz z dodatkowymi opisami, nie pozostawiają żadnych 
wątpliwości, jeśli chodzi o intencje nadawcze. Sam autor, zabierający głos w imie-
niu rodziców, którzy zostali zlekceważeni, wyraża oburzenie wobec takich działań 
i  żąda zmiany decyzji. Ostatecznie dochodzi do obniżenia stawki, a  periodyk po 
części przypisuje sobie ten sukces. 

Negatywne emocje towarzyszą niemal każdemu artykułowi. Są one wyrażone 
w mniej lub bardziej bezpośredni sposób, lecz zawsze przedmiotem ataku staje się 
prezydent lub podlegli mu urzędnicy. Jeśli pojawiają się jakiekolwiek pozytywne 
teksty opisujące bezinteresowną pomoc ze strony mieszkańców zajmują one bardzo 
mało miejsca, a częstość ich występowania jest marginalna.

Sensacjonalizm
Według Tomasza Goban-Klasa współcześnie media opierają się na następują-

cych założeniach: „NIE nudź i NIE znudź – baw, unikaj skomplikowanych proble-
mów, graj na samograjach: seks, skandal, sport, morderstwa, a nawet wiadomości 
(news) oraz NIE obrażaj audytorium (ludzi) – nie kwestionuj ich przekonań i zdro-
wego rozsądku”26. Zasada „trzy razy NIE” ma być gwarantem pozyskania odbiorcy. 
Należy go zainteresować zarówno informacją polityczną, jak i historią, która w sys-
temie ważności sytuuje się na samym dole. Najbardziej zajmujące są newsy dotyczą-
ce przestępstw popełnianych przez znane osobistości.

Dobrym przykładem są dwa artykuły mówiące o niegospodarności prezydenta: 
Czy czekają nas przedterminowe wybory w mieście??? Jacek G. z zarzutami narusze-
nia dyscypliny finansów publicznych!! Czeka nas gorące polityczne lato27 oraz Echa 
zarzutów wobec Jacka Guzego28. Oba szeroko omawiają skalę zaniedbań, jakich miał 
się dopuścić włodarz miasta. Wskazuje się przy tym, że sami dziennikarze wielo-
krotnie alarmowali o ewentualnie podejrzanych kontraktach, zawieranych z lokal-
nymi firmami. Nagłówki wykorzystują kolorystykę, która przyciąga uwagę, a także 

24  „Wolne Siemianowice” 2011, nr 7.
25  Tamże. 
26  T. Goban-Klas, Wartki nurt mediów: ku nowym formom społecznego życia informacji: pisma z lat 
2000- 2011, Universitas, Kraków 2011, s. 430.
27  „Wolne Siemianowice” 2011, nr 8.
28  Tamże.
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posuwają się do manipulacji, ponieważ pierwszy tytuł mówi o Jacku G., drugi zaś 
wymienia prezydenta z nazwiska. W ten sposób pismo sugeruje, iż Guzy zostały 
oficjalnie postawiony w stan oskarżenia, choć w samym artykule nie ma na ten te-
mat ani słowa. Dzięki takiemu zabiegowi czytelnik większą uwagę zwróci właśnie 
na pierwszy tekst, drugi zaś będzie stanowił wyłącznie dopełnienie obrazu Jacka 
Guzego – przestępcy. 

Równie elektryzujący jest artykuł Demokracja czy Dyktatura? Opisuje się w nim 
marnotrawienie środków publicznych na niepotrzebne zbytki i  niedostrzeganie 
przy tym potrzeb samych mieszkańców. Porusza się kwestie wydatków na wydrę 
w  chorzowskim ZOO czy olbrzymią choinkę umieszczoną na rynku, zauważając 
jednocześnie, że nie chce się przeznaczyć pieniędzy na pomoc niepełnosprawnym 
dzieciom. Wywody kończą oskarżycielskie słowa autora wraz z pytaniem retorycz-
nym: „nieważne są potrzeby mieszkańców i  nie ważne jak szczytne cele chce się 
osiągnąć. Kto ma pilota, ten ma władzę. Czy to demokracja czy już dyktatura?”29 
Takie postawienie sprawy nie pozostawia pola do jakiejkolwiek dyskusji, przy jed-
noczesnym wywołaniu zainteresowania czytelnika, który zapewne stanie po stronie 
dzieci. 

Tekst Trująca góra odpadów w  Siemianowicach! przynosi historię miejskiego 
wysypiska, z którym mają problemy mieszkający w pobliżu ludzie. Autor alarmu-
je o składowanych tam niebezpiecznych dla zdrowia i życia substancjach oraz cał-
kowitej bierności władz. Nie wykazują one jakichkolwiek chęci, by interweniować 
w tej sprawie czy też zmusić właściciela do zajęcia się kwestią nieprzyjemnych za-
pachów. Politycy, w opinii dziennikarza, zamiast pomóc ludziom w uporaniu się ze 
składowiskiem śmieci, bardziej zabiegają o poparcie dla reprezentowanych partii. 

Sensacja zawarta w artykułach nieodłącznie wiąże się z emocjami nakierowany-
mi na rządzących. Dziennikarze wytykają im marnotrawstwo czy umowy z nie do 
końca legalnie działającymi firmami. Informacje te, będące sprawdzone w sposób 
pobieżny i mało dokładny, kreują rzeczywistość pełną podejrzeń i napięć, przekła-
dając się przez to na większe zainteresowanie czytelników. 

Personalizacja
Wyjaśnienie, szczególnie spraw polityczno-ekonomicznych w taki sposób, żeby 

nie znudzić czytelnika, jest istotne dla mediów. Chcąc bardziej przybliżyć odbiorcy 
trudne tematy, sięga się po wypowiedzi zwykłych ludzi. Ich naturalność, indywidu-
alne podejście do sytuacji, prosty język, pomagają w lepszym zrozumieniu przeka-
zu. Ważną rolę odgrywa oddanie im głosu na łamach pisma, dzięki czemu komuni-
kat zyskuje większą autentyczność i wiarygodność. 

29  „Wolne Siemianowice” 2011, nr 10.
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Taki sposób nawiązania więzi z odbiorcą daje duże możliwości, czego dowodem 
byłby tekst Romualda Dudy Ściana!, poruszający problemy finansowe miejskiej hali 
tenisowej. Zostaje w nim opisana walka mężczyzny na sesji plenarnej Rady Miasta, 
gdzie on, zwykły obywatel, chciał się wypowiedzieć w tej sprawie. Zamiast rzeczo-
wej dyskusji czekało go niemiłe rozczarowanie, gdyż radni nie mieli ochoty zająć się 
poruszonym problemem. Duda zauważa wtedy, iż „moje wystąpienia odbijają się jak 
od ściany”30. Cały tekst jawi się jako wyraz bezradności zwykłego człowieka w starciu 
z urzędnikami jedynie udającymi zainteresowanie przedstawianą im sprawą.

Podobny w brzmieniu jest artykuł radnej, Barbary Roguskiej, o mieszkaniach za-
kładowych sprzedawanych po zaniżonych cenach. Sami najemcy nie mogą ich wyku-
pywać, ponieważ obowiązujące prawo na to nie pozwalało. Tekst ten, pełen emocji, 
pełni funkcję apelu do współrządzących, by ci zechcieli zainteresować się losem zwy-
kłych ludzi. Dziękuje także tym osobom, które postanowiły zainterweniować:

Wszystkim tym z Państwa Radnych, którzy są gotowi 
zaangażować się w autentyczne i konsekwentne działania 
na rzecz obrony skrzywdzonych najemców mieszkań (…) 
z serca dziękuję, bo sama tracę już siły i wiarę w prawo-
rządność demokratycznego państwa, zwykłą ludzką spra-
wiedliwość płynącą z naturalnych praw człowieka (…).31

To pokazuje, że periodyk nie zamyka się w hermetycznym świecie, gdzie Rada 
Miasta wraz z prezydentem pełni funkcję wroga, lecz jest gotów opublikować apel 
radnej, jeśli tylko miałoby to poprawić byt mieszkańców32. Innymi przykładami by-
łyby artykuły mówiące o problemach niepełnosprawnej Kamilki33, teksty związa-
ne z brakiem inwestycji mogących pomóc w rozwoju miasta34, a także poruszające 
kwestie prywatyzacji miejskiego szpitala35.  

Z kolei Betina Ogon pisze o Bytkowie, będącym jedną z dzielnic miasta. W swo-
jej wypowiedzi porusza kwestię licznych zaniedbań, gdy chodzi o  stan dróg, złe 
oznakowania czy nieremontowane od dawna budynki. W gorzkich słowach zarzuca 
władzy kompletny brak zainteresowana dzielnicą i traktowania jej jako gorszej czę-
ści Siemianowic. Na koniec pisze:

30  „Wolne Siemianowice” 2010, nr 1.
31  Tamże.
32  Przykład ten pokazuje możliwość otwarcia się gazety na radnych, którzy chcą pomagać mieszkań-
com i polepszać ich byt. Niestety, ginie on w gąszczu artykułów atakujących władze miasta, przez co 
czytelnik uzna go za mało istotny wyjątek. 
33  „Wolne Siemianowice” 2011, nr 7.
34  „Wolne Siemianowice” 2011, nr 8.
35  „Wolne Siemianowice” 2013, nr 12.
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CO DOTYCHCZASOWA WŁADZA ZROBIŁA DLA BYT-
KOWA? Mieszkańcu Bytkowa, wyjdź przed bloki i  rozejrzyj 
się. Czy masz gdzie usiąść w pogodny dzień? Czy masz gdzie 
pojeździć na rowerze, tak by nie opuszczać dzielnicy? Czy nie 
denerwuje cię łomot ciężarówek (…) Może najwyższy czas to 
zmienić?36

Wypowiadające się osoby to zwykli mieszkańcy zabierający głos w imieniu tych, 
którzy nie mają wystarczającej odwagi wyartykułować swoich zarzutów. Zapobiega 
się w ten sposób wykluczaniu pewnej grupy ludzi, zapewniając ich, że są inni, będący 
w podobnej sytuacji. Każdy tekst w możliwie najprostszy sposób opisuje dane zagad-
nienie, nie pozostawiając jednak przy tym pola do szerokiej interpretacji. Wskazuje 
się również, gdzie należy szukać przyczyn powstałych problemów (najczęściej – wśród 
radnych miasta). Tego typu artykuły, prócz przynależności, dają poczucie bezpieczeń-
stwa oraz odwagę innym ludziom. Dzięki temu oni także mogą poruszać na łamach 
pisma problemy Siemianowic Śląskich, których zdaje się nie dostrzegać władza.

Wizualizacja
Tabloidy do przyciągnięcia uwagi wykorzystują szatę graficzną, bazującą na bar-

dzo wyrazistej, sugestywnej kolorystyce. Dominuje w niej niezwykle głęboka czerń, 
zintensyfikowana czerwień czy jaskrawy kolor żółty. Ważne jest również umieszcza-
nie w piśmie dużej ilości zdjęć, będącej w przewadze nad tekstem. Umiejętne sto-
sowanie kolorów, gra nimi, przekształca periodyk w obraz, wywołujący w umyśle 
czytelnika odpowiednie skojarzenia i emocje37. Ponadto odpowiedni dobór koloru 
w samym nagłówku „nastraja” czytelnika do tekstu, który ma zamiar przeczytać. 

„Wolne Siemianowice” wykorzystują, w  różnym natężeniu, kolory czerwony, 
żółty, czarny, niebieski lub odcienie zieleni. Pierwszy kolor przeważa tam, gdzie 
dziennikarze zajmują się sprawami urzędowymi i  bulwersującymi mieszkańców. 
Może to być cały nagłówek lub jedynie część, jak to jest w przypadku artykułu Sie-
mianowice Śląskie bankrutem?!38 Jego ostatni człon został zapisany na czerwono. 
Kieruje to bezpośrednią uwagę właśnie na niego, a czytelnik zostaje wytrącony ze 
strefy komfortu, bo oto dowiaduje się, iż miasto, w którym mieszka, najprawdo-
podobniej zbankrutowało. Podobnych sytuacji użycia intensywnej czerwieni jest 
wiele, warto tu wyszczególnić najbardziej wyraziste: Prezydent Jacek Guzy okłamuje 
mieszkańców39 (ostatnie dwa słowa), Protest rodziców dzieci przedszkolnych40 (pierw-

36  „Wolne Siemianowice” 2010, nr 4. 
37  R. Opiłowski, Bildlinguistische Aspekte in der Medienkommunikation, [w:] Text und Stil, red.                   
A. Mac, Z. Bilut-Homplewicz, M. Smykała, I. Szwed, Peter Lang, Frankfurt am Main 2010, s. 440.
38  „Wolne Siemianowice” 2011, nr 6.
39  Tamże.
40  „Wolne Siemianowice” 2011, nr 7.
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sze słowo), Wątpliwe oszczędności prezydenta41 (środkowe słowo). Nacisk, kładziony 
na konkretne wyrażenia poprzez użycie czerwonej czcionki, powoduje u odbiorcy 
uruchomienie należytych skojarzeń i emocjonalne nastawienie do artykułu. 

Kolor żółty przeważnie pełni funkcję tła do stałych rubryk, tekstów polemicznych 
czy społecznych. Opisywane są w nich problemy mieszkańców związane z urzędnika-
mi, niewystarczającym dostępem do informacji, przytaczane są teksty stanowiące apel 
o większą transparentność działań Rady Miejskiej. Należy tu zaznaczyć, iż w przypad-
ku omawianego periodyku kolor ten jest o tyle specyficzny, że bardzo trudno przypi-
sać go określonemu typowi wiadomości. Jak zauważono, stanowi tło dla artykułów, 
nagłówków, ale również bardziej wyraziste części samych tekstów są napisane właśnie 
w takim kolorze. Można skonstatować, iż pełni on dwie funkcje: informacyjną oraz 
uspokajającą. Ta pierwsza ma powiadamiać o ważnych, z perspektywy mieszkańców, 
wydarzeniach i sporach w Siemianowicach, druga stanowi swoistego rodzaju zapew-
nienie skierowane do odbiorcy, że dziennikarze pilnują poczynań władzy i nic nie 
zdoła umknąć ich czujnemu oku. Jednocześnie dobrze orientują się w życiu miasta, 
dzięki czemu mogą podjąć skuteczną interwencję w obronie ludzi. 

Kolory czarny i zielony pojawiają się rzadko, a  jeśli już, to w konotacji nega-
tywnej (czarny) lub neutralnej (zieleń). Podobnie jak żółty informują o  istotnych 
sprawach albo są tłem opisu szczególnie bulwersującego wydarzenia. Trzeba też 
zauważyć, że zielony i niebieski wykorzystywane są w (nielicznych) akcjach prowa-
dzonych przez pismo. Prosi się w nich o pomoc dla chorego lub niepełnosprawnego 
dziecka, biednych rodzin itp.42 

Stosowana przez gazetę kolorystyka przyciąga uwagę odbiorcy głównie na po-
ziomie nagłówków oraz wyszczególnionych partii w samych artykułach. Kolory zo-
stają wplecione w tekst w taki sposób, by wywołać emocje i należyte skojarzenia. 
Dotyczy to – w przeważającej mierze – publikacji poświęconych władzom miasta. 
Gra kolorami w tych właśnie sferach pokazuje założenia pisma i cele samej redakcji.

 
 Podsumowanie

Dokonana analiza pozwala na sformułowanie następujących wniosków:
1. Periodyk „Wolne Siemianowice” realizuje każdy z pięciu wyznaczników ta-

bloidowości.
2. Realizacja ta jest najbardziej widoczna w obszarze emocjonalnym, sensacyj-

nym, a także wizualizacyjnym.
3. Język gazety jest konfrontacyjny.
4. Artykuły dotyczące bezpośrednio prezydenta, popierających go radnych, 

podsycają wobec tych osób negatywne emocje.

41  „Wolne Siemianowice” 2011, nr 10.
42  Por. „Wolne Siemianowice” 2013, nr 13.



162 ROCZNIK PRASOZNAWCZY. ROK XII

Granica między informacją a opinią zostaje zatarta; każdy przekaz ma za za-
danie poruszyć czytelnika i wywołać pejoratywne odczucia wobec władzy. Niektó-
re teksty swoją ostrością i  bezpardonowością zbliżają się do tabloidów. Niepokoi 
stała tendencja do podziału na MY – ONI, mogąca prowadzić do antagonizmów 
pomiędzy dwoma stronami tego sporu. Próżno także szukać na łamach gazety me-
rytorycznych polemik z działaniami władzy, zamiast tego są mocne, momentami 
personalne ataki na rządzących. Poprzez takie działania sama gazeta traci znaczenie 
opiniotwórcze, sytuując się w strefie przybliżającej ją do pism stricte tabloidowych.

Przykład omawianego periodyku pokazuje, że proces tabloidyzacji jest stały 
i ciągle się pogłębia. Może on zacząć dotyczyć również tytułów lokalnych. Chcąc 
szybciej przekazać ważne wiadomości, wydawca musi przyciągnąć czytelnika su-
gestywnym nagłówkiem, ekspresyjną szatą graficzną, a przede wszystkim jasnym 
i skonkretyzowanym komunikatem. Bez tego (jeśli na danym rynku wydaje się kilka 
gazet) trudniej zdobyć czytelnika, nie mówiąc już o utrzymaniu go przy sobie.

Zbadanie pisma lokalnego pod kątem tabloidowości otwiera nową możliwość 
analizy tego sektora prasowego. Medioznawcy przyznają, iż tabloidyzacja będzie się 
pogłębiać, dlatego warto spojrzeć na ten proces z perspektywy lokalnej. Pozwoli to 
na sprawdzenie, czy normą staną się pisma wykorzystujące tabloidowe „chwyty”, 
pozwalające im dalej istnieć na rynku. 
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„Wolne Siemianowice” 2010-2013.

„WOLNE SIEMIANOWICE” AS AN EXAMPLE OF THE TABLOIDIZATION 
OF THE LOCAL MAGAZINE

SUMMARY
Tabloidization is a process that involves an increasing number of media. In the era of co-
nvergence, it is becoming increasingly important to expand the sphere of influence. To gain 
a new audience, publishers reach for tabloid-style methods. The local press seems to slowly 
undergo these transformations. The article aims to examine the magazine „Wolne Siemia-
nowice” for tabloidization. There are five areas of determinants that affect it: commonness, 
emotionality, sensationalism, personalization and visualization. The conclusions drawn 
from the analysis are summarized.

KEYWORDS: emotions, language, local press, „Wolne Siemianowice”, tabloidization

 





RECENZJE I SPRAWOZDANIA





O mediach, biznesie i kulturze 
po raz piąty

W  dniach 12–13 października 2017 r. 
na Uniwersytecie Gdańskim odbyła się ju-
bileuszowa, piąta, Międzynarodowa Konfe-
rencja Naukowa „Media – Biznes – Kultura”, 
która jak zawsze przyciągnęła specjalistów 
z  rozmaitych jednostek naukowych i  róż-
norodnych dyscyplin; inne spojrzenie na 
media prezentują bowiem ekonomiści, inne 
prasoznawcy, socjologowie czy psycholodzy, 
a  jeszcze odmienne – językoznawcy, litera-
turoznawcy, historycy czy eksperci z zakresu 
komunikacji społecznej i public relations. 

Interdyscyplinarny charakter konferen-
cji miał więc na celu przede wszystkim uka-
zanie niejednorodnego spojrzenia na coraz 
intensywniejszą relację mediów z  rynkiem 
oraz na rolę, jaką odgrywają one w kulturze 
wysokiej i  popularnej czy także życiu spo-
łecznym. 

Konferencję, tym razem zorganizo-
waną na terenie Europejskiego Centrum 
Solidarności, rozpoczęły obrady plenarne, 
a wśród zaproszonych gości znalazły się ta-
kie znakomitości, jak: prof. dr hab. Jadwiga 
Puzynina z  Polskiej Akademii Nauk, prof. 
dr hab. Iwona Hofman z Uniwersytetu Ma-
rii Curie-Skłodowskiej, prof. dr hab. Teresa 
Sasińska-Klas reprezentująca Uniwersytet 
Jagielloński, ks. prof. dr hab. Michał Dróżdż 
z  Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 
prof. dr hab. Włodzimierz Gogołek z  Uni-
wersytetu Warszawskiego oraz prof. dr hab. 
Jacek Sobczak reprezentujący Uniwersytet 
SWPS w Warszawie. Obrady skupiły się na 
zagadnieniu etyki w  mediach. Poruszano 
takie zagadnienia jak między innymi etycz-
ność komunikacji czy manipulacja w  erze 
postpolityki i rafinacji Big Data.

Pierwszy dzień konferencji przyniósł 
także dwa panele dyskusyjne. Pierwszy – 
prowadzony przez redaktora Artura Kiełba-
sińskiego z  Radia Gdańsk – dotyczył etyki 
i  standardów odpowiedzialnego prowadze-

nia biznesu. Wzięli w nim udział specjaliści 
w tym zakresie: Ewa Bałdyga (Martis Con-
sulting), Jacqueline Kacprzak (Minister-
stwo Rozwoju), Robert Krool (Fundacja 
LifeSkills), dr hab. Małgorzata Lisowska-
-Magdziarz (Uniwersytet Jagielloński), Ewa 
Sowińska (Krajowa Rada Biegłych Rewiden-
tów), dr Robert Sroka (Ernst&Young) oraz 
dr Tomasz Szymczak (Gdańska Fundacja 
Przedsiębiorczości). Drugi panel z  kolei 
moderowany był przez dr Beatę Czechow-
ską-Derkacz z  Uniwersytetu Gdańskiego. 
O  zagadnieniu kryzysu komunikacyjne-
go w  organizacjach dyskutowali praktycy 
i  dziennikarze: Mikołaj Chrzan („Gazeta 
Wyborcza”), dr hab. Monika Przybysz (Uni-
wersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), 
Magdalena Skorupka-Kaczmarek (Urząd 
Miasta Gdańsk), Maciej Goniszewski (Ra-
dio UG MORS), Martyna Węgrzyn (Dano-
ne) i  Waldemar Zbytek (Centrum Prawa 
Bankowego i  Informacji, Warszawski In-
stytut Bankowości). Odbyła się także część 
warsztatowa – o tym, jak zrozumieć kryzys 
i jak przeciwdziałać wizerunkowej katastro-
fie mówił Adam Łaszyn.

Druga część obrad tego dnia podzielo-
na została z  kolei na pięć sekcji tematycz-
nych: „Media a rynek”; „Media a polityka”; 
„Obcy w  polskich mediach. Między etyką 
a  wykluczeniem”; oraz „Etyka słowa w  ży-
ciu publicznym”. Dyskutowano nad takimi 
zagadnieniami jak między innymi: sztuczna 
inteligencja (referat dr. hab. Jana Krefta), 
misyjność programów TVP (prelekcja dr 
Katarzyny Maciejewskiej-Mieszkowskiej), 
pojęcie fear of missing out (prezentacja dr 
Anny Jupowicz-Ginalskiej i  dr. Tomasza 
Barana) czy tak zwany shockvertising w  re-
klamie komercyjnej (wystąpienie ks. dr. 
Krzysztofa Stępniaka).

Poranek drugiego dnia konferencji 
rozpoczęto obradami w  dwóch sekcjach 
tematycznych: „Media w  kulturze i  życiu 
społecznym” oraz „Media a polityka”. Warto 
wspomnieć tu o burzliwej dyskusji po refe-
racie prof. UG dr. hab. Józefa Majewskiego 
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pt. „Tabloidowy obraz Kościoła katolickie-
go w  polskiej prasie opinii w  XXI wieku”. 
Poruszenie wywołały także na przykład 
prelekcje dr. Andrzeja Sawickiego o blogos-
ferze w chińskiej przestrzeni medialnej czy 
dr Eweliny Gutowskiej-Kozielskiej, która 
przygotowała wystąpienie na temat „Donald 
Trump. Rhetoric of fear as a tool of social & 
political control”. W  tym czasie odbyły się 
także obrady w  dwóch sekcjach adresowa-
nych do studentów i doktorantów. 

Ostatnia część konferencji podzielona 
została na dwie sekcje tematyczne: „Media 
a rynek” i „Media w kulturze i życiu społecz-
nym”. Zaciekawienie słuchaczy wywołały tu 
na przykład prelekcje dotyczące funkcjono-
wania nastolatków w  mediach społeczno-
ściowych (mgr Magdalena Iwanowska), tak 
zwanego kobiecego YouTube’a, czyli tagów, 
vlogów, hauli i tutoriali (dr Magdalena Bocz-
kowska) czy analizy fenomenu popularności 
blogów kulinarnych (dr Michalina Rutka).

Tego dnia zorganizowano również spo-
tkanie z  gościem specjalnym połączone 
z warsztatami dotyczącymi pracy reportera. 
Tym razem gościem konferencji była Doro-
ta Karaś – dziennikarka „Gazety Wyborczej”, 
autorka książek: „Szafa, czajnik, obwodnica. 
Rozmowy z  obcokrajowcami” (o życiu cu-
dzoziemców w  Gdańsku) oraz „Cybulski. 
Podwójne salto” (biografia aktora Zbigniewa 
Cybulskiego).

Pokłosiem konferencji będzie dwuję-
zyczna publikacja, która ukaże się pod ko-
niec 2018 roku. Konferencja – organizowana 
cyklicznie przez Instytut Filozofii, Socjologii 
i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego 
– jak zwykle udowodniła nie tylko ogromną 
i niepodważalną rolę mediów we współcze-
snym świecie, ale i wyznaczyła nowe obsza-
ry dla poszukiwań medioznawczych, które 
z pewnością staną się przedmiotem dyskusji 
na szóstej konferencji z cyklu „Media – Biz-
nes – Kultura”, która najprawdopodobniej 
odbędzie się jesienią 2019 roku.

Magdalena Boczkowska



Międzynarodowe Forum 
Naukowe w Sankt Petersburgu 
 
W  dniach 16-20 kwietnia 2018 roku 

odbyło się Międzynarodowe Forum Nauko-
we „Media we współczesnym świecie. Pe-
tersburskie czytania”. Była to już 57. edycja 
tego wydarzenia, a jej organizatorem, jak co 
roku, był Instytut Wyższej Szkoły Dzienni-
karstwa i  Komunikacji Masowej Sankt-Pe-
tersburskiego Państwowego Uniwersytetu.  
Forum to szereg działań naukowych i  edu-
kacyjnych, które umożliwiają wymianę do-
świadczeń oraz wiedzy w  zakresie dzien-
nikarstwa i  komunikacji masowej między 
czołowymi ekspertami z  całego świata. 
W tym roku w konferencji wzięło udział po-
nad 200 badaczy z całej Rosji, a także z Pol-
ski, Wielkiej Brytanii, Niemiec, USA, Meksy-
ku, Hongkongu i Wspólnoty Niepodległych 
Państw.

Wydarzenia w ramach Forum to:
−	 VI Międzynarodowa konferencja 

ekspertów „Medioznawcze studia porów-
nawcze we współczesnym świecie”, która od-
bywa się w języku angielskim;

−	 Ceremonia przyznania międzynaro-
dowej nagrody „Newska Premia” za osiągnięcia 
w  teorii dziennikarstwa, kształceniu dzienni-
karzy i za całokształt pracy w dziennikarstwie. 
W tym roku otrzymali ją: prof. B. Misonżnikow 
z  Wydziału Dziennikarstwa Sankt-Petersbur-
skiego Państwowego Uniwersytetu, przedsta-
wiciel Związku Dziennikarzy i Fotoreporterów 
Petersburga i Obwodu Leningradzkiego P. Mar-
kin oraz pisarz W. Gubarjew; 

−	 Wspólne spotkanie komisji dydak-
tycznych związanych z kierunkiem „Dzienni-
karstwo” oraz „Reklama i Public Relations”;

−	 Impreza partnerska. Okrągły stół 
w  ramach Tygodnia Niemiec „Emocje i  ra-
cjonalność w przestrzeni informacyjnej Rosji 
i Niemiec. 

 Konferencja została uroczyście otwarta 
przez dyrektora Instytutu prof. A. Puju, a na-
stępnie został odczytany list W. Sołowiewa 

– przewodniczącego Związku Dziennikarzy 
Rosyjskich, w którym szczególnie podkreślił 
aktualną odpowiedzialność dziennikarza wo-
bec społeczeństwa.

Podczas sesji plenarnej docent dr A. Li-
twinienko – pracownik Instytutu Wyższej 
Szkoły Dziennikarstwa i  Komunikacji Ma-
sowej oraz Wolnego Uniwersytetu w  Berli-
nie przedstawiła zagraniczne doświadczenia 
w  kreatywnym nauczaniu na uniwersytecie. 
Z  kolei przedstawiciele firmy pr-owskiej 
Great - W. Donjukow i W. Gubarjew mówi-
li o  sposobach kreatywnego przedstawiania 
materiałów dziennikarskich, a  tym samym 
podnoszenia ogólnej wiedzy społeczeństwa. 

Jednym z najbardziej wyrazistych i kon-
trowersyjnych punktów programu sesji ple-
narnej było wystąpienie dyrektora Instytutu 
prof. A. Puju (Uniwersytet Petersburski) 
i przedstawienie raportu dotyczącego kształ-
cenia i  szkolenia specjalistów w  dziedzinie 
mass mediów w  warunkach gwałtownych 
zmian na rynku mediów drukowanych i cy-
frowych. Prelegent zauważył, że dziś branża 
medialna zaczyna konkurować z branżą roz-
rywkową, aby zwrócić na siebie uwagę pu-
bliczności. Ze względu na cyfryzację treści 
prasa drukowana coraz częściej znajduje się 
na przegranej pozycji. Prof. A. Puju podkre-
ślił, że kryzys „papieru” nie jest jednak symp-
tomem kryzysu dziennikarstwa jako całości. 
Zasygnalizował jednak potrzebę tworzenia 
długoterminowych relacji między dziennika-
rzem a czytelnikiem na nowych platformach.

Zasadniczo konferencyjne dysputy to-
czyły się podczas 22 spotkań panelowych i na 
tzw. okrągłych stołach. Trudno w  jednym 
sprawozdaniu oddać całość naukowej dys-
kusji. Można jedynie przytoczyć tematy po-
szczególnych sekcji.

Dyskusje panelowe:
−	 Nauczanie dziennikarstwa i stosowa-

nej komunikacji: dzielenie się doświadczeniami;
−	 Ekspresyjne zasoby języka mediów 

w kontekście nowych technologii komunika-
cyjnych;
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−	 Medialne technologie przywództwa 
politycznego: koncepcje, modele, obrazy;

−	 Zarządzanie mediami masowymi 
we współczesnych mediach;

−	 Relacje ze społeczeństwem w  no-
wej rzeczywistości cyfrowej: etyka, zaufanie 
i kryzysy;

−	 Media w  przeciwdziałaniu terrory-
zmowi i ekstremizmowi;

−	 Media drukowane: wirtualny zasób 
dziennikarstwa;

−	 Telewizja jako narrator;
−	 Cross-Media: perspektywy i trendy.

Okrągłe stoły ekspertów:
−	 Wydarzenia i  fakty z  rosyjskiej hi-

storii we współczesnych mediach;
−	 Koncepcje funkcjonowania mediów 

cyfrowych: postawienie problemu;
−	 Wizualna antropologia medialna;
−	 Estetyka dziennikarstwa: dziedzina 

badań;
−	 Komunikacyjna agresja w życiu du-

chowym społeczeństwa;
−	 Dystrybucja treści w internetowych 

środkach masowego przekazu;
−	 Media lokalne: scenariusze rozwoju;
−	 Popularnonaukowe dziennikarstwo 

we współczesnej przestrzeni medialnej;
−	 „Postprawda” w  praktyce i  teorii 

współczesnego dziennikarstwa;
−	 Semiotyka współczesnej grafiki me-

diów;
−	 Praktyka medialna dziennikarstwa 

fotograficznego;
−	 Koncepcje kultury w  komunikacji 

reklamowej;
−	 Gra seminaryjna „Gra planszowa 

w nauczaniu historii dziennikarstwa”. 
W tym roku licznie reprezentowane było 

środowisko badaczy naukowych z  Polski.  
Dr hab. M. Gierula (Uniwersytet Śląski) za-
prezentował uwarunkowania działalności 
i perspektywy rozwoju prasy lokalnej w Pol-
sce, dr hab. Z. Oniszczuk (Uniwersytet Ślą-
ski) mówił o mediach masowych jako narzę-
dziu współczesnego terroryzmu, natomiast  

dr P. Szostok (Uniwersytet Śląski) scharakte-
ryzowała instrumenty polityki komunikacyj-
nej polskich samorządów terytorialnych oraz 
ich znaczenie dla aktywności obywatelskiej.  
Prof. UAM dr hab. J. Skrzypczak (Uniwersy-
tet Poznański) mówił o roli radia regionalne-
go w  dobie digitalizacji, prof. UAM dr hab. 
W. Nowak (Uniwersytet Poznański) skoncen-
trował się na zagadnieniu postprawdy i języ-
kowej agresji jako instrumentów tworzenia 
obrazu rzeczywistości w Internecie, a mgr N. 
Kusa (Uniwersytet Poznański) przedstawiła 
referat „Księgarnia, media i  wydawnictwo 
anarchistyczne jako miejsce integracji, infor-
macji i organizacji w Poznaniu”.

 Wszystkie zgłoszone referaty, w  formie 
tez, zostały wydrukowane w  czasopiśmie 
naukowym „Wiek Informacji”, który jest wy-
dawany przez Instytut Wyższej Szkoły Dzien-
nikarstwa i Komunikacji Masowej Sankt-Pe-
tersburskiego Państwowego Uniwersytetu.

 Tegoroczne spotkanie jeszcze raz wska-
zało, jak tożsame są problemy dziennikarzy 
i  mediów masowych niezależnie od syste-
mów medialnych, w których funkcjonują.

Joanna Gierula



Konferencja na Uniwersytecie 
w Uppsali

Druga międzynarodowa konferencja 
naukowa „The Impact of Religion: Challen-
ges for Society, Law and Democracy” odby-
ła się w  dniach 24–26 kwietnia 2018 r. na 
Uniwersytecie w Uppsali w Szwecji. Wśród 
tematów konferencji nie zabrakło zagad-
nień z obszaru badań nad mediami i religią. 
W  trakcie obrad odbył się m.in. panel po-
święcony mediom i religii w Europie Środ-
kowej i Wschodniej.

Konferencję zorganizowały the Impact 
of Religion Programme oraz Uppsala Reli-
gion and Society Research Centre, Uppsala 
University, z  okazji dziesięciolecia między-
obszarowego programu badawczego IM-
PACT-Programme. W konferencji uczestni-
czyło 220 badaczy z ponad 40 krajów świata. 
W  programie znalazło się 160 prezentacji, 
w tym spora część z udziałem badaczy me-
diów i religii z krajów skandynawskich, Eu-
ropy Środkowej i  Wschodniej oraz Stanów 
Zjednoczonych.

Na wstępie uczestników konferencji 
przywitali prof. Torsten Svensson, wicerek-
tor Uniwersytetu w  Uppsali oraz prof. Per 
Petterson, dyrektor programu the Impact of 
Religion. Przez kolejne trzy dni swoje wy-
stąpienia prezentowali następujący główni 
mówcy: prof. José Casanova z Georgetown 
University (USA), prof. Pamela Slotte z Åbo 
Akademi University (Finlandia), prof. Ma-
rie-Claire Foblets z  Catholic University of 
Leuven (Belgia), prof. Grace Chang, Ha-
rvard Medical School (USA), dr Michaela 
Potančoková z  Komisji Europejskiej oraz 
Centre for Advanced Studies, Ispra (Wło-
chy), prof. Adam Dinham, Goldsmiths, Uni-
versity of London (Wielka Brytania), prof. 
Solange Lefebvre, University of Montreal 
(Canada). 

W  ramach obrad plenarnych wystąpili 
również liderzy sześciu grup tematycznych 
programu IMPACT. Przedstawili raporty 

z przebiegu dziesięciu lat pracy swoich grup. 
Odnieśli się również do aktualnych wyzwań 
badawczych tych grup. Prof. Mia Lövheim 
omówiła zagadnienia z  obszaru badań nad 
religią i  zmianą społeczną, w  tym religią 
w mediach. Prof. Mattias Gardell skupił się 
na tematyce integracji, demokracji i kultury 
politycznej. Prof. Mosa Sayed zaprezentował 
rezultaty pracy grupy poświęconej rodzinie, 
prawu i społeczeństwu. Prof. Valerie DeMa-
rinis omówiła rezultaty badań w  tematyce 
zdrowia i dobrobytu. Dr Martha Middlemiss 
Lé Mon skupiła się na tematyce wyzwań 
modeli dobrobytu społecznego. Natomiast 
prof. Mikael Stenmark zaprezentował wyni-
ki analiz z obszaru relacji religii i nauki.

Konferencja podejmowała szereg zagad-
nień związanych ze społecznym fenome-
nem religii. Z tego powodu w dalszej części 
sprawozdania jego autor koncentruje się 
wyłącznie na kilku zagadnieniach z obszaru 
badań na styku medioznawstwa i socjologii 
religii. Organizatorzy konferencji w  sze-
rokim programie obrad poświęcili sporo 
miejsca na wystąpienia dotyczące związków 
mediów, religii i  społeczeństwa. W  wystą-
pieniu podsumowującym dotychczasową 
pracę w obszarze badań nad religią i zmia-
ną społeczną prof. Mia Lövheim dowodziła 
pierwszorzędnej roli mediów jako aktual-
nej przestrzeni badań nad religią. Zwróci-
ła uwagę, że w  ostatniej dekadzie relacje 
między mediami a  religią uległy znaczącej 
transformacji. Proces ten charakteryzował 
się przejściem od religii funkcjonującej na 
peryferiach mediów do religii jako ramy 
kształtującej ludzką tożsamość ujawnia-
ną właśnie przy udziale mediów. Ponadto 
wskazała, że w  mediach ujawniły się nowe 
formy religijnej różnorodności.

Podczas obrad w  sekcjach warto zwró-
cić uwagę na panel „Media i religia w Euro-
pie Środkowej i  Wschodniej”, prowadzony 
przez dr Martę Kołodziejską z Polskiej Aka-
demii Nauk. Panel rozpoczęło wystąpienie 
dra Łukasza Fajfera z  Uniwersytetu w  Bre-
mie na temat użyteczności modelu kwadra-
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tu komunikacyjnego Friedemanna Schulza 
von Thuna w  badaniach nad mediatyzacją 
religii. Bazując na kulturowym podejściu do 
mediatyzacji religii, dr Fajfer poddał analizie 
wybrane strony internetowe Kościoła pra-
wosławnego w Polsce. W swojej prezentacji 
skupił się na tym, jak w praktyce badawczej 
można wykorzystać model kwadratu komu-
nikacyjnego w usprawnieniu analizy proce-
sów mediatyzacyjnych.

Następnie dr Damian Guzek z Uniwer-
sytetu Śląskiego i Uniwersytetu w Edynbur-
gu podjął temat mediatyzacji idei świeckiego 
państwa w Polsce. W oparciu o perspektywę 
instytucjonalną w  badaniu mediatyzacji 
dr Guzek dowodził postępów mediatyza-
cji religii i  polityki, dostrzegalnych na me-
chanizmie adaptacji liderów politycznych 
i religijnych do logiki mediów. W kolejnym 
wystąpieniu dr Ekaterina Grishaeva z Ural-
skiego Uniwersytetu Federalnego poruszy-
ła zagadnienie kształtowania tożsamości 
użytkowników religijnych blogów w  Rosji. 
Skupiła się przede wszystkim na trzech ob-
szarach, w  jakich użytkownicy kształtowali 
swoją obecność w świecie wirtualnym: pro-
file, listy z  przyjaciółmi, treści wyświetlane 
publicznie. W  wystąpieniu na temat me-
diatyzacji Kościoła prawosławnego w  Rosji 
Hanna Staehle z  Uniwersytetu w  Passau, 
prezentowała mechanizmy adaptowania się 
Cerkwi moskiewskiej do aktualnych warun-
ków funkcjonowania mediów. Opierając się 
na założeniach instytucjonalnej mediatyza-
cji, wskazywała na znaczącą adaptację tego 
Kościoła do logiki mediów oraz personali-
zację treści mediów, skupioną na postaci pa-
triarchy Cyryla.

Dyskusja nad poszczególnymi wystąpie-
niami dowodziła, że odmienne podejścia do 
zagadnień mediatyzacji religii w  obszarze 
Europy Środkowej i  Wschodniej łączą się 
w  dwóch obszarach. (1) Omawiane przy-
padki dowodzą pierwszorzędnej roli akto-
rów politycznych i religijnych odpowiedzial-
nych za działania kierujące mediatyzacją; 
(2) W odróżnieniu od kontekstu zachodnich 

studiów nad mediatyzacją, w przypadku Eu-
ropy Środkowej i Wschodniej w miejsce do-
minującej sekularyzacji pojawia się sprzęże-
nie porządku religijnego i politycznego.

Powracając do obrad plenarnych, warto 
przytoczyć finalne wystąpienie prof. Grace 
Davie z  Uniwersytetu w  Exeter, podsumo-
wujące dziesięć lat badań w  ramach pro-
gramu IMPACT. W  wygłaszanym refera-
cie Davie wskazała podstawowe wyzwania 
dla kolejnej generacji badaczy społecznego 
funkcjonowania religii. Z perspektywy me-
dioznawcy zainteresowanego przestrzenią 
mediów i  religii dwie kluczowe konkluzje 
jej autorstwa zasługują na przywołanie. Po 
pierwsze, prof. Davie wezwała do rezygnacji 
z zachodnioeuropejskich inklinacji w dobo-
rze teorii i podejść badawczych. Podkreśliła, 
że analizując lokalne konteksty, należy po-
szukiwać właściwych im teorii, a nie usilnie 
aplikować propozycje z Zachodu. Po drugie, 
skupiła się na przekonania mainstreamu re-
prezentantów nauk społecznych o pozytyw-
nym znaczeniu religii.

Podczas wystąpienia zamykającego obra-
dy prof. Per Petterson podziękował uczestni-
kom za udział w konferencji. Wyraził również 
nadzieję na owocną kontynuację programu 
IMPACT. Sama konferencja „The Impact of 
Religion: Challenges for Society, Law and 
Democracy” okazała się dobrym miejscem 
wymiany doświadczeń w obszarze badań nad 
mediami, religią i  społeczeństwem również 
dla młodych europejskich medioznawców.

Damian Guzek
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