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Bartosz Kicior*
SPOŁECZNA I KULTURALNA ROLA MEDIÓW
STUDENCKICH W KRAKOWIE
Streszczenie
Artykuł jest fragmentem pracy dyplomowej autora dotyczącej roli społecznej i wpływu mediów studenckich
w Krakowie na swoich odbiorców. Zawiera część z wynikami badań przeprowadzonymi w roku 2014 oraz ich
analizą. W środowisku medialnym media studenckie są głównie postrzegane jako amatorskie stowarzyszenia
nastawione na rekreację i integrację studentów. Praca jest próbą zbadania części merytorycznej ich
działalności. Badania dotyczą profilu funkcjonowania mediów studenckich na przykładzie środowiska
krakowskiego, stopnia i sposobu istnienia na rynku medialnym oraz wśród swoich odbiorców.
Słowa kluczowe: media studenckie, media lokalne, komunikacja, rola, wpływ.

Media studenckie przez większość uznawane za niszowe, niskonakładowe, nastawione
na konkretnego odbiorcę i mające konkretny rodzaj nadawcy są bardzo specyficznym
rodzajem, a raczej obszarem mediów. Dostosowanie się do galopujących trendów
technologicznych wymaga odpowiedniej wiedzy i nakładu środków. Nieraz najwięksi gracze
na medialnym rynku nie są w stanie utrzymać się z tym na bieżąco. Czy media studenckie
(czy w ogóle media lokalne) starają się gonić te zmiany? Być może ich odbiorcy tego nie
potrzebują? Z jednej strony środowisko studentów bierze udział w życiu i istnieniu
wirtualnych społeczeństw, ze smartfonami z dostępem do Internetu w rękach łączą się
w globalnej sieci, w której środek przekazu jest jednocześnie platformą działania
społecznego, a z drugiej – czytają papierowe wydanie czasopisma studentów swojej uczelni
przysłuchując się dźwiękom swojej uczelnianej stacji radiowej. Wszystko to jest
charakterystyczne dla opisanego przez Olgę Kurek pojęcia „kultury studenckiej”,
oznaczającego ogół kulturowego mikrokosmosu grupy społecznej, która nie do końca
stworzyła wewnętrzne mocne więzi, gdyż łączy ich jedynie status wykształcenia, a która
istnieje bardzo mocno w świadomości ludzi. Pojęcie to wyewoluowało z języka Polski
Ludowej, kiedy to miało iść w propagandowym marszu obok „kultury robotniczej”, „kultury
chłopskiej” i „kultury inteligenckiej”. Choć jak podkreśla autorka, samo zjawisko istniało już
wcześniej. Jeśli jednak pojawiało się w opisach, to pod postacią „kultury studentów”. Częścią
tejże kultury jest odbiór mediów studenckich właśnie1. Media studenckie wyróżniają się
lokalnością. Wynika ona z faktu lokalności kultury studenckiej. Jeśli żacy łączą się w jakiś
*
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1
O. Kurek, Media studenckie w Polsce, „Komunikacja Społeczna” nr 1/2012, ss. 62 – 64.
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sposób w grupę społeczną w Polsce, to dzieje się to na poziomie miasta bądź regionu. Istnieją
oczywiście liczne kanały i okazje ku temu, aby ten duch kulturowy przenikał pomiędzy
miejscami. Jednak to zjawisko jest tak mocno związane z lokalizacją, w której pobierana jest
nauka oraz miejscem, gdzie zażywa się kultury, że jest ono ograniczone lokalnie. Lokalna
i jeszcze węższa nawet jest grupa odbiorców takiego medium, jako że jest ono do nich stricte
skierowane. Cechą tej branży medialnej jest też jej amatorskość. Nie jest to w tym kontekście
określenie pejoratywne, gdyż wiele studenckich wydawnictw czy rozgłośni pretenduje i to
sukcesywnie do miana profesjonalnych. Jednakże zawsze są one miejscem rozwoju ludzi bez
wykształcenia (jeszcze). Choć tutaj zadać można pytanie: czy wykształcenie czyni
dziennikarza? Wiele dzisiejszych ośrodków medialnych wyewoluowało z tych istniejących
kiedyś, a część utrzymała się przez długi czas i istnieje od kilkudziesięciu lat. Jaką rolę te
istniejące dzisiaj pełnią w tej lokalnej społeczności lub jeśli można tak ją nazwać, grupie
społecznej?
Media kierując się pewną retoryką oddziałują na społeczeństwo, które je odbiera.
Wywołują wpływ, a nawet manipulują. Bogusław Dziadzia w swojej książce Wpływ Mediów
pisze o figurach perswazji, jakich używają media, aby wywołać odpowiedni wpływ. Są to
głównie emocje wywoływane u odbiorcy ukierunkowane na osiągnięcie jakiegoś celu2.
W całej tej złowieszczości nie należy zapominać, że wpływ mediów to też zawartość i treść
przekazów, a szczególnie ich jakość i wartość (współcześni marketerzy nazwaliby to
„contentem”, czyli „zawartością”). Odbiorca kieruje się tym, podejmuje swoje decyzje wedle
tych informacji. Niekiedy społeczeństwo kształtuje własne wartości i przekonania na
podstawie odbioru mass mediów. Medialny przekaz to też rozrywka, która również buduje
zachowania i postawy ludzi korzystających z mediów. To wszystko to funkcje mediów3.
Czyli rola, jaką spełniają w społeczeństwie. Jak to odnosi się z kolei do mediów studenckich?
A dokładnie: jak odnosi się to do mediów studenckich w Krakowie? Czy one również
odgrywają swoje role i spełniają te funkcje? Jeśli oddziałują na lokalne społeczeństwo, to
w jaki sposób?
Badania przeprowadzone zostały na próbie 405 studentów zamieszkujących de facto
w Krakowie lub okolicach. W kwestii rozpoznawalności marek mediów studenckich
w Krakowie, odpowiedzi wypadły najlepiej dla Studenckiego Radia17 i Radiofonii
– odpowiednio 72% i 64% ankietowanych zaznaczyło, iż słyszało o tym medium. Najsłabiej
znane są Radio Bonus (11% rozpoznało tę nazwę) oraz czasopismo SEMESTR (13%). Nie
ma jednoznacznej odpowiedzi na temat tego, jaki rodzaj medium jest najbardziej wśród
studentów rozpoznawalny. Najwyższy wynik osiągnęły dwie stacje radiowe i trzy
czasopisma, ale jeśliby wziąć pod uwagę ogólny wynik każdej grupy mediów, to portale
internetowe rozpoznaje 46% badanych studentów, podczas gdy tytuły prasowe i stacje
radiowe po 42%. Na końcu stawki pod tym względem na pewno znalazły się stacje
telewizyjne – Mine TV i Przystanek Student. Jednakże, jako pojedyncze marki nie osiągnęły
najgorszego wyniku rozpoznawalności. Kolejne wyniki pokażą, czy rozpoznawalność
przekłada się na wysoki bądź niski odbiór.
2

B. Dziadzia, Wpływ Mediów, IMPULS, Kraków 2007, ss. 11 – 44.
M. McCombs, The Agenda-Setting Role of Mass Media in the Shaping of Public Opinion, 2009,
http://www.infoamerica.org/documentos_pdf/mccombs01.pdf [08.09.2014].
3
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Wykres 1. Rozpoznawalność marek mediów studenckich

Źródło: opracowanie własne

58% badanych oświadczyło, iż korzysta w jakiś sposób z radia studenckiego
w Krakowie. Przy zestawieniach słuchalności radia w Krakowie studenckie rozgłośnie nie są
brane pod uwagę ze względu na małą słuchalność (zakładane poniżej 0,1% słuchalności)4.
Jednak 58% w krakowskim środowisku studenckim to bardzo duża słuchalność. Może więc
zestawienia słuchalności nastawione tylko na radia FM powinny włączyć do swoich obliczeń
stacje studenckie?
Tabela 1. Czy korzystasz co najmniej raz w miesiącu z co najmniej jednego krakowskiego radia
studenckiego?
Częstość
Ważne

Procent

1 Tak

234

57,8

2 Nie

171

42,2

Ogółem

405

100,0

Źródło: opracowanie własne

Wyniki są podobne, choć nie identyczne w przypadku portali internetowych. Nieco
niższy, ale zbliżony do założonego wynik 48,8% odbiorców, użytkowników portali
4

Według
zestawień
Millward-Brown
na
temat
słuchalności
radia
w
http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/rmf-fm-traci-w-krakowie-ale-nadal-dystansuje-konkurencje#
[17.04.2015].

Krakowie:
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internetowych o profilu studenckim wśród badanych studentów krakowskich to też wynik
godny uwagi, szczególnie w skali całej populacji studentów, jak i całej populacji miasta.
Tabela 2. Czy korzystasz co najmniej raz w miesiącu z co najmniej jednego krakowskiego portalu
studenckiego?
Częstość
Procent
Ważne

1 Tak

198

48,8

2 Nie

207

52,2

Ogółem

405

100,0

Źródło: opracowanie własne

W przypadku tytułów prasy studenckiej wyniki użytkowania są nieco lepsze od
portali, co stawia prasę na drugim miejscu pod względem odbioru mediów studenckich
w Krakowie. Zasięg (w zaokrągleniu) 50% studentów z pewnością pozwala na przekazywanie
swojego odbioru w sposób znaczący dla środowiska, w którym działają.
Tabela 3. Czy korzystasz co najmniej raz w miesiącu z co najmniej jednego tytułu krakowskiej prasy
studenckiej?
Częstość
Procent
Ważne

1 Tak

201

49,6

2 Nie

204

51,4

Ogółem

405

100,0

Źródło: opracowanie własne

Zdecydowanie najniższy wynik pod względem odsetka odbioru mediów studenckich
w Krakowie zanotowały w badaniu studenckie internetowe stacje telewizyjne (obecnie
działają tylko dwie). Wśród badanych znalazło się jedynie 33,5% tych, którzy co najmniej raz
w miesiącu korzystają z co najmniej jednej stacji telewizyjnej. Czy powodem może być mała
ich liczba? Raczej nie, biorąc pod uwagę zasięg dwóch najczęściej odbieranych stacji
radiowych, które mocno wyróżniają się (co za chwilę) na tle innych, a także są lepiej
rozpoznawane5. Czy może przekaz video jednak nie jest tak przystępny, jak powszechnie się
uważa? Tak czy inaczej, 33,5% nie jest słabym wynikiem jak na internetową telewizję
w Krakowie, ale bezsprzecznie jest najsłabszym w kontekście krakowskich mediów
studenckich.
Tabela 4. Czy korzystasz co najmniej raz w miesiącu z co najmniej jednej internetowej krakowskiej
studenckiej stacji telewizyjnej?
Częstość

Ważne

Procent

Procent
skumulowany

1 Tak

136

33,5

33,5

2 Nie

269

67,5

100,0

405

100,0

Ogółem

Źródło: opracowanie własne

5
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Wyniki słuchalności to twarde dane odnośnie rozkładu odbiorców, a co za tym idzie
również rozkładu wpływu w poszczególnych mediach. Warte zauważenia jest to, iż
w każdym przypadku jest stacja bądź redakcja wiodąca. Wśród mediów studenckich panują
więc takie same zasady, jakie dotyczą marek medialnych na rynku komercyjnym. Na
pierwsze miejsca czynników determinujących odbiór mediów studenckich wychodzi jakość
anteny, atrakcyjność programów i przekazu, a także odpowiednia promocja wszystkich
kanałów działania danej redakcji. Badania słuchalności, czytelnictwa i oglądalności
poszczególnych mediów przeprowadzone zostały na tych grupach respondentów, którzy
odpowiedzieli „Tak” na poprzednie pytanie co do słuchalności, czytelnictwa i oglądalności
w ogóle. To znaczy, jeśli respondent odpowiedział „Tak” na pytanie o korzystanie ze stacji
radiowej, otrzymywał pytanie – z jakiej stacji radiowej korzysta.
Wykres 2. Słuchalność studenckich stacji radiowych

Źródło: opracowanie własne
Wykres 3. Czytelnictwo studenckich portali internetowych

Źródło: opracowanie własne
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Wykres 4. Czytelnictwo studenckich tytułów prasowych w Krakowie

Źródło: opracowanie własne
Wykres 5. Oglądalność studenckich telewizji w Krakowie

Źródło: opracowanie własne

W świecie dywersyfikacji przekazu medialnego, konwergencji mediów i budowania
nowych kanałów komunikacji z odbiorcami, media intensywnie rozbudowują swoją ofertę
i swój program. W przypadku radia ten model sprawdził się, albowiem wielu respondentów
przyznało, że korzysta z innych niż tylko antena kanałów przekazu, które wykorzystują
krakowskie stacje radiowe. Co prawda, najwięcej badanych, którzy korzystają ze studenckich
rozgłośni radiowych, słucha ich anteny i programów, lecz spora część deklaruje też
korzystanie z profilu na Facebook’u (fanpage), strony rozgłośni i streamów z muzyką.
O wiele mniejszą popularnością cieszą się kanały na Instagramie, YouTube oraz pozostałe
(z tych odpowiedzi najczęściej wpisywaną była „Podcasty” – pokazuje to różnice pomiędzy
dwoma nowymi technologiami, które towarzyszą formie stricte radiowej: podcasty są raczej
mało popularne, natomiast prym wiodą streamy muzyczne).
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Wykres 6. W jaki sposób korzystasz ze studenckich stacji radiowych w Krakowie (chodzi o wszystkie
aktywności oferowane przez studenckie stacje radiowe w Krakowie)

Źródło: opracowanie własne

Portale internetowe nie zaskoczyły, jeśli chodzi o główną aktywność, jaką wykonują
ich odbiorcy – zdecydowana większość czyta artykuły na stronach www. Co jednak jest
ciekawe, to fakt, iż pomimo bycia stroną www, portale studenckie posiadają również swoje
profile na Facebook’u. Mało tego, 26% odbiorców portali internetowych korzysta z tej drogi
komunikowania się tych mediów z nimi. Natomiast, w przypadku kanału na YouTube
– żaden z badanych nie zaznaczył tej odpowiedzi. A więc oglądane materiały video to te
zamieszczone bezpośrednio na portalu.
Wykres 7. W jaki sposób korzystasz ze studenckich portali internetowych w Krakowie (chodzi o wszystkie
aktywności oferowane przez studenckie portale internetowe w Krakowie)

Źródło: opracowanie własne

Najpopularniejszym kanałem dystrybucji informacji przez prasę pozostaje klasyczne
wydanie papierowe. Z drugiej strony, inne kanały dystrybuowania przekazu także cieszą się
popularnością. Także redakcje prasowe, jako jedyne ze wszystkich mediów studenckich
w Krakowie posiadają aktywne konta w serwisie Twitter.

7
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Wykres 8. W jaki sposób korzystasz ze studenckich wydań prasy w Krakowie (chodzi o wszystkie
aktywności oferowane przez studenckie wydania prasy w Krakowie)

Źródło: opracowanie własne

W przypadku telewizji studenckiej, 100% jej odbiorców korzysta z kanału na
YouTube, jako pierwszego i najważniejszego kanału przekazu. Platforma, dzięki swojej
darmowości i dostępności pozwala na bycie anteną i podcastem jednocześnie. Dodatkowo,
25% odbiorców tego medium korzysta również z ich profili na Facebook’u. Nasuwa się po tej
analizie ciekawy wniosek dotyczący nie tyle korzystania z różnych kanałów medialnych, co
samej dywersyfikacji mediów. Otóż te media, które powstały wcześniej jako środek przekazu,
czyli radio i prasa (i uznawane były za archaiczne już od długiego czasu, aż do momentu
nadejścia i rozprzestrzenienia się Internetu), teraz bardziej dostosowują swoją ofertę do
kultury obrazkowej. Portale i telewizja w przypadku mediów studenckich korzystają
z mniejszej liczby i rodzajów kanałów, a radio i prasa starają się jak najbardziej zróżnicować
drogi komunikacji z odbiorcami. Z resztą, przekłada się to na zaangażowanie odbiorców.
Wykres 8. W jaki sposób korzystasz ze studenckich stacji telewizyjnych w Krakowie (chodzi o wszystkie
aktywności oferowane przez studenckie stacje telewizyjne w Krakowie)

Źródło: opracowanie własne
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Kolejnym badanym aspektem, podczas starań określenia roli i funkcji mediów
studenckich, była motywacja i cel, dla których odbiorcy korzystają z tychże. Wyniki we
wszystkich przypadkach pokazały jednoznacznie, że celem odbioru mediów studenckich było
uzyskanie informacji o życiu kulturalnym w zakresie lokalnym oraz informacji na temat
uczelni lub prawa dotyczącego studentów. W trzech grupach mediów zestawionych jako
pierwsze widać wyraźny podział motywacji – najwięcej badanych, którzy korzystają ze
studenckich rozgłośni radiowych stwierdziło, że robi to, aby uzyskać informacje
o wydarzeniach kulturalnych, użytkownicy portali najczęściej jako motywację i cel podali
uzyskanie informacji o prawie studenckim, a prasy o uczelni. Można to tłumaczyć profilem
działalności wszystkich trzech grup mediów – radio jako promotor muzyki postrzegane jest
też jako organizator kultury, prasa działa głównie przy konkretnych uczelniach, a portale
internetowe skupiają się na ogólnych informacjach odnośnie studentów. W przypadku
telewizji również najczęściej podawanym celem korzystania była chęć uzyskania informacji
o uczelni (obie stacje działają przy uczelniach) bądź kulturalnych.
Wykres 9. W jakim celu studenci korzystają z mediów studenckich w Krakowie: radio.

Źródło: opracowanie własne
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Wykres 10. W jakim celu studenci korzystają z mediów studenckich w Krakowie: portale.

Źródło: opracowanie własne
Wykres 11. W jakim celu studenci korzystają z mediów studenckich w Krakowie: prasa.

Źródło: opracowanie własne
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Wykres 12. W jakim celu studenci korzystają z mediów studenckich w Krakowie: telewizja.

Źródło: opracowanie własne

Jeśli chodzi o jakość przekazu stacji radiowych muzyka została oceniona bardzo
dobrze, bo aż ponad 80% badanych stwierdziło oceniło ją jako „dobrą” lub „bardzo dobrą”.
Może być to efekt nastawienia studenckich rozgłośni radiowych na prezentowanie muzyki
alternatywnej dla tej popularnej w głównym nurcie. Jak i też dopasowania gustu prezenterów
i odbiorców – wszak jedna i druga grupa to studenci. Jeśli chodzi o podawanie przez radia
studenckie w Krakowie informacji o wydarzeniach kulturalnych i życiu studenckim, obie
kategorie zyskały pozytywne oceny (ponad 60% ocen „dobrze” i „bardzo dobrze”), nieco
niższy wynik w przypadku informowania o wydarzeniach na uczelni (odpowiednio: 61%
i 50% pozytywnych ocen). Jednak pod względem informowania o prawach dotyczących
studentów, radia studenckie w Krakowie zostały ocenione wręcz negatywnie – większość
(ponad 50%) odpowiadających podało, iż „źle” lub „bardzo źle” oceniają ten aspekt. Być
może jest to efektem nastawienia redakcji informacyjnych tych stacji radiowych na
wydarzenia okołouczelniane, jako że bezpośrednio działając pod taką instytucją są w jakiś
sposób związane z jej życiem i imperatywem informowania o niej. Mniejszą natomiast wagę
przykłada się do ogólnych praw studentów. W przypadku portali również większość aspektów
działalności (tutaj nie pojawiło się już pytanie o muzykę) została oceniona pozytywnie. Jeśli
chodzi o studencką prasę najlepiej zostały ocenione przez badanych podawanie informacji
o uczelniach oraz praw studenckich (odpowiednio: 73% i 65% odpowiedzi „dobrze” i „bardzo
dobrze”), natomiast więcej odpowiedzi nacechowanych negatywnie znalazło się
w kategoriach informowania o życiu kulturalnym i wydarzeniach w regionie, które nie
dotyczą ani kultury ani studentów. Wynik ostatniej kategorii jest zrozumiały w perspektywie
innych informujących o tym większych mediów. Natomiast wynik kategorii dotyczących
kultury powoli rysuje podział funkcji i roli poszczególnych mediów w społeczeństwie.
Albowiem, te trzy najczęściej odbierane grupy mediów wykazują szczególne cechy
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w perspektywie ich odbiorców. Radio kreuje kulturę i pełni funkcję animowania jej, portale
informują o ogólnych zmianach dotyczących studentów na skalę szeroką, natomiast prasa ma
charakter informatora o życiu uczelni. Jeśli chodzi o ocenę telewizji, to najwyżej ocenionym
aspektem jej działalności było informowanie o rzeczach dotyczących uczelni (55% badanych,
którzy korzystają z niej oceniło ten aspekt w sposób pozytywny), jednak reszta kategorii
zyskała mniej niż 50% pozytywnych odpowiedzi w każdym przypadku. Potwierdza to tylko
marginalizację w tych ocenach oraz w działalności w tym środowisku studenckich stacji
telewizyjnych.
Na pytanie „Skąd czerpiesz informacje o wydarzeniach kulturalnych w Krakowie?”
ponad 40% ze wszystkich badanych jako źródło wskazała radio studenckie. Niższe wyniki, po
około 30% (dokładnie 29,7% oraz 30,1%) wszystkich badanych przypadły w udziale
portalom i prasie. Najmniej, bo 17% otrzymały stacje telewizyjne. W przypadku czerpania
informacji o życiu kulturowym w mieście wśród studentów media studenckie przeważają nad
innymi źródłami, w tym mediami komercyjnymi, bądź równają się z nimi poziomem. 28%
wszystkich badanych informacji o tego typu wydarzeniach poszukuje w mediach innych niż
studenckie. Na pytanie o czerpanie informacji o uczelniach lub życiu studenckim, także media
studenckie uzyskały lepszy wynik niż media komercyjne. Wyniki były zbliżone, choć radio
było rzadziej już wskazywane. Częściej też badani deklarowali, iż czerpią takie informacje
z „innych źródeł”, które oznaczały, na przykład oficjalne komunikaty administracji uczelni
bądź bezpośrednie rozmowy – wszystkie kanały, które nie dotyczyły mediów w ogóle. 34%
zadeklarowało, że czerpie informacje o życiu studenckim, prawach studenckich
i wydarzeniach na uczelni ze źródeł pozamedialnych, 41% określiło prasę jako jedno ze
źródeł takich informacji, 26% radio a niewiele ponad 20% portale i telewizję. Ostanie pytanie
z tej grupy, dotyczące wydarzeń niemających nic wspólnego z kulturą ani studentami jasno
nakreśliło profil odbiorców mediów studenckich. 60% wskazało w tym wypadku jako źródło
informacji media pozastudenckie, 17% radio i prasę, a poniżej 5% badanych – portale
i telewizję. Najwyraźniej w tym aspekcie media studenckie przegrywają z konkurencją
mediów komercyjnych.
Ankietowani określali swoje konotacje ze skrajnymi określeniami mediów
studenckich po obu stronach skali wybierając ocenę od 1 do 5. Jeśli chodzi o niezależność
polityczną mediów studenckich, średnia ocena badanych wyniosła 3,47, co oznacza, że w ich
opinii media studenckie raczej są niezależne od polityki uczelni, regionu i kraju. Najbliżej
negatywnego określenia wypadło pytanie o widoczność mediów studenckich. Oczywiście,
media studenckie mają pewne problemy z zaznaczeniem swojej pozycji i autorytetu w całym
mieście Krakowie, choć jak wskazują wcześniejsze wyniki badani korzystają z nich i nadają
im istotne funkcje. Dlatego też drugim czynnikiem wpływającym na ten wynik jest zapewne
powszechnie panująca opinia o niszowości mediów studenckich. Co do przydatności
badanemu lub ogółowi studentów, oceny są wyraźnie zbliżone do pozytywnych określeń, co
pozwala wnioskować o tym, że wśród studentów, czyli odbiorców przekazu mediów
studenckich panuje przekonanie o ważnej roli tego środka przekazu.
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Tabela 8. Odpowiedzi na skali dyferencjału semantycznego Osgooda na pytanie o media studenckie
1 Zależne politycznie
3,47
Niezależne politycznie 5
1 Niewidoczne
3,03
Widoczne/Rozpoznawalne 5
1 Nieprzydatne mi
3,93
Przydatne mi 5
1 Nieprzydatne studentom w
4,12
Przydatne studentom w Krakowie
Krakowie
5
Źródło: opracowanie własne

Media studenckie dywersyfikują swoje działania i starają się używać różnych kanałów
przekazu, pomimo że ich pierwotny środek przekazu jest jasno określony. Skutecznie
docierają do swoich odbiorców innymi niż pierwotny kanałami. Jednak samo posiadanie
konta w medium społecznościowym lub streamu video wcale nie jest równoznaczne ze
skutecznym docieraniem i używaniem tego kanału. Medium czy też redakcja wtedy
dywersyfikuje swoje działania, kiedy odbiorca z tej dywersyfikacji korzysta. Warto
zauważyć, że mimo wszystko pierwotny kanał pozostaje najpopularniejszym wśród
odbiorców. Odbiorcy radia głównie słuchają programów (są więc pełnoprawnymi
„słuchaczami”) a prasy – czytają artykuły w wydaniu papierowym. Śmiało można stwierdzić,
że jednym z głównych celów korzystania z mediów studenckich jest pozyskanie informacji
o życiu kulturalnym Krakowa oraz życiu studenckim. We wszystkich grupach mediów
studenckich potrzeba znalezienia informacji na temat życia kulturalnego miasta była jedną
z najważniejszych motywacji korzystania z medium. Także na tle innych kanałów, na
przykład mediów poza studenckich, media studenckie wypadły jako pełniące ważną funkcję
kulturalną oraz informacyjną (w kwestii informowania o sprawach dotyczących studentów).
Ciekawym wynikiem odznaczyła się ocena działalności mediów studenckich. W istocie,
odbiorcy bardzo dobrze oceniają działalność mediów studenckich, ale głównie poszczególne
aspekty konkretnych grup mediów. Niektóre segmenty działalności zostały przez badanych
ocenione raczej negatywnie.
To prowadzi do najważniejszego wniosku – poszczególne grupy mediów pełnią różne
funkcje w systemie i środowisku swoich odbiorców. Stacje radiowe najczęściej były
wskazywane jako źródło informacji kulturalnych, prasa jako źródło informacji o uczelniach,
natomiast portale internetowe na temat prawa dotyczącego studentów w ogólnym sensie.
Według badań ten wniosek rzuca najwięcej światła na rozwiązanie pytania: jaką funkcję
pełnią media studenckie w Krakowie. Otóż stwierdzenie ogólne: „Media studenckie pełnią
taką a taką funkcję” byłoby zbytnią generalizacją i mogłoby zamazać nieco prawdziwy obraz.
A ukazuje on wyraźnie, że media studenckie są podzielone według odbiorców na takie, które
powinny dostarczać określonych korzyści. Nie znaczy to, rzecz jasna, że inne aspekty ich
działalności zostały kompletnie odrzucone – wręcz przeciwnie. Świadczy to tylko o tym, że
temat jest naprawdę ważny dla określenia miejsca mediów studenckich w społeczeństwie.
Należy spojrzeć z bardziej zróżnicowanej perspektywy i powiedzieć, że rola kulturalna
i społeczna mediów studenckich zależy od pierwotnego kanału przekazu. Razem jako
konglomerat środków przekazu wykazują silny wpływ i zauważalne funkcje
w społeczeństwie. Wewnątrz jednak są podzielone. Badacze nakreślają bardzo ogólny
i holistyczny obraz funkcji mediów. Jak chociażby u wspomnianego wyżej McCombsa czy
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Denisa McQuaila6 funkcje mediów opisane są w kontekście całych społeczeństw i mediów
masowych jako ogółu, bez podziału na ich różne formy istnienia. Być może jednak spojrzenie
na profil każdego kanału rzuciłby więcej światła na faktyczny stan tej sprawy.
Zachodzi również powiązanie pomiędzy dywersyfikacją kanałów przekazu,
a oddziaływaniem i zasięgiem mediów. Telewizja, która korzystała z najmniejszej ilości
kanałów przekazu w badaniach miała o wiele mniejszy wpływ, zasięg i pełniła mniej istotną
rolę niż grupy mediów, które skupiły się na pomnożeniu swojego działania o inne środki
przekazu. Takie, na które pozwala obecna technologia. Według mnie, jest to temat do
zgłębienia i kolejnych badań, już dotyczących mediów działających na większą skalę. Temat,
który obrazuje doskonale świat nowych mediów. Jestem skłonny stwierdzić z dużą dozą
pewności, iż badania wpływu stopnia dywersyfikacji przekazu mediów na ich zasięg i stopień
oddziaływania na odbiorców przyniosłyby bardzo ciekawe rezultaty. W przypadku prasy,
znaczna część odbiorców poszukiwała w przekazach informacji dotyczącej kultury, a jednak
oceniła jej jakość jako słabą, co świadczyć może o tym, że funkcja mediów studenckich tak
już jest zakorzeniona w systemie i przeświadczeniu studentów, iż nawet oceniając jej
wykonanie jako słabe, nadal działają w przyzwyczajeniu, że media studenckie informują
o życiu kulturalnym w Krakowie. To pokazuje istotę roli, z jaką zmierzyć muszą się media
studenckie w stosunku do swoich odbiorców. Rzuca się w oczy słaby zasięg, a co za tym idzie
oddziaływanie i rola telewizji studenckiej w Krakowie.

Konkluzje
We wrześniu 2014 nadal brak jest badań, które pokazywałyby obraz roli i funkcji
mediów studenckich skłonił mnie do tego, aby podjąć ten temat. Być może w przekonaniu
niektórych media te nie stanowią istotnej siły w całości przekazu medialnego mediów
lokalnych. Mimo to, moje badania wykazały, iż tam, gdzie media studenckie docierają,
odgrywają one znaczącą rolę. Przy ogóle liczebności studentów w Krakowie, otrzymać można
naprawdę sporą ilość odbiorców, którzy są uczestnikami tej komunikacji i którzy korzystają
z tej funkcji mediów studenckich. Oprócz odpowiedzi, rodzą się też nowe pytania odnośnie
tego, czy i jak dywersyfikacja kanałów przekazu wpływa na odbiór mediów i ich wpływ na
odbiorców lub to, czy media studenckie, skoro mają tak duży zasięg i ważną rolę wśród
studentów nie powinny być brane pod uwagę w badaniach odbioru mediów w Krakowie?
Ostatecznie, czy zróżnicowanie funkcjonalne można odnieść do mediów komercyjnych
o większym zasięgu? Na pewno w przypadku takowym następuje bardzo duże zróżnicowanie
wewnątrz grup medialnych Mnogość potencjalnie badanych tytułów więc badania tej
problematyki mogły być przez to mocno utrudnione. Pewnym jest to, że w systemie
środowiska studentów, media studenckie pełnią istotne funkcje. Mało tego, na skali
wszystkich źródeł, z których studenci czerpią informacje, media studenckie wypadają bardzo
dobrze, a co za tym idzie, być może media komercyjne powinny uważać media studenckie
w tym obszarze jako ważną konkurencję.

6

D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2007, ss. 92 – 124.
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Abstract
Social and Cultural Role of Student’s Media in Cracow
The article is a part of author’s master’s thesis. It applies to the social role and influence of students’ media in
Cracow. It contains a part with the research results alongside with the analysis. The research was conducted in
2014. Students’ media in their environment are being seen as amateur associations aimed at entertainment of its
members. This work is an attempt to study the substantative aspect of students’ media. The research apply to
how these media are functioning basing on Cracow students’ media example. Moreover, to level and way of
their existence on media market and among its consumers.
Keywords: student media, local media, communication, influence, role.
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Jakub Ochnio*
FOTOREPORTAŻ DZIŚ I JUTRO
Streszczenie
Artykuł jest próbą zdefiniowania fotoreportażu oraz opisu jego dotychczasowego rozwoju. Wychodząc od
kontestacji obowiązujących definicji, powstający rys problematyki odnosi się do aktualnych zmian i trendów. Po
ustaleniu ram rodzajowych opisany zostaje rozwój fotoreportażu w perspektywie diachronicznej, prowadzący do
ustalenia współczesnego statusu gatunku.
Słowa kluczowe: fotoreportaż, definicja, historia, fotografia,

Rys definicyjny
Fotografia jako medium posiada właściwość utrwalania rzeczywistości, jednocześnie
stając się „dowodem na coś”. Siła zapisu na materiale światłoczułym ujawnia się przy
zestawieniu dokumentu (np. pisanego) i dokumentu fotograficznego. Pierwszy z nich
w nomenklaturze prawniczej, zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego (art. 245),
oznacza „dokument prywatny stanowi dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła
oświadczenie zawarte w dokumencie”. W wypadku drugiego podpis nie jest konieczny,
potwierdzenie zgodności z rzeczywistością i stanowienie o tym, że to co zostało
zarejestrowane musiało zaistnieć przed obiektywem jest bezsprzeczne. Stąd też fotografia
może stanowić dowód w rozprawach sądowych, nawet dziś kiedy manipulacja obrazem
posunęła się już niezwykle daleko (za przykład mogą służyć fotografie z więzienia Abu
Ghraib1). Idąc dalej, fotografia jako zapis „tego co znalazło się przed obiektywem” staje się
z istoty samego medium dokumentem, powoduje tym samym powstanie pozornego znaku
równości na linii fotografia – dokument fotograficzny.
Powyższa równość przestaje istnieć, gdy rzeczywistość zostanie zmanipulowana.
Celowo zostaje tutaj pominięta kwestia zaawansowanej obróbki (zarówno cyfrowej jak
i analogowej) powodująca zmianę rzeczywistości (czyli z wykluczeniem obróbki globalnej
*

Mgr Jakub Ochnio, Katedra Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wyższa Szkoła Informatyki
i Zarządzania w Rzeszowie, jochnio@wsiz.rzeszow.pl.
1
A. H. Hoy, Wielka księga fotografii, wyd. G+J RBA, Warszawa 2006, s. 216.
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i selektywnej nie zmieniającej uwiecznionej rzeczywistości, jak ekspozycja, kontrast, etc.)
Manipulacja polegająca na wykreowaniu sytuacji (np. fotografia reklamowa) powoduje
zachwianie równowagi między skorelowanymi wcześniej pojęciami, wytrącając jednocześnie
fotografię z roli dowodzenia czegoś. O ile w wypadku fotografii reklamowej nie jest to
istotny aspekt, o tyle sprawa staje się skomplikowana przy „dokumencie inscenizowanym”.
Na potrzeby niniejszego rozdziału zostaje więc przyjęte, że fotografia wykorzystywana
w fotoreportażu to zapis rzeczywistości, który nie uległ żadnej manipulacji.
Podstawowym polem dyskusji definicyjnych poświęconych fotoreportażowi jest jego
objętość. Mimo wielu prób klasyfikacji najczęściej pojawiają się propozycje jednego lub
trzech zdjęć. Oto przykłady.
„...fotoreportaż – zbiór co najmniej trzech fotografii, z których jedna wskazuje na
czas zdarzenia, druga na miejsce akcji, a następne są odautorskim komentarzem
prezentowanej sytuacji. Autor fotoreportażu najczęściej nie opisuje słowami swych zdjęć. Ich
obraz sam ma przemawiać za siebie i wpływać na wyobraźnię odbiorcy...”2
Janusz Romaniszyn w swojej klasyfikacji opiera się na dość sztucznym podziale
funkcji fotogramów w zestawie. Pojedyncza fotografia tworzona w myśl powyższej definicji
nie może spełniać jednocześnie dwóch warunków definicyjnych (jak np. określenie czasu
i miejsca wydarzenia). W praktyce przypadki jednowymiarowości fotografii są niezwykle
rzadkie. Najczęściej określenie miejsca i czasu (a niekiedy również umieszczenie
odautorskiego komentarza) jest możliwe za pomocą jednego ujęcia.
Bliższe zespolenia fotoreportażu z zestawem minimum trzech fotogramów są wymogi
fotoedycyjne. W myśl klasycznych sposobów układania historii fotograficznej, do
zbudowania opowieści niezbędne są maksymalnie zróżnicowane plany. Dobrze ten rodzaj
podejścia obrazuje słynny slogan fotoreporterów Polskiej Agencji Prasowej „3 klatki – ogół,
szczegół i prezydium”. Mimo istotnego wymogu edycyjnego, historia może zostać
opowiedziana również jednym zdjęciem, zawierając jednocześnie informacje o czasie,
miejscu i stosunku autora do utrwalonej rzeczywistości. Przykładem mogą być tutaj fotografie
funkcjonujące jako ikony np. zdjęcie Nicka Uta z Wietnamu, nagrodzone Pulitzerem w roku
1958, czy prace polskiego dokumentalisty Mariusza Foreckiego z cyklu „I love Poland”.
Wymienione fotogramy bezsprzecznie spełniają powyższe wymogi definicyjne mimo, że
historia zawarta jest wyłącznie na jednym ujęciu. W ich wypadku znacznie celniejsza wydaje
się definicja Stanisława Petersa:
„...Na reportaż może składać się jedno, dwa, kilka, a nawet kilkadziesiąt zdjęć
w zależności od treści. Najtrudniejszym typem reportażu jest zdjęcie pojedyncze. Powinno
ono mieć treść tak skondensowaną, by mogło zastąpić kilka zdjęć. Niełatwo wydobyć
w takim pojedynczym zdjęciu akcent dramatu, wyjdzie on łatwiej w serii zdjęć, jeśli je
umiejętnie ustawimy...”3
Doprowadzając do swoistej „fuzji definicyjnej”, proponuję następujące ujęcie:
Fotoreportaż to minimum jedno zdjęcie opowiadające historię. Jednocześnie
fotoreportaż najczęściej (wyjątki zostaną udowodnione w dalszych rozdziałach) przekazuje
2

J. Romaniszyn, Kilka rad dla początkujących fotoreporterów. W: Abecadło dziennikarza, wyd. Kontekst,
Poznań 1996, s. 161.
3
S. Peters, Ilustracja Prasowa, wyd. PWN, Kraków 1970, s. 119.
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informacje o miejscu i czasie wydarzenia, a także pozwala na zawarcie komentarza
odautorskiego.

Rys historyczny
Fotoreportaż narodził się z potrzeby dokumentacji, a także żądzy wiedzy. Na samym
początku pełnił więc funkcję sensu stricte archiwizacyjną. Kolejno, wraz z okryciem siły
fotografii jako dowodu, rozpoczęto jej eksploatację na potrzeby propagandowe.
Równocześnie fotoreportaż stawał się narzędziem analizy ludzkości, stając się podstawowym
narzędziem pracy socjologów czy etnologów. Wielokrotnie z tym gatunkiem łączona była
wiara w humanitarną moc fotogramu4, co spowodowało szybki rozwój dokumentacji
społecznej. Z czasem zaangażowanie fotoreporterów doprowadziło do zwiększenia, i tak
zresztą sporej, dozy subiektywizmu. Fotoreportaż w ujęciu dziennikarskim z gatunku
informacyjnego, stał się gatunkiem publicystycznym, zezwalającym np. na umieszczanie
komentarzy odautorskich. Obecnie, głównie za sprawą wielu nowych trendów i spadku
znaczenia fotoreportaży publikowanych w gazetach, zajmuje niestabilną i niesprecyzowaną
pozycję zarówno w kwestii pełnionej funkcji, jak i sposobów tworzenia.
Pierwsze próby dokumentalnej rejestracji rzeczywistości narodziły się równo
z pojawieniem się fotografii. Technologia zapisu na materiale światłoczułym umożliwiła
wierne
odwzorowanie
rzeczywistości,
stając
się
podstawowym
narzędziem
dokumentacyjnym.
W 1842 roku, zaledwie 3 lata po ogłoszeniu wynalazku fotografii, pojawiają się
w pełni świadome zdjęcia reportażowe. Hermann Biow dokumentował zniszczenia Hamburga
spowodowane przez czterodniowy pożar, zaś bracia William i Frederick Langenheim utrwalili
bank Girard w Filadelfii okupowany przez miejską milicję5. Ze względu na ilustracyjny
wymiar obu fotogramów, współcześnie zostałyby zakwalifikowane do zdjęć sensu stricte
prasowych. Obie fotografie nie miały przeznaczenia prasowego, mimo to wynikały z potrzeb
dokumentacji i przekazywania historii oraz spełniają większość wymogów formalnych
reportażu. Dyskurs może dotyczyć ilustracyjności, oderwanej od komentarza autorskiego,
obrazów. Ten ingredient jest jednak ściśle skorelowany z ograniczeniami technicznymi,
nieodłącznymi dla toksycznej dagerotypii (technika w której zostały wykonane oba
fotogramy).
Fotografie tworzone z zamysłem ilustracji prasowej pojawiły się najprawdopodobniej
po raz pierwszy w 1848 roku na zlecenie francuskiego dziennika „L'Illustration” i stanowiły
zapis ulicy paryskiej w czasie rewolucji6. Autorem dyptyku przed i po ataku żołnierzy był
Eugene Thibault. Należy jednak zauważyć, że zdjęcia zostały wykonane z dużej odległości
i są dalekie od współczesnej estetyki obrazu reporterskiego tworzonego z bliskiej odległości.
Znacznie bliżej współczesnej estetyki mimo ograniczeń technologicznych znajduje się
w1853 roku George N. Barnard, który utrwala pożar zakładów w Oswego. Jak słusznie
zauważa Ann H. Hoy, autor oddał na fotogramie sytuację z pełnym dramatyzmem.
4

B. von Brauchitsch, Mała historia fotografii, wyd. CYKLADY, Warszawa 2004, s. 132.
Na podstawie: A. H. Hoy, op. cit., s. 146.
6
Ibidem, s. 146.
5
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„Najbardziej znany z dagerotypów pokazuje płomienie ogarniające szkielet budynku,
pomalowane ręcznie na pomarańczowo, które zdają się lizać pociemniałe niebo, podczas gdy
zamglone figury postaci patrzą na nie bezradnie znad podbarwionego na niebiesko jeziora”7.
Po opublikowaniu fotografii Barnard stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych
fotografów amerykańskich.
Kamień milowy w rozwoju fotoreportażu stanowił dokument społeczny. Jego
początków należy upatrywać już w XIX wieku. Rodził się równocześnie z socjologią czy
etnologią. Aparat stał się podstawowym narzędziem propagandy. W 1859 roku Napoleon III
zlecił udokumentowanie Schroniska Carskiego w Vincennes8 Charlesowi Negre'owi.
Dokument, opisujący dotowany przez państwo szpital, w którym znajdowali się robotnicy po
wypadkach w trakcie pracy, stanowił wyraz opiekuńczości i życzliwości państwa dla różnych
warstw społecznych. Kilka lat wcześniej (1951-1953) Paryż stał się obiektem dokumentacji
Comission des Monuments Historiques utrwalającej wielką przebudowę miasta ze
średniowiecznego (gdzie wąskie uliczki były łatwe do barykadowania w czasie powstań
miejskich) w nowoczesne (szerokie bulwary prócz względów bezpieczeństwa podkreślały
panowanie Napoleona).
Niejednokrotnie
dokument
społeczny
przybierał
bliskie
współczesnym
odpowiednikom formy. Za przykład może służyć zapis starego Glasgow lat 1966-1968
autorstwa Thomasa Annana. Rywalizacja ekonomiczna szkockiego miasta z Londynem
spowodowała gwałtowny wzrost ludności, w samych latach 1801-1861 liczba mieszkańców
zwiększyła się pięciokrotnie9. Konsekwencją tegoż wzrostu było przerodzenie się starej części
miasta w nowe slumsy. Władze miasta bojąc się oskarżeń o interwencję wynikającą z Ustawy
o ulepszeniu miasta Glasgow10 (zakładającą zrównanie z ziemią domów czynszowych
i postawienie trwałych budynków), postanowiły udokumentować 86-akrowe tereny
przeznaczone do wyburzenia. Annan miał sfotografować budynki dając jednocześnie
późniejszym pokoleniom dowód słuszności działań włodarzy miejskich, co odzwierciedlało
społeczne przekonanie o pozytywnej korelacji pomiędzy warunkami zamieszkania, a ludzkim
zachowaniem. W trakcie realizacji zlecenia na zdjęciach Annana mimochodem byli utrwalani
mieszkańcy slumsów. W efekcie ostateczny materiał opowiada perfekcyjnie o zamkniętej
społeczności dostarczając etnologom ogromu informacji o samych mieszkańcach. Naomi
Rosenblum, historyk fotografii, uznaje fotografie Annana za zapowiedź zdjęć Jacoba Riisa
– pierwszego w Stanach Zjednoczonych fotografa, który użył aparatu jako narzędzia
obrazowania zmian społecznych. Dokument społeczny przeżył swoistą rewolucję na
kontynencie amerykańskim głównie za sprawą Farm Security Administration, agencji
rządowej powołanej dla udokumentowania skutków wielkiej recesji na terenach wiejskich.
W FSA pracowali wybitni fotograficy tacy jak: Dorothea Lange, Ben Shahn, Gordon Parks,
Arthur Rothstein, Rusel Lee czy Walker Evans. Dobór nazwisk najlepiej obrazuje jak istotna
była praca FSA dla Roosvelta. „Stopniowo FSA odkrywała swoje prawdziwe oblicze, jej
zadaniem była reklama polityki rządu, musiała więc wykazać się osiągnięciami w postaci
7

Ibidem, s. 157.
Ibidem, s. 158.
9
Ibidem.
10
Ibidem.
8
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zdjęć młodych silnych mężczyzn i kobiet, wyglądających tak, jakby bezgranicznie wierzyli
w Stany Zjednoczone”11. Efektem tego była ciągła reprodukcja tych samych fotogramów.
Mimo komercjalizacji działań fotografów FSA, stworzone zostało jedno z największych
i najważniejszych archiwów fotograficznych świata.
Kolejny niezwykle istotny etap rozwoju reportażu to początki komercyjnego
wykorzystania rozległej dokumentacji rozwoju przemysłowego, stanowiącej niejako
bliźniaczą formę dokumentu społecznego ze względu na zleceniodawców. Na tym polu widać
sporą różnicę między Europą, a Ameryką Północną. Kontynent amerykański nie dawał
możliwości gruntownego kształcenia na poziomie akademickim w dziedzinie sztuki,
w przeciwieństwie do Europy, gdzie większość fotografów wywodziła się z kręgu artystówgrafików. Konsekwencje różnic widać w podejściu do medium, Amerykanie traktowali
fotografię głównie jako interes w opozycji do Europejczyków pozostających pod silnym
wpływem artystycznych idei.
Edouard Denis Baldus w latach 50. na zlecenie rządu amerykańskiego utrwalił
budowę linii kolejowej. Pionierski pomysł wykorzystania dokumentalności medium pozwolił
na stworzenie pierwszego archiwum fotograficznego i zainicjował szereg podobnych
dokumentacji na całym świecie. Warto zaznaczyć, że podobne dokumentacje do dnia
dzisiejszego stanowią spory odsetek zleceń fotoreporterów, a fotografie z budowy Statui
Wolności (Alberta Fernique'a) czy Empire State Building (autorstwa Lewisa Hine'a)
funkcjonują jako pewnego rodzaju ikony.
Historyk fotografii, Naomi Rosemblum, szukając początków reportażu skupia się na
odnalezieniu serii tworzonej w świadomy sposób – pierwszy taki zestaw wykonał Aleksander
Gardner. Po nocy 14 kwietnia 1865 roku, zamachowcy na życie Abrahama Lincolna
dostarczyli sensacyjnego materiału wielu dziedzinom artystycznym, w tym też i fotografii.
Gardner wykonał portrety oczekujących na proces przed trybunałem wojskowym, na
pokładzie lotniskowców Saugus i Montauk. Zbiór portretów został dodatkowo uzupełniony
o dokumentację samej egzekucji. Autor ustawił aparat na jednym z dachów więzienia
i wykonał siedem zdjęć z przygotowania oraz przebiegu egzekucji. Rosenblum zauważa, „ta
seria jest chyba pierwszą fotograficzną opowieścią relacjonującą faktyczne zdarzenie”12.
Kluczowe w tym stwierdzeniu jest słowo „opowieść”, które odnosi się do serii fotogramów
tworzących spójną całość. Abstrahując od możliwości uznania za fotoreportaż pojedynczej
fotografii oraz dyskredytując możliwości przypadkowego powstania historii, zestaw Gardnera
można bezsprzecznie uznać za pierwszy fotoreportaż.
Pojawienie się małoobrazkowego aparatu Leica w roku 1913 wprowadziło rewolucję
głównie na polu fotoreportażu. Możliwość szybkiej i niezauważalnej (versus aparaty
skrzynkowe) pracy na zawsze zmieniła nie tylko specyfikę pracy ale i finalne fotoreportaże.
Dzięki małym rozmiarom samego aparatu, fotoreporter mógł pracować praktycznie
niezauważalnie. Zastosowanie kliszy pozwalającej na wykonanie wielu fotografii,
spowodowało większą śmiałość w wykonywaniu zdjęć w wybranych momentach, a także
dało możliwość szybkiej powtórki kadru. Dalmierz pozwolił na utrwalenie precyzyjnie
wybranego momentu poprzez zminimalizowanie opóźnienia rejestracji obrazu oraz umożliwił
11
12

B. von Brauchitsch op. cit., s. 134.
Naomi Rosenblum, Historia Fotografii Światowej, Baturo Grafis Projekt, Bielsko-Biała 2005, s. 200.
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ciągłą kontrolę kadru (nawet w trakcie otwarcia kurtyny migawki). Rozwój technologiczny
fotografii wraz z ikoną jaką jest aparat firmy Leica bez wątpienia wniósł wiele do
fotoreportażu.
Możliwość szybkiej pracy pozwoliła na rozwój jednej z gałęzi fotoreportażu
– fotografii streetowej13. Pod pojęciem fotografii ulicznej kryją się zastane, niekreowane
obrazy zarejestrowane w przestrzeni miejskiej, niejednokrotnie zespolone wyłącznie
mianownikiem miejsca lub czasu. Niekwestionowanym mistrzem tej dziedziny, głównie za
sprawą wielu zapadających w pamięć fotogramów, jest Henri Cartier-Bresson. Geniusz
francuskiego fotoreportera opierał się w dużej mierze na zdobywaniu decydującego
momentu14, czyli odpowiednim komponowaniu i gospodarowaniu przestrzenią pola
obrazowania, tak aby wszystkie elementy współgrały ze sobą nadając określone znaczenie
zaistniałej sytuacji. Sama teoria decydującego momentu jest w powszechnym użyciu, także
dziś, jednak usilne próby „rozpoznania w ułamku sekundy znaczenia zdarzenia oraz
dokładnej organizacji form, które nadają temu zdarzeniu jego właściwy wyraz”15, najczęściej
kończą się fiaskiem ze względu na trudność szybkiego i jednocześnie dokładnego
komponowania.
Jednym z najistotniejszych, w wielu opiniach bezapelacyjnie najważniejszym,
rozdziałem fotografii reporterskiej jest reportaż wojenny. Początki reportażu wojennego
sięgają wojny amerykańsko-meksykańskiej (1846-48). Jednak głównie za sprawą ograniczeń
technicznych (waga sprzętu oraz wymagany czas ekspozycji) nie powstały w tym okresie
pamiętne fotografie, a jedynie statyczne obrazy oddziałów w obozach, portrety oficerów
i pejzaże. Hoy za jednego z pierwszych fotoreporterów wojennych uważa Johna McCosh'a.
Brytyjski chirurg traktował fotografię w kategoriach pasji, w trakcie II wojny brytyjskosikhijskiej (1848-1849) robił zdjęcia głównie swoim kolegom-oficerom. W Birmie w latach
1852-1853 skierował obiektyw na żołnierzy i artylerię. Fotografia z frontu nabrała tak dużej
wagi, że w każdej francuskiej brygadzie do roku 1861 „wyznaczono oficera do nauki obsługi
aparatu”16. Powszechnie za pierwszego fotoreportera wojennego uważa się Rogera Fentona.
Wydawnictwo Thomas Agnew & Sons zatrudniło Fentona do fotografowania wojny
krymskiej. Dostarczane przez niego fotografie miały stać w opozycji do pejoratywnych
doniesień londyńskiego „Timesa” traktujących o błędnych decyzjach koalicji brytyjskofrancusko-tureckiej ciągnących za sobą wiele ofiar. Fenton nie był pierwszym fotografem
zatrudnionym do dokumentacji wojny, jednak był pierwszym, po którym przetrwało aż 360
fotografii, tworzących przekrojowy obraz działań militarnych. Pracował w powolnej
i kłopotliwej technice mokrego kolodionu17, uniemożliwiającej fotografowanie akcji. Stąd też
na fotografiach jego autorstwa znajdują się statyczne obrazy pejzaży, portretów czy sprzętu.
Można podejrzewać, że Fenton nawet mając możliwości techniczne pozwalające na
fotografowanie dynamicznych sytuacji, pomijałby takie okazje. Dowodem może być fakt, że
na swoich zdjęciach pomijał chorych i rannych żołnierzy, ofiary a nawet temat cholery (na
13

Pojęcie fotografia uliczna jest używane znacznie rzadziej, najczęstszym przypadkiem jest zapożyczenie słowa
street z języka angielskiego.
14
fr. Le moment decisif.
15
A. H. Hoy, op. cit., str. 176.
16
Ibidem, s. 150.
17
Metoda negatywowo-pozytywowa, pozwalająca na rejestrację z zachowaniem dobrej szczegółowości.
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którą sam zachorował). Jednym z najbardziej znanych obrazów tej wojny jest „The Valley of
the Shadow of Death” Fentona obrazujące nieudaną szarżę lekkiej brygady. Tytuł zdjęcia jest
również jednym z wersów wiersza Alfreda Tennysona, który także traktuje o tym tragicznym
wydarzeniu.
W trakcie wojny krymskiej dzięki pluralizmowi (każda ze stron była reprezentowana
przez fotografów) oraz oczekiwaniom czytelników (wymagania dramatycznych fotogramów)
wykształcony został model przyszłych foto-korespondentów wojennych.
Przełomowym wydarzeniem w historii fotoreportażu wojennego było pojawienie się
pierwszych fotografii ofiar. Felice Beato w trakcie powstania Sipajów sfotografował pałac
w Lakhnau ze szczątkami obrońców na dziedzińcu. Walka o pałac miała miejsce rok przed
zrobieniem fotografii, dlatego Beato sam rozrzucił szczątki ludzkie niejako odtwarzając
wydarzenia. Prasa przyjęła fotografię. Mimo, że po raz pierwszy pokazano ofiary działań
militarnych, były to ciała wroga, znajdujące się niejako poza obowiązującym tabu,
postrzegane w innych kategoriach.
Wojna secesyjna była pierwszym przekrojowo udokumentowanym konfliktem.
Fotografowie byli obecni przez cały czas jej trwania od 1861, aż do 1865 roku. Niezwykle
istotną postacią z tego okresu jest Mathew Brandy, który dzięki wpływom politycznym
wyposażył wagon-ciemnię i mógł sfotografować pierwszą bitwę nad rzeką Bull Run. Sam
Brandy wykonał niewielki procent przypisywanych mu fotografii. Znacząca większość jest
autorstwa jego asystentów (m. in. Aleksandra Gardnera czy Timothiego O'Sullivana).
Sprzedawane fotografie były jednak sygnowane wyłącznie podpisem Brandy'ego, co
doprowadziło do powstania niezależnego korpusu i wydawnictwa gdzie każda z fotografii
była podpisywana nazwiskiem prawdziwego autora. Archiwum stworzone przez Brandy'ego
i jego współpracowników liczy ok 7-8 tys. zdjęć. Różnorodność fotogramów odzwierciedla
przede wszystkim koloryt autorów, jednak podkreśla także zapotrzebowanie ówczesnego
rynku. Magazyny takie jak „Harper's” czy „Frank Leslie's” wynajmowały artystów, którzy za
pomocą drzeworytu przenosili obraz zarejestrowany na fotografii. „Magazyny te, [...] po raz
pierwszy „przeniosły” pola bitwy do swoich biur”18.
Współczesny fotoreportaż wojenny został jednak ukształtowany przede wszystkim za
sprawą węgierskiego fotoreportera Roberta Capy19. Wcześniejsze obrazy konfliktów były
tworzone za pomocą teleobiektywów, a autorzy pozostawali w sporym dystansie od
utrwalanych wydarzeń. Capa wykorzystał obiektyw szerokokątny i został zmuszony do
przebywania w centrum wydarzeń stając się jednocześnie współuczestnikiem. Zastosowanie
takiej optyki pozwoliło na osiągnięcie perspektywy i plastyki zbliżonej do obrazu widzianego
ludzkim okiem, dzięki czemu fotografie Capy zostały dodatkowo uwiarygodnione, a ich
percepcja stała się znacznie łatwiejsza. Stworzył credo wielokrotnie powtarzane
i wykorzystywane do dnia dzisiejszego – „If your pictures aren't good enough, you're not
close enough”20. Zasłynął przede wszystkim zdjęciem „Loyalist soldier at the Moment of
Death”, pokazującą śmierć najprawdopodobniej jedynej ofiary hiszpańskiej wojny domowej
w roku 1936.
18

N. Rosenblum, op. cit., s. 185.
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Dzięki sposobie pracy i idącymi za jego fotografiami reakcjami odbiorców, redakcja
„Picture Post” nazwała go w 1938 roku „największym fotografem wojennym na świecie”21.
Po podobne określenia zaczęto sięgać dopiero po półwieczu od śmierci Capy w stosunku do
Jamesa Nachtweya.
Nachtwey uważany jest obecnie za najważniejszą postać fotografii antywojennej22.
Fotografował najważniejsze wydarzenia ostatnich 30 lat, wojny, klęski głodu, problemy
społeczne, epidemie chorób, itp. Podobne jak jego poprzednik Capa, używa wyłącznie optyki
szerokokątnej i zawsze pozostaje w centrum wydarzeń. Używa fotografii jako medium, które
potencjalnie może pomóc w zmianie mentalności i postrzegania świata. Wynika to przede
wszystkim ze znajomości fotografii obrazujących konflikt w Wietnamie autorstwa Nicka Uta
czy Eddiego Adamsa, które poprzez oskarżenie działań militarnych USA, doprowadziły do
spadku poparcia dla tej operacji przyczyniając się tym samym do końca wojny. Nachtwey
dzięki wrażliwości i wyczuciu estetycznemu stworzył współczesny wzór reportażu
wojennego.
Najnowszy rozdział fotoreportażu który jest obecnie rozróżniany to „Nowy
Dokument” funkcjonujący częściej w angielskim nazewnictwie „New Document” lub
określany „dokumentem subiektywnym” czy też „osobistym”. Wszystkie wymienione
elementy przyjętej powszechnie nomenklatury odzwierciedlają istotę ruchu, którego początki
można datować na rok 196723. Podana data jest umowną granicą wyznaczoną przez
organizację wystawy „New Documents” w Museum of Modern Art w Nowym Jorku pod
kuratelą Johna Szarkowskiego. Wystawa zgromadziła prace Diane Arbus, Williama
Egglestona, Lee Friedlandera i Garego Winogranda24. Przełomowość ekspozycji była
spowodowana doborem zarówno twórców jak i samych prac. Pierwsza grupa była złożona
z nieznanych (lub nieszanowanych) fotografów, druga stanowiła zespół banalnych fotografii,
wizualnie wpisujących się w estetykę amatorów, które prezentowały istotne społecznie
kwestie. Kolejny milowy krok zmieniający kształt współczesnego postrzegania reportażu,
został wykonany przez ikonę nowego dokumentu, Egglestona. Do prac dokumentalnych
zaczął używać fotografii kolorowej. Stało to w oczywistej sprzeczności, z poglądami
ówcześnie najważniejszych i silnie opiniotwórczych środowisk fotografii reportażowej
ceniących klasyczne, czarno-białe fotogramy. Nowi dokumentaliści skierowali obiektywy na
przedmioty i wydarzenia mało istotne z punktu widzenia środowiska klasyków, jednocześnie
przenosząc wszelakie wartości gatunku publicystycznego i informacyjnego do sfery
semantycznej fotografii, minimalizując kwestie wizualne.
Fotoreportaż jest gatunkiem, który ulega trendom, jednak posiada elementy stałe
i niezmienne bez względu na podmiot i przedmiot, a także czynniki zewnętrzne. Z pewnością
gatunek ten w ujęciu dziennikarskim nadal będzie balansował między informacją,
21
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a publicystyką. W podejściu sensu stricte fotograficznym najprawdopodobniej będzie
funkcjonował w wariancie klasycznym (kompozycja wieloplanowa, fotografie
monochromatyczne, decydujący moment), oraz równolegle, jako niezwykle elastyczna forma
pozwalająca na przekazywanie informacji zarówno zobiektywizowanych jak i subiektywnych,
bez względu na postać, rodzaj, estetykę i inne elementy mogące ulegać ciągłym zmianom.

Konkluzje
Fotoreportaż to gatunek podlegający ciągłym zmianom. Mutacje powstają za sprawą
zmiany miejsc publikacji, trendów, tendencji historycznych czy celów powstawania obrazu.
Warto podkreślić, że de facto jedynym niezmiennym elementem funkcjonowania fotografii
pozostaje postrzeganie jej w kategoriach dokumentu, bez względu na granicę przyjmowania,
akceptowania lub tworzenia fotografii zmanipulowanej, zniekształconej lub też odpowiednio
podanej25. Gatunek reportażu należy uznać za niezwykle plastyczny. Dowodem pozostają
zróżnicowane miejsca publikacji czy zarówno prasowe jak i komercyjne wykorzystanie zdjęć.
Fotoreportaż bez trudu dostosowuje się do wyzwań nowych mediów tworząc swoiste fuzje
z tekstem, muzyką czy filmem. Zmiany następują zarówno w części sensu stricto wizualnej
(np. przejście od ujęć wieloplanowych do fotografii nowo-dokumentalnej), jak i semantycznej
(np. wykorzystanie odniesień w obrębie medium). Z pewnością gatunek ten będzie
poddawany kolejnym zmianom wynikającym z ciągłego rozwoju rynku medialnego, dlatego
też konieczne jest używanie szerokiej definicji fotoreportażu pozwalającej na kwalifikację
zarówno klasycznych jak i nowych ujęć fotografii dokumentalnej.
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Abstract
Photojournalism Today and Yesterday
This article is an attempt to define photojournalism and a description of its current development. Starting from
the contestation of the existing definitions, problems resulting figure refers to the current transformations and
trends. After determining the generic framework, the development of photojournalism is described in
a diachronic perspective, leading to the determination of the contemporary status of the genre.
Keywords: photojournalism, definition, history, photography,
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Inessa Tkachenko*
ROLA ETNICZNEGO CZASOPISMA
STUDENCKIEGO W UCZELNI
WIELOKULTUROWEJ NA PRZYKŁADZIE
„PRESSJI UA”

Streszczenie
Artykuł poświęcony jest roli studenckich mediów etnicznych w uczelniach wielokulturowych. Rola mediów
etnicznych została zbadana na przykładzie czasopisma „Pressja UA” dla studentów ukraińskich Wyższej Szkoły
Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Materiał do artykułu został zebrany przy pomocy pogłębionych
wywiadów z twórcami medium, ankiet internetowych z jego czytelnikami i analizy zawartości publikacji na
portalu internetowym czasopisma.
Słowa kluczowe: migranci edukacyjni, media etniczne, media studenckie, rola mediów etnicznych

Wprowadzenie
W ostatnich latach Polska przeżywa prawdziwy rozkwit migracji edukacyjnych.
Wcześniej w mediach i literaturze naukowej omawiano tendencje migracji zarobkowych,
dzisiaj naukowców o wielu częściej interesuje inny typ migracji. W artykule tym skupiłam się
głównie na migracjach edukacyjnych z Ukrainy do Polski. Stawiają one przed polskimi
uczelniami, ale również przed społecznościami lokalnymi, nowe zadania, związane
z potrzebami adaptacji i integracji obcokrajowców w nowym środowisku. Dotychczas liczba
zagranicznych studentów na polskich uczelniach kształtowała się stosunkowo równomiernie,
od kilku lat ta tendencja jest wzrostowa. Największa liczba migrantów edukacyjnych wybiera
uczelnie w południowo-wschodniej Polsce. Studenci z Ukrainy stworzyli grupy subetniczne
lokalne w takich miastach jak Rzeszów, Lublin, Kraków, Przemysł, Chełm, Zamość. W tych
grupach łatwiej im jest poradzić sobie z szokiem kulturowym i zaadaptować się do nowych
warunków życia, a także podtrzymywać swoją etniczność. Im liczniejsza jest dana grupa
subetniczna, tym bardziej jej przedstawiciele potrzebują niezależności oraz możliwości
działania na rzecz swojej subgrupy etnicznej. Tak powstają różnorodne lokalne inicjatywy,
*
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organizacje i wspólnoty dla albo o przedstawicielach mniejszości narodowych
zamieszkujących w Polsce. Jednym z tworów grup subetnicznych migrantów edukacyjnych
na rzecz swoich potrzeb są etniczne media studenckie. Są one tworzone w języku ojczystym
grupy subetnicznej (choć niekoniecznie język ten determinuje linię redakcyjną czasopisma,
która może mieć zupełnie nieetniczny charakter). Twórcami medium są sami studenci, często
studiujący dziennikarstwo, chociaż nie jest to warunek konieczny. Zarys tematyczny medium
jest różnorodny, ale można wyodrębnić w nim stałe rubryki tematyczne: wiadomości z życia
studenckiego, porady starszych studentów dla młodszych, wiadomości z ojczyzny, poezja
i próby literackie. W tym artykule przedstawię definicję mediów etnicznych, mediów
etnicznych studenckich i ich role na przykładzie czasopisma „Pressja UA”. Poza tym opiszę
twórców i czytelników medium, a także ich oczekiwania wobec niego.

Czym są etniczne media studenckie?
Pod pojęciem mediów etnicznych rozumiemy środki masowego przekazu, których
głównym zadaniem jest naświetlanie problemów etnicznych lub realizacja etnokulturowych
potrzeb grup etnicznych. Tak definiuje ten termin rosyjski socjolog Olga Bogatova. Z drugiej
strony inna rosyjska badaczka mass-mediów – Nadjeżda Kondakova – zakłada, że etniczne
media obejmują wszystkie wydania wychodzące w kraju, we wszystkich językach grup
etnicznych, oprócz oficjalnego ogólnokrajowego języka. Można stwierdzić także, że media
etniczne sytuują się pomiędzy kategoriami mediów tworzonych dla i przez mniejszości
narodowe (w różnych aspektach bardziej zbliżone do jednego lub drugiego modelu).
Znacząco odmienne od tych modeli są jednak media o mniejszościach, które są skierowane
do szerszej grupy odbiorców1.
Medium studenckie, jak uważa polska badaczka prasy studenckiej Olga KurekOchmańska, jest: „redagowane i wydawane przez studentów i dla nich samych, stąd też
porusza odmienną od prasy akademickiej tematykę. Do jej zadań należy przede wszystkim
mobilizacja młodzieży studenckiej do podejmowania prób dziennikarskich oraz aktywności
społecznej na rzecz własnego środowiska oraz prezentowanie twórczości literackiej,
plastycznej, naukowej czy fotograficznej studentów”2. W przypadku studenckich mediów
etnicznych sprawa wygląda podobnie, tylko jej twórcami są przedstawiciele określonej
zbiorowości etnicznej (grupy czy subgrupy), która dąży do ochrony swojej etniczności poza
granicami kraju ojczystego i tworzy w tych celach (a także innych) środki przekazu (prasa,
radio, internet) w społeczeństwie przyjmującym.
Uważam, że w opisie studenckich mediów etnicznych ważny jest ogólny podział
mediów etnicznych ze względu na twórców tych mediów i ich adresatów. Media etniczne
mogą być:
• o mniejszościach etnicznych;
• dla mniejszości etnicznych;

1

Y. Pratt, Merging New Media with Old Traditions, „Native Studies Review”, 2010 (19), s. 1.
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• tworzone przez mniejszości etniczne.
W tym przypadku interesuje nas medium tworzone przez mniejszości etniczne i dla
mniejszości etnicznych. Jego twórcami są studenci z Ukrainy, którzy stworzyli w Rzeszowie
na bazie studenckiego magazynu „Pressja” Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania
czasopismo etniczne „Pressja UA”. Ukazuje się ono w języku ukraińskim i skierowane jest do
studentów ukraińskich uczelni. Czasopismo istnieje od lutego 2013 r. Studenci ukraińscy,
którzy wchodzą w skład redakcji studiują głównie na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja
społeczna. Redakcja przygotowuje publikacje dziennikarskie w języku ukraińskim w jednej
z zakładek na portalu pressja.wsiz.pl, a także ukraińskojęzyczne wkładki kwartalnika online,
jakim jest magazyn „Pressja”. Сo miesiąc organizowane są spotkania redakcyjne, podczas
których ustalany jest plan redakcyjny na następy miesiąc, omawiane publikacje i artykuły.
Artykuły ukraińskie wchodziły w skład trzech drukowanych numerów „Pressji” i jednego
internetowego magazynu. Na stronie internetowej magazynu dział ukraiński posiada swoją
zakładkę: pressja.wsiz.pl/pressja-ua, istnieje również wkładka z opisem redakcji ukraińskiej
i założeń redakcyjnych pressja.wsiz.pl/ua-redakcja-ukrainska. Artykuły na stronie są
uporządkowane tematycznie za pomocą rubryk, które zostały utworzone na prośbę studentów,
a także redakcyjnego zespołu. Wśród rubryk ukraińskich są:
• kroniki studenckie (opis wydarzeń, projektów i warsztatów uczelnianych, newsy, relacje
i sprawozdania z wydarzeń);
• social media (głównie artykuły charakteru analitycznego o social media i nowościach
w branży);
• #euromajdan (rubryka poświęcona wiadomościom z Ukrainy);
• oglądaj i czytaj (przeglądy książek i filmów);
• esej-art (połączenie esejów, opowiadań i autorskich zdjęć);
• porady (od studentów starszych roczników dla młodszych, o pobycie w Polsce,
ubezpieczeniu zdrowotnym, porady dotyczące nauki i sesji);
• klub poezji (wiersze studentów);
• dla podróżnika (wszystko o turystyce w Polsce i na Ukrainie, ciekawe miejsca, parki,
zabytki, pałace, nowoczesna turystyka).

O twórcach „Pressji UA” i ich pracy w redakcji
W skład redakcji „Pressji UA” wchodzą studenci wszystkich lat studiów licencjackich
Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania. Większość studentów w redakcji to studenci
udzielający się w kilku organizacjach studenckich na uczelni oraz kołach naukowych, takich
jak: Dziennikarskie Koło Naukowe „Żurnal”, czy redakcja „radioeter.fm”. Dodatkowo osoby
odpowiedzialne za szatę graficzną czasopisma oraz ilustracje udzielają się w fotograficznym
Kole Naukowym „Diafragma”, a miłośnicy kultury i sztuki – w Kole Naukowym
Antropologii Kultury, organizacji „Wokół kultury polskiej” oraz Filmoznawczym Kole
Naukowym.

28

Kwartalnik Internetowy „Komunikacja Społeczna” 2(10)/2014
www.komunikacjaspoleczna.edu.pl

Prowadząc ze studentami z redakcji ukraińskiej wywiady pogłębione, pytałam ich
o kwestię językową: czy jest ona dla nich ważna oraz jakim językiem posługują się na co
dzień. Okazało się, że z dwudziestu respondentów, tylko jeden zaznaczył, że na co dzień
rozmawia nie tylko po ukraińsku, ale i po rosyjsku, pozostali studenci wskazali, że
rozmawiają na co dzień po ukraińsku. Podczas wywiadów pytałam ich także o sposób wyboru
tematów do materiałów dziennikarskich. Zacytuję kilka odpowiedzi studentów:
- „temat wybieram z planu redakcyjnego”;
- „piszę o tym, co interesuje mnie, moich przyjaciół i kolegów ze studiów”;
- „staram się pisać na aktualne tematy”;
- „piszę o tym co sama zobaczyłam i o czym sama się dowiedziałam”;
- „wybieram temat, który na pewno zainteresuje czytelnika naszej gazety”.
Według samych twórców rodzaje dziennikarskie, w których najczęściej piszą to:
publicystyczny (esej, felieton, komentarz), informacyjny (news, notatka, reportaż, recenzja,
sprawozdanie). Pozostali respondenci wskazali na wiersze i opowiadania. W dodatku do
wywiadów indywidualnych z członkami redakcji ukraińskiej, zrobiłam analizę zawartości
publikacji na portalu „Pressji UA”. W wynikach analizy okazało się, że teksty na portalu mają
tak zwany problem „mieszanki gatunkowej”, który wynika z zachodzących różnic między
gatunkami ukraińskimi i polskimi.
Najtrudniejsze dla studentów z Ukrainy jest zrozumienie polskiego gatunku
publicystycznego, ponieważ ukraiński gatunek publicystyki fabularnej faktycznie „wrasta
w literaturę”. W gatunku publicystyki fabularnej na Ukrainie chętnie tworzą pisarze
i naukowcy. Pisanie w tym gatunku to najwyższy poziom dziennikarskich umiejętności, ale
oczywiście podstawą, podobnie jak w polskich gatunkach dziennikarskich, jest rodzaj
informacyjny. Ukraiński gatunek informacyjny jest jednak o wiele „biedniejszy” od
polskiego, ponieważ składa się tylko z notatki, wywiadu informacyjnego, reportażu i raportu.
Studenci z redakcji w tych tekstach, w których trudno było określić gatunek dziennikarski,
popełniają następujące błędy:
• recenzja – odnosi się do analitycznego gatunku w ukraińskim systemie, dlatego
w recenzjach studentów najczęściej ocena jest skrajnie subiektywna, brakuje również
bezpośrednich odniesień do fabuły;
• szeroki jest gatunek publicystyki fabularnej, która jest na granicy literatury i twórczości,
dlatego po ukazaniu się kilku tekstów literackich, powstała rubryka „Esej-art”;
• studenci często piszą w gatunku informacyjnym polskim, który daje im więcej możliwości
przedstawienia informacji.
Dla studentów z Ukrainy działalność w redakcji jest dodatkową nieformalną ścieżką
edukacyjną, która pozwala im zrozumieć jakie błędy najczęściej popełnią podczas pisania
artykułów (ponownie cytaty dziennikarzy z redakcji):
- „w moich tekstach pojawia się zbyt dużo emocjonalnych opinii”;
- „najczęściej popełniam błędy gramatyczne”;
- „powtarzam niektóre słowa w tekstach wielokrotnie”;
- „popełniam błędy ortograficzne”;
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-

„buduję za długie zdania, mam problemy z interpunkcją”;
„mam przyzwyczajenie do „lania wody” w tekstach”.

Mając na uczelni studencką gazetę, do której można pisać po ukraińsku, zapytałam
studentów czy piszą oni artykuły po polsku. 10 z 20 zapytanych studentów stwierdziło, że
piszą oni artykuły po polsku tylko na zajęciach z „Warsztatu prasowego” albo „Gatunków
dziennikarskich” – takiej odpowiedzi udzielili studenci 1 roku studiów, u których znajomość
języka polskiego jeszcze nie jest na wysokim poziomie. Studenci 2-3 roku studiów
zadeklarowali, że piszą artykuły zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim. Zapytałam
także studentów czy komfortowo czują się w redakcji. Na 20 respondowanych, 19
potwierdziło, poczucie komfortu, a wśród czynników, które go zapewniają, studenci
wymienili:
• przyjazną atmosferę (najistotniejszy czynnik), przynależność do wielkiej rodziny za
granicą;
• możliwość pełnienia pewnej roli w redakcji, która daje poczucie własnej wartości
i odpowiedzialności za swoją pracę;
• swobodę w wyborach tematu i gatunku;
• lojalną i inspirującą pozycję redaktora naczelnego.
Ostatnim interesującym mnie pytaniem było: „czy działalność w redakcji „Pressja
UA” jest ważna dla dziennikarzy redakcyjnych?” 16 respondentów udzieliło odpowiedzi
twierdzącej, ponieważ z pracą dziennikarską chcieliby związać swoją przyszłość, lubią pisać
i to sprawia im przyjemność. Pozostałe 4 osoby traktują działalność w redakcji jako
możliwość początku kariery dziennikarskiej oraz miejsce, w którym mogą wyrazić swoje
opinie i poglądy. Przyjdziemy do opisu nie tylko tych, którzy tworzą to medium, ale również
i jego czytelników.

Kim są czytelnicy „Pressji UA”?
Czytelników czasopisma badałam za pomocą ankiety internetowej, skonstruowanej na
podstawie formy elektronicznej w dokumentach elektronicznych „Google”, działających jako
darmowy odpowiednik „Microsoft Office” online w ramach przeglądarki internetowej.
Wypełniając ankietę studenci wpisywali numer swego albumu, który dawał mi wiedzę
demograficzną o czytelnikach. Przy pomocy numeru albumu uzyskałam podstawowe dane
demograficzne studenta, rok studiów, kierunek i semestr. Informacje te są ważne, ponieważ
pokazują na jakich kierunkach studiów i wśród jakich roczników „Pressja UA” jest
najchętniej czytana. Byli to studenci następnych kierunków: turystyka i rekreacja (16 osób),
dziennikarstwo i komunikacja społeczna (9 osób), informatyka (6 osób), kosmetologia (5
osób), ekonomia (4 osoby), pozostałe 9 studiuje na innych kierunkach. Taki podział nie jest
przypadkowy, ponieważ wymienione kierunki są najbardziej popularnymi ścieżkami studiów
wśród studentów z Ukrainy.
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Najbardziej aktywnymi czytelnikami ze względu na rok studiów są studenci drugiego
roku, stanowiący połowę zbadanych studentów, następnie byli to studenci 1 i 3 roku studiów.
Taki podział można wytłumaczyć tym, że studenci 2 roku są już zaadaptowani na uczelni
i wiedzą o wszystkich uczelnianych inicjatywach, natomiast studenci 1 roku dopiero adaptuje
się w nowym dla nich miejscu, część z nich przeżywa szok kulturowy. W przypadku
studentów 3 roku studiów ważnym czynnikiem jest pisanie pracy licencjackiej, poszukiwanie
uczelni do kontynuowania edukacji na studiach magisterskich albo próby podejmowania
pracy.
Dodatkowo ze studentami, którzy w badaniu ankietowym zaznaczyli siebie jako
czytelników i wyrazili chęć na udział w dalszym ciągu badań, przeprowadziłam badanie
fokusowe. Jego wyniki, które uzyskałam po analizie nagrania wideo, dały mi cenny materiał,
który wykorzystałam podczas zdefiniowania roli „Pressji UA” według jej czytelników.

Jaka jest rola „Pressji UA” według jej twórców i czytelników?
W pierwszym punkcie artykułu opisuję rolę „Pressji UA” jako znaczenie, które ona
odgrywa w życiu studenckim Ukraińców i jako jej zadanie, które zdefiniowali sami
czytelnicy i twórcy medium podczas wywiadów pogłębionych i badania fokusowego.
Najpierw przedstawię rolę, którą odgrywa czasopismo według dziennikarzy redakcyjnych.
Rola „Pressji UA” według twórców
Żeby zidentyfikować role zadałam kilka prostych pytań, które w ankiecie wywiadu
umieściłam w różnych blokach, żeby ankietowani dziennikarze udzielili maksymalnie
prawdziwych odpowiedzi i byli szczerzy.
Pierwsze pytanie: Dlaczego na uczelni istnieje „Pressja UA”? Drugie pytanie: „Co
osobiście dała ci możliwość działalności w redakcji?” Dzięki zadanym pytaniom chciałam
zrozumieć, jaka jest globalna rola czasopisma (w kontekście uczelni) i jaka jest lokalna rola
(w kontekście osobistym) dla studenta, który wchodzi w skład redakcji. Odpowiedzi na
pytania były rożne, ale udało się z nich wyciągnąć następujące wnioski:
• „Pressja UA” pomaga ukraińskim studentom z dziennikarstwa szlifować warsztat
z uwzględnieniem gatunków ukraińskich i nie zapomnieć języka ojczystego;
• czasopismo służy do rozpowszechnienia ważnych etnicznych informacji wśród grupy
zainteresowanych ludzi, przynależnych do tej grupy etnicznej;
• czasopismo podtrzymuje informacyjną wiedzę wśród studentów z Ukrainy;
• „Pressja UA” daje możliwość bycia na równi z polskimi studentami;
• „Pressja UA” aktywizuje ukraińskich studentów na uczelni;
• oferuje szanse bycia usłyszanym na uczelni;
• daje możliwość potrzymania kontaktu z Ukrainą i jednolitości w swojej grupie etnicznej;
• porady z artykułów są pomocne podczas rozwiązania problemów w obcym
społeczeństwie;
• jest mechanizmem, dzięki któremu studenci mogą zaufać uczelni;
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•

otwarta dziennikarska strefa dla każdego, kogo interesuje dziennikarstwo.

Uogólniając wyżej wymienione wypowiedzi studentów można zdefiniować role
„Pressji UA” w WSIiZ. Rola czasopisma etnicznego „Pressja UA”, która jest dodatkiem
w języku ukraińskim do magazynu studenckiego „Pressja” Wyższej Szkoły Informatyki
i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, polega na informowaniu studentów z Ukrainy
o aktualnych wydarzeniach na Ukrainie, kształceniu umiejętności dziennikarskich w języku
ukraińskim i byciu z polskimi studentami na równych pozycjach na uczelni. „Pressja UA”
sprzyja także rozwojowi studentów z Ukrainy i jest ich platformą do wyrażania opinii
i poglądów w języku ojczystym wśród studentów ukraińskich. Wyżej wymieniona rola
„Pressji UA” według jej twórców podwyższa poziom zaufania do uczelni ze strony
ukraińskich studentów, co świadczy o tym, że dana instytucja edukacyjna zapewnia obcym
studentom komfortowe warunki funkcjonowania i studiowania w środowisku akademickim
WSIiZ. W tym przypadku jednym z podstawowych zadań, które musiało spełnić czasopismo
etniczne była adaptacja studentów z Ukrainy w Polsce. Jest ona jakby ciągłym procesem
w związku z coroczną kampanią rekrutacyjną na studia. Wyżej wymienione role zgadzają się
z cytatem kulturoznawcy Emila Orzechowskiego na temat zadań prasy etnicznej: „prasa
etniczna przede wszystkim: ułatwia proces asymilacji i adaptacji, jednocześnie zaś trwała
świadomość odrębności etnicznej i związku z narodem macierzystym”3.
Uważam, że należy też wspomnieć o roli czasopisma dla samych dziennikarzy, jako
członków grupy etnicznej, którzy wchodzą w skład redakcji. Tradycyjnie zacytuję
odpowiedzi studentów na pytanie „co daje Ci osobiście działalność w redakcji?” dotyczące
roli czasopisma (w kontekście przynależności do redakcji etnicznej):
• nowe znajomości wśród studentów starszych roczników;
• kontakt z realnym dziennikarstwem;
• poczucie pierwszej pracy;
• samorozwój;
• umiejętności orientacji w przestrzeni informacyjnej i poprawnej interpretacji informacji;
• możliwość pracy w grupie;
• możliwość zabrania głosu wśród innych studentów;
• źródło dodatkowej wiedzy;
• możliwość zdobycia praktycznych umiejętności;
• bycie aktywnym studentem i możliwość otrzymywania stypendium.
Działalność w redakcji daje studentom poczucie pierwszej pracy i możliwość pracy
w zespole oraz zdobywania niezbędnych umiejętności z dziedziny dziennikarstwa
praktycznego.

3

E. Orzechowski, Media polonijne a więź Polonii z krajem oraz promocja Polski w świecie. „Zeszyty
Prasoznawcze”. R. XLII, nr 1 – 2 (157 – 158), Kraków 1999, ss. 83 – 90.
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Podsumowując wyżej wymienione opinie: rola, którą pełni „Pressja UA” w życiu
dziennikarzy, wchodzących w skład redakcji czasopisma, polega na rozwoju zawodowym
studentów podczas studiów i ich samorealizacji na uczelni pod różnymi względami.
Rola „Pressji UA” według czytelników
Przejdziemy teraz do roli, którą pełni czasopismo według jej czytelników. W jednym
z bloków pytań w badaniu fokusowym zapytałam czytelników wprost: jaka wg nich jest rola
„Pressji UA” na uczelni? Niżej zamieściłam te wypowiedzi czytelników, które się nie
powtarzały (materiał z badania fokusowego został odszyfrowany z nagrania wideo):
• „to nas jednoczy i przedstawia jako zorganizowanych studentów, którzy mogli coś
zrobić sami i nie tylko zrobili, ale i ciągle kontynuują tę działalność”;
• „to jakby rodzaj „głosu ukraińskiego zza granicy”, który wspiera Ukraińców w całej
Ukrainie, a najbardziej w świetle Euromajdanu i aneksji Krymu”;
• „to studencki informator, dla każdego Ukraińca studiującego w WSIiZ, albo Ukraińca,
który planuję tu studiować”;
• „Pressja UA” odróżnia WSIiZ od innych uczelni w całej Polsce, gdzie również
studiuje dużo Ukraińców”;
• „miła forma spędzania czasu wolnego za granicą, czytając gazetę o ludziach których
znasz”;
• „Pressja UA” promuje ukraińskich studentów na uczelni i pomaga im swoimi
poradami”;
• „Pressja UA” trochę „zabiera” czytelników „Pressji” polskiej, ale raczej tych, którzy
mają problem z językiem polskim”;
• „czasopismo podtrzymuje w Ukraińcach w WSIiZ patriotyzm i miłość do języka
ukraińskiego, podczas życia za granicą to jest szczególnie ważne”.
Analizując rolę „Pressji UA” postrzeganą przez jej czytelników, warto zaznaczyć, iż
działalność czasopisma dla ukraińskich studentów na uczelni polskiej promuje właśnie tych
studentów w WSIiZ, wspiera ich i służy podtrzymaniu patriotyzmu, kultury języka
ukraińskiego, jak również jest dodatkowym czynnikiem, który odróżnia uczelnię na tle innych
szkół wyższych, gdzie studiują ukraińscy studenci. Czytelnicy czasopisma uważają, że
„Pressja UA” to inicjatywa, która przedstawia młodych ludzi jako zorganizowanych
i potrafiących zweryfikować swoje pragnienia w podtrzymaniu narodowej identyfikacji.

Konkluzje
W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania roku studiowało 1378 Ukraińców (stan
na marzec 2014). Przyjeżdżając na studia do Polski młodzi Ukraińcy przeżywają szok
kulturowy, mają liczne problemy językowe, adaptacyjne, edukacyjne. Żeby szybciej odnaleźć
się w nowym kraju i zaadaptować w nim, studenci aktywnie integrują się między sobą.
Skutkiem podobnych integracji jest powstanie wydarzeń, celem których jest demonstracja
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własnej kultury i tradycji: wieczory ukraińskie, dni kultury ukraińskiej, lekcje o Ukrainie.
Formą wewnątrzgrupowej integracji studentów z Ukrainy są również organizacje studenckie,
w których skład wchodzą Ukraińcy. W organizacjach etnicznych emigranci edukacyjni czują
się bezpiecznie i komfortowo psychicznie, co pozwala im szybciej zaadaptować się w nowym
kraju i rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Jedną z takich organizacji jest redakcja
etniczna czasopisma „Pressja UA”. W niniejszym artykule zdefiniowałam twórców
i czytelników czasopisma, opisałam to jak młodzi dziennikarze piszą teksty i czym się
kierują. Szczególnie skupiłam się na roli czasopisma, która jest ważna pod kątem
wielokulturowości uczelni, w ramach której działa redakcja. Oczekiwania studentów wobec
danego medium są wysokie, ponieważ czasopismo jest komórką reprezentującą całą grupę
subetniczną, dlatego grupie tej zależy na godnej prezentacji siebie i swoich interesów.
Wcześniej studenci ukraińscy nie posiadali podobnego medium na swojej uczelni, co
skutkowało tym, że dana grupa była w pewnym stopniu wykluczona z procesu kultury
globalnej, bo faktycznie nie miała swego przekaźnika.
Reasumując chciałabym dodać, że współczesna nauka ma już bogatą wiedzę
teoretyczną na temat mediów o i dla mniejszości etnicznych. W czasach obecnych, kiedy
globalizacja procesu edukacyjnego postępuje, ta gałąź wymaga specjalizacji. Jedną z nich
mogą być właśnie studenckie media etniczne. Badanie ich studenckie media etniczne nie jest
szczególnie trudno. Młodzi dziennikarze chętnie udzielają informacji na temat swojego
medium, dla nich to kolejna motywacja do dalszych działań i poczucie, że ich dziennikarska
działalność jest ważna i interesująca. Akumulacja wiedzy na temat studenckich mediów
etnicznych daje możliwość oceny potencjału rynku mediów etnicznych w kraju. Dodatkowo
poprawi to wiedzę obywateli kraju o prawach językowych mniejszości narodowych
i etnicznych, a także o korzyściach dla społeczności lokalnych wynikających
z zainteresowania mniejszościami etnicznymi i narodowymi, a przede wszystkim stanie się
inspirującym polem do dalszych dyskusji.
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Abstract
The Role of the Ethnic Students’ Magazine In Multicultural University on the Example of “Pressja UA”
The article was devoted to the role of student media in ethnic minorities in multicultural university. The role of
ethnic media was investigated on the example of the newspaper "Pressja UA" for students from Ukraine, who
study in University of Information Technology and Management in Rzeszow. The material for the article was
gathered using in-depth interviews with the creators of the magazine, and the content analysis of publications on
the e-portal of the newspaper.
Keywords: migrant education, media, ethnic media, the role of ethnic students’ media
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Olha Kvasnytsia*
„EUROPA”-„UKRAINA”-„ROSJA” JAKO KOD
DOMINUJĄCY W TEKSTACH
PUBLICYSTYCZNYCH OKSANY PACHLOWSKIEJ

Streszczenie
W artykule autorka analizuje treść pojęć „Europa”, „Ukraina”, „Rosja” w publicystyce ukraińskiej pisarki,
kulturologa, profesora rzymskiego uniwersytetu „La Sapienza” Oksany Pachlowskiej, której twórczość
koncentruje się na (re)integracji kulturowej Ukrainy z Europą, jako warunku wstępnego dla integracji
politycznej.
Słowa kluczowe: Europa, Ukraina, Rosja, cywilizacja, (re)integracja, kultura, dialog, tożsamość, pamięć
historyczna, Majdan, Rewolucja Godności

Wprowadzenie
Koncepcja Wschodu i Zachodu jest ciągle aktualna w filozoficznym, historycznym,
kulturowym i geopolitycznym zakresie, ponieważ według tego podziału rozwija się
teraźniejszość i przyszłość nie tylko poszczególnych narodów, nacji i państw, ale także całych
kulturowo-cywilizacyjnych konglomeratów. Zatem miejsce Ukrainy, pomiędzy Orientem
a Okcydentem, w znacznej mierze będzie decydowało o przyszłości geopolitycznej
i konfiguracji kulturowej systemu światowego.
We współczesnej ukraińskiej myśli naukowej i publicystycznej, temat ten zajmuje
szczególne miejsce. Widać to w tekstach Oksany Pachlowskiej – pisarki, kulturologa,
profesora rzymskiego uniwersytetu „La Sapienza”, kierownika katedry ukrainistyki przy
departamencie europejskich i interkulturowych studiów na wydziale literatury i filozofii oraz
naukowego współpracownika Instytutu literatury NAN Ukrainy. Świetnym przykładem może
być praca „Civiltá letteraria Ucraina” („Ukraińska cywilizacja literacka”) poświęcona badaniu
historii dawnej i współczesnej ukraińskiej literatury, jako zderzeniu cywilizacji
„humanistycznego” Zachodu i „bizantyjskiego” Wschodu. Kontynuację tego tematu
odnajdujemy w publikacji „Ave, Europa!”, w której przekrojowo omawianym zagadnieniem
jest kwestia kulturalnej reintegracji Ukrainy z Europą. Nieprzypadkowy jest również tytuł
*
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36

Kwartalnik Internetowy „Komunikacja Społeczna” 2(10)/2014
www.komunikacjaspoleczna.edu.pl

pracy. Łacińskie „Ave!” oznacza zarówno powitanie przy spotkaniu, jak i pożegnanie przy
rozstawaniu się. „Ave, Caesar, morituri te salutant!” – „Witamy cię Cesarzu, idąc na śmierć!”,
przemawiali gladiatorzy wychodząc na arenę. Jak zaznacza w przedmowie autorka, „nie
wiem, które z tych dwóch „Ave!” powie Ukraina w najbliższych latach. „Ave, Europa,
morituri te salutant?”1.
Analiza naukowej i publicystycznej twórczości Oksany Pachlowskiej pozwala na
wyznaczenie geopolitycznych i kulturalnych punktów odniesienia: „Ukraina, oddawszy
Europie olbrzymią część swojej ludzkiej energii, w ciągu wieków była niewidocznym
protagonistą, „Wielkim Niemową” europejskiej historii. Była złotą monetą, którą płacono
w imperialnych przetargach. Dlatego dziś powrót Ukrainy do Europy – powrót spokojny,
cywilizowany, dostojny, potrzebny jest nie tylko Ukrainie, ale i staremu kontynentowi,
historycznemu i kulturalnemu tworowi, którego zarówno z punktu widzenia nauki, jak
i z punktu widzenia moralności, nie można sobie wyobrazić bez naszej wycierpianej
Ojczyzny”2 Co więcej, odnalezienie swojej cywilizacyjnej tożsamości pozwoli Ukrainie
przestać być punktem konfrontacji Wschodu i Zachodu. Jak zaznacza Pachlowska, „właśnie
na ciele Ukrainy, w konfliktowym stawianiu oporu Rosji, odbywało się załamanie dwóch
cywilizacji, permanentny proces ich zbliżania się i rozchodzenia”3.
Dlatego, dokładnie analizując dorobek publicystyczny Pachlowskiej, możemy
zaznaczyć, że osią jej twórczości jest „Europa” – „Ukraina” – „Rosja”. Zatem posługując się
semiotyczną koncepcją stwierdzamy, że za każdym z wyżej wymienionych pojęć powstaje
cały system znaków, kodów, symboli, konotacji, które wyraźnie określają duchowe,
psychologiczne, kulturowe i geopolityczne parametry tych trzech światów, a poniekąd
i „antyświatów”. Koncept, jako kod kulturowy i rdzeń publicystycznego tekstu jest nośnikiem
podstawowych treści, ma własną strukturę, ujawnia autorskie intencje, światopoglądowe
zasady i wartości, a w wyniku indywidualnej percepcji formuje społeczną świadomość.
Celem niniejszego artykułu jest wyjaśnienie znaczenia terminów „Europa”, „Ukraina”
i „Rosja” w publicystyce Pachlowskiej, które już na poziomie tytułów poszczególnych prac
nabierają odpowiedniego znaczenia w świadomości kulturowej. Na przykład, „Ukraina
i Europa w 2001: dziesięciolecie utraconych możliwości”, „Między Rosją i Europą:
geopolityczny szok Ukrainy”, „Rosja – niebezpieczna. Słowo rosyjskiego historyka”,
„Robinson i Maniłow”, „Dlaczego Zachód to Zachód, a Wschód to Wschód”, „Rosja – nie
Europa”, „Antyprojekt Rosji: reductio ad unum”, „Projekt Europy: plures in unum”.

„Europa”, „Ukraina”, „Rosja” – analiza porównawcza
Według Pachlowskiej „Europa” to twór istniejący na fundamentach takich jak:
wolność człowieka, praworządność, odpowiedzialność obywatelska, kult wiedzy i myślenie
krytyczne. To demokratyczne i praworządne społeczeństwo, w którym wolność i prawo to
najwyższe wartości. „Demokracja – to nie euro i nie dolar, a wolność kultury i kultura
1

Пахльовська О., Ave, Europa! Статті, доповіді, публіцистика (1989–2008), Університетське
видавництво «Пульсари», Київ 2008, s. 8.
2
Ibidem, s. 18.
3
Idem, Finis Europae: конфліктний спадок гуманістичного «Заходу» та візантійського «Сходу» в сучасній
Україні, “Сучасність”, 2007, № 11-12. s. 53.
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wolności”4. To ostoja kultury duchowej, stworzonej na podstawie greckiego „polis”, prawa
rzymskiego oraz humanizmu okresu odrodzenia, w obrazie którego centralne miejsce świata
zajmuje chrześcijański antropocentryzm z ideałami osobowości. „To rozsądek i uczucie,
racjonalizm i żywioł, sceptycyzm i mistyczne wzloty –oto dwa skrzydła europejskiej
świadomości, połączenie których buduje niepowtarzalny fenomen europejskiej kultury.
Historycznie Ukraina to organiczna część europejskiego kulturalnego lądu”5, zatem
w strukturach ukraińskiej kultury leży fenomen, który „przez stulecia pozytywnie wyróżniał
ją z depersonalizowanego prawosławnie-bizantyjskiego monolitu: indywidualizm, fenomen,
który charakteryzował ją jako kulturę w swojej podstawie europejską (podczas gdy „rosyjski
człowiek” od dawna identyfikował siebie z ponadosobistym totalnym zjawiskiem: „rosyjska
idea”, imperium jako „los” itp.)”6.

„Pamięć historyczna” i „Ojczyzna” w kategorii tożsamości cywilizacyjnej
„Europa, jak duża ojczyzna” u Pachlowskiej, to „Europa Narodów”, przestrzeń
polityczna i kulturalna „małych ojczyzn”. Jest to topos, który autorka nazywa
„uprzywilejowanym obszarem ludzkiej nadziei”, w którym z czasem rozwija się perspektywa:
„Europejski czas –to czas, skierowany na przyszłość”7. Kategoria czasu w europejskiej
świadomości kulturalnej nabywa szczególnych konotacji. Jak wiadomo, w kulturze
rozróżniamy dwa typy interpretacji czasu: cykliczny i liniowy. Cykliczny – to powtórka tego,
co już było, „wieczne dziś”, to czas, który był przywiązany do mitologicznej świadomości
w okresie prehistorycznym. Liniowe pojęcie czasu pojawia się wtedy, kiedy powstaje
poczucie ciągłości historii (wczoraj – dziś – jutro); od momentu powstania pisma, po
uświadomieniu człowiekowi jego egzystencji i śmiertelności. Zatem poczucie czasu pojawia
się wtedy, kiedy pamięć stara się zachować wszystko i we wszystkim upatruje swoistą
wartość. Pojęcie czasu staje się fundamentem świadomości europejskiej, gdzie istnienie
pamięci stanowi główną zasadę wymiaru historycznej egzystencji. Pozwoliło to europejskiej
kulturze wykształcić własny model pamięci.
Europejski wzór pamięci Pachlowska przeciwstawia eurazjatyckiemu, jako formę
uświadomienia cywilizacyjnej przynależności. Dla europejskiego modelu pamięci właściwa
jest kategoria „Innego”, jako fundamentalny i egzystencjalny warunek politycznej, narodowej
i kulturalnej parytetowości oraz pluralizmu. Zatem europejska przestrzeń to „plures in
unum”, „jedność w różnorodności”, podczas gdy rosyjska przestrzeń „reductio ad unum”,
„sprowadzanie do jedynego”. W tym ostatnim „kategoria Innego nie istnieje w wymiarze
autonomicznego subiektu i jego praw”8, jak zauważa Pachlowska. „Inny” uważany jest za
wroga albo neutralny element mechanicznego kompletowania cesarskiej przestrzeni. Dlatego
historia każdego innego państwa i/lub narodu jest rozpatrywana w odniesieniu do interesów,
określając korzyści lub szkody dla Rosji. Pamięć „Innego”, to zawsze pamięć, która określana
jest najpierw przez interesy pamięci (albo nie-pamięci) Rosji. Wówczas pamięć „Innego”,
4

Idem, Ave..., s. 492.
Idem, Гей, республіка Банана!, “Літературна Україна”, 20 серпня 1992 r.
6
Idem, «Українська ідея» як спадок європейського гуманізму, “ЧАС”, 6-12 листопада 1997 r.
7
Idem, Бермуди Євразії в дискурсі чуми, “Дзеркало тижня”, 6 –12 листопада 2004 r.
8
Idem, Ave..., s. 306.
5

38

Kwartalnik Internetowy „Komunikacja Społeczna” 2(10)/2014
www.komunikacjaspoleczna.edu.pl

która nie pokrywa się z rosyjską optyką, to „alternatywna pamięć”, która postrzegana jest
jako zjawisko jednoznacznie „podejrzane” lub „wrogie”. Akceptowana jest tylko
„pozytywna”, jeśli chodzi o historię Rosji, pamięć. Na „alternatywną pamięć” nakłada się
a priori swoiste weto9. W tym kontekście Pachlowska wskazuje na jeszcze jedną radykalną
inność rosyjskiego modelu cywilizacyjnego, która „polega na prawie całkowitej nieobecności
w Rosji krytycznego uświadomienia własnej historii”10. Kolonialne państwa Europy, takie jak
Hiszpania czy Anglia, zrezygnowały z ideologii imperializmu, uznały natomiast prawną,
polityczną i kulturalną różnorodność dawniej skolonizowanych narodów. „Natomiast jeżeli
chodzi o Rosję, to czy mówimy o języku, czy o dowolnym innym problemie w jej stosunkach
z innymi narodami, okazuje się, że rosyjska kultura jest niezdolna by stanąć obok „Innego”
i popatrzeć na sytuację bez rosyjsko-centrycznego punktu widzenia”11, bez względu na
poruszaną w dyskursie problematykę.
Pachlowska koreluje model pamięci z ojczyzną. W Europie bowiem istnieje przestrzeń
„małych ojczyzn”, z ochroną prawną kulturowej i terytorialnej różnorodności, natomiast
w rosyjskim odpowiedniku nie ma rozgraniczenia na „duże” i „małe” ojczyzny. „Istnienie
kulturowej inności, zawsze postrzegano nie jako wartość, która potrzebuje być zachowana,
a jako zamach na całość „jedynej i niepodzielnej” Rosji, jako państwa monocentrycznego.
Zatem ojczyzna każdego zdobytego narodu od dawna postrzegana jest jako terytorium
zależne politycznie. Podążając za taką logiką, zniszczony czy okupowany naród nie ma prawa
do samodzielnego istnienia, które apriori jest również pozbawione wartości i sensu. Istnieje
tylko pojęcie Centrum i Peryferii – gigantycznej Peryferii, podporządkowanej wszechpochłaniającemu Centrum. Istnieje tylko terytorium utracone i terytorium zdobyte...”12.
Zatem w rosyjskim modelu cywilizacyjnym tylko „duża ojczyzna” postrzegana jako
Imperium, nabywa kulturalnej i prawnej legitymizacji, która według słów Pachlowskiej staje
się „uprzywilejowaną przestrzenią ludzkiej beznadziei” w terminach europejskich wartości.
Jeśli Europa to „pozioma przestrzeń” krajów równoprawnych, to Rosja, z koncepcją paneurazjatyzmu, rozpoczęła renowację scentralizowanego „pionowego” systemu z wyraźnymi
oznakami neototalitaryzmu. Dowolna inność, polityczna czy kulturowa wywołuje odrzucenie,
ponieważ ontologicznie brakuje praktyki dialogu, porozumienia, uznania Innego. Jak pisze
Pachlowska, „najstraszniejszym wrogiem Rosji jest „Ruś Kijowska”, alias Ukraina. To
alternatywny do Kremla narodowy projekt”13. Narodowy projekt „Respublica”, z całym
zestawem demokratycznych praw i wolności, tak w wymiarze kulturowym, jak i politycznym
oraz wszystko to, z czego składa się europejski system kulturowy. Co więcej, narodowy
projekt „Respublica” (Ukraina) historycznie uformował się znacznie przed rosyjskim
imperium, dlatego rosyjskie dziejopisarstwo prowadzi tak agresywną walkę o prolongatę
swojego miejsca w historii. Upatruje się w tym powodu, dla którego Rosja stara się osłabić

9

Idem, «Супроти упирів минулого»: Голодомор і формування історичної пам’яті в українській, польській
та російських культурах, “День”, 15 листопада 2008 r.
10
Idem, Ave...
11
Ibidem, ss. 306-307.
12
Idem, «Супроти…
13
Idem, Finis Europae…, s. 67.
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Ukrainę historycznie, politycznie i ekonomicznie. Według Pachlowskiej „Rosja potrzebuje
słabej Ukrainy, w tym samym czasie kiedy Europie jest potrzebna silna Ukraina”14.

Majdan i Rewolucja Godności
Majdan w roku 2004 wyraźnie zademonstrował, według słów Pachlowskiej,
„kulturową, i tylko jako skutek, geopolityczną konfrontację”15 dwóch antagonistycznych
światów, jaskrawo prezentując swoją różnorodność. Zresztą, jak mówi dalej Pachlowska, „ta
rewolucja na moralnym poziomie będzie trwała jeszcze wiele lat (dziesięciolecia?),
towarzysząc realnej, a nie deklaratywnej ewolucji społeczeństwa od post-totalitaryzmu do
demokracji. (...) Pomarańczowa rewolucja uaktualniła problem odległości kontekstów
kulturowych Ukrainy i Rosji oraz bliskości tej pierwszej z Europą. Należy pamiętać, że od
identyczności osobnych państw i kultur zależy kierunek integracji w granicach Starego
Kontynentu. Proces, który przez następne 15-20 lat stworzy całkiem nową geopolityczną
i kulturową mapę Europy. Jeśli zwycięży europejski wymiar ukraińskiej kultury,
urzeczywistni się także polityczna (re)integracja Ukrainy z europejską przestrzenią, ponieważ
właśnie europejska „macierz” determinowała kształtowanie narodowej spójności ukraińskiej
kultury. Ukraina może istnieć tylko jako część europejskiego kontinuum. W innym przypadku
po prostu przestanie istnieć”16.
Wydarzenia na Ukrainie, mające miejsce w latach 2013-2014, nazywane Rewolucją
Godności zaświadczyły o wizjonerskim charakterze publicystycznych tekstów Pachlowskiej.
27 lipca 2014 roku Ukraina podpisując umowę z Unią Europejską dała pisarce podstawy do
stwierdzenia: „My, mimo wszystko odwróciliśmy naszą historię w kierunku cywilizowanego
świata. My, w ślad za Polską, mimo wszystko zmieniliśmy kulturowe współrzędne
słowiaństwa, a także prawosławia: udowodniliśmy, że Chrzest w Kijowie był wejściem do
europejskiej i chrześcijańskiej cywilizacji, a nie tworzeniem humusu dla krwawego imperium
szalonych carów-syfilityków”17. Z Majdanu wyłonić się może społeczeństwo obywatelskie,
nowa jakość ludzi, którzy gotowi będą bronić Ojczyzny i iść na śmierć za wolność, stając po
stronie podstawowych, europejskich wartości.
Z przeprowadzonej analizy można wysnuć wniosek, że koncepcje „Europy” i „Rosji”
w tekstach Pachlowskiej sprowadzone zostają do idealizacji Zachodu i negacji Wschodu. Jest
jednak przeciwnie. Pachlowska zachowuje obiektywny punkt widzenia, tak w stosunku do
Europy, jak i wobec Rosji. Pisarka wyraźnie artykułuje współczesne problemy Europy, takie
jak pragmatyzm, zmęczenie cynizmem „realnej polityki”, nieobecność wybitnych postaci,
pokroju De Gaulle, Adenauer, de Gasperi, Monne Schuman, „indywidualistyczna
fragmentaryzacja obywatelskiego społeczeństwa”18 i śmierć etycznej Europy wszędzie, gdzie
przemilczała zbrodnię przeciwko ludzkości w Tybecie, Czeczenii, czy Kurdystanie.
Koncepcja “Rosji” w publicystyce Pachlowskiej zawiera również pozytywne
odniesienia do ważnych postaci z rosyjskiej kultury, nauki i polityki. Na szczególne
14

Idem, Ave..., s. 426.
Idem, «Супроти...
16
Idem, Finis..., s. 60.
17
Idem, “Ave, Mater Dolorosa”, “День”, 15 липня 2014 r.
18
Idem, Українська…, s. 83.
15
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wyróżnienie zasłużyły postaci takie jak: filolog А. Szachmatow, historyk J. Afanasiew,
politolog, dziennikarz i działacz polityczny А. Piątkowski, dziennikarka А. Politkowska,
dysydentka, obrońca praw człowieka i działacz polityczny W. Nowodworska, pisarz
W. Jerofiejew. To reprezentanci tej części rosyjskiej inteligencji, która, według słów
Pachlowskiej, zdolna jest prowadzić dialog językiem demokratycznej kultury i dążyć do
porozumienia pomiędzy ludźmi i narodami.
Agresja Rosji wobec Ukrainy tylko potwierdziła różnice pomiędzy tymi dwoma
światami. To wojna nie tylko przeciw Ukrainie, ale także przeciw Europie, przeciw
zachodniej cywilizacji i jej wartościom. Rosja zatrzyma się tam, gdzie ją zatrzyma Ukraina.
Jest to jednak temat na osobny artykuł.

Konkluzje
Podsumowując, należy zaznaczyć, że koncepcje „Ukraina”, „Europa” i „Rosja” to
dominujące tematy publicystyki Pachlowskiej, na podstawie których rozwijają się
filozoficzne, historyczne, narodowe i cywilizacyjne wymiary istnienia każdego ze światów.
Tak więc pytania o spór Wschodu i Zachodu, kwestię tożsamości cywilizacyjnej
i geopolitycznego wyboru Ukrainy, pozostają istotne i są ważnym tematem dalszych badań
dla nauk społecznych.
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Abstract
“Europe” – “Ukraine” – “Russia” as a dominant codes of journalistic writings of Oksana Pakhliovska
The article attempts to analyze the substance of such concepts like “Ukraine”, “Europe” and “Asia” in essays
of professor of Ukranian Studies at the University “La Sapienza” in Rome Oxana Pakhliovska whose creative
work is being focused on Ukraine’s cultural re-integration into Europe as the precondition for its political
integration.
Keywords: Europe, Ukraine, Russia, civilization, culture, dialog, identity, historical memory, Majdan,
Revolution of Dignity
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Kamil Olechowski*
POSTZALEŻNOŚCIOWY WYMIAR DYSKURSU
MEDIALNEGO NA PRZYKŁADZIE
PUBLICYSTYKI „GAZETY WYBORCZEJ”
I „RZECZPOSPOLITEJ”
Streszczenie
Niniejszy artykuł stanowi próbę zastosowania teorii postkolonialnej do badania dyskursu medialnego,
z uwzględnieniem kontrowersyjności samej teorii przenoszonej na grunt polski, a także pamiętając, że
w pierwotnym założeniu stosowana jest ona do badań literaturoznawczych. Prezentowane analizy opierają się
na przyjęciu postkolonializmu z jego zasadniczym przesłaniem emancypacyjnym, a także potraktowaniu
gatunków publicystycznych jako form zbliżonych do literatury.
Słowa kluczowe: postkolonializm, postzależność, media, dyskurs

Teoria postkolonialna – historia, definicja, wątpliwości
Teoria postkolonialna zyskała w Polsce popularność, szczególnie dzięki tekstom
profesor Ewy Thompson. Opierając się na założeniach wyłożonych przez Edwarda Saida
w Orientalizmie1, sformułowała ona tezę mówiącą, że Polacy obciążeni są tzw. mentalnością
postkolonialną, która w pewnym stopniu zastąpiła prawdziwy charakter narodowy. Taki stan
rzeczy związany jest z trudnym doświadczeniem kolonizacji przez obce imperium – a za taką
kolonizację Thompson uważa zabory oraz okres PRL. Dlatego wady Polaków, które
uważamy za narodowe: poczucie niższości, skłonność do narzekania czy romantyczne
podejście do polityki, tak naprawdę wynikają z długiego okresu podporządkowania innemu
państwu. Prawdziwego obrazu Polaków Thompson doszukuje się w sarmatyzmie, zwłaszcza
w takich jego cechach jak umiłowanie wolności, wartości prywatnej i tolerancji. Według
badaczki bez przyjęcia perspektywy postkolonialnej ciężko w pełni zrozumieć polską
rzeczywistość, a przemiana społeczeństwa może być niemożliwa bez uznania swojego
postkolonialnego piętna.
*

lic. Kamil Olechowski, asystent stażysta w Katedrze Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej,
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, kolechowski@wsiz.rzeszow.pl
1
Zob. E. Said, Orientalizm, Zysk i S-ka, Poznań 2005.
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Rozważania Saida i problemy jakie poruszył w Orientalizmie dały początek teorii
postkolonialnej. Pozwala ona przede wszystkim krajom uważanym za byłe kolonie zabrać
głos w światowym dyskursie we własnym imieniu. Jak wielka jest tego potrzeba, świadczy
ogromny zasięg kolonializmu i jego wpływ: „Życie przeszło trzech czwartych ludzkości, jaka
mieszka dziś na świecie, ukształtowane zostało pod wpływem doświadczenia kolonializmu.
Łatwo dostrzec wagę tego faktu w dziedzinie polityki i ekonomii, lecz jego ogólny wpływ na
kategorie, w jaki współcześni postrzegają rzeczywistość, często bywa mniej widoczny”2.
Postkolonializm oferuje zmierzenie się z dziedzictwem kolonializmu, które wciąż nęka wiele
społeczeństw, mimo dokonanej dekolonizacji.
Z początku można odnieść mylne wrażenie, że postkolonializm, poprzez swoją
interdyscyplinarność, zajmuje się całościowym opisywaniem kultury byłych krajów
kolonialnych pod kątem wpływu na nie kolonializmu. I chociaż niewątpliwie temat ten jest
niezwykle ważny i wśród badaczy postkolonializmu pojawia się miejsce na refleksję nad tymi
kwestiami, to jednak teoria postkolonialna zainteresowana jest głównie dyskursem. Właśnie
z tego powodu jej podstawowym materiałem badawczym jest literatura.
Postkolonializm stara się w tekstach autorów, pochodzących z krajów
podporządkowanych, zauważyć specyficzne cechy, które wynikają z doświadczenia
kolonialnego. Badacze, przyjmując tę optykę, próbują „dostrzec ich „materialną” egzystencję
w przeszłości i teraźniejszości, a więc odtworzyć sieć relacji, w jakie uwikłane są dzieła
pisarzy z tej racji, że swoim skontekstualizowanym istnieniem sytuują się jakoś wobec innych
pism, głosów i dyskursów. Uwikłanie to wynika stąd, że jako wytwór aktywności kulturowej,
tekst stanowi reakcję na pewną rzeczywistość, jest nie wprost zajęciem stanowiska w jej
sprawie. Postkolonializm chce ten fakt uwzględnić, uznając jego doniosłość dla
funkcjonowania literatury w kontekście spotkania kolonialnego3”.
Oczywiście literatura nie sprowadza się tylko do przedstawiania aktualnego obrazu
rzeczywistości, posiada także przesłanie uniwersalne i ponadczasowe o wartościach, ideach,
co stawia ją niejako ponad zewnętrznymi uwarunkowaniami4. Niemniej sami autorzy nie są
w stanie wyrwać się z ram życia codziennego, a ich twórczość jest odbiciem ich doświadczeń,
wiedzy oraz przemyśleń. Dyskurs kolonialny może się zawrzeć w utworach bez świadomości
twórcy, niezależnie od formy jaką przyjmie jego dzieło. Zadaniem badacza postkolonialnego
jest wyłapanie tych subtelnych odniesień oraz opisów wynikających z działalności
imperialistycznego państwa.
Chociaż teoria postkolonialna niewątpliwie proponuje ciekawą perspektywę,
w dodatku w temacie niedostatecznie jeszcze wyeksploatowanym oraz niezwykle aktualnym
(zwłaszcza w kontekście imperialnych działań Rosji w stosunku do Ukrainy oraz kulturowej
neokolonizacji), to ma swoich zagorzałych krytyków, a sceptyczne głosy słychać nawet
w samym środowisku badaczy postkolonialnych. Pojawiają się zarzuty, że percepcja
postkolonializmu jest niełatwa ze względu na sposób pisania prac jej poświęconych, który
2

B. Ashcroft, G. Griffiths, H. Tiffin, The Empire Writes Back: Theory and Practice in Post-Colonial
Literatures, London-New York: Routledge, 1989, str. 1, cyt. za: D. Skórczewski, Teoria – literatura – dyskurs.
Pejzaż postkolonialny, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 68.
3
D. Skórczewski, op. cit., s. 16.
4
Zob. Ibidem, s. 17.
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bywa niezrozumiały. Przeszkadzają także liczne, wewnętrzne spory pomiędzy
poszczególnymi badaczami – niekiedy tak ostre, że dochodzi nawet do oskarżeń wobec
oponenta o kolonialny sposób myślenia. Ponadto krytykuje się, wynikające
z interdyscyplinarności, wrażenie mętności teorii5. Wreszcie studia te korzystają ze
specyficznych terminów (np. hegemon zastępczy) oraz starają się redefiniować znaczenie
poszczególnych słów (np. kolonializmu), co ma służyć aplikowaniu teorii na nowych
obszarach.
Wobec powyższego znamiennym wydaje się problem z samym słowem
„postkolonializm”. Termin ten błędnie rozumiany jest jako procesy będące wynikiem
dekolonizacji6, ponadto brakuje jednolitego stanowiska w sprawie sposobu zapisu tego
wyrazu. Badacze korzystają z jednej z dwóch form: postkolonializm oraz post-kolonializm.
Druga z nich sugeruje, że nie ma związku między narodem, który był kolonizowany,
a odzyskał już niepodległość – post-kolonializm w tej perspektywie skupia się na procesach
zachodzących po dekolonizacji. Taka optyka jednak nie odpowiada założeniom omawianej
tutaj teorii. Dlatego postkolonializm i post-kolonializm to nie tylko problem interpretacji
formy zapisu, a odmienne stanowiska, nie można więc obu terminów używać jako
synonimów.
„Część badaczy preferuje termin „post-kolonializm” z dywizem w środku, który
podkreśla przełom między kolonizacją a dekolonizacją. Jean-Francois Lyotard krytykuje ten
przedrostek, twierdząc, że „post-” to wynik utopijnej nadziei, że kolonializm kończy się wraz
z niepodległością. W ten sposób unikamy otwartej konfrontacji z przeszłością, co utrudnia
wyjście z kolonializmu – powtarzamy go, zamiast go przekraczać7”.
Dekolonizacja oznacza więc jedynie formalne zakończenie kolonizacji – wycofanie
się wojsk i władz kolonizatora, odzyskanie suwerenności. Z drugiej jednak strony mentalność
ludzi obciążonych trudnym doświadczeniem podporządkowania imperium pozostaje
niezmieniona, mimo że zdążyli już zasmakować niezależności. Powtarzają oni schematy
myślowe z czasów kolonizacji, wyuczeni bowiem zostali bezradności, potrzeby posiadania
hegemona, zgody na własną bezsilność8. O takich osobach mówi się często, że tkwią dalej
w starym systemie. Mentalność postkolonialną cechuje to, iż nie jest ona narzucana siłą, co
różni ją od zniewolonego umysłu w rozumieniu Miłosza9. Biorąc pod uwagę fakt
niewymuszonego tkwienia w kolonialnym sposobie myślenia, można powiedzieć, że
postkolonializm jest stanem pomiędzy podporządkowaniem a suwerennością10,swoistym
nowym spojrzeniem na rzeczywistość, w którym dostrzega się miejsce i skutki kolonializmu.
Co warte podkreślenia, postkolonializm nie sugeruje zapomnienia doświadczenia
kolonializmu jako rozwiązania. Amnezja taka, chociaż dla społeczeństw z pewnością
niezwykle kusząca, jest sporym zagrożeniem. Mentalność postkolonialna jest w pewnym
5

Zob. A. Loomba, Kolonializm/Postkolonializm, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2011, s. 10.
Zob. D. Skórczewski D., op. cit., s. 30.
7
R. Smoleń, Kapuściński w myśli postkolonialnej, http://globalnepoludnie.files.wordpress.com/2011/09
/kapuc59bcic584ski-w-myc59bli-postkolonialnej.pdf, s. 8, [dostęp 01.05.14][.
8
Zob. E. Thompson, Postkolonialne refleksje. „Porównania”, 5/2008, s. 124.
9
Zob. Idem, W kolejce po aprobatę. Źródło: http://www.eioba.pl/a/1wv2/w-kolejce-po-aprobate-kolonialnamentalnosc-polskich-elit, [dostęp 9.05.14].
10
Zob. L. Gandhi, Teoria postkolonialna, Poznań 2008, s. 16.
6
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sensie wyuczona, dlatego teoria postkolonialna proponuje analizę przeszłości, która pomoże
„podmiotom stanu postkolonialności żyć z lukami i pęknięciami w rozumieniu swojego
położenia, a tym samym uczyć ich rozumienia siebie11”. Potrzebna jest świadomość, która
pozwoli nie powielać szkodliwych schematów myślowych, takich jak np. przeświadczenie
Polaków o potrzebie bycia męczennikiem wśród narodów lub o wyjątkowości ich sytuacji.
W Słowniku wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego
kolonializm tłumaczony jest jako: „podbijanie, zabór, uzależnienie i eksploatacja krajów
zamorskich, głównie przez państwa Europy (XV-XXw.)”12. Taka definicja jednoznacznie
określa, że doświadczenie kolonializmu powinno być dla nas zupełnie odległe i niedotyczące.
Tymczasem przytoczona formuła nie opisuje tego pojęcia w sensie, w jakim rozumiane jest
ono przez polskich badaczy teorii postkolonialnej. W rozumieniu Ewy Thompson i Dariusza
Skórczewskiego kolonializm bowiem to podbój ludności, która wykształciła już własną
tożsamość zbiorową (tożsamość narodową), kulturę, język, prawo, tradycję, literaturę13.
Polega on nie tylko na wykorzystywaniu ekonomicznym narodów podporządkowanych
imperium, wprowadzaniu ograniczeń prawnych, ale także próbę przemodelowania kultury
podbitego państwa14. Tego ostatniego dokonuje się m.in. przy pomocy argumentów
filozoficznych i ideologicznych.
Tak rozumiany kolonializm nie ogranicza się do „eksploatacji krajów zamorskich”, co
sprawia, że w obszar studiów postkolonialnych należałoby włączyć Polskę, Ukrainę, Białoruś
i inne państwa Europy Środkowo-Wschodniej. Budzi to sprzeciw części badaczy, którzy
twierdzą m.in., że kolonializm nie może dotyczyć rasy białej, uznają wspomniane kraje za
integralną część Europy, która sama przecież była głównym kolonizatorem15 czy podkreślają
brak osadnictwa okupantów w tych krajach16.
Wobec powyższych wątpliwości, dotyczących teorii postkolonialnej, interesujące
okazują się próby polskich badaczy, którzy uwzględniając założenia postkolonializmu
adaptują je na rodzimy grunt, z uwzględnieniem zastrzeżeń wynikających z polskiej specyfiki.
Jednym z przykładów takiego zastosowania teorii postkolonialnej są publikacje
literaturoznawcy, Dariusza Skórczewskiego. Istotne wydaje się również studium Niesamowita
Słowiańszczyzna17 profesor Marii Janion18. Kolejnym ważnym nurtem tych rozważań są
publikacje Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych, w których głównym założeniem
badaczy jest traktowanie teorii postkolonialnej jako jednego z narzędzi w badaniu
postzależności. Co istotne, narzędzie to rozumiane jest bardzo konkretnie, jak pisze profesor
Leszek Koczanowicz: „Teoria postkolonialna nie powstała po to, by spełniać marzenia
konserwatystów o powrocie do jakiejś utopijnej jedności narodu, zniszczonej przez podbój.
11

D. Skórczewski, op. cit., s. 17.
W. Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, wydanie XXV, Warszawa 2000,
s. 267.
13
Zob. E. Thompson, Postkolonialne…, s. 113.
14
Zob. Ibidem, s. 118.
15
Zob. D. Skórczewski, op. cit, s. 72.
16
Zob. . E. Thompson, Postkolonialne…, s. 115.
17
Zob. M. Janion, Niesamowita Słowiańszczyzna, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006.
18
Zainteresowanych tym tematem odsyłam do pełnego tekstu Janion Niesamowita Słowiańszczyzna oraz
podrozdziału „Słowiańskie” kłopoty z tożsamością. Na marginesie Niesamowitej Słowiańszczyzny z książki
Skórczewskiego Teoria – literatura – dyskurs. Pejzaż postkolonialny.
12
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Jej zasadniczym przesłaniem jest emancypacja, wyzwolenie od mitów narzuconych przez
kolonizatorów, ale też własnym mitów narodowych”19.
W tym sensie zastosowana zostanie teoria postkolonialna w niniejszym artykule.
W analizach zachowany został jednak termin postkolonializm, z tej przyczyny, że dyskurs
medialny, który jest głównym tematem rozważań, posługuje się tym właśnie określeniem,
a w polskim dyskursie publicznym zyskało już ono istotną rolę. Postkolonializm zaczyna być
w Polsce modny, pojawia się na ustach czołowych polityków oraz w tekstach publicystów
(zwłaszcza Rafała Ziemkiewicza, np. w Polactwie20).
Mówiąc o teorii postkolonialnej, należy wspomnieć, że jej wartość to nie tylko
korzyści poznawcze, ale także społeczne. Ma ona bowiem posiadać „potencjał
terapeutyczny21”, który dałby możliwość wyzwolenia się jednostek w danym społeczeństwie
z mentalnej pułapki niepotrzebnych kompleksów i resentymentów. Bez wyzwolenia się
umysłów ciężko mówić o możliwości uczestniczenia danych kultur w ogólnoświatowym
dyskursie na równych zasadach.

„Gazeta Wyborcza” i „Rzeczpospolita” jako materiał badawczy
postkolonializmu
Jako że postkolonializm skupia się na dyskursie, jego podstawowym materiałem
badawczym jest literatura. Jednak nośnikiem dyskursu jest wiele innych typów aktywności:
dokumenty, wypowiedzi, a także prasa. W dobie mediów, które nazywamy przecież czwartą
władzą, warto przyjrzeć się właśnie prasie, wciąż uznawanej w rankingach za najbardziej
opiniotwórczą. „Gazeta Wyborcza” i „Rzeczpospolita” to obecnie dwa najważniejsze
dzienniki w Polsce – i to właśnie na nich skupiona zostanie uwaga w tym artykule.
Wybór to oczywiście nieprzypadkowy. Jeśli bowiem weźmiemy czytelnictwo
płatnych dzienników ogólnopolskich o profilu społeczno-politycznym (pomijam tutaj
tabloidy: „Fakt” oraz „Super Express”, a także gazety sprofilowane tematycznie), to właśnie
„Gazeta Wyborcza” oraz „Rzeczpospolita” będą najchętniej wybieranymi pozycjami. Według
badań, przeprowadzonych przez PBC General, w pierwszym półroczu 2013 roku „Gazetę
Wyborczą” wskazało jako swój wybór 11,39% respondentów, natomiast „Rzeczpospolitą”
3,08%22, w drugim półroczu dzienniki osiągnęły kolejno 9,82% oraz 2,33%23.
Z przywołanych badań jednoznacznie wynika, że „Gazeta Wyborcza” ma
zdecydowanie więcej czytelników niż „Rzeczpospolita”. Druga z tych gazet wypada dosyć
blado, zwłaszcza, że ma być największym konkurentem Gazety Wyborczej na rynku
ogólnopolskich dzienników o profilu społeczno-politycznym. „Rzeczpospolitą” wyprzedzają
19

L. Koczanowicz, Post-postkomunizm a kulturowe wojny, [w:] Kultura po przejściach, osoby z przeszłością.
Polski dyskurs postzależnościowy – konteksty i perspektywy badawcze, pod. red. R. Nycza, Universitas, Kraków
2011, s. 27
20
Zob. R. Ziemkiewicz, Polactwo, Lublin 2004, w cał.
21
Zob. D. Skórczewski, op. cit., s. 6.
22
„Fakt” liderem czytelnictwa wśród dzienników, „Metro” traci, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/faktliderem-czytelnictwa-wsrod-dziennikow-metro-traci [dostęp 15.07.14].
23
„Fakt” najchętniej czytany w II półroczu 2013 roku, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/fakt-najchetniejczytany-w-ii-polroczu-2013-roku [dostęp 15.07.14].
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trzy gazety: „Super Express” (tabloid), „Metro” (darmowy dziennik) oraz „Przegląd
Sportowy” (dziennik o profilu sportowym).
Jest jednakże jeszcze jedna ważna statystyka, która wydaje się decydująca, jeżeli
chodzi o wybór obu dzienników jako materiału badawczego. Ważna jest nie tylko liczba
odbiorców danego medium, ale i siła jego oddziaływania na debatę publiczną. Jest to
oczywiście trudne do zbadania, jednak przyjmuje się, że miarą „opiniotwórczości” jest liczba
cytowań tekstów danego medium. Przyjmując taką zmienną zauważymy, że najbardziej
opiniotwórcza w Polsce jest prasa, pierwsze trzy miejsca zajmują kolejno: „Rzeczpospolita”,
„Gazeta Wyborcza” i „Wprost”. Warto przy tym zauważyć, że dzienniki na dwóch
pierwszych pozycjach znacząco wyprzedzają konkurencję24. Dopiero na czwartym miejscu
znajduje się medium telewizyjne (TVN 24), potem następne dwa miejsca ponownie należą do
prasy („Dziennik Gazeta Prawna” i „Newsweek”) i dopiero na siódmym miejscu pojawia się
pierwsze medium radiowe. Co ciekawe, w rankingu, który uwzględniał piętnaście najbardziej
opiniotwórczych mediów, nie znalazł się żaden z portali internetowych, które też są
uwzględniane przez Instytut Monitorowania Mediów. Internet pomimo ogromnego rozwoju
i grona odbiorców, ciężko wciąż uznawać za opiniotwórczy (najlepszy pod tym względem
jest portal www.onet.pl, który uzyskał wynik 592 cytowań w 2013 roku) – najmocniejszą
pozycję wciąż mają media tradycyjne posiadające również swoje wersje cyfrowe.
W dodatku, co warte odnotowania, obie gazety stoją na przeciwnych biegunach
ideologicznych, „Gazeta Wyborcza” identyfikowana jest generalne z lewicą,
a „Rzeczpospolita” z prawicą25. Jest to ważne z dwóch powodów: po pierwsze dzięki dużej
rozpiętości ideologicznej uzyskujemy szeroki przekrój światopoglądu w społeczeństwie. Po
drugie postkolonializm bywa zaprzęgany do wojny ideologicznej pomiędzy lewicą
i prawicą26, dlatego będzie to sposobnością do weryfikacji tezy, iż postkolonializm jest
domeną danego prądu. Wydaje się jednak, że jest to teza błędna i wynika z braku zrozumienia
24

http://www.instytut.com.pl/dla_mediow#/details/33c54e2edc7997ebd743693f0b1d43d7 [dostęp 18.07.14].
Taka kwalifikacja jest oczywiście sporym uproszczeniem, ponieważ oba kierunki są trudne do
jednoznacznego zdefiniowania. O ile w kwestii światopoglądowej można ogólnie określić prawicę jako prąd
odnoszący się do idei konserwatyzmu, a lewicę do idei postępu, to sprawa komplikuje się w kwestiach
gospodarczych. Powszechne mniemanie, iż socjalizm (lewica) i kapitalizm (prawica) się skompromitowały
doprowadziło do wyboru rozwiązania centrowego, czyli społecznej gospodarki rynkowej, i ten kierunek zdaje
się być dominujący w obydwu gazetach (z lekkimi odchyleniami). Należy też pamiętać o zasadzie pluralizmu,
dzięki której na łamach „Gazety Wyborczej” publikowały także osoby duchowne (np. abp Józef Życiński),
a w „Rzeczpospolitej” działacze społeczni (np. Piotr Ikonowicz), co dodatkowo dodaje niejednoznaczności
wspomnianym dziennikom.
26
Retoryka postkolonialna bywa często wykorzystywana do piętnowania tego, co uznawane jest za niesłuszne.
Niewprawieni z teorią postkolonialną publicyści wykorzystują jej narzędzia do udowodnienia postawionych tez,
nie rozumiejąc, że nawet coś negatywnego nie musi nosić znamion postkolonializmu. Przykładem takiej praktyki
jest tekst Krzysztofa Wołodźko „Ludzie systemu i postkolonializm” (http://niezalezna.pl/32888-ludzie-systemui-postkolonializm), w którym autor próbuje przypisać cechy postkolonialne szeroko pojętej lewicy, Platformie
Obywatelskiej oraz Romanowi Giertychowi, który zostając adwokatem Michała Tuska miał stać się
„człowiekiem systemu.” Dla uzasadnienia swoich tez przytacza cytat z profesor Ewy Thompson. Trzeba oddać
tutaj autorowi: część wyciągniętych przez niego wniosków jest słuszna, jednak teoria postkolonialna nie
sprowadza się tylko do jednego cytatu. Nie można na jego postawie formułować stwierdzenia, że podział
w Polsce przebiega na linii „system kontra antysystem.” Oczywiście ludzie wyzwoleni z postkolonializmu –
zdaniem autora – należą do obozu Prawa i Sprawiedliwości (co w tekście nie zostało jednoznacznie napisane,
jednak taki obraz wyłania się po lekturze całego tekstu; może też chodzić o ogół formacji politycznych mocno
odwołujących się do idei patriotyzmu), natomiast ich przeciwnicy mają być obarczeni piętnem postkolonializmu.
25
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teorii postkolonialnej – nie zakłada ona bowiem krytyki danych powszechnych idei
i przekonań, negatywnie jednak ocenia ich wypaczenia wynikające z okresu kolonizacji. I tak
odnoszenie się z szacunkiem do historii własnego kraju oraz obchodzenie świąt państwowych
jest zupełnie normalną praktyką, to uporczywa melancholia za dawno utraconą świetnością
kraju („sławie dawnej Rzeczpospolitej”) już posiada znamiona postkolonializmu.
Postkolonializm przejawia się najczęściej nie jako świadome zajmowanie stanowiska w danej
sprawie, można go raczej dostrzec w nieświadomych gestach, specyficznie konstruowanych
wypowiedziach – nie jest więc przejawem celowego działania, a odbiciem mentalności
danego człowieka. Racjonalność tezy o prawicowym bądź lewicowym postkolonializmie
dodatkowo podkreślają rozważania Billa Stanleya, który polskich badaczy odwołujących się
do teorii postkolonialnej dosyć jasno sytuuje na tych dwóch biegunach27.Warto więc
zweryfikować tę tezę w praktyce, badając teksty przedstawicieli obydwu kierunków
światopoglądowych.

Metodologia
Na podstawie przedstawionych przesłanek dokonałem wyboru dwóch najważniejszych
obecnie dzienników w Polsce jako mojego materiału badawczego. Jako, że obie gazety
wychodzą przez sześć dni w tygodniu, próbą badawczą jest dwanaście ich wydań, wybranych
losowo, po dwa wydania na jeden dzień. Na tej podstawie dokonano analizy ilościowej na
występowanie w obu dziennikach tekstów informacyjnych, publicystycznych oraz innych
materiałów (m.in. reklam, listów do redakcji, sprostowań, komunikatów). Następnie
dokonano analizy jakościowej publicystyki zawartej w dziennikach. Odrzucenie z analizy
jakościowej gatunków informacyjnych motywowane jest tym, iż z definicji powinny być one
wolne od znamion postkolonializmu (podobnie jak publikacje naukowe28). Ponadto
publicystyka zdaje się posiadać więcej cech podobnych do literatury, która jest głównym
materiałem badawczym postkolonializmu.
Na potrzeby pracy opracowałem analizę ilościową zawartości obu dzienników.
W „Gazecie Wyborczej” dominują gatunki informacyjne, zajmują one 51,8% powierzchni
gazety, co jest spójne z profilem dziennika (informacyjny, nie zaś opinii). 28,1% powierzchni
zajmują natomiast materiały z kategorii „inne”, a 20,1% publicystyka. Podział powierzchni
inaczej przedstawia się w czwartkowym wydaniu „Gazety Wyborczej”, w skład którego
wchodzi dodatek „Duży Format”, zawierający tylko publicystykę. Dodatek ten sprawia, że
dominują gatunki publicystyczne, zajmują one prawie połowę dziennika (49%). 26,3%
powierzchni to materiały „inne” i dopiero 24,7% to informacje.

27

Zob. B. Stanley, W poszukiwaniu autentyczności: kultura polska i natura teorii postkolonialnej,
[w:] „Praktyka Teoretyczna” nr 1(11)/2014, http://www.praktykateoretyczna.pl/czasopismo/w-poszukiwaniuautentycznosci/ [dostęp 23.06.14].
28
Zob. Skórczewski D., Teoria – literatura – dyskurs. Pejzaż postkolonialny, str. 386. Publikacje naukowe
powinny, podobnie jak gatunki informacyjne, przedstawiać obiektywnie rzeczywistość, unikając subiektywnych
odczuć (wymóg taki nie dotyczy publicystyki). Niestety w wielu przypadkach kryterium to nie jest przestrzegane
– co budzi uzasadnione obawy. Jest to niebezpieczne zwłaszcza w przypadku nauki, która w nowoczesnym
świecie uznawana jest powszechnie jako rzetelne źródło wiedzy.
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W przypadku dziennika „Rzeczpospolita” podział ten przedstawia się następująco:
prawie 3/5 powierzchni dziennika zajmują gatunki informacyjne (58,6%). 25,9% powierzchni
„Rzeczpospolitej” stanowią „inne” materiały, natomiast 15,5% publicystyka. Sobotnie
wydanie „Rzeczpospolitej” zawiera dodatek publicystyczny „Plus Minus”, co sprawia, że
dominującym gatunkiem dziennikarskim jest publicystyka (51,4%). Następnie informacje
stanowią 29,7% powierzchni gazety, a materiały „inne” 18,9%.
Teksty publicystyczne występujące w „Gazecie Wyborczej” oraz „Rzeczpospolitej”
zostały poddane analizie jakościowej. Zostały one zbadane pod kątem występowania w nich
znamion postkolonializmu. Kryteria tej oceny opracowano w oparciu o teksty prof. Ewy
Thompson: O naturze polskich resentymentów29 oraz Sarmatyzm i postkolonializm30,
w których wymienia ona typowe cechy postkolonializmu dla krajów tego regionu:
• resentyment przejawiający się pogardą do swojego narodu lub nienawiścią do innych
(a także połączenie obu tych uczuć), a także cierpiętnictwem, poczuciem „gorszości”,
zgody na bycie ofiarą, wyuczonej bezsilności;
• powtarzanie negatywnej wobec siebie narracji państw imperialnych;
• orientalizacja peryferii polegająca na braku uczestnictwa w kreowaniu własnego
wizerunku, czego wynikiem jest przeświadczenie w świecie, że np. Kopernik był
Niemcem, nie zaś Polakiem;
• poczucie bycia narodem drugorzędnym, potrzeba posiadania „światłego” hegemona
zastępczego, który wskazałby narodowi właściwą dla niego drogę;
• melancholia po dawno utraconym imperium, ciągłe wspominanie „sławnej
Rzeczpospolitej” czy „polskich kresów”.
Są to oczywiście najczęstsze znamiona postkolonializmu, które jednak ciężko w pełni
zamknąć w podobnych, ograniczonych kategoriach. Postkolonializm wymaga uważnej
lektury tekstów, praktyki i wyczucia, które pomagają w zauważeniu subtelnych znamion
doświadczenia kolonialnego. Indywidualne podejście do tekstów często demaskuje specyfikę
kolonialnego myślenia danego twórcy, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się wręcz
antykolonialne31. W przygotowaniu tych cech opierałem się na publikacjach Ewy Thompson
(która jest z pochodzenia Polką), odrzucając pomysł posiłkowania się innymi badaczami
postkolonialnymi: Saidem, Spivak czy Bhabha’y. Zabieg ten pozwolił mi stworzyć na
potrzeby tej analizy narzędzie zaadaptowane na grunt polski.

29

Zob. Thompson E., O kolonizacji Europy Środkowej, http://rebelya.pl/post/2497/ewa-thompson-o-kolonizacjieuropy-srodkowej, (dostęp 20.07.14)
30
Zob. Thompson E., Sarmatyzm i postkolonializm, http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/
193060,sarmatyzm-i-postkolonializm.html, [dostęp20.07.14].
31
Przykładem może być twórczość Andrzeja Stasiuka, którą analizuje Dariusz Skórczewski w podrozdziale
Środkowoeuropejski kompleks książki Teoria – literatura – dyskurs. Pejzaż postkolonialny. Stasiuk w swoich
utworach okazuje ostentacyjny sprzeciw wobec państw Zachodnich, rzekomo opowiadając się po stronie Europy
Środkowo-Wschodniej – co można uznać za przejaw walki z imperialistycznym dyskursem. Jednak wnikliwa
lektura sprawia, że dzieła Stasiuka tylko potwierdzają narzucane temu regionowi stereotypy, a także
przepełnione są poczuciem niższości i marginalizacji.
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Postkolonialna prasa?
Na pytanie o postkolonialny charakter prasy nie można odpowiedzieć jednoznacznie.
Po analizie 12 wydań, zarówno „Gazety Wyborczej”, jak i „Rzeczpospolitej” okazało się, że
w obu dziennikach pojawiały się artykuły przejawiające cechy postkolonializmu. Nie ma
jednak obecnie takiego miernika (i zapewne nie będzie), który pomógłby w określeniu, czy
możemy daną gazetę uznać za przesiąkniętą postkolonializmem. Co więcej, ciężko także
znaleźć podobne badania na innych dziennikach, z którymi można by zestawić zebrane tutaj
dane (szczegóły analizy przedstawia Tabela).
Tabela 1 Wyniki analizy ilościowo-jakościowej na 12 wydaniach „Gazety Wyborczej” i „Rzeczpospolitej”

Dziennik

Liczba tekstów

Teksty z cechami postkol.

% tekstów z cechami postkol.

Gazeta Wyborcza

175

24

13,71

Rzeczpospolita

168

21

12,5

Źródło: opracowanie własne.

Niestety, ze względu na brak wspomnianego systemu interpretacji liczb
przedstawionych w Tabeli 1, a także z powodu kontrowersji wokół stosowania teorii
postkolonialnej na gruncie polskim, należy być powściągliwym w wyciąganiu daleko idących
wniosków na podstawie tych danych. Wydaje się jednak, że można zaryzykować
stwierdzenie, że liczba tekstów, które przejawiały cechy postkolonialne jest mała. Dlaczego
tak jest?
Przede wszystkim zdawać sobie trzeba sprawę ze specyfiki publicystyki.
Najważniejszym materiałem badawczym postkolonializmu jest literatura, która pozwala na
długie rozważanie nad wybranymi kwestiami, przedstawianie wielu wątków, hipotez
i wątpliwości. W przypadku publicystyki występującej w dzienniku mamy teksty względnie
krótkie, poruszające często wąski wyrywek rzeczywistości, przez co trudniej wyciągać z nich
daleko idące wnioski. W analizie jakościowej pojawiają się dwa teksty Stefana
Bratkowskiego i dopiero po uwzględnieniu obu można ostrożnie wnioskować o ich cechach
postkolonialnych. Publicystyka w dodatku rzadko roztrząsa dogłębnie problemy jednostki,
a stara się wskazać jakieś optymalne rozwiązanie. Ponadto tematyka poruszana na łamach
prasy, w różnych gatunkach dziennikarskich, jest szeroka: od felietonu o gotowaniu, przez
recenzje filmowe, po artykuł publicystyczny na temat sytuacji międzynarodowej – niektóre
kwestie są bardziej „podatne” na ujawnienie mentalności postkolonialnej. Niemniej w obu
dziennikach takie przypadki miały miejsce.

Problematyczna arena międzynarodowa
Publicystyka traktująca o stosunkach międzynarodowych to temat szczególnie podatny
na bolączki postkolonializmu. Jego materia dotyczy przecież kwestii, która tak ważna jest dla
tych studiów – spotkanie różnych narodów o odmiennych historiach; polityków państw
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imperialnych, ale także tych podporządkowanych. Właśnie szczególnie w takiej konfrontacji
uwydatnia się dyskurs postkolonialny, ale także kompleksy niższości, marginalizacji, uczucie
braku możliwości reprezentowania własnego zdania na arenie międzynarodowej.
Jak wobec tego prezentuje się artykuł Kakofonia pawich piór, autorstwa Piotra
Kubalczyka? Przyjrzyjmy się najpierw jego treści: tekst dotyczy prezentów, które wręczają
sobie politycy podczas różnych wizyt dyplomatycznych. Obdarowywanie się symbolicznymi
przedmiotami jest tradycyjnym, ugruntowanym już od wieków elementem dyplomacji. Autor
publikacji przytacza słowa Ryszarda Żółtanieckiego, kierownika Akademii Dyplomatycznej
Collegium Civitas: „Tylko że wtedy były one cenniejsze niż dziś: złoto, jedwab, szlachetne
kamienie32”. Dzisiaj chodzi przede wszystkim o gest, symbolikę, ciekawy pomysł. Wszystko
oczywiście służy subtelnej komunikacji, marketingowi politycznemu, tworzeniu wizerunku
własnego kraju na arenie międzynarodowej.
Artykuł zawiera przykłady dyplomatycznych prezentów, nie tylko tych wręczanych
przez Polaków, ale także m.in. Amerykanów, Niemców, Białorusinów, Rosjan czy
Brytyjczyków. Autor analizuje i ocenia działania promocyjne polskich polityków na tle
poczynań innych narodów. Wylicza nasze błędy, dostrzegając też i dobre posunięcia, chociaż
tych pierwszych jest więcej. Tekst wydaje się obiektywny, rzetelnie opracowany, ciekawie
napisany. Ale co zobaczymy, gdy przepuścimy artykuł przez sito postkolonializmu?
Zastrzeżenia, i to poważne, budzi już sam lid. Czytamy w nim: „Bąk polski
i „Wiedźmin”, bursztynowy pendrive i torby z lnu, Chopin i „Katyń” – w dyplomacji
promujemy się od niechcenia i od Sasa do lasa. Jakbyśmy mieli za sobą promocyjne
maszynki – Chryslera, Real Madryt czy Targi Berlińskie – i nie musieli się naprawdę mocno
starać33”.Kubalczyk już w pierwszych zdaniach mocno wypowiada się na temat polskich
działań public relations. Jednak nie w samej krytyce jest problem, która jest naturalnym
elementem publicystyki, dlatego nie można mieć pretensji do autora o pierwsze zdanie
wskazujące na brak konsekwencji i spójnego pomysłu na prezenty. Wątpliwości budzi dalsza
część lidu, w której Kubalczyk sugeruje, że powinniśmy się bardziej starać w dyplomacji
międzynarodowej, ponieważ nie mamy w tym obszarze szczególnych atutów. Czy
rzeczywiście? I jeżeli tak, to dlaczego tak jest?
Gdy spojrzymy na polską gospodarkę, to z pewnością daleko nam jeszcze do takich
potęg jak Niemcy, Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone. Nie oznacza to jednak, że nie
istnieją w Polsce przedsiębiorstwa, które osiągnęły sukces – nie mówimy tutaj tylko o rynku
krajowym, ale także o europejskim oraz światowym. Najjaśniejszym przykładem będzie
spółka PKN Orlen, która wg raportu „CE Top 500” była w 2013 roku największym
przedsiębiorstwem w Europie Środkowej34, a także znalazła się w rankingu magazynu Forbes
2000 największych publicznych firm świata35 (w rankingu pojawiło się także siedem innych
polskich przedsiębiorstw). I wcale nie jest problemem, że to spółka państwowa. Oczywiście,
skuteczność tego „manewru” zależy już od wielu czynników, jednak zrezygnowanie z niego
32

P. Kubalczyk, Kakofonia pawich piór, „Rzeczpospolita”, 2013, nr 267, ss. P4-P5.
Ibidem.
34
Lista 500 największych firm Europy Środkowo-Wschodniej, http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/1044606.html,
[dostęp 7.07.14].
35
PKO BP najwyżej w rankingu największych firm świata, http://www.forbes.pl/najwieksze-polskie-firmy-wrankingu-forbesa-global-2000,artykuly,147188,1,1.html [dostęp 7.07.14].
33
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tylko utrwali (o ile nie spotęguje w czasie) wrażenie, że nie mamy „promocyjnych
maszynek”. To, że nie potrafimy po nie sięgnąć, skorzystać z nich, nie oznacza jeszcze, że
takich właśnie atutów nie posiadamy. W tym kontekście można wymienić również spółki
prywatne, jak na przykład Integer, największego producenta paczkomatów na świecie, który
wart jest już 15 mld zł i skutecznie podbija rynek Europejski, stanowiąc realną konkurencję
dla Amazona36. Oczywiście takich polskich przedsiębiorstw, które odniosły spektakularny,
finansowy sukces jest więcej (np. Zelmer, Asseco Poland).
Jak widać, na poziomie ekonomicznym „materiału”, który można wykorzystać do
kreowania pozytywnego wizerunku nie brakuje. Pojawia się jednak wątpliwość co do innych
kwestii – wszak firma, która swój sukces zawdzięcza sieci innowacyjnych paczkomatów nie
brzmi tak przekonująco jak Chrysler, produkujący eleganckie samochody. Pojawiają się dwa
pytania: co decyduje o tym, że dana branża będzie uznana za atrakcyjną oraz czy na pewno
można skazywać spółkę Integer na brak predyspozycji wizerunkowych?
Odpowiedź na pierwsze pytanie nie może być jednoznaczna, ponieważ na
atrakcyjność danej branży składa się bardzo wiele czynników. Gdy spojrzymy na
wspomnianą branżę producentów samochodów, to nasuną się prawdopodobnie następujące
skojarzenia: luksus, szybkość, ekskluzywność. Branża ta ma jedną, podstawową zaletę:
oferuje klientowi jakiś konkretny produkt. W przypadku rynku usług (w naszym wypadku
kurierskich), jest to sprawa nieco bardziej abstrakcyjna. Owa abstrakcyjność jest jednak
problemem tylko pozornym, a idealny przykład promowania się poprzez usługę daje sam
tekst Kakofonia pawich piór podając w lidzie Targi Berlińskie, które przecież skupione są
wokół usług turystycznych.
Branża samochodowa oraz usługi turystyczne wydają się budzić generalnie pozytywne
skojarzenia. Czy podobnie może być z usługami kurierskimi? Jeżeli wziąć pod uwagę to, że
w przypadku indywidualnych klientów przeważają zakupy przez Internet, które cieszą się
ogromną popularnością, więc ich pozytywny aspekt może też być kojarzony z samą
przesyłką. Wydaje się, że można też mówić o oczekiwaniu na zakupiony towar oraz
o pozytywnym uczuciu w momencie jego odbioru. Jak twierdzi Paweł Racis, dyrektor
handlowy UPS Polska: „Jak podaje m.in. Forrester, Datamonitor, Euromonitor, w USA oraz
Europie wzrost sprzedaży na rynku e-commerce prognozowany jest na poziomie 13-15 proc.
w ciągu najbliższych pięciu lat. „E-commerce Europe”, europejska organizacja zrzeszająca
sprzedawców internetowych, szacuje, że w roku 2012 obrót na rynku wyniósł ponad 305
miliardów euro w samej Unii Europejskiej, w porównaniu do 254 mld euro w 2011. Wzrost
e-commerce jest szczególnie wysoki w Europie Wschodniej, w samej Polsce przewiduje się
wzrost obrotów w tym sektorze na poziomie 25 – 30 proc37”. To oczywiście sprawia, że zyski
branży kurierskiej rosną, jej znaczenie również.
Przejdźmy wreszcie do odpowiedzi na drugie postawione pytanie, czyli czy spółce
Integer rzeczywiście brakuje predyspozycji wizerunkowych? Wydaje się, że w kontekście
coraz szybszego rozwoju branży kurierskiej, mocnej konkurencji, wystarczy sam fakt, że
firma osiągnęła sukces. Ponadto spółce tej można przypisać tak dziś cenioną cechę jak
36

Zob. K. Rybiński, Supermeni w kraju kafirów, „Do Rzeczy”, 2014, nr 25, s. 78.
P. Ozga, Firmy kurierskie w epoce 2.0, http://www.egospodarka.pl/104204,Firmy-kurierskie-w-epoce-20,2,20,2.html [dostęp 23.07.14].
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innowacyjność38, sama określa się jako „właściciel największej międzynarodowej sieci
innowacyjnych Paczkomatów (pod marką InPost)39”. Warto też pamiętać, że
przedsiębiorstwo ciągle prężnie się rozwija. Jeżeli więc UPS może być kojarzona jako solidna
amerykańska firma zajmująca się usługami kurierskimi, dlaczego spółka Integer nie może być
polskim znakiem jakości, sukcesu i profesjonalizmu w świecie? Tylko dlatego, że nie jest
Chryslerem40?
Wydaje się więc, że problem z kreowaniem wizerunku Polski nie polega na tym, że
nie posiadamy odpowiednich ku temu narzędzi, ale po prostu z nich nie korzystamy.
W prawdzie rzeczywiście ciężko porównywać „kaliber” Chryslera ze spółką Integer, jednak
stwierdzenie autora, iż nie stoją za nami „maszynki promocyjne” jest artykulacją raczej
pewnego poczucia niższości, niż obiektywną oceną polskiego potencjału. Zresztą narracja
z lidu wraca jeszcze w samym tekście: „Kiedy Brazylijczyk siedzi przed telewizorem i ogląda
reklamę Volkswagena, słysząc „VW – Das Auto", wie, że to ci sami Niemcy, którzy grają
w piłkę równie dobrze jak jego rodacy. My nie mamy za plecami globalnych, światowych
marek, choćby takich jak Niemcy – Mercedesa, Boscha, BASF, Deutsche Banku, światowej
rangi targów w Hanowerze, we Frankfurcie nad Menem czy Berlinie41”. Znamienne wydaje
się też przywołanie piłkarskiego aspektu, zwłaszcza w kontekście słabych wyników polskiej
reprezentacji właśnie w tym sporcie. Poprzez takie zestawienie można wręcz odnieść
wrażenie, że polska gospodarka jest tak słaba jak polska reprezentacja.
Jednakże autor zauważa też pewną znamienną rzecz: powinniśmy się bardziej od
innych starać w kontaktach międzynarodowych. Jednak niekoniecznie ze względu na brak
– jak twierdzi publicysta – rozpoznawalnych marek, ale w dużej mierze dlatego, że głos
polskich obywateli (polityków, przedsiębiorców, naukowców) bywa marginalizowany przez
imperialistyczny dyskurs państw Zachodu. Problem ze „słyszalnością” polskiego głosu na
arenie międzynarodowej nie jest więc tylko wynikiem naszych zdolności komunikacyjnych
czy przygotowywanej oferty. Jak zauważa Ewa Thompson: „Dlatego właśnie Kopernik stał
się uczonym niemieckim, Włodzimierz Spasowicz prawnikiem rosyjskim, kod „Enigmy”
został rozwiązany przez kryptografów brytyjskich, zaś klęska komunizmu rozpoczęła się
w Niemczech od obalenia muru berlińskiego w listopadzie 1989 roku. Wprawdzie Jan Hus
pozostał dysydentem czeskim, ale był to wyjątek. Gdy nie dało się wybitnych ludzi czy
ważnych wydarzeń umieścić w panteonie mocarstw zaborczych, wrzucano ich do worka
niepamięci. Tak się stało z polskimi prawnikami i pisarzami Średniowiecza – Stanisławem ze
Skarbimierza czy Pawłem Włodkowicem. O Marco Polo z Wenecji słyszeli wszyscy
Europejczycy, ale o tym, że był on Chorwatem z wyspy Korčula, bardzo niewielu. Zaś
porażka Ottomanów pod Wiedniem w roku 1683, autorstwa króla Jana Sobieskiego, została
zredukowana przez Austriaków do małej i trudnej do znalezienia tabliczki na murze jednej

38

Integer.pl Krajowym Liderem Innowacji i Rozwoju! http://www.inpost.pl/dla-prasy/informacjeprasowe/artykul/zobacz/integerpl-krajowym-liderem-innowacji-i-rozwoju.html, (dostęp 23.07.14).
39
http://www.integer.pl/biuroPrasowe/grupa_integerpl_wyniki_za_q1_2014,660.html, (dostęp 23.07.14).
40
W kontekście Chryslera warto zdawać sobie sprawę, że koncern ten został już całkowicie wykupiony przez
włoskiego Fiata. Chociaż jako przedsiębiorstwo od kilkunastu lat radzi sobie bardzo słabo, to wciąż żywy jest
wspaniały wizerunek tej marki.
41
P. Kubalczyk, op. cit.
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z wiedeńskich piwiarni42”. Do tego zestawu warto także dodać próby narzucenia określenia
„polskich obozów zagłady”. Zakładając nieuwzględnienie marginalizującego dyskursu
imperialnego, po lekturze tekstu Kakofonia pawich piór dojdziemy do wniosku, że w tym
aspekcie sami jesteśmy winni niepowodzeń, co tylko dodatkowo pogłębi poczucie niższości.
Autor oczywiście nie tylko piętnuje błędy w kreowaniu wizerunku Polski na świecie,
ale potrafi – jak sądzi – dostrzec także pozytywne aspekty. Wymienia sukces akcji polskiego
hydraulika oraz uznanie Mazur za najpiękniejszy region Europy. Przykłady te są jednak nieco
wątpliwe. Zaczynając od Mazur, chociaż należy uznać ich sukces w konkursie na 7 Cudów
Świata, który przyniósł temu regionowi pewien rozgłos, jednak nie można przeceniać tego
zwycięstwa: przede wszystkim był to konkurs polegający na głosowaniu przez Internet, który
jest medium specyficznym. Wyróżnienie dla Krainy Wielkich Jezior nie jest więc wynikiem
uznania jej przez turystów z całego świata za wyjątkowo piękną, a raczej mobilizacją polskich
internautów, czego zresztą nie krył sam ambasador Mazur43. Sukces w konkursie przyniósł
niewątpliwie pewien rozgłos Mazurom, jednak ciężko stwierdzić, że w światowej opinii jest
to najpiękniejszy region Europy (pomimo takiego właśnie oficjalnego miana). Druga sprawa
to kazus „polskiego hydraulika”, który często przywoływany jest jako spektakularna akcja
promocyjna w wykonaniu Polaków. Ma być on przykładem, że jednak potrafimy skutecznie
zarządzać własnym wizerunkiem. W tym wypadku wstrzemięźliwość w entuzjazmie jest
jednak bardziej złożona niż w przypadku Mazur, a przykład ten można interpretować
w perspektywie postkolonialnej. Warto w tym miejscu przypomnieć tło jakie towarzyszyło
„polskiemu hydraulikowi”. Po 1 maja 2004 roku, gdy Unia Europejska rozszerzyła się o nowe
państwa, rynek pracy otworzył się. To spowodowało dużą migrację zarobkową, głównie
z krajów Europy Środkowo-Wschodniej do bogatszych państw, co spotkało się ze
sprzeciwem części środowisk. „Polski hydraulik” stał się sloganem przeciwko „napływowi
taniej siły roboczej”. Hasło jednak zostało wykorzystane przez Polską Organizację
Turystyczną, stworzono plakat z hasłem „Zostaję w Polsce, przyjeżdżajcie licznie”, który
został zamieszczony na stronie internetowej Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej
w Paryżu. Akcja ta zniwelowała negatywne skutki, jakie mogły mieć wystąpienia francuskich
polityków (a także pochodzących z innych krajów europejskich) posługujących się hasłem
„polskiego hydraulika”.
Skąd wziął się sukces tej akcji? Została przeprowadzona spontanicznie, nie stały za
nią ogromne pieniądze. A jednak udało się, ponieważ zadziałała siła stereotypu: Polak często
widziany jest jako „złota rączka”. Ciężko więc powiedzieć, że „polski hydraulik” kreuje
wizerunek Polaków za granicą, raczej w dobry sposób zarządza tym, co zostało z góry
narzucone. To w końcu nadal powtarzanie narracji Zachodu, co prawda odwrócone na naszą
korzyść – stereotyp „złotej rączki” mógł zostać przecież zmieniony na „tanią siłę roboczą”.
Niestety jednak akcja ta nie przyczyniła się do realnej zmiany postrzegania Polaków
w Europie – wciąż „polski hydraulik” pozostaje synonimem taniej siły roboczej, zwłaszcza
w dyskursie politycznym. Wydaje się więc, że był to zaledwie jednostkowy sukces, mający
42

E. Thompson, O kolonizacji Europy Środkowej, http://rebelya.pl/post/2497/ewa-thompson-o-kolonizacjieuropy-srodkowej [dostęp 23.07.14].
43
J. Pałkiewicz, Mazury najpiękniejsze w Europie. http://mazurycudnatury.org/pl/ambasador/aktualno
sci/article/jacek-palkiewicz-mazury-najpiekniejsze-w-europie.html [dostęp 23.07.14].
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ograniczony wymiar. Była to raczej skuteczna akcja przeciwko retoryce stosowanej przez
niektórych polityków względem emigrantów. Ponadto pozytywny efekt „polskiego
hydraulika” nie był stały – dziś zachodni politycy przywołują ten slogan, który ma
wywoływać pejoratywne skojarzenia wobec emigrantów. Na koniec warto dodać, że
kontynuacją akcji była „polska pielęgniarka” promująca uzdrowiska w Polsce – tym razem
kampania nie powtórzyła takiego sukcesu, być może zabrakło świeżości pomysłu. Nie bez
znaczenia mogło być także to, że Polacy nie są kojarzeni z fachową służbą zdrowia. Mówiąc
o pozostawaniu w narracji Zachodu, która według powszechnej opinii wychodzi nam na
korzyść, jest promowanie się przy pomocy „polskiej wódki”. Łatwo wykorzystywać wysoko
procentowy alkohol jako swój najlepszy produkt eksportowy, jeżeli obywatele kraju
postrzegani są jako alkoholicy. Owszem, wiele marek wódek przynosi Polsce rozgłos, warto
się jednak zastanowić, czy jeżeli żywy jest jeszcze stereotyp Polaka-pijaka, korzystne jest ich
wykorzystywanie.
Wracając do samego tekstu Kubalczyka, zwraca on uwagę czytelnika, że można
przeprowadzić skuteczną akcję promocyjną bez wydawania ogromnych pieniędzy i podaje
przykład aplikacji, która pozwalała zlokalizować niemieckie jarmarki świąteczne. Podaje też
przykłady innych działań: zaangażowanie brytyjskich księżniczek w promocję królestwa
w Niemczech czy niemieckiej modelki Claudii Schiffer, która była twarzą kampanii w czasie
mundialu w RFN. W tym miejscu warto znów przywołać lid, który za dobry przykład
podawał marki ze Stanów Zjednoczonych, Hiszpanii oraz Niemiec (znów). Znamiennym się
wydaje, że w tekście brakuje jakichkolwiek pozytywnych przykładów z krajów Europy
Środkowo-Wschodniej oraz uporczywe zatrzymywanie się Kubalczyka na Niemczech, jakby
nie dostrzegając już żadnych godnych podziwu krajów na wschód od nich. Czasem
oczywiście wystąpią w artykule, generalnie jednak tylko po to, by zostać przedstawione jako
ten zły przykład.
Krytyka polskiej dyplomacji i kreowania wizerunku jest w wielu miejscach artykułu
słuszna. Uczciwa, konstruktywna krytyka jest bardzo cenna, jednak z tekstu Kubalczyka bije
często poczucie niższości, marginalizacji, braku możliwości w kreowaniu własnego
wizerunku. Na pierwszy rzut oka wydaje się być to rzetelna analiza, jednak po przepuszczeniu
jej przez filtr postkolonializmu można dostrzec w niej pokłady goryczy oraz kompleksów
niższości (w szczególności wobec Niemców). Autor Kakofonii pawich piór wprawdzie potrafi
dostrzec problemy, ale nie potrafi ich precyzyjnie zdiagnozować, ani zaproponować jasnych
rozwiązań.

Zapomniane teksty Mieczysława Smolarskiego
Ciekawym przykładem tekstu, który można interpretować w perspektywie
postkolonialnej, jest Do pracy by się szło44 Marka Oramusa. Warto na wstępie od razu
zaznaczyć: na podstawie tego artykułu nie można jednoznacznie stwierdzić, że autor
obarczony jest mentalnością postkolonialną, teza taka jest wręcz mało prawdopodobna.

44

Zob. M. Oramus, Do pracy by się szło, „Rzeczpospolita”, 2013, nr 103, ss. P12-P13.
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Niemniej optyka postkolonialna pozwala w Do pracy by się szło dostrzec wpływ dyskursu
imperialistycznego na wiedzę Polaków na temat ich własnej literatury.
Tekst Oramusa skupia się na zagadnieniu zatrudnienia w przyszłości w kontekście
zautomatyzowania przemysłu, wykorzystania robotów w usługach. Autor jest przekonany, że
nastąpi taki moment w historii świata, w którym pracować będzie zaledwie ułamek populacji
ludzkiej, ponieważ nie będzie podaży na miejsca pracy. Ta wizja skłania Oramusa do refleksji
nad społecznymi konsekwencjami takiego scenariusza.
By opisać to zagadnienie, publicysta odwołuje się do literatury science-fiction. Na
początek przywołuje polskich autorów: Zajdla i Lema. Po ich omówieniu, Oramus przechodzi
do utworu Aldousa Huxley’a – Nowego Wspaniałego Świata. W słynnej powieści na system
społeczny składają się kasty, które uwarunkowane są genetycznie (dana jednostka posiada
cechy w ramach jednej z kast) poprzez kontrolowanie urodzeń za pomocą tzw. systemu
Bokanowskiego. Armie klonów wykonują odpowiednią dla siebie pracę – można wręcz
uznać, że ludzie ci są swoistymi robotami – o określonych atrybutach oraz do wykonywania
określonej pracy. W dalszej części Do pracy by się szło publicysta przywołuje jeszcze inne
powieści zagranicznych twórców. Zatrzymajmy się jednak na Nowym Wspaniałym Świecie,
ponieważ w tym kontekście warto przytoczyć jeszcze dwa utwory: Miasto Światłości oraz
Podróż poślubną pana Hamiltona, oba autorstwa Mieczysława Smolarskiego45. Smolarski
w utworach tych przedstawia wizję świata, w którym istnieją potężne miasta, gdzie ludzie nie
muszą pracować, ponieważ otrzymują dobra za darmo, poznali tajemnicę nieśmiertelności,
panuje względne bezpieczeństwo. Jednakże taki ład społeczny ma też swoje negatywne
konsekwencje: ludzie nie wiedzą co zrobić ze swoim czasem wolnym, oddają się
namiętnościom, narkotykom, popadają w coraz większą apatię. Utwory przytoczone zostały
nie tylko ze względu na ich treść, która pasuje do artykułu Do pracy by się szło, ale z jeszcze
jednej przyczyny. Chodzi mianowicie o oskarżenie Aldousa Huxley’a przez Mieczysława
Smolarskiego o plagiat. Powieści Miasto Światłości oraz Podróż poślubna pana Hamiltona
zostały opublikowane kolejno w 1924 i 1928 roku, natomiast Nowy Wspaniały Świat w 1932
roku. Smolarski twierdził, że Huxley skopiował wiele pomysłów z jego dwóch książek,
wykorzystał pewne schematy i prognozy przedstawione przez Polaka. Sprawa ta jednak do
dzisiaj jest nierozstrzygnięta, swego czasu budziła wiele kontrowersji.
Co możemy dzisiaj powiedzieć o obu autorach i ich powieściach? Praca ta oczywiście
nie jest miejscem do rozstrzygania sporu rzekomego plagiatu, jednak raczej nie budzi
wątpliwości to, że Nowy Wspaniały Świat jest pozycją rozpoznawalną na całym świecie,
natomiast Miasto światłości oraz Podróż poślubna pana Hamiltona w zasadzie nie są znane
nawet w kraju nad Wisłą. Przeglądając biblioteki, z łatwością natkniemy się na powieść
Huxley’a, ze świecą natomiast szukać dzieł Smolarskiego. Powodów takiego stanu rzeczy
może być bardzo wiele. Sztuka ma to do siebie, że niektórych autorów wynosi na piedestał,
by innych strącić; jednych zapamięta, drugich spycha w otchłań niepamięci. Być może chodzi
o styl: wizje Smolarskiego wydawać się mogą obecnie nieco „staroświeckie”. Ale czy
zapomnieliśmy o dziele Raya Bradbury’ego451 stopni Fahrenheita, tylko dlatego, że część
jego przepowiedni można uznać za nietrafione? Nie, ponieważ powieści tych nie traktujemy
45

J. Stachowicz, Wizje przyszłości w polskiej międzywojennej literaturze SF. „Kultura i Historia”, nr 16/2009,
http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/1480#17 [dostęp 26.07.14].
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jako rozumianą literalnie wizję przyszłości, ale teksty wskazujące czyhające na ludzkość
zagrożenia (zakaz czytania książek wydaje się obecnie mało realny, jednak istota problemu
pozostaje, o czym świadczy dzisiejszy kryzys czytelnictwa).
Z pewnością na obecne miejsce Smolarskiego w literaturze złożyło się wiele
elementów. Z perspektywy postkolonialnej najbardziej istotny jest stosunek odbiorców
państw zachodnich do polskiej twórczości, a bywa on lekceważący. Wśród autorów literatury
polskiej XX wieku niewielu jest takich, którzy zyskali prawdziwe uznanie u światowego
odbiorcy (co nie znaczy, że ich w ogóle nie ma, przykładem jest np. Stanisław Lem).
O lekceważeniu polskich twórców świadczyć może zachowanie samego Huxley’a. Gdy
Smolarski wystosował do niego list otwarty, formułując zarzuty oraz argumenty przekonujące
o plagiacie dokonanym przez Huxley’a, ten nawet nie poczuł się w obowiązku odpowiedzieć
na oskarżenia (co niekiedy uważa się za dowód winy tego pisarza). Chociaż spór o plagiat
przyniósł pewien rozgłos Smolarskiemu, to jednak tylko chwilowy, by ostatecznie
doprowadzić do zapomnienia. Warto w tym miejscu dodać, że dzieła Smolarskiego były
tłumaczone na inne języki, więc zachodni odbiorcy nie mieli trudności w zetknięciu
z językiem polskim.
O ile można czuć pewien moralny sprzeciw wobec stosunku światowego odbiorcy do
polskiej literatury, to można go poniekąd zrozumieć. Sytuuje się on bowiem tożsamościowo
jako przedstawiciel Zachodu, może więc woleć faworyzować „swojego” zamiast „Innego” ze
Wschodu. Ponadto pamięć o Smolarskim mogła być niewygodna dla zwolenników Huxley’a,
ponieważ sprawa ta z pewnością nadszarpnęła wizerunek znanego pisarza. Niepokojący jest
jednak stosunek samych Polaków do twórczości rodaka, wszak także w Polsce Smolarski jest
autorem raczej mało znanym. To tylko pokazuje ogromną siłę dyskursu: skoro świat
zapomniał o danym twórcy, to świadczy, że był nieistotny (część dzieł chroni zapewne
obowiązek lektur szkolnych). I tak, mimo że przytoczone utwory Smolarskiego pasują do
tematyki poruszanej w omawianej publikacji, to nie znajdują one w niej swojego miejsca. Być
może, co chyba jest najbardziej prawdopodobne, Oramus nie znał tej pozycji; być może znał,
jednak uznał, że należy pozycję tę zwyczajnie ominąć, na rzecz bardziej rozpoznawalnego
Nowego Wspaniałego Świata.
Nie można jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, dlatego też nie sposób
przypisać autorowi ulegania mentalności postkolonialnej. Niemniej brak Smolarskiego
wydaje się symptomatyczny, szczególnie zaś z postkolonialnego punktu widzenia.

Kondycja polskich polityków
Kolejny tekst pochodzi z Rzeczpospolitej. Jest on na swój sposób wyjątkowy, ukazuje
bowiem ciekawą konstrukcję myślową, zdradzającą kompleks niższości, ale jest też ciekawy
ze względu na osobę autora. Artykuł Wielka sieć, za którą stoi wielka praca46, autorstwa
Elżbiety Bieńkowskiej, która pełniła wtedy obowiązki ministra rozwoju regionalnego, mówi
o staraniach i ciężkiej pracy, jaka została wykonana dla Polski. Tekst został napisany przez
czynną polityk, z zakresu jej obowiązków, można więc zakładać, że doskonale zna się na
46

Zob. E. Bieńkowska, Wielka sieć, za którą stoi wielka praca, „Rzeczpospolita”, 2013, nr 230, str. B9.
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tematyce, którą opisuje. Trzeba jednak przy tym pamiętać, że taki tekst to także świetne
działanie PR ze strony minister, która komunikuje społeczeństwu o swojej pracowitości
i korzyściach, jakie z tego płyną dla Polski. Takie publikacje są raczej starannie przemyślane:
unika się stwierdzeń mogących wywołać kompleksy, podkreśla sukcesy – tak, by wypaść jak
najlepiej. Całość rozbija się w zasadzie o zaledwie jedno stwierdzenie, które wyraża marzenie
Polaków dołączenia do grona cywilizowanych narodów, których częścią się nie czują. Reszta
tekstu nie zdradza cech postkolonializmu i w zasadzie nie potrzebna byłaby analiza
jakościowa, gdyby to pragnienie nie zostało zaakcentowane przez ważną polityk. Bieńkowska
w swoim artykule pisze mianowicie: „Mówiąc o funduszach europejskich, często podkreślam,
że dzięki nim Polska wykonuje bezprecedensowy skok cywilizacyjny, bo staje się
normalnym, europejskim krajem47”. Nie można twierdzić, że fundusze europejskie nie
przyczyniły się do szybszego rozwoju Polski, która mogła nadrobić zaległości względem
innych krajów europejskich. Niemniej zastosowana konstrukcja idzie już dużo dalej.
Gdybyśmy bowiem nie mieli dostępu do owych funduszy, nie bylibyśmy normalnym,
europejskim krajem? Inaczej mówiąc: bylibyśmy nienormalnym, nieeuropejskim państwem?
Owszem, bez pieniędzy, które Unia Europejska przekazała na rzecz Polski ciężko byłoby
mówić o skoku cywilizacyjnym, jednak środki te nie zapewniają tożsamościowej
przynależności do Europy.
Wcześniej, mogłoby się wydawać, już samo członkostwo w Unii Europejskiej
zapewniło nam zaszczytne miano państwa „normalnego i europejskiego”. Jednak i takie
spojrzenie nacechowane jest kompleksem niższości, ponieważ Unia Europejska jest pewnym
pomysłem politycznym, który jednak nie ma znaczenia w określaniu przynależności narodów
do danego kręgu cywilizacyjnego ani geograficznej pozycji na kontynencie. Nikt z pewnością
nie powie, że Szwajcaria czy Norwegia nie są krajami europejskimi, a przecież nie są
członkami UE. Łatwo można zrozumieć tęsknotę Polaków do uznania siebie za
pełnoprawnych Europejczyków. Trzeba jednak przy tym pamiętać, że ani członkostwo w Unii
Europejskiej, ani też modernizacja kraju nie są kluczowe – chociaż oczywiście oczekiwane
i pomocne – by wreszcie spełnić to marzenie. Ważne jest przezwyciężenie kompleksów, które
wciąż nie pozwalają nam uwierzyć w siebie. Do tego potrzebne jest zrozumienie skąd biorą
się te negatywne uczucia, by móc je opanować i przezwyciężyć.

Polska faszystowska?
Ideologie totalitarne przyczyniły się w XX wieku do ogromnych nieszczęść, w wyniku
których zginęło wiele milionów ludzi. Dlatego też w obecnych czasach dokładamy wszelkich
starań, aby nie powtórzył się koszmar poprzedniego wieku: taka jest jedna z idei Unii
Europejskiej, przed powrotem totalitaryzmów przestrzegają pisarze, dziennikarze i naukowcy,
w końcu dojrzała demokracja ma być tym buforem bezpieczeństwa. Polska konstytucja także
nie pozostawia miejsca dla totalitaryzmów: faszyzmu i komunizmu, których propagowanie
jest zakazane, nie mogą też istnieć partie polityczne o takich programach. Wydawać by się
mogło, że przy takich staraniach powrót zbrodniczych systemów do Europy jest niemożliwy.
47

Ibidem.
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Mimo to wciąż pozostaje niepokój, spoglądamy ciągle podejrzliwie w stronę Białorusi czy
Rosji, gdzie łamane są prawa człowieka; na świecie nadal istnieją komunistyczne państwa
totalitarne. Nie ufamy do końca procedurom ochronnym, rozumiejąc, że demokracja też nie
jest idealna – wszak Hitler został wybrany właśnie wolą większości. Dlatego też staramy się
być czujni i wyczuleni na wszelkie przejawy charakterystyczne dla zbrodniczego systemu.
Nie inaczej jest w Polsce, w której przed totalitaryzmami przestrzegają zarówno
publicyści prawicowi, jak i lewicowi. Stanisław Michalkiewicz pisał prowokacyjnie m.in.
o „chwilowo nieczynnym obozie zagłady w Oświęcimiu48”, redakcja „Gazety Wyborczej”
często zwraca uwagę na groźbę powrotu faszyzmu. Jednym z głosów, właśnie w „Gazecie
Wyborczej”, przestrzegającym przed widmem odrodzenia się w Polsce zbrodniczej ideologii,
jest Stefan Bratkowski. W badanej próbie 12 wydań wspomnianego dziennika znalazły się
dwa teksty tego autora alarmujące o zagrożeniu: A nie mówiłem49 – po zakłóceniu wykładu
profesora Zygmunta Baumana na Uniwersytecie Wrocławskim; Małe początki wielkiego zła50
z 16 listopada 2013, kiedy żywe mogły być jeszcze obrazy z Marszu Niepodległości
zorganizowanego przez Narodowców.
Zaczynając od A nie mówiłem, już sam tytuł mówi czytelnikowi, że zagrożenie
faszyzmem nie miało pojawić się w Polsce nagle, Stefan Bratkowski już wcześniej bowiem je
zauważył i zdiagnozował. Z tytułu można wyczuć też pewną, prawdopodobnie ponurą,
satysfakcję związaną z racją jaką miał mieć autor, który tak wcześnie dostrzegł przejawy
totalitaryzmu. W samym tekście zresztą przypomina, że był wyśmiewany za formułowane
ostrzeżenia jako przesadne i przedwczesne, ale jak sam twierdzi, takie właśnie miały być.
Bratkowski twierdzi, że polski faszyzm jest specyficzny, ponieważ w przeciwieństwie do
europejskiego, nie jest reakcją na problem z imigracją, ponieważ takowy nie istnieje.
A jednak i Polacy stworzyli własny faszyzm, chociaż nad przyczynami takiego stanu rzeczy
autor się nie rozwodzi, nie udziela czytelnikowi żadnych odpowiedzi na to pytanie. Zamiast
tego Bratkowski szybko wiąże ze sobą dwa – chociaż światopoglądowo zbliżone, ale jednak
odrębne – środowiska: narodowców oraz obóz Prawa i Sprawiedliwości. Określa przy tym
Kaczyńskiego mianem „Wodza”, które to sformułowanie często wykorzystywane jest
w publicystyce, będąc plastycznym odzwierciedleniem pewnych cech prezesa PiS. Jednak
użycie tego określenia w danym kontekście (faszyzmu) nasuwa skojarzenie Kaczyńskiego do
Mussoliniego albo Hitlera. Nie jest to bynajmniej przypadkowe zestawienie, Bratkowski
dobitnie taki obraz kreuje, dodając do „Wodza” obecnych na jego wiecu wyborczym
bojówkarzy „twardego wyglądu.” Ponadto w Małe początki wielkiego zła pisze: „Wódz już
grozi, że usunie swych przeciwników ze sceny politycznej „raz na zawsze”. Jego filozofia
polityczna, filozofia Carla Schmitta, nauczyciela, pardon, hitlerowców, uczy bowiem, że
polityka polega na stałym budzeniu i podtrzymywaniu konfliktu51”.
W dalszych akapitach A nie mówiłem autor, przywołując autorytety Montaigne’a oraz
Makiawela, zwraca uwagę na fakt, że społeczeństwa przez długie lata zniewolone, po
48
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wyzwoleniu się mają tendencję do szukania innego hegemona – zjawisko owej „dobrowolnej
niewoli” dostrzegane jest też przez teorię postkolonialną. Dodaje przy tym: „Nawet
poniektórzy moi młodsi koledzy po fachu robią pospiesznie, co mogą, by uwagę Makiawela
choć trochę potwierdzić. Nikt ich nie zmusza. Ot, moda, wypada okazać, jak znudził się im
rząd, zwyczajnie, w demokratycznym trybie ustanowiony. A jeszcze proeuropejski, wbrew
interesom PiS i Moskwy. Demokracją można się znudzić, ba, demokracja bywa nudna52”. Nie
można jednoznacznie powiedzieć, co dokładnie Bratkowski ma na myśli mówiąc o modzie na
okazywanie znudzenia rządem. Wydaje się jednak, że chodzi o krytykę czy nawet kontestację
danego rządu – co jednak nie jest jednoznaczne z odrzuceniem zasad demokratycznych, a co
sugeruje autor tekstu.
Dalej publicysta pisze: „Nie kuszę się rozważać, na ile dzisiejszy faszyzm młodych
„narodowców” bierze się z lekcji totalitaryzmu, chorobowo przeżutej w dość ulgowym,
polskim „realnym socjalizmie”, ani też nie będę się zastanawiał, dlaczego inteligentny
chłopak, kiedyś nawet i dowcipny pisarz fantasta, został na lata wulkanem agresji, zaś teraz –
Goebbelsem faszystów53”. Nietrudno domyślić się, że owym pisarzem jest Rafał
Ziemkiewicz, który od lat promuje myśl Narodowej Demokracji. Łatwo zrozumieć, że dla
Bratkowskiego prawicowy publicysta jest osobą nawet szkodliwą, jednak porównanie go do
Goebbelsa jest przesadą, ujawniającą pogardę54. Wreszcie publicysta przytacza pierwszy
konkret: według danych profesora Wnuka-Lipińskiego ¼ badanych wyraziłaby zgodę na
ustrój autorytarny. Niewątpliwie takie wyniki powinny skłaniać do refleksji nad przyczynami
takich postaw. Czy można w nich dostrzec bolączkę postkolonialną? Melancholia za wielkim
królestwem Polskim czy dyktaturą Piłsudskiego? Nie sposób w tym momencie rozsądzić, ale
przy analizie tych badań z pewnością należy pamiętać: autorytaryzm nie jest totalitaryzmem.
Wydaje się przy tym, że może istnieć pewna tendencja przekształcania się państwa
autorytarnego w totalitarne, dlatego badań tych nie można bagatelizować. Dalej uwaga
Bratkowskiego skupia się znów na Prawie i Sprawiedliwości, ponieważ jak twierdzi, jest to
partia nie przepadająca za zasadami demokracji, a przecież już raz została wybrana.
Wymienia grzech PiS: bezprawne aresztowanie chirurga dokonane na oczach opinii
publicznej. Nie ulega wątpliwości, że ówczesne działania ministra sprawiedliwości,
Zbigniewa Ziobro były kontrowersyjne – nie powinien stawiać się w roli sądu i orzekać
o winie, tym bardziej czynić z tego medialne widowisko. Rzecz jednak w tym, że podobne
praktyki stosuje Platforma Obywatelska, chociażby w sprawie tzw. „króla dopalaczy”, który
został zatrzymany 6 października 2010 roku, a „ustawa o dopalaczach” została przyjęta przez
sejm dopiero 8 października. Można uznać, że w drugim przypadku akcja była słuszna,
jednak państwo nie może działać na zasadzie takiego kryterium. To jest właśnie istota
zagrożenia faszyzmem – kiedy państwo kieruje się subiektywnym odczuciem słuszności
swoich działań, nie odwołując się do obiektywnego wyznacznika, jakim jest zgodność
z obowiązującym prawem.
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Ibidem.
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W dalszej części artykułu Bratkowski przywołuje ojca Tadeusza Rydzyka, oskarżając
go o antysemityzm. Zresztą za jego słowa dostaje się też, ponownie, Kaczyńskiemu. „Smaku
dodaje sprawie przyzwolony antysemityzm Rydzyka – jakby Kaczyński nie wiedział,
w czyim to interesie55”. Warto przy tym zauważyć, że Bratkowski zwraca się do duchownego
z nutką pogardy, mówiąc o nim per „Rydzyk”, unikając tytułowania go „ojcem”. Publicysta
stwierdza wreszcie, że Prawo i Sprawiedliwość nie jest opozycją (jak określa, nawet nie
ćwierćinteligencką), a zebrane wokół tej partii środowisko określa mianem sekty tworzącej
wokół siebie cywilizację kłamstwa. Można by jeszcze długo przytaczać kolejne fragmenty
tekstów Bratkowskiego. Analiza ta ma na celu przyjrzenie się im z perspektywy
postkolonialnej, niemniej poczyniony wstęp był niezbędny do zrozumienia omawianych
artykułów. Teksty te bowiem nie tylko ukazują gorliwość autora w tropieniu wszelkiego
rodzaju faszyzmu, ale – co dla nas najbardziej interesujące – ogromne pokłady resentymentu.
Uczucie resentymentu związane jest z wrażeniem marginalizacji i niższości, może się więc
wydawać, że nie dotyczy ono lewicowych elit, które wyzbyły się kultu przegranych powstań
czy mitu polskiego mesjanizmu. Jednak jak twierdzi Ewa Thompson, resentyment polskich
elit wiąże się z tym, iż stanowią one jedno społeczeństwo wraz z „moherowymi beretami”,
którymi gardzą56. U Bratkowskiego wyraźnie widać tę pogardę, w dodatku zauważyć można
potrzebę docenienia w oczach państw Zachodnich. W Małe początki wielkiego zła pisze:
„Cenię Donalda Tuska jako szanowanego w Europie męża stanu57”. Ważnym więc jest nie
skuteczność, zmysł polityczny do rozwiązywania spraw czy charakter umożliwiający twarde
negocjacje, ale właśnie działanie, które zapewni przychylne spojrzenie państw Zachodu.
Można też odnieść wrażenie, że autor omawianych tekstów zły jest na dziennikarzy, którzy
krytykują obecny rząd, nie tylko dlatego, że jego zdaniem jest on dobry oraz demokratycznie
wybrany. Platforma Obywatelska ma jeszcze jeden atut dla Bratkowskiego: proeuropejskość.
W kontekście poszukiwania akceptacji w oczach Zachodu pojawia się pytanie, czy poparcie
publicysty dla Unii Europejskiej związane jest tylko z wiarą w słuszność jej idei, czy może
więcej – jest ona upragnioną drogą do Europy, z której Polacy z powodu wielu lat
marginalizacji czują się wykluczeni? O takim uczuciu Bratkowskiego świadczy wojna
totalna, jaką prowadzi z PiS (przesadność tez formułowanych przez Bratkowskiego dostrzega
także sam Adam Michnik58), który, jak twierdzi Ewa Thompson, na arenie międzynarodowej
był graczem niewygodnym, twardo akcentującym swoje zdanie, starającym się podkreślić
polską podmiotowość59, co z pewnością nie byłoby w interesie innych państw europejskich60.

55

S. Bratkowski, A nie…, s.28.
Zob.
E.
Thompson,
Polski
nacjonalizm
jest
niezwykle
łagodny,
http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/206239,polski-nacjonalizm-jest-niezwykle-lagodny.html,
[dostęp 30.07.14].
57
S. Bratkowski, Małe…, s. 22.
58
A.
Michnik,
S.
Bratkowski,
Michnik
poleca:
Czarny
flamaster
Bratkowskiego,
http://wyborcza.pl/magazyn/1,127528,12236053,Adam_Michnik_poleca__Czarny_flamaster_Bratkowskiego.ht
ml [dostęp 31.07.14].
59
Zob. E. Thompson, W kolejce po aprobatę, http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/59821,wkolejce-po-aprobate.html [dostęp 31.07.14].
60
Pochlebne opinie Ewy Thompson idei, którymi kierowali się bracia Kaczyńscy w kreowaniu polityki
międzynarodowej nie oznaczają, że zyskali oni immunitet działający na zasadzie: krytykujesz PiS – to świadczy
o twojej mentalności postkolonialnej. Sama Thompson w tekście „W kolejce po aprobatę” zauważa błędy
56

61

Kwartalnik Internetowy „Komunikacja Społeczna” 2(10)/2014
www.komunikacjaspoleczna.edu.pl

Oprócz pokładów resentymentów, publicysta „Gazety Wyborczej” przypisuje polskiej
mentalności skłonność do faszyzmu, antysemityzmu i nacjonalizmu, co jest częstą narracją
w dyskursie imperialnym państw zachodnich na temat Polski. Bratkowski szczególną krytykę
kieruje w stronę Romana Dmowskiego61 i Narodowej Demokracji. Jej liderowi rzeczywiście
można przypisać wszystkie trzy ideologie: chwalił faszyzm i Mussoliniego jako największego
człowieka ówczesnej Europy, był twórcą myśli polskiego nacjonalizmu, krytycznie
wypowiadał się na temat Żydów. Trzeba przy tym podkreślić, że to wcale nie pozwala
zrównywać Dmowskiego z Hitlerem. Po pierwsze fascynacja faszyzmem wynikała z analizy
rzeczywistości: Dmowski zauważył, że państwa faszystowskie są świetnie zorganizowane
i dobrze się rozwijają (zresztą radykalizmy były wtedy „w modzie” w całej Europie). Po
drugie, polski antysemityzm wynikał z zastanej struktury społecznej, w której Żydzi
zajmowali najlepsze stanowiska, blokując tym awans społeczny Polakom. Nie jest to
oczywiście argument usprawiedliwiający dawnych Narodowców, ale pozwala zrozumieć ich
motywację i skomplikowane relacje kulturowe, co jest kluczowe. W Polsce nie było bowiem
mowy o antysemityzmie z powodu uznania wyższości naszego narodu i określenia Żydów
mianem podludzi, co miało miejsce w hitlerowskich Niemczech. Warto też przypomnieć jakie
rozwiązanie w sprawie Żydów proponował Dmowski: „Kwestia żydowska nigdy nie była
poważnie dyskutowana między Żydami a nieżydami. (...) Wobec tego wszakże, co się dziś
dzieje, wobec ujawniającego się gwałtownie znaczenia tej kwestii, które zresztą zawsze
miała, nie powinniśmy pozwolić ażeby otaczające ją mroki nadal trwały. Trzeba uznać, że
w wytwarzającym się obecnie położeniu ignorowanie tej kwestii czy ignorancja w niej jest
wprost niedopuszczalna u ludzi, którzy roszczą sobie jakąkolwiek pretensję do wyrokowania
w sprawach politycznych, do dawania innym wskazań62”. Co zaś się tyczy nacjonalizmu, jak
twierdzi Ewa Thompson, na tle innych narodów w Polsce ma on charakter łagodny63. Stąd też
ostrzeżenia Bratkowskiego przed polskim faszyzmem wydają się przesadzone, a także
szkodzące wizerunkowi Polski, gdyż pogłębiają istniejący stereotyp.
Nie wszystkie ostrzeżenia przed faszyzmem można uznać za postkolonialne,
zrozumiała jest też krytyka narodowców i organizowanego przez nich Marszu Niepodległości.
W analizowanym materiale z Gazety Wyborczej znalazły się m.in. takie artykuły jak:
Wkurzeni64 – wywiad z dr. Łukaszem Jurczyszynem, który krytycznie opisywał środowisko
narodowców, Dawid i Roman Narodowi65 – artykuł opisujący dwie głośne postaci ze
środowiska Narodowców, czy Strasz obywatelska66 – tekst wyśmiewający tłumaczenia
organizatorów Marszu Niepodległości z wynikłych wtedy zamieszek. Tym trzem
Kaczyńskich: brak przygotowanego przez nich planu związanego z polityką energetyczną czy ich sprzeciw
wobec nawet minimalnej odpłatności za opiekę medyczną.
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wymienionym publikacjom trudno jednak przypisać jakieś cechy postkolonialne, ponieważ
nie zawierają w sobie resentymentu przejawiającego się pogardą względem własnego narodu,
nie powtarzają krzywdzącej dla Polski opinii o typowo polskim nacjonalizmie (raczej opisują
krytycznie działania grupy osób, które są jednak obecnie marginesem – w sensie siły
przebicia – polskiego życia społecznego), przestrzegając przy tym przed podobnymi,
niebezpiecznymi ekscesami.
Doświadczenie totalitaryzmów w XX wieku było dla świata wstrząsem. Do dnia
dzisiejszego filozofowie zastanawiają się nad możliwością ich zaistnienia, wciąż jednak
odbijają się od muru niemożności zrozumienia tej niewątpliwej katastrofy. Przeciwdziałanie
totalitaryzmom stało się niestety niekiedy wygodnym sposobem na stygmatyzowanie swoich
przeciwników (politycznych, ideowych), poprzez etykietkowanie ich, np. mianem faszysty
czy antysemity (łatwe szafowanie takimi terminami, zwłaszcza w latach 90., w środowisku
Gazety Wyborczej zauważyła nawet Agata Bielik-Robson67, która związana jest generalnie
z lewicą). Co zaś się tyczy perspektywy postkolonialnej: w światowym dyskursie Polacy
postrzegani są jako skrajni szowiniści i nacjonaliści, chociaż w porównaniu z innymi
narodami cechy te wcale nie są u nas przesadnie wykształcone. Teksty Stefana Bratkowskiego
niestety powtarzają tę niekorzystną dla nas opinię, przesiąknięte są ponadto resentymentem,
przejawiającym się pogardą do środowisk identyfikujących się jako patriotyczne.

Wielość głosów w sprawie polskiej
Na łamach „Gazety Wyborczej” rozgorzała ciekawa debata w związku
z wypowiedziami dr. Jana Sowy na temat zaborów68. Twierdzi on m.in., że przyczyniły się
one do rozwoju i modernizacji Polski. Najciekawsze głosy w tej sprawie zostały
opublikowane przez „Gazetę Wyborczą”, oczywiście dobrane tak, by reprezentowały one
różne spojrzenia na tę kwestię. Debata zatytułowana została Samolubni sarmaci nie budowali
kolei69. Pojawiły się w niej głosy przepełnione resentymentem oraz poczuciem niższości, ale
z drugiej strony i te pozbawione tych cech. Można było się spodziewać, że w debacie
wystąpią różne opinie, niestety z publikacji nie jesteśmy w stanie dowiedzieć się, które
z głosów były dominujące. Artykuł jest także dodatkowo ciekawym materiałem badawczym:
jego bohaterami nie są konkretni zaproszeni do rozmowy goście (jak w przypadku wywiadu),
ale zwykli obywatele, dzięki czemu możemy też poznać nastroje, jakie panują
w społeczeństwie.
Zanim przejdziemy do samych wypowiedzi uczestników debaty, warto pochylić się
chwilę nad jej tytułem. Mimo, że prezentowane są w niej różne spojrzenia, tytuł
67
Zob. A. Bielik-Robson, Czy Ziemkiewicz zje Kaczyńskiego, rozmowę przepr. P. Bratkowski,
http://polska.newsweek.pl/czy-ziemkiewicz-zje-kaczynskiego,100583,1,1.html [dostęp 30.07.14]. W wywiadzie
Agata Bielik-Robson twierdzi przy tym, że to stygmatyzowanie przyczyniło się do obecnego powstania
faszyzmu. Jej zdaniem mamy obecnie do czynienia z przejawami tego zbrodniczego systemu, jednak lewicowym
publicystom brakuje retoryki do walki z nim, ponieważ ta „zużyła się” właśnie przez praktykę Gazety
Wyborczej z lat 90.
68
Zob.
J.
Sowa,
Polska
urojona,
rozmowę
przepr.
D.
Wodecka,
http://wyborcza.pl/magazyn/1,134728,14919359,Polska_urojona.html [dostęp 01.08.14].
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Zob. Samolubni Sarmaci nie budowali kolei, „Gazeta Wyborcza”, 2013, nr 267, s. 26.
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jednoznacznie wskazuje na ocenę polskiej szlachty, nawet jeśli zdanie potraktujemy jako
wypowiedź ironiczną. Przed analizą wypowiedzi warto także zapoznać się z najbardziej
dyskutowanymi tezami Jana Sowy, które zostały zresztą przypomniane w artykule.
Sprowadzają się one do następujących stwierdzeń: warcholstwo sarmatów doprowadziło do
upadku I RP, a zabory, pomimo gwałtu dokonanego na Polakach, przyniosły im
modernizację. Zacznijmy od sarmaty, którego w obronę bierze Ewa Thompson, określając go
jako człowieka, który „Pozwala on jednak żyć innym tak, jak tego chcą, zakładając, że tego
rodzaju tolerancja będzie odwzajemniona. Sarmatyzm nie jest zorientowany ani na podboje,
ani na podporządkowanie się cesarzowi, zamiast tego ceni republikanizm. Podłożem tego
rodzaju postaw jest akceptacja rzeczywistości ze wszystkimi jej niedostatkami oraz założenie,
że w ramach tej rzeczywistości pewne rzeczy są normalne i możliwe, a inne nienormalne
i niemożliwe70”. Badaczka zauważa przy tym, że obraz sarmatów jest w polskiej kulturze od
dłuższego czasu zohydzany. Twierdzi przy tym, że chociaż wśród sarmatów pojawiały się
negatywne cechy, jakie się im przypisuje, jednak był to margines, a ciągłe wyciąganie tych
przywar uznaje za eksponowanie własnych wad, co jest cechą postkolonialną71.Co zaś tyczy
się kwestii zaborów i modernizacji Polski, nie można z pewnością zaprzeczyć, że przez wiele
lat kolonizacji Polski, nie dokonano na jej terenie żadnych zmian. Jest to oczywiste, ale
podyktowane było interesem hegemonów, którzy chcą mieć jak najwięcej korzyści ze
skolonizowanego kraju. Kluczowe jest tutaj pytanie, czy gdyby nie było zaborów, Polacy
przeprowadziliby podobną (a może lepszą?) modernizację swojego państwa? Sowa zdaje się
wątpić w taką odpowiedź, zauważając, że działalność sarmatów wobec chłopów
przypominała relację pana i niewolnika, dlatego zaborców postrzega jako tych światłych
cywilizatorów, którzy mogą zaprowadzić na terenach zacofanych porządek.
W swoich sądach Jan Sowa nie jest odosobniony, a część z przywołanych wypowiedzi
zgadza się z jego tezami. Głosy te wypominają polskiej szlachcie przesadne skupianie się na
sobie, uważają niektóre konsekwencje zaborów za korzystne dla naszego kraju. Przywołana
jest także historia kanadyjskiego studenta polskiego pochodzenia, który dumny był ze swoich
chłopskich przodków, będąc przy tym negatywnie nastawiony do szlachty. Podobną zresztą
opinię miały mieć osoby pochodzące z Ukrainy na temat swojej dawnej warstwy wyższej.
Takie przykłady potwierdzałyby tezę o negatywnej narracji, która panuje na Zachodzie
względem państw Europy Środkowo-Wschodniej, w której powielane są stereotypy,
podkreślane wady, a przez to kreowany jest fałszywy obraz tej części świata. Skutkuje to
pogardą potomków względem przodków pochodzących z tego regionu. Padają także słowa
przeciwne przedstawionemu wyżej stanowisku, które niekiedy odwołują się do retoryki
postkolonialnej. Przywoływana jest Konstytucja 3 Maja, która miała być pierwszym krokiem
do modernizacji państwa, pojawiają się głosy, że zaborcy w wielu sprawach sprawili, że kraj
cofnął się w rozwoju.
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E. Thompson, Sarmatyzm i postkolonializm, http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/193060,
sarmatyzm-i-postkolonializm.html [dostęp 01.08.14].
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Zob. E. Thompson, Polski nacjonalizm jest niezwykle łagodny, rozmowę przepr. F. Memches,
http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/206239,polski-nacjonalizm-jest-niezwykle-lagodny.html
[dostęp 01.08.14].
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Najciekawsze jednak wypowiedzi dotyczą spojrzenia na III Rzeczpospolitą (do której
Sowa również się odniósł w wywiadzie). Można w nich dostrzec jak wydarzenia sprzed
kilkuset lat wpływają i kształtują postrzeganie Polaków przez samych siebie. Co ciekawe,
w przypadku mówienia o współczesności, przytoczone wypowiedzi są negatywne, brakuje
w nich konstruktywnej krytyki państwa polskiego, przesycone są uproszczonymi schematami
myślowymi, uderzającymi w naród polski, wydaje się wręcz, że poziom merytoryczny
dyskusji w tej części spadł. Można to zresztą zrozumieć – rzeczywistość, która nas dotyczy
będzie bardziej narażona na emocje niż debata na temat historii – chociaż ta również nie jest
od nich wolna. Jakie opinie można przeczytać o III RP? Osoba ukrywają się pod nickiem
„ANTROPOID” pisze: „A potem przychodzi rok 1989 i niepodległość, którą polactwo
urządza na starą modłę, wracając do przedrozbiorowego podziału na święte krowy i resztę,
z którą niech się dzieje, co chce – byle płaciła podatki na panów72”. W wypowiedzi tej widać
pogardę do swojego narodu („polactwo”), pretensję o nieumiejętność zagospodarowania
niepodległości, a także wyrzut względem sarmatyzmu (porównanie rzekomego dzisiejszego
wyzysku ze stanem przedrozbiorowym). Towarzyszy temu uczucie bycia ciągle pod czyjąś
nieuczciwą władzą. W innej wypowiedzi władza ustanowiona po Okrągłym Stole
przyrównywana jest do sarmatów, co oczywiście ma być obelgą. Patriotyzm dla obu
środowisk ma być miłością własną, nie zaś do ojczyzny. To skutkować ma marnotrawieniem
dorobku, niszczeniem polskiej infrastruktury na wielu polach, a także wyprzedażą polskiego
kapitału w zagraniczne ręce.
Oczywiście można nie zgadzać się z władzą, która kształtowała III RP oraz ją
krytykować. Problem nie zasadza się jednak na samym akcie krytyki, ale na emocjach, jakie
się z nim wiążą. Wydaje się, że wiele podobnych wypowiedzi jest podyktowanych poczuciem
marginalizacji, kompleksem niższości, bezradności – z racji niemożności zmieniania świata,
pozostaje tylko wykrzyczenie swoich pretensji. Brakuje przy tym entuzjazmu do
wprowadzania zmian, pozytywnej recepty na rozwiązanie problemów, dominuje beznadzieja.
Niestety, taka postawa bywa w pewien sposób „zaraźliwa”, dlatego powtarzanie tego typu
negatywnej narracji nie doprowadza do zwiększenia świadomości Polaków, uwrażliwienia ich
na omawiane problemy, a tylko utwierdza w przekonaniu, że nic nie są w stanie zrobić
z zastaną rzeczywistością. Pozostaje więc narzekanie, które zresztą często uważamy za naszą
cechę narodową. Inna z wypowiedzi w debacie zwraca uwagę m.in. na stwierdzenia Polaków,
że wywodzą się ze szlachty. Takie przeświadczenie jest dosyć dziwne, zwłaszcza
w kontekście wizerunku sarmatów, który przecież pełen jest wszelkiego rodzaju przywar,
ciekawa jest intencja przywołania takiej opinii przez autora wypowiedzi. Mianowicie,
przytoczone rzekome przeświadczenie Polaków o ich szlacheckim pochodzeniu służy mu do
gardzenia swoimi rodakami: jak wylicza (chociaż dane te nie mają żadnego naukowego
potwierdzenia) 9 na 10 pochodzi z nieoświeconego, rozpitego chłopstwa, a pozostała część to
owszem szlachta, ale zdecydowanie głupsza nawet od zachodniego chłopa. Równie ciekawe
jest stwierdzenie, że najbardziej światli mieszkańcy Europy Środkowo-Wschodniej to ci,
których zaborcą były Niemcy.
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65

Kwartalnik Internetowy „Komunikacja Społeczna” 2(10)/2014
www.komunikacjaspoleczna.edu.pl

Z wypowiedzi tej bije szereg cech postkolonialnych. Wspominana już wcześniej
pogarda do swojego narodu, uznanie Polaków jako po prostu gorszych od przedstawicieli
Zachodu, podziw dla niemieckiego kolonizatora. W dalszej części autor pozwala sobie
przytoczyć powody słabości naszych elit: wyjazd co bardziej wykształconych do stolic
zaborców, wymordowanie części przez Stalina oraz Hitlera, śmierć podczas powstania
warszawskiego. Podobnie ma być w polskim kościele, gdzie panują hierarchowie, których
miał wskazać Karol Wojtyła. Tych autor określa jako kretynów. Na koniec dodaje, że takiego
stanu rzeczy w polskim kościele nie jest w stanie zmienić żaden papież. Tutaj znów, podobnie
jak przy omawianych wyżej następstwach Okrągłego Stołu, dominuje brak wiary w zmianę
na lepsze. Ciężko też nie zgodzić się z pewnymi spostrzeżeniami, jak chociażby tymi, które
wskazywały godne potępienia praktyki kolonizatorów (mordowanie polskiej inteligencji).
Jednak, zamiast do rzeczowej analizy dzisiejszej rzeczywistości, służą one raczej do
ponownego samobiczowania.
Człowiek pod pseudonimem „APS” pisze: „Weźmy takie polskie poczucie wyższości
wobec Rosji: przecież rywalizację na wschodzie wygrała Moskwa. I choćby nie wiem jak PiS
się wytężał, teraz też tego nie zmienimy73”. I rzeczywiście, w Polsce istnieje pewna pogarda
wobec Rosji. Ewa Thompson uważa, że megalomania – owszem – jest wpisana w kulturę
sarmacką74, to w tym wypadku raczej ciężko o niej mówić. Powody poczucia wyższości
względem Rosji można wytłumaczyć dzięki perspektywie postkolonialnej. Zazwyczaj
kolonizatorem jest potężne imperium, które osiągnęło wysoki poziom w wielu dziedzinach,
może więc budzić podziw mniej rozwiniętego skolonizowanego. W przypadku Rosji było
inaczej: imperium to można oczywiście uznać za skuteczne w swojej ekspansji, w końcu
podbiło wiele terytoriów, jednak z drugiej strony w wielu aspektach ustępowało miejsca
krajom, które skolonizowało. W przeciwieństwie więc do zachodnich kolonizatorów, Rosja
nie miała znaczącej przewagi cywilizacyjnej, która utwierdziłaby skolonizowanych
w przekonaniu o ich niższości względem hegemona – co w następstwie przerodziło się
w zwykłą pogardę wobec tego imperium. Chociaż tej tezie przeczy wielu badaczy,
przywołując znaczące dokonania kultury rosyjskiej, faktem pozostaje jednak pogardliwy
stosunek Polaków do wschodnich sąsiadów.
Ostatnia z wypowiedzi przytoczonych w „Gazecie Wyborczej” brzmi: „Niechęć do
reform jest zakorzeniona w polskich genach. Przykład z sześciolatkami to tylko jeden
z wielu75”. Mentalność postkolonialną autora tego tekstu zdradza stwierdzenie o polskich
genach, które miałyby być przeszkodą we wprowadzaniu reform w Polsce. Tak naprawdę
pokazuje to bezradność oraz przekonanie o pewnym determinizmie, którego jako naród nie
jesteśmy w stanie przezwyciężyć. Opublikowana przez „Gazetę Wyborczą” debata jest
ważnym materiałem do analizy, ponieważ pozwala wypowiedzieć się także czytelnikom
dziennika. Niestety, obraz jaki z niej wynika jest niepokojący, zwłaszcza jeżeli chodzi
o wypowiedzi na temat III RP. Rodzi się oczywiście przy tym pytanie, w jakim stopniu
debata ta jest reprezentatywna dla polskiego społeczeństwa? Można odnieść wrażenie, że
tekst Jana Sowy sprowokował wiele wypowiedzi uderzających w naród polski. Czy można
73
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więc powiedzieć, że Polacy są szczególnie chłonni na negatywne wypowiedzi na własny
temat? Wydaje się niestety, że można zaryzykować odpowiedź twierdzącą.

Podsumowanie
Analiza publicystyki dwunastu losowo wybranych wydań „Gazety Wyborczej”
i „Rzeczpospolitej” z 2013 roku wykazała możliwość wskazania przejawów mentalności
postkolonialnej, zgodnych z tezami stawianymi przez Ewę Thompson. Nie każdy tekst je
zawierał: w „Gazecie Wyborczej” były to 24 teksty (13,71% całości), natomiast
w „Rzeczpospolitej” 21 tekstów (12,5% całości). Są to wielkości zbliżone, ciężko więc na tej
podstawie stwierdzić, że prawicowy dziennik w sensie ogólnym wypada lepiej w optyce
postkolonialnej od „Gazety Wyborczej”. Obie gazety przejawiają podobny poziom tekstów
obarczonych mentalnością postkolonialną. Publikacje te zdradzały różne objawy
postkolonialne. Pojawiły się prawie wszystkie cechy, wymieniane przez Ewę Thompson:
resentyment, pogarda do swojego narodu lub nienawiść do obcych, poczucie bycia gorszym,
uczucie braku uczestnictwa w światowym dyskursie, powtarzanie negatywnej wobec
własnego narodu narracji Zachodu, postrzeganie państw zachodnich jako oświeconych
i cywilizowanych w przeciwieństwie do krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Niemniej nie
cała „metodologia postkolonialna” znalazła swoje potwierdzenie w przeanalizowanych
tekstach. W zbadanych materiałach nie można stwierdzić przejawów melancholii i natrętnej
tęsknoty za dawno utraconym imperium.
Wśród wszystkich analizowanych tekstów te, które miałyby nosić ślady mentalności
postkolonialnej, stanowią znikomy procent. Dodatkowo, wspomniane na początku
wątpliwości, wynikające z aplikowania teorii postkolonialnej na gruncie polskim, skłaniają do
ostrożnego wyciągania wniosków. Konsekwentna analiza, wykorzystująca założone
narzędzia, pozwoliła określić częste cechy mentalności polskich publicystów, którzy w swojej
percepcji rzeczywistości, zwracając uwagę na polskie niedostatki i konieczność
dorównywania Zachodowi, wydają się formułować te argumenty jedynie po to, by
skrytykować osoby popierające inną opcję polityczną. Analiza pozwoliła również zwrócić
uwagę na wieloznaczność i ambiwalentność niektórych stwierdzeń. Metaforyczna forma
tekstów publicystycznych pozwala na konstruowanie niejednoznacznych wypowiedzi,
których głębsza analiza możliwa byłaby dopiero po zapoznaniu się z szerszą twórczością
danego autora. W tym wypadku ciekawe efekty mogłyby przynieść konsekwentne studia nad
tekstami publicystycznymi stanowiącymi serie autorskie. Teoria postkolonialna wydaje się
kuszącym narzędziem w analizie polskiej rzeczywistości, jednak stawiane wobec niej zarzuty,
w tym argument wykorzystywania postkolonializmu do wewnętrznej krytyki oponentów
politycznych, skłaniają raczej do poszukiwania mniej konfliktogennych metod analizy
dyskursu.
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Abstract
The Post-dependent Dimension of Media Discourse on the Example of Journalism in “Gazeta Wyborcza”
and “Rzeczpospolita”
The article is an attempt to apply the postcolonial theory to the media discourse study, including the controversy
of the theory itself transferred to the Polish ground, and keeping in mind that primarily this theory is applied for
literature research. The presented analysis is based on the adoption of post-colonialism with its fundamental
message, emancipation, and the treatment of journalistic genres as forms similar to the literature.
Keywords: postcolonialism, post-dipendent, media discourse
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