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WSTĘP

K

omunikowanie w procesie zmian to czwarta pozycja
publikowana w serii „WIEDZA – KOMUNIKACJA – DZIAŁANIE” wydawanej przez Instytut Dziennikarstwa, Mediów
i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwsza,
zatytułowana Metody badań medioznawczych i ich zastosowanie
(2018), stanowiła środowiskowy głos w dyskusji na temat krystalizacji metodologii medioznawczej. Drugi tom Dynamika przemian
w mediach (2019) był próbą odpowiedzi na nurtujące medioznawców pytania o możliwe scenariusze rozwoju i przyszłości rynku
mediów. W trzecim wydaniu – Komunikowanie interdyscyplinarne
(2020) podjęliśmy się dyskusji o mediach i komunikacji społecznej,
opisywanej oraz analizowanej z wielu różnych perspektyw naukowych i badawczych. W niniejszej książce prezentujemy artykuły
odnoszące się do istoty zachodzących w ostanim czasie gruntowych
zmian. Taki zakres problematyczny zaproponowany został Autorom jeszcze na wiele miesięcy przed stanem pandemii, kiedy nie
mogłyśmy mieć pojęcia, jak dalece okaże się on ważny, aktualny
i determinujący. Po półtora roku egzystencji w warunkach zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 namysł, obserwacje i wnioski stały się
klarowne, a naruszona niepokojem stabilność wróciła do równowagi.
Na strukturę książki składają się trzy powiązane ze sobą części.
Ich spoiwem jest tytułowa zmiana dokonująca się w wymiarze lokalnym, regionalnym i globalnym, implikująca przeobrażania zarówno w mediasferze, jak również w zakresie form komunikowania.
Pierwsze rozdziały, zawarte w części W długotrwałej perspektywie,
ukazują ją w czasie i w wielu różnych wymiarach. W otwierającym
tekście Teresa Sasińska-Klas wykazuje, w jakim stopniu i pod jakimi
względami zmianie ulega system społeczny oraz jakie dokonują się
w jego ramach modyfikacje, w sposób szczególny koncentrując się
na ukazaniu odmienności o charakterze instytucjonalnym i pozainstytucjonalnym. Pierwsza z nich opisana została także przez Pawła

8

Wstęp

Nowaka. Zaproponowane przez niego studium przypadku „pozwoliło
przedstawić aktualny stan rynku telewizji naziemnej w Polsce oraz
planowane dalsze kroki w tym obszarze. Natomiast analiza źródeł
zastanych umożliwiła krótki przegląd opinii medioznawców na temat
zmian w obrębie rynku naziemnej telewizji cyfrowej w minionych
latach”. Przykładem dokonującej się zmiany pozainstytucjonalnej
może być kurcząca się wrażliwość historyczna młodego pokolenia oraz
trywializacja przeszłości. Sławomir Doległo, pisząc o wandalizmie
pamięciowym, przekonuje, że nowe technologie stały się facylitatorem
intencjonalnych praktyk medialnych znieważających pamięć o ofiarach
nazistowskich zbrodni oraz uwłaczających ogólnie przyjętym normom
społecznym. Celowość medialnych działań perswazyjnych opisuje
w kolejnym rozdziale Paweł Płaneta, prezentując wyniki badań nad
antypolskim dyskursem propagandowym obecnym w białoruskich
mediach na początku XXI wieku. Celem przeprowadzonej przez niego
krytycznej analizy antypolskiego dyskursu w białoruskich mediach
jest wykazanie klasycznych technik propagandy.
Drugą część niniejszej książki Pandemia jako doświadczenie
społeczne rozpoczyna tekst Małgorzaty Boguni-Borowskiej i Anny
Sarzyńskiej zatytułowany Pandemia koronawirusa. Analiza dyskursu
naukowego i eksperckiego w polskich mediach. Ich głos w dyskusji jest
obecnie bardzo istotny, albowiem, jak zauważają Autorki, „w dużym
stopniu od zdefiniowania sytuacji, nadania jej określonych znaczeń
i dokonanej ostatecznie interpretacji zależą zachowania ludzi, ich
emocje, nastroje”. W pierwszym okresie trwania w Polsce pandemii
SARS-CoV-2, a zatem w czasie dużej niepewności oraz chaosu informacyjnego, wypowiedzi ekspertów kreowały wyobrażenia, opinie
i wpływały na podejmowane przez jednostki działania. Istotną rolę
odegrały w tym kontekście media oraz pracujący w nich dziennikarze.
Temat ten podjęty zostaje także w kolejnym rozdziale, autorstwa Dominiki Popielec. Celem jej tekstu było wskazanie katalogu wyzwań
i problemów pojawiających się w tym obszarze, przedstawionego
na podstawie analizy mediów branżowych, a konkretnie dwumiesięcznika „Press”. Tematyka roli dziennikarstwa w obliczu pandemii
oraz społeczna odpowiedzialność mediów w czasach infodemii
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nabrały szczególnego znaczenia, zwłaszcza w obliczu szerzących się
w przestrzeni nowych mediów teorii spiskowych. Anna Chudzik,
pisząc o pandemicznych mitach i teoriach spiskowych w memach
internetowych, podejmuje się opisu złożoności tematu, wskazując
na najistotniejsze elementy i charakterystyki zjawiska. Problematykę
pandemiczną podejmuje także Iwona Grodź w rozdziale zamykającym tę część publikacji, a zatytułowanym Środowisko artystyczne
wobec konieczności zmiany w komunikowaniu się z publicznością.
Ostatnią sekcję książki zatytułowano Pod wpływem ekspansji
technologii. Zawiera ona cztery teksty. W pierwszym z nich Sebastian
Misiuk opisuje zmianę stylu komunikowania medialnego na przykładzie informacji emitowanych w radio, w drugim Monika Wawer bada
zjawisko transformacji paradygmatu telewizji w kontekście zmian
w programowaniu, konkludując iż „wyniki analiz wskazują na silne
przywiązanie zarządzających polskimi mediami do tradycyjnej
linearnej ramówki, która wciąż stanowi główny punkt odniesienia
w produkcji i dystrybucji kontentu”. Kolejny – autorstwa Kingi
Adamczewskiej – traktuje o zmianie wzorców przepływu informacji
w mediach, wykorzystywanych współcześnie przez dziennikarzy
uczestniczących w procesie komunikowania politycznego. Ostatnie opracowanie drukowane w tym tomie, Diany Pietruch-Reizes
Zarządzanie informacją i wiedzą naukową w ramach europejskich
infrastruktur badawczych. Wybrane zagadnienia”, stanowi próbę
dokumentowania zmian wprowadzanych przez instytucje unijne.
Jak pisze Autorka, „infrastruktury badawcze odgrywają kluczową
rolę w komunikowaniu wiedzy i nowych technologii, wzmacniając
Europejską Przestrzeń Badawczą (ERA – European Research Area)
i wpływając na ekosystem badań i innowacji”. Wydaje się natomiast,
że kwestia zarządzania informacją, komunikowania wiedzy oraz
dostęp do nowych technologii stanowią główne przesłanki do przyśpieszenia zmian opisywanych w niniejszej publikacji.
Weronika Świerczyńska-Głownia
Agnieszka Hess
Maria Nowina Konopka
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Teresa Sasińska-Klas

MEDIA W CZASACH PŁYNNEJ PANDEMII
– PERSPEKTYWA SOCJOLOGICZNA

STRESZCZENIE

Media funkcjonujące w warunkach płynnej pandemii stają się coraz bardziej
znaczącym źródłem zmiany społecznej. Wywołują zmiany w komunikacji
międzyludzkiej. Przedmiotem analizy od strony socjologicznej jest to, w jaki
sposób media funkcjonujące od niedawna w specyficznych, sytuacyjnie
wymuszonych warunkach zagrożenia – z jednej strony – wywierają
wpływ i zarazem odzwierciedlają zmiany zachodzące w społeczeństwach,
wywołane sytuacją ryzyka, w jakiej znajdują się obywatele, a z drugiej
strony – jak społeczeństwa żyjące w warunkach rzeczywistego zagrożenia
występującego w wymiarze lokalnym, regionalnym, a także globalnym
wywierają wpływ na otoczenie medialne i zmieniają komunikację na niemal wszystkich jej poziomach.
Słowa kluczowe: media, zmiana społeczna, płynna nowoczesność,
mediatyzacja, pandemia
SUMMARY

Media in Times of Liquid Pandemic – Sociological Perspective
Media’s operating conditions throughout a liquid pandemic have become
an increasingly significant source of social change; interpersonal communication has been strongly influenced. The subject of the analysis from the
sociological point of view is the significance of the media, which recently
functioned in specific, situationally imposed conditions of threat. On the
one hand, media influence and reflect changes taking place in societies,
which were caused by a situation of threat to citizens. On the other hand,
media as a society living under the conditions of a real emergency occurring at the local, regional, and global level, influence the environment
and the changing communication at almost all levels
Keywords: media, social change, liquid modernity, mediatization,
pandemic
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Nowoczesność jest zasadniczo porządkiem
posttradycyjnym. Przekształcenie czasu i przestrzeni,
wraz z mechanizmami wykorzeniającymi,
odrywają życie społeczne od gotowych wzorów
i ustalonych praktyk.
Һ Anthony Giddens

M

edia w otaczającym nas świecie, dotkniętym w dotychczasowym rytmie działania przez globalnie rozprzestrzeniającą się od jesieni 2019 roku pandemię wywołaną przez
wirusa SARS-COV-2, posiadają coraz większe znaczenie, znacznie
większe niż miało to miejsce jeszcze w nieodległej przeszłości. Dotykająca nas – jako obywateli, a zarazem odbiorców mediów – pandemia dobitnie potwierdza, że media stały się bez cienia wątpliwości
– od niedawna – na skalę globalną pierwszą, niekwestionowaną
władzą w społeczeństwie. Informują nas o skali zagrożenia, doradzają obywatelom, co powinni robić, a jakich działań się wystrzegać
w warunkach otaczającego nas ryzyka, wskazują na pożądane kierunki działań, kształtują świadomość społeczną i są siłą napędową
zachodzących zmian społecznych. Sygnalizuje to wyraźnie, że rola
mediów w nowoczesnym/ponowoczesnym społeczeństwie w sposób
skokowy wzrosła (Castells 2013, s. 56), zwłaszcza zauważalne jest
to w ostatnich kilkunastu miesiącach w związku z gwałtownie rozprzestrzeniającą się pandemią i nic nie wskazuje na to, by w nieodległej
perspektywie czasowej proces ten uległ spowolnieniu czy zahamowaniu. To nie oznacza, że dotychczasowe aktywności inicjowane
przez media prezentowały zrównoważone, przewidywalne tempo
i kierunek działania. Tak nie było już od dość dawna, a dokładniej,
od momentu, gdy zaczęły powstawać media masowe, funkcjonujące
w szerokim zakresowo wymiarze, dynamicznie zmieniające rzeczywistość ze względu na poszerzający się zakres i siłę ich oddziaływania.
Ten proces nabierał szybkości, wręcz przyspieszenia, począwszy od lat
pięćdziesiątych XX wieku. Dokonywał się, przede wszystkim, pod
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silnym wpływem zmian w obrębie technologii informacyjno-komunikacyjnych wymagających od ich użytkowników dostosowywania
się do zmieniających się warunków otoczenia medialnego (McLuhan,
Powers 1989, s. 133).
A z czym mamy do czynienia obecnie, na początku trzeciej dekady
XXI wieku, gdy nasze życie w warunkach płynnej pandemii zmienia
się tak szybko, że z trudem nadążamy za gwałtownie postępującymi
zmianami, a – z drugiej strony – obserwujemy odwrotny trend: proces wyhamowywania, zwłaszcza aktywności społecznej, ze względu
na rosnące ryzyko biologiczne związane z pandemią, uświadamiające
każdemu obywatelowi, że żyjemy w społeczeństwie ryzyka i doświadczamy go potencjalnie, jak i realnie niemal każdego dnia?
Spróbujmy przyjrzeć się od strony socjologicznej, w jaki sposób
media funkcjonujące od niedawna w specyficznych, sytuacyjnie
wymuszonych warunkach zagrożenia – z jednej strony – wywierają
wpływ i zarazem odzwierciedlają zmiany zachodzące w społeczeństwach, wywołane sytuacją ryzyka, w jakiej znajdują się obywatele, a z drugiej strony – jak społeczeństwa żyjące w warunkach
rzeczywistego zagrożenia występującego w wymiarze lokalnym,
regionalnym, a także globalnym wywierają wpływ na otoczenie
medialne i zmieniają komunikację na niemal wszystkich jej poziomach. Ta zależność wzajemna wydaje się istotnym wyzwaniem dla
każdego obywatela, zarazem użytkownika mediów poszukującego
dziś w treściach informacji przekazywanych do odbiorców jakiegoś
drogowskazu dotyczącego tego, co robić, a czego nie robić w sytuacji
pandemicznej – gdy nie sposób się odwołać do jakichś sprawdzonych
doświadczeń, wypracowanych schematów i wzorców z przeszłości,
które mogłyby być obecnie chociaż częściowo pomocne. Tak jednak
nie jest w aktualnej sytuacji i obserwujemy, jak na takiej delikatnej
tkance, jaką jest społeczeństwo, dokonuje się proces zmiany społecznej i – równolegle – zmiany komunikacyjnej.
Obserwowany na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat proces dynamicznego rozwoju nowych technologii informacyjnych
i komunikacyjnych wywołuje wielorakie następstwa, zarówno jeśli
idzie o dostęp przeciętnego odbiorcy do technologii, jak i w istotny
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sposób zmienia formy komunikacyjne, w które wchodzą odbiorcy/użytkownicy medialni w procesie interakcji. Dokonujące się
zmiany wynikają z szerokiej dostępności i łatwości korzystania
z nowych technologii oraz coraz bardziej odczuwalnych niższych
kosztów wynikających z prawa dostępu do nich.To wszystko wywołuje w konsekwencji – a proces ten toczy się w dalszym ciągu
i z naszym mniej lub bardziej aktywnym udziałem – głęboką
i nieodwracalną zmianę architektury środowiska medialnego.
Zmienili się, i to w sposób znaczący, nie tylko nadawcy, ale – przede
wszystkim – odbiorcy mediów, coraz częściej określani jako użytkownicy, korzystający z coraz bogatszej oferty medialnej dostępnej
w zmieniającym się – równolegle z nimi – środowisku cyfrowym.
I tę kategorię społeczną należy wziąć aktualnie pod szczególnie
uważną lupę badawczą. Na czym polega ta zmiana? – spróbujmy
odpowiedzieć na to pytanie.
Media współcześnie – jako kanały komunikacji – funkcjonują
w szerokim, coraz wyraźniej odczuwanym globalnym zakresie i zachowują się bardzo dynamicznie, pełniąc rolę aktywnego aktora zmieniającego rzeczywistość, ponadto, głęboko modyfikują dotychczasową
komunikację międzyludzką i zmieniają jej zasady, co w konsekwencji
pogłębia zmiany zachodzące w płaszczyźnie społecznej, kulturowej
i politycznej. Obywatele żyją obecnie w społeczeństwach medialnie
„nasyconych” (co nie znaczy, że w społeczeństwach zamożnych) i media
poprzez tę częściowo przez nie wywoływaną dynamikę przeobrażają
społeczeństwa dotychczas stabilne, funkcjonujące w większym stopniu tradycyjnie – w społeczeństwa medialne, których istotą staje się
aktywny proces mediatyzacyjny (Celiński 2018, s. 67 i nast.). Oznacza
to permanentną obecność czynników zmiany, dynamikę społeczną,
czyli takie sytuacje, które pozwalają badaczom zajmującym się zmianą
w szeroko pojmowanym wymiarze społecznym stwierdzić, że mówimy o otwartym procesie, znajdującym się w stadium kontynuacji,
a nie o „stanie” społeczeństwa x ujmowanym statycznie. Co rozumiemy przez proces mediatyzacji? Zdaniem niemieckiego badacza
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komunikowania Friedricha Krotza, mediatyzacja oznacza „pewien
zespół procesów wynikających ze zmian zarówno w samych mediach,
jak i zmian społecznych oraz kulturowych” (Krotz 2007, s. 89).
Obserwowany dynamicznie się realizujący proces zmiany kieruje uwagę badawczą przedstawicieli nauk społecznych, w tym
badaczy komunikowania, socjologów, antropologów kulturowych,
analityków sfery publicznej, doradców politycznych i medialnych,
na permanentne obserwowanie i analizowanie roli mediów oraz
z tym związanej, pogłębiającej się zmediatyzowanej komunikacji,
jaka w tak zakreślonym wymiarze coraz bardziej pogłębiającej się
transformacji społecznej się dokonuje (Dobek-Ostrowska 2007,
s. 142–155). Procesy mediatyzacji – co łatwo dostrzegamy i co się
wyraźnie się podkreśla w literaturze przedmiotu – wpływają obecnie na większość obszarów życia społecznego obywateli żyjących
w warunkach – jak to określa wybitny socjolog Zygmunt Bauman
– płynnej nowoczesności (Bauman 2006, s. 7, 14, 15). A w takiej
płynnej rzeczywistości żyjemy obecnie.
Jakie zadania stawiają sobie aktualnie rozwijane teorie komunikowania odwołujące się do procesu mediatyzacji? Najczęściej
zauważamy, że badacze próbują zdiagnozować osobliwość tego
procesu, jego cechy charakterystyczne, elementy wewnętrznej dynamiki, a następnie zmierzają do osadzenia obserwowanych zmian
i ich specyfiki w dotychczas wypracowanym porządku teoretycznej
analizy (Sasińska-Klas 2014, s. 166–167). Można stwierdzić, że to właśnie w takiej fazie znajdują się aktualnie prowadzone studia nad
procesami zmian dokonujących się pod wpływem mediów, szerzej:
mediatyzacją sfery publicznej, zmianą w obszarze życia społecznego.
Badacze próbują wskazać, jakie konsekwencje będzie niósł rozwój
nowych nowych mediów (Levinson 2007, s. 45 i nast.) i komunikacji
dla kształtowania ludzkiej tożsamości, kultury i form wzajemnego
współżycia (Timofiejewa 2012, s. 40 i nast.). Czyli znajdujemy się
w dalszym ciągu w niezbyt zaawansowanym stadium rozważań dotyczących docelowych skutków mediatyzacji procesu komunikacji
w warunkach zmieniającego się na naszych oczach, płynnego w swoim charakterze społeczeństwa. Inspiracje teoretyczne, pozwalające
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na pełniejsze zrozumienie istoty dokonującego się procesu zmian
społecznych pozostających pod znaczącym oddziaływaniem mediów,
są wysoce pożądane. Wyraźnie można zauważyć, jak szeroko jest
otwarte pole dla nowych badawczych oraz teoretycznych podejść
i przyszłych nowych ustaleń w tym zakresie.

ZMIANA SPOŁECZNA W WARUNK ACH
PŁYNNEJ NOWOCZESNOŚCI

Trudno jest precyzyjnie zdefiniować zmianę społeczną, bowiem
dostrzegamy, że wszystko w jakiś sensie ciągle się zmienia. Zazwyczaj jesteśmy skłonni przyjmować, że w społeczeństwie występują
pewne elementy stałe, mające cechy trwałe, powtarzalne, „takie same”,
pomimo upływu czasu. Aby stwierdzić, że dokonała się zmiana
w jakimś wymiarze, należy wskazać na zaistniałe przekształcenia
przedmiotu czy sytuacji w jakimś przedziale czasu. W przypadku
zmian dokonujących się w społeczeństwie chodzi o wykazanie tego,
w jakim stopniu i pod jakimi względami system ulega zmianie, czyli
jakie modyfikacje dokonują się w danym okresie czasu w obrębie
społeczeństwa. Chodzi tu o zmiany o charakterze instytucjonalnym,
jak i – co bardzo istotne, ale zarazem trudniejsze do zarejestrowania
i rzetelnego opisu – pozainstytucjonalnym, np. jak zmieniają się
pod wpływem jakichś istotnych okoliczności zachowania społeczne
obywateli, przeobraża się dotychczas obowiązujący system wartości,
tworzą się nowe postawy itp. Chodzi o to, by przedstawić, co uległo
zmianie w stosunku do okresu poprzedzającego zachodzącą modyfikację i jak ją można mierzyć, aby móc przekonująco wykazać,
że zmiana w jakimś zakresie się dokonała. Nie jest to zadanie łatwe
do realizacji, bowiem wymaga wypracowania nowych wskaźników
umożliwiających rejestrację zachodzącej zmiany.
W analizie procesów dotyczących zmiany nie można jednak pominąć tego, że współczesny świat nie odrywa się całkowicie od przeszłości. Zauważamy bowiem, że zachowuje ciągłość z przeszłością,
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choć zmienia ją i nadaje jej nowy kształt i wymiar. Jeśli weźmiemy
pod uwagę trwałość i obecność systemów normatywnych w życiu
społecznym, to nie możemy nie zauważyć zmian, jakim one podlegają
w czasie i w życiu obywateli. Dotyczy to zarówno prawa, jak i religii, zwyczaju i moralności. Na przykład chrześcijaństwo nawiązuje
do idei powstałych ponad dwa tysiące lat temu i to przekonuje o jego
trwałości. Niemniej te idee, jak i praktyka dotycząca ich realizacji,
np. w wymiarze religijnym, napotykają wyzwania, które nie mają odniesienia do przeszłości, a są kontekstowo osadzone w teraźniejszości,
nabierają nowego znaczenia, innej wyrazistości, podlegają redefinicji
nie w zakresie ogólnych założeń idei, ale praktyki – a określając
to precyzyjniej: wymagają nowej operacjonalizacji, dotyczącej historycznie, trwale osadzonej idei, w ograniczonym stopniu przystającej
do życia w warunkach nowoczesnego społeczeństwa.
Najnowsze doświadczenia obserwowane w przestrzeni publicznej w Polsce od jesieni 2020 roku, związane z utrzymującą się falą
protestów społecznych spowodowanych zaostrzeniem prawa kobiet
do legalnej aborcji – zakazującego jej przeprowadzenia w warunkach
zdiagnozowanej wady embriopatologicznej płodu (chodzi o wyrok
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22.10.2020 r.1 i publikację uzasadnienia wydanego orzeczenia z dnia 27.01.2021 r.) – wyraźnie wskazują
na dokonujące się zmiany w świadomości społecznej, zwłaszcza
młodego pokolenia, w zakresie praktyki dotyczącej dotychczas stosowanych norm moralnych, prawnych i religijnych.
Reakcje instytucji odpowiedzialnych za dotychczasowe stosowanie norm w tym zakresie pokazują, że zmagają się one z nowym
wyzwaniem świadomościowym demonstrowanym przez młode
pokolenia Polek i Polaków i te reakcje przybierają konfrontacyjny,
agresywny w artykulacji i formach publicznego wyrażania niezadowolenia społecznego charakter. Jest to – bez wątpienia – głęboka
zmiana świadomościowa, którą obserwujemy w społeczeństwie
polskim; i wyraźnie można zauważyć, jak trudna jest do uznania
1

Wyrok TK o sygnaturze K1/20 uznający za niekonstytucyjny przepis dopuszczający
aborcję w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego
upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.
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przez formalnych reprezentantów instytucji odpowiedzialnych za dotychczas praktykowany sposób przestrzegania norm społecznych.
Czy to, co dzieje się w Polsce od jesieni 2020 roku, to tylko chwilowy
wybuch niezadowolenia społecznego, czy jest to jednak głębsza zmiana, która przyniesie trwałe skutki? – czas pokaże. Niemniej należy
mieć na uwadze siłę i wyrazistość tego „krzyku” społecznego o głęboko modernizacyjnym podłożu, który daje o sobie znać w różnych
formach jego publicznej artykulacji i aktywnie angażuje wszystkie
media w jego nagłośnienie w przestrzeni publicznej. Komunikacja
niezadowolenia społecznego zmienia się na naszych oczach i jesteśmy
jej regularnym obserwatorem.
Zauważyć należy, że większość instytucji funkcjonujących
we współczesnych społeczeństwach, także w naszym kraju, zmienia
się w znacznie szybszym tempie, niż to ma miejsce w odniesieniu
do instytucji tradycyjnych. A zatem obserwujemy – równolegle –
we współczesnych społeczeństwach zarówno ciągłość, jak i zmianę,
przy czym coraz częściej zauważamy, że dotychczasowa ciągłość
na przykład w wymiarze normatywnym podlega zmianom podejmowanym pod wpływem różnorakich wyzwań współczesności
(Celiński 2013, s. 50 i nast.). I z taką zmianą mamy do czynienia
obecnie i to nie tylko w naszym kraju.
Podobny w przebiegu mechanizm, choć zmierzający do zasadniczo odmiennych skutków społecznych, przejawił się ostatnio
w fali radykalnych protestów w USA (6 stycznia 2021 r.) w związku
z dochodzącym do głosu i demonstrowanym niezadowoleniem
sympatyków partii republikańskiej z wyniku wyborczego, osadzonym
na podłożu rasowym i kulturowo w przeszłości. Chodzi tu o atak
na budynek Kapitolu w Waszyngtonie przeprowadzony pod historycznymi sztandarami Konfederacji, nawiązujący do tradycji
i doświadczeń walki na podłożu rasowym, a obecnie zmierzający
do przywrócenia w przestrzeni publicznej znaczenia i symboliki
dawnych historycznych form dyskryminacji społecznej i kulturowej.
Media pokazały całemu światu ostrość tego problemu, uwidaczniającą się w myśleniu i demonstrowanym poparciu przez część
sympatyków partii republikańskiej odnośnie do tego, jaką rolę może
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pełnić przeszłość: być wskazówką dla przyszłości, drogą do modernizacji społecznej czy zagrożeniem społecznym osadzonym w doświadczeniu historycznym społeczeństwa amerykańskiego? Debata
publiczna na ten temat w dalszym ciągu toczy się w społeczeństwie
amerykańskim i trudno przewidzieć, jaki docelowo osiągnie rezultat.
Media zaangażowały się aktywnie w debatę publiczną i stymulują
potrzebę kontynuowania pogłębionej refleksji nad ciągłością i zmianą
zachodzącą w wielokulturowym i multirasowym społeczeństwie
amerykańskim i ich skutkami społecznymi w procesie budowania
tożsamości społeczeństwa amerykańskiego.

CZYNNIKI ZMIANY SPOŁECZNEJ

Od dłuższego czasu badacze w naukach społecznych próbują wypracować taki model teoretyczny dotyczący zmiany społecznej, który
wyjaśniałby przekonująco, w czym wyraża się jej istota i natura. Nie
jest to łatwe zadanie i dotychczasowe ustalenia w tym zakresie, zarówno badawcze, jak i teoretyczne, nie są w pełni satysfakcjonujące.
Co się składa na ten stan rzeczy? W rzeczywistości nie istnieje i nie
występuje jeden czynnik prowadzący do zmiany społecznej. Żadne
założenie dotyczące „jednego czynnika” nie dostarcza pełnego obrazu zmiany społecznej. Zmiany dokonują się od najdawniejszych
czasów do chwili obecnej pod wpływem nie pojedynczych, ale sieci
współwystępujących uwarunkowań. Występuje – co w pełni jasne
i zrozumiałe – wielość czynników i wzajemnych uwarunkowań wywierających z różną siłą i skutkiem wpływ na zachodzące zmiany. Tempo
zmian współcześnie uległo przyspieszeniu i – co należy podkreślić
– rola mediów w tym procesie jest dziś silnie widoczna. Aczkolwiek
w dalszym stopniu jest niedoszacowana w sensie analitycznym jako
czynnik zmiany. W socjologii wskazuje się na trzy podstawowe źródła
zmiany społecznej (Giddens 2004, s. 67 i nast.). Są to: środowisko
fizyczne, czynniki kulturowe i organizacje polityczne.
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ŚRODOWISKO FIZYCZNE JAKO ŹRÓDŁO ZMIANY

Warunki fizyczne, w jakich zbiorowości ludzi funkcjonują w warunkach środowiska naturalnego, w różnorodny sposób wpływają
na życie społeczne, jednakże na ogół przyjmuje się, że bezpośredni
wpływ środowiska na zmianę społeczną jest ograniczony. Sytuacja
się zmienia, gdy warunki fizyczne w naturalnym otoczeniu ulegają
zmianie. Ma to miejsce aktualnie, gdy pandemia rozprzestrzeniająca
się od jesieni 2019 roku w skali globalnej spowodowała, że w makroskali realizuje się mechanizm roznoszenia koronawirusa SARS-COV-2 w populacjach zamieszkujących w różnych regionach świata
i rosną zagrożenia z tym związane. Środowisko naturalne w wymiarze
globalnym zostało niebezpiecznie dotknięte zagrożeniem, bez względu
na stopień zaawansowania rozwoju gospodarczego, zróżnicowany
w wielu obszarach świata. Zagrożenie pandemiczne przybrało postać
uniwersalną, jeśli idzie o jego zasięg, a także rejestrowane oraz przewidywane skutki dla ludzkości w skali całego globu. W tym sensie
środowisko fizyczne stało się źródłem zmiany, bowiem to, co dzieje
się w jego obrębie, uzyskuje znaczącą moc wytwórczą – w tym przypadku w negatywnym tego słowa znaczeniu – i powoduje wysoce
niebezpieczne skutki społeczne. Prowadzi do zmian niekorzystnych
społecznie i takich doświadczmy w wymiarze makroskali.

CZYNNIKI KULTUROWE

Znaczącym źródłem zmiany są czynniki kulturowe. W czasach
współczesnych przyczyniają się m.in. do rozwoju nauki, tworzą się
nowe formy komunikacji. Technologie informacyjne wspomagają
znacząco ten proces, zmieniają się procesy myślenia z tym związane itp.
Prowadzi to do powstawania różnych form, krytycznego i innowacyjnego spojrzenia na otaczający nas świat. Zauważalnie i odczuwalnie
słabnie rola tradycji, pogłębia się sekularyzacja myślenia. Obywatele
nie są już skłonni sięgać wyłącznie po ukształtowane w przeszłości
wzory myślenia, działania, zachowania tylko dlatego, że stoi za nimi
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autorytet tradycji. To nie wystarcza w tworzeniu się całościowej
struktury myślenia jednostki, obywateli o tym, jak funkcjonować
w zmieniającym się, wirującym świecie.
Obserwujemy nasilające się zjawisko poszukiwania i wypracowywania nowych wzorów myślenia i działania, potrzebę artykułowania
racjonalnych podstaw uzasadniających zmiany w ich obrębie. Zmianie
myślenia podlega treść dominujących idei.
Dostrzegany wyraźnie, jak w ostatnich kilkudziesięciu latach zmieniają się we współczesnych społeczeństwach np. ideały dotyczące
pojmowania istoty równości, wolności, w tym wolności wyboru, wolności wypowiedzi, uczestnictwa w procesach demokratycznych, relacji
międzyludzkich w sferze publicznej, podejmowania decyzji itp. Te treści
zmieniającego się myślenia prowadzą do zmian społecznych, stymulują powstawanie nowych ruchów społecznych i politycznych, łącznie
z rewolucjami. Gdy zadajemy sobie pytanie, czy ten protest społeczny,
który demonstrowany jest na szeroką skalę w przestrzeni publicznej
w Polsce od jesieni 2020 roku pod nazwą „Strajk Kobiet”, nagłaśniany
w mediach wszystkich nurtów, to przykład zachowań o charakterze
rewolucyjnym? Odpowiedź socjologa na tak postawione pytanie jest
twierdząca. Tak, to jest rewolucja społeczna, kulturowa, obyczajowa.
Obserwowane w zachowaniach publicznych i komunikacji toczącej
się w przestrzeni publicznej elementy zachowań i działań podejmowanych w tym zakresie są symptomem rewolucji nowoczesnej, na miarę
aktualnych wyzwań, na ten moment nie do końca przewidywalnej
w docelowych skutkach, ale wyraźnie widocznej rewolucji dojrzewającej w warstwie świadomościowej. Artykulacja gniewu społecznego
jest tego dobitnym wyrazem. Ostry język wypowiedzi publicznych
protestujących w wielu miastach kraju tłumów jest wskaźnikiem rosnącego niezadowolenia społecznego i dążeniem do zwrócenia uwagi
na wagę społeczną problemów, które są treścią protestów wyrażanych
w przestrzeni publicznej. Obejmują one instytucje państwa, a także
instytucje religijne, które w podejmowanych przez nie działaniach
powiązane są bezpośrednio z treścią protestu. Dotychczas obowiązujące idee przestają być atrakcyjne w dotychczasowych formach ich
realizacji, ze względu na krępujący je gorset tradycji czy moralnych
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bądź religijnych ograniczeń, ulegają przeformułowaniu, pogłębieniu,
ale także rozluźnieniu, zarazem otwarciu i stają się motorem zmian
nie tylko w naszym kraju, ale i w innych regionach świata, gdzie
zachowania rewolucyjne dają o sobie znać.

ORGANIZACJE POLITYCZNE

Polityczne czynniki zmiany powiązane są z procesami rozwoju dokonującymi się głównie w wymiarze instytucjonalnym. Dotyczą one
sfery poszerzających się relacji pomiędzy procesami gospodarczymi
i politycznymi (Arendt 1986, s. 76). Obejmują szeroko rozumianą
sferę przywództwa politycznego, w obrębie której toczy się rywalizacja
o wpływy, o legitymację do działania oraz legitymację społeczną władzy
uprawniającą ją – w oczach opinii publicznej – do podejmowania
decyzji, a szerzej sprawowania władzy w społeczeństwie zarówno
w jej wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym (Baszkiewicz
1999, s. 4 i nast.; Pałecki 2021, s. 14 i nast.). Chodzi tu o zaufanie
społeczne obywateli, którzy w ten sposób legitymizują/delegitymizują
podejmowane przez władzę działania.
Najczęściej stosowanym sposobem pomiaru zaufania społecznego
są sondaże opinii publicznej. Prowadzone badania opinii publicznej
dostarczają instytucjom władzy informacji dotyczących zaufania
obywateli do prowadzonych przez te instytucje działań, są papierkiem lakmusowym poziomu ufności obywateli, który zabarwia się
różnymi kolorami i odcieniami.
Zaufanie opiera się na ocenie czyjejś wiarygodności rozpatrywanej w danym kontekście i jest pojęciem stopniowalnym. Stopień
zaufania występujący w obrębie różnych grup społecznych opiera
się na ocenie ryzyka. Stopień ryzyka, które podejmują obywatele,
angażując się w różnorodne działania w przestrzeni publicznej, jest
odwrotnie proporcjonalny do zaufania. A zatem wysoki stopień ryzyka oznacza niewielki stopień zaufania społecznego (Hardin 2009,
s. 43 i nast.). Gdy występuje wysokie ryzyko, pożądane bezpieczeństwo
zapewniają obywatelom różne instytucje, które wymuszają rozmaite
formy współpracy między nimi. W przeszłości na straży zaufania
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stały normy społeczne, które obejmowały ogół członków danej
zbiorowości. Współcześnie się to zmienia i powoduje, że poziom
zaufania społecznego ulega osłabieniu.
Zaufanie do instytucji władzy jest najczęściej przedmiotem badań
sondażowych. Najbardziej zaawansowane badania opinii publicznej
nad zaufaniem społecznym dotyczą relacji diadycznych, tj. takich,
w których zaufanie obywateli do instytucji oraz przedstawicieli władzy
do obywateli opiera się na trwałych relacjach (Hardin 2009, s. 50–82).
W praktyce takie równoważne sytuacje występują współcześnie bardzo
rzadko. Znacznie częściej obserwujemy rosnącą nieufność społeczną
obywateli wobec instytucji bądź władzy do obywateli. I w tym wymiarze rosnąca nieufność obywateli wobec władzy odzwierciedla
relacje między rządami a obywatelami.
Współcześnie w praktyce politycznej przeważa model sprawowania władzy oparty na przyjętych do stosowania zróżnicowanych
mechanizmach wyborczych, realizowany jest w warunkach rywalizacji programowej i oparty na zaufaniu społecznym pozwalającym
na sprawowanie funkcji władczych. Władza – w odbiorze społecznym
– wymaga współcześnie uwiarygodnienia w oczach społeczeństwa
i dokonuje tego w formie inicjowania nowych działań, wprowadzania
nowych regulacji, nowych rozwiązań instytucjonalnych itp. W ten
sposób dokonuje zmian w społeczeństwie, wobec którego realizuje
funkcje władcze (Giddens 2003, s. 40 i nast.).

MEDIA W ER ZE CYFROWEJ A PROCES ZMIANY

We wcześniejszych rozważaniach nad procesami komunikowania dokonującymi się w II połowie XX wieku i wskazującymi na zachodzące
przyspieszenie w tym zakresie, powodowane przez rozwój nowych
kanałów komunikacji medialnej, tacy autorzy, jak Harold Innis (Innis
1964, s. 27 i nast.), Marshall McLuhan (McLuhan 1994, s.15 i nast.)
i wielu innych nawiązujących do obu autorów inicjujących ten nurt
rozważań, zwracali głównie uwagę na rolę technologii jako czynnika
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zmiany W ostatnich kilkunastu latach Friedrich Krotz (Krotz 2007,
s. 89 i nast.) czy Winfried Schulz (Schulz 2004, s. 4 i nast.), a także
Knut Lundby (Lundby 2009, s. 18 i nast.) i wielu innych podejmujących tę tematykę, także w naszym kraju (Celiński i in. 2020,
s. 245–254; Szpunar 2017, s. 15–19), proponują, aby poddać bardziej
pogłębionej analizie nowo tworzące się formy działań społecznych
zachodzących w szerokim wymiarze dotyczącym funkcjonowania
mediów w zmieniającym się dynamicznie otoczeniu medialnym.
W najnowszych studiach i analizach dotyczących mediów (Zielinski
2011, s. 16) podejmowane są próby rekonstrukcji i dekonstrukcji dotychczas kulturowo utrwalonych sposobów rozumienia i wyjaśnienia
zmian dokonujących się w mediach i – w szerszym kontekście – z ich
udziałem.
Mediocentryczność – jak podkreślają badacze, np. wybitny niemiecki medioznawcza Siegfried Zielinski (Zielinski 2002, s. 292 i nast.)
– staje się faktem społecznym, co oznacza, iż coraz wyraźniej dostrzegamy, że media to pojęcie bardzo szeroko otwarte, bez jakichkolwiek
ograniczeń. Oznacza to przyjęcie szerokiej perspektywy analitycznej, interdyscyplinarnej. Zwłaszcza szeroko zakrojonym zakresem
analitycznym objęta jest perspektywa badawcza skupiona wokół
poszukiwania nowych zależności i powiązań zachodzących w erze
komunikacji cyfrowej pomiędzy systemem politycznym a systemem
medialnym. Toczy się spór wokół podmiotowości i przedmiotowości
mediów, wskazujący na powiązania dotyczące niestabilności instytucjonalnej, jak i indywidualnej tych, którzy uczestniczą w procesie
zmian wywoływanych przez media. W badaniach dotyczących zmian
wywoływanych przez media wskazuje się, że nie da się określić
jednorodności tego, co jest medialne (Zielinski 2011, s. 17 i nast.).
Odwrotnie, media funkcjonujące w warunkach późnej nowoczesności znajdują się w stanie ciągłego napięcia i chwiejnej równowagi,
bowiem działają w wymiarze równoległej obecności i aktywności
wielu mediów konkurujących pomiędzy sobą o odbiorcę, takich jak
stacje telewizyjne, radiowe, strony internetowe, aplikacje, programy
komputerowe, smartfony z podłączonymi do nich użytkownikami itd.
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Ten stan nierównowagi, nieuchwytności i chwiejności, w którym funkcjonują współczesne nam – jako odbiorcom – media, jest
komunikacyjnie zapośredniczony, ale zarazem przedstawia swoistą
medialną racjonalność i – równolegle – medialną ekspansję, stymuluje relacyjność mediów.
Media podlegają nieustannej zmianie, a zarazem wydają się kluczem do zrozumienia współczesności. Wskazuje się w literaturze
przedmiotu na występujący w przestrzeni publicznej dotyczący
mediów paradoks p onowo czesności polegający na tym, że ogłoszono wszem i wobec, iż starej już daty media i stosowane w ich
obrębie formy komunikacyjne utraciły swoją moc i atrakcyjność oddziaływania (Zielinski, 2002, s. 250). Rozpoczęły się natomiast w tym
opróżnionym wymiarze nowe poszukiwania, eksperymentowanie,
badanie i tworzenie nowych podstaw dla tego, co medialne, pogłębia
się analityczna perspektywa mediocentryczna. Media współcześnie
aktywnie uczestniczą w procesie socjalizacji, proponują nowy sposób
uspołecznienia odbiorców, łączą ludzki i technologiczny porządek,
kreują hybrydowe i heterogeniczne formy aktywności rozwijane
w świecie cyfrowym. Bliskość pomiędzy jednostką a medium pogłębia
się coraz bardziej. To nowe źródła zmiany, które są tylko sygnalizowane, a niewystarczająco w sposób pogłębiony analizowane. Nie ulega
jednak najmniejszej wątpliwości, że śledząc zmiany, jakie aktualnie
dokonują się w mediach, nie można się znudzić. Wyzwaniem dla
badaczy jest nadążanie za tempem zmian.

REFLEKSJE KOŃCOWE – KU CZEMU ZMIER ZA
ZMIANA W WARUNK ACH PONOWOCZESNOŚCI?

Badacze w naukach społecznych, obserwując dynamikę zachowań
obywateli w przestrzeni publicznej, jaką rejestrujemy w ostatnim
czasie, zwracają wyraźnie uwagę, że j e dy ną st a ł ą w ż yciu sp ołe czny m j est zmi ana.
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Systematycznie prowadzone obserwacje socjologiczne potwierdzają, że dzieje się tak w coraz większym stopniu, zwłaszcza, gdy
od dłuższego czasu znajdujemy się w stanie zagrożenia, żyjemy
w warunkach rosnącego ryzyka związanego z rozprzestrzeniającą
się pandemią. Jednak da się zauważyć, że ciągle trudno oswoić się
obywatelom, odbiorcom z tym prowadzącym do wielu zmian wyzwaniem i uznać, że te zmiany będą głębokie i mogą stać się trwałe?
W myśleniu potocznym obywateli w dalszym ciągu obecny jest
pogląd, że sytuacja pandemii to chwilowe odchylenie od dotychczasowych schematów i ram działania, a jak w końcu stan zagrożenia
zostanie opanowany, to wszystko powróci do dotychczas obowiązującego porządku i ładu społecznego. Czy tak się stanie? Czy to tylko
zmiana chwilowa, krótkotrwałe wychylenie od normy, czy to trend
prowadzący do głębokiej zmiany jakościowej, nieodwracalnej w swoich skutkach? I co to wszystko znaczy? Czy uda się ten obecny trend
związany z zagrożeniem odwrócić, cofnąć w czasie i sięgnąć do schematów komunikowania i sposobów myślenia i działania opartych
na wzorcach z przeszłości i stosowanych przez dziesięciolecia?
Wydaje się to z dzisiejszej perspektywy mało prawdopodobne. Dokonujące się na naszych oczach i z naszym udziałem zmiany społeczne,
kulturowe, polityczne, wsparte przez modernizację technologiczną,
a zwłaszcza dynamicznie się rozwijające technologie cyfrowe, nabierają głębokiego znaczenia i zmieniają nas jako obywateli, odbiorców
mediów w stopniu bardziej znaczącym, niż nam się to wydaje, niż
to odczuwamy w tym momencie. Na styku realności i medialności
wchodzimy w coraz głębsze relacje, które są znaczącym źródłem
i kreatorem zmiany. Rozwijające się media w fazie płynnej pandemii,
w której żyjemy aktualnie, kreują i pogłębiają otwartość. Rośnie
na znaczeniu władza mediów. Polega ona na wyrażaniu poparcia/
sprzeciwu dla danego systemu władzy.
Władza mediów oznacza zmianę rozumianą jako dążenie do osiągania pewnej formy dominacji czy wręcz hegemonii, a więc wchodzenie
w relacje, które pozwolą to urzeczywistnić. Przybierający na znaczeniu
system medialny staje się systemem władzy stymulującym różne nowe,
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dotychczas niepraktykowane formy aktywności związane z mediami.
Aktywność z dotychczas wyraźnie zakreślonej sfery społecznej przenosi się do sfery mediów, kreując nowy krajobraz medialny.
Natarczywość społeczna zmian w nowym krajobrazie medialnym
to przyszłość, do której już wchodzimy. Wszystko jest przed nami.
Płynna pandemia wyraźnie przyspiesza i pogłębia ten proces. Należy
uważnie obserwować, a następnie diagnozować zmiany dokonujące
się w płynnie funkcjonującej przestrzeni medialnej. To wyzwanie
i zarazem zadanie dla medioznawców, socjologów i antropologów
kulturowych, próbujących zrozumieć i wyjaśnić, co oznaczają zachodzące tak szybko, na tak szeroką skalę zmiany w świecie mediów,
które wywołują głębokie zawirowania w medialnym otoczeniu.
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Paweł Nowak

DWIE DEKADY CYFRYZACJI
TELEWIZJI NAZIEMNEJ W POLSCE

STRESZCZENIE

Pierwsze działania zmierzające do wprowadzenia naziemnej telewizji
cyfrowej w Polsce podjęto jeszcze w dwudziestym wieku. Obecnie polski widz ma do dyspozycji cztery bezpłatne multipleksy ogólnopolskie,
jeden płatny i kilka bezpłatnych o zasięgu lokalnym. Niektórzy nadawcy
naziemni oferują również multimedialne, hybrydowe serwisy dodatkowe.
Ponadto w 2020 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji poinformowała
o dalszych działaniach mających na celu zmianę systemu nadawania
telewizji naziemnej na bardziej zaawansowany DVB-T2. Zdaniem autora, jest to dobry moment na wstępne podsumowanie dotychczasowych
efektów cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce, a także podjęcie dyskusji
o możliwych przyszłościowych rozwiązaniach. Artykuł opiera się na dwu
metodach badawczych. Studium przypadku pozwoliło przedstawić aktualny stan rynku telewizji naziemnej w Polsce oraz planowane dalsze kroki
w tym obszarze. Natomiast analiza źródeł zastanych umożliwiła krótki
przegląd opinii medioznawców na temat zmian w obrębie rynku naziemnej
telewizji cyfrowej w minionych latach. Należy zaznaczyć, że rozważania
prowadzono zgodnie z perspektywą medialno-materialistyczną opisaną
przez Denisa McQuaila, która eksponuje między innymi technologiczne
aspekty mediów w komunikowaniu masowym.
Słowa kluczowe: DVB-T, naziemna telewizja cyfrowa, telewizja hybrydowa, cyfryzacja
SUMMARY

Two Decades of Digital Switchover in Poland
The first steps to introduce Digital Terrestrial Television in Poland were
undertaken in the twentieth century. Currently, Polish viewers can use four
free nationwide multiplexes, one paid and several free local multiplexes.
Some broadcasters also offer HbbTV add-on services. In 2020 the National
Broadcasting Council announced plans to change the terrestrial television
broadcasting system to a more advanced DVB-T2. According to the author,
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this is a good time to initially summarise the effects of the digitalisation
of terrestrial television in Poland, as well as to open a discussion about
possible future solutions. The article is based mainly on two research
methods. The case study presented the current state of the terrestrial
television market in Poland and the planned further steps in this regard.
On the other hand, the analysis of existing sources made it possible
to briefly review the opinions of media experts on the changes in the digital
terrestrial television market in recent years. It should be noted that the
considerations were conducted in accordance with the media-materialistic
perspective described by Denis McQuail, which emphasises, among other
things, the technological aspects of the media in mass communication.
Keywords: DVB-T2, digital television, HbbTV, digitalisation

WPROWADZENIE

S

tatystyczny Polak w 2020 roku oglądał kanały telewizji linearnej
średnio każdego dnia przez 4 godziny, 20 minut i 58 sekund
(Kurdupski 2021). Tym samym rok do roku odnotowany
został wzrost o niemal pięć minut (Informacja o podstawowych…
2020). W 2019 roku w odbiornik telewizyjny wyposażonych było
ponad 97 proc. gospodarstw domowych, 35,2 proc. widzów jako
podstawowe źródło sygnału telewizji linearnej wskazało naziemną
telewizję cyfrową. To pokazuje, że tradycyjna telewizja jest nadal
istotnym medium na polskim rynku. Mimo tego multipleksy oraz
sam proces cyfryzacji nie znajdują zbyt wiele miejsca w publikacjach
naukowych. Najczęściej są one tematem opracowań specjalistycznych
i komercyjnych. Konwersja cyfrowa telewizji naziemnej w Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, stworzyła – przynajmniej
w teorii – nowe, obiecujące możliwości dla nadawców telewizyjnych
i producentów treści audiowizualnych (Oswald, Bailey 2016). Jednakże należy zadać pytanie, czy wykorzystują je oni w wystarczającym
stopniu. Ponadto od rozpoczęcia procesu cyfryzacji w Polsce upłynęło ponad dwadzieścia lat, co można uznać za moment właściwy
do wstępnego podsumowania.
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Media oraz ich konsumpcja cały czas znajdują się w ciągłym
procesie zmian. Modyfikacje i zmiany sposobów dystrybucji treści,
a przykładem takiego działania jest cyfryzacja, zawsze skutkują
rozwojem mediów. Tradycyjna, linearna telewizja ogólnodostępna
trafiła dzięki konwersji cyfrowej do nowego środowiska, gdzie nowa
technologia sprawiła, że musi konkurować już nie tylko z innymi
nadawcami ale także z nowymi dostawcami i producentami treści
(Chmielewska, Zawiślińska 2020).

KRÓTKI RYS HISTORYCZNY NAZIEMNEJ
TELEWIZJI CYFROWEJ W POLSCE

Trudno jednoznacznie wskazać moment, w którym rozpoczął się
proces cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce. Odnotować należy
co najmniej kilka faktów historycznych, które mogą być uznawane
za początek konwersji cyfrowej w odniesieniu do emisji telewizji
prowadzonej drogą naziemną. W maju 1997 roku podpisano z inicjatywy Telewizji Polskiej S.A. Porozumienie w sprawie telewizji
cyfrowej w Polsce – Polskie Forum DVB. Stronami porozumienia byli
między innymi Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Ministerstwo
Łączności, Państwowa Agencja Radiokomunikacyjna, nadawcy telewizyjni, Telekomunikacja Polska S.A., a także producenci sprzętu
wykorzystywanego przez stacje telewizyjne (Skrzypczak 2011). Podpisany dokument miał „służyć wymianie informacji technicznych,
uzgodnieniom zasad wprowadzania cyfryzacji, podziałowi zadań
poszczególnych podmiotów rynku audiowizualnego i wspólnej
koordynacji działań” (Wielopolska-Szymura 2015).
9 listopada 2001 roku uruchomiono pierwszy w Polsce testowy multipleks. Nadajnik zlokalizowany w Pałacu Kultury i Nauki
w Warszawie należał do spółki Emitel. Emisja próbna obejmowała
sygnał czterech głównych nadawców w Polsce czyli TVP1, TVP2,
Polsat i TVN (Łódzki 2016). Warto zauważyć, że od rozpoczęcia
pierwszej emisji testowej do wprowadzenia stałej emisji naziemnej
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telewizji cyfrowej w Polsce upłynęło ponad dziewięć lat1. Jak podkreśla
w jednej ze swoich publikacji Tomasz Mielczarek, początki cyfryzacji
w Polsce trafiły na bardzo niekorzystny okres w dziejach rodzimego
rynku audiowizualnego, ponieważ był to czas wybuchu i rozwoju tak
zwanej Afery Rywina, która na wiele miesięcy skutecznie odsunęła
na dalszy plan między innymi wszystkie prace legislacyjne dotyczące
konwersji cyfrowej (Mielczarek 2014).
Kolejna ważna data w historii naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce to 4 maja 2005 roku – wtedy Rada Ministrów przyjęła Strategię
przejścia z techniki analogowej na cyfrową w zakresie telewizji naziemnej (Strategia przejścia… 2005). W treści dokumentu zaznaczono,
że konwersja cyfrowa ma chronić interes publiczny i stymulować
wzrost rodzimej produkcji audiowizualnej. Ponadto zdaniem autorów
cyfryzacja miała doprowadzić do upowszechnienia dostępu do bogatej oferty programowej dla tych odbiorców, którzy nie korzystają
z telewizji kablowej i satelitarnej. Wśród założeń Strategii znalazła się
także realizacja „Strategii informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej
na lata 2004–2006”.
Formalnym początkiem cyfryzacji w Polsce była publikacja 27 lutego 2009 roku w „Monitorze Polskim” ogłoszenia przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dotyczącego konkursu
na koncesje na rozpowszechnianie programów cyfrowych w ramach
pierwszego multipleksu. Konkurs ten był przeznaczony dla nadawców
komercyjnych, którzy wówczas rozpowszechniali swoje programy
za pośrednictwem co najmniej siedmiu nadajników pracujących
w systemie analogowym (Ogłoszenie Przewodniczącego… 2009). Takie
sformułowanie warunków konkursu miało umożliwić w przyszłości
odtworzenie w formie cyfrowej całej oferty nadawców, która dotąd
była emitowana w analogowej telewizji naziemnej. Moment publikacji wspomnianego ogłoszenia jest najczęściej uznawany za oficjalny
początek konwersji cyfrowej w Polsce, gdyż był to element konieczny
do zainicjowania całego procesu na rynku medialnym.
1

Szerzej o historii cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce można przeczytać
w: Nowak 2018.
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Należy ponadto zaznaczyć, że cały proces cyfryzacji w Polsce był
bardzo opóźniony w stosunku chociażby do pozostałych krajów Unii
Europejskiej. W dodatku, już przystępując do jego realizacji, resorty
państwowe oraz organy regulacyjne, w wyniku błędów formalnych,
doprowadziły do rocznego opóźnienia. Przeoczono istotne przepisy
prawa, zgodnie z którymi wybór operatora multipleksu pierwszego
(MUX-1) nie mógł zostać przeprowadzony w zaplanowanym terminie,
gdyż w jego skład miały wchodzić kanały dostarczane zarówno przez
Telewizję Polską S.A. jak i nadawców komercyjnych. To spowodowało,
że wyboru operatora należało dokonać w drodze przetargu, gdyż
wymagała tego obecność TVP S.A. w całym procesie – czyli spółki
Skarbu Państwa (Skrzypczak 2011).

PIERWSZA CZĘŚĆ CYFRYZACJI W POLSCE

Jak już wspomniano, właściwy proces konwersji nadawania naziemnego rozpoczął się z rocznym opóźnieniem w stosunku do planu,
czyli w 2010 roku. Wtedy uruchomione zostały pierwsze nadajniki
multipleksu drugiego (MUX-2). Łącznie pierwszą część cyfryzacji
podzielono na trzynaście etapów, z których ostatni zakończył się
23 lipca 2013 roku. Jednocześnie należy podkreślić, że pozwoliło
to dotrzymać terminu zapisanego jako koniec tej części procesu
w opisywanej powyżej Strategii… z 2005 roku. W wyniku tych działań
utworzone zostały trzy multipleksy, które swoim zasięgiem obejmują
blisko 99% populacji Polski. Widzowie w miejsce dotychczasowych
siedmiu kanałów telewizyjnych zyskali dostęp do 23 niekodowanych
kanałów, z których dwa emitowane były w standardzie HD. Warto zaznaczyć, że jeden z multipleksów o największym zasięgu technicznym
(MUX-3) został przeznaczony do wyłącznego użytku Telewizji Polskiej
S.A. W poniższej tabeli przedstawiono zawartość trzech pierwszych
multipleksów naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce po zakończeniu
pierwszej części konwersji – według ich stanu w lipcu 2013 roku.
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Tabela 1. Zawartość ogólnopolskich multipleksów
telewizji naziemnej w lipcu 2013 roku

LCN

Nazwa kanału

Nadawca
MUX-1

1

TVP 1 HD

TVP S.A.

2

TVP 2

TVP S.A.

12

Eska TV

ZPR

13

TTV

Grupa TVN

14

Polo TV

ZPR

15

ATM Rozrywka

ATM Grupa

20

TVP Info

TVP S.A.
MUX-2

4

Polsat

Telewizja Polsat

5

TVN

Grupa TVN

6

TV4

Telewizja Polsat

7

TV Puls

Telewizja Puls

8

TVN 7

Grupa TVN

9

Puls 2

Telewizja Puls

10

TV6

Telewizja Polsat

11

Polsat Sport News

Telewizja Polsat

1

TVP 1

TVP S.A.

2

TVP 2 HD

TVP S.A.

3

TVP 3

TVP S.A.

16

TVP Kultura

TVP S.A.

17

TVP Historia

TVP S.A.

18

TVP Polonia

TVP S.A.

19

TVP Rozrywka

TVP S.A.

30

TVP Info

TVP S.A.

MUX-3

Źródło: opracowanie własne.
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STAN OBECNY (I KWARTAŁ 2021)

Po zakończeniu wszystkich procesów koncesyjnych związanych
z konwersją cyfrową w Polsce oraz wprowadzeniu kolejnego multipleksu ogólnopolskiego oferta dla widzów uległa rozszerzeniu. Obecnie (w pierwszym kwartale 2021 roku) odbiorcy telewizji naziemnej
w Polsce mają przede wszystkim dostęp do czterech multipleksów
ogólnopolskich, jednego multipleksu kodowanego oraz kilku multipleksów o zasięgu lokalnym. Oferta niekodowanych kanałów linearnych dostępnych w naziemnej telewizji cyfrowej na terenie całego
kraju obejmuje 28 stacji. Jak wspomniano, w zależności od regionu
liczba ta może być większa, ponieważ multipleksy lokalne udostępniają także sygnały komercyjnych nadawców o zasięgu lokalnym
i regionalnym. W poniższej tabeli przedstawiono skład wszystkich
ogólnopolskich, ogólnodostępnych multipleksów naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce w pierwszym kwartale 2021 roku. Kanały
89–99 to serwisy telewizji hybrydowej (HbbTV). Kanał TVP Kultura 2
jest kanałem linearnym.
Tabela 2. Zawartość ogólnopolskich multipleksów
telewizji naziemnej w styczniu 2021 roku

LCN

Nazwa kanału

Nadawca

LCN

Nazwa kanału

MUX-1

Nadawca

MUX-2

12

Eska TV

ZPR/Telewizja
Polsat

4

Polsat

Telewizja Polsat

13

TTV

Stavka sp. z o.o./
Grupa TVN

5

TVN

TVN Grupa
Discovery

14

Polo TV

ZPR/Telewizja
Polsat

6

TV4

Telewizja Polsat

15

ATM Rozrywka

ATM Grupa

7

TV Puls

Telewizja Puls

16

TV Trwam

Fundacja „Lux
Veritatis”

8

TVN 7

TVN Grupa
Discovery

17

Stopklatka

Stopklatka S.A.

9

Puls 2

Telewizja Puls

18

Fokus TV

ZPR/Telewizja
Polsat

10

TV6

Telewizja Polsat

29

TVP ABC

Super Polsat

Telewizja Polsat

Telewizja Polska S.A. 11
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Nazwa kanału

Nadawca

LCN

Nazwa kanału

MUX-3

Nadawca

MUX-8

1

TVP 1 HD

Telewizja Polska S.A. 30

TVP Kultura HD

Telewizja Polska S.A.

2

TVP 2 HD

Telewizja Polska S.A. 37

TVP Rozrywka

Telewizja Polska S.A.

3

TVP 3

Telewizja Polska S.A. 38

Metro

TVN Grupa
Discovery

31

TVP Historia

Telewizja Polska S.A. 39

Zoom TV

Kino Polska TV S.A.

32

TVP Sport HD

Telewizja Polska S.A. 40

Nowa TV

ZPR/Telewizja
Polska

34

TVP Info HD

Telewizja Polska S.A. 41

WP

Wirtualna Polska
Holding

89

Legia TV

Legia Warszawa

92

TVP Eszkoła

Telewizja Polska S.A.

93

TVP Eszkoła

Telewizja Polska S.A.

94

TVP Kultura 2

Telewizja Polska S.A.

99

EmiTV

Emitel S.A.

Źródło: opracowanie własne.

Ósmy ogólnopolski multipleks (MUX-8) miał być „nowym
otwarciem” i ponownie wzbudzić zainteresowanie widzów telewizją naziemną. Z jednej strony taki efekt miały spowodować nowe
kanały i nowi nadawcy, z drugiej istotną część oferty MUX-8 miały
stanowić serwisy interaktywne w postaci telewizji hybrydowej i tak
zwanych kanałów wirtualnych, które są dostępne po podłączeniu
odbiornika telewizyjnego lub dekodera naziemnej telewizji cyfrowej
(STB) do sieci Internet. Jednakże należy podkreślić, że główne problemy z MUX-8 początkowo wynikały z różnic technicznych w jego
funkcjonowaniu. Przypomnijmy, że sygnał multipleksu ósmego
jest nadawany w innym paśmie (VHF) niż pozostałe multipleksy
w Polsce. Badanie Nielsen Audience Measurement przeprowadzone
w styczniu 2017 roku wykazało, że sygnał tego pakietu programów
docierał jedynie do 13% populacji Polski (Kozielski 2017).
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SŁABE STRONY CYFRYZACJI

Zmiana sposobu emisji telewizji naziemnej z analogowego na cyfrowy,
co jest w pełni zrozumiałe, była rewolucją. Jednakże całego procesu
nie można ocenić w pełni pozytywnie, gdyż poza niewątpliwymi
zaletami dla odbiorców mediów pozostało również co najmniej kilka
niezrealizowanych założeń. Opisywana powyżej Strategia przejścia
z techniki analogowej na cyfrową w zakresie telewizji naziemnej, przyjęta
przez Radę Ministrów 4 maja 2005 roku, podkreślała między innymi,
że „Polska stoi u progu ery informacyjnej” (Strategia przejścia… 2005).
Co więcej, autorzy dokumentu stwierdzili, że to właśnie konwergencja
telewizji, radiofonii, informatyki telekomunikacji jest podstawą społeczeństwa informacyjnego, a „domowy odbiornik radiowo-telewizyjny
stanie się bramą do przestrzeni cyfrowej dostępnej dla wszystkich”
(Strategia przejścia… 2005). Niestety, pomimo długoletniego procesu
zmian nadal nie można uznać, że naziemna telewizja cyfrowa w Polsce
oferuje odbiorcom usługi społeczeństwa informacyjnego bądź obywatelskiego. W pierwszym kwartale 2021 roku praktycznie jedynym
przejawem tego rodzaju usług w telewizji naziemnej jest obecność
niektórych elementów Regionalnego Systemu Ostrzegania działających w kanałach Telewizji Polskiej S.A. Wyraźnie widoczny jest brak
konsekwencji i koncepcji w udostępnianiu usług tego typu, zwłaszcza
jeśli weźmiemy pod uwagę chociażby rozwijane usługi elektroniczne
z zakresu administracji publicznej, które są dostępne dla obywateli.
Innym przykładem słabej strony cyfryzacji w Polsce jest w opinii
autora mało atrakcyjna oferta programowa. Oczywiście częściowo
jest to także efekt procesów koncesyjnych, które w określony sposób
definiowały zawartość kanałów rozpowszechnianych w emisji naziemnej. Jeśli przeanalizujemy dokładniej ofertę naziemnej telewizji
cyfrowej w Polsce, to poza głównymi kanałami dużych nadawców,
jak TVP, TVN czy Polsat, w większości przypadków składa się ona
z treści pochodzących z głównych anten poszczególnych stacji. Uwagę
na tę kwestię skierowała między innymi Ewa Jaska. Nowy multipleks
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ósmy, nie przyciągnął wielu odbiorców właśnie z powodu mało
atrakcyjnych treści, które często są powtórkami treści z archiwów
(Jaska 2018).
MUX-8 poza mało rozbudowaną ofertą programową, a także
początkowymi problemami z zasięgiem, ma jeszcze co najmniej dwie
inne słabe strony. Pierwsza z nich to brak – przynamniej początkowo – szerokiej kampanii informacyjnej związanej z wprowadzaniem
nowego multipleksu. Inaczej niż miało to miejsce na pierwszym
etapie konwersji, w tym przypadku, pomimo że jest to multipleks
ogólnopolski, nie został on wypromowany tak jak pierwsze trzy.
Dopiero po około dwóch latach od uruchomienia pierwszych nadajników w ramach MUX-8 wprowadzono pierwszą kampanię informacyjną, która była efektem współpracy firmy Emitel – operatora
multipleksu – i niektórych nadawców rozpowszechniających swoje
programy w tym pakiecie (Okopień 2018). Bardziej intensywne
działania promocyjne, edukacyjne i informacyjne związane z ofertą
tego multipleksu przeprowadzono w marcu 2019 roku, kiedy skład
programowy multipleksu wzbogaciły kanały TVP Sport HD i TVP
Rozrywka (Bochyńska 2019).
Druga słaba strona MUX-8 to niewykorzystanie potencjału,
który miał być główną zaletą i jednym z powodów uruchomienia
tego multipleksu – bogata oferta telewizji hybrydowej, serwisów
interaktywnych i kanałów wirtualnych. Obecnie (pierwszy kwartał
2021) w multipleksie ósmym dostępne są jedynie treści internetowe od trzech dostawców – Telewizji Polskiej S.A., Emitel oraz
klubu piłkarskiego Legia Warszawa. We wszystkich przypadkach
są to usługi realizowane w oparciu o telewizję hybrydową. Należy
zaznaczyć, że portal telewizji hybrydowej TVP jest udostępniany przy
wszystkich kanałach linearnych tego nadawcy w emisji naziemnej
(MUX-1, MUX-3 i MUX-8). Nowością jest jednak wprowadzenie
w multipleksie ósmym kanałów wirtualnych TVP Kultura 2 i Domowe
Przedszkole/Eszkoła2. Drugim serwisem oferującym treści multimedialne w MUX-8 jest EmiTV należący do operatora multipleksu
2

Okresowo uruchamiane są także dodatkowe kanały wirtualne TVP S.A. Przy
okazji emisji projektu „Szkoła z TVP” w pierwszym kwartale 2020 roku treści
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– firmy Emitel. Udostępnia on możliwość odbioru pakietu stacji
radiowych Polskiego Radia oraz wybranych nadawców komercyjnych. Ponadto użytkownik może przejrzeć przewodnik programowy
wszystkich nadawców dostępnych w ramach naziemnej telewizji
cyfrowej i sprawdzić prognozę pogody. Trzeci serwis to aplikacja
klubu piłkarskiego Legia Warszawa, która udostępnia transmisje
meczów sparingowych i wywiady z zawodnikami (Bochyńska 2018).
Kolejną szansą na zainteresowanie odbiorców telewizji naziemnej usługą telewizji hybrydowej będzie zmiana systemu nadawania
na DVB-T2. Jak wynika z badań, już w 2019 roku ponad 62% gospodarstw domowych w Polsce posiadało odbiorniki zgodne z nowym
standardem emisji, a co za tym idzie – z najnowszymi wersjami
HbbTV. To szczególnie ważne w kontekście całego wachlarza możliwości, które telewizja hybrydowa stwarza nie tylko dla nadawców
telewizyjnych, ale także dla producentów treści audiowizualnych,
którzy mogą rozpowszechniać kontent w ramach HbbTV. Należy jednak zaznaczyć, że nadawcy powinni myśleć o platformach
hybrydowych raczej jak o uzupełnieniu swojej oferty, ekosystemu,
a nie jako o docelowym rozwiązaniu. Do takich wniosków prowadzą
wyniki pierwszych projektów badawczych, które analizowały efekty
przenoszenia działalności mediów tradycyjnych tylko do trybu online czy platform HbbTV połączonego jednocześnie z likwidacją ich
obecności w przestrzeni offline (Thurman 2020). Chociaż, jak zwraca
uwagę Stanisław Jędrzejewski, „współczesne media znajdują się pod
silną presją procesu konwergencji technologicznej, który pogłębia
się wraz z upowszechnianiem się cyfryzacji” (Jędrzejewski 2020,
s. 239). Wszyscy nadawcy kanałów linearnych powinni zaakceptować
to, że brak bardziej odważnego wykorzystywania nowych kanałów
dystrybucji, takich jak HbbTV, spowoduje, że ich oferta może się
stać niszowa (Nowakowska 2020).
O tym, jak ważną usługą dla odbiorców jest telewizja hybrydowa, świadczą między innymi różnorodne projekty oparte na tym
sposobie dystrybucji treści. Jednym z nich jest EasyTV realizowany
te były dostępne na trzech kanałach wirtualnych Eszkoła TVP w multipleksie
ósmym. Szerzej na ten temat można przeczytać w: Nowak 2020.
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w Hiszpanii w ramach unijnego programu „Horizon 2020” (Uribe
i in. 2019). Zadaniem EasyTV jest umożliwienie odbioru treści multimedialnych, między innymi poprzez telewizję hybrydową, osobom
niepełnosprawnym. Opracowano na przykład mechanizm automatycznego powiększania twarzy postaci występujących w materiałach
audiowizualnych specjalnie dla osób słabowidzących czy też funkcję
pozwalającą na automatyczne opisywanie scen prezentowanych
na ekranie dla osób niewidomych. Co więcej, system EasyTV potrafi
przekazywać treści w języku migowym także w sposób automatyczny
za pośrednictwem specjalnego awatara wyświetlanego na ekranie
odbiornika telewizyjnego lub zsynchronizowanego z nim urządzenia
mobilnego (ang. second screen) (Helping Europeans with disabilities…). Projekt przewiduje możliwość łatwego przygotowywania
treści wejściowych przez nadawców telewizyjnych lub producentów
materiałów audiowizualnych w sposób efektywny ekonomicznie.
Cała technologia jest rozwijana w modelu Open Source.

NAJBLIŻSZA PR ZYSZŁOŚĆ TELEWIZJI
NAZIEMNEJ W POLSCE

Do końca czerwca 2022 roku ulegnie w Polsce zmianie sposób nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Standard DVB-T zostanie zastąpiony nowszym – DVB-T2. Oznacza to, że odbiorcy otrzymają
jeszcze lepszą jakość obrazu oraz większą liczbę dostępnych kanałów
telewizyjnych. Należy zaznaczyć, że standard DVB-T2 pozwala
na jeszcze bardziej efektywne wykorzystywanie widma radiowego,
a co za tym idzie, wprowadza możliwość emisji większej liczby kanałów w wysokiej rozdzielczości. Jest to również bardziej przyjazne
środowisko dla telewizji hybrydowej.
Aby dokonać zmiany systemu nadawania, Polska musiała najpierw
przeprowadzić tak zwany refarming (UKE zakończył monitorowanie…). Jest to proces polegający na uporządkowaniu podziału kanałów
w widmie radiowym według rodzajów usług i operatorów, których
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dotyczą. Innymi słowy, takie działanie było konieczne, aby w całej
Unii Europejskiej można było wprowadzić rozwiązania technologiczne
związane z siecią 5G. Dzięki temu w zakresie częstotliwości określanych mianem „pasma 700 MHz”, które do tej pory wykorzystywano
na potrzeby naziemnej telewizji cyfrowej, możliwe będzie świadczenie
usług szerokopasmowego dostępu do sieci Internet (Graczyk 2019).
Obowiązek dokonania takich zmian wynikał z decyzji Parlamentu
Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej (Decyzja wykonawcza
Komisji…).

PODSUMOWANIE – PRÓBA PROGNOZY

Należy podkreślić, że rewolucja związana z wprowadzeniem naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce miała niewątpliwie swoje pozytywne
efekty. Wśród nich można wymienić chociażby znaczącą poprawę
zasięgu, a co za tym idzie dostępu do kanałów głównych nadawców
telewizji w Polsce, których programy w systemie analogowym nie
docierały do wszystkich mieszkańców. Obecnie sygnał czterech
ogólnopolskich multipleksów pokrywa swoim zasięgiem blisko
99 proc. populacji Polski. Widzowie w miejsce dotychczasowych 6 lub
7 kanałów otrzymali dostęp do ponad 28 kanałów telewizyjnych bez
dodatkowych opłat. Ponadto już teraz pięć kanałów jest nadawanych
w wysokiej rozdzielczości (HD).
Konwersja cyfrowa i zmiana systemu nadawania telewizji na DVB-T wprowadziła także usługi dodatkowe dla odbiorców. Najistotniejsze z nich to elektroniczny przewodnik po programach (EPG – ang.
Electronic Programme Guide) (Skrzypczak 2011, s. 58; Electronic
Programme Guide…; Fischer 2006, s. 50), wybór wersji językowej
programu, audiodeskrypcja (AD – ang. Audio Decription) (Szymańska,
Strzymiński 2010; Chmiel, Mazur 2014; Ofcom’s Code…), a także
telewizja hybrydowa (HbbTV – ang. Hybrid Broadcast Broadband
TV) (Zdzikot 2015; Zalewski i in. 2013).
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Jednak jak wspomniano powyżej, dwie dekady cyfryzacji w Polsce mają również swoje słabe strony. Pierwsza z nich to omówiona
wcześniej mało atrakcyjna oferta programowa. Poza odtworzeniem
oferty analogowej w systemie cyfrowym widzowie zyskali wiele
kanałów, także zupełnie nowych, które stworzono właśnie z myślą
o konwersji cyfrowej. Ale w przeważającej większości nadawcy
kanałów, które wzbogaciły ofertę naziemną, nie inwestują dużych
środków w emitowany kontent. Zdaniem ekspertów konieczne jest
wprowadzanie nowych, przyciągających uwagę widzów treści. Audycje
archiwalne, stanowiące obecnie dużą część repertuaru mniejszych
stacji naziemnych, odbiorcy mogą znaleźć w serwisach internetowych
i VOD poszczególnych nadawców.
Drugą słabą stroną cyfryzacji, która stała się widoczna zwłaszcza w kontekście rozwoju usług mobilnych, a także modernizacji
serwisów internetowych administracji publicznej, jest praktyczny
brak usług z zakresu społeczeństwa obywatelskiego/informacyjnego
w systemie naziemnej telewizji cyfrowej. Należy zaznaczyć, że zostały
one umieszczone w planach i strategiach rozwoju emisji naziemnej
przygotowywanych przez podmioty rządowe. Obecnie jedynym
elementem tego typu usług w sygnale naziemnym jest Regionalny
System Ostrzegania, który jest udostępniany w kanałach linearnych
TVP we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Odbiorcy telewizji naziemnej mają dostęp do informacji
z systemu poprzez napisy ekranowe, teletekst i telewizję hybrydową
TVP (Sprawozdanie abonamentowe 2019).
Kolejny niedoceniany przez nadawców element multipleksów
to funkcja telewizji hybrydowej (HbbTV). W pierwszym kwartale
2021 roku nadal najbardziej rozbudowaną i stale aktualizowaną
ofertę w ramach telewizji hybrydowej w Polsce oferuje Telewizja
Polska S.A. W aplikacji nadawcy publicznego użytkownicy mogą
znaleźć pełną ofertę serwisu VOD (bez treści płatnych dodatkowo),
kanały linearne oddziału regionalnych TVP, kanał TVP Info, TVP
Kultura 2, TVP Polonia, a także kanały wirtualne uruchamiane
okazjonalnie. Pozostali nadawcy w telewizji naziemnej praktycznie
nie rozwijają telewizji hybrydowej i swoje działania ograniczają
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najczęściej do oferowania rozszerzonego przewodnika po programach,
autopromocji lub promocji płatnej usług i produktów podmiotów
zewnętrznych.
Takie działania nadawców komercyjnych powinny budzić wątpliwości, zwłaszcza jeśli spojrzymy na dynamiczny rozwój telewizji
hybrydowej w Europie, a także na informacje o rosnącej popularności
tego kanału dystrybucji treści w Polsce. W sprawozdaniu abonamentowym za rok 2018 Telewizja Polska S.A. podkreśliła między innymi,
że już wtedy z telewizji hybrydowej nadawcy publicznego korzystało
średnio ponad dwa miliony użytkowników miesięcznie (Sprawozdanie
abonamentowe 2018). W maju 2020 roku po uruchomieniu nowej
wersji aplikacji telewizji hybrydowej TVP zapowiedziała, że będzie
rozwijać usługi dostępne w ramach naziemnej telewizji cyfrowej oraz
że będą one bezpłatne (Nowa odsłona platformy…).
Zmiany, które obserwujemy na rynku telewizyjnym po konwersji
cyfrowej, wymagają od nadawców ciągłej adaptacji i poszukiwania
nowych sposobów na przyciągnięcie widzów. Mamy do czynienia
przede wszystkim z dalszym podziałem i rozdrabnianiem oferty
programowej, chociaż w przypadku telewizji naziemnej przynajmniej
na razie liczba kanałów jest mniejsza niż w emisji satelitarnej czy
internetowej. Odbiorcy zyskali większy wybór niż w erze analogowej,
ale także zaistniało więcej bodźców – chociażby w postaci telewizji
hybrydowej, która może być oferowana nie tylko przez tradycyjnych
nadawców telewizyjnych (Chmielewska, Zawiślińska 2020). Ewa Jaska
zwraca uwagę, że coraz częściej widzowie programów telewizyjnych
podchodzą do nich w sposób wybiórczy. Rośnie grono odbiorców,
których nie zadowala telewizja linearna, lecz serwisy VOD i OTT.
Nadawcy muszą odpowiadać na takie podejście użytkowników i oferować nowe, łatwe w użyciu sposoby dostępu do prezentowanych
treści (García Leiva 2020). Należy zaznaczyć, że nadal polski widz
najchętniej wybiera filmy i seriale i ogląda je w sposób kompulsywny,
który nie jest cechą charakterystyczną kanałów linearnych (Jaska
2020). Co więcej, właśnie wspomniana powyżej, niedoceniana jeszcze wśród polskich nadawców telewizja hybrydowa może być takim
nowym kanałem dystrybucji treści.
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Wprowadzenie naziemnej telewizji cyfrowej związane było z korzyściami zarówno dla widzów, jak i nadawców. Doprowadziło
do innowacji i rozwoju mediów (Iosifidis 2006). Pamiętajmy, że jak
podkreśla Petros Iosifidis, cyfryzacja spowodowała również, że telewizja stała się bardziej dostępna (Iosifidis 2012). Zwłaszcza dla osób,
które wcześniej nie korzystały z telewizji satelitarnej czy kablowej.
Teraz jest ona powszechnie dostępna i bezpłatna. Jednakże, jak wykazano powyżej, pomimo że proces ten w Polsce rozpoczęto ponad
dwie dekady temu, nadal nie są wykorzystywane wszystkie zalety
i możliwości oferowane przez ten kanał dystrybucji.
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ANTYPOLONIZM WE WSPÓŁCZESNYCH
MEDIACH BIAŁORUSKICH ONLINE

STRESZCZENIE

Celem krytycznej analizy antypolskiego dyskursu w białoruskich mediach
jest ujawnienie klasycznych technik propagandy rozumianej jako celowe
i politycznie motywowane działania perswazyjne, które – za pomocą
wybranego obrazu rzeczywistości (wydarzeń, zjawisk, ludzi i ich właściwości) – oddziałują na świadomość społeczną adresatów, odwołują się
do ich emocji w celu sterowania (kształtowania, utrwalania lub zmiany)
postawami zbiorowości, co ma prowadzić do kształtowania pożądanych
opinii wśród jej członków lub wywoływania określonych zachowań. Autor
artykułu prezentuje wyniki badań nad antypolskim dyskursem propagandowym obecnym w białoruskich mediach na początku XXI wieku.
Do analizy wybrano zbiór wyselekcjonowanych tekstów reprezentujących
różne media – od elektronicznych wydań prasy, przez transkrypcje materiałów audiowizualnych, po komentarze i opinie w białoruskim Internecie.
Zasadnicze wątki narracji antypolskiej związane są z krytyką białoruskiej
opozycji jako agentury Zachodu, w szczególności Polski; działaniami Polski
(instytucji państwowych, mediów i innych podmiotów) zmierzającymi
do destabilizacji Republiki Białorusi (a nawet „zamachu stanu”) i zerwania
jej bliskich związków z Rosją; aktywnością polskich władz w odniesieniu
do zasobów ludzkich Białorusi (w sferze narodowościowej, demograficznej
i społecznej). W dyskursie antypolskim ważną rolę odgrywa ponadto
narracja o przeszłości, zwłaszcza w formie odrzucenia idealizowanej przez
Polaków wspólnej historii i dziedzictwa wielonarodowej Rzeczypospolitej. Radykalnej krytyce okresu II Rzeczypospolitej towarzyszy krytyka
współczesnej polityki historycznej władz w Warszawie. Najsilniejszym
przejawem antypolonizmu jest negacja polskiego etosu.
Słowa kluczowe: antypolonizm, Białoruś, Rosja, propaganda, media,
krytyczna analiza dyskursu.
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SUMMARY

A critical analysis of the anti-Polish discourse in Belarusian media consists
in unmasking the classical techniques of propaganda understood as intentional and politically motivated persuasive actions, which – by means
of a selected image of reality (events, phenomena, people and their properties) – affect the social awareness of the addressees and appeal to their
emotions in order to control (form, consolidate or change) the attitudes
of the collective, which is to lead to the formation of desired opinions
among its members or to induce specific behaviors. This article is the
result of the research on the anti-Polish propaganda discourse present
in the Belarusian media at the end of the second decade of the 21st century.
A collection of selected texts representing various media – from electronic
editions of the press, through transcriptions of audiovisual materials,
to comments and opinions in the Belarusian Internet – was selected for
analysis. I assume that discourse is primarily an interaction between
the participants of communication, within the mediasphere of the 21st
century. The essential threads of the anti-Polish narrative are connected
with the criticism of the Belarusian opposition as an agent of the West,
especially Poland; the Polish actions (state institutions, media and other
entities) aimed at destabilising the Republic of Belarus (even by means
of a coup d’état) and breaking its close ties with Russia; the activity of the
Polish authorities with regard to the “human resources” of Belarus (in the
national, demographic and social sphere). The anti-Polish discourse about
the past will play an important role, especially in rejection of the Poles’
idealised common history and heritage of the multinational Republic;
the radical criticism of the Second Republic period; and criticism of the
current anti-communist historical policy of the authorities in Warsaw.
The strongest manifestation of anti-Polonism is the criticism of the Polish
ethos. The environments hostile to Poland and the Poles, both in the past
and at present, realise that the Polish historical and cultural heritage, and
especially the native political institutions of Poles, are related to the idea
of the nation understood as a ‘community of honour’, which links Polishness to the republican sense of freedom connected with duty.
Keywords: Anti-Polonism, Belarus, Russia, propaganda, media, critical
discourse analysis

UWAGI O ANTYPOLONIZMIE W XXI WIEKU

Media i tworzone przez nie narracje są współcześnie najważniejszą
przestrzenią kreowania postaw i opinii. Zatem niechętne lub wręcz
wrogie Polakom środki przekazu wzmacniają tym samym ksenofobię,
nacjonalizm, pogardę do historii Polski oraz jej aksjologii, kultury
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i państwowości (Wolniewicz, Musiał 2003). Współczesny antypolonizm w mediach białoruskich ściśle się wiąże z antyzachodnim
dyskursem kreowanym przez propagandową machinę Kremla, której
białoruskie środki przekazu są istotnym elementem (Darczewska
2014; Reduta Dobrego Imienia 2021).
Badanie antypolonizmu w dyskursach publicznych – jak zakładam
– oznacza identyfikowanie wszelkich uprzedzeń, dyskryminacji, niechęci i wrogości wobec Polski i Polaków. Antypolonizm jest bowiem
nie tylko brakiem szacunku dla naszego kraju, lecz stanowi formę
agresji symbolicznej i kulturowej, która może prowadzić do fizycznych
aktów przemocy wobec obywateli RP lub członków Polonii, polskich
instytucji oraz dorobku kulturowego Rzeczpospolitej. Antypolonizm
zawiera w sobie bowiem pewne cechy rasizmu i bazuje na rasistowskich
stereotypach, więc jest skrajnie niebezpieczny – twierdzi Andrzej
Zybertowicz (Dzienik.pl 2019).
Radykalny antypolonizm u swych początków był jednym z elementów ideologii systemów politycznych o charakterze absolutystycznym,
a później totalitarnym. Był wykorzystywany do bezkompromisowej
walki z polskością, co stanowiło przejaw brutalnej realizacji interesów państw zaborczych na terenach zamieszkanych przez ludność
polską. Można zatem wskazać jego źródła w historii i działaniach
tych podmiotów politycznych, które budowały swą potęgę kosztem
Polski i Polaków (Osmańczyk 1982). Warto więc zwrócić uwagę
na polityki historyczne niektórych państw, zwłaszcza współczesnej
Rosji (i pozostającej pod jej wpływem Białorusi), gdyż współczesna
kultura polityczna i wynikające z niej realne poczynania (zwłaszcza
ze strony Moskwy), stanowią wyraźną kontynuację określonych
działań z przeszłości1.
1

Oczywiście antypolonizm nie jest zjawiskiem obecnym tylko w historycznych
i współczesnych działaniach potężnych sąsiadów Rzeczpospolitej. Inne są jednak źródła i przejawy polonofobii np. Czechów czy Litwinów (uważających się
raczej za ofiary pewnych działań Polski w przeszłości), jeszcze inaczej (i z innych
przyczyn) spoglądają krytycznie na Polskę Francuzi czy Amerykanie. Odmienny
charakter ma także – o czym trzeba pamiętać – niechęć do Polski i Polaków
ze strony środowisk żydowskich.
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Polityka historyczna, obecna także (a może przede wszystkim)
w mediach i kulturze popularnej, ma znaczenie. Jest ona bez wątpienia
elementem „miękkiej siły”, której nowoczesne państwa używają, aby
poprawić swoją sytuację na arenie międzynarodowej, a tym samym
budować atrakcyjność w wymiarze gospodarczym – w sferze handlu czy zagranicznych inwestycji (Nye 2007, s. 5–7; Ociepka 2013).
Państwo, które chce się liczyć we współczesnym świecie, musi prowadzić politykę zarówno zagraniczną, jak i wewnętrzną, odwołując
się do własnej historii (Reduta Dobrego Imienia 2019).
Kluczowym elementem narracji o czasach minionych (jako komponencie współczesnych polityk historycznych) są wielkie wydarzenia,
decyzje mężów stanu i przywódców, zwycięstwa, a w przypadku
Polski także tragiczne klęski, aczkolwiek przedstawiane jako piękne
i w mesjanistycznym duchu gloria victis. Rozważne wykorzystywanie
polityki historycznej jest jedną z fundamentalnych kwestii, a prowadzenie polityki międzynarodowej nieuwzględniającej wydarzeń
z przeszłości nie może być skuteczne. Pielęgnując kolektywną pamięć,
skuteczne państwo i jego instytucje efektywnie opowiadają własną
historię – w przeciwnym razie naszą historię będą opowiadać inni.
Jednym z elementów składowych antypolonizmu jest zwalczanie
polskiego logosu, zwłaszcza polskiego języka i kultury. A ponieważ
różnorodne media są dziś podstawowym obszarem upowszechniania treści symbolicznych, szczególnie tych, z którymi znaczna część
zbiorowości się identyfikuje, a środki komunikowania, zarówno
tradycyjne, jak i nowe media społecznościowe są – bardziej niż
kiedykolwiek – platformami uczestnictwa w kulturze narodowej,
skarbnicą wspólnej, bogatej symboliki oraz kolektywnego zasobu
uczuć i myśli, to właśnie media są dziś głównym orężem w wojnach
kulturowych i cywilizacyjnych, których antypolonizm jest częścią.
Innym przejawem polonofobii jest skrajnie krytyczna narracja
o polskim e p o s i e. Mediatyzacja współczesności wiąże się z przemożnymi procesami epoki kryzysu mediów tradycyjnych i rozkwitu
społecznościowych, z których coraz więcej osób czerpie informacje oraz opinie o przeszłości i ideach politycznych. Trudno zatem
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lekceważyć rolę wrogich Polsce mediów – czy to w przeszłości czy
współcześnie – w deprecjonowaniu dziejów Rzeczpospolitej i kształtowaniu krytycznej wobec Polski i Polaków narracji historycznej.
Antypolonizm przejawia się też w negacji polskiego t op o s u .
Różnorodne narracje w świecie multimodalnej komunikacji XXI
wieku dekonstruują symboliczne wyobrażenia Polski jako ziemi
ojczystej, której Polacy przypisują ogromną wartość.
Krytyka polskiego genosu – jako kolejny wymiar polonofobii –
manifestuje się w zwalczaniu, bezkompromisowej negacji polskich
wyobrażeń o wspólnym losie Polaków i ich sąsiadów, co ma szczególne
znaczenie na Wschodzie, tj. obszarach niegdysiejszych I i II Rzeczpospolitej. Celem tak projektowanych narracji polonofobicznych jest
dezintegracja silnego poczucia więzi między Polakami oraz bliskich
(historycznie) relacji z narodami Europy Wschodniej, które tworzyły
niegdyś wspólne, wielonarodowe, wielokulturowe i wieloreligijne
państwo. Ma to doprowadzić do anihilacji świadomości wspólnoty.
Najbardziej wyrazistym – jak zakładam – przejawem antypolonizmu jest jednak krytyka polskiego e to su. Środowiska wrogie
Polsce i Polakom, zarówno w przeszłości, jak i obecnie, zdają sobie
bowiem sprawę, że polskie dziedzictwo historyczne i kulturowe,
a zwłaszcza rodzime instytucje polityczne Polaków związane są z ideą
narodu rozumianego jako „wspólnota honoru”, co wiąże polskość
z republikańskim poczuciem wolności powiązanej z obowiązkiem.
Patriotyczna deklaracja polskości to przede wszystkim uczestnictwo
w pewnej wspólnocie etycznej, a pojęcie ‘miłości ojczyzny’ wiąże się
z poczuciem moralnego zjednoczenia i obowiązkiem świadomego
wyboru dobra wspólnego.
Piękna polska tradycja2 budowania narodowej tożsamości, polskości rozumianej jako wspólnota etyczna (a nie etniczna) jest od wieków zwalczana przez Rosję – zarówno imperialną, później sowiecką,
jak i współczesną, Putinowską. Dla rosyjskiej cywilizacji turańskiej
2

Inna niż chociażby niemiecki XIX-wieczny volkizm, definiujący poczucie odrębności narodowej na wspólnocie „krwi i ziemi” – został on zresztą skopiowany
przez ukraińskich nacjonalistów, co doprowadziło do genocidum atrox Polaków
na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej.
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– wedle określenia Feliksa Konecznego – która zmienia formy, ale
w treści pozostaje niezmienna, tradycyjna triada polskich wartości
BÓG–HONOR–OJCZYZNA, a zwłaszcza polski prometeizm w formule ZA WOLNOŚĆ NASZĄ I WASZĄ czy idea SOLIDARNOŚCI
między ludźmi i narodami stanowią egzystencjalne zagrożenie.

METODOLOGIA BADAŃ

Krytyczna analiza dyskursu antypolskiego winna polegać i – jak zakładam – polega na demaskowaniu klasycznych technik propagandy
rozumianej jako zamierzone i motywowane politycznie działania
perswazyjne, które – za pomocą wyselekcjonowanego obrazu rzeczywistości (wydarzeń, zjawisk, ludzi i ich właściwości) – działają
na świadomość społeczną adresatów i apelują do ich emocji w celu
kontroli (formowania, utrwalania lub zmiany) postaw zbiorowości,
co ma prowadzić do wyrobienia wśród jej członków pożądanych
opinii lub wywołania określonych zachowań.
Artykuł ten stanowi wynik badań pilotażowych3 nad antypolskim
dyskursem propagandowym obecnym w mediach białoruskich pod
koniec drugiej dekady XXI wieku4. Do analizy zakwalifikowano
zbiór 222 wypowiedzi dziennikarskich reprezentujących różnorodne
media – od elektronicznych wydań prasy, poprzez transkrypcje materiałów audiowizualnych aż do komentarzy i opinii w białoruskim
internecie. Dyskurs jest – jak zakładam – przede wszystkim interakcją
między uczestnikami komunikacji, która w mediosferze XXI5 wieku
3
4

5

Badania pilotażowe, których celem jest wypracowanie koncepcji badań nad
współczesnym antypolonizmem w mediach światowych.
Przekazy z lat 2018–2020, które zostały opublikowane przed gwałtownymi
protestami po kontestowanych wynikach wyborów prezydenckich z 9 sierpnia
ubiegłego roku.
Mediosfera XXI wieku to złożony i zaawansowany system różnorodnych mediów
w każdej skali, od mediów sublokalnych do globalnych. Obejmuje ona gazety,
czasopisma, nieperiodyczne wydawnictwa drukowane, elektroniczne media
emisyjne oraz nowe media w sieci, w tym osobiste media społecznościowe.
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dokonuje się głównie w żywiołowym środowisku sieciowym, gdzie
określone zdarzenia komunikacyjne przyczyniają się do kultywacji
znaczeń kolektywnych, a więc utrwalania określonych myśli i idei.
Bez wątpienia jest więc dyskurs także pewnym systemem aksjologicznym. Dlatego istotnym celem analizy była próba zrekonstruowania
zespołu (anty)wartości, koncepcji, poglądów obecnych w mocno
nacechowanych emocjonalnie przekazach białoruskich (a de facto
rosyjskich), które charakteryzują się specyficznym nastawieniem,
i których fundament stanowi założenie, że „Polska jest wrogiem”.
W badaniach przyjęto następującą hipotezę główną: antypolonizm w białoruskich mediach na początku XXI wieku jest spójny
z założeniami antyzachodniej i antypolskiej propagandy. Dlatego
też, zasadnicze wątki antypolskiej narracji wiążą się z krytyką 1) białoruskiej opozycji jako „agentury” Zachodu, a zwłaszcza Polski;
2) działań Polski (instytucji państwa, mediów i innych podmiotów)
zmierzających rzekomo do destabilizacji Republiki Białorusi (a nawet
zamachu stanu) oraz zerwania jej bliskich więzi z Rosją; 3) aktywności
władz RP w odniesieniu do „drenażu zasobów ludzkich” Białorusi.
Zakładam ponadto, że w antypolskim dyskursie istotną rolę odgrywać
będzie narracja o przeszłości, a zwłaszcza: 1) odrzucenie idealizowanej przez Polaków wspólnej historii i dziedzictwa wielonarodowej
Rzeczpospolitej; 2) radykalna krytyka okresu II RP oraz 3) krytyka
obecnej, antykomunistycznej polityki historycznej władz w Warszawie.

System przekazów informacyjnych, perswazyjnych oraz rozrywkowych funkcjonuje jako chaotyczna sieć różnorodnych kodów kulturowych, wytwarza
przestrzeń rywalizacji sprzecznych systemów społecznej wiedzy i prowadzi
do ekspresyjnych wojen kulturowych. W refleksji nad komunikacją w ponowoczesnym świecie trzeba wyjść poza normatywny model liberalny mediów
postrzeganych jako „czwarta władza” w systemach demokratycznych, a badać
wielowymiarowe oddziaływania mediosfery jako amorficznej, a jednocześnie
zniewalającej, radialnej przestrzeni symbolicznej. Współczesne media – jak
nigdy dotąd – wzmacniają ludzkie doświadczenie i poszerzają zakres poznawania
oraz przeżywania teraźniejszości, co przejawia się w medialnej „nadprodukcji”
(„nadmiarze”) rywalizujących ze sobą systemów estetycznych, dyskursów,
narracji i społecznych obrazów świata.
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ANTYPOLONIZM W BIAŁORUSKICH MEDIACH
ONLINE – W YNIKI ANALIZ ILOŚCIOW YCH

W pierwszym etapie analizy utworzono mapę badanego dyskursu,
na której uwzględniono zarówno frekwencję pojawiania się określonych wyrazów w poszczególnych jednostkach analizy (akapitach), jak
i ich współwystępowanie w otoczeniu innych wyrazów6.
Rysunek 1. Mapa krytycznego dyskursu o Polsce
w białoruskim internecie 2018–2020
dziedzictwo
Rzeczpospolita Obojga Narodów
naród
historia
kultura
cywilizacja

nowość
Białorusini

pamięć
idea
ideologia

wspólnota

Warszawa
wartości

władza

Unia
(Europejska)

państwo
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Rosja
Polska
Rosjanie
walka
aspekt miedzynarodowy
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Europa
region (władza wykonawcza)
obrona
polityka
Moskwa
bronić
wojsko
Białoruś
ważność
policja
edukacja
Łukaszenka
powszechność społeczeństwo
nauka
wojna bliskość
dyktatura
Karta Polaka
obywatelski prawda
totalitaryzm
rodzina
republika socjalizm komunizm
wpływ
światowy
oddziaływanie
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Zachod bezpieczeństwo
zgoda
sieć
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ZSRR
Mińsk mieszkancy
śmierć
wiara
integracja
ludność
terytorium
praca
informacja
prawo prawa opieka
media propaganda
F-35
organizacja
granice
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zagrożenie
młodzież
kraj
nacjonalizm
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wybory
siła
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Biełsat
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Źródło: opracowanie własne.
6

Więcej na temat tej procedury piszę w tekście pt. Komputerowa analiza tekstu
w dyskursach medialnych (Szymańska, Lisowska-Magdziarz, Hess 2018).
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GŁÓWNE NURTY DYSKURSU
ANTYPOLSKIEGO W BIAŁORUSKICH
MEDIACH – BLIŻSZE SPOJR ZENIE

W kolejnej fazie badań wykonano jakościową analizę treści zebranych
tekstów, na podstawie której wielowymiarowy dyskurs o Polsce zredukowano do pięciu głównych nurtów. Autorzy badanych tekstów:
• po pierwsze, uważają, że rząd w Warszawie oraz polskie
instytucje medialne i organizacje pozarządowe w sposób
bezceremonialny ingerują w wewnętrzne sprawy Białorusi,
a wspierając opozycję, planują powtórzenie ukraińskiego scenariusza, tj. przeprowadzenie następnej „kolorowej rewolucji”
– będącej de facto zamachem stanu – tym razem w Mińsku;
• po drugie, postrzegają Polskę jako zagrożenie (także w sferze
militarnej), jako zbrojną awangardę NATO (de facto USA),
a jej działania oceniają jako destabilizacyjne dla całego regionu;
• po trzecie, krytykują głównie polskie elity – polityczne i medialne – wśród których panuje antybiałoruski (a w istocie
antyrosyjski) konsensus;
• po czwarte, demaskują rzekomą antybiałoruską działalność
władz w Warszawie, której celem jest polonizacja znacznej
części narodu białoruskiego (zwłaszcza młodzieży) oraz
• po piąte, poddają radykalnej krytyce polską narrację i politykę
historyczną, zarówno w odniesieniu do odległej przeszłości,
jak i najnowszej historii.

INGERENCJA WARSZAW Y
W WEWNĘTR ZNE SPR AW Y MIŃSK A

Najbardziej wyrazisty nurt krytycznego dyskursu o Polsce w mediach
białoruskich ma związek z aktualną sytuacją polityczną. Białoruską
opozycję przedstawia się w kategoriach „wroga narodu”7, której
7

Wyjątkowo brutalnie atakowano np. internetowy projekt opozycyjny NEXTA,
który przedstawiano wprost jako swoistą agenturę kierowaną bezpośrednio
z Warszawy (Urałow 2019).
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zdrada wobec własnego państwa oraz bratniej Rosji (a nawet szerzej
– prawosławnej wspólnoty) polega na tym, że współpracuje ona z Polakami, czyli „zdrajcami Słowiańszczyzny”. „Pszeki”8 – podkreślają
autorzy badanych tekstów – a obywatele białoruscy, którzy angażują
się w działalność opozycyjną to po prostu Polacy (Szymow 2019a).
Importowana z Polski „technologia mobilizacji i protestu” to polski
plan destabilizacji sytuacji na Białorusi. (Urałow 2019). Jest on realizowany pod fałszywymi hasłami europeizacji kraju, gdy tymczasem
stawką gry jest historyczna zmiana w relacjach między pobratymczymi narodami Rosji i Białorusi. A przecież – jak czytamy w licznych
antypolskich materiałach – albo Białoruś pozostanie w przyjaźni
z Rosją, albo nastąpi jej koniec.
Warszawa jest przedstawiana jako centrum zarządzania białoruskiej opozycji (Szymow 2019a), dlatego środowiska, które nie szukają
porozumienia z władzą, są przedstawiane jako zagraniczna agentura
wpływu. Tak mocne oskarżenia – konotujące zdradę – są wzmacniane
narracją o Warszawie, która jako marionetka Waszyngtonu bierze
udział w rozpalaniu kolejnych „kolorowych rewolucji” na terenie byłego ZSRR, co w rezultacie prowadzi do chaosu oraz osłabienia państw
i społeczeństw tradycyjnie przyjaznych Rosji. Ingerencja Warszawy
w wewnętrzne sprawy krajów ościennych jest próbą wskrzeszenia
„Polski imperialnej”, gdyż Polacy postrzegają Białoruś jako część
dziedzictwa Rzeczpospolitej Obojga Narodów, naród białoruski
traktują w kategoriach peryferyjnej „kresowości polskiego rdzenia”.
Dlatego też tzw. „miękka polonizacja” jest – zdaniem krytycznych
autorów – fundamentalnym zagrożeniem nie tylko dla białoruskiego
państwa, ale przede wszystkim dla białoruskiej tożsamości narodowej
(Potapiejko 2019).

8

„Pszeki” to popularna wśród Rosjan onomatopeja, kolokwialne określenie Polaków
stanowiące szyderstwo z polszczyzny – z ich perspektywy mocno „syczącej”. Dla
niektórych Rosjan język polski brzmi tak, jakby składał się głównie z połączeń
spółgłosek „psz”, stąd „pszeki”.
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POLSK A JAKO MILITAR NE ZAGROŻENIE
DLA BEZPIECZEŃSTWA W REGIONIE

Antypolonizm części białoruskich mediów manifestuje się także
w epatowaniu rzekomym polskim „militaryzmem”, stanowiącym
śmiertelne zagrożenie dla całego regionu (Sputnik 2018). Oczywiście siła Warszawy jest – jak czytamy – wyłącznie pochodną potęgi
Sojuszu Północnoatlantyckiego, który już nawet nie ukrywa, że jego
jedynym wrogiem jest Rosja, a więc także jej sojusznicy, a zwłaszcza
sojusznik najbliższy, czyli Białoruś. Stopniowe zwiększanie potencjału i jakości sił zbrojnych Rzeczpospolitej stanowi egzystencjalne
zagrożenie dla Białorusi.
Polska oczywiście nie jest (obecnie) na tyle silna, aby realnie
zagrozić o wiele od niej silniejszej armii białoruskiej. Dlatego Warszawa przyjmuje taktykę destabilizacji sytuacji w sferze bezpieczeństwa, inspirując polityczny zamach stanu w Mińsku. A zatem
Polacy aktywnie pracują nad organizacją przewrotu na Białorusi.
Przy tej okazji pojawia się w analizowanych tekstach zarzut „faryzeimu” Warszawy, która przygotowuje zamach stanu na Białorusi
(Dziermant 2019) nie po to, by – jak deklaruje – promować wolność
czy demokrację w regionie, lecz w celu osiągnięcia wymiernych
korzyści, głównie z przejęcia wysokiej jakości „zasobów ludzkich”,
jak to ma obecnie miejsce w przypadku Ukrainy. Instrumentami
przewrotu politycznego w „Niebieskookiej”9 są przede wszystkim
sponosorowane przez Warszawę media. A telewizja „Biełsat” jest
na przykład uważana za narzędzie wojny psychologicznej, także
przeciw Rosji (Tkaczuk 2020).
Reasumując, Polska – mimo wszystko – może stanowić realne
zagrożenie dla Białorusi jako najbliższego sojusznika Rosji. Szczególnie
niepokojące – zdaniem autorów analizowanych tekstów – są zakupy
i rozwój broni ofensywnej (Chorolenko 2020). Stanowi to też najlepszy
dowód ofensywnych działań NATO w kierunku wschodnim. Sojusz
Północnoatlantycki jest zagrożeniem nie tylko dla bezpieczeństwa
Federacji Rosyjskiej, ale także obszarów, które Kreml uznaje za swoją
9

Białoruś często określana jest przez Białorusinów potocznie jako „niebieskooka”
z powodu wielu jezior tam się znajdujących – dokładnie ponad 10 tysięcy.
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strefę wpływu. Jedynie głębsza integracja Białorusi i Rosji może być
skuteczną obroną przed Polską (i natowską) agresją. A ponieważ – jak
czytamy – Rosja jest zawsze silna (a nawet niepokonana), więc swoich
wrogów potrafi nie tylko powstrzymać, ale też ukarać. Białoruś stanowi – w domyśle – część rosyjskiego świata, zatem potęga Moskwy
promieniuje na Mińsk, a ściślej mówiąc, na reżim Łukaszenki, który
zresztą nie bez powodu, chlubi się siłą własnej armii.
W opisywanym nurcie dyskursu interesujący jest też wątek poboczny, czyli swoista troska o Polskę, która jest przez Stany Zjednoczone traktowana jak marionetka i wykorzystywana do realizacji
awanturniczej polityki na Wschodzie, co niechybnie skończy się
dla niej katastrofą10.

ELITY POLITYCZNO-MEDIALNE W POLSCE
WROGIEM NIEZAWISŁEJ BIAŁORUSI

Osnową kolejnej antypolskiej narracji jest teza o powszechnym
w Polsce konsensusie politycznych i medialnych elit w kwestii polityki
wschodniej. W analizowanych tekstach wiele miejsca poświęcono
na przykład polskiej krytyce pogłębionej integracji w ramach Związku
Białorusi i Rosji. Warszawa przedstawia tę inicjatywę jako koniec
białoruskiego państwa, gdy tymczasem to działania polskich mediów
i polityków zagrażają niezależności kraju. Oczywiście strategicznym
celem Warszawy jest destrukcja bratnich relacji między Mińskiem
a Moskwą, gdyż to umożliwi przejęcie kontroli nad Wschodem
(Nosowicz 2019).
Opisywana narracja zawiera kilka interesujących wątków szczegółowych. Mamy na przykład do czynienia ze zmasowanym atakiem
na polskie media, które – zdaniem ich białoruskich krytyków – zajmują
się wyłącznie rozpowszechnianiem kłamstw. Celem propagandowej
akcji Warszawy realizowanej za pośrednictwem m.in. mediów11 jest
10 Warto zauważyć, że ta de facto kremlowska narracja efektywnie rezonuje także

w części antyamerykańskich narodowych środowisk nad Wisłą.
11 Zdaniem Aleksandra Nosowicza, Warszawa tworzy nowy plan zawładnięcia

Białorusią, a polskie media są jego częścią, dlatego tak bezkompromisowo atakują
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– jak już wspomniano – przeciwdziałanie głębszej integracji Białorusi
i Rosji. Polska to wrogi kraj, którego celem jest destrukcja znakomitych relacji Mińska z Moskwą, a zwłaszcza uniemożliwienie głębszej
integracji obydwu państw. Dlaczego Zachód tak histerycznie reaguje
na konsolidację w ramach ZBiR? – pytają białoruscy autorzy. Otóż
dlatego – odpowiadają – że rząd w Warszawie przygotowuje nowy
plan zawładnięcia Białorusią, co będzie możliwe jedynie wtedy, gdy
uda się zniszczyć tradycyjnie przyjacielskie relacje białorusko-rosyjskie, zwłaszcza w wymiarze międzyludzkim. Idzie o to, aby – jak
czytamy – w pewnym sensie powtórzyć scenariusz ukraiński i skłócić
bratnie narody: Białorusini mają postrzegać Rosjan jako wrogów.
Narracja o rusofobii, którą polskie elity (a nie „zwykli” Polacy,
którzy swych wschodnich sąsiadów lubią) próbują eksportować
na teren Białorusi, wiąże się z tezą o nikczemnej polityce narodowościowej Warszawy. Konsolidacja mniejszości polskiej na Litwie,
Ukrainie czy Białorusi – jak czytamy – dokonuje się bowiem poprzez
wzmacnianie „antyrosyjskości”.
Dlaczego polscy decydenci polityczni działają na szkodę białoruskiej niezależności? Dlaczego medialna propaganda adresowana
do odbiorców nie tylko w Polsce, ale także w UE i na obszarze WNP
wymazuje Białoruś z mapy? (Pawlenko 2019). Na tak postawione pytanie (i szereg podobnych) autorzy analizowanych tekstów udzielają
zazwyczaj prostej odpowiedzi – polskie elity boją się Rosji. A przecież
Rosja, po pierwsze, nie jest państwem agresywnym, a po drugie,
ma prawo dbać o własne interesy i strefy wpływów12. Tym bardziej
nie jest agresywnym krajem Białoruś, która nigdy nie stanowiła
Rosję: „Zadaniem zachodnich ‘przyjaciół’ (tych, którzy niby dobrze, a faktycznie
fałszywie życzą) w obecnej trudnej sytuacji geopolitycznej jest pomoc ‘Batce’
w utrzymaniu Białorusi dla przyszłej ‘demokratyzacji’, w którą (obecnie) Rosja
wbija swoje drapieżne żądło. Nawet pobieżny przegląd polskich gazet pozwala
zobaczyć, jak bezpośrednio i topornie pomysł ten odnosi się do obszaru będącego centrum zainteresowani. Rosja wchłania swojego sąsiada, Białoruski reżim
może w każdej chwili upaść, Białoruś: znikający sąsiad. To typowe nagłówki
prasowe” (Nosowicz 2019).
12 Interesujące jest wykorzystywanie przy tej okazji prorosyjskich wątków cytowanych z polskiej prasy, np. dwutygodnika „Najwyższy Czas”.
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zagrożenia dla jakiegokolwiek sąsiada, a wprost przeciwnie, nieustannie padała ofiarą agresji zewnętrznej. Obecnie, właśnie dzięki
Rosji, Białorusini mogą się cieszyć poczuciem wielowymiarowego
bezpieczeństwa. Niestety, to właśnie Polska wprowadza elementy
dysfunkcjonalne do sytuacji w regionie, traktując Białoruś jako arenę
poważnej – być może decydującej – rywalizacji z Rosją. Warszawa
rozpoczyna bowiem własną ekspansję, dążąc do odzyskania utraconych ziem historycznych. Jest to – zdaniem białoruskich krytyków
polskiej polityki wschodniej – haniebne, gdyż na przykład na początku
lat 90. XX wieku polegało na „żerowaniu” na pewnych słabościach
posowieckich państw – „wrakach po ZSRR” (Pawlenko 2019).

POLSK A „OFENSY WA DEMOGR AFICZNA”
NA WSCHODZIE

Następny z wątków antypolskiej narracji zrekonstruowanej na podstawie wstępnej analizy przekazów białoruskich odnosi się do czynnika
demograficznego, a w perspektywie długofalowej także narodowego.
Można go streścić w kilku modelowych sformułowaniach takich
jak „Polska tożsamość w zamian za wizę”, „Karta Polaka” jako «demograficzny odkurzacz»” czy „Zmienić Białorusinów w Polaków”
(Szymow 2020).
Szczególnie mocno atakowane są instytucjonalne działania Rzeczpospolitej, których beneficjentami są głównie białoruscy obywatele
polskiego pochodzenia oraz białoruska młodzież. Zdaniem antypolskich autorów takie działania to rodzaj intensywnej polonizacji.
Toczy się walka o tożsamość, gdyż – jak można przeczytać – „polscy
nacjonaliści” przyznają „Kartę Polaka” rdzennym Białorusinom. Dokument ten jest swoistą „kartę mobilizacyjną” mniejszości polskiej
na Białorusi, ale także – co gorsza – skutecznie werbuje do „polskości”
osoby o niejednoznacznej tożsamości, a ruch bezwizowy na terenie
UE jest tu wystarczającą zachętą do wyrzeczenia się własnego dziedzictwa (Gierasimczik 2019).
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Co gorsza, jak czytamy, w czasie powszechnego spisu ludności
na Białorusi (w 2019 roku) rząd w Warszawie przeprowadził rękami działaczy polskich znad Niemna zmasowaną akcję agitacyjną
na rzecz deklarowania polskiej tożsamości, co należy uznać za wrogą
prowokację ze strony państwa ościennego wobec Białorusi (Gierasimczik 2019).
W opisywanym nurcie „demograficznym” i „narodowościowym”
pojawia się pewien wątek szczegółowy, który wprowadza wyrazistą
niespójność omawianej narracji. Zaskakująca – by nie powiedzieć
karkołomna – jest teza białoruskich krytyków działań rządu RP o tym,
że akcja przekształcania Białorusinów w Polaków wzmacnia białoruski nacjonalizm, który – paradoksalnie – jest produktem ubocznym
konfrontacji rosyjskości z polskością (Szymow 2020).
Niezwykle zajmujący jest – naszym zdaniem – kolejny aspekt
opisywanej narracji. Otóż państwo polskie jest przedstawiane jako
„demograficzny odkurzacz”, który „zasysa białoruską młodzież”. Dokonuje się zatem proces „zawłaszczania” (także w wymiarze aksjologicznym) młodych i zdolnych Białorusinów, głównie za pośrednictwem
akademickich programów stypendialnych, które są wykorzystywane
do propagowania prozachodnich wartości, co w przyszłości ma zaowocować ukształtowaniem odpowiednio uformowanych propolskich
elit politycznych na Białorusi (Szymow 2019a).
Narzędziem (re)polonizacji narodu białoruskiego oraz przejmowania zasobów ludzkich jest także katolicyzm13. Jako dowód tego
twierdzenia podaje się fakt, iż Rzeczpospolita odmówiła przyjęcia
uchodźców z Bliskiego Wschodu, a to właśnie ze względu na różnice wyznaniowe i kulturowe. Jednak państwo polskie, zmuszone
do rekompensowania głębokich niedoborów na własnym rynku
pracy, zdecydowało się sprowadzić, a następnie kulturowo (a nierzadko także religijnie) zasymilować imigrantów z Ukrainy i Białorusi. Wszystkie te działania w sferze tożsamości i demografii – jak

13 Subkategorię omawianej narracji stanowi wątek „ofensywy katolicyzmu” jako

środek polonizacji na Wschodzie, nie tylko na Białorusi, ale też Ukrainie i w Rosji.
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czytamy – stanowią dowód strategicznego planu Warszawy, która
dąży do wskrzeszenia minionej wielkości Rzeczpospolitej Obojga
Narodów (Szymow 2019a, 2019b, 2020).

„ZAKŁAMY WANIE” HISTORII, CZYLI
IMPERIALNA POLSK A NA WSCHODZIE

Mediatyzacja historii i pamięci stanowi nieodmiennie, zwłaszcza
w naszej części Europy, zwornik kolektywnych tożsamości14. Elitarne
podmioty (w tym instytucje władzy) nadal upowszechniają hierarchicznie zorganizowane narracje w formie przekazów medialnych,
zasobów archiwalnych czy programów edukacyjnych, co stanowi
wyraz hegemonizmu pamięci historycznej, manifestującego się w formie określonych polityk historycznych oraz działań z zakresu soft
power na arenie międzynarodowej15. Dlatego też, zgodnie z naszymi
przewidywaniami, dyskurs historyczny zajmował centralne miejsce
w antypolskiej, pozostającej pod wpływem Kremla, propagandzie
na Białorusi.
Do czego Polsce potrzebna „wspólna historia” z Białorusią? – w alarmistycznym tonie pytał jeden z niechętnych Warszawie autor (Strielcow
2019). Inny z kolei zżymał się, że Polski sejm uczy Białorusinów historii
(Łazutkin 2020). Przytoczone nagłówki są przykładem strumienia
przekazów, w których mamy do czynienia z bezkompromisowym
14 Ponowoczesna dekonstrukcja tradycyjnych wspólnot, apoteoza płynnej rze-

czywistości oraz pochwała kosmopolityzmu (rozumianego jako nieuchronna
i rzekomo wyzwalająca konsekwencja globalizacji), manifestująca się nierzadko
w formie ojkofobicznej niechęci do własnego dziedzictwa, jest – jak sądzę –
skazana na niepowodzenie. W żywiołowym, nieuporządkowanym i niepewnym
– z perspektywy współczesnego człowieka – świecie paradoksalnie wzrasta
znaczenie historii i zbiorowej pamięci, gdyż to właśnie określone interpretacje
przeszłości mogą łagodzić głębokie poczucie nieokreśloności i niepewności
naszych czasów.
15 Transmedialna przestrzeń to najważniejszy obszar symbolicznej rywalizacji
i ścierania się rozmaitych dyskursów podczas współczesnych wojen kulturowych,
także w odniesieniu do historii – w myśl nadal aktualnej formuły Orwella: kto
kontroluje przeszłość, kontroluje przyszłość, kto kontroluje teraźniejszość, kontroluje
przeszłość.
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sprzeciwem wobec polskiej narracji historycznej. Krytyka ta dotyczy wszystkich okresów wspólnych dziejów Polaków i Białorusinów,
a białoruskie media niechętne Polsce powielają zwykle rosyjską
narrację historyczną.
Najbardziej uderzająca jest krytyka koncepcji wspólnej historii
obydwu narodów i przedstawianie jej jako fałszywej kreacji Warszawy.
To idealizowanie unii polsko-litewskiej ma być częścią rzekomo kreowanej przez Polskę „nowej historii”, w celu wzmocnienia koncepcji
historycznej Białorusi jako suwerennego państwa europejskiego,
a nie części Rosji i świata rosyjskiego16.
Antypolski dyskurs jest najczęściej powielaniem komunistycznej – a współcześnie także kremlowskiej – wersji historii. Okres
II Rzeczpospolitej to – w opisywanej narracji – tragedia Białorusinów,
kolejny etap wielowiekowej polskiej kolonizacji ziem na Wschodzie
(Głuszakow 2019). Józef Piłsudski – jak czytamy – był zakłamanym demagogiem, który pod pięknymi hasłami prowadził swoje
legiony na tereny obecnej Białorusi, by je kolonizować. „Równość”
i „wolność” na kresach pozostawały pustymi sloganami, gdyż „pod
polskim panowaniem” prześladowano prawosławnych, zamykano
białoruskie szkoły, a dzieci – od najmłodszych lat – poddawano
przymusowej polonizacji. Polacy „torturowali” miejscową ludność
cywilną, a za te zbrodnie, dokonywane także na Litwinach i Ukraińcach, Polska nigdy nie przeprosiła17. Skoro tak, pisze jeden z autorów,
16 Oczywiście trudno jednoznacznie stwierdzić, że taki punkt widzenia dominuje

w społecznej percepcji przeszłości na Białorusi. Po pierwsze, istnieje wiele
dowodów, że coraz więcej Białorusinów czuje więź z dziedzictwem Wielkiego
Księstwa Litewskiego. Warto również odnotować, że także władza w Mińsku
niejednokrotnie pielęgnuje to dziedzictwo. Po drugie, wielu białoruskich historyków i dziennikarzy – jak chociażby Wadim Dierużynskij, autor znakomitej pracy
pt. Мифы о Беларуси podejmuje skuteczną polemikę z sowiecką historiografią,
którą powiela dziś propaganda Putina (Dierużynskij 2013, s. 204–205).
17 Szczególnie interesujący jest w tym nurcie obszerny tekst o Kresach Wschodnich
– zawsze nazywanych Zachodnią Białorusią, czyli o tym jak Białorusini żyli pod
polskim panowaniem. Jest to przerażający obraz Polski międzywojennej – kraju
niewyobrażalnej nędzy i niesprawiedliwości, której ofiarami byli Białorusini.
Tekst zawiera liczne relacje świadków, którzy jednym głosem i zdecydowanie
krytycznie wspominają okres Polski międzywojennej (Głuszakow 2019).
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Białorusini nie mogą myśleć o jakiejkolwiek przyjaźni ze swym zachodnim sąsiadem, a jedyną możliwą opcją (i formą obrony przed
agresywną Polską) jest przyjaźń z Rosją. Już dzięki powołaniu do życia
Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej udało się zbudować
„białoruski dom”, czyli ojczyznę. Polacy nie są braćmi Białorusinów,
a podstępnymi sąsiadami o mentalności kolonizatorów, których
jedynym celem – także dziś – jest ekspansja na Wschód (Głuszakow
2019; Piers 2019).
Najobszerniejszą część dyskursu o historii stanowią odniesienia
do wydarzeń związanych z wybuchem, przebiegiem i zakończeniem
II wojny światowej. Antypolsko nastawieni autorzy poruszają się
zatem w strukturze sowieckiego „mitu” Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, który – jako najwyższa świętość – nie podlega jakiejkolwiek
reinterpretacji w polityce i narracji historycznej współczesnej Rosji.
O „kłamstwach” na temat II wojny światowej pisano dużo i często,
podkreślając, że to właśnie Polska jest źródłem najbardziej jaskrawych, dyfamacyjnych aktów profanacji Wielkiej Wojny Ojczyźnianej.
Współczesna Rzeczpospolita jest w perspektywie jej białoruskich
krytyków państwem „barbarzyńskim”, ponieważ nie potrafi docenić
i uszanować pamięci i pomników jej wyzwolicieli, czyli żołnierzy
radzieckich, którzy tak licznie ginęli na ziemiach polskich. Argument
o rzekomym „nieludzkim braku szacunku” państwa polskiego do
poległych i zabitych jest także stosowany w odniesieniu do cywilnej
ludności Warszawy, zwłaszcza Żydów.
„Jak wam nie wstyd!” to nazwa akcji mającej na celu demaskowanie
rzekomych polskich kłamstw o II wojnie światowej (Sputnik 2020).
W podobnym tonie – w licznych artykułach w języku rosyjskim –
autorzy piętnują polskie spojrzenie na powojenne komunistyczne
zniewolenie. Obronie narracji o „radzieckim wyzwoleniu” towarzyszy
kampania na rzecz rehabilitacji Józefa Stalina i jego rządów, i szerzej,
gloryfikacja komunistycznego totalitaryzmu (Łazutkin 2020). Uważam,
że czytelnika polskiego, który miałby okazję zapoznać się z omawianą
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w tym miejscu narracją, szczególnie zabolałby fakt, że w miejsce
„kłamstwa katyńskiego” (obecnie już nie do obrony) pojawia się próba
zakamuflowanego usprawiedliwiania komunistycznych zbrodni18.
Ważnym elementem współczesnej antypolskiej narracji historycznej
jest rozgłaszanie kłamliwych oskarżeń pod adresem II RP o zawarcie
tajnych układów z III Rzeszą, co rzekomo było głównym powodem
wybuchu wojny. Jest to kolejny przykład powielania głównych tez
propagandy Władimira Putina19. Przy tej okazji zarzuca się współczesnym Polakom historyczną hipokryzję lub amnezję. Jak czytamy
– nie chcą oni pamiętać o „pakcie z Niemcami”, największym w świecie antysemityzmie oraz aktach agresji przeciwko sąsiadom przy
wykorzystaniu potęgi Niemiec, np. zajęciu Zaolzia (Łazutkin 2020).
W tej perspektywie – niejako w opozycji do nikczemnych polskich
działań – następuje próba rehabilitacji ZSRR, przywrócenia dumy
z jego potęgi i sukcesów. A jednym z takich wielkich i szlachetnych
osiągnięć było skuteczne „ratowanie” narodów słowiańskich przed
bezwzględnymi dyktaturami wojskowych (polskich i niemieckich)20.
18 Autor pisze na przykład, że nie ma żadnych dowodów, że w Kuropatach znajdują

się mogiły ofiar egzekucji dokonanych przez komunistów (Łazutkin 2020).
19 Zarówno białoruscy, jak i rosyjscy komuniści lubią szukać winnych wybu-

chu II wojny światowej, ale nigdy nie wspominają o współodpowiedzialności
ZSSR. Ludzie Putina – i ich agenci wpływu w wielu krajach, w tym na Białorusi
– nie wahają się przed żadnym historycznym fałszerstwem ani nie odczuwają
wstydu z powodu rozpowszechniania aroganckich kłamstw, których celem jest
bardzo często Polska. Głównym elementem współczesnej antypolskiej narracji
Kremla jest rozgłaszanie kłamliwych oskarżeń pod adresem II RP o zawarcie
tajnych układów z III Rzeszą, co rzekomo było głównym powodem wybuchu
wojny. Jest to oczywiście fragment szerszej strategii Putina, który wiele lat temu
ogłosił, że „upadek ZSRR był największą katastrofą geopolityczną drugiej połowy XX wieku”, a dziś, próbując odbudować rosyjskie wpływy w świecie, chce
dokonać rehabilitacji ZSRR i przywrócić dumę z jego potęgi i sukcesów. Przekaz
ten jest adresowany nie tylko do obywateli Federacji, ale także do bratnich narodów w ramach WNP, a zwłaszcza Białorusinów. Narracja ta – niestety – jest
skuteczna, gdyż wielu obywateli Białorusi do dziś czuje więź z minioną epoką
i potężnym państwem sowieckim. Fałszowanie historii jest ważnym instrumentem neoimperialnych działań Kremla.
20 Ponieważ Polska – zgodnie z tą narracją – była wyłącznie bezwzględnym kolonizatorem ziem wschodnich, to przystąpienie Białorusinów do Związku
Radzieckiego było dla nich korzystne i ze wszech miar racjonalne.
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Czytelnik dowiaduje się ponadto, że ZSRR – w przeciwieństwie
do przedwojennej Polski – wzorcowo prowadził politykę narodowościową. To właśnie z tej przyczyny „pańska Polska” przegrała
we wrześniu 1939 roku (Łazutkin 2020).
Jakakolwiek odpowiedzialność ZSRR za akty bestialstwa wobec
licznych narodów (nie tylko wobec Polaków) jest nie do zaakceptowania dla współczesnej władzy w Rosji, licznych środowisk (poza
jej granicami), ale też – co najsmutniejsze – przez dużą część społeczeństw posowieckich, w tym Białorusinów. Tymczasem niezwykle
łatwo przychodzi antypolsko nastawionym autorom obarczanie
częścią odpowiedzialności za Holocaust Polskę i Polaków.
Na podstawie analizy antypolskich materiałów odnoszących się
do spraw historycznych można uznać, że w żaden sposób nie konsolidują one narodowej tożsamości Białorusinów. Tym bardziej nie
sprzyjają rozwojowi ich świadomości historycznej. Ataki na Polskę
i Polaków nie służą zatem wzmacnianiu białoruskiego etosu, a jest
to raczej jednowymiarowa narracja o Białorusi i jej mieszkańcach jako
zagrabionej przez Polaków części rosyjskiego – w sensie etnicznym,
kulturowym, historycznym etc. – świata. Wrogość wobec polskości
jest kluczowym elementem powodzenia tej swoistej – ponownej – rusyfikacji „Niebieskookiej” i jej obywateli. Przez stulecia Rosja zmienia
formy, ale nie zmienia treści swej polityki. Dla Moskwy Białorusini,
ale też Ukraińcy to tylko „Małorosjanie”, a Białoruś to „Biała Rosja”.
W Mińsku są ludzie, którzy uchodzą za ekspertów z różnych dziedzin,
ale ich prawdziwą „profesją” jest rozpowszechnianie moskiewskiej
propagandy21.

21 Najsmutniejszym obrazem moralnego upadku kremlowskich agentów wpływu

czasowo „pełniących obowiązki” Białorusinów jest grupa „ekspertów” – politologów, dziennikarzy itp. – nadających z nielegalnie zagarniętego przez Moskwę
Krymu przekazy live o wiecznej przyjaźni dwóch państw i narodów.
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ZAKOŃCZENIE

Antypolonizm na Białorusi jest kontrolowany przez media podporządkowane prezydentowi Łukaszence i pozostaje narzędziem kreowania
negatywnych postaw wobec Zachodu jako całości. Polska stanowi
tu niejako awangardę świata zachodniego. Jest też zatem głównym
celem Federacji Rosyjskiej.
Narastające problemy Rosji, zarówno na arenie międzynarodowej, jak i w kraju, doprowadziły do intensyfikacji rosyjskiej wojny
informacyjnej, którą należy postrzegać jako kontynuację sowieckich
technologii politycznych, skutecznie od wielu lat wykorzystywanych.
Do tradycyjnych wojen psychologicznych operujących uproszczonymi
konstrukcjami mentalnymi wyraźnie nawiązuje współczesna rosyjska
geopolityka informacyjna. Swoistym imperatywem współczesności
jest fakt, iż polityczna aktywność perswazyjna Moskwy (i jej sojuszników) uwzględnia dziś najnowsze narzędzia medialne i sieciowe,
a innowacje te dotyczą głównie organizacji działania w środowisku
nowych technologii. Nowa rosyjska teoria prowadzenia działań
wojennych polega na zakulisowym wpływaniu na społeczeństwo
przeciwnika, a nie na otwartych działaniach zbrojnych – to wizja
wojny totalnej. Działania informacyjne nie są jedynie formą wspomagania działań militarnych, ale podstawową metodą osiągnięcia
zwycięstwa – są de facto działaniami wojennymi22.
Analiza zgromadzonych tekstów prowadzi do ogólnego wniosku,
że większość krytycznie nastawionych do Polski autorów równocześnie pozostaje lojalna względem rosyjskiej polityki i narracji.
Warto odnotować, że antypolsko nastawieni autorzy absolutnie swej
rusofilii nie ukrywają. Białoruska władza bierze aktywny udział
w nowej wojnie informacyjnej. Mińscy propagandyści rozpowszechniający polonofobiczne tezy – nierzadko wyczerpujące znamiona
mowy nienawiści wobec Polski i Polaków – są zazwyczaj osobami
22 Dzięki internetowi i mediom społecznościowym możliwe są dziś działania,

o których dawni sowieccy specjaliści od wojny psychologicznej mogli tylko
marzyć: zmiana polityki wewnętrznej innych państw za pomocą samej tylko
informacji (lub dezinformacji).
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o poglądach komunistycznych, prorządowych oraz prorosyjskich.
Antypolonizm polega na sprawnym mieszaniu faktów i kłamstw
(zwłaszcza w odniesieniu do przeszłości) oraz wykorzystuje niewiedzę i brak krytycyzmu Białorusinów. Antypolonizm w mediach
białoruskich jest w dużej mierze wynikiem działalności rosyjskiej
propagandy, stanowi „złagodzoną” wersję kremlowskiej polonofobii.
A ponieważ rosyjski imperializm żywi się kompleksami i poczuciem
braku bezpieczeństwa, to podobną orientację przyjmuje antypolska
propaganda Łukaszenki.
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Sławomir Doległo

WANDALIZM PAMIĘCIOWY.

Holocaust i nieetyczne praktyki
użytkowników nowych mediów
STRESZCZENIE

Osiemdziesiąt lat po wybuchu drugiej wojny światowej, kiedy wygasa pamięć komunikacyjna – kształtowana przez naocznych świadków historii, a zbiorową wyobraźnią zaczyna
władać pamięć kulturowa – utrwalona w materialnych nośnikach i rytuałach, tragiczne
doświadczenie Shoah w coraz większym stopniu opiera się na obrazie zapośredniczonym
przez literaturę, sztukę i media elektroniczne. Tematem opracowania jest wandalizm
pamięciowy – intencjonalne, a także wynikające z niekontrolowanej technologii, praktyki
medialne znieważające pamięć o ofiarach nazistowskich zbrodni i uwłaczające ogólnie
przyjętym normom społecznym, komunikacyjnym i kulturowym. U progu masowych
cyfrowych amnezji uzasadnione wydaje się bowiem pytanie o wrażliwość historyczną
młodego pokolenia, a także coraz powszechniejszą trywializację przeszłości. Ten czas
skłania także do refleksji nad współczesną kulturą pamięci – podporządkowaną logice
silnie oddziałujących mediów i wartościom społeczeństwa (post)konsumpcyjnego.
Słowa kluczowe: Holocaust, kultura pamięci, praktyki medialne, nowe media
SUMMARY

Memory vandalism.
Holocaust and unethical practices of new media users
Eighty years after World War II, when communicative memory (shaped by history bystanders) fades and the influence of cultural memory (saved in various devices and rituals)
grows, the tragic experience of Shoah is shaped more and more around an image mediated
by literature, art and the media. The subject of this study is memory vandalism – intentional, but also resulting from uncontrolled technology and media practices that offend the
memory of Holocaust victims and deviate from generally accepted social, communication
and cultural customs. Being aware of upcoming mass digital amnesia, the question about
historical awareness of the young generation and common trivialisation of the past seems
justified. This time also causes a reflection on the contemporary memory culture shaped
by the strongly influencing media and the values of the (post)consumer society.
Keywords: Holocaust, memory culture, media practices, new media
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Choć nie zawsze sobie z tego zdajemy sprawę, Zagłada
Żydów określa cały dzisiejszy system kultury, wszystkie
pytania i dylematy ponowoczesności.
Һ Maria Janion 2009

WPROWADZENIE

27 stycznia 2020 roku przypadła siedemdziesiąta piąta rocznica wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau. Na oficjalne uroczystości do Oświęcimia
przybyło wielu światowych przywódców, polityków i przedstawicieli
organizacji międzynarodowych, a przede wszystkim – niespełna
dwustu byłych więźniów i naocznych światków obozowej gehenny.
Ich przedstawiciele złożyli świadectwo, przywołując traumatyczne
wspomnienia zza drutów, wyrazili wdzięczność za pamięć o Shoah
i kolejny raz ostrzegli świat przed złem, do którego może posunąć się
człowiek. Podkreślili także, że wedle wszelkiego prawdopodobieństwa
nie doczekają kolejnych jubileuszy.
Rocznicową zadumę spotęgował dyrektor muzeum opiekującego
się terenami poobozowymi Piotr A. Cywiński. W swoim wystąpieniu
przypomniał, że powojenny świat miał zostać odbudowany na doświadczeniu Ocalałych i ich apelu wyrażonym w słowach „Nigdy
więcej”, tymczasem kolejne pokolenia nie wyciągnęły z Zagłady
należytej lekcji. Widząc odradzanie się dawnych upiorów, nasilanie
postaw rasistowskich i ksenofobicznych, wzmacnianie ideologii pogardy i nienawiści, zwracał uwagę na dzisiejszą obojętność, bierność
i ciszę, która po Holocauście uderza w nasze człowieczeństwo. „Nie
widzimy i nie chcemy widzieć. Nie mówimy i nie chcemy mówić.
Większość milczała, gdy tonęli Syryjczycy, w ciszy odwróciliśmy się
od Kongijczyków, nie wydusiliśmy z siebie niemalże słowa, gdy dwa
lata temu mordowano Rohindżów, ciszą dziś okrywamy tragiczny los
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Ujgurów” – punktował dyrektor, ostrzegając, że „gorsza od zapomnienia jest taka pamięć, która nie rozbudza w nas moralnego niepokoju”
(Cywiński 2020). Ironizując, że „Sprawiedliwi wśród Narodów Świata
nie dawali lajków, nie pisali protest songów, nie podpisywali petycji
on-line” (Cywiński 2020), sprowokował pytanie o kształt i rolę naszej
kultury pamięci. Jak podkreślił, siedemdziesiąt pięć lat po Auschwitz
w pamięci powinniśmy szukać nie krótkotrwałych wzruszeń, ale
źródeł zbiorowej i indywidualnej odpowiedzialności.
Słowa Cywińskiego skłaniają do refleksji nad nowymi formami
i obiegami holocaustowej pamięci, która w wyniku zmiany generacyjnej, postępujących procesów informatyzacji, mediatyzacji i komercjalizacji zaczyna funkcjonować w nieznanych dotąd realiach
komunikacyjnych, społecznych i kulturowych. Jak zauważa czołowa
przedstawicielka europejskich badań nad pamięcią Aleida Assmann,
za sprawą globalnego memory boom „Holocaust nie stał się z czasem
bardziej bezbarwny i bledszy, lecz paradoksalnie bliższy i bardziej
witalny” (2009, s. 106). Dowodzą tego coraz nowsze popkulturowe
(re)prezentacje (fabularyzowana powieść Tatuażysta z Auschwitz
stała się światowym bestsellerem, a biograficznego Fotografa z Mauthausen można oglądać na Netflixie), rozwój tzw. czarnej turystyki
(w 2019 roku teren byłego KL Auschwitz-Birkenau odwiedziło ponad
dwa miliony trzysta tysięcy osób – najwięcej, odkąd prowadzone
są tam frekwencyjne statystyki), a także multimedialne projekty
(internauci walczą z określeniem „polskie obozy”, udostępniając historyczne memy i wirale, a nastoletni użytkownicy TikToka próbują
rozbudzić społeczną wrażliwość, udając ofiary Zagłady). Niestety,
w demokratycznej rzeczywistości internetu coraz częściej napotykamy
praktyki, które nie prowadzą do przyswajania wiedzy, ale uwłaczają
pamięci o traumatycznych wydarzeniach minionego wieku i godzą
we współczesną wrażliwość historyczną. Takie praktyki nazywać
tu będziemy wandalizmem pamięciowym.
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JEDENASTE PR ZYK AZANIE: NIE BĄDŹ OBOJĘTNY

Najważniejsze, najbardziej poruszające, a na pewno najgłośniej
komentowane przemówienie w czasie obchodów siedemdziesiątej
piątej rocznicy wyzwolenia Auschwitz wygłosił Marian Turski – więzień lagru w ostatnich miesiącach jego funkcjonowania, po wojnie
orędownik pojednania polsko-żydowskiego i zasłużony działacz
społeczny. Już na wstępie, nie kryjąc wzruszenia, podkreślił, że swoje
słowa kieruje przede wszystkim do córki i wnuków, a przez nich –
do całego młodego pokolenia – kolejnej generacji postpamięci, która
zna przeszłość w coraz większym stopniu za sprawą silnie oddziałujących mediów, w coraz mniejszym zaś – bezpośrednio z przekazu
naocznych świadków.
„Auschwitz nie spadło z nieba” – tę uwagę prezydenta Austrii Alexandra Van der Bellena (obecnego w czasie uroczystości), zasłyszaną
w Wiedniu, Marian Turski uczynił leitmotivem rocznicowego wystąpienia. Rozwijając ją, oczami wyobraźni przeniósł zgromadzonych
słuchaczy do Berlina lat trzydziestych i przypomniał, jak w myśl zbrodniczej ideologii społeczność żydowska stopniowo została pozbawiona
swoich praw, wyłączona spod ochrony państwa i ostatecznie skazana
na unicestwienie. „Auschwitz tuptał, dreptał małymi kroczkami,
aż stało się to, co stało się tutaj” (Turski 2020) – przestrzegał. Przypomniał także swój pobyt w Stanach Zjednoczonych w kulminacyjnym
momencie walki o prawa ludności afroamerykańskiej i udział w wielomilionowym marszu z Selmy do Montgomery, któremu w 1965 roku
przewodził Martin Luther King. To wtedy ostrzegał maszerujących,
że widmo Auschwitz pojawia się za każdym razem, kiedy łamane
są prawa obywatelskie i ograniczane prawa mniejszości.
W kulminacyjnym momencie swojego wystąpienia Marian Turski
przywołał jedenaste przykazanie, dodane do Dekalogu przez jego
przyjaciela, również Ocalonego z Zagłady Romana Kenta. To przykazanie wyrastające z doświadczenia dwudziestowiecznych totalitaryzmów i pamięci Shoah, które brzmi: nie bądź obojętny. Zwracając się
do młodego pokolenia, naoczny świadek zbrodni nazizmu apelował:
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Nie bądźcie obojętni, jeśli widzicie kłamstwa historyczne. Nie
bądźcie obojętni, kiedy widzicie, że przeszłość jest naciągana
do aktualnych potrzeb polityki. Nie bądźcie obojętni, kiedy
widzicie, że jakakolwiek mniejszość jest dyskryminowana.
Istotą demokracji jest to, że większość rządzi, ale demokracja
na tym polega, że prawa mniejszości muszą być chronione. Nie
bądźcie obojętni, kiedy jakakolwiek władza narusza przyjęte
umowy społeczne, już istniejące. Bądźcie wierni przykazaniu
(…): nie bądź obojętny. Bo jeżeli nie, to się nawet nie obejrzycie,
jak na was, jak na waszych potomków jakieś Auschwitz nagle
spadnie z nieba (Turski 2020).

Te słowa elektryzują. Nie tylko kiedy zestawimy je z przywołanymi wcześniej wyrzutami dyrektora Cywińskiego. Elektryzują, kiedy
w 2020 roku obserwujemy systemowy rasizm i brutalność policji
na amerykańskich ulicach, a w Polsce prowadzona jest homofobiczna
nagonka, w którą angażują się przedstawiciele elit polityczno-medialnych. Elektryzują, kiedy osiemdziesiąt lat po wybuchu wojny
zauważamy nieetyczne praktyki użytkowników nowych mediów,
godzące w pamięć o najciemniejszych kartach historii. Dzieje się
to w bardzo charakterystycznym momencie – floating gap – okresie
przejściowym. Zgodnie z wykładnią niemieckiego badacza kultur
pamięci Jana Assmanna wygasa bowiem pamięć komunikacyjna –
kształtowana przez naocznych świadków wojennej pożogi, a zbiorową
wyobraźnią zaczyna władać pamięć kulturowa – oparta na różnego
rodzaju mediach, mająca skłonność przekształcania historii w mit.

ZMIANA: OD PAMIĘCI KOMUNIK ACYJNEJ
DO KULTUROWEJ

Jak zauważa kulturoznawczyni Maria Kobielska, „poważna rola pamięci
w życiu dzisiejszego człowieka i współczesnych społeczeństw wiąże
się (…) z trwałą dyspozycją przeszłości do określania i definiowania
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teraźniejszości” (2016, s. 12). Z tego powodu od kilku dekad w światowej humanistyce i szeroko pojętej kulturze rozwija się trend określany
powszechnie mianem memory boom – ekspansji zainteresowania
pamięcią. Współtworzą go zjawiska z bardzo różnych sfer, jak obecność przeszłości w życiu publicznym i politycznych dyskusjach, jej
upamiętnianie i rewidowanie w dziełach sztuki, a także zauważalna
użyteczność pamięci jako antropologicznego modelu czy metafory
opisującej ludzką kondycję.
Publiczne zainteresowanie przeszłością znajduje zastosowanie
także w dyskursie naukowym, torując drogę tzw. zwrotowi pamięciowemu wyznaczającemu nowe paradygmaty badawcze współczesnej
humanistyki. Jego głównym celem staje się bowiem nie analiza samych faktów historycznych, ale zorientowanych wokół nich praktyk
społecznych i kulturowych – w takim ujęciu pamięć jest zarówno
przedmiotem, jak i narzędziem badawczym. Zdaniem Magdaleny Saryusz-Wolskiej, „obserwowany w latach dziewięćdziesiątych XX wieku
wysyp opracowań poświęconych społeczno-kulturowym aspektom
pamięci związany był nie tylko z nowym trendem naukowym, lecz
także z dużym zapotrzebowaniem na pojęcia i teorie, które pozwalały
uporządkować problemy związane z coraz intensywniejszą obecnością przeszłości w teraźniejszości” (Saryusz-Wolska 2014c, s. 557).
Wśród najważniejszych okoliczności nastania zwrotu pamięciowego
kulturoznawczyni wskazuje przemiany demokratyczne w Europie
Środkowo-Wschodniej po upadku żelaznej kurtyny, intensywny
rozwój mediów elektronicznych upowszechniających popularne
obrazy historii, a także nieuchronne przemijanie naocznych świadków drugiej wojny światowej. Amerykański historyk Kerwin Lee
Klein przyczyn naukowej koniunktury pamięci dopatruje się z kolei
w nowoczesnym kryzysie tożsamościowym i upadku tradycyjnych
narracji historycznych (Klein 2003).
Jednym z najważniejszych przedstawicieli współczesnego zwrotu
pamięciowego jest Jan Assmann, który centralnymi kategoriami
poznania mechanizmów pamięci zbiorowej uczynił pamięć komunikacyjną i pamięć kulturową, podkreślając, że nie jest ona jednolitym
zjawiskiem, ale składa się, z różnych modusów, których treść, formy
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media i struktura czasowa pozostają zasadniczo odmienne. Rozważania Assmanna uzupełnia jego żona – Aleida, a ich teorie okazały
się najbardziej wpływowym podejściem w niemieckojęzycznych
badaniach pamięci. Głównym osiągnięciem badaczy stał się bowiem
„usystematyzowany, pojęciowo doprecyzowany i teoretycznie podbudowany opis związku między kulturą a pamięcią” (Erll 2018, s. 52).
W ujęciu Assmanna pamięć komunikacyjna powstaje w sposób
niesformalizowany w wyniku codziennych interakcji – w formie
potocznej komunikacji ustnej, rodzinnych przekazów czy przyjacielskich rozmów, dlatego przynależy do sfery historii oralnej. Jej
treść stanowią historyczne doświadczenia współczesnych ludzi,
dlatego zawsze odwołuje się do ograniczonego, przesuwającego się
horyzontu czasowego, obejmującego od osiemdziesięciu do stu lat,
a więc do trzech, czterech pokoleń (dziś ta cezura wskazuje na wydarzenia drugiej wojny światowej). Głównymi mediami pamięci
komunikacyjnej są żywe wspomnienia w jednostkowej pamięci,
doświadczeniu i przekazie, a jej nosicielami – niewyspecjalizowani
świadkowie. Dłuższe funkcjonowanie tego sposobu pamiętania
możliwe jest jedynie poprzez materialne lub rytualne utrwalenie
wybranych przekazów, co stanowi podstawę pamięci kulturowej.
W przeciwieństwie do nieformalnej, niezorganizowanej i nieustrukturyzowanej pamięci komunikacyjnej, pamięć kulturową
wyróżnia bardziej symboliczny, ceremonialny i zapośredniczony
charakter, co sprawia, że jej kreatorami nie mogą już być poszczególne jednostki, ale zorganizowane instytucje (systemy oświatowe,
kościoły, media, itp.). Jak przekonuje Assmann:
Pojęcie pamięci kulturowej skupia w sobie charakterystyczny
dla każdej społeczności i epoki zasób ponownie używanych
tekstów, wyobrażeń i rytuałów, w których pielęgnuje, stabilizuje i przekazuje ona wyobrażenie o samej sobie, dzieloną
zbiorowo wiedzę przeważnie (choć niekoniecznie) o przeszłości,
na której grupa opiera świadomość swojej jedności i swoistości
(Assmann 2003, s. 16).

90

W długotrwałej perspektywie

W tej perspektywie pamięć kulturowa przekazuje utrwalony zasób treści i znaczeń konstruujący tożsamość określonej wspólnoty
– za jej pomocą wytwarza się specyficzna świadomość przeszłości,
niejednokrotnie służąca bieżącym celom i interesom. Różne media
pamięci kulturowej, różne jednostki, które ją adoptują, i różne grupy,
którym służy, sprawiają, że jest ona ciągłym procesem przywoływania
i (re)konstruowania przeszłości. Według Aleidy Assmann,
Pamięć kulturowa jest także sztuką pamięci, opartą na różnych
mediach, w dyspozycji większych grup, a więc intensyfikującą
zbiorową wiedzę ich członków o ich przeszłości, sposobie życia,
wartościach, ważnych punktach odniesienia i zwyczajowych sposobach działania. Ta pamięć ma charakter protetyczny: została
stworzona przez zbiorowość i uzewnętrzniona, aby potem znów
być internalizowana przez jednostki, ale także przekazywana
i przetwarzana z biegiem czasu, przekształcana przez kolejne
pokolenia (cyt. za: Kobielska 2016, s. 18).

W swoich rozważaniach badaczka zwraca szczególną uwagę na nośniki pamięci wytworzone przez społeczeństwo i kulturę, wskazując,
jak rozmywa się granica pomiędzy indywidualnymi i ponadjednostkowymi praktykami pamiętania. Podkreślając, że mediatyzacja jest
niezbędnym warunkiem istnienia pamięci kulturowej, przekonuje,
że to właśnie w ramach mediów musi ona być „ciągle od nowa negocjowana, uprawomocniana, przekazywana i przyswajana” (cyt.
za: Kobielska 2016, s. 18).
Badacze współczesnej kultury pamięci wyjaśniają, że „chcąc opisać
kondycję współczesnych narracji historycznych, trzeba uwzględnić
liczne zjawiska typowe dla ponowoczesności, w tym: medializację,
przyspieszenie, afektywność i utowarowienie” (Řezník i in. 2017, s. 11).
Z medioznawczego punktu widzenia, na szczególną uwagę zasługuje
obecność tekstów o tematyce historycznej i praktyk pamięciowych
w sferze internetu, który stanowi „naturalne środowisko” komunikacji pokolenia digital natives – cyfrowych tubylców, socjalizowanych
w powszechnym dostępie do nowych technologii, traktujących je jako
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naturalny element otaczającego świata. Według Aleidy Assmann,
„nowe media cyfrowe absolutnie nie zdezaktualizowały idei kultury
jako pamięci; przeciwnie, uwypukliły jej wagę. Mrugający ekran
i cyfrowy kod przyniosły nowe podejście do materialności nośników,
elektroniczna płynność – nowe spojrzenie na ich trwałość w czasie, a przyspieszenie przepływu informacji skutkuje wyczuleniem
na stabilność wiadomości” (Assmann 2013b, s. 141–142). Mając
świadomość efemeryczności, amorficzności i demokratyczności
internetu, badaczka przekonuje:
Nie mamy dzisiaj do czynienia z samounicestwieniem się pamięci; jest raczej odwrotnie: jej problem się nasila. Rozwój ten
łączy się z kolei bezpośrednio ze zmianą pokoleniową. Nie
tylko presja czasu, pozostającego jeszcze na złożenie żywego
świadectwa, staje się wyraźnie wyczuwalna; z całym impetem
nasuwa się też następujące pytanie: czy i w jakiej formie kolejne
pokolenia będą chciały/powinny pamiętać Holocaust w przyszłości (Assmann 2013a, s. 189–190).

YOLOCAUST: ARTYSTYCZNA TER APIA SZOKOWA

Jednym z najważniejszych przejawów obecności problematyki pamięci Zagłady w erze nowych mediów był multimedialny projekt
Yolocaust (słowo „był” w tym przypadku dowodzi jego efemerycznego
charakteru), przygotowany przez niemiecko-izraelskiego artystę
Shahaka Shapirę na początku 2017 roku. Twórca, którego dziadek
przeżył Holocaust, w bezkompromisowy sposób zwrócił za jego
pomocą uwagę na nieetyczne praktyki turystów odwiedzających
miejsca pamięci, obnażając z jednej strony ich niewiedzę i ignorancję, z drugiej – złe intencje. Tytuł projektu łączy w sobie termin
„Holocaust” i popularny młodzieżowy akronim „YOLO” (ang. You
Only Live Once – żyje się tylko raz), który stał się uwspółcześnioną
wersją sentencji carpe diem. Jego autor zestawił bowiem niepoważne
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selfies wykonane przy berlińskim pomniku Pomordowanych Żydów
Europy, na które natrafił w mediach społecznościowych (Facebooku,
Instagramie, Tinderze), z historycznymi fotografiami wykonanymi
w obozach Zagłady.
Rozciągający się na powierzchni dziewiętnastu metrów kwadratowych pomiędzy Bramą Brandenburską i placem Poczdamskim surowy pomnik jest jednym z najważniejszych miejsc pamięci
o nazistowskich zbrodniach, będących największym brzemieniem
dla niemieckiej tożsamości. Powstał dzięki inicjatywie obywateli
skupionych pod koniec lat osiemdziesiątych wokół publicystki Lei
Rosh i historyka Eberharda Jäckela i wsparciu ówczesnego kanclerza
Helmuta Khola. W rezolucji przyjętej w 1999 roku przez Bundestag,
parlamentarzyści podkreślili, że za jego pomocą naród niemiecki
zamierza uczcić ofiary ludobójstwa popełnionego na ponad sześciu
milionach europejskich Żydów, zachować w żywej pamięci niewyobrażalne wydarzenia z niemieckiej historii, a także ostrzegać przyszłe
pokolenia przed łamaniem praw człowieka, wzywać je do ochrony
zasad demokratycznego państwa i równości obywateli wobec prawa
oraz przeciwstawiania się wszelkim przejawom dyktatury i przemocy.
Pomnik, według projektu czołowego przedstawiciela amerykańskiego
dekonstrukcjonizmu Petera Eisenmana, składa się z dwóch tysięcy
siedmiuset jedenastu betonowych prostopadłościanów ustawionych
w równoległych szeregach. Z ulicznej perspektywy przypomina
ogromny labirynt (między rzędami bloków znajdują się wybrukowane kostką przejścia z licznymi wgłębieniami i wybrzuszeniami,
a wysokość steli zwiększa się w miarę zbliżania się do środka), zaś
widziany z góry – wielki betonowy cmentarz. Niewątpliwie jest
to miejsce bardzo atrakcyjne architektoniczne, oddziałujące na zmysły
i wyobraźnię, a jego lokalizacja w samym centrum miasta sprawia,
że każdego dnia odwiedza je wiele tysięcy osób.
Choć projekt nie jest już dostępny w sieci (funkcjonował w niej
zaledwie kilka tygodni), został utrwalony na licznych zrzutach ekranu
i memach, dowodzących, że „replikowany komunikat o pierwotnie
efemerycznym charakterze nie przemija, lecz krąży w zmienionej postaci na wiele zaskakujących sposobów poza macierzystym
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kontekstem i utrwala się w pamięci zbiorowej” (Majewski 2014,
s. 223). Na fotografiach przywołanych przez Shapirę odwiedzający
pomnik pozują do selfie, uprawiają jogę, a nawet żonglują. Wielu
z nich wygląda na nieświadomych miejsca, w którym się znajduje,
mimo że wokół pomnika znajdują się tablice informujące o jego przesłaniu, zaś pod nim – centrum informacyjne, będące quasi-muzeum.
Wątpliwości odbiorcy dotyczące intencji turystów rozwiewają jednak
komentarze, hasztagi i społecznościowe reakcje, które towarzyszyły
internetowym publikacjom. „What an incredible place” – przyznaje
mężczyzna żonglujący różowymi piłeczkami między stelami pomnika,
„Yoga is connection with everything around us” – przekonuje młoda
kobieta, kładąca się na jednym z betonowych bloków, „German Gangster” – żartują turyści z Dalekiego Wschodu, oznaczając swoje posty
geolokalizacyjnym tagiem. Dwóch młodych mężczyzn przeskakuje
z jednego bloku na drugi, zaś pod zdjęciem umieszcza komentarz:
„Jumping on dead Jews”.
Rysunek 1. Fragment projektu Yolocaust Shahaka Shapiry

Źródło: Yolocaust.de.

Shapira pobrał zdjęcia z serwisów społecznościowych bez zgody
autorów, w żaden sposób też nie zanonimizował przedstawionych
na nich postaci. Osoby, które rozpoznały się na niechlubnych kadrach, mogły wysłać do niego e-mail z prośbą o usunięcie z projektu. Od czasu jego uruchomienia artysta otrzymał tylko jedną taką
wiadomość. Wszyscy „bohaterowie” fotomontaży odpowiedzieli
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natomiast na tę szokującą inicjatywę, wyrażając ubolewanie i usuwając kompromitujące materiały ze swoich profili. Yolocaust zbiegł
się w czasie z antysemickim wystąpieniem prawicowego ekstremisty
reprezentującego Alternatywę dla Niemiec (AfD) Björna Höckego,
który w Dreźnie wzywał do zmiany niemieckiej polityki historycznej, wskazując, że Niemcy są jedynym narodem, który w centrum
swojej stolicy wzniósł pomnik własnej hańby. Nawiązując do tych
skandalicznych słów, Shapira zadedykował mu swój projekt.
Jak wynika z informacji opublikowanych przez artystę, zaprojektowaną przez niego witrynę odwiedziło dwa i pół miliona internautów.
Wielu badaczy Holocaustu, krewnych ofiar nazistowskich zbrodni
i osób zaangażowanych w powstanie berlińskiego pomnika wyraziło
swoje uznanie dla jego inicjatywy, a o projekcie pisały „Der Spiegel”,
„Guardian” i „Haaretz”. Mimo swojej wyrazistości i efektywności,
Yolocaust koncentruje się na niestosownych praktykach w miejscu
symbolicznym, które nie jest bezpośrednio związane z Zagładą.
Niestety regularnie dochodzi do nich w samym Auschwitz i na innych terenach poobozowych. Przykłady bulwersujących fotografii
wykonanych w miejscach pamięci Shoah, będących de facto cmentarzami, ku przestrodze i refleksji dokumentuje instagramowy profil
@hownottoremember – w dosłownym tłumaczeniu „w jaki sposób
nie pamiętać”. „Mamy więc stojących na torach dwóch młodych
mężczyzn. Jeden się uśmiecha, drugi zawadiacko wystawia język
i robi rękami gest, który przypomina wyciągnięte do góry kciuki. Jest
też chłopak (…), który robi przykuc na środku torów na tle bramy
i uśmiechnięty szeroko wyciąga ręce, jakby do Auschwitz serdecznie
zapraszał” (Gersz 2018). W sierpniu 2016 roku hiszpański bloger
modowy opublikował na Instagramie sesję zdjęciową wykonaną
w Auschwitz. Miesiąc wcześniej pracownicy tamtejszego muzeum
interweniowali, gdy zwiedzający, korzystając z popularnej aplikacji,
poszukiwali pokemonów na terenie byłego obozu Zagłady.
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THE AUSCHWITZ SHOP: GR ANICE
URYNKOWIONEJ PAMIĘCI

W 1996 roku Zbigniew Libera, uznawany za prekursora polskiej
sztuki krytycznej, zaprezentował instalację Lego. Obóz koncentracyjny, zestawiając charakterystyczną dla duńskiego koncernu estetykę
z drastyczną, holocaustową ikonografią. Jak wyjaśnia kurator i historyk sztuki Stach Szabłowski, „przez zderzenie pojęcia Zagłady
z rzeczywistością zabawki Libera dokonał intelektualnej prowokacji,
zwracając uwagę na potencjały zła i zagrożeń tkwiące nie w kronikach
historycznych zbrodni, lecz w edukacyjnych i rynkowych systemach
współczesnego, liberalnego społeczeństwa konsumpcyjnego” (Szabłowski 2020). Mimo skandalizującej aury, praca Libery stała się
ikoną polskiej sztuki po 1989 roku.
W roku 2002 Agata Swiek doprowadziła do absurdu dyskusję
na temat ponowoczesnej kultury pamięci, prezentując obrazoburczą
wystawę The Auschwitz Shop, składającą się z osobliwych „pamiątek”
holocaustowych. Prezentując talerze, koszulki, breloczki i widokówki z charakterystycznymi fragmentami obozowej infrastruktury,
artystka skonfrontowała odbiorców z konsumpcyjnym wymiarem
masowej turystyki, wkraczającej również do miejsc pamięci Shoah.
Od października 2019 do września 2020 roku instalację można było
zobaczyć w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie w ramach
wystawy „II wojna światowa – dramat, symbol, trauma”. Choć projekt
Siwek wywołał oburzenie społeczności żydowskiej i byłych więźniów
nazistowskich obozów, dziś bardziej niż kiedykolwiek uświadamiamy
sobie, że intuicje artystki były ostrzeżeniem przed tym, do czego
może doprowadzić trywializacja pamięci.
W maju 2019 roku opinią publiczną wstrząsnęła oferta platformy
internetowej Redbubble, specjalizującej się w sprzedaży przedmiotów
użytkowych z grafikami nadsyłanymi przez użytkowników i niezależnych artystów. Obejmowała m.in. minispódniczki z nadrukiem łaźni
obozowej, poduszki z widokiem rampy kolejowej i Bramy Śmierci
w Birkenau oraz płócienne torby z fotografią bloku więźniarskiego.
W ofercie znalazł się także minimalistyczny T-shirt przedstawiający
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komiksową postać w ciemnych okularach, smokingu i cylindrze,
przypominjącą ikonicznego Wuja Sama z propagandowego plakatu
wojennego, zwracającą się do patrzącego na nią słowami „Dr. Holocaust wants you to get a beard”. W sprawie skandalicznych produktów
interweniowało Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, zwracając
uwagę decydentom Redbubble na brak szacunku dla pamięci ofiar
nazistowskich zbrodni. W odpowiedzi platforma zapowiedziała
wycofanie ich z dystrybucji. Poproszony o skomentowanie tego incydentu rzecznik muzeum przyznał, że w ciągu ostatnich lat spotkał
się z kilkoma przypadkami takich nadużyć.
Rysunek 2. T-shirt dostępny w ofercie portalu Redbubble

Źródło: Twitter.com (Auschwitz Memorial).

Kilka miesięcy po wspomnianym skandalu w serwisie Amazon
pojawiły się bluzy i koszulki z nadrukiem fotografii przedstawiającej
egzekucję młodego mężczyzny nad dołem śmierci w Winnicy. Według
historycznych szacunków hitlerowskie grupy operacyjne zamordowały
w tym ukraińskim miasteczku dwadzieścia osiem tysięcy osób, w tym
całą żydowską społeczność. Po doniesieniach izraelskich mediów
i interwencji Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau internetowy gigant wycofał ze sprzedaży bulwersujące produkty. Niestety,
jak się szybko okazało, nie wyciągnął z tej kompromitującej sytuacji
dostatecznych wniosków. Tuż pod koniec 2019 roku w serwisie pojawiły się bowiem ozdoby choinkowe, na których umieszczone zostały
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reprodukcje obozowej infrastruktury w Auschwitz. Ofertę sprzedaży
takich ornamentów skrytykowali internauci i media na całym świecie.
Kilkanaście godzin po apelu pracowników oświęcimskiego muzeum
biuro prasowe Amazona poinformowało o ich usunięciu ze sprzedaży.
Skandaliczne nadużycia opisywane przez światowe media skłaniają
do refleksji na temat naszej wrażliwości historycznej i postawienia
pytań o zasięg i jakość edukacji na temat Zagłady, a także granice
naszych konsumpcyjnych praktyk i skalę niekontrolowanej technologii. Wskazane przykłady dowodzą, że w nastawionym na samorealizację, hołdującym modzie na retro i vintage społeczeństwie
(post)konsumpcyjnym pamięć o ofiarach nazistowskich zbrodni bardzo łatwo może ulec instrumentalizacji i zostać sprowadzona do roli
floating signifier – znaku bez wyraźnego odniesienia do rzeczywistości.
Rysunek 3. Użytkownicy TikToka wcielający się w ofiary Zagłady

Źródło: TikTok.com.

Opisując nieetyczne praktyki komunikacyjne związane z trywializacją pamięci o Holocauście, nie sposób pominąć niepokojącego
tiktokowego trendu, w ramach którego nastolatkowie przebrani
w pasiaki, z makijażem imitującym siniaki i okaleczenia udawali
ofiary Zagłady. W kilkusekundowych filmikach przygotowanych
w formule POV (ang. point of viev) opowiadali o „swojej” śmierci
w obozach i poprzedzających ją wojennych okrucieństwach. „Byłam
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w domu, robiłam gulasz. Naziści przyszli i wyważyli drzwi, po czym
zaczęli mnie kopać i bić w moim własnym domu. Pokazali nam
pociąg, w którym były już inne osoby z miasta. Wszyscy jechaliśmy
do jednego miejsca… Auschwitz. Wiedzieliśmy, że już nigdy nie
wrócimy” – relacjonuje młoda dziewczyna. „Umarłam w komorze gazowej w Auschwitz” – dodaje inna. Niektórzy użytkownicy
odgrywali scenki do popularnego utworu Locked Out Of Heaven
amerykańskiego artysty Bruno Marsa.
Siedemnastolatka z New Jersey w czasie rozmowy z dziennikarzami
portalu Insider tłumaczyła, że chciała w ten sposób popularyzować
wiedzę o przeszłości, ponieważ od zawsze interesowała ją historia
Holocaustu. Jak przekonywała, jej działanie nie miało nikogo obrażać, jednak pracownicy Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau
uznali tiktokowy trend za krzywdzący i trywializujący pamięć o ofiarach nazistowskich zbrodni (podkreślała to także Diane Saltzman
– dyrektor waszyngtońskiego United States Holocaust Memorial
Museum). W pojednawczym tonie zwrócili jednak uwagę na zróżnicowane motywacje młodych ludzi i podkreślili znaczenie edukacji
dla współczesnej kultury pamięci. Wyciągając wnioski z tych niepokojących praktyk, należy także postawić pytanie o oddziaływanie
popkulturowych (re)prezentacji, takich jak film Chłopiec w pasiastej
piżamie (reż. Mark Herman, Wielka Brytania 2008) czy bestsellerowa powieść nowozelandzkiej pisarki Heather Morris Tatuażysta
z Auschwitz (2018). Jak wynika z ustaleń Wandy Witek-Malickiej
z Centrum Badań Muzeum Auschwitz, „choć opowieść zbudowana
jest na kanwie losów autentycznego więźnia (…), to jednak książka
zawiera bardzo liczne błędy i informacje niezgodne z faktami, a także nadinterpretacje, przeinaczenia i niedopowiedzenia, na których
zbudowany jest całościowy nieautentyczny obraz rzeczywistości
lagrowej” (Wandy Witek-Malicka 2018, s. 6).
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PODSUMOWANIE

Jak zauważa Aleida Assmann, za sprawą rozwijającego się od lat
memory boom, Holocaust nie stał się dalszy i mniej wyrazisty, ale
przeciwnie – bliższy i niezwykle atrakcyjny, czego dowodzą coraz
nowsze opracowania naukowe i medialne (re)prezentacje, będące
najważniejszymi nośnikami pamięci kulturowej. Będąc globalnym
miejscem pamięci i uniwersalnym schematem narracyjnym, funkcjonuje dzisiaj w rzeczywistości nowych mediów, w której na pierwszy plan wysuwają się obfitość, wszechobecność i dostępność sieci
komunikacji oraz płynność, reprodukcja i potencjał transformacji
danych cyfrowych (Hoskins 2009). Efemeryczna, amorficzna i demokratyczna specyfika sieci umożliwia z jednej strony popularyzację wiedzy historycznej, z drugiej – działania uwłaczające pamięci
o tragicznych wydarzeniach minionego wieku.
Wandalizm pamięciowy, będący tematem tego opracowania,
oznacza intencjonalne, ale także wynikające z niekontrolowanej
technologii, praktyki medialne znieważające pamięć o ofiarach
nazistowskich zbrodni i uwłaczające ogólnie przyjętym normom
społecznym, komunikacyjnym i kulturowym. Jak wynika z zaprezentowanych przykładów, może się on przejawiać niestosownym
zachowaniem w symbolicznych i autentycznych miejscach pamięci
Zagłady, produkcją, dystrybucją i konsumpcją łamiących decorum
gadżetów z podobizną Auschwitz czy trywialnym symulowaniem
ofiar na rozrywkowej platformie społecznościowej.
Atmosfera panująca podczas obchodów siedemdziesiątej piątej
rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau, jednego z ostatnich
jubileuszy, który zgromadził naocznych świadków obozowej gehenny,
skłania do refleksji nad współczesną kulturą pamięci – podporządkowaną logice silnie oddziałujących mediów i wartości społeczeństwa
(post)konsumpcyjnego. Wsłuchując się w przejmujące słowa Mariana
Turskiego, nie można pozostać obojętnym na działania godzące
we współczesną wrażliwość historyczną, ponieważ, jak podkreślił
Piotr A. Cywiński, „gorsza od zapomnienia jest taka pamięć, która
nie rozbudza w nas moralnego niepokoju”. Siedemdziesiąt pięć lat
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po Auschwitz warto się także zastanowić nad innymi słowami dyrektora, wskazującego, że w wielu krajach nauczanie o tym miejscu
i całym nazistowskim terrorze wpisane jest wyłącznie w sferę historyczną, bez realnych odniesień do postaw etycznych, społecznych
i obywatelskich: „przeszłość nie jest wyłącznie dla historii, przeszłość
jest kluczem do zrozumienia teraźniejszości i bardzo ważnym kodem
do zaplanowania przyszłości” (Wrona 2019).
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PANDEMIA KORONAWIRUSA.
ANALIZA DYSKURSU NAUKOWEGO
I EKSPERCKIEGO W POLSKICH MEDIACH
STRESZCZENIE

Istotą niniejszego artykułu jest analiza sposobów postrzegania oraz prezentowania sytuacji związanej z pandemią COVID-19 w pierwszej fazie
jej trwania (marzec–maj 2020 roku) przez osoby uchodzące w Polsce
za autorytety w dziedzinie nauk społecznych. To właśnie ich przemyślenia, rekomendacje, a także wizje przyszłości, zebrane i zanalizowane
w niniejszym projekcie, kreują społeczne wyobrażenia, opinie a także,
co w przypadku pandemii niezwykle istotne, działania.
Słowa kluczowe: pandemia, koronawirus, COVID-19, SARS-CoV-2, dyskurs ekspercki
SUMMARY

Coronavirus Pandemic.
Scientific and Expert Discourse in the Polish Media
The essence of this article is the analysis of how the situation related to the
COVID-19 pandemic, in the first phase of its duration (March–May 2020),
was perceived and presented by those considered to be authorities in the
field of social sciences in Poland. It is their thoughts, recommendations,
and visions of the future, collected and analysed in this project, that
create social perceptions, opinions and, what is extremely important
in a pandemic situation, actions.
Keywords: pandemic, coronavirus, COVID-19, SARS-CoV-2, expert
discourse
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Pandemia jako doświadczenie społeczne

Zarazy są w istocie sprawą zwyczajną,
ale z trudem się w nie wierzy, kiedy się na nas walą.
Na świecie było tyle dżum co wojen.
Mimo to dżumy i wojny zastają ludzi
zawsze tak samo zaskoczonych.
Һ Albert Camus

DEFINICJA SYTUACJI I INTERPRETACJA
ZJAWISK A PANDEMII

Pandemia koronawirusa pojawiła się nagle pod koniec 2019 roku
w Chinach, a do Europy dotarła już na początku stycznia 2020 roku.
W marcu zachorował na wirusa SARS-CoV-2 pierwszy pacjent
w Polsce. Nowe zjawisko okazało się wyjątkowe przede wszystkim
ze względu na swój globalny zasięg i dynamikę rozprzestrzeniania się,
niespotykaną nigdy wcześniej w historii ludzkości. Na dodatek tempo
infekowania w Europie było niespodziewanie szybkie, w szczególności doświadczały tego Włochy i Hiszpania, gdzie styl życia sprzyjał
rozwojowi epidemii. Mimo że wielu badaczy zauważało już wcześniej
wyraźne symptomy zbliżającej się katastrofy, to jej pojawianie się wraz
z wirusem stanowiło zaskoczenie. Opisując wiele lat wcześniej katastrofę w Czarnobylu, Swietłana Aleksijewicz stwierdziła, że „zaczęła
się historia katastrof. Ale człowiek nie chce o tym myśleć, bo nigdy
się nad tym nie zastanawiał, chowa się za tym, co jest mu znane”
(Aleksijewicz 2012, s. 35). Jeśli uznać, że pandemia koronawirusa
daje się opisać jako katastrofa, która zaburza porządek społeczny,
kulturowy, polityczny i ekonomiczny, to należy ją uznać za zdarzenie
wymagające nowej deskrypcji i zakotwiczenia w doświadczeniu ludzi.
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Analizując przypadek pandemii wirusa SARS-CoV-2, postanowiłyśmy się przyjrzeć dyskursowi naukowemu i eksperckiemu1.
Uznałyśmy, że istotną rolę w sytuacji nowego doświadczenia pełnią
przede wszystkim profesjonaliści, którzy dysponując wiedzą naukową
i ekspercką, mogą próbować zdiagnozować, opisać, wyjaśnić oraz
przewiedzieć skutki epidemii, zarówno w skali makro, jak i mikro.
W dużym stopniu od zdefiniowania sytuacji, nadania jej określonych
znaczeń i dokonanej ostatecznie interpretacji zależą zachowania ludzi, ich emocje, nastroje. Dobitnie wyjaśniał to w pracy poświęconej
koncepcji samospełniającego się proroctwa Robert Merton „ludzie
reagują nie tylko na obiektywne cechy sytuacji, lecz również – a czasem
przede wszystkim – na jej znaczenie. Kiedy zaś przypisali już sytuacji
jakieś znaczenie, wyznacza ono ich późniejsze zachowania i pewne
konsekwencje owych zachowań” (Merton 2005, s. 362). Szczególnie
w sytuacjach zaskakujących i nowych warto śledzić to, jakie ludzie
przypisują im znaczenia, bowiem od tych przypisanym im sensów
zależy, jak się będą zachowywać i postępować.

METODOLOGIA ZASTOSOWANA DO BADANIA
NAUKOWEGO I EKSPERCKIEGO DYSKURSU
PANDEMII W POLSKICH MEDIACH

Przedmiotem naszych badań uczyniłyśmy naukowy i ekspercki dyskurs
dotyczący pandemii COVID-19, prezentowany w polskich mediach.
Metodą badawczą wykorzystaną w niniejszym projekcie jest analiza
dyskursu uwzględniająca kwestie semantyczne, a także analiza porównawcza. Zastosowano celowy dobór próby. Przedmiotem analizy
są promowane w mediach wywiady dotyczące pandemii koronawirusa,
przeprowadzone z polskimi naukowcami oraz ekspertami. Wywiady te, w liczbie czternastu, realizowane były na przestrzeni trzech
1

Projekt realizowany w ramach konkursu SocietyNow!, organizowanego przez
Zespół Koordynujący programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.
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miesięcy: marca, kwietnia oraz maja 2020 roku, a zatem w czasie
trwania pierwszej fali epidemii. Wybór tekstów pochodzących z tego
okresu miał na celu uchwycenie efektu zaskoczenia zjawiskiem COVID-19, a także zebranie materiału dotyczącego początków pandemii,
który będzie mógł zostać zweryfikowany w przyszłości.
Grupę rozmówców, których refleksje, a także przewidywania
na temat koronawirusa stały się przedmiotem analizy w niniejszym
badaniu, stanowią osoby kształtujące opinię publiczną w Polsce
– naukowcy reprezentujący nauki społeczne i humanistyczne (filozofia, socjologia, ekonomia), a także zawodowi eksperci, analizujący trendy kulturowe, społeczne, ekonomiczne oraz geopolityczne.
W gronie tym znaleźli się: Elżbieta Mączyńska, Jadwiga Staniszkis,
Małgorzata Jacyno, Zuzanna Skalska, Jacek Bartosiak, Marcin Król,
Marek Krajewski, Roman Kubicki, Tadeusz Gadacz, Tomasz Szlendak
oraz Zbigniew Mikołejko. Wspomniane rozmowy ukazały się na łamach różnorodnych mediów funkcjonujących w Polsce – zarówno
najpopularniejszych czasopism i portali internetowych, takich jak
„Gazeta Wyborcza”, „Newsweek”, „Polska Times” oraz Onet.pl jak
i tych bardziej niszowych publikatorów, a mianowicie pism „Głos
Nauczycielski” oraz „Głos Wielkopolski”.
Jedną z bardziej znanych koncepcji dyskursu zaprezentował ceniony
na całym świecie holenderski językoznawca Teun A. van Dijk. Badacz
ten postrzega dyskurs jako „zdarzenie komunikacyjne, co oznacza,
że ludzie używają języka, by przekazywać różne idee i przekonania
(lub by wyrazić swoje emocje)” (van Dijk 2006, s. 1020). Można więc
uznać, że dyskurs stanowi ramy myślenia oraz sposobów wyrażania
myśli na temat danego wycinka rzeczywistości. We współczesnych
czasach, a już zwłaszcza w czasach globalnej pandemii, większość
dyskursów toczy się w przestrzeni medialnej. Szczególnie związany
z obszarem mediów jest dyskurs ekspercki. To właśnie za pośrednictwem mediów wypowiadają się osoby, które mają realny wpływ
na społeczny stosunek do rzeczywistości, czyli refleksje, opinie, a także
zachowania swoich odbiorców. Jednocześnie, to również z pomocą
mediów zyskują oni popularność oraz miano ekspertów. Dyskurs
ekspercki to zatem potężny, samonapędzający się mechanizm. Jürgen
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Habermas twierdził nawet, że „w dzisiejszym dyskursie publicznym
mamy do czynienia z dominacją kultury, którą możemy określić jako
kulturę ekspercką” (Habermas 2005, s. 404).
Warto także podkreślić, że dyskurs, którego analiza zostanie
zaprezentowana w niniejszym opracowaniu, jest dyskursem elit
symbolicznych, do których są zaliczani zarówno naukowcy, jak
i eksperci; wedle definicji przyjętej przez Marka Czyżewskiego i jego
zespół badawczy „(…) elity symboliczne odgrywają szczególną rolę
w ustalaniu hierarchii spraw ważnych i nieważnych, publicznie prawomocnych kanonów wartości moralnych i estetycznych, a nawet
wzorców recepcji stanowisk naukowych” (Czyżewski i in. 2014, s. 8).
Konkludując, przedmiotem naszych badań uczyniłyśmy wypowiedzi polskich przedstawicieli pola naukowego i eksperckiego.
Analiza dyskursu uwzględniała, po pierwsze, kwestie zastosowanego
j ę zy ka, a w szczególności sposoby definiowania, opisywania, przedstawiania sytuacji pandemii, dające fundament do wykształcenia
się definicji sytuacji i jej znaczeń interpretacyjnych. Innymi słowy
język wraz z jego kategoriami stanowi ramy dyskursywne ujmujące
doświadczenie pandemii, które ma istotne znaczenie i konsekwencje
manifestujące się w zachowaniach rozmaitych podmiotów. Po drugie,
kwestie związane z ro dzaj em w yp ow ie dzi, a mianowicie poziomem ich pragmatyzmu, racjonalności, naukowości, emocjonalności,
nastrojowości. Po trzecie, te mat y kę podejmowaną w wywiadach
reprezentantów nauki i ekspertów. Te trzy aspekty tworzące koherentną całość dyskursu, a mianowicie: język, rodzaj wypowiedzi oraz
ich tematyka stanowiły przedmiot badań.
Przystępując do przeprowadzenia analizy dyskursywnej, zakładałyśmy, że po pierwsze, reprezentanci nauki oraz eksperci dostarczą
adekwatnego do sytuacji języka, który umożliwi deskrypcję i eksplanację doświadczenia pandemii. Stworzą model teoretycznego opisu
sytuacji, w ramach którego zostanie zakotwiczone doświadczenie
ludzi. A przynajmniej wskażą jakieś wyraźne drogi interpretacyjne,
które umożliwią oswojenie zdarzenia pandemii.
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Drugie założenie było związane z samym rodzajem wypowiedzi.
Biorąc pod uwagę, że analiza dotyczyła wypowiedzi przedstawicieli
nauki i ekspertów, zakładałyśmy raczej umiarkowany i niski poziom
ich emocjonalności. Spodziewałyśmy się racjonalności i pragmatyzmu w ocenie sytuacji.
Trzecie założenie związane było z konkordancją postaci, które
pojawiły się w analizowanym dyskursie. Zakładałyśmy, że w dyskursie
pojawią się odwołania do danych, teorii, wcześniejszych zdarzeń oraz
inspirujących postaci. Zakładałyśmy, że proporcje tych elementów
dyskursywnych powinny być zbalansowane.
Ostatnie, czwarte założenie dotyczyło tematyki, jaka pojawiała
się w wypowiedziach naukowców i ekspertów. W tym przypadku
zakładałyśmy, że będzie ona obejmowała dosyć szerokie spektrum
podejmowanych kwestii i będzie miała raczej charakter ogólny niż
zawężony do wąskich dyscyplin czy też subdyscyplin.

METAFORYZACJA JAKO METODA OPISU PANDEMII

Pandemia SARS-CoV-2 jest wydarzeniem bez precedensu w globalnej historii świata. Mimo, że pandemie zdarzały się już wcześniej
w dziejach ludzkości, to zasięg tej oraz mentalne nieprzygotowanie cywilizacji Zachodu oraz wprowadzone restrykcje w postaci
lockdownu stanowią wyjątkowe doświadczenie dla ludzi. Wywiady
z przedstawicielami nauki i ekspertami ujawniły trudności semantyczne i lingwistyczne związane z opisem tego zdarzenia i wszystkich
związanych z nim konsekwencji. Analizowany był dyskurs medialny,
który nie ma charakteru ściśle naukowego i dopuszcza pewną swobodę w opisie i wyjaśnianiu, wykorzystuje rozmaite pojęcia i związki
frazeologiczne mające charakter metaforyczny.
Metafory są obecne w procesach komunikacyjnych i relacjach
międzyludzkich. Są obecne zarówno w paradygmacie naukowym,
jak i w paradygmacie codzienności. Wyrażenia metaforyczne umożliwiają oddawanie stanu rzeczy i uczuć w sposób pośredni. Metafory
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wzbogacają język naukowy i język potoczny, ale również w wielu
sytuacjach i przypadkach, gdy brakuje odpowiednich konstruktów
do wyrażania idei czy myśli, umożliwiają opisywanie tego, co niewyrażalne i trudne do nazwania. Są nierozerwalnie związane ze znaczeniami. Są nośnikami znaczeń już istniejących, dobrze osadzonych
w rzeczywistości, ale również narzędziem do tworzenia znaczeń
nowych, na które jest zapotrzebowanie, gdy w życiu ludzkim pojawiają się sytuacje wymagające nowych konstruktów do zakodowania
doświadczeń. „Metafora, jako uniwersalny i powszechny element
konstruowania znaczeń, wnioskowania i rozumienia rzeczywistości,
a także narzędzie służące prezentacji poglądowych modeli świata
i jego fragmentów, jest stałym elementem dyskursu naukowego”
(Ogonowska 2010, s. 9). Metafory pomagają rozumieć i tworzyć nową
rzeczywistość, odpowiadając na potrzeby ludzkich doświadczeń, które
trudno jest ująć w istniejących określeniach, gdy brakuje literalnego
określenia na ujęcie istoty sprawy i nazwania nowego zjawiska.
Wedle naszych założeń badawczych medialny dyskurs naukowy
i ekspercki powinien być osadzony w siatce pojęciowej zaczerpniętej
z profesjonalnego pola nauki. Po dokonaniu analizy semantycznej
okazało się, że dyskurs ten jest bardzo silnie reprezentowany przez
zestaw licznych, zróżnicowanych i bogatych w znaczenia metafor
i wypowiedzi metaforycznych. Oto kilka przykładów. Pandemia została
skojarzona z „uszkodzeniem” – gigantyczne pęknięcie. Rzeczywistość
jest w tym przypadku traktowana jako stabilna konstrukcja, która
ulega zniszczeniu. Pojawia się w niej ogromna rysa, która uszkadza
dotychczasowy mechanizm. Pęknięcie jest wyjątkowo poważne,
co podkreśla zastosowana hiperbola – gigantyczne. Pojawiają się także
metafory nawiązujące do apokalipsy, którą pandemia może symbolizować – wojna światowa czy piekło. Oba te wyrażenie podkreślają
jak najbardziej tragiczny aspekt pandemii. Wojna i to na dodatek
światowa, czy też piekło, to sytuacja i miejsce ostateczne, straszne,
przerażające i złe. Pandemia jest zatem postrzegana w kategoriach
wojennych i piekielnych. Jest także związana z ludzkim losem, który
polega na tym, że świat, w którym żyjemy, charakteryzuje się zmiennością i ostatecznie okazuje się dla człowieka światem „łez padołu”.
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Pandemia jedynie spowodowała, że człowiek ponownie przypomniał
sobie o tej prawidłowości. Pojawiają się także metafory ujawniające
możliwość postrzegania pandemii w kontekście nieprzewidywalności
życia, a tym samym bezradności i bezsilności człowieka. Ilustrują
taką interpretację metafory typu loteria, rosyjska ruletka czy wróżenie
z fusów. Jeszcze inne, które są wobec siebie sprzeczne: albo wyrażają
sytuację niewiarygodnego przyspieszenia, stając się katalizatorem
zmian: koronawirus to dopalacz, lub wprost przeciwnie: zaciągnięty
hamulec, sytuacja awaryjna, stan zawieszenia.
We wskazanym powyżej zestawie wyrażeń metaforycznych, które pojawiły się w medialnym dyskursie naukowym i eksperckim,
trudno wskazać dominującą prawidłowość. Różnorodność metafor
wskazuje raczej na wysoki stopień skomplikowania sytuacji i jej
wielokontekstowość. Warto przypomnieć, że analiza dotyczy okresu,
kiedy o naturze wirusa wiadomo było jeszcze stosunkowo niewiele.
To, co uderza jednak na tym etapie analizy dyskursu, to brak naukowej
i profesjonalnej terminologii. W jej miejsce pojawiają zróżnicowane i niejednorodne wyrażenia metaforyczne. Może to sugerować
i wskazywać na – z jednej strony – pewną uzasadnioną bezradność
pierwszej fazy pandemii, natomiast z drugiej – na tak zaskakujące
i niespodziewane doświadczenie, że nie sposób je było w pierwszym
etapie pandemii zinterpretować, stąd ta polisemiczność i pewien
chaos myślowy odzwierciedlony w liczbie metafor. Jednak warto
zauważyć, że to, co łączy te wyrażenia, to negatywne i pesymistyczne doświadczanie stanu pandemii. Stanu zła, dramatu, końca, nieprzewidywalności, czyli tego wszystkiego, co od czasu do czasu jest
udziałem świata społecznego. Bowiem świat i społeczeństwo jest
ze swej natury „procesem niekontrolowanym, nieteleologicznym,
niehomeostatycznym, nieadaptatywnym, a zatem nieprzewidywalnym”, o czym przekonywała w teorii morfogenetycznej Margaret
Archer (Archer 1995, s. 165).
Podsumowując tę część analizy, należy stwierdzić, że zgodnie
z ustaleniami George’a Lakoffa i Marka Johnsona „metafory mogą
nam stwarzać pewne realia, zwłaszcza realia społeczne. Metafora może
wskazywać przyszłe działania” (Lakoff, Johnson 1988, s. 184). Wizja
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przyszłych działań podmiotów jest ograniczona. Analiza metafor
wskazuje na kryzys i koncentrację na stanie bieżącym. Interpretacja znaczeń zawartych w metaforach jest dramatyczna i sugeruje
bezradność.

EMOCJONALIZACJA MEDIALNEGO
DYSKURSU PANDEMICZNEGO

Medialny dyskurs naukowo-ekspercki z początku pandemii okazał
się mocno zabarwiony emocjonalnie. Wyrażenia o emocjonalnym
charakterze były obecne we wszystkich analizowanych wywiadach.
Aspekt ten wydał nam się wartościowy poznawczo ze względu na reakcjotwórczą funkcję emocji – stany emocjonalne i odczucia mają
swoje konsekwencje w postaci konkretnych zachowań, działań,
strategii postępowania. Jest to niezwykle istotne zwłaszcza w niecodziennej i nieprzewidywalnej sytuacji, jaką jest pandemia wirusa.
Jak pisze Krzysztof T. Konecki „(…) spektrum objawień emocji
jako istotnościowego czynnika działań jest bardzo szerokie. Proces
myślowy, który towarzyszy pojawianiu się emocji i ich nazywaniu,
nie jest tutaj elementem ograniczającym analizę, ale raczej wyzwalającym ją i ostatecznie niezbędnym w zidentyfikowaniu emocji
oraz typifikacji zarówno na poziomie potocznym, jak i naukowym.
Efektem tego procesu myślowego jest powstanie kategorii językowych
nazywających określone stany psychiczne emocjami i wskazujących
na konkretne etykiety emocji” (Konecki 2014, s. 12). W niniejszym
badaniu postanowiłyśmy przeanalizować te etykiety, czyli słownictwo odnoszące się do odczuć i stanów emocjonalnych, które zostały
zastosowane przez naukowców i ekspertów w wywiadach.
Wykonana analiza sentymentu pozwoliła dokładnie wskazać
najczęściej pojawiające się w wywiadach emocje. Miały one niepodważalnie negatywny charakter. Można zauważyć dwie dominujące grupy emocji, chociaż pierwsza jest zdecydowanie silniejsza.
Na ilustracji 1 widać, że najczęściej pojawiające się emocje to grupa
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uczuć lękowych: niepokój, lęk, obawy i strach. Odczucia te świadczą
o bezprecedensowym charakterze zjawiska, którego doświadczamy,
a zatem potwierdzają wnioski wysnute na podstawie wcześniejszej
analizy metafor – pandemia koronawirusa jest sytuacją zupełnie
nową, nieznaną i nieprzewidywalną. Wywołuje dysonans poznawczy
i sprawia, iż człowiek ma poczucie, że żyje w chaosie oraz odczuwa
niepewność co do swojej przyszłości.
Drugą grupę emocji stanowiły natomiast te związane z agresją:
gniew, wściekłość, groza, upokorzenie, frustracja. Odczucia te mogą
oznaczać, że pomimo faktu, iż globalna pandemia, zwłaszcza w swej
pierwszej fazie, była dla członków społeczeństwa nowym, obcym
dotychczas doświadczeniem o niewiadomych skutkach, to człowiek
instynktownie ocenia je jako coś jednoznacznie złego – wroga, z którym należy walczyć. Stawia mu więc opór, wyraża niezgodę na jego
istnienie, wręcz buntuje się przeciwko niemu. O ile pierwszy rodzaj
emocji konotuje wycofanie i bierność, to drugi ich typ wiąże się
z aktywnością i reakcjami o charakterze destruktywnym.
Rysunek 1. Analiza sentymentu

Źródło: opracowanie własne.

Jedynym pozytywnym odczuciem, jakie pojawiło się w analizowanych wywiadach, była nadzieja. Dotyczyła ona wiary w to, że w bliżej
nieokreślonej przyszłości sytuacja wróci do normy, a sama pandemia
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być może wpłynie pozytywnie na dotychczasowe funkcjonowanie
społeczeństwa we współczesnym świecie, które przez wielu rozmówców było oceniane bardzo negatywnie. Wspomniany wpływ miałby
polegać m.in. na spowolnieniu tempa życia, poprawie jakości relacji
międzyludzkich i zmianach w światowej gospodarce. Taka optymistyczna wizja i pojawienie się w wywiadzie pozytywnej emocji, czyli
nadziei, stanowiło jednakże przypadek jednostkowy.
Wspomniane emocje pojawiały się w różnych kontekstach, takich
jak życie społeczne, polityka, ekonomia czy gospodarka. W większości odczucia te dotyczyły bezpośrednio owych kontekstów, a celem
autorów wypowiedzi było zapewne odzwierciedlenie społecznych
nastrojów, które zaobserwowali w otaczającej ich pandemicznej
rzeczywistości. Może rzec, że w tych przypadkach naukowcy oraz
eksperci, za pomocą pojąć odnoszących się do emocji, wyrażali
niejako „społeczne ja”:
Teraz natomiast nie mamy na zarazę żadnej recepty, ona się wydaje złem metafizycznym i niepojętym, obnażającym całą naszą
bezsilność – i systemów, i pojedynczych ludzi. Daje nam przy
tym bez osłonek lekcję brutalną. Uczy nas sporo, jak nic dotąd,
o naszym istnieniu (R1).

W przypadku wielu fragmentów nie sposób się było oprzeć wrażeniu, że opisując kolektywne emocje, przypisywane ogółowi społeczeństwa, respondenci wyrażali tym samym własne stany emocjonalne.
Niekiedy robili to bardzo subtelnie, jak gdyby „pomiędzy wierszami”.
W tych stwierdzeniach brak było osobistych wyznań czy bezpośrednich
określeń. Sposób wypowiedzi nie pozostawiał jednak wątpliwości
co do tego, że utożsamiali się oni z opisywanymi odczuciami, o czym
świadczyć może chociażby posługiwanie się zaimkiem osobowym
w liczbie mnogiej – „my” (inkluzywne):
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A tymczasem my teraz zderzamy się każdego dnia z absurdalnością
śmierci. Śmierć krzyczy do nas z nagłówków gazet, z telewizyjnych
newsów, obnaża naszą bezradność. Skandal śmierci objawia się
z całą mocą. Myślimy o tym, to pogłębia nasz lęk, frustrację, ale
jednocześnie tylko myślenie może nas z tego wyprowadzić (R3).

Niektórzy eksperci natomiast wyraźnie sygnalizowali własne
emocje, podkreślając wręcz ich osobistość. Opisywali to, co przeżywają – w jaki sposób postrzegają pandemię, czego doświadczają,
z jakimi problemami się zmagają. Ich emocjonalne wypowiedzi bardzo często dotyczyły również wizji przyszłości, a zatem wyrażały ich
obawy i nadzieje. Konkludując – spora część ekspertów i naukowców,
wypowiadając się na temat pandemii, odkrywała przed czytelnikami
swoje własne „ja”:
To, czego się najbardziej boję, to coraz bardziej precyzyjnego rozgraniczania „naszego” i „obcego”, zamykania się w coraz mniejszych
i coraz bardziej zamkniętych na obcych wspólnotach (R10).

Dyskurs naukowców oraz badaczy nie jest czysto racjonalny
i pragmatyczny. Wydaje się, że wypowiedzi wielu respondentów
bardziej wpisywały się w potoczny dyskurs zwykłego człowieka, który
znajdując się w sytuacji kryzysowej, kieruje się w jej postrzeganiu
i rozumieniu przede wszystkim emocjami. Naukowcy i eksperci
występowali raczej w roli zwykłych ludzi niż przedstawicieli pola
naukowego i eksperckiego. Sytuacja pandemiczna spowodowała,
że trudno było sprostać roli naukowca czy eksperta racjonalnie
i chłodno analizującego rzeczywistość.
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PERSONALIZACJA JAKO SPOSÓB TWOR ZENIA
R AM DLA DYSKURSU PANDEMII

W rozmowach dotyczących nowego zjawiska o nieprzewidywalnych
skutkach, jakim bez wątpienia jest pandemia koronawirusa, zasadna
wydaje się obecność rozmaitych odwołań. Teorie, dane statystyczne, sławne postacie czy zdarzenia o podobnym charakterze znane
z historii to elementy, z pomocą których można próbować opisać
i zinterpretować aktualną sytuację. Zakładałyśmy, że owe czynniki
pojawią się także w analizowanych przez nas wywiadach, co okazało
się prawdą. Przewidywałyśmy jednak również, że będą one występowały w miarę równych proporcjach. Tymczasem w trakcie analizy
ujawniła się jedna ewidentnie dominująca tendencja. Dyskurs naukowy i ekspercki bazował głównie na odwołaniach do rozmaitych
postaci, a zatem okazał się silnie spersonalizowany. Na podstawie
tej obserwacji można więc postawić tezę, że podejmowane przez
naukowców i ekspertów próby zrozumienia oraz opisania świata
w dużej mierze oparte są na powoływaniu się na innych i odwoływaniu do ich wiedzy.
Warto podkreślić fakt, iż przytaczane w wywiadach postacie były
bardzo różnorodne pod wieloma względami, takimi jak pochodzenie,
dziedzina, w ramach której przejawia się ich aktywność, czy rodzaj
oraz skala dokonań. Każdy respondent sięgał głównie po arsenał
postaci z własnego pola badawczego i naukowego. I tak na przykład,
najliczniejszą grupę stanowili przedstawiciele nauk społecznych,
głównie filozofowie, socjologowie i ekonomiści. Naukowcy i eksperci
chętnie sięgali zwłaszcza po różne powszechnie znane sentencje czy
koncepcje ich autorstwa, które w jakiś sposób odnoszą się do obecnej
sytuacji. Nazwiska przedstawicieli nauk społecznych były również
przywoływane przy okazji odwołań do różnych nurtów, z którymi
są oni związani, takich jak choćby stoicyzm, którego zasadami zdaniem jednego z respondentów powinniśmy się teraz kierować:
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30 lat temu noblista Peter Drucker, ekonomista i administratywista
amerykański, sformułował taki bardzo znany już dzisiaj i potocznie
używany podział – na ludzi biedy i usług oraz na ludzi wiedzy.
Ten podział będzie rządził światem. To się stanie (R5).

Kolejną grupę przywoływanych postaci stanowili politycy. W tym
gronie znaleźli się zarówno Polacy, zajmujący polityczne stanowiska
w naszym kraju, jak i osoby rządzące innymi państwami. Stosunek
wobec przytaczanych osób był dwojaki – część z nich była przedstawiana w roli autorytetu, czyli podobnie jak opisani wcześniej
przedstawiciele nauk społecznych. Respondenci przypominali ich
zasługi oraz przepowiednie sprzed lat, które właśnie w czasach pandemii okazują się trafne. W wielu przypadkach politycy, zwłaszcza
ci będący obecnie u władzy, byli natomiast przedstawiani w negatywnym świetle, choć w tym akurat przypadku częściej posługiwano się
kolektywnymi określeniami typu władza czy rząd niż nazwiskami
konkretnych osób. Rządzącym zarzucano bierność, przedkładanie
interesów własnych ponad interesy państwa, a także nieudolność
w walce z pandemią:
To wszystko jest zawracaniem głowy i tworzeniem wrażenia,
że przed wyborami coś się robi. Tworzy się zamieszanie tylko
po to, by zrobić wrażenie, że coś się robi. A rząd kompletnie nad
niczym nie panuje, popadł w chaos, nie ogarnia ani pieniędzy,
ani sytuacji. I wymyśla jakieś nonsensowne rzeczy. Wszystkie
te ruchy są zupełnie chaotyczne. Oni kompletnie utracili kontakt
z rzeczywistością (R5).

W skład ostatniej, najmniej licznej grupy postaci pojawiających się
w rozmowach weszli pisarze oraz dziennikarze. Cel ich przywoływania
był podobny do tego, który przyświecał cytowaniu przedstawicieli
nauk, zwłaszcza socjologów i filozofów. Eksperci i naukowcy przytaczali ich dzieła czy wypowiedzi, które w jakiś sposób nawiązują
do pandemii, wybierając fragmenty stanowiące trafny i zarazem
nośny komentarz obecnej rzeczywistości:
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Człowiek jest ludzki tylko w ludzkich warunkach, jak mówił Gustaw Herling-Grudziński (R6).

Wydaje się, że liczne odwołania do osób trzecich, które stosowała
większość ekspertów i naukowców w wywiadach, to rodzaj strategii,
która zapewnia utrzymanie autorytetu poprzez przerzucenie choćby
części odpowiedzialności na inne autorytety. Sytuacja pandemii
pilnie wymagała stworzenia ram teoretycznych i definicji sytuacji.
Trzeba było odpowiadać ad hoc, korzystając z zasobów dotychczas
zgromadzonej wiedzy. Szukano wyjaśnień nieco po omacku. Lista
przytoczonych person jest długa i raczej chaotyczna. Przywoływane
w jednym wywiadzie postacie nie powtarzały się w kolejnych rozmowach. Nie ujawniła się żadna logika argumentacji, która pozwoliłaby
wskazać jakiś model analityczny, dający się przyłożyć do realiów
sytuacji pandemicznej. Dyskurs jest silnie spersonalizowany, charakteryzuje się wielością wątków, luźnych myśli i idei, z których jednak
nie rodzi się żadna stabilna struktura organizująca ów dyskurs.
Naukowcy i eksperci udzielający wywiadów będących przedmiotem
naszej analizy należą do elit symbolicznych polskiego społeczeństwa. Koncepcja elit symbolicznych została sformułowana przez
cytowanego już w niniejszym artykule lingwistę, Teuna van Dijka,
będącego z kolei pod dużym wpływem socjologicznych koncepcji
Pierre’a Bourdieu. W jego ujęciu „do elit symbolicznych danego
społeczeństwa należą (co niezmiernie istotne – niezależnie od jakości
ich publicznych wypowiedzi) te grupy i osoby, które bezpośrednio
wpływają na zasób publicznie dostępnej wiedzy oraz na kształt
i treści dyskursu publicznego” (Van Dijk 1993, s. 24). Na podstawie
analizowanego materiału można stwierdzić, że w celu wyjaśniania
rzeczywistości pandemicznej elity symboliczne posiłkują się innymi
przedstawicielami elit politycznych – sięgają po różne postacie, aby
zrozumieć i wytłumaczyć współczesne zmiany. Obiektem odwołań
są starożytni i współcześni filozofowie, ekonomiści, socjologowie,
kulturoznawcy czy pisarze, a także politycy starszego i młodszego
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pokolenia, zarówno polscy, jak i zagraniczni. Co warto raz jeszcze
podkreślić to fakt, iż niektóre postacie są przytaczane w sensie pozytywnym, a inne negatywnym.
Tabela 1. Konkordancja postaci przytaczanych w dyskursie

Kategoria

Podkategoria

Przytaczane postaci dyskursu

Ekonomiści

Jeremy Rifkin
Thomas Piketty
Geert Noels
Peter Drucker
Paul Collier
Karl Polanyi
Nassima Taleb
Grzegorz Kołodko

Socjologowie

Michael Foucault
Adam Mrozowicki
Stefan Czarnowski
Emmanuel Todd

Filozofowie

Albert Einstein
Józef Tischner
Blaise Pascal
Immanuel Kant
Św. Augustyn
Karl Marks
Friedrich Nietzsche
Grzegorz Ryś
Arystoteles
Max Horkheimer
Giorgio Agamben

Naukowcy

Politycy

–

Mark Rutte
Jerzy Urban
Viktor Orban
Jarosław Kaczyński
Robert Biedroń
Szymon Hołownia
Małgorzata Kidawa-Błońska
Donald Tusk
Donald Trump
Christine Lagarde
Vladimir Putin
Margaret Thatcher
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Pisarze/dziennikarze

Podkategoria

–
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Przytaczane postaci dyskursu
Anne Appelbaum
Olga Tokarczuk
Gustaw Herling-Grudziński
Naomi Klein

Źródło: opracowanie własne.

Analiza trzech aspektów dyskursu, a mianowicie metafor, emocji
i postaci pozwala stwierdzić, że jest on wielowątkowy, chaotyczny,
pełen potocznych, osobistych obserwacji. Jest oparty raczej na intuicjach niż głębokich analizach. Brakuje w nim faktów. Często stosuje
się presupozycje, które są de facto wypowiedziami asekuracyjnymi.

REMEDIA – REKOMENDACJE PR ZEDSTAWIONE
W MEDIALNYM DYSKURSIE PANDEMII

Remedia, czyli propozycje wdrażania określonych działań, które
pozwoliłyby wyjść z kryzysu pandemii, miały w dyskursie pandemicznym bardzo zróżnicowany charakter. Jednym z nich jest
myślenie w kategoriach indywidualistycznych. Zmiana i poprawa
świata powinna się zacząć od człowieka. Nie powinna to być zmiana
sterowana zewnętrznie, ale wprost przeciwnie, impuls powinien
wyjść od człowieka. Należy zacząć myśleć – człowiek powinien
używać wiedzy i inteligencji. Powinien szukać w sobie, ale także
w codzienności. Niekoniecznie trzeba myśleć o czymś dalekim. Jest
to zachęta do powrotu do lokalności. Koncentracji na tym, co bliskie,
znane, na relacjach z tymi, którzy są w dostępnym człowiekowi świecie na wyciągnięcie ręki. Należy szukać szczęścia w podstawowych
czynnościach, czyli w pracy i związanym z nią wysiłku. Należy unikać
obciążania innych swoimi troskami. Należy powrócić do humanistyki
i jej wartości, takich jak wrażliwość, empatia, czułość, solidarność:
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Nie do końca wiem, co będzie, ale mogę mieć nadzieję, jeśli robię
to, co do mnie należy. To może najlepsza recepta na kryzys i nie
tylko. Każdy powinien robić to, co do niego należy. Z tego wysiłku
i pracy bierze się nadzieja, a nie odwrotnie (R3).

W takim spersonalizowanym podejściu ważne będą relacje bliskości i uczucia. Remedium na traumę będzie empatia, wzajemna
życzliwość, kultura osobista, rozmowa:
(…) choć zamknięcie z innymi trudno wytrzymać, to bez innych
jest jeszcze gorzej. Potrzebujemy kontaktu, bodźców, wymiany
myśli, a także dotyku – choćby to było tylko podanie ręki, poklepanie po plecach (R12).

Takie podejście indywidualistyczne jest słabiej w tym dyskursie
reprezentowane. Częściej pojawiają się propozycje rozwiązań związane z makrostrukturalnymi działaniami, na przykład inwestycjami
w medycynę, zamiast w militaria i wojsko, w służbę zdrowia zamiast
w rozrywkę, czyli w takie dziedziny, które w sytuacji kryzysu zapewnią
ludziom bezpieczeństwo:
Nam potrzebne były inwestycje w porządną medycynę, która okazuje
się teraz dziurawa, niesprawna. Nasze bezpieczeństwo to ekologia,
to troska o zdrowie i dobrostan powszechny. (…) Płacimy kolosalne
pieniądze gwiazdom sportu, a nie chcemy płacić godziwych pensji
medykom i uczonym (R1).

W dyskursie zostaje także wskazana kwestia myślenia bardziej
ogólnego w kategoriach egzystencjalnych, a te wymagają stawiania
trudnych pytań o to, jakie dziedzictwo ludzkość naszych czasów
pragnie po sobie zostawić kolejnym generacjom.
Bezpieczeństwo jest ważnym zadaniem, które trzeba realizować
w przyszłości, starając się przewidywać kolejne kryzysy. Powinno
być ono uwzględniane w scenariuszach przyszłości. Państwo okazuje
się ważnym aktorem przyszłości. Liczy się, że to państwo zapewni
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bezpieczeństwo ogólne, ale także bezpieczeństwo energetyczne, dostępność do leków, dobrej jakości wodę, żywność, a elity wezmą
odpowiedzialność:
Musimy też większy nacisk kłaść nie na to, co zrobi społeczeństwo,
ale na odpowiedzialność elit (R7).

Pojawia się także instytucja Unii Europejskiej widziana jako ciało, które powinno być raczej konstruktem niż trofeum dla innych
hegemonów, ale także na poziomie meta powinno się planować
fragmentaryczne ekonomie i walczyć o ich niezależność w ramach
unijnych struktur:
(…) nie ma co liczyć na dwóch z trzech głównych graczy polityki
międzynarodowej, czyli USA i Chiny. Inicjatywę musi przejąć trzeci
gracz – Unia Europejska. Tylko ona może wymusić zmianę reguł
gry. Musiałaby jednak być znacznie silniejsza i bardziej zwarta.
Poradzić sobie ze swoim neoliberalnym dziedzictwem i sprzecznością interesów narodowych, które ją obecnie rozrywają (R11).

Zwraca się także uwagę, że remedium nie będzie tylko nowy
ład społeczny oparty na fundamentalnych wartościach, ale także
na ekologii. Trzeba będzie myśleć kompleksowo i brać pod uwagę
gospodarkę, rozwój społeczny i ekologię:
Jednym z największych pokryzysowych wyzwań będzie z pewnością konieczność nowego przemyślenia modelu funkcjonowania
gospodarki i państwa, modelu ładu społeczno-gospodarczego.
Wyzwaniem jest harmonizacja celów gospodarczych, społecznych
i ekologicznych, w tym przeciwdziałanie krótkowzrocznej, nadmiernej eksploatacji naszej planety (R8).

Idea gospodarki mieszanej z silnym sektorem państwowym oraz
rozbudowanym państwem socjalnym i wysokimi usługami społecznymi także jest przedstawiana jako rozsądne remedium na zaistniałą
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sytuację. Powinno się odejść od idei ciągłego wzrostu i hiperkonkurencji a Unia Europejska powinna zdecydowanie promować politykę
wyrównującą szanse i neutralizującą nierówności. Aby to zrobić,
trzeba powrócić w skali makro do takich wartości, jak współpraca,
wzajemność i solidarność.

PODSUMOWANIE – PANDEMIA
KORONAWIRUSA. DYSKURS NAUKOW Y
I EKSPERCKI W POLSKICH MEDIACH

Pandemia koronawirusa jest w historii świata zjawiskiem bez precedensu. Co prawda znane są rozmaite zarazy, które dziesiątkowały
ludzkość, jednak nigdy nie miały takiego zasięgu i możliwości rozprzestrzenienia się na cały glob, jak mają obecnie. Przystępując do analizy
dyskursu naukowego i eksperckiego w mediach dotyczącego pandemii
koronawirusa, wysunęłyśmy kilka podstawowych założeń. Pierwsze
dotyczyło języka, jaki w ramach takiego dyskursu zaistnieje. Język
stanowi niezwykle istotne narzędzie służące deskrypcji i eksplanacji
doświadczenia pandemii. W tym przypadku nasze założenie się
potwierdziło. Język nie tylko odgrywał pierwszoplanową rolę, ale
także stanowił materię kreacji metajęzyka opowiadania o zjawisku
pandemii SARS-CoV-2. W dużym stopniu od sposobu jego użycia
zależała interpretacja zjawiska, przypisane mu znaczenia a w rezultacie
podejmowane działania – nie tylko w sensie symbolicznym, ale także
pragmatycznym. Poza tym im większa metaforyzacja i kreatywność
użyta przy tworzeniu określeń opisujących rzeczywistość, tym większa
komplikacja i nieswoistość doświadczenia. W przypadku zjawiska
pandemii w dyskursie naukowym i eksperckim poziom metaforyzacji języka był wysoki, podobnie jak stosunkowo urozmaicony był
jej rodzaj.
Jeśli chodzi o drugie założenie dotyczące umiarkowanego i raczej
niskiego poziomu emocjonalności w przypadku dyskursu naukowców i ekspertów oraz dominacji racjonalności i pragmatyczności,
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to musimy stwierdzić, że dyskurs był silnie zabarwiony emocjami
lękowymi oraz agresywnością. Można nawet zaryzykować stwierdzenie,
że naukowcy i eksperci zaprezentowali się bardziej w roli „zwykłych
śmiertelników” przestraszonych sytuacją niż zdystansowanych badaczy
i stoików. W dyskursie pojawiło się wiele interesujących spostrzeżeń i refleksji, których istotność w przypadku tej analizy jest ściśle
powiązana z momentem, w jakim wypowiedzi były upubliczniane.
Z pewnością do pełnej oceny sytuacji brakowało jeszcze odpowiedniego dystansu czasowego. Wypowiedzi pochodziły z okresu od maja
do czerwca 2020 roku, czyli z przedziału czasowego, kiedy w kraju
panował lockdown. Reakcje były zatem spontaniczne i wysycone
emocjami określonego rodzaju, co jest do pewnego stopnia zrozumiałe.
Trzecie założenie związane było z konkordancją postaci, które
pojawiły się w analizowanym dyskursie. Zakładałyśmy, że w wywiadach będą miały miejsce liczne odwołania do danych, teorii,
wcześniejszych zdarzeń oraz inspirujących postaci. Oczekiwałyśmy
również, że proporcje tych elementów dyskursywnych będą raczej zbalansowane. Tymczasem dyskurs ekspercki z pierwszej fazy pandemii
koronawirusa okazał się przede wszystkim silnie spersonalizowany.
Praktycznie każdy rozmówca przywoływał w swoich wypowiedziach,
dosyć wybiórczo, jakiś element dorobku innych autorytetów – sławną
myśl, pogląd, koncepcję. Fakt ten został przez nas uznany za zjawisko
odwoływania się przedstawicieli elit symbolicznych do innych elit
symbolicznych i szukania w ich twórczości jakiegoś wytłumaczenia
i remedium na zaistniałą sytuację. Nieco innym rodzajem odwołań
do osób trzecich było przytaczanie sylwetek bądź grup współczesnych polityków i krytyka ich działań. Zasadniczo jednak analiza
zebranego materiału doprowadziła nas do sformułowania wniosku,
iż naukowcy i eksperci, mówiąc na temat pandemii wirusa, opierają
swoje rozważania na postaciach innych ludzi, zdejmując z siebie
niejako pewną część ciężaru odpowiedzialności.
Ostatnie, czwarte założenie dotyczyło tematyki, jaka pojawiała
się w wypowiedziach naukowców i ekspertów. W tym przypadku
zakładałyśmy, że będzie ona obejmowała raczej szerokie spektrum
podejmowanych kwestii oraz będzie miała charakter bardziej ogólny
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niż zawężony do wąskich dyscyplin czy też subdyscyplin. W rzeczywistości dyskurs zawierał zarówno treści ogólne, jak i bardziej
szczegółowe, związane z subdyscyplinami, jakie reprezentowali naukowcy i eksperci. Naukowcy nieco częściej odwoływali się do reprezentowanych przez siebie dziedzin – na przykład ekonomii, filozofii,
kryminologii, socjologii – niż eksperci. Wypowiedzi tych ostatnich
były bardziej ogólne, częściej dotyczyły kwestii makrostrukturalnych,
ale także częściej zawierały konkretne rekomendacje. Dyskurs nie
był jednolity i spójny. Poglądy często były rozbieżne i całkowicie się
wykluczające.
Dyskurs dotyczący pandemii COVID-19 miał także dwa wyraźne
poziomy, a mianowicie mikro- i makrostrukturalny. Wypowiedzi
koncentrowały się bowiem albo na człowieku, jego przeszłości, teraźniejszości i przyszłości w zakresie zagrożeń, porażek, ale także
sprawczości, albo na procesach globalnych oraz instytucjach, takich
jak państwa czy Unia Europejska. Brakowało relacji, która łączyłaby
te dwa poziomy. Być może najbliższa pełnienia roli łącznika pomiędzy tymi dwoma poziomami i kreowania metapoziomu relacji była
ekonomia, której oddziaływanie ma znaczenie zarówno dla funkcjonowania i jakości życia człowieka, jak i dużych podmiotów państwowych i europejskich instytucji.
Konkludując, dyskurs naukowy i ekspercki dotyczący pandemii
koronawirusa prezentowany w polskich mediach w okresie od marca
do maja 2020 roku był stosunkowo mało naukowy – nawet uwzględniając fakt, że przedstawiciele świata nauki i eksperci reagowali,
co zrozumiałe w sytuacji nowego zjawiska, bardzo emocjonalnie. Były
to wypowiedzi w czasie rzeczywistego zagrożenia i sporej nieprzewidywalności. Dyskurs był wielowątkowy, nieco chaotyczny, silnie
determinowany ogólnymi nastrojami panującymi w społeczeństwie
oraz mediach. Niektóre charakterystyki takiego dyskursu są uzasadnione chociażby tym, że brak dystansu czasowego umożliwiającego
prawidłową ocenę. Zbyt krótki jest też jeszcze czas, aby naukowcy
i eksperci mogli dogłębnie przemyśleć sytuację i ująć ją w ramy
teoretycznego i profesjonalnego dyskursu. Kolejny argument dotyczy faktu, że jest to dyskurs o charakterze medialnym, a więc jego
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formuła dopuszcza pewną swobodę i spontaniczność wypowiedzi.
Jest to sytuacja, w której naukowcy i eksperci są zaangażowani. Są jej
uczestnikami, a nie tylko obserwatorami. Występują zatem w podwójnej roli, która utrudnia pozostawanie wyłącznie w roli profesjonalnej.
Analiza naukowego i eksperckiego dyskursu dotyczącego zjawiska
pandemii, jaki ma miejsce w mediach, jest otwarta. Prowadzenie
badań na ten temat ma na celu udokumentowanie jego przebiegu
w dłuższym czasie oraz zmian zachodzących w zakresie znaczeń,
sensów oraz interpretacji przypisywanych pandemii. To one bowiem
ostatecznie decydują o definicji sytuacji, a w konsekwencji działaniach
podejmowanych przez rozmaite podmioty, zarówno w skali mikro,
mezzo, jak i makro.
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Dominika Popielec

NEWS DESERTS, DIGITAL
TRANSFORMATION AND REMOTE WORK
Media in the face of problems and
challenges during the pandemic
in the bimonthly “Press”
SUMMARY

The introduction of the state of pandemic caused a number of changes in many areas of social
life, also in the media environment. The aim of the article is to present the emerging challenges
and problems regarding journalism and the media in the face of the COVID-19 pandemic,
which were taken up by the industry media – the bimonthly “Press”. In addition to changing
the organisation of work in many editorial offices and adapting the content to the prevailing
circumstances in the media, journalists drew attention to the problems of their environment related to, among others, the collection of information as a result of the introduced
restrictions, reduction of employment in editorial offices, poor financial condition of the
media, disappearance of titles from the market. The intention of the article is to analyse
and assess the nature of the selected issues that make up the media landscape, which will
enable the diagnosis of phenomena of changes in specific circumstances.
Keywords: journalism, media, industry media, pandemic, Poland, world
STRESZCZENIE

News deserts, cyfrowa transformacja i praca zdalna. Media w obliczu problemów i wyzwań w czasie pandemii na łamach dwumiesięcznika „Press”
Wprowadzenie stanu pandemii spowodowało szereg zmian w wielu dziedzinach życia
społecznego, także w środowisku medialnym. Celem artykułu jest przedstawienie
pojawiających się wyzwań i problemów dotyczących dziennikarstwa i mediów w obliczu
pandemii COVID-19, które zostały podjęte przez media branżowe – dwumiesięcznik „Press”.
Oprócz zmiany organizacji pracy w wielu redakcjach i dostosowania treści do panujących
okoliczności na łamach mediów, dziennikarze zwracali uwagę na problemy swojego
środowiska związane m.in. ze zbieraniem informacji na skutek wprowadzonych obostrzeń,
redukcją zatrudnienia w redakcjach, słabą kondycją finansową mediów, znikaniem
tytułów z rynku. Intencją artykułu jest analiza i ocena charakteru wyodrębnionych kwestii
składających się na krajobraz medialny, co umożliwi diagnozę występujących zmian
w szczególnych okolicznościach.
Słowa kluczowe: dziennikarstwo, media, media branżowe, pandemia, Polska, świat
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INTRODUCTION

2020 marked by the coronavirus pandemic should be considered
within the category of changes visible in almost every aspect of human
activity. Areas such as health, economy and education are representative elements of the reality analysed by the media in the context of the
coronavirus. This variety of topics relevant to society was caused
by an increased demand for information that resulted from trust
in the media. Journalists met these expectations by creating special
editions and additions devoted to the coronavirus. They initiated
a debate in this area with the participation of experts in the media.
This was dictated by concern for the rationality of media discourse
in the era of phenomena that negate scientific progress (LisowskaMagdziarz 2020, pp. 60–63). In addition to focusing on providing
information in these specific circumstances, journalists inquired
on questionable matters, such as the quality of personal protective
equipment and purchase details (Popielec 2020, pp. 18–21).
The condition of the media and the status of journalists during
the COVID-19 pandemic should be included in the broad spectrum of topics with the coronavirus in the background. It is enough
to mention the crisis related to the Third Program of Polish Radio,
the migration of the press to the Internet, the cessation of publishing
the paper version, the uncertain situation of the advertising industry,
making it difficult for journalists to perform their official duties, and
new working conditions for the editorial office.
The place for articulating various aspects of the functioning of the
media in this difficult time, due to the natural target group, is the
bimonthly “Press” existing since 1996 (Press.pl 2020), edited by Andrzej Skworz (Press.pl 2020). The range of topics covered includes:
marketing and advertising activities, media in Poland and abroad
(Press.pl 2020), which fully reflects the metaphor of “journalistic
cuisine” (Worsowicz 2017, p. 436). The Grand Press competition,
one of the most famous and ennobling journalistic publications, has
been held since 1997.
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In view of the special circumstances, also affecting the media
market, an attempt was made to answer the following questions:
• How ha the pandemic affected the world of media and journalism?
• What are the problems of the media environment?
• What are the forecasts for the media and journalism?
The research material consists of selected issues of “Press” (articles,
reports, interviews, special supplements published in the issues:
5–6, 7–8, 9–10, 11–12), which focus on the impact of the pandemic
on the media world in the national and international perspective. Case
study and comparative analysis were used. It should be noted that
this is a certain fragment of the media reality, which flags the issues
currently at the core of analyses and polemics of interested parties

THE SPECTRE OF THE LOCAL MEDIA DESERT, THE
DIGITAL PRESS AND THE LOSS OF FINANCIAL
STABILITY, I.E. THE MEDIA IN POLAND
IN THE AGE OF A PANDEMIC, IN “PRESS” –
A CONTRIBUTION TO THE DISCUSSION

Bearing in mind the special nature of this industry title and the
emerging diagnoses of the scientific community, it is worth emphasising that selected phenomena related to the media world are communicated in following way. In the scientific discourse, attention was
paid to, among others, the declining circulation of traditional press
and the digital revolution (Mielczarek 2012, pp. 7–13), the stable
position of the local press in Poland (Kępa-Mętrak, 2014, pp. 23–28),
media interest in paid access to the content of the so-called paywall
(Głogowski 2014, pp. 162–168) and its growing popularity (Szynol
2019, pp. 14–18). In addition to the considerations of media experts,
understandably, the opinions of the practitioners themselves are
important, as expressed/worded in the pages of “Press”.
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The first analytical publications on the impact of the pandemic
on the media appear in the issue 5–6 2020. From the introductory
article, Andrzej Skworz presented a model of the editorial office’s operation in special circumstances and encouraged media support
by saying: “If you want a world with the media, not just politicians’
tweets – start with yourself. From any gesture of help. It can be, for
example, an order for a subscription to “Press” (Skworz 2020, p. 3).
In this issue, there were articles dedicated to specific media (press,
television/radio, publishing market), which made up a comprehensive report entitled Media in the Times of Plague (in Polish: Media
w czasach zarazy). The first of them, by Grzegorz Sajór, entitled Press
is Bleeding (in Polish: Prasa krwawi) presents us with the difficult
situation of local and national press. The interviews with the editors
of individual titles showed that many problems and unknowns appeared, as shown in the table below.
Table 1. The condition of the printed press during
the pandemic on selected examples

Press title/organization
“Nowa Gazeta Krotoszyńska”
Local Newspapers
Association (in Polish:
Stowarzyszenie Gazet
Lokalnych) associated
with 66 titles
“Tygodnik Podhalański”

Observation

Solution

Sales decline, problems with
distribution, less advertising

Suspended publishing

Sales of some local newspapers
dropped by 40% in March

Remote work, reduction
of jobs and salaries
of journalists, reduction
of newspaper volume

Sales decline, reduction
of weekly availability points,
among others, in hotels

Editor Jerzy Jurecki
as a mountain guide;
reduction of the newspaper
volume, remote editorial
work system
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Press title/organization

Observation

Local Newspapers
Consequences of pandemic are visible
Association, Local Press
in the form of a decrease in sales,
Association, Chamber
advertising, training, conferences, etc.
of Press Publishers (in Polish:
Stowarzyszenie Gazet
Lokalnych, Stowarzyszenie
Prasy Lokalnej, Izba
Wydawców Prasy)

Solution
Offers: zero VAT on press,
compensation for lost
advertising revenue, interestfree loans for publishers with
the possibility of redemption

“Wprost”

The publisher’s troubles and a drop
in sales before the pandemic, the
last issue of the weekly in the paper
version, no e-edition in April

Magazine available
only in digital version,
departure of journalists
from the editorial office

“Kurier Szczeciński”

80% decrease in advertising
revenues due to suspension
of advertisers’ activities

Need of assistance
from government

Source: own study based on Prasa krwawi (Sajór 2020a, pp. 26–30).

The attached table shows that the press should be viewed from the
perspective of its broad impact on the media market in conjunction
with other activities. The suspension of business activities translated
into a decline in advertising in the press, which was the main source
of income for editoral office. As a consequence, some titles stopped
appearing, turned into a digital version or limited their volume.
There were also layoffs in the editorial offices of the monthly “Żagle”
and “Podróże” published by the ZPR Group, lowering of salaries and
modifications to the work pattern (Sajór 2020a, pp. 29–30). Based
on the reflections in the article, it can be concluded that media people
are looking for a way out of a difficult situation and are aware of the
consequences of the implemented solutions.
Not only the press was the subject of in-depth analyses related
to the impact of the pandemic, but also television and radio. Sebastian Kucharski (2020a, p. 32) examined the changes that took place
in the editorial offices of TVN and Polsat News, e.g. smaller editorial
teams, rotating work schedule, introducing safety measures (keeping
a safe distance, measuring temperature). The author also noted that
the programming offer was changed, which consisted in suspending the flagship programs and series of Polish Television, Polsat and
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TVN (Kucharski 2020a, p. 32). Similar solutions regarding the mode
of operation and the programming offer were introduced by radio
stations: Polish Radio, Radio Zet, RMF FM. Advertisers in the tourism, concert and luxury goods industries have withdrawn. Regional
broadcasters such as TVS, Radio Płock FM, Radio Września were
also affected (Kucharski 2020a, pp. 33–34).
In addition to financial issues of television and radio, it is also
worth noting that Anna Gmiterek-Zablocka, the journalist of Tok
FM, introduced new techniques for radio operators (2020, p. 78).
Remote work, mostly from home, turned out to be a big challenge.
For the sake of good sound quality of the audio material, the journalist
used Skype, Messenger to conduct conversations and contacted the
audience via Facebook and Twitter (Gmiterek-Zabłocka 2020, p. 79).
The appendices that thematically focus on the implications of the
pandemic on the world of media also deserve attention. The first one,
entitled Know-how – Health and Medicine in Journalism (in Polish:
Know-how – zdrowie i medycyna w dziennikarstwie) is a compendium of knowledge for journalists dealing with this area” (Kopacz
2020a, p. 106). It includes tips on searching for information in health
care, while involving experts in the public debate (Kopacz 2020a,
pp. 106–114). Another report focuses on the digital revolution in the
media and analyses the increased demand for information during
the pandemic, which resulted in, among others: special websites
devoted to the pandemic, free access to the so-called paywall, promotional prices of digital editions (Kucharski 2020b, pp. 134–137).
In the following texts, however, attention was drawn to a number
of changes introduced in editorial offices (Zalesiński 2020a, pp. 138–
142), the future of television and VOD services (Kozielski 2020a,
p. 146–150) and the intensive use of social media for professional
purposes by journalists (Sędek 2020, pp. 156–159) and the increase
in the popularity of radio and podcasts (Kozielski 2020b, p. 170–175;
Wlekły 2020, pp. 176–179).
The next issue of “Press” devoted its columns to the challenges
and problems of the media during the pandemic. While in the previous issue significant changes in the editorial workflow determined
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by concern for safety were signalled, this issue highlights difficulties in the performance of official duties by journalists at that time
(Boczek 2020, p. 42). According to the author of the text, the metaphor of the territory of the Comanche by the former war reporter
Arturo Perez-Reverte, would stand for a dangerous area from which
one should evacuate. The Warsaw Żoliborz district, which meets
this criterion, was considered such a place. It was especially visible
when journalists reported picketing taking place near the house
of Jarosław Kaczyński, the leader of Law and Justice party. It should
be added that the politician’s house is under the constant protection
of police officers. The policemen carried out the following actions
against pickets and journalists: identification and writing down,
transporting, for example, a citizen journalist WłodekCiejkaTV to the
police headquarters, threatening with court for filming, referring
cases to court due to “disorderly movement in an organised group”,
“organising a two-person assembly” (Boczek 2020, pp. 43–44). The
Journalists Society protested against such police practices. This topic
also appeared in media broadcasts and social media. As a result, there
were fewer journalists in front of Kaczyński’s house, as the measures
taken had a chilling effect.
Staying in the field of journalism, in particular in the workplace,
it is worth noting the special role of photography enclosing images
of a pandemic in the frame. The conversation with the Grand Press
Photo laureate, Jacek Szydłowski shows that it was an extremely difficult time for the photographed healthcare professionals, patients
and journalists:
At that time, there was a problem with photographing medics
at work. The people who decided whether and where to enter,
what to see, reacted very nervously. Journalists and photojournalists encountered reluctance, even aggression. It should
be remembered that back then the issue of the dismissal of the
nurse was fresh and she spoke loudly about the irregularities
and shortages in the Polish hospital. A journalist from Lublin,
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who wanted to write a few words about segregating patients,
was refused. I did not know how the hospital would react to the
fact that we were inside (Kołacz 2020, p. 103).

Much attention was also paid to the situation in the Polish Radio
Three, which was difficult even before the pandemic due to the departure of well-known journalists from the station and the decisions
of directors and rotation in editoral office. The current condition
of the public radio station caught the attention of the journalistic
community and listeners, but after the controversial decision of the
management related to the removal of the Kult band’s song Your Pain
is Better than Mine (in Polish: Twój ból jest lepszy niż mój) from the
list of ratings, this topic was present in the public debate only for
some time (Kozielski 2020c, pp. 48–50).
The pandemic, as highlighted earlier, has affected many areas
and has focused the attention of the bimonthly publication in the
next edition. For this reason, the Know-how – Economic Journalism
(in Polish: Know-how – dziennikarstwo ekonomiczne) supplement
(Kopacz 2020b, p. 92) should be considered extremely important,
as it is a treasury of knowledge for journalists dealing with economy
issue. The experts’ recommendations concern how to write about the
coronavirus pandemic in an economic context. For economic journalists, the knowledge of specialists and reliable sources of information
are of great importance for understanding certain phenomena. The
anti-crisis shield of the government of the United Right and its consequences are analysed in detail by the journalist Marek Chądzyński
(Kopacz 2020b, pp. 97–100).
In issue 11–12, there is a text devoted to the situation of the
“Wprost” weekly available only in the digital version (Sajór 2020b,
p. 32), in which media experts and other editors reflect on the direction of the changes introduced for this title in the context of the
proposed content that may attract recipients and impact the public
sphere (Sajór 2020b, p. 33). The issue of remote work of journalists
and organising a radio studio at home was raised once again, taking into account the advantages and disadvantages of this solution
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(Zalesiński 2020b, pp. 106–109). A decision was made for the addition
in the form of Know-how – Health and Medicine (in Polish: Knowhow – zdrowie i medycyna) (Kopacz 2020c, pp. 86–94), in which
attention was paid to the source information for journalists writing
about health care, who are also a source of topics presented in the
media. Especially during a pandemic, as noted by the editor-in-chief
of Medonet, Anna Zimny-Zając, explanatory journalism may prove
helpful in explaining “the broad context that allows us to understand
the problem, causes and consequences” (Kopacz 2020c, p. 93).
The editorial office of “Press” reacted to the changes and problems
of the media world in Poland during the pandemic. On its pages,
it presented articles, reports and supplements taking into account
current phenomena, such as: the demand for information, useful
workshop tips for journalists in the field of health and economy,
problems with the performance of official duties, the image crisis
of a public radio station, pandemic storytelling.

THE SITUATION OF THE MEDIA ABROAD
DURING THE PANDEMIC IN “PRESS”
(ON SELECTED EX AMPLES)

The editors of the bimonthly “Press” also devoted a lot of attention
to selected cases of the pandemic’s impact on the media in individual countries around the world. The first in-depth analyses
of the impact of the coronavirus pandemic on the media abroad
appeared in issue 7–8 2020. The first of the three articles concerns
the situation of German press publishers during the pandemic
(Domagała-Pereira 2020a, p. 28). As in the case of Polish editorial
offices, a remote working system was introduced and an increased
demand for information was observed by the recipients of local and
regional press. The positive aspects of the pandemic include the
increase in digital subscription and the reach of websites of such
titles as “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, “Die Zeit”, “Der Spiegel”
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(Domagała-Pereira 2020a, pp. 28–29). The negative consequences
of the pandemic include the collapse of the current financial model
of the press, which consisted in a significant decrease in revenues
from advertisements and events, which translated into shorter
working time for journalists. The financial situation is more difficult
for both freelancers (photojournalists, journalists without a permanent job) and advertising press, looking for savings and more
and more frequent digital distribution of specific titles (DomagałaPereira 2020a, pp. 29–30). German editorial offices are adapting
to the dynamically changing situation of the pandemic as evidenced
by: newsletters; more guidance topics aimed at women and seniors;
the growing popularity of health-focused podcasts; the appearance of fact-checking websites. Forms of state aid addressed to the
media are also presented, e.g. reduction of VAT on digital editions
to 7% and financial support for the transition from paper to digital
press (Domagała-Pereira 2020a, p. 31).
The problems of the press during the pandemic also affected the
American press (Zdzieborska 2020, p. 33). The following solutions
were implemented by owners: salary reduction, reduction of jobs,
for those in positions such as journalists, marketing and event specialists. They have observed a decline in advertising revenue in such
media concerns as Atlantic Media, Vice Media Group, Vox Media
(Zdzieborska 2020, p. 33). The local press, which largely based its
financial model on advertising revenues, found itself in a difficult
situation. It should be mentioned that before the pandemic, the
position of this type of media was not optimistic due to the decline
in local press published since 2004. One could say that the pandemic
highlighted this process, which was called “news deserts”, i.e. the
lack of a daily newspaper in a certain area (Zdzieborska 2020, p. 34).
The media community was sceptical about government aid, as taking advantage of this proposal could mean a loss of independence.
In response to the emerging questions about how the pandemic will
affect the American press, one of the “Washington Post” journalists,
Margaret Sullivan, sees an opportunity in organising festivals and
events to attract sponsors. The journalist gives the strategy of the
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“Texas Tribune” website as an example to follow. Another solution
is digital subscription, which can be the main source of press financing, as is the case with the “New York Times”.
The difficulties of the media, in particular the news agency and
local press, were also visible in the Australian media market. This
was due to the problems of the Australian Associated Press (AAP)
news agency, whose shareholders decided to close it, which resulted
in massive layoffs of many journalists and photographers (Kelly 2020,
p. 76). This decision turned out to be devastating in the context of the
information flow known so far, with the important role of AAP,
which was a source of information for many media. The reasons
for such a decision of shareholders were seen in the free content
available on the Internet. In addition, it was noted that as a result
of the pandemic, the news corporation News Corp suspended the
publication of 100 local titles (Kelly 2020, pp. 78–79).
Another in-depth analysis of the impact of the pandemic on the
foreign media market appears in issue 11–12. The first of them
by Katarzyna Domagała-Pereira (2020b, p. 40) presents the unconventional approach of German publishers of daily newspapers and
popular classified newspapers, consisting in creating a platform
enabling free advertising for local companies and an offer to create
an online store and deliver goods. It has gained momentum in the face
of the coronavirus (Domagała-Pereira 2020b, p. 41). The changes are
visible in the offered media content, e.g. climate topics and podcast
production. More and more editorial offices are convinced of the
implementation of digitisation and subscription (Domagała-Pereira
2020b, p. 42).
The situation of the media in France is presented by Mariusz
Kowalczyk (2020, p. 50). The author points out that in the face of the
pandemic and its consequences, the French government declared
financial support for the media at the level of EUR 2 billion, which
was widely distributed to audio-visual media. Government aid was
to be used, among others, to cover partial unemployment in the industry and support distributors (Kowalczyk 2020, p. 50). This decision
of the authorities is probably connected, according to observers, with
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the upcoming presidential elections. Apart from political connotations,
it is worth emphasising that the problems of the French media in the
pandemic era concerned the loss of the main source of income, which
is advertising. This resulted in a number of negative consequences
in the form of a redundancy scheme in editorial offices, a reduction
in salaries (“L’Equipe”) and a reduction in local editions (“Le Parisien”)
and difficulties for press sellers, which was correlated with restrictions
on movement and contributed to a clear decline in buyers (Kowalczyk
2020, p. 51). In the opinion of media industry observers, the existing
known financing model has been eroded, and therefore there is a need
for new solutions that will reduce losses caused by the difficult circumstances of the pandemic. Commentators agreed that the digital
transformation of the media has significantly accelerated and may
turn out to be a remedy for the crisis, in particular for the regional
and local press, which in the ensuing situation played an important
role in the society (Kowalczyk 2020, p. 52).
The presented diagnoses on the situation of the media in other
countries are part of the reality in the face of the effects of the pandemic. Regardless of the location, certain problems and challenges
faced by the media industry are universal, e.g. limiting press publishing at the local level or the need to digitise the press. There are
also specific phenomena, such as the decision of the shareholders
of the Australian news agency to stop financing it, which would have
a disastrous impact on the circulation of information in this country.

CONCLUSION

From the beginning of the pandemic, the media provided information about the reality around us, which was saturated with the
colour of crisis and uncertainty. The introduced economic and
social lockdown had its impact on many industries, which showed
that it is a system of connected vessels that determines the known
order. Undoubtedly, the pandemic situation left its mark not only
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on the domestic media market, but also in other parts of the world.
The requirement for remote work, a reduction in salaries, layoffs
in editorial offices, suspension of the publication of specific titles, but
also the need to provide up-to-date information to the public – these
are examples of elements of a wider mosaic of the media landscape.
We learn from “Press” that in the case of the media in Poland
we are dealing with a difficult situation of the printed press, in particular the regional and local press, which results from the adopted
financial model based mainly on advertising revenues. Their lack
caused financial difficulties, which contributed to the suspension
of the publication of specific titles and even the permanent disappearance of trade magazines. In addition, the generally applicable
stationary standard of work in editorial offices has changed dramatically. It can be said that the home newsroom (as assumed by the
author of this work) has become an analogous solution to the home
office. This required an appropriate organising of journalistic work
at home. Much attention was paid to the specialist health and economics journalism workshop, which was understandable given the
circumstances. Difficulties with the performance of the official duties
of journalists reporting on events with the participation of protesting citizens were also mentioned. Moreover, the situation of public
media, so far discussed in the journalistic circle, has become one
of the most important topics and image crises of the Polish Radio
Three after the publicity of the scandal with the removal of the song
from the list for its political overtones. It is worth noting that the
chance to deal with this situation was often seen in the migration
of newspapers to the Internet.
When it comes to the interest of “Press” in the situation of the media in the world, we dealt with an in-depth analysis of the problems and
challenges facing the media in Germany, the United States, Australia
and France. The common denominator was the financial problems
of the media, based largely on advertising. The collapse of this market
resulted in difficult decisions, such as the reduction of employment
in editorial offices, the resignation from publishing a newspaper and
financing the news agency. In each case, an acceleration of the digital
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transformation of the media was observed as an example, including
paid access to the digital version, and the implementation of nonstandard solutions, e.g. in Germany.
To summarise, communicating the stakeholders themselves
about the impact of the pandemic on individual elements of the
media landscape can be described as the universalism of the proposed solutions in this area, which undoubtedly include the need
to transform digital media, changing the financing model and interest
of recipients in the content provided. Although such problems were
previously signaled by a group of media scholars, the emergence
of extraordinary circumstances contributed to the correct diagnosis
of the media market, which indicates the current problems of the
media and journalism.
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Anna Chudzik

PANDEMICZNE MITY I TEORIE
SPISKOWE W MEMACH
INTERNETOWYCH
STRESZCZENIE

Tematem artykułu jest obraz teorii spiskowych i mitów współczesnych
dotyczących pandemii wirusa COVID-19 w memach internetowych
rozpowszechnianych w mediach społecznościowych. Jego celem jest rekonstrukcja owego obrazu, ukazanie jego złożoności (memów odnoszących
się do różnorodnych teorii spiskowych i mitów, m.in tych wskazujących
na rolę rządu USA/Chin czy konkretnych osób – Billa Gatesa – w rozpowszechnianiu wirusa czy powiązanie z innymi tajnymi działaniami,
np. wprowadzaniem technologii 5G, obowiązkowymi szczepieniami; także
teorii negujących pandemię), jego najistotniejszych elementów oraz cech
charakterystycznych i funkcji kulturowo-społecznych. Główną metodą
badawczą jest analiza jakościowa zawartości treściowej oraz konstrukcji
kompozycyjnej komunikatów. Konstrukcja treściowo-formalna obrazu
wynika przede wszystkich z gatunkowej formy memu internetowego
(kondensacja treściowa, kompresja konceptualna, ironiczny i parodystyczny punkt widzenia). Funkcje można podzielić na prymarne i wtórne:
o ile prymarną rolą memu jest funkcja rozrywkowo-humorystyczna, tak
warto w kontekście pandemii spojrzeć na nie także jako formę debaty
publicznej i rodzaj e-folkloru.
Słowa kluczowe: mit współczesny, teoria spiskowa, mem internetowy,
pandemia, obraz
SUMMARY

COVID-19 Myths and Conspiracy Theories
in Internet Memes
This article explores the image made of the conspiracy theories and modern
myths about the Covid-19 pandemic in Internet memes on social media.
Its aim is to reconstruct this image and show its complexity (created
by memes relating to various conspiracy theories and myths, e.g. memes
indicating the role of US/China governments or specific people like Bill
Gates in spreading the virus, or those pointing out some other secret
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action, e.g. the introduction of 5G technology and compulsory vaccinations, and also the pandemic denial theories) and to explore its most
essential elements and characteristics as well as its cultural and social
functions. The main research method is the qualitative analysis of the
content and compositional structure of messages. The content and form
structure of the image results largely from the genre form of the internet
meme (content condensation, conceptual compression and the ironic and
parodic point of view). The functions can be divided into primary and
secondary: while the primary role of memes is to entertain and amuse,
it is also worth looking at them, in the context of the pandemic, as a form
of public debate and a kind of e-folklore.
Keywords: modern myth, conspiracy theory, Internet meme, pandemic,
image

WSTĘP

Ziszczające się na oczach współczesnych wizje Marshalla McLuhana
o globalnej wiosce, z nowym typem społeczeństwa, relacji międzyludzkich, nastawieniem na nieustająco płynące, wymagające pełnej
mentalnej interaktywności – percepcji, analizy i interpretacji – bodźce informacyjne, przyniosły ze sobą nowy ład informacyjny. Choć
„ład” to nie jest dobre określenie – raczej drgający i zmienny chaos
informacji, które mogą być tworzone przez każdego i dla każdego,
w każdym miejscu na ziemi, na każdy temat, praktycznie bezkosztowo. Pojawia się w tym kontekście nawet nostalgia za klasycznymi
masowymi mediami jako źródłem wiedzy – może i monopolistycznej,
stereotypowej, niedialogicznej, ale oferującymi wstępną selekcję
wiarygodności danych, przez wybór medium, tytułu prasowego,
stacji czy programu telewizyjnego (Toffler 1997, 261–263). Dzisiejsza klęska urodzaju informacyjnego, gdy komunikatów i ich źródeł
jest nieskończona liczba, wymaga od użytkownika mediów wysoko
rozwiniętej umiejętności selekcjonowania i interpretowania danych.
To sytuacja nieustannej czujności i zmienności, niedająca satysfakcji
ostatecznego zrozumienia i ukojenia przewidywalności, bo wciąż
anarchistycznie podważająca jedyną słuszną prawdę.
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W tym chaosie informacyjnym – nadal zgodnie z McLuhanowskimi przewidywaniami – rozwija się wtórna oralność (Ong 2011,
s. 204–207), która, wykorzystując środki multisemiotyczne, przywraca
niektóre cechy – także myślowe, mimo umysłu „sformatowanego”
przez pismo i druk – wspólnoty oralnej. Te mentalne i komunikacyjne
wspólnoty stwarzają namiastkę poczucia ładu, likwidują bezustanny
dysonans i niepokój poznawczy, pozwalają ignorować wielość możliwych światopoglądów. Ta ich funkcja „oswajania” rzeczywistości
związana jest ze społecznymi i psychicznymi aspektami wspólności,
w tym przede wszystkim wspólną uproszczoną wizją rzeczywistości,
opartą na stereotypach, łatwą (w porównaniu do wizji eksperckich)
i nadającą sens rzeczywistości i jej zdarzeniom. Atrakcyjny staje się
agon jako obrona „nas” przed innymi, kuszące jest poczucie dostępu
do wiedzy niedostępnej każdemu, żyją wciąż – ubrane często w formuliczne, aprioryczne, asertywne i schematyczne „prawdy” – mity
i trwa magiczne usensowianie rzeczywistości, w której panuje logiczny
(logiką mitu) i przewidywalny porządek.
Przejawami myślenia i działania wtórnie oralnego są zarówno
współczesne mity oraz teorie spiskowe, jak i memy internetowe,
będące uproszczoną i skondensowaną wizją świata. Biorąc pod
uwagę powyższy kontekst, wydaje się, że warto spojrzeć na te – będące tematem niniejszego artykułu – komunikaty jako na bliski
poetyce i epistemice oralności współczesny folklor (Kajfosz 2013,
s. 66–71; Kamińska 2017, s. 34–36), mający inną zawartość treściową
i różną semiotyczną formę niż tradycyjny, ale funkcjonalnie wciąż
służący zaspokajaniu potrzeb „ludu”.

TEORIA SPISKOWA I MIT WSPÓŁCZESNY
JAKO GATUNKI E-FOLKLORU

Narracyjne opowieści o strukturze mitu, często z elementem tajemnicy
czy sensacji, podpowiadające prostą, uporządkowaną interpretację
wybranego zjawiska czy domeny rzeczywistości, towarzyszą ludzkości
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zapewne od jej zarania (zob. Barthes 1968, s. 327–328; Ong 2011,
s. 2010–2017; Thiele-Dohrmann 1980, s. 30–45). Ich atrakcyjność dla
odbiorców jest wieloraka, bo i natury ludycznej – jako mimetyczne
odzwierciedlenie porządku świata ukrytych znaczeń, i kulturowo-światopoglądowej – jako obraz sensu świata dający satysfakcję
i bezpieczeństwo wynikające ze zrozumienia1, i społecznej – jako
części wspólnotowego uniwersum symbolicznego. Choć przez wieki
owe storytellingowe komunikaty zmieniły swoją formę na bardziej
skomplikowane medialnie i kulturowo niż ustna opowieść, to ich
podstawowe cechy wydają się dosyć stałe. Bez wątpienia są tekstami
folkloru, a ich użytkownikami czy nosicielami – każdy człowiek
cechujący się posiadaniem „przyzwyczajeń i stereotypów komunikacyjnych czy poznawczych (uproszczonych obrazów rzeczywistości),
wygłaszaniem sądów upraszczających (np. maksym i przysłów) czy
obiegowych narracji” (Kajfosz 2009, s. 42).
Teoria spiskowa rozumiana jest jako „schemat interpretacyjny stosowany w stosunku do rzeczywistości”, alternatywny wobec
powszechnie dominującego i wskazujący na ukrytą prawdę, a jego
funkcją ma być „próba oswojenia tego, co obce, celem zrozumienia” (Minkner 2010, s. 200, 198)2. Mit współczesny to „wierzenia
bądź praktyka, które (…) cechują się określoną strukturą”, służące
do „zaspokajania fundamentalnego pragnienia sensu”, bez którego
tracimy „poczucie sprawczości, stabilności, własnej wartości” (Napiórkowski 2018b, s. 15, 7). Mit bywa synonimicznie nazywany
legendą (współczesną bądź miejską) i opisywany jako „komunikaty
aktualne, spontaniczne, «gorące», wyzwalające emocje i zmuszające
do natychmiastowej reakcji; są krótkie i odnoszą się do zdarzeń wyjątkowych. Dotyczą przypadków niby prawdziwych i choć narrator
powołuje się na autorytet przyjaciela lub innych znanych mu osób,
1

2

Teorie spiskowe prezentują interpretację problemu czy zjawiska w kategoriach
nieporównywalnie prostszych, niż to ma miejsce w dyskursie naukowym, „oferują (…) kompensacyjne poczucie rozumienia bieżącej sytuacji historycznej,
stanowiąc formę «kognitywnego mapowania ubogich»” (Kamińska 2017, s. 248).
O teoriach spiskowych jako folklorze – zob. Barkun 2003, s. 11–14; o stosunkowo
krótkiej historii użycia terminu „teoria spiskowa” (w porównaniu do historii
samych wyobrażeń spiskowych) – zob. Czech 2015, s. 28–57.
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to nie należą do faktów sprawdzonych i zweryfikowanych, są z reguły
wymysłem” (Czubala 2014, s. 7–8). Inne pojawiające się w badaniach
bliskoznaczne terminy genologiczne to: pogłoska, plotka, opowieść3.
Można zaryzykować stwierdzenie, że w praktycznym użyciu
omawianej terminologii „teoria spiskowa” ma bardziej charakter
langue („langue tekstowego”, zob. Kajfosz 2013, s. 69): wyznacza
pewien schemat elementów (osób, przedmiotów, wydarzeń, miejsc
i czasów) i relacji pomiędzy nimi składających się na interpretację
danej sfery rzeczywistości. Mit i legenda rozumiane są bardziej narracyjnie, wyobrażeniowo i mnemotechnicznie, obudowane są konkretnymi realiami opowieściowymi – choć przecież zajmujący się
mitem strukturaliści i semiotycy także traktują go przede wszystkim
jako głęboki schemat (Lévi-Strauss 1970; Barthes 2000, s. 239–264;
Napiórkowski 2018b, s. 47–51).
Omawiane zjawiska to bez wątpienia przejawy tej samej wspólnotowej inwencji interpretacyjno-porządkującej, od jej wzorca do konkretnej realizacji, a różnice dotyczą jedynie terminologii i zakresu
jej użycia4. Szukając owych wspólnych fundamentów poznawczych,
dotrzemy do jeszcze ogólniejszego określenia: „myślenie potoczne”
3

4

O zamieszaniu terminologicznym i nieostrych granicach przenikających się
zjawisk związanych z myśleniem i artykulacją mityczną świadczy ciekawa
propozycja – dobrze uargumentowana – Janiny Hajduk-Nijakowskiej, aby
teorię spiskową (w jej sfabularyzowanej wersji) traktować jako rodzaj legendy
miejskiej (2010, s. 285–305).
Janina Hajduk-Nijakowska pisze: „Bez względu na to, jak nazwiemy ten typ
opowieści, to przecież nie ulega wątpliwości, że dramatyczne sytuacje społeczne
rodzą wyjątkowe zapotrzebowanie ma informacje pozwalające wyjaśnić rozgrywające się zdarzenia oraz złagodzić strach i napięcie. Czy nazwiemy je plotką
lub pogłoską, czy sensacją lub legendą miejską, czy też opowieścią parawierzeniową lub przekazywaną w konwencji wierzeniowej – to zawsze podobne
opowieści [które] będą pełniły funkcje spoistego «wentyla ludzkich lęków” (2010,
s. 288–289). Michael Barkun proponuje podział teorii spiskowych na trzy typy:
teorie dotyczące konkretnego wydarzenia, teorie systemowe i superkonspiracje;
w tym wypadku mit współczesny jako konkretna opowieść byłby najbliższy
pierwszemu typowi, a pozostałe typy tworzyłaby tekstowe langue (Barkun 2003,
s. 3–4). Franciszek Czech używa terminu „narracje spiskowe”, pisząc, że są one
„pewnymi uporządkowanymi ciągami opisowymi, pozwalającymi wyjaśnić
otaczający nas świat i zachowywać się w adekwatny do tych wyjaśnień sposób”
(Czech 2015, s. 13).
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(w pewnym zakresie także: „myślenie mityczne”) – niewyspecjalizowane, fragmentaryczne, stereotypowe, wypierające to, co nie pasuje
do aktualnie budowanego obrazu (Kajfosz 2013, s. 87–88, por. pojęcie
„izolacji świadomościowej”, Stomma 1986, s. 82–87) – w rezultacie
działania którego mogą powstać omawiane opowieści. Traktując
łącznie omawiane opowieści będące przejawem tego typu myślenia,
można wskazać ich następujące wspólne cechy formalne, treściowe
i funkcjonalne:
• są w większości anonimowe (choć współcześnie bywają także
elementami przekazów oficjalnych w mediach masowych i indywidualnych wypowiedzi publicznych), rozpowszechniane
z ust do ust (dziś: wiralowo), wariantywne;
• zawierają formułę friend of my friend lub jej odpowiednik;
współcześnie powołują się także na trudne do weryfikacji dane
naukowe, badania (utajnione), informacje i postaci medialne5;
• dotyczą spraw ważnych życiowo (życie, zdrowie, dziecko,
pożywienie, bezpieczeństwo egzystencji, finansów, pracy),
istotnych kulturowo (ważne postaci, wydarzenia, grupy społeczne, polityka), nieznanych lub trudnych do zrozumienia
(nauka, kosmos, medycyna)6;
• opisują świat oparty na opozycji my – oni, swój – obcy, z której
to konstrukcji wynika wskazanie na wspólnego wroga – obcego,
źródła intencjonalnego zła, i/lub na grupę osób, której zależy
na ukryciu prawdy;

5

6

W tym zbliżają się do fake newsów, które w medioznawczym rozumieniu są informacjami fałszywymi, rozpowszechnianymi celowo. W praktyce, zwłaszcza
w mediach społecznościowych, trudno czasem ocenić intencjonalność konkretnej
opowieści i odróżnić fake news od mitu. Nieuprawnione badawczo jest także
założenie o ich zupełnej fikcyjności – o konieczności zachowania krytycznego
podejścia do własnych krytycznych poglądów na temat teorii spiskowych trafnie
pisze Lech Zdybel (2016).
Marcin Napiórkowski wydziela tu dwa elementy semiotyczne: „znak-wartość
(dziecko, kobieta, dom, praca)” i jego „wpisanie w systemie lęków (ekonomia,
medycyna, ekologia)” (Napiórkowski 2018a).
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• wykluczają przypadkowość zdarzeń, szukają przejrzystego
uporządkowania i wyjaśnienia zjawisk7; nadają światu i jego
znakom sens i spójność w obrębie danej domeny, nawet jeśli
nie jest ona spójna z szerszym kontekstem8;
• wyrażają lęki społeczne, stąd intensywność ich powstawania
i kolportowania wzrasta w okresie niestabilności, poczucia
zagrożenia, zmiany, nowości (Czubala 1992, s. 90–91);
• są formą semiotycznej wspólnotowości, a także przejawu
potrzeby uporządkowanie świata, sensu i działania.

PANDEMICZNE TEORIE SPISKOWE I MITY

Pojawienie się i niezwykle szybkie rozpowszechnienie wirusa SARS-CoV-2, od samego początku z niezwykłą intensywnością będącego
obiektem emocjonalnych wypowiedzi osób publicznych, polityków
i przede wszystkim tematem przekazów medialnych, niewątpliwie
można uznać za czas społecznego niepokoju. Brak pełnej wiedzy
o przyczynach pojawienia się wirusa, wywoływanej przez niego chorobie i metodach radzenia sobie z nią wywołał lawinę domniemań,
hipotez, podejrzeń, oskarżeń, fake newsów i faktoidów medialnych,
będących odpowiedzią na społeczną potrzebę wiedzy, zrozumienia
i poczucia bezpieczeństwa – bądź to traktowanych jako okazja do wyeksploatowania zainteresowania (w przypadku działań komercyjnych),
bądź autentyczna i ważna potrzeba społeczna (w przypadku działań

7

8

Por. trzy najważniejsze cechy myślenia spiskowego wymieniane przez badacza
zjawiska: (1) nic nie dzieje się przez przypadek, (2) rzeczy i wydarzenia mają
ukryte znaczenia i (3) są ze sobą powiązane (Guzowski 2016, s. 90–92).
Można mówić nawet o pewnej myślowej skłonności do myślenia kategoriami
mityczno-spiskowymi: „Osoby o dużym natężeniu potrzeby domknięcia mają
tendencję do selektywnego wychwytywania z otoczenia tylko informacji spójnych z ich systemem przekonań, a ignorowania tych informacji, które w jakiś
sposób mogą naruszyć jego stabilność” (Kossowska 2003, s. 356).
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edukacyjnych i częściowo folklorystycznych). Poczucie niepewności
i zagrożenia potęgowane było przyzwyczajeniem do natychmiastowego dostępu do informacji we współczesnym usieciowionym świecie.
Sytuacja taka, „ekstremalnie wysokiego poziomu szumu” informacyjnego, w obliczu którego „zwykły odbiorca nie ma pojęcia,
co się tak naprawdę dzieje i czy coś się w ogóle dzieje” (Napiórkowski 2020), stała się oczywistym podłożem dla rozkwitu dziesiątek
teorii spiskowych i związanych z nimi mitów, pogłosek, plotek, fake
newsów9, dodatkowo powiązanych z teoriami i mitami istniejącymi
wcześniej (zwłaszcza tymi związanymi ze zdrowiem, leczeniem,
niejawnymi sposobami wpływania na społeczeństwo – za pomocą
czipów, szczepionek, opadów atmosferycznych i in.)10.
Gdyby chcieć je uporządkować, można powiedzieć, że od strony
epistemologicznej dzielą się na trzy typy: (1) uznające istnienie epidemii i szukające jej alternatywnych wobec oficjalnie podawanych
przyczyn; (2) negujące istnienie wirusa SARS-CoV-2 i/lub pandemii
lub je bagatelizujące; (3) uznające istnienie pandemii, będącej jednak
czymś innym, niż się przeciętnemu odbiorcy wydaje. Dalsze elementy
konkretnego wariantu mitu zależą od odpowiedzi na pytania: kto
(Chiny, USA, rząd światowy, PiS, Bill Gates, Big Pharma), kogo
(wszystkich albo wybraną grupę – inteligencję, Polaków), dlaczego
i po co (aby czerpać zyski ze sprzedaży leków i szczepionek, zniszczyć odporność, sterować umysłami, wywołać depopulację, wywołać
lęk), z wykorzystaniem jakiego narzędzia (wirusa z laboratorium,
promieniowania 5G, smug kondensacyjnych, szczepionki z nanocząsteczkami lub czipami) nas zaraża (bądź udaje, że zaraża – w teoriach
negujących wirusa). Wraz z rozwojem sytuacji pojawiły się (i wciąż
pojawiają) coraz to nowsze pogłoski i elementy spisku, dotyczące
Niezwykle przypomina to czas pojawienia się wirusa HIV, przy ograniczonej
jeszcze wówczas wiedzy zarówno medycznej, a tym bardziej potocznej o nim
i społeczna reakcja na ów stan niewiedzy w formie fali fantastycznych opowieści
o AIDS, opisana przez Dionizjusza Czubalę (1992).
10 Dodatkowo część teorii spiskowych i informacji z nimi związanych tworzona
jest jako parodystyczne fake newsy, będące pastiszem autentycznych wypowiedzi
(Kamińska, Przybylski 2020).
9
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sposobu przeciwdziałania wirusowi i pandemii (witamina C, sok
z cytryny lub dożylne wlewy z wody utlenionej jako lek), szkodliwości
noszenia maseczek, szkodliwości i nieetyczności szczepionki i in.
Ta niezwykle złożona struktura opcji i wariantywnych wersji opowieści dotyczących COVID-19 przejawia się w dyskursie społecznym
dotyczącym pandemii w różnych formach, kontekstach i funkcjach
dyskursywnych, co najłatwiej obserwować i badać w mediach społecznościowych. Zwolennicy teorii spiskowych lub ich elementów
(często ujmowanych w modalnie usprawiedliwiającą i pozornie
dystansującą formułę: „Nie wiem, czy to prawda, ale coś w tym jest”,
„Nie wierzę w to, ale…”) wchodzą w dialog ze zwolennikami dyskursu naukowego, eksperckiego, racjonalnego – i ze sobą nawzajem.
W miejscach o dużym poziomie anonimizacji i braku głębszych relacji
dominuje retoryka agresywnej antagonizacji, stereotypy, powtarzalne
argumenty, emocje, obelgi – z obu stron dyskusji11.
Mem internetowy stał się jednym z narzędzi w tym ogólnonarodowym i ogólnoświatowym pandemicznym dyskursie.

OBR AZ TEORII SPISKOW YCH W MEM ACH

Wizja przyczyn i przebiegu pandemii w spiskowo-mitycznych opowieściach jest – jak wyżej wskazano – oparta na dosyć uproszczonej a zarazem radykalnej wizji rzeczywistości, w której albo jesteś
z nami, albo przeciw nam. Mem internetowy, czyli wiralowo rozpowszechniany obrazek z tekstem o funkcji żartu funkcjonujący
w mediach społecznościowych12, jako konstrukt gatunkowy oparty
na kompresji konceptualnej, kondensacji i schematyzacji ujętego
11 Pisząc o psychologicznej atrakcyjności myślenia spiskowego, Janusz Guzowski

tłumaczy ją „racjonalnością ograniczoną”, przyjmującą swoje poglądy a priori
jako prawdziwsze od innych i odporną na kontrargumenty (Guzowski 2016,
s. 95–97).
12 Historia memu internetowego jako terminu i gatunku wypowiedzi oraz rozważania o jego cechach definicyjnych zob.: Kamińska 2011, s. 57–65; Shifman
2014, s. 9–14, Sroka 2014, s. 28–38.
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wyrywka rzeczywistości, jeszcze cechy te uwypukla. Z definicyjnych
cech gatunkowych memu wynika jego prymarna humorystyczna
funkcja oraz ironiczny i parodystyczny punkt widzenia zawarty
w prezentowanych scenach.
Otrzymujemy więc w memach obraz światopoglądu wyrażającego
się w teoriach i mitach pandemicznych stereotypowy, spolaryzowany,
pozbawiony niuansów, groteskowo wyolbrzymiony i przejaskrawiony13. Z dokonanej przeze mnie analizy zawartości treściowej oraz
formy kompozycyjnej popularnych (mających co najmniej dwieście
udostępnień) memów internetowych kolportowanych w mediach
społecznościowych w okresie od kwietnia do października 2020 roku
wynika, że do najczęściej powtarzających się zabiegów kompozycyjnych obrazu pandemicznych mitów i teorii spiskowych w memach
można zaliczyć: opozycję postaw, parodię stylistyczno-retoryczną stylu
mityczno-spiskowego dyskursu (często powiązaną z nagromadzeniem
jego elementów), analogię sytuacyjną, ukazanie absurdalności logiki
spiskowej m.in. poprzez jej groteskową wizualizację oraz prezentację
wiarygodnych faktów na temat koronawirusa14.

OPOZYCJA POSTAW

Opozycja w memach dotyczy przeciwstawienia sobie dwóch (lub
więcej) obrazów postaw, poglądów czy zachowań, z których przynajmniej jeden jest związany z teoriami spiskowymi i jednoznacznie
negatywnie przedstawiany jako nielogiczny, absurdalny, szkodliwy.
Przykładowo, zdroworozsądkowy bohater mema („swój”) mówi:
Nie jestem lekarzem, dlatego nie będę się wymądrzał na temat światowej pandemii koronawirusa, niech zrobią to mądrzejsi odemnie15,
a w opozycji do niego zwolennik myślenia spiskowego („on”, „obcy”)
twierdzi, że: Koronawirus to tylko grypa, wystarczą mi witaminy
13 Kamińska za najważniejsze cechy memu uznaje hiperbolizację obrazu świata

i jego ironiczne potraktowanie (2017, s. 37–38).
14 Wymienione zabiegi kompozycyjne nie mają charakteru rozłącznego i często

stosowane są w obrębie jednego komunikatu.
15 Tu i dalej w cytatach z memów zachowano pisownię oryginalną.
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i się wyleczę, a w ogule to oni nas zaczipują i to wszystko to spisek
lub: Koronawirus to spisek Big Pharma by nas zaszczepić jak bydło!
Stworzyli go w laboratorium z GMO! Albo Perhydrol dożylnie albo
ŚMIERĆ. „Oni” pokazywani są jako gorsi i głupsi oraz explicite
określani jako naiwni, łatwowierni, ale częściej bardziej dosadnie:
umysłowo chorzy, idioci, kretyni, „eksperci”, błazny. To ludzie niewykształceni, rządni sensacji, złośliwi, kłótliwi, wierzący także w inne
teorie spiskowe. W memach pojawiają się dzieci, a nawet zwierzęta
wstydzące się swoich rodziców/właścicieli protestujących przeciwko
kwarantannie i rozpowszechniających teorie spiskowe. Wierzy w nie
bohater memosfery Janusz Nosacz, który łączy ten element swojego
światopoglądu z nieuctwem, lenistwem i cwaniactwem.

W kreowanej wizji świata nie ma równowagi w prezentacji argumentów, próby perswazji czy zrozumienia innego sposobu myślenia.
Opozycja jest jasna, prezentowane poglądy jednoznacznie wartościowane jako dobre (te naukowe, logiczne) i złe (te spiskowe). Sympatia
twórców i nosicieli memów jest zawsze po stronie „swoich”16.

16 Oczywiście istnieją także serie memów, w których to osoby przestrzegające

zaleceń sanitarnych i używające oficjalnych argumentów medycznych przedstawiane są jako barany, kretyni, niewolnicy.
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PARODIA STYLISTYCZNO-RETORYCZNA
(Z NAGROM ADZENIEM)

Grupa memów oparta na parodii stylu, leksyki, retoryki argumentacji
i sloganów wygłaszanych przez zwolenników teorii spiskowych nie
wprowadza najczęściej kontrargumentów naukowych czy medycznych, pozostając przy samym przytoczeniu wypowiedzi typowych dla
„spiskowców”. Jest to przytoczenie specyficzne, bo oparte na pastiszu,
przerysowaniu i karykaturalnym nagromadzeniu elementów stylizacji
na język dyskursu mityczno-spiskowego, rzeczywiście jednak wykorzystujące formuły powtarzające się w dyskusjach o koronawirusie.
W hiperbolizowanym nagromadzeniu ujawniają one swoją retoryczną
powtarzalność i semantyczną pustkę.

Dla zwiększeniu walorów humorystycznych takiej parodii może
zostać dodatkowo zastosowana technika zmiany kontekstu sytuacyjnego użycia danych form stylistyczno-retorycznych, jak w serii
memów ukazujących zachowania i wypowiedzi typowe dla zwolenników teorii spiskowych wśród pasażerów tonącego Titanica:
Proszę mi pokazać podstawę prawną, że muszę się ewakuować, Nakaz
zakładania kamizelek ratunkowych to łamanie moich praw, Media
napędzają tą panikę, Podobno tylko starsi i chorzy umrą, Tamta
kobieta miała cukrzycę, więc to ją zabiło, a nie zatonięcie, To spisek
lobby łodzi ratunkowych! itd. Innym przykładem parodystycznego
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nagromadzenia typowej spiskowej leksyki i argumentów jest tzw.
bingo foliarskie, stylizowany na grę losową repertuar typowych dla
przeciwników oficjalnej wersji wiedzy argumentów i odzywek17: Nie
dam się zaszczepić, A ilu umiera na raka?, Ja tego kagańca [maseczki]
nie noszę, Spisek rządu, Oni chcą, abyś w to uwierzył, Wyłącz telewizję,
myśl samodzielnie itd. Lub memy prezentujące dosadną, emocjonalną
odzywkę zamykającą każdą próbę dyskusji: COVID-srovid!.
Formuliczność, sloganowość, powtarzalność stylistyczna i retoryczna, typowa dla myślenia i działania oralno-mitycznego, zostaje
zidentyfikowana, oceniona, naznaczona i wykpiona.

ANALOGIA

Zastosowanie analogii w memach polega na ukazaniu obrazowanych
zjawisk czy zachowań w nietypowym kontekście, przy zachowaniu
ich rozpoznawalnej struktury i treści, lub też na wskazaniu pozasytuacyjnych podobieństw niepowiązanych ze sobą zjawisk.

17 Określenie „foliarze” odnosi się do zwolenników teorii o szkodliwości pro-

mieniowania anten 5G, którzy dla ochrony przed falami noszą czapki z folii
aluminiowej.
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Przykładem pierwszego jej typu (analogii sytuacyjnej) były wyżej
opisane zachowania pasażerów Titanica, podobne serie memów
dotyczą reakcji na wprowadzenie do sprzedaży leków przeciwbólowych czy obowiązku… mycia się (w tym związanego z reżimem
sanitarnym mycia rąk). W ten sposób obrazowane są także typowe
dla teorii spiskowych mechanizmy myślowe, np. skłonność do szukania ukrytych znaczeń, powiązań, porządku w liczbach, datach,
symbolach (np. na banknotach, obrazach, w przekazach medialnych).
Popularny mit pandemiczny mówi o cyklicznie się powtarzających
co sto lat epidemiach chorób zakaźnych; w analogii do niego powstał
mem wskazujący na związek dat publikowania płyt zespołu Golec
Ŭorkiestra z pojawieniem się epidemii SARS, świńskiej grypy i koronawirusa. Przykładem analogii pozasytuacyjnej jest mem wskazujący
na ikoniczne podobieństwo obrazu wirusa z logotypem Sosnowca,
opatrzony typowym dla retoryki dyskursu spiskowego komentarzem:
Przypadek? Nie sądzę. Wiele memów przedstawia zachowanie osób
odmawiających noszenia maseczek (szmat, kagańców), jednak ukazuje ich argumenty w kontekście walki z noszeniem szalików (jako
narzędzia walki z pandemią zimna) czy z noszeniem masek podczas
prac z azbestem (od których to masek można dostać grzybicy płuc).
Zastosowana technika zmiany kontekstu lub dekontekstualizacji
łatwych do zidentyfikowania zachowań i formuł stylistyczno-retorycznych służy ukazaniu ich jako absurdalnych, nieadekwatnych
i nieracjonalnych i nielogicznych.

NIELOGICZNA LOGIK A
I GROTESKOWA WIZUALIZACJA

Ów brak logiki w myśleniu i działaniu „spiskowców” jest jedną
z najmocniej profilowanych w memach ich cechą. Według twórców
memów ich podstawowa teza głosi, że „Wirus nie istnieje, bo ja nie
znam nikogo, kto jest chory” (i wersje wariantywne: ozdrowieńcy nie
udzielają wywiadów, bo ich nie ma; szpitale są puste lub zapełniane
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statystami itp.)18. W memach owa logika zostaje zastosowana do opisu
innych sytuacji (a więc z wykorzystaniem omówionej wyżej analogii sytuacyjnej): nie istnieje Napoleon, bo nikt z żyjących go nie
widział; ludzie się nie topią, bo „nie znam nikogo, kto się utopił” itd.
Innym wytykanym „spiskowcom” absurdem – tym razem merytorycznym – są ich poglądy dotyczące bio- i technomanipulacji, które
są tak fantastycznonaukowe, że sama ich wizualizacja jest zabawna19.
Dlatego bohater filmu Rejs pyta w memie: Czy można wybrać szczepionkę z microchipem Apple zamiast Microsoftu? Chciałabym być
kompatybilny z telefonem. Inny mem przedstawia ludzi emitujących
ikonicznie przedstawione fale z objaśnieniem, że tak się dzieje, Kiedy
wieże 5G zarażają cię COVID-19 i zaczynasz emitować własne WI-FI.

Dodatkowym zabiegiem w tym typie kompozycyjnym, zwiększającym poczucie nieracjonalności obrazowych poglądów, jest
nagromadzenie wielu różnych mitów i spisków jako przejawu tego
samego sposobu myślenia. Mem ukazujący Rzadkie zdjęcie komórkowego nadajnika HAARP rozprzestrzeniającego chemitrailsy sieci
5G z wyhodowanymi wirusami przywołuje hipotezy będące elementami aż pięciu teorii spiskowych.

18 Argument pojawiający się podczas pierwszej fali pandemii.
19 Jak w youtubowym skeczu HRejterów o Programie do sterowania ludźmi po szcze-

pieniu (https://www.youtube.com/watch?v=5BRj-CyYZns).
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Ukazane w ten sposób poglądy przeciwników oficjalnej interpretacji przyczyn i przebiegu pandemii, mające swój sens i logikę
w obrębie spiskowego langue, zwizualizowane i ukazane poza tym
kontekstem jawią się jako absurdalne i nielogiczne.

OBR AZ FAKTÓW

Typem memów najmniej (lub w ogóle) ludycznym jest ten prezentujący dane naukowe i medyczne opisywane jako potwierdzane
fakty w opozycji do będących jedynie hipotezami lub opiniami
mitów, plotek czy teorii spiskowych. Prezentowane dane dotyczą
autentycznych wydarzeń, statystyk, relacji przyczynowo-skutkowych
potwierdzających zaraźliwość wirusa, skutki zachorowania oraz
sposoby przeciwdziałaniu mu. Najczęściej ich oprawa retoryczna
jest apelem bądź wyzwaniem (Wszystkim, którzy twierdzą, że covid
to ściema, proponuję pójść do szpitala zakaźnego i powiedzieć to samo
chorym, a następnie pójść na pogrzeb osoby zmarłej na koronawirusa
i powiedzieć, żeby nie udawał i wylazł już z tej trumny).

Tego typu memy mają znikomy walor komiczny, a najbardziej –
potencjalnie – informacyjny czy edukacyjny charakter.
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Podsumowując, najczęstszy obraz teorii spiskowych i mitów
pandemicznych w memach jest parodią i karykaturą komicznie
nagromadzonych poglądów i zachowań osób w nie wierzących,
groteskowo przerysowanych. Podkreślany jest ich brak logiki, merytoryczna i logiczna absurdalność, karykaturalna formuliczność
i asemantyczna sloganowość. Częstym zabiegiem kompozycyjnym
jest zestawianie teorii spiskowych i wiedzy eksperckiej oraz zdroworozsądkowej, z wykorzystaniem technik opozycji, kontrastu,
analogii, co także ma uwypuklać braki w logice myślenia i retoryce
argumentacji zwolenników tych poglądów. Najmocniejszy walor
komiczny, definicyjny dla memów, wydają się posiadać te ukazujące
stylistyczno-retoryczny pastisz sposobu myślenia i wypowiadania
się „spiskowców” oraz wizualizacje ich pomysłów. W obrazie tym
nie ma miejsca na zrozumienie argumentów inaczej myślących,
próbę uczciwej konfrontacji postaw czy edukację (z niewielkimi
wyjątkami) – jest on przede wszystkim jawną kpiną z negatywnie
wartościowanych poglądów obozu uogólnionych „obcych”.

PODSUMOWANIE: FUNKCJE MEMÓW
W DYSKURSIE PANDEMICZNYM

Memy pojawiają się w mediach społecznościowych w kontekście konkretnych dyskusji lub jako wypowiedzi potencjalnie inicjujące takąż.
Pełnić więc mogą funkcję ekspresji światopoglądu i emocji, komentarza, oceny, krytyki (zob. Piskorz 2015). Zapytana o funkcje memów
w okresie pandemicznym Magdalena Kamińska odpowiedziała: „Nie
ma jakiejś Naczelnej Rady Memiarskiej ani Gildii Śmieszkopejów,
które określają, jakie mają być memy. Memy mogą być takie, jakie
chcą ich twórcy. Mogą być zabawne, smutne, pouczające, a nawet
piętnujące. Zwłaszcza w czasie kryzysu” (Kamińska, Przybylski 2020).
Wydaje się, że w stosunku do obrazu zwolenników myślenia spiskowo-mitycznego twórcy memów czynią z nich przede wszystkim
narzędzie walki. Mem dotyczący pandemicznych teorii spiskowych
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jako akt komunikacji może zostać skierowany do dwóch różnych typów adresatów: o podobnych poglądach i o poglądach przeciwnych20.
W pierwszym przypadku służyć będzie budowaniu i potwierdzaniu
wspólnoty światopoglądowej i semiotycznej, także przez swój walor
komiczny i ludyczny (mamy wspólnego wroga, śmiejemy się z niego).
W drugim przypadku, biorąc pod uwagę przeprowadzoną analizę
zawartego w nim obrazu, będzie przede wszystkim wyrazem niedialogicznej krytyki. Choć potencjalnie można wskazać na elementy
retoryczne do dialogu namawiające – apele do logiki, wiedzy eksperckiej, krytycznego myślenia, namawianie do bezpośredniej weryfikacji faktów – to ze względu na zawarty w większości z omawianych
memów negatywnie wartościowany obraźliwy obraz „spiskowców”
będą one odbierane jako kpina i obelga. Nie zauważyłam w praktyce
skuteczności strategii nazywanej przez Marcina Napiórkowskiego
„strategicznym śmieszkowaniem”21 – choć na to liczyłam. Memy
pandemiczne w badanym przeze mnie okresie okazały się przede
wszystkim narzędziem ludycznego agonu między przeciwnikami
a zwolennikami pewnego sposobu widzenia pandemii.
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ŚRODOWISKO ARTYSTYCZNE
WOBEC KONIECZNOŚCI
ZMIANY W KOMUNIKOWANIU
SIĘ Z PUBLICZNOŚCIĄ

STRESZCZENIE

Tematem rozdziału są zmiany w komunikowaniu się artystów filmowców z publicznością
w nowej sytuacji związanej z epidemią Covid-19 i lockdownem. Przykładem będzie cykl
krótkich filmów W domu, zrealizowanych w 2020 roku na zlecenie telewizji HBO. To jedna
z pierwszych autorskich prób polskich reżyserów, w której do głosu doszedł temat pandemii
Covid-19. To także ciekawy przykład antologii miniaturowych esejów filmowych, których
autorzy czerpią inspiracje z wielu źródeł. Nadrzędnym celem wszystkich artystów filmowych,
biorących udział we wspomnianym projekcie, jest opowieść o kulturze współczesnej, strategii recyklingu, zmianach komunikacyjnych oraz narracji w kinie (post)modernistycznym.
Każdorazowo ich twórcy „wpisują się” w konkretną strategię autorską: autobiografizmu,
autoterapeutyzmu czy autotematyzmu.
Słowa kluczowe: film, artysta, strategie komunikacyjne w dziele sztuki, epidemia, koronawirus, Covid-19, lockdown
SUMMARY

The following paper concerns changes in the communication of filmmakers with the
audience in the new situation related to the COVID-19 pandemic and lockdowns. They
will be illustrated by an analysis of a series of short films entitled At Home produced for
HBO TV station in 2020. It is one of the first original attempts by Polish directors in which
the subject of the COVID-19 pandemic came to the fore. Furthermore, it is an interesting
example of an anthology of miniature film essays, the authors of which draw inspiration
from many sources. The overriding goal of all film artists participating in the aforementioned project is to tell a story about contemporary culture, recycling strategies, changes
in communication and narratives in (post) modernist cinema. Each time, the authors „fit
into” a specific original authorial strategy: autobiography, self-therapy or self-referentiality.
Keywords: film, artist, communication strategies in a work of art, epidemic, COVID-19, coronavirus, lockdown
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Celem sztuki jest wywołanie wzruszenia dla samego
wzruszenia, natomiast wywołanie wzruszeń będących
bodźcem do czynu jest celem życia.
Һ Oscar Wilde 2011

WPROWADZENIE

„Fundamenty”, a właściwie „bastiony” ludzkiej codzienności stanowią:
wiedza, komunikacja i działanie. Do podobnych wniosków doszła
m.in. Hannah Arendt, autorka Kondycji ludzkiej, która zaproponowała
odczytanie terminu vita activa, jako przeciwieństwa vita contemplativa, w trojaki sposób: jako pracę, wytwarzanie i jako działanie
(Arendt 2000). Te trzy aktywności człowieka jedna z ciekawszych
myślicielek XX wieku uznaje za najistotniejsze. W tym kontekście
istotne jest przede wszystkim to ostatnie1, gdyż sugeruje konieczność
buntu przeciwko skostniałym strukturom trwania. Opór rodzi się
na styku akceptacji tego, co jest, i tego, co można własnym wysiłkiem

1

Pojęciu ‘działać’ w języku greckim odpowiadają dwa słowa: archein – czyli
‘rozpoczynać’, ‘prowadzić’, ‘rządzić’ i prattein – ‘przeprowadzić’, ‘dokonać’, ‘ukończyć’. Natomiast w łacinie: czasownik agere – ‘wprawiać w ruch’, ‘przewodzić’
i gerere – ‘unosić’, ‘utrzymać’. Działanie może być więc zarówno początkiem, jak
i końcem czegoś większego, aktem wolnej woli i/lub koniecznością. Działanie
wiąże się z naszym „pojawianiem się” w świecie, byciem, narodzinami, a więc
także wskazywaniem terytorium (swojego i obcego), wyznaczeniem granic
(do przebycia i tych nie do przejścia), kreśleniem map (realnych i wyimaginowanych), pisaniem… W końcu tworzeniem swojej tożsamości i historii, choć
– co ważne zdaniem Hannah Arendt – po uwieńczeniu tej ostatniej, przestajemy
być jej sprawcami, a stajemy się „dziećmi własnego dzieła” (Arendt 2000, s. 243).
Działanie to więc ujawnianie własnego „ja”, gra, stąd odniesienie do słowa dran
– działać, jako daleka aluzja do dramy. Trzeba jednak odróżnić je od zjawiska
fabrykacji.
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zmienić, przeformować, na nowo uporządkować. Wiedza i komunikacja sprzyjają stawianiu oporu przeciwko „życiu jako takiemu”
(Arendt 2000, s. 25).
Zmiana czy nowość kojarzą się często z wysoko cenioną kreatywnością, a więc poniekąd działalnością artystyczną. Natomiast
repetycje są typowe dla rzemiosła czy przemysłu. Zdaniem Umberta
Eco istnieje tylko kilka odstępstw od tego stanu rzeczy. Jest to tzw.
sztuka powtórzeń: retake, remake, seria, saga, dialog intertekstualny
(Eco 1990, s. 12–36). Zasadniczo jednak cała kultura i związane z nią
„działanie” to ciągła „grawitacja” między powtórzeniem a innowacją.
Może ona mieć jednak charakter dwojaki: schematyczny bądź kongenialny. Zdecydowanie męczący, szczególnie dla odbiorcy bardziej
obeznanego z konwencjami, jest ten pierwszy. „Odbiorca naiwny czyta
powtórzenia jako zmianę. Odbiorca wyrafinowany docenia seryjność ze względu na strategię odchyleń-wariacji. A istnieją działania,
metody, które takiego odbiorcę prowokują do rozpowszechniania
innowacyjnych aspektów. (…) seryjność i powtórzenie mogą okazać
się innowacją. Taka jest dialektyka powtórzenia i innowacyjności”
(Hopfinger 2004, s. 13).
Niektórzy twierdzą, że katastrofą jest każda zmiana, gdyż oznacza
koniec czegoś, a więc też zniszczenie pierwotnego stanu rzeczy (por.
butterfly effect wg Edwarda Lorenza). Nieoczekiwane wydarzenie,
czy jego efekt, związany m.in. z epidemią, nie są tu więc kategoriami
kluczowymi. Mniej istotne jest też bałamutne zaklinanie rzeczywistości, że nawet w „najokrutniejszym ogniu” tkwi „zbawienne światło”.
Poczucia straty nie uśmierzy przecież „jasność” skutków i efektów
katastrofy czy to antropogenicznych, wywołanych przez ludzi, czy
naturalnych, nazywanych klęskami żywiołowymi lub kataklizmami.
Ludzie mają ich świadomość i coraz częściej mówi się o zagrożeniach
współczesnego świata, np. biedzie, chorobach (epidemiach), katastrofach ekologicznych czy żywiołowych, oraz sposobach zapobiegania
im i ich rozwiązywaniu.
Wizje katastrof w tekstach kultury to odwieczny topos, znany
z mitologii, biblijnej Księgi Apokalipsy św. Jana czy poematu Dantego
Alighieri. Częste były też w twórczości romantyków, także polskich:
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u Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego czy Nie-Boskiej komedii
autorstwa Zygmunta Krasińskiego. Następnie awangardzistów, takich jak m.in. Stanisław Witkiewicz. Andrzej Werner przypomniał,
że termin „katastrofizm” w obrębie polskiej kultury należy do bardziej
pojemnych i jednocześnie mniej precyzyjnych niż w innych kulturach
(Werner 1992, s. 445–453). Współczesność szczególnie upodobała
sobie to zagadnienie. Świadczą o tym liczne książki, obrazy, filmy
czy seriale. Ich odbiorcami są zarówno osoby pamiętające z autopsji
przeżyte traumy, jak i najmłodsze pokolenia, nieobarczone podobnymi wspomnieniami. Dystans czasowy jest tu kategorią kluczową.
Wszechobecne zainteresowanie pandemią Covid-19 zdaje się
potwierdzać, przynajmniej niektóre, z tych spostrzeżeń. Już teraz
widać, że „zainspirowała” ona wiele ważnych i cennych inicjatyw
badawczych i kulturowych. Przykładem są liczne konferencje na ten
temat, publikacje, projekty czy ankiety. Na uboczu pozostaje nieco
wstydliwe pytanie o kwestie „mody na” narrację w „kodzie katastrofizmu”, której przejawem są nie tylko liczne teksty kultury na ten
temat, ale przede wszystkim, jak pisała m.in. Zuzanna Kowalczyk,
„nieposkromiona potrzeba twórcza do niepohamowanego, charakteryzującego antropocen, przymusu produkcji i konsumpcji” (Kowalczyk 2019). Łączy się z nim pytanie o sposoby wykorzystania
przez artystów takiego sposobu opowiadania do działań twórczych,
wynikających z realnego zaangażowania.
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PR ZYKŁAD CYKLU W DOMU (2020)

Nieszczęście jest źródłem największej świadomości.
~ Wacław Berent
Między różnorakimi impulsami skłaniającymi mnie do podjęcia
zagadnienia narracji „w kodzie Atlantydy” (Ortega y Gasset) znajduje się m.in. epidemia Covid-19, która stała się inspiracją dla cyklu
krótkich filmów zatytułowanych W domu (premiera: 2020.07.16)2,
wyprodukowanych na zamówienie HBO Europe, oraz serii filmów
dokumentalnych Krzysztofa Kasiora na podstawie scenariusza Grzegorza Zasępa Rok 2020 (Telewizja Polska „Kultura”)3. Te rozważania
są poświęcone pierwszemu cyklowi , ale warto też mieć na uwadze
ten drugi, gdyż z czasem stanie się on jednym ze świadectw niezwykłego roku najnowszej historii.
W domu jest audiowizualną antologią stworzoną w czasie ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa w ramach artystycznego
manifestu. Twórcy wskazanego projektu uznali, że sztuka ruchomych
obrazów i artyści z nią związani nie mogą milczeć, czekać i biernie
przyglądać się temu, co dzieje się „tu i teraz”. Podobnego zdania był
też jeden z najbardziej produktywnych i znanych filozofów oraz
2

3

Zob. na temat tego cyklu m.in.: Kyzioł 2020; Pasternak 2020; Piotrowska 2020;
Sobolewski 2020b. Poszczególne odcinki można obejrzeć też on-line, po wykupieniu subskrypcji HBO, na stronie: https://hbogo.pl/seriale/w-domu-polska/
sezon-1/odcinek-14 (dostęp: 6.09.2020).
„Serial dokumentalny poświęcony pandemii wirusa COVID-19. W pierwszym
odcinku nowej serii dokumentalnej Rok 2020 towarzyszymy piosenkarzowi
Krzysztofowi Cugowskiemu, któremu epidemia COVID-19 przerwała pięćdziesiąte obchody pracy twórczej. Mozolnie wychodzi z zamknięcia i planuje trasę
koncertową. A na razie pracuje w studio i pomaga synom. Podglądamy również
pracę nad nową książką pisarki, autorki poczytnych kryminałów, Katarzyny
Bondy. Autorka dzieli się swoimi obawami dotyczącymi przyszłości. Literatura
jest sposobem na tworzenie oryginalnych dramatów w oparciu o prawdziwe
elementy z przeszłości”, zob. https://www.tvp.pl/program-tv/rok-2020-odc-1/5ededf5bd0341061664abcfc (dostęp: 4.12.2020). Kolejne serie cyklu realizowane
były już przez innych reżyserów.
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teoretyków kultury Slavoj Žižek. W ekspresowym tempie napisał
książkę Pandemia! Covid-19 – trzęsie światem, którą określono jako
połączenie heglowskiej metafizyki, psychoanalizy Jacquesa Lacana
i dialektyki marksistowskiej, co dało efekt – jak prorokuje wielu –
„podważenia konwencjonalnej wiedzy i przyjętych pewników, zarówno
lewicowych, jak i prawicowych” (Žižek 2020). Przykładem jest choćby
„zaskoczenie” epidemią, mimo że naukowcy ostrzegali nas przed nią
od lat, albo pamięć o cienkiej granicy między: wolnością wypowiedzi,
jej cenzurowaniem (zob. informacja na temat Covid-19 chińskiego
lekarza Li Wenliang) oraz potrzebą społecznego zaufania nie tylko
wobec rządu, ale i świata mediów.
Jedną z myśli Žižka, podobną do przesłania niektórych filmów
cyklu W domu, jest ta, która daje nadzieję, że lockdown oraz rozdzieleni
ludzie zaczną na nowo rozumieć potrzebę autentycznego kontaktu,
tęsknić za komunikacją intensyfikującą więzi a nie tylko je symulującą4.
W ten sposób można powrócić do wspomnianej antologii krótkich
filmów. Z informacji branżowych wiemy, że czternaścioro twórców
projektu W domu otrzymało bardzo wyraźne wskazówki, które
trzeba było uwzględnić w realizacji. Przykładowo, wszyscy musieli
przestrzegać wprowadzonych na czas pandemii restrykcji. Po drugie,
dysponowali ograniczeniem czasowym, co wymagało umiejętności
szybkiego planowania pracy (projekt musiał być gotowy w cztery
tygodnie) i budżetowym. Po trzecie, filmy nie mogły być dłuższe niż
tradycyjne dziesięciominutowe etiudy. Natomiast całkowitą wolność
twórczą filmowcy otrzymali w kwestii formy i gatunku. Zasadniczym tematem cyklu W domu były ograniczenia swobody jednostek
związane z pandemią, a także, a może przede wszystkim, potrzeba
komunikacji (reinterpretacji jej starych schematów) z publicznością.
4

Zob. też projekt Andrzeja Wolskiego De l’invisible. Twórca dokumentów o artystach, m.in. Witoldzie Gombrowiczu, Józefie Czapskim, Andrzeju Wajdzie,
za pomocą Skype’a nakręcił film-ankietę. Film o niewidzialnym. Projekt jest
„galerią” tzw. „gadających głów”: naukowców, pisarzy, filmowców, artystów
i ich dzieci, który ujawnia – jak zauważył Tadeusz Sobolewski – „bezradność
i wstydliwość ludzi naszej epoki wobec pytań o wiarę. Każda z minutowych
wypowiedzi jest małym esejem, nieraz błyskotliwym, świetnie skomponowanym,
żeby się zmieścić w minucie” (Sobolewski 2020a, s. 98).
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Ostatecznie, projekt oglądany od razu w całości przypomina nie
tyle antologię (czy cykl), co esej filmowy, a więc gatunek „pograniczny”, „polifoniczny”, który ma przede wszystkim „przekazać osobiste
doświadczenie i wiedzę, a także związane z problemem sądy, refleksje
oraz uczucia autorów”5. Istotnym elementem jest w tym kontekście
indywidualizm, coś jakby rodzaj „osobistego wyznania autora”, ale
niepozbawionego charakteru naukowego (logika wywodu), poetyckiego (nieprzezroczystość formy wyrazu, np. częste wykorzystywanie
porównań, kontrastów). Jest to też gatunek artystycznej wypowiedzi,
którego autorzy łączą sekwencje fikcjonalne, dokumentalne, aktorskie,
animowane, z różnych punktów widzenia, tworząc niepowtarzalny
amalgamat.
Rysunek 1. Kadr z filmu To nie my Jerzego Skolimowskiego (2020)

Źródło: autorski zrzut z ekranu komputera.

5

Seria filmów W domu nie jest typowym przykładem „kina izolacyjnego”, w którym
sporo jest konwencjonalnego kiczu – zdaniem recenzenta Marka S. Bochniarza.
Ten cykl jest inny – zaskakuje, np. „eksperymentalną formą, umiejętnością
zbudowania prostymi środkami zaskakująco pogłębionych refleksji o dziwnym
stanie odosobnienia” (Bochniarz 2020, s. 82).
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Impresje tego typu nie posiadają też „statusu dokumentu historycznego (potwierdzonego instytucjonalnie)”. Opowiadana dzięki
nim historia może być ponadto rodzajem działania dywersyjnego,
a ona sama nazywana „historią alternatywną”. Wymaga to więc
świadomej postawy odbiorczej. Widz powinien wiedzieć, że reżyser
zebrany materiał wyjściowy wnikliwie przeanalizował i wybrał. Nie
ma więc w jego strategii chaosu, przypadku, a raczej analiza faktów, subiektywne poszukiwanie skojarzeń i pragnienie stworzenia
nowej, unikatowej pełni (Krajewski, Kutlubasis-Krajewska 2009).
To niewątpliwie też przykład cyklu W domu. Tego rodzaju „próba”,
tym razem filmowa, wpisuje się w poetykę esejów nieformalnych
o wyraźnym rysie impresjonistycznym, stanowiących interpretację
i ocenę otaczających człowieka zjawisk, a także rodzaj intymnego
przeżycia. Mocną stroną tego typu wypowiedzi jest elastyczność
formalna i estetyczna unikatowość.
W ramach tego cyklu powstały takie filmy, jak To nie my Jerzego
Skolimowskiego według scenariusza Ewy Piaskowskiej. Z reżyserskiej
eksplikacji do tego projektu dowiadujemy się, że w czasie wybuchu
pandemii reżyser był na Sycylii, gdzie przygotowywał swój nowy film.
W ten sposób twórca Rąk do góry stał się bezpośrednim świadkiem
włoskiej tragedii, apokaliptycznego zatrzymania czasu, skontrastowanej – jak sam mówił – ze „splendorem sycylijskiej wiosny”. Artysta
swoim filmem dziękuje Sycylii za jej szczodrą gościnność. W tym
sensie krótki metraż, o przewrotnym tytule, który może być czytany mniej lub bardziej dosłownie (a także łącznie „toniemy”), stał
się filmem-podziękowaniem za „podanie ręki…” nawet w trudnej
sytuacji… „tonięcia”.
Drugi projekt Ukryj mnie w samolocie lecącym do Marakeszu w reżyserii Krzysztofa Skoniecznego jest audiowizualnym porównaniem
sytuacji pandemii z przebywaniem na pustyni. Dla reżysera film stał
się więc medium umożliwiającym „spotkanie z samym sobą”. Pozwolił
mu sięgnąć do pamięci, wspomnieć i odwzorować „stan zawieszenia
w oczekiwaniu na mróz pustynnej burzy albo ciepły letni deszcz”6.
6

Zob. K. Skonieczny, Ukryj mnie w samolocie lecącym do Marakeszu, eksplikacja
reżysera dostępna online: https://filmpolski.pl/fp/index.php?film=1254030
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Jednocześnie reżyser wyraźnie pokreślił symbolikę pustyni, która
kojarzy się z przestrzenią tworzącą miraże i dekonstruującą iluzje.
W literackim projekcie filmu Skonieczny przypomniał, że zmiana jest
zawsze przeżyciem transgresywnym i wzbogacającym. Czas epidemii
Covid-19 często ujawniał „pustynną przestrzeń”, która chcąc nie
chcąc, może „wsypać” się też do naszych domów. Film stał się dla
tego twórcy sposobem zmierzenia się z własnymi lękami. Ujawnił
też prawdę ludzkiej samotności, o której w „przebodźcowanym” i/
lub „zrytualizowanym” świecie wszyscy każą nam zapomnieć. Tym
razem wielki sen nie jest już możliwy… a wręcz niewskazany.
Kolejnym pomysłem jest sześciominutowa animacja Dom w skorupce Renaty Gąsiorowskiej, którą artystka wykonała wraz z Alicją
Błaszczyńską, Aleksandrą Kucwaj i Marcjanną Urbańską. Jest to bardzo
osobista opowieść o tym, jak twórczyni przekształca się w domatorkę,
jak postrzega świat zamknięty jak w bańce mydlanej czy tytułowej
skorupce. Owo zamknięcie, zawężanie przestrzeni życia nie zostaje
zniwelowane nawet przez możliwość komunikowania się na odległość. Okazuje się bowiem, że ono również może się niespodziewanie
„skurczyć” do jednego ulubionego kanału na platformie streamingowej,
który można – niepostrzeżenie i początkowo nieświadomie – zacząć
oglądać na okrągło. W ten sposób jedną z interpretacji tej wizji jest
ujawnienie „kurczenia” i „ograniczenia” źródeł dopływu informacji
z zewnątrz. Drugą animacją w cyklu jest Księżyc Tomasza Popakula
(współpraca: Patrycja Leśniewska, Krzysztof Rakszawski, Katarzyna
Melnyk), gdzie twórca pozornie ukazuje „dzień jak co dzień”, w którym na jakiejś niewidocznej warstwie pulsuje jednak… tajemnica7.

7

(dostęp: 23.09.2021).
Marek Bochniarz pisał m.in. o Księżycu jako o „mieszance animacji i brudnego,
ziarnistego wideo”, w której reżyser tworzy swoje alter ego. Zakapturzony chłopak, w maseczce skrywającej twarz, wędruje i obserwuje nocne życie miasta,
w pandemii prawie nieistniejące. Tomek Popakul wyjaśniał: „To subiektywna
rekonstrukcja moich nocnych spacerów. Taki mam cykl, że aktywuję się w nocy”
(Bochniarz 2020, s. 82).
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Rysunek 2. Kadry z filmu Dom w skorupce Renaty Gąsiorowskiej (2020)

Źródło: autorski zrzut z ekranu komputera.
Rysunek 3. Kadr z filmu Księżyc Tomasza Popakula (2020)

Źródło: autorski zrzut z ekranu komputera.

Dzisiaj są moje urodziny Jacka Borcucha opowiada o zaskoczeniu
samym sobą reżysera, który po raz pierwszy w życiu – podobnie jak
przed laty bohater filmu Krzysztofa Kieślowskiego Amator – odwrócił
kamerę o 180 stopni i skierował ją na samego siebie. Dla niego film
stał się medium pierwszego tak „głębokiego” „zanurzenia” w tu i teraz
czy tam i wtedy… a więc w sobie obecnym… którego już nie ma. Jest
to więc wykorzystanie w komunikacji znanej „strategii zwierciadła”.
Natomiast krótki metraż Czekamy Jana P. Matuszyńskiego jest
opowieścią o oczekiwaniu, które jest w czasie kryzysu doświadczeniem indywidualnym, a więc też ma dla każdego inny wymiar
i sens. Reżyser uświadamia widzom, że każdy zawsze na coś czeka
… on również, choć tym razem na coś innego… niż wszyscy. Z kolei
aktorska Korona Killer Magnusa von Horna sugeruje, że lockdown
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nie tylko wystawił na próbę związki, relacje rodzinne, cierpliwość
i miłość, ale też ujawnił – jak twierdzi twórca – „poczucie, że starając
się ustrzec przed wirusem, zarażamy siebie czymś innym”8.
Fabularne Koronowisury Xawerego Żuławskiego i Piotra Łaznowskiego według pomysłu Krzysztofa Bernasia podejmują temat
cienkiej granicy między tym, co rzeczywiste, a co urojone. Lockdown
dla twórcy stał się bowiem – paradoksalnie – „powrotem do siebie”,
do rzeczywistości online, do świata iluzji. Uświadomienie sobie tego,
jaka rzeczywistość jest „moja”: online czy offline, staje się jednocześnie zaproszeniem dla widzów do odpowiedzenia na pytanie: „Która
z rzeczywistość jest prawdziwa?” Film staje się wezwaniem do refleksji.
W cyklu W domu powstał też dokument Maski i ludzie Pawła
Łozińskiego (2020), którego już tytuł – po raz pierwszy brzmiący
bardziej przewrotnie i złowrogo w dosłownym odczycie – skłania
do zatrzymania i skupienia uwagi na świecie, który zwykle „omiatamy
nieobecnym” wzrokiem. Głównym bohaterem filmu jest nie człowiek,
a czas… a właściwie jego upływ, spowolnienie. Dokumentalista
stara się utrwalić świat, który się zatrzymał wraz z kamerą reżysera
umieszczoną na balkonie. Artysta obserwuje w jednym kadrze kawałek
świata i szczególny wycinek czasu, w którym się wszyscy znaleźliśmy. Wsłuchuje się w ciszę, której wcześniej nieczęsto doświadczał.
Tak „rodzi się” retoryczne z założenia pytanie skierowane, zarówno
do przesuwających się kolejno filmowanych postaci, jak i projektowanych widzów: „Co będzie dalej?” (Wróblewski 2020, s. 74–75).
Dokumentalny Kioto, 21 kwietnia Anny Zameckiej i Sung Rae
Cho, w którym wystąpili rodzice współreżyserki i one same, stał się
zapisem tytułowego dnia, jakich wiele w zamkniętym przez pandemię
świecie przymusowej kwarantanny. Reżyserki chciały zarejestrować
przede wszystkim swoje emocje, trudność w zrozumieniu i opisaniu
tego, co się dzieje, w uchwyceniu realności zdarzeń. Tematem dokumentu staje się więc poczucie zagubienia, wyobcowania, nierealności
i fantomowego istnienia.
8

Zob. M. von Horn, Korona Killer, eksplikacja reżysera dostępna online: https://
filmpolski.pl/fp/index.php?film=1254062_2 (dostęp: 23.09.2021). Tym razem
może chodzić m.in. o lęk czy poczucie zagrożenia.
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Mariusz Treliński zrealizował natomiast Nic nie zatrzyma tej
wiosny, w którym podjął ważny temat wielogłosowości artystów.
Reżyser wspominał, że nie pamięta momentu, w którym twórcy
sztuki występowaliby wspólnie w czasie ogólnoświatowego zagrożenia.
Podkreślał bezprecedensowość sytuacji epidemii, która – choć znana
jest historii ludzkości – to w naszym kraju od lat należy do rzadkości.
W tym filmie najpełniej wybrzmiewa konieczność zmiany sposobu
komunikowania się ludzi sztuki nie tylko z odbiorcami, ale też i ze sobą
nawzajem. Treliński wielokrotnie podkreśla, że artyści są „urodzonymi solistami”, dlatego epidemia może się stać dla wielu swoistym
wyzwaniem komunikacyjnym… koniecznością zabrania głosu tutti
(wł. ‘wszyscy’). Ani czas, ani jego zapis, a nawet słowa nie są dla
niego kluczem porozumienia z odbiorcami. Tropem umożliwiającym kontakt w czasie kryzysu są według niego czysto przypadkowe
odniesienia, skojarzenia… to, czego się najmniej spodziewamy. Dla
Trelińskiego, dla którego: „mówienie o sobie paraliżuje”, film nie jest
autobiograficznym medium umożliwiającym wyznanie, ale przede
wszystkim wyzwaniem do zmierzenia się z koniecznością zabrania
głosu w przestrzeni wielogłosowości… ale nie przeciw niej, a w sojuszu jako znaku zrozumienia.
Chłopiec z widokiem to krótki metraż Małgorzaty Szumowskiej,
który reżyserka Twarzy zrealizowała z Michałem Englertem, z muzyką Pawła Mykietyna i z rolą aktorską. Tytułową postać zagrał
Maciej Drosio. W filmie zacytowano też preludium Johanna Sebastiana Bacha i kompozycję Point zero Adama Walickiego. Film jest
metaforycznym zobrazowaniem ograniczenia, które wiąże się nie
tylko z wymierną przestrzenią, ale także zawężeniem pola widzenia.
Reżyserka uświadamia widzom, że siedząc w domu, widzimy tylko
pewien wąski wycinek rzeczywistości… i choć chcielibyśmy zobaczyć
więcej, to nie jest nam to dane.
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Rysunek 4. Kadr z filmu Chłopiec z widokiem Małgorzaty Szumowskiej (2020)

Źródło: autorski zrzut z ekranu komputera.

W cyklu znalazł się też Ślimak Krzysztofa Garbaczewskiego i Anastasii Vorobiovej, którego tematem jest czas, ale nie postrzegany jako
kategoria linearna, a raczej jego odrealniona wersja, której dostrzeżenie
umożliwia ślimak z uprawianego ogrodu. Człowiek jest jak ślimak,
który nosi swój dom-czas na grzbiecie. Sytuacja pandemii ujawnia,
że ów ślimaczy byt przenosi się do przestrzeni wirtualnej, w której
istotą są już nie realne proporcje, ale abstrakcyjne matematyczne
ciągi, „algorytmy strachu”9.

9

W Ślimaku Krzysztof Garbaczewski sięga po wirtualną przestrzeń gry, traktuje
ją jako zastępcze pole do spotkań międzyludzkich. Bohaterowie to awatary, które
są „zaskakująco autentyczne”. (Zob. też Bochniarz 2020, s. 82).
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Rysunek 5. Kadr z filmu Ślimak Krzysztofa
Garbaczewskiego i Anastasii Vorobiovej (2020)

Źródło: autorski zrzut z ekranu komputera.

Na koniec pozostaje sześciominutowa Piosenka o końcu świata
naukowca fizyka i fotografa Andrzeja Dragana, w którym wystąpili: Jerzy Nasierowski, Dobromir Dymecki, Joanna Drabik, Dawid
Litwiejko. Reżyser tematem i „bohaterem” swojego filmu uczynił
niepokój, który – jak sam przyznaje – „lubi konstruować, przyglądać
mu się”10. To powód, dla którego możliwość realizacji filmu w czasie pandemii okazała się dla niego inspiracją. Niepokój związany
z przymusem izolacji stał się bowiem doświadczeniem nie jednego
człowieka, ale wielu ludzi11.

10 Słowa A. Dragana pojawiły się m.in. w gazecie „Wprost” (6 lipiec 2020), zaty-

tułowanym 16 reżyserów, 14 krótkich filmów. Polska antologia „W domu” już
do obejrzenia na HBO. Zob. https://www.wprost.pl/prime-time/10344811/16-rezyserow-14-krotkich-filmow-polska-antologia-w-domu-juz-do-obejrzenia-na-hbo.html (dostęp: 10.09.2021).
11 Por. też projekt projekcji cyklu filmów pt. Co robimy w zamknięciu? Życie w izolacji (przykłady filmów: m.in. Portret rodzinny we wnętrzu Luchino Viscontiego;
Anioł zagłady Luisa Buñuela; Godzina wilka Ingmara Bergmana; Głód Henninga
Carlsena; Lokator Romana Polańskiego; Władca much Harry’ego Hooka; Trzy
kolory: Niebieski Krzysztofa Kieślowskiego). Zob. http://www.iluzjon.fn.org.
pl/cykle/info/1210/co-robimy-w-zamknieciu-zycie-w-izolacji.html (dostęp:
6.12.2020).
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Rysunek 6. Kadr z filmu Piosenka o końcu świata Andrzeja Dragana (2020)

Źródło: autorski zrzut z ekranu komputera.

W ten sposób cykl W domu stał się projektem, który nie tyle przeciwdziałał „spirali milczenia”, co raczej sprzyjał polifoniczności narracji
oraz pozwolił artystom wzmocnić swoją „markę osobistą”, a więc
przypomnieć to, co jest dla nich wartością, jakie emocje, doświadczenia czy jakości pragną w swoich filmach ujawnić. Ich komunikat
jest skierowany do tych wszystkich odbiorców, którzy deklarują też
gotowość powrotu do kina (Raport NCK).
Czytając o narracji w kinie postmodernistycznym, często można
się spotkać ze stwierdzeniami, że jest ona ironiczną wersją narracji
modernistycznej, jest rodzajem rewizji znanych wzorców opowiadania. Przeszłość istnieje w niej jednak, ale jako „jakość” pozbawiona
złudzeń, „jakość”, która nie może zniknąć. Pozostałości historycznych form narracji odnawiają się w niej i ujawniają nowe oblicze.
Jean Baudrillard pisał nawet o „grze resztkami” (Baudrillard 1996,
s. 226–227). Mówi się też o fragmentaryzacji, wyczerpaniu tradycyjnych struktur opowiadania i „zniesieniu rozróżnienia na kulturę
wysoką i popularną” (Ostaszewski 2018, s. 202). W ten sposób narracja
pozbawiona została wiary w możliwość oryginalności. Częściowo
remedium na taki stan rzeczy okazało się powtarzanie, skupienie
na tym, co chwilowe, teraźniejsze czy efemeryczne, eksperymentowanie oraz wykorzystywanie narracji epizodycznej. Jeżeli chodzi
o tę ostatnią – a więc narrację, „w której poszczególne fragmenty nie
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łączą się wzajemnie na zasadzie wynikowości, w celu zachowania
logiki konstrukcji. (…) brak im też hierarchizacji, czyli podporządkowania wątków pobocznych wątkowi głównemu” (Ostaszewski
2018, s. 229) – to dość łatwo jest wskazać ją właśnie w wybranym
cyklu. Z takim podejściem do obrazów historii wiąże się poetyka
fragmentu, której sens wyraża się w przedstawianiu „świata jako
wieloaspektowego, złożonego i nieokreślonego, a nie jako serii zamkniętych, gładkich, linearnych opowieści” (Ostaszewski 2018, s. 108).
Natomiast sposób zmontowania niektórych fragmentów może być
odczytany jako przejaw „negatywności narracyjnej”, o której pisał
Jacek Ostaszewski, że „skłania do tego, by przejść od afirmatywnego
wyjaśniania reguł konstruowania opowiadań filmowych do refleksji
nad negatywnymi – w rozumieniu Artura Sandauera – potencjałami
narracyjności. (…) chodzi o zagadnienie dyskomfortu lektury filmu,
pojęcie dysnarracji (…)” (Ostaszewski 2018, s. 275). W tym właśnie
dostrzegam unikatowość i antycypacyjność sztuki ruchomych obrazów.

PODSUMOWANIE

Twórczość zawęża,
a kontemplacja rozszerza pole widzenia.
~ Oskar Wilde 2011
Emil Cioran twierdził, że „artystów przyciąga pierwiastek irracjonalności, niedopowiedzenia, może nawet… szaleństwa” (Cioran
1992, s. 128). To też zapewne jeden z powodów zainteresowania
się ludzi sztuki tematem pandemii, ale nie jedyny. Innym, o wiele
ważniejszym jest konieczność działania i komunikowania, a więc
temat, który mediom masowym jest szczególnie bliski. W mariażu
sztuki ze środkami przekazu ważna jest jednak pamięć o tym, jak
pisał Ryszard Kapuściński, że „Sztuka jest arystokratyczna. Kultura
może być masowa – sztuka nigdy. Sztuka – to arystokracja kultury”
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(Kapuściński 2008, s. 297). Mimo to artysta współczesny musi pamiętać, jak pisał Maciej Dęboróg-Bylczyński, że „(…) w świecie megakonsumpcji, w którym jadłospisy są prawem kanonicznym i nowy
bóg – Moloch – objawia się ludziom w menu (zamiast na stronicach
Tory), przestaje być błękitnokrwistym arystokratą, autorytetem, gdyż
wie, że w informacyjnym szumie nikt i tak nie będzie go słuchał.
W takim świecie sztuka zdaje się być tylko jedną z form estetyzacji
rzeczywistości. Nie daje ona nirwany odbiorcy, więc tym bardziej
i twórcy” (Dęboróg-Bylczyński 2016, s. 124)12. Co jednak nie powinno
nigdy skłaniać ludzi sztuki do bierności. Tylko bowiem ich aktywność
daje nadzieję, że kiedyś uda im się pozyskać uwagę odbiorców, może
nawet coś w ich życiu zmienić, czegoś nauczyć.
Celem tych rozważań było wskazanie strategii porozumiewania się
artystów z odbiorcami w czasie epidemii, w których problem formy
filmowej staje się zagadnieniem kluczowym. Filmy z cyklu W domu
stają się przykładami wielu z nich. Jedną jest strategia autoterapii. Filmowe obrazy, ich forma, są niczym farmakon z pism Jacques’a Derridy.
Mogą być odbierane jako lekarstwo, które pomaga. Trzeba jednak
pamiętać, że każda terapia – także „mediami” – ma również potencjał
trujący. Pod pretekstem upamiętniania spowodować może „wymazywanie” czy zapominanie, zamiast powiększać wiedzę – zmniejszać
ją. Drugą strategią komunikacji jest taktyka odnowionego „narcyzmu”
(zob. Kluszczyński 2017). Filmowe obrazy, ich forma mają wywołać
rodzaj „narcystycznej hipnozy”, być nie tylko atrakcyjne, wzbudzać
zainteresowanie, ale także zachęcać do gry w „konesera” i „konsumenta” uwagi. Filmowe obrazy, ich forma mogą być kontynuacją lub
innowacją wobec form wcześniejszych. Mamy wówczas do czynienia
ze strategią „inspiracji” czy „ideowego sponsora dzieła” (Kluszczyński
2017, s. 70). Czwarta strategia – „zwierciadła” jest swoistym odwróceniem perspektywy na linii: nadawca – odbiorca. Piątą taktyką jest
12 Ostateczne Maciej Dęboróg-Bylczyński konstatuje „Możemy wciągać artystów

w nasze naukowe gry, porządkować i klasyfikować ich do woli podług coraz
to nowych reguł, nie zmienimy jednak ich samych. Uczyńmy z nich sobie autorytety na miarę naszego czasu, ale nie próbujmy wymagać od nich, że sprostają
tym oczekiwaniom” (Dęboróg-Bylczyński 2016, s. 128).
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strategia „ukrycia”/„uśpienia”, w której obrazy są jak palimpsesty
„szyfrujące” kod umożliwiający komunikację. Szóstą strategią jest
„przypadek”, a więc brak taktyki. Filmowe obrazy, ich forma mają
unaocznić tzw. efekt motyla. Ostatnim pomysłem na komunikację
jest strategia „nieobecności” autora. Filmowe obrazy, ich forma mają
„widmowy” charakter, w centrum uwagi jest niejasny status autora
(zob. Kluszczyński 2017).
Jolanta Dzierżyńska-Mielczarek w książce Rynek mediów w Polsce
pisała, że zmiany komunikacyjne nie są złe, ale nie oznacza to, że muszą
być od razu dobre. Na czym owe metamorfozy polegają? Zdaniem
autorki przede wszystkim na wielości źródeł, ich mobilności, możliwości jednoczesnego dostępu, jego darmowości, wzbudzaniu potrzeby
nieustannego bycia online (Dzierżyńska-Mielczarek 2018, s. 155–156).
W tym całym zamieszaniu dochodzi do jeszcze jednej zmiany, która
napędziła wcześniej wskazane: chodzi o utratę widowni masowej
i rozpaczliwe poszukiwanie kogokolwiek, kto byłby zainteresowany
(Dzierżyńska-Mielczarek 2018, s. 32). Jak to się ma do sytuacji artystów
w czasie pandemii? Nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie. Zakłada
ona bowiem konieczność większego czasowego dystansu. Niemniej
można przypuszczać, że komunikacja możliwe (?) że nie będzie już
„oczyszczeniem”, „antycypacją” przyszłości, nowym początkiem,
w ogóle dialogiem, ale raczej wkroczeniem w próżnię, która nie tyle
oczekuje na wypełnienie, co określa stan utraty samoświadomości
i powrót do niewiedzy… do paradoksu monologu „rozpisanego
na wiele głosów”.
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GRY JĘZYKOWE W RADIOWYCH
SERWISACH INFORMACYJNYCH
JAKO PRZYKŁAD ZMIANY MODELU
KOMUNIKACJI MEDIALNEJ

STRESZCZENIE

Bezpośredniość, niski stopień oficjalności i maksymalne zbliżenie do słuchacza – to główne
wyznaczniki zmiany stylu komunikacji medialnej zauważalnej w ostatnich latach. Transformacja obejmuje niemal wszystkie kanały dystrybucji i widoczna jest we wszystkich
gatunkach dziennikarskich, także w radiowych serwisach informacyjnych, stanowiących materiał analizy („Wiadomości Radia ZET” emitowane między 6 maja a 2 czerwca
2019 roku). Komercjalizacja mediów, skupienie uwagi na zyskach i zdobyciu słuchaczy,
wymaga od nadawców eksponowania funkcji fatycznej, którą gry językowe, jako intensyfikatory intelektualne i emocjonalne, realizują. W końcu za pomocą atrakcyjnego języka
media mają możliwość kształtowania swojego wizerunku, co wpływa na budowanie relacji
z odbiorcą. Badania pod kątem pragmatycznym służą określeniu intencjonalności nadawcy,
zaś analiza semantyczna pozwala na odtworzenie przekształceń znaczeń i opis relacji
znaczeniowych pomiędzy elementami wypowiedzi. Z kolei badania językowego obrazu
świata pokazują, w jaki sposób media za pomocą gier językowych porządkują rzeczywistość
i nadają wartość zjawiskom.
Słowa kluczowe: gry językowe, radio, informacja, komunikacja medialna, mediolingwistyka

SUMMARY

Wordplay in Radio News as an Example of a Shift
in Communication Mediated by Mass Media
Directness, reduced degree of formality, and maximised closeness to the listener – these
constitute the main shifts in the media communication observed in recent years. This
transformation covers almost all distribution channels and is noticeable among various
journalistic genres, including radio news, which constitutes research data for this paper
(„Wiadomości Radia ZET” broadcasted: 6 May – 2 June 2019). Attention on profit and
increasing the number of listeners, combined with media commercialism, require broadcasters to implement phatic expressions. They are realised via wordplay, which intensifies the
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message, both intellectually and emotionally. At last, due to the more appealing language,
the media has the ability to shape its own image. This clearly influences the quality of the
bond between an addresser and an addressee. Pragmatic research was conducted to determine the intentions of the addresser, however semantic research enabled the analysis
of shifts in meaning and the description of relationships between discourse elements. The
research on the linguistic view of the world indicates the way in which, through wordplay,
media organises our reality and gives value to the particular phenomena.
Keywords: wordplay, radio, news, media communication, media linguistics

WPROWADZENIE

Komunikacja medialna ze swej natury podlega nieustannym zmianom. Współczesny styl komunikowania nastawiony na masowego
odbiorcę zmierza w kierunku bezpośredniości, niskiego stopnia
oficjalności, a co za tym idzie – familiarności (Kępa-Figura 2009,
s. 97–98). Dzieje się tak m.in. za sprawą ekspansji internetu oraz
jego coraz większej powszechności, która jeszcze silniej podkreśliła
rolę interakcji, a także dzięki nowym możliwościom technicznym,
które sprzyjają dotarciu do dużych społeczności. Radio, ale też inne
media zaliczające się do masowych, ze względu na szereg ograniczeń
wynikających z ich natury, ową interakcyjność realizują w mniejszym
stopniu. Aby więc dorównać modelom komunikacyjnym, jakie
wprowadził internet, pojawiła się potrzeba znalezienia własnych
metod, które zbliżą media masowe do odbiorcy. Owe zmiany nie
omijają także informacji – gatunku, którego rdzeniem winne być
obiektywizm i przezroczystość. Jednak czysty komunikat informacyjny, pozbawiony znamion komentarza czy oceny, zanika.
Co w takim razie otrzymuje w zamian odbiorca? Komunikat
at ra kc yjny – co, jak wynika z definicji słownikowej, jest tożsame
z: pr z yc i ąg aj ą c y uw agę, godny zainteresowania i interesujący
(Dubisz 2004) zarówno w kontekście pragmatycznym, jak i stylistycznym. To wydaje się najistotniejsze z punktu widzenia nadawcy,
ponieważ jego głównym celem jest nieustanne pozyskiwanie odbiorców i jednoczesne utrzymywanie tych, których już zdobył. Aby
komunikat był atrakcyjny, nie może już spełniać wyłącznie funkcji
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informacyjnej. W świecie nieograniczonego dostępu do informacji,
multimedialności i polaryzacji poglądów czysta informacja przestaje
być interesująca. Nadawca musi sięgać po rozmaite zabiegi, aby jego
przekaz wyróżniał się na tle innych, był tożsamy z jego marką i nieustanie dostarczał odbiorcy bodźców, które nie pozwolą mu na wybranie
innego nadawcy. Relacja, którą ze względu na medium budować
może w dużej mierze wyłącznie nadawca (mam tu na myśli pozorną
nieobecność słuchacza), musi się stawać coraz bliższa. Można tym
samym założyć, iż we współczesnym modelu komunikacji medialnej
miejsce funkcji informacyjnej zajmuje funkcja fatyczna.
Jednym z elementów sprzyjających budowaniu więzi z odbiorcą
i wykorzystywaniu wspomnianej funkcji jest sięganie przez nadawców
po gry językowe i konstruowanie za ich pomocą przekazów. O ile
zabawa słowem sama w sobie nie jest nowym zjawiskiem, o tyle wykorzystywanie jej na płaszczyźnie informacyjnej może co najmniej
dziwić, a już na pewno jest dowodem na zmianę stylu komunikacji
oraz na przełożenie środka ciężkości z obiektywizmu i przezroczystości, wynikających z funkcji informacyjnej, na atrakcyjność
i bezpośredniość – wynikających z funkcji fatycznej.
Podstawą niniejszych badań są ogólnopolskie serwisy informacyjne
„Wiadomości” emitowane w Radiu ZET1 między 6 maja a 2 czerwca
2019 roku. Każdego dnia stacja przygotowuje 26 głównych wydań
„Wiadomości” o pełnej godzinie, w tym 18 poprzedzonych headami2,
oraz 8 krótszych wydań bez zapowiedzi. Dodatkowo dziennikarze
Radia ZET zwyczajowo przygotowują wydania wiadomości dla kierowców, ekonomicznych, kulturalnych oraz sportowych, emitowanych
bezpośrednio po głównych wydaniach „Wiadomości”. Te jednak nie
wchodzą w zakres analizowanego materiału.
1

2

Radio ZET to stacja o zasięgu ogólnopolskim, kierująca swój program do dorosłych Polaków. W okresie od marca do maja 2019 roku, czyli w okresie, z którego
pochodzi materiał badawczy, Radio ZET było na drugim miejscu wśród stacji
ogólnopolskich najchętniej wybieranych przez słuchaczy w wieku 15–75 lat,
uzyskując 12,2% słuchalności (Kurdupski 2019).
Heady składają się z zapowiedzi trzech najciekawszych lub najważniejszych
informacji, które pojawią się w zapowiadanym wydaniu.
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Dotychczasowe badania nad kreatywnością językową dziennikarzy,
której przejawem jest używanie gier językowych, w głównej mierze
skupiają się na gatunkach prasowych, zwłaszcza na nagłówkach
(por. Pisarek 1967, Pałuszyńska 2006). Paweł Nowak i Ryszard Tokarski przyjrzeli się także publicystyce prasowej łączącej elementy
informacyjne z ujęciem subiektywnym, podkreślając, że to właśnie
ta płaszczyzna jest najbardziej predysponowana do podejmowania
intelektualnej gry z czytelnikiem (por. Nowak, Tokarski 2007, s. 31).
Duża część badań dotyczy również języka mediów internetowych,
także przede wszystkim pisanych. Uznaje się w nich sieć za przestrzeń
sprzyjającą kreatywności (por. Burska, Cieśla 2014). Obszerne badania przekazów informacyjnych w kontekście gier słownych przeprowadziła w Polsce Danuta Kępa-Figura. Uczona w serii artykułów
badała jednak telewizyjne serwisy informacyjne. Jej analizy materiału
z dwóch okresów (lata 2007 i 2013) potwierdzają utrzymanie się tendencji do wykorzystywania gier językowych w budowaniu tego typu
przekazów (por. Kępa-Figura 2009, 2014, 2018). Na gruncie radia
w tym kontekście najczęściej mowa jest o szeroko pojętej publicystyce
(Kępa-Figura 2004). O ewolucji współczesnego radiowego serwisu
informacyjnego wspomina Krzysztof Kaszewski, który zwraca uwagę
na „łączenie funkcji powiadamiania z ekspresywną i fatyczną, (…)
urozmaicenie przekazu, a osłabienie konwencjonalizacji; zbliżanie
się na różne sposoby do odbiorcy i nakłanianie go do (dalszego,
ciągłego) słuchania; zacieranie się granic między wiadomościami
a następującymi po nich audycjami” (Kaszewski 2018, s. 281).
Na potrzeby niniejszego artykułu przyjmuję szeroką definicję gry
językowej jako gry rozgrywającej się na płaszczyźnie języka, proponowaną przez Danutę Kępę-Figurę (Kępa-Figura 2004, s. 75–107).
Nie chodzi więc jedynie o grę słowną, czyli modyfikację formalno-semantyczną przebiegającą w obrębie jednego tekstu. Za Kępą-Figurą rozszerzam ją o gry: „po pierwsze – wykraczające poza dany
tekst, przywołujące kontekst interpretacyjny innego tekstu (…).
Po drugie – gry w sferze spójności tekstowej oraz konwersacyjne”
(Kępa-Figura 2009, s. 105).
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Należy jednak przy tym założyć, iż zastosowanie którejkolwiek
z nich zakłada celowość. Przypadkowa modyfikacja nie może być
rozpatrywana w kategorii gier słownych. Działanie nadawcy musi być
intencjonalne, musi zakładać wywołanie określonej reakcji u odbiorcy.
Oczywiście pojawia się też ryzyko związane z niewłaściwym, niezamierzonym spełnieniem aktu perlokucyjnego3. Dlatego też kolejnym
istotnym dla zaistnienia gry językowej elementem jest wspólnota
komunikacyjna. Aby wyeliminować nieścisłości w odczytaniu intencji,
nadawca musi oszacować, w jakim stopniu jego wiedza językowa
i pozajęzykowa jest tożsama z tego typu wiedzą odbiorcy. Zatem
na pytanie o celowość gry językowej odpowiedź brzmi: intensyfikacja
procesów myślowych odbiorcy, co, jak zaznacza Kępa-Figura, często
jest równoznaczne z wywołaniem zaangażowania.
Korzystając z typologii zaproponowanej przez Danutę Kępę-Figurę,
klasyfikuję wykorzystane w materiale badawczym gry językowe nie
ze względu na ich budowę formalną albo znaczenie, a pod kątem
funkcji, jaką mogą spełniać. Analizę gier językowych w radiowych
serwisach informacyjnych przeprowadzam na wybranych przeze mnie
przykładach, opierając się na badaniach prowadzonych na gruncie
polskim.

3

Przykład niefortunnego użycia gry językowej: P rot e s t f i z j ot e rap e ut ów
parali ż uj e odd z ia ł y rehabilitac y jne i u z drow i ska . Są miejsca, gdzie
– w walce o podwyżki wszyscy fizjoterapeuci poszli na chorobowe. Jeżeli w tym
przypadku dziennikarz świadomie zdecydował się na użycie gry przebiegającej
w polu semantycznym, możemy założyć, że jego intencją było przekazanie
słuchaczowi dodatkowej treści. Płynąca z tej wypowiedzi implikatura, wywołana złamaniem maksymy sposobu, zawiera się w komunikacie: fizjoterapeuci,
zajmujący się na co dzień pomocą osobom sparaliżowanym, celowo paraliżują
pracę oddziałów dla osób sparaliżowanych. Owszem, w słownikowej definicji
rzeczownika paraliż pojawia się znaczenie, które odpowiada ‘stanowi, w którym
np. jakaś organizacja lub przedsiębiorstwo nie może funkcjonować’. Jednak użycie
tego słowa w tym kontekście, poprzez zbyt duże podobieństwo semantyczne,
może być odczytane jako niefortunne i gorszące.
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GRY JĘZYKOWE W YKOR ZYSTY WANE W HEADACH

W przypadku analizowanych radiowych serwisów informacyjnych
grupą, w której gry językowe pojawiają się najczęściej, są heady. Ten
element, swojego rodzaju nagłówek, jak każdy inny, może pełnić funkcje deskryptywną i pragmatyczną. Zgodnie z typologią zaproponowaną
przez Urszulę Żydek-Bednarczuk, pierwsza ma moc „charakteryzującą
i informującą o zawartości tekstu”, druga „reklamową, propagandową, emocjonalną, społeczną, stylistyczną” (Żydek-Bednarczuk 2005,
s. 173). Zadaniami funkcji pragmatycznej nagłówków (headów) jest
oddziaływanie na odbiorcę oraz skłonienie go przyjęcia określonej
interpretacji a odrzucenia innych. Dlatego też dziennikarze, próbując sprostać tym celom, stosują rozmaite chwyty. Często, jak widać
w poniższych przykładach, gry językowe:
1. W zimną majówkę Polac y się nudzą. Zostawili po sobie
w hotelach niezły bałagan.
2. Kalkulator y w dłoń! Dzisiaj na maturach królowa nauk.
Egzamin startuje za trzy godziny.
3. Li c z by r z ą d z ą św i ate m ! To Pitagoras. A m aturami
rz ądzi dzi ś matemat yka. Za chwilę początek egzaminu.
4. Schetyna w o g niu py tań posłów. W samo południe przesłuchanie przed komisją śledczą do spraw VAT.
5. Zupełnie niemajow y maj mamy. Uwaga! Tej nocy czekają
nas przymrozki. Posłuchajcie, gdzie będzie najgorzej.
6. Z a mundurem spor towc y sznurem. Po tym, jak Mistrz
Świata w skokach narciarskich ogłosił, że zostanie policjantem,
sprawdzamy, kto jeszcze.
7. Na początek pow iem o ty m, jakie zarzuty usłyszeli aktywiści Greenpeace, którzy powiesili wielkie billboardy na budynkach
PiS-u i PO w Warszawie. B ęd z ie też o t y m , że na nowej
liście leków refundowanych nie ma wielu nowoczesnych potrzebnych chorym na raka terapii. O ra z o t y m , jak wiosna
i kwitnące łąki działają na kierowców. W dość, i to trzeba
powiedzieć ku przestrodze, dramatycznych okolicznościach.
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8. Zjednoczone Królestwo ma kolejne Royal Baby. Księżna Meghan urodziła sy na! Arkadiusz Kraska też zaczy na
nowe ż yc ie. Skazany za podwójne morderstwo – prawdopodobnie niesłusznie – wychodzi z więzienia. A to ż y c i e
po polityce – Michele i Barack Obama w rolach producentów
filmowych. Wiemy już, co nakręcą dla Netfliksa.
Głównym celem wykorzystania gry językowej w tego typu komunikatach jest przyciągnięcie uwagi słuchacza. Heady poprzedzają
serwis informacyjny, zapowiadają go, więc to od ich formy i atrakcyjności zależy, czy odbiorca zdecyduje się pozostać przy radioodbiorniku, czy przełączy się na inną stację. Korzystając z modyfikacji
językowych, nadawca „puszcza do odbiorcy oko”, wchodzi z nim
w grę intelektualną. Widać to wyraźnie w przykładach (1), (2) i (6).
Dziennikarz korzysta tu bowiem z gier wykraczających poza serwis
informacyjny, odwołujących się do innych tekstów kultury. W tym
przypadku do skrzydlatych słów, o których będzie mowa w dalszej
części artykułu.
Head (3) to przykład wykorzystania dwóch gier językowych
w obrębie jednego komunikatu. Pierwsza, intertekstualna, odnosi
się do cytatu Pitagorasa, druga rozgrywa się na płaszczyźnie semantycznej. Nadawca korzysta tu z powtórzenia czasownika rządzić.
W tym przypadku należy zwrócić uwagę również na sferę audialną
wypowiedzi. W porannych wydaniach serwisów informacyjnych
Radia ZET, z którego pochodzi przykład (3), „Wiadomości” czytane
są przeważnie przez dwoje prezenterów. Z tego powodu próbują oni
nawiązać ze sobą pozorny, przemyślany i przygotowany wcześniej
dialog: zdanie A maturami rządzi dziś matematyka. Za chwilę początek
egzaminu jest odpowiedzią na Liczby rządzą światem! To Pitagoras.
Dlatego też powtórzenie orzeczenia traktuję w tym wypadku jako
intelektualną grę słowną nie tylko z odbiorcą, ale także pomiędzy
prezenterami.
Zatrzymaniu i skupieniu uwagi słuchacza, już na poziomie headów zapowiadających serwis informacyjny, służą także zmiany
językowe na poziomie gramatycznym. W przykładzie (5) użyty
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zostaje neologizm niemajowy, określający, jak dowiadujemy się z dalszej części wypowiedzi, pogodę stereotypowo niepasującą do pory
roku. W tym przypadku mamy także do czynienia ze zmianą językowego obrazu świata, bo przecież przymrozki na początku maja
nie powinny dziwić (zimni ogrodnicy, zimna Zośka: 12–15 maja).
Gra słowotwórcza połączona jest tu dodatkowo z grą fonetyczną –
wypowiedzenie niemajowy maj mamy może zaciekawić słuchacza
ze względu na swoje brzmienie.
Dwa ostatnie przykłady to dowody na wykorzystanie gier językowych w celu zachowania koherencji i kohezji w komunikacie.
Heady poprzedzające serwisy informacyjne Radia ZET zbudowane
są z zapowiedzi trzech najważniejszych lub najciekawszych informacji.
Dotychczasowe egzemplifikacje prezentowały zapowiedź pojedynczych wątków, dwie ostatnie w tej grupie, ze względu na spójność,
przytoczone zostały w całości. Nadawca postawił tu na jednolite
brzmienie całej zapowiedzi „Wiadomości”. W przykładzie (7) wykorzystał do tego paralelizm leksykalny wynikający z anafory i polegający na trzykrotnym wykorzystaniu konstrukcji o tym – jakie, – jak,
– że. W ostatnim exemplum – polisemiczne znaczenie rzeczownika
życie – jako przyjście na świat oraz jako rozpoczęcie nowego etapu
życia.

GRY TEKSTOWE – MIĘDZY WIADOMOŚCIAMI

Z kategorią koherencji i kohezji łączą się także kolejne przykłady wykorzystania gier językowych w radiowych serwisach informacyjnych.
Tym razem dotyczą one płaszczyzny łączliwości poszczególnych
informacji. W tym ujęciu należy przyjąć, że tekstem jest całe wydanie
„Wiadomości”, a nie kolejne wątki w nim poruszane:
1. (…) Uwaga na chw ilow y pow rót zimy! IMGW wydał
ostrzeżenie pierwszego – najniższego stopnia – dla kilku województw. (…) na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu może sypnąć
śniegiem – od pięciu do nawet piętnastu centymetrów. A ten
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p an z im ą b ę d z i e m ó g ł ju ż o d p o c z y w a ć . Andreas
Koffler odwiesza kask na kołek. Austriacki skoczek narciarski
ogłosił, że kończy karierę. (…)
2. Pogoda daje się we znaki w rolnictwie. Wi o s e nn e pr z y mrozki w maju i w kw ietniu zaatakowały wiele upraw.
(…) Cieplej w całej Polsce zrobi się w weekend. Wtedy na termometrach będzie powyżej 20 stopni. A w E k strakl a si e
gorąco! Piast Gliwice o krok od pierwszego w historii klubu
mistrzostwa Polski. (…)
3. Polacy z a smakowali w zamawianiu jedzenia przez internet. W zeszłym roku ten rynek był warty już sześć miliardów
złotych. (…) A na des er jeszcze waluty. Według NBP Euro
dzisiaj po 4,29. (…)
4. Szykuje nam się burzowy, w ietrzny i deszczowy weekend.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed utrudnieniami komunikacyjnymi i przerwami w dostawach prądu.
(…) Bur z a p o f i lmi e braci Sekielskich może przeważyć
szalę zwycięstwa w eurowyborach. Tematy europejskie zeszły
na dalszy plan. Prawie od tygodnia politycy mówią niemal
tylko o walce z pedofilią.
W przykładzie (1) jedna z informacji w serwisie dotyczyła drastycznego obniżenia temperatur. Kolejnym po niej było doniesienie o zakończeniu kariery przez austriackiego skoczka narciarskiego. Nadawca
połączył dwa komunikaty, opierając się na konotacjach rzeczownika
zima. Zakładając przy tym, że odbiorca ma świadomość, iż turnieje
skoków narciarskich odbywają się w sezonie zimowym. Podobnie
wygląda to w egzemplifikacji (2). Tu również w pierwszej informacji
mowa jest o powrocie przymrozków i prognozie na najbliższe dni
zwiastującej ocieplenie. Przechodząc do kolejnego wątku, dziennikarz używa przymiotnika gorąco będącego antonimem do konotacji
wynikającej ze znaczenia rzeczownika przymrozek oraz synonimem
dla stopnia najwyższego użytego wcześniej przymiotnika cieplej. Taki
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zabieg może służyć zarówno budowaniu napięcia, jak i podkreśleniu
(gorącej) atmosfery rozgrywek piłkarskich opisywanej w informacji
drugiej, co ma wywołać podniecenie, ekscytację słuchaczy.
Exemplum (3) pokazuje związek semantyczny między czasownikiem zasmakować a rzeczownikiem deser. Obydwa wyrazy odnoszące się do kategorii konsumowania dotyczą dwóch zupełnie
innych, następujących po sobie informacji. W przypadku pierwszej
nadawca nieprzypadkowo korzysta z czasownika zasmakować, który
znaczeniowo łączy się także z tym, o czym mowa jest dalej, czyli
z zamawianiem jedzenia. Rozpoczęcie kolejnego komunikatu od nazwy tego konkretnego dania, podawanego powszechnie na koniec
posiłku, jest istotne o tyle, że jest to ostatnia informacja w całym
serwisie informacyjnym.
Ostatni (4) przykład w tej grupie został skonstruowany na podobnej zasadzie. W pierwszym komunikacie mowa jest o pogodzie,
przymiotnik burzowy został więc użyty w znaczeniu dosłownym.
Dążąc do spójności tekstu, nadawca zdecydował się na rozpoczęcie
kolejnego wątku od rzeczownika burza, tu jednak w znaczeniu metaforycznym, oznaczającym ‘wielki wstrząs dziejowy; gwałtowną
reakcję; gwałtowne uczucia’ (SJP PWN).
Podsumowując tę grupę przykładów, można wnioskować, że wykorzystanie gier językowych służy głównie utrzymaniu koherencji
tekstu, czyli spójności na płaszczyźnie semantycznej. W badanym
materiale odbywa się to przede wszystkim w obrębie leksyki. W tym
przypadku, jak zauważa Urszula Żydek-Bednarczuk, konieczne dla
powodzenia tego typu komunikatów jest opieranie się „na wiedzy
o świecie nadawcy i odbiorcy, ich doświadczeniu oraz kompetencji
komunikacyjnej” (Żydek-Bednarczuk 2005, s. 106). Takie założenie
pomaga również nadawcy w stworzeniu interesujących początków
kolejnych informacji, tak zwanych leadów.
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GRY JĘZYKOWE W YKOR ZYSTY WANE
W ZAPOWIEDZIACH KOLEJNYCH
ELEMENTÓW PROGR AMU

Podobnie wnioski płyną z analizy dalszej grupy przykładów. W tym
przypadku jednak gry językowe służą nawiązaniu koherencji nie
między poszczególnymi informacjami, a pomiędzy kolejnymi komponentami ramówki. Oprócz głównych wydań „Wiadomości” w Radiu
ZET prezentowane są także wiadomości sportowe, ekonomiczne
i dla kierowców. Następują one zawsze po głównym wydaniu i bardzo często wiążą się z krótkim dialogiem pomiędzy prezenterami
poszczególnych segmentów:
1. Za mniej więcej godzinę szczypiorniści PGE VIVE Kielce poznają swojego rywala w półfinale Ligi Mistrzów. Losowanie
odbędzie się w Kolonii. (…) Najbliższy turniej Final Four będzie
w pierwszy weekend czerwca w Kolonii. A relację z dzisiejszego
losowania znajdziecie na radiozet.pl. Teraz piłka po stronie
Rocha Sicińskiego. Wiadomości Drogowe.
2. Finał Ligi Europy o 21. Pół godziny wcześniej mecz Mistrzostw
Świata do lat dwudziestu: Polska – Senegal. Do gr y wkracza
ju ż Andrzej Kocjan. Dzień dobry. O czym powiesz razem
z reporterami po południu?
3. (…) Co więcej, jeśli ktoś nie będzie, jak napisali radni, szanować zabytków i prestiżu miasta, może dostać zakaz wjazdu
do Wenecji. Nikomu tego nie życzę. Życzę za to dobrej
nocy. Za godzinę przywita się z wami Krzysztof Białkowski.
4. W Poznaniu idą ciężkie czasy dla kopciuchów na czterech
kołach. Policja dostała od miasta samochód do badania emisji
spalin. (…) Cudom techniki przyjrzymy się też w Krakowie, bo tam rusza dziś Festiwal Nauki. Zapraszam, do 18:00!
We wszystkich czterech przykładach również możemy zaobserwować spójność na płaszczyźnie semantycznej. W (1) i (2), po informacjach dotyczących sportu, prezenter zapowiadający swojego
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następcę sięga właśnie po sportowy socjolekt. Frazy: teraz piłka
po stronie… czy do gry wkracza… oznaczają oddanie głosu kolejnemu
dziennikarzowi.
Gry językowe pojawiają się także na końcu serwisu, w momencie
żegnania się ze słuchaczami – przykład (3). Nadawca, nawiązując
do prezentowanej wcześniej informacji dotyczącej kar za jakiś czyn,
dodaje od siebie: nikomu tego nie życzę. Życzę za to dobrej nocy.
Ta gra na płaszczyźnie semantycznej jest z pewnością próbą zbliżenia
do słuchacza i tworzy atmosferę familiarności.
Ostatnia egzemplifikacja w tej grupie przedstawia całą zapowiedź
kolejnego serwisu. Taki komponent pojawia w momencie przekazywania dyżuru. Dochodzi wówczas do krótkiego dialogu pomiędzy
prezenterem ustępującym, a tym, który dyżur przejmuje. Wówczas
ten drugi zapowiada, o czym będzie mowa w następnych serwisach
informacyjnych. Ta, nieco luźniejsza od samego serwisu, forma
komunikacji stwarza przestrzeń do korzystania z gier językowych.
W końcu jest to, podobnie jak w przypadku headów, swego rodzaju
zapowiedź. Prezentowany przykład pokazuje, w jakim stopniu gra
słów może sprzyjać uniknięciu powtórzeń. Kopciuchy na czterech
kołach to inne określenie dla samochodu (ten wyraz pojawia się
w kolejnym zdaniu), a samo użycie wyrazu kopciuchy konotuje
z obecną ostatnio w dyskursie medialnym nazwą pieców starszej
generacji emitujących zanieczyszczenia do środowiska. Samochód
do badania emisji spalin jest nazwany cudem techniki, co wynika
z ukrytej implikatury, bowiem dziennikarz, kontynuując zapowiedź
następnego tematu, używa partykuły też.

GRY JĘZYKOWE W YNIK AJĄCE Z UŻYCIA
ZWIĄZKÓW FR AZEOLOGICZNYCH

Dużą popularnością we współczesnej komunikacji medialnej zmierzającej do intensyfikacji procesu odbioru wypowiedzi, czyli do jej
maksymalnego uatrakcyjnienia, cieszą się także związki frazeologiczne.
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Najprościej rzecz ujmując, są to ustabilizowane w języku polskim
połączenia wyrazów, których znaczenie nie wynika ze znaczenia
użytych słów (SJP PWN). Dlatego też gry polegające na wykorzystaniu związków frazeologicznych rozpatruję w kontekście znaczenia
jednostek leksykalnych:
1. A ten pan zimą będzie mógł już odpoczywać. Andreas Koffler
odw iesz a ka sk na ko ł ek . Austriacki skoczek narciarski
ogłosił, że kończy kar ierę. Zamiast kombinezonu założy
mundur. Będzie teraz policjantem. (…)
2. Przemyska prokuratura umy w a rę c e w spraw i e s ą du
nad Judaszem. Odmaw ia wszczęcia postępowania. Chodzi
o wydarzenia z Wielkiego Piątku, z Pruchnika na Podkarpaciu.
Naw iązując do tradycji z osiemnastego w ieku, ulicami wleczono tam kukłę przy pominającą Żyda, bito
ją kijami a później spalono. Brały w tym udział także dzieci.
3. Kibice kręcą nosem na miejsce finału Ligi Europy. Mecz będzie
w stolicy Azerbejdżanu za niecałe dwa tygodnie. Fani Arsenalu
i Chelsea narz ekają na Baku – że daleko, że niebezpiecznie,
że jest za małe lotnisko i niewiele połączeń z Europą.
4. Polska gospodarka urosła w ocz ach Brukseli. Komisja Europejska podnosi prog nozy naszego wzrostu na najbliższe
dwa lata. (…)
5. To może być zimny pr ysznic dla młodych polskich piłkarzy.
Tak minister sportu Witold Bańka ocenia prz eg rany mecz
z Kolumbią 0:2 w rozpoczętych wczoraj w Polsce mistrzostwach
świata do lat dwudziestu. (…)
6. Jak sp a d a ć , to z w y s oki eg o k oni a . Hubert Hurkacz
zagra w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open
z Novakiem Djokovićem. Marcin Powideł w studiu. Dla 22-latka
z Wrocławia to dobra czy zła wiadomość? (…)
7. (…) posłowie przerzucali się odpowiedzialnością, która partia
bardziej zamiatała pod dy wan kwestię pedofilii w kościele
i nie tylko.
8. (…) PiS mówi o możliwych as ach w rękaw ie, liderzy Koalicji Europejskiej mają w planie konferencje prasowe (…).
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W dwóch pierwszych przykładach mamy do czynienia z udosłownieniem frazeologizmów, które „następuje poprzez umieszczenie ich w kontekście, który uaktualnia znaczenie poszczególnych
składników związku” (Kępa-Figura 2004, s. 95). Nadawca decyduje
się na rozpoczęcie tego typu gry językowej, używając w pierwszym
zdaniu wypowiedzi związku frazeologicznego zawiesić coś na kołku.
W kolejnej części komunikatu tłumaczy jego utrwalone znaczenie
‘przestać się czymś zajmować’ – kończy karierę. Gra jest jednak kontynuowana. Dziennikarz, zamiast powiedzieć wprost, że skoczek
zostanie teraz policjantem, zwraca uwagę na jeden z elementów
stroju sportowego, na kombinezon, co jest ponownym odwołaniem
do użytego frazeologizmu, w którym wykorzystano część wyposażenia
skoczka narciarskiego, mianowicie kask.
Podobnie jest w przykładzie (2), choć nawiązana tu gra słowna wymaga od nadawcy założenia, że odbiorca posiada wysokie
kompetencje językowe a warunki, w których dokonuje się odbiór
treści, sprzyjają analizie i zastanowieniu. Dziennikarz używa bowiem frazeologizmu umywać ręce. Znaczenie tego związku jest
prawdopodobnie znane powszechnie, ale umiejscowienie go w tym
konkretnym kontekście umożliwia niekonwencjonalny odbiór tekstu.
Frazeologizm ten nawiązuje do ‘dawnego żydowskiego zwyczaju umywania rąk, którym pokazywano własną niewinność wobec zabójstwa,
który wiążemy dziś z Piłatem’ (SJP PWN). Według chrześcijańskich
ewangelii Piłat przewodził procesowi Jezusa Chrystusa i zatwierdził
wyrok na niego, po czym umył ręce, obwieszczając tłumowi domagającemu się ukrzyżowania oskarżonego, że nie jest „winny krwi
tego Sprawiedliwego” (Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu,
Mt 22, 7–43). Umiejscawiając wypowiedź w biblijnym kontekście,
widzimy jasne nawiązania. Przemyska prokuratura odmawiająca
wszczęcia postępowania konotuje z postacią Piłata. Cała sprawa
dotyczy kukły przypominającej Żyda, która była wleczona ulicami
miasta, co można łączyć z postacią Jezusa i Drogą Krzyżową. Implikatura płynąca z tej wypowiedzi dziennikarza dotyczy przemyskiej
prokuratury. Z komunikatu usłyszanego w „Wiadomościach Radia
ZET” możemy więc wnioskować, że urzędnicy nie tylko odmawiają
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wszczęcia postępowania, ale za definicją Jerzego Bralczyka „nie
do końca skutecznie pozbywają się odpowiedzialności” (SJP PWN)
z tym związanej.
Mniejszych kompetencji interpretacyjnych wymagają od odbiorcy
związki frazeologiczne zawarte w przykładach (3), (4) i (5). Tu również
mamy do czynienia z udosłownieniem, ale wyłącznie na poziomie
całego związku, a nie poszczególnych leksemów. Bezpośrednio
po wprowadzeniu frazeologizmu pojawia się w wypowiedzi jego
utrwalone znaczenie, umiejscowione w omawianej rzeczywistości.
Kibice kręcą nosem, więc narzekają na miasto, w którym odbędzie
się mecz. Komisja Europejska podnosi prognozy, zatem dziennikarz
wnioskuje, że polska gospodarka urosła w oczach Brukseli, czyli ‘stała się bardziej szanowaną’ (Kłosińska, Sobol, Stankiewicz 2010).
Przegrany mecz z kolei okazał się zimnym prysznicem, ponieważ był
‘wydarzeniem, które ostudziło zapał polskich piłkarzy i pozbawiło
ich złudzeń’ (Kłosińska, Sobol, Stankiewicz 2010).
Zupełnie inaczej jest w kolejnych trzech przykładach (6–8). Ufając,
że odbiorca poprawnie zinterpretuje utrwalone znaczenie związku
frazeologicznego, nadawca nie tłumaczy go dosłownie, nie do końca
wynika ono także z dalszej części wypowiedzi. Jeśli jednak słuchacz
poprawnie odczyta związek jak spadać, to z wysokiego konia jako
zachętę do podjęcia ambitnego zadania mimo ryzyka przegranej,
zrozumie też, że przeciwnik Huberta Hurkacza jest doświadczonym
i utalentowanym zawodnikiem. W tym przypadku sytuacja wyjaśnia
się nieco bardziej dopiero w wypowiedzi kolejnego dziennikarza
(Marcina Powidła), który opowiada o osiągnięciach rywali i szansach
na wygraną.
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GRY KONTEKSTOWE ODWOŁUJĄCE
SIĘ DO INNYCH TEKSTÓW

Wspólnota wiedzy językowej i pozajęzykowej nadawcy i odbiorcy
jest niezbędna do zaistnienia kolejnej, ostatniej już wyodrębnionej
przeze mnie grupy gier słownych. Ich pojawienie się w komunikacie
ma związek między innymi z utrwaleniem istniejących w społeczeństwie skryptów kulturowych, czyli opisów charakteryzujących
sposoby zachowań członków danej kultury. Te z kolei mogą wynikać
z różnego rodzaju tekstów kultury. Danuta Kępa-Figura nazywa ten
rodzaj gier słownych grami intertekstualnymi, „zainicjowanymi
umieszczeniem tekstu w kontekście innego tekstu” (Kępa-Figura
2018, s. 371).
1. W zimną majówkę Polac y się nudzą. Zostawili po sobie
w hotelach niezły bałagan.
2. (…) Morze alkoholu, głośne imprezy a nawet telewizor wyrzucony przez okno – na takie rzeczy skarżyli się hotelarze. C óż,
w cz asie desz czu najw y raźniej nie tylko dzieci się
nudz ą . (…)
3. Z a mundurem spor towc y sznurem. Po tym, jak mistrz
świata w skokach narciarskich ogłosił, że zostanie policjantem,
sprawdzamy, kto jeszcze.
4. S amo chó d p o star sz e j p ani , która j eź d z i ł a t y l ko
do kościoła – nawet 80 procent aut sprowadzanych do Polski
może mieć cofnięty licznik – alarmują specjaliści.
5. Czy Daw id w ygra z Goliatem? Nasz młodziutki tenisista
Hubert Hurkacz zmierzy się Novakiem Djokovićem w turnieju
French Open.
W przykładzie (1) mamy do czynienia z parafrazą tekstu piosenki
Kabaretu Starszych Panów. Oryginalny tekst stworzony przez Jeremiego Przyborę brzmiał: „w czasie deszczu dzieci się nudzą”. Ta fraza
utworu, silnie zakorzeniona w polskiej kulturze masowej, weszła
do dyskursu publicznego na stałe, czego dowodzi między innymi
właśnie wykorzystywanie jej przez dziennikarzy informacyjnych.
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W tym przypadku dokonano podwójnej modyfikacji – intertekstualnej
i konwersacyjnej. Po pierwsze, autor komunikatu radiowego na własne potrzeby zamienił deszczową aurę na zimną majówkę. Po drugie,
bohaterami wypowiedzi nie są już wyłącznie dzieci, a wszyscy mieszkańcy Polski. Warto również zwrócić uwagę na to, co za pomocą
tej modyfikacji nadawca implikuje. W kontekście dalszej części
wypowiedzi (dotyczącej bałaganu), możemy stwierdzić złamanie
jednej z reguł konwersacyjnych Paula Grice’a. Wynikające z tego
znaczenie można opisać następująco: Polacy są dziecinni, ponieważ
z powodu złej pogody w czasie dni wolnych nudzili się i zostawili
po sobie bałagan. Przykład (2) to informacja, która została zapowiedziana w headzie z przykładu (1). Mamy tu do czynienia z prostą
modyfikacją polegającą na rozbudowie oryginalnej frazy, wtrąceniu
najwyraźniej nie tylko. Jednak w kontekście całego tekstu, jakim
jest serwis informacyjny, możemy ten przykład rozpatrywać także
na płaszczyźnie koherencji. Gra słowna rozpoczęta na etapie headów
kontynuowana jest także już w samej informacji.
Podobnego rodzaju modyfikacja widoczna jest w exemplum (3).
Powszechnie znane jest powiedzenie za mundurem panny sznurem,
którego powstanie Henryk Markiewicz i Andrzej Romanowski
przypisują filaretom obecnym na maskaradzie w Wilnie w marcu
1822, wyszydzającym niektóre damy polskie bawiące się z oficerami
gwardii rosyjskiej (por. Markiewicz, Romanowski 1990). Nadawca
modyfikuje powiedzenie, umiejscawiając je w nowym kontekście
dotyczącym pewnej tendencji przejawiającej się wstępowaniem
sportowców kończących karierę do służb mundurowych.
Egzemplifikacja (4) to użycie skryptu kulturowego dotyczącego
niedzielnych kierowców. Takie określenie powinno się kojarzyć z bardzo niewielką eksploatacją samochodu – starsza pani używała go tylko
w celu dotarcia do kościoła (w domyśle raz w tygodniu, w niedzielę).
Samochód po starszej pani, która jeździła tylko do może konotować
także z hasłem reklamowym, zachętą do kupienia, zachwalaniem
produktów. Jest to jeszcze bardziej widoczne w kontekście dalszej
części wypowiedzi, w której dowiadujemy się, że mowa jest o autach
sprowadzanych zza granicy w celu sprzedania ich w Polsce.
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W ostatnim przykładzie z tej grupy nadawca, ryzykując niezrozumienie, zdecydował się na wykorzystanie w headzie modyfikacji
mało popularnej konstrukcji walka Dawida z Goliatem, odwołującej się do symboliki biblijnej. Młody Dawid pokonał olbrzymiego
wzrostu Filistyna kamieniem wypuszczonym z procy. Dziennikarz,
inicjuje grę słowną, umiejscawiając sformułowanie w nowym kontekście i podając w wątpliwość to, czy młodemu tenisiście uda się
powtórzyć heroiczny czyn Dawida. Realizacją gry jest podobieństwo
pomiędzy wiekiem sportowca i postaci biblijnej w stosunku do ich
przeciwników, a także przewaga sił. Tego jednak słuchacz nie dowiaduje się z samego komunikatu. Odbiorca, aby poprawnie odczytać
intencję dziennikarza, musi, jak się okazuje, wykazać się znajomością zarówno symboliki biblijnej, jak i szczegółami ze świata sportu.
Gra rozgrywająca się na płaszczyźnie intertekstualnej wymaga więc
od nadawcy przyjęcia za pewnik, że odbiorca wykaże się wysokimi
kompetencjami, prawidłowo odczyta jego zamiary, zna kontekst
i umie go powiązać z omawianymi wydarzeniami.

WNIOSKI

Gry językowe są bardzo chętnie wykorzystywane w budowaniu przekazów medialnych, jakimi są radiowe serwisy informacyjne. Nadawcy
sięgają po rozmaite typy gier – od gramatycznych (fonetyczne, słowotwórcze i składniowe), przez semantyczne (odwołujące się do relacji
w polu znaczeniowym), po frazeologiczne (udosłownienie, gra między
utrwalonym a dosłownym znaczeniem), intertekstualne (odwołujące
się do innych tekstów kultury) i konwersacyjne (łamiące zasady konwersacyjne) (por. Kępa-Figura 2018). Z badanego materiału wynika,
że najczęściej występują one w headach, czyli elementach mających
za zadanie zareklamowanie serwisu informacyjnego, przekazaniu
najciekawszych lub najistotniejszych wątków w sposób, który zachęci
słuchacza do pozostania przy radioodbiorniku. Co ważne, ocena gry
językowej w izolacji jest niemożliwa. Do pełnej interpretacji aktu
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mowy konieczna jest znajomość kontekstu. Kolejnym niezbędnym
elementem zaistnienia gry językowej jest celowość – ta założona
przez nadawcę i ta przyjęta przez odbiorcę.
Niezależnie od swojej struktury gry językowe pełnią podobne
funkcje. Służą:
• uatrakcyjnieniu komunikatu: zatrzymaniu i skupieniu uwagi
słuchacza, uaktywnieniu i intensyfikacji procesów myślowych
odbiorcy, wywołaniu u niego zaangażowania;
• utrzymaniu koherencji i kohezji tekstu na poziomie:
» poszczególnych komponentów serwisu informacyjnego,
» całego serwisu informacyjnego,
» poszczególnych elementów ramówki;
• intensyfikacji funkcji fatycznej, czyli podtrzymaniu kontaktu
z odbiorcą, za pomocą zaskakującej formy lub niespodziewanego znaczenia komunikatu;
• sprawieniu przyjemności odbiorcy: rozbawieniu go lub umożliwieniu uczestniczenia w intelektualnej grze;
• budowaniu wizerunku nadawcy jako inteligentnego;
• budowaniu emocjonalnej i inteligentnej więzi nadawcy z odbiorcą poprzez uczestnictwo we wspólnocie kultury, świata
i języka;
• potęgowaniu siły perswazyjnej komunikatu.
W świetle analizowanego materiału, czyli wybranych przeze mnie
serwisów informacyjnych Radia ZET oraz dotychczasowych badań,
widoczna jest też opisana przez Danutę Kępę-Figurę utrzymująca
się tendencja do korzystania z gier językowych. To z kolei dowodzi
trwającego wciąż procesu zmiany modelu komunikacji medialnej,
polegającego na oddalaniu się od kanonicznego wzorca informowania,
na rzecz bezpośredniości i familiarności komunikatu oraz potocyzacji języka mediów. Pozwala to nadawcom na pozorną interakcję
ze swoim odbiorcą. Pozorną, ale wystarczającą, by przełożyła się ona
na sukces komercyjny, a niekiedy nawet perswazyjny.

206

Pod wpływem ekspansji technologii

BIBLIOGR AFIA

Burska K., Cieśla B. (2014), Kreatywność językowa w przestrzeni
medialnej, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Dubisz S. (2004), Uniwersalny słownik języka polskiego, Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN.
Kaszewski K. (2018), Media o sobie. Językowe elementy
autopromocyjne w przekazach informacyjnych prasy, radia
i telewizji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.
Kępa-Figura D. (2004), Gry językowe w komunikacji radiowej,
[w:] R. Dybalska, D. Kępa-Figura, P. Nowak (red.), Przemoc
w języku mediów. Analiza semantyczna i pragmatyczna
audycji radiowych (75–107), Lublin: Wydawnictwo
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Kępa-Figura D. (2009), Gry językowe we współczesnej komunikacji
medialnej – semantyczna i pragmatyczna analiza języka
mediów, Prace Językoznawcze, 11, 95–113.
Kępa-Figura D. (2014), Gry językowe w telewizyjnym serwisie
informacyjnym, Registre jazyka a jazykovedy (II), 147–155.
Kępa-Figura D. (2018), Gry językowe w polskich telewizyjnych
serwisach informacyjnych jako przejaw fatyczności
i sprawczości współczesnej komunikacji medialnej, Media
Linguistics, 5 (3), 366–379.
Kłosińska A., Sobol E., Stankiewicz A. (2010), Słownik
frazeologiczny PWN, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
PWN.
Kurdupski M. (2019), Radio ZET i Trójka z największymi
spadkami, RMF FM liderem słuchalności,
www.wirtualnemedia.pl/artykul/radio-wyniki-sluchalnoscimarzec-maj-2019-rmf-fm-liderem (dostęp: 3.09.2020).
Markiewicz H., Romanowski A. (1990), Skrzydlate słowa,
Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Sebastian Misiuk – Gry językowe w radiowych serwisach informacyjnych…

207

Nowak P., Tokarski R. (2007), Medialna wizja świata
a kreatywność językowa, [w:] P. Nowak, R. Tokarski (red.),
Kreowanie światów w języku mediów (9–35), Lublin:
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Pałuszyńska E. (2006), Nagłówki w „Gazecie Wyborczej”:
ekspresywna leksyka, frazematyka, metaforyka, Łódź: Piktor.
Pisarek W. (1967), Poznać prasę po nagłówkach!: nagłówek
w wypowiedzi prasowej w oświetleniu lingwistycznym,
Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW „Prasa”.
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu (2012), Poznań:
Pallottinum.
SJP PWN – Słownik języka polskiego PWN, hasło: burza, https://
sjp.pwn.pl/slowniki/Burza.html, hasło: związek frazeologiczny,
https://sjp.pwn.pl/sjp/zwiazek-frazeologiczny;2547606.html,
hasło: umywać ręce, https://sjp.pwn.pl/ciekawostki/haslo/
Umywac-rece;5391686.html (dostęp: 29.03.2020).
Żydek-Bednarczuk U. (2005), Wprowadzenie do lingwistycznej
analizy tekstu, Kraków: Universitas.

209

Monika Wawer

PROGRAMOWANIE W TELEWIZJI
LINEARNEJ I NIELINEARNEJ.
JAK ZMIENIA SIĘ ROLA RAMÓWKI?
STRESZCZENIE

Autorka bada zjawisko transformacji paradygmatu telewizji w kontekście
zmian w programowaniu. Bazując na znanych koncepcjach teoretycznych
dotyczących zarządzania ramówkami telewizyjnymi (Ihlebæk, Van den
Bulck, Bruun) proponuje własny model teoretyczny. W artykule stosuje
go w badaniach nad zmianami w programowaniu u największych polskich
nadawców. Wyniki analiz wskazują na silne przywiązanie zarządzających
polskimi mediami do tradycyjnej linearnej ramówki, która wciąż stanowi
główny punkt odniesienia w produkcji i dystrybucji kontentu.
Słowa kluczowe: telewizja linearna, telewizja nielinearna, VOD, programowanie, ramówka
SUMMARY

Programming in Linear and Non-linear Television.
How is the Role of Schedule Changing?
The article examines the transformation of the television paradigm in the
context of changes in programming. Based on the popular theoretical
concepts of television programming (Ihlebæk, Van den Bulck, Bruun),
the author proposes a new theoretical model. It is used in the article
to analyse the changes in programming of the most significant Polish
broadcasters. The results of the analyses show a strong attachment of Polish
media broadcasters to the traditional linear programming, which is still
the main point of reference in the production and distribution of content.
Keywords: linear television, non-linear television, programming, VOD,
OTT, scheduling, planning, windowing
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d co najmniej dwóch dekad badacze piszą o transformacji
telewizji, która między innymi zmienia zależności pomiędzy
nadawcami a odbiorcami. Z roku na rok władza sterników
mediów i gatekeeperów nad widownią słabnie. Układ ramówek coraz
rzadziej wyznacza rytm dnia i wpływa na przyzwyczajenia odbiorców,
którzy sami wolą wybierać, co, kiedy, gdzie i na jakim urządzeniu
obejrzą. Nowe kanały dystrybucji pozwalają widzom unikać niechcianych i rozpraszających bloków reklam i autopromocji. Model,
w którym telewizja sprzedaje pozyskaną widownię reklamodawcom,
może w najbliższej dekadzie odejść do przeszłości. Przyszłość należy
do medium, które czerpie zyski z dystrybucji atrakcyjnego kontentu
na wielu platformach i kanałach, pomysłowo angażuje odbiorców,
jest obecne w wielu społecznych przestrzeniach. (Askwith 2007).
Badacze określają tę nową telewizję jako „postlinearną”, „posttrans
misyjną” (post-linear, post-broadcast, Spigel, Olsson 2004; Katz 2009;
Turner, Tay 2009), jako „hipertelewizję” (hypertelevision, Scolari
2009). Stawiają podstawowe pytania o desygnat pojęcia „telewizji”
(Lotz 2014). Czy określa ono przede wszystkim zjawisko ustrukturowanego czasowo tekstualnego flow wytwarzanego przez nadawców
dla odbiorców, czy także katalog tytułów dostępny dla widzów wybranej platformy? Czy, mówiąc inaczej, wyróżnikiem telewizji jest
jej unikatowa forma dystrybucji polegająca na transmisji strumienia
obrazów i dźwięków od nadawcy do odbiorcy? Czy też uznamy,
że Netflix, agregator zakupionych i wyprodukowanych programów,
wciąż pozostaje telewizją?
Spójrzmy na kwestię z perspektywy organizacji medialnych.
W tradycyjnej telewizji możemy zidentyfikować kilka podstawowych
procesów:
• Programowanie i budżetowanie (oparte na danych z badań
audytorium)
• Zamawianie kontentu (produkowanie lub kupowanie)
• Planowanie emisji polegające na układaniu s e z on ow yc h
i potem dziennych ramówek
• Marketing, promocję programów
• Sprzedawanie czasu reklamowego.
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W „telewizji” należącej do świata OTT (Over-the-top media)
procesy te będą się istotnie różnić w punkcie dotyczącym planowania. Platformy VOD wymagają innego myślenia o premierach
programowych, nie w ramie sezonowej, ale codziennej. Duńscy
nadawcy nazwali tę strategię „Play 365” (Brunn 2020a). Tylko ciągłe
dostarczanie nowości i umiejętne zarządzanie dostępnością „starego”
kontentu sprawia, że subskrybenci pozostają przy danej platformie
na dłużej.
Opisana zmiana ma istotne konsekwencje dla tych nadawców,
którzy zarządzają zarówno tradycyjnymi kanałami telewizji, jak
i platformami VOD. Prowadzi do nieuchronnego pytania, jak programować kontent dla tych obu obszarów rządzących się innymi
prawami, aby uzyskać przewagę konkurencyjną. Specjalnie podkreślam to określenie „przewaga konkurencyjna”, a nie piszę o „wysokich przychodach”, ponieważ współczesne organizacje medialne,
działając w dynamicznym i zmiennym środowisku, mają na uwadze
cele bardziej długofalowe niż bieżąca monetyzacja kontentu. Gdyby
wziąć bowiem pod uwagę tylko kryterium ekonomiczne, wciąż niekwestionowanym źródłem przychodu pozostają wpływy z reklam
emitowanych w tradycyjnej telewizji.
W dalszej części artykułu chcę się zatem skupić na tym jednym
tylko procesie programowania i powiązanym z nim planowania ramówek w grupach medialnych zarządzającym portfolio dla kanałów
telewizyjnych i serwisów VOD. Ten newralgiczny dla nadawców
obszar zwrócił już uwagę grupy badaczy, którzy odmiennie stawiają
akcenty, rozważając rolę programowania w telewizji przyszłości.
Z jednej strony wskazują, jak istotnym punktem odniesienia w dystrybuowaniu kontentu jest ramówka (Ihlebæk, Syvertsen, Ytreberg
2014; Van den Bulck, Enli 2014), z drugiej strony kreślą wizję tzw.
„transprogrammingu”, który stanie się nadrzędnym procesem planowania i niejako wchłonie układanie ramówek linearnej telewizji
(Bruun 2020a). Ten przegląd literatury przedmiotu stworzy użyteczne
ramy do badania programowania w organizacjach telewizyjnych
dystrybuujących kontent linearnie i nielinearnie. Wybrane koncepcje
będą pełnić w tym artykule funkcję pomocniczą w budowie modelu
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teoretycznego, który z kolei pozwoli na przyporządkowanie strategii
ramówkowych polskich nadawców. W tym celu analizie zostaną
poddane dokumenty spółek, doniesienia prasowe oraz konferencje
ramówkowe trzech największych grup telewizyjnych w Polsce: TVP,
Polsatu i TVN Discovery.
Zanim jednak czytelnik pozna szerzej wspomniane koncepcje,
będzie miał okazję spojrzeć na telewizyjną ramówkę w perspektywie
historycznej, aby lepiej uchwycić jej fundamentalne znaczenie dla
tradycyjnej linearnej telewizji.

PLANOWANIE R AMÓWEK
W UJĘCIU HISTORYCZNYM

W latach 70. Raymond Williams nazwał telewizję strumieniem obrazów i dźwięków (flow) i w tym dostrzegł specyficzne właściwości
przekazu telewizyjnego, które skłaniają widzów do płynnego śledzenia
kolejnych elementów programu. Odpowiednio zaplanowana przez
nadawców ramówka miała skłaniać odbiorców do płynnego przechodzenia od pasma dziennego (daytime), do pory popołudniowej
(acces prime time) i wieczornej największej oglądalności (prime time)
(Williams 2003). W latach 80. John Ellis brytyjski producent telewizyjny zauważył, że strukturę przekazu telewizyjnego określa raczej
segmentacja i seryjność niż strumień. Opisał małe, powtarzające
się jednostki obrazów i dźwięków, nieprzekraczające pięciu minut
(Ellis 1997, s. 112).
Niezależnie od tego, czy na telewizyjną transmisję spojrzymy
jak na flow, czy jak na następujące po sobie segmenty, zauważymy
także dziś, że wszystkie te elementy spaja narracja, która stanowi
rodzaj metakomunikacji skierowanej do odbiorców. Głos lektora
stale przypomina o tym, co było przed chwilą i co będzie za chwilę,
a co w dalszej części programu. Na ramówkę składają się zatem nie
tylko poszczególne programy, ale całość wypełniona blokami reklam,
autopromocji, zapowiedziami i podsumowaniami telewizyjnej treści.
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Nadawcy poświęcają wiele uwagi, aby skłonić odbiorców do pozostania przy wybranym flow kanału telewizyjnego. Na podstawie
szczegółowych analiz oglądalności kreują lub zamawiają programy,
które ich zdaniem mają potencjał do przyciągnięcia zdefiniowanej
widowni, a później starają się umieścić ten kontent we właściwych
tzw. slotach.
Dyrektorzy programowi wykorzystują wiele taktyk, których celem
jest zatrzymanie widza przy danym kanale telewizyjnym:
• hammocking – umieszczanie mniej oglądanego programu
między dwoma cieszącymi się popularnością,
• lead-in programming – umieszczanie świetnie oglądanego
programu na początku prime-time,
• counterprogramming – oferowanie w poszczególnych slotach
odmiennych gatunków niż konkurencja.
Jednak wymienione narzędzia nadawcy stosują dopiero od lat
90., kiedy nasiliła się rywalizacja między telewizyjnymi stacjami.
Wtedy też planowanie ramówek stało się ważnym elementem walki
z konkurencją.
Tabela 1. Rola programowania ramówek w poszczególnych fazach telewizji

Okres

Faza telewizji

Rola programowania ramówek

Do lat 90. XX wieku

Monopol telewizji publicznej.

Programowanie ramówek
miało ograniczone znaczenie.

Od lat 90. XX wieku

Rywalizacja pomiędzy stacjami
telewizji publicznej i komercyjnej.

Programowanie ramówek
decydowało o pozyskaniu
widowni i reklamodawców.

Początek XXI wieku

Gwałtowny wzrost kanałów
telewizyjnych – rywalizacja
pomiędzy konkurencyjnymi
podmiotami i w obrębie grup
telewizyjnych (kanibalizacja).
Widzowie mogą selekcjonować
i personalizować kontent
na platformach VOD.

Wciąż najważniejsza pozostaje
ramówka głównego kanału
grupy; pozostałe kanały
i platformy są programowane
w drugiej kolejności.
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Okres

Faza telewizji

Rola programowania ramówek

Lata 20. XXI wieku

Stałe odchodzenie widzów
od oglądania tradycyjnej,
linearnej telewizji. Coraz większa
popularność serwisów OTT.

Coraz większą rolę obok
planowania ramówek
(scheduling, planning)
odgrywa tzw. windowing,
czyli zarządzanie kontentem
pomiędzy najważniejszymi
miejscami dystrybucji: platformami
VOD, kanałami naziemnymi,
kanałami kablowo-satelitarnymi,
serwisami społecznościowymi.
Premiery programów trafiają
równie często na platformy SVOD
jak na główny kanał grupy.

Źródło: opracowanie własne.

W pierwszej fazie monopolu telewizji publicznej liczyło się jedynie
dostosowanie ramówki do oczekiwań widzów. Stacje telewizyjne
nie konkurowały ze sobą w walce o audytorium, ponieważ miały
jednego właściciela.
Sytuacja zmieniła się w latach 90., kiedy odbiorcy mogli wybierać programy nie tylko w telewizji naziemnej, ale także nadawanej
w technologii kablowo-satelitarnej. Pejzaż medialny charakteryzowała
mnogość kanałów i coraz większa fragmentacja widowni. Kluczowe
zadanie programatorów polegało na zarządzaniu portfolio tak, aby
jasno zdefiniować DNA każdego kanału wewnątrz grupy. Dzięki
temu widownia mogła dokonać wyboru i pozostać lojalną wobec
poszczególnych brandów (Van den Bulck, Enli 2014; Van den Bulck,
Tambuyzer, Simons 2014). Ważnym elementem służącym kreacji
tożsamości kanału i lojalności widowni było planowanie ramówki,
umieszczanie poszczególnych programów w rygorze czasowej struktury, rozumianej wertykalnie (planowanie ramówki dziennej) oraz
horyzontalnie (planowanie ramówki tygodniowej lub miesięcznej)
(Casetti, Odin 1990; Ellis 2000a). To miejsce na linii czasu dyktowała
też przynależność programu do określonego gatunku (np. w day time,
acces prime time, prime time) (Vane, Gross 1994).
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Znakiem rozpoznawczym trzeciej fazy była „nadprodukcja” treści video i kanałów dystrybucji (proliferation). Odnotowano wzrost
ilości kontentu telewizyjnego i zwiększenie liczby małych, niszowych
kanałów, multimedialnych platform. Popularna stała się technologia
DVRs, pozwalająca widzom nagrywać programy i personalizować
wybór. Problemem nadawców stawało się zjawisko „kanibalizacji” –
poszczególne kanały należące do jednej organizacji zaczęły odbierać
sobie widzów. Jednocześnie nieprzemyślane dystrybuowanie tych
samych treści powtórkowych rozmywało DNA poszczególnych
brandów. W dyskursie nadawców i twórców telewizja linearna była
przeciwstawiana nielinearnej.
Tabela 2. Porównanie telewizji linearnej i nielinearnej

Telewizja linearna
Miejsce oglądania

Telewizja nielinearna

widz korzysta z odbiornika, często widz ma do dyspozycji
centralnie usytuowanego w pokoju różnorodne urządzenia
do oglądania programów

Dostępność programów dostęp do kontentu jest
narzucony przez ramy czasowe,
kontent jest dopasowany
do czasu emisji, kolejność
programów odzwierciedla
codzienne życie widowni

dystrybucja jest przestrzenna a nie
czasowa i odbywa się poprzez bazy
danych dostępne na platformach,
dostęp do kontentu
ma charakter on-demand

Charakter kontentu

jest zestandaryzowany
(zaprojektowany pod kątem
masowej widowni)

jest różnorodny, także
skierowany do niszowego
odbiorcy (teoria long tail)

Charakter komunikacji

komunikacja jest jednokierunkowa, odbiorcy sami aktywnie komponują
odbiorcy „są skazani” na kolejność swoje menu telewizyjne
emitowanych programów

Odbiorcy

traktowani jako „grupa
docelowa”, jako widownia
sprzedawana reklamodawcom

postrzegni jako subskrybenci,
ze skrojoną indywidualne
ofertą, w modelu D2C

Źródło: przygotowane na podstawie (Brunn 2020b; Wawer 2020).

Wydaje się, że rok 2019 wyznaczył nową cezurę i dziś możemy
mówić o kolejnej fazie charakteryzującej się synergią telewizji linearnej
i nielineranej. Ponad standardowymi procesami planowania ramówek, określanych jako horyzontalne lub wertykalne a odnoszących
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się do linii czasu, pojawia się koncepcja dystrybucyjnych okien.
Mówiąc językiem nadawców, ważniejszy od schedulingu i planningu
staje się windowing1, który obejmuje planowanie kontentu nie tylko
na potrzeby linearnych kanałów, ale także platform VOD. Dwa paradygmaty telewizji: linearny i nielinearny tworzą nowy – cyfrowy
(Bruun 2020b), modele dystrybuowania i oglądania telewizji dopełniają
się. Widzowie oglądają programy w rozmaitych miejscach i na rozmaitych urządzeniach. Charakterystykę dystrybucji telewizyjnego
tekstu można opisać jako strukturyzującą czas i odzwierciedlającą
rutynę dnia codziennego a jednocześnie oferującą kontent w bazach
danych „na życzenie”.

PROGR AMOWANIE W TELEWIZJI
PR ZYSZŁOŚCI – TR ZY KONCEPCJE

Trudno w istocie wyobrazić sobie sytuację, w której planowanie ramówek przestanie być dominującą ramą strukturyzującą telewizję (Lotz
2014, s. 129). Badacze ostrożnie prognozują takie kierunki rozwoju,
w których zabrakłoby dwóch najważniejszych dla linearnej telewizji
procesów: schedulingu i planningu. Poniżej omówię trzy podejścia,
których autorzy w odmienny sposób stawiają akcenty, kreśląc wizje
programowania.
Badania Karoline A. Ihlebæk, Trine Syvertsen i Espen Ytreberg
zostały przeprowadzone w Norwegii, gdzie wciąż istotną rolę odgrywa
telewizja publiczna (NRK1 ma udziały na poziomie 30% widzów)2.
Widownia dzieli się na lojalnych i starszych odbiorców stacji NRK
i rozdrobnionych widzów zorientowanych bardziej na program niż
na kanał. (Ihlebæk, Syvertsen, Ytreberg 2014). Warto podkreślić,
1

2

Programowanie w nowoczesnej telewizji odbywa się poprzez trzy procesy:
windowing (ustalanie „okna” dla dystrybucji kontentu w określonym kanale lub
serwisie VOD), planning (planowanie horyzontalne ramówek kanałów telewizyjnych), scheduling (planowanie dzienne ramówek kanałów telewizyjnych).
https://www.statista.com/statistics/625792/audience-market-share-of-thenorwegian-tv-station-nrk1/. Target 10–79 (dostęp: 15.04.2021).
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że bloki reklamowe w norweskiej telewizji publicznej nie przerywają programów, a w stacjach komercyjnych są bardzo ograniczone,
widzowie nie poszukują zatem sposobności do unikania reklam,
które zapewniają platformy SVOD. Chociaż badaczki przeprowadziły wywiady z nadawcami wiodących grup medialnych prawie
10 lat temu, wiele wniosków wydaje się aktualnych także dzisiaj.
Przede wszystkich najważniejszą osią odniesienia dla programowania pozostaje ramówka najważniejszego kanału grupy. Zyskuje
jednak dodatkowe funkcje: kreuje połączenia, skrzyżowania z innymi
ścieżkami dystrybucji kontentu grupy medialnej. Te junctions, jak
nazywają je autorki, odpowiadają za przepływ audytorium pomiędzy
pozostałymi kanałami grupy i serwisami OTT. Dzięki umiejętnemu
zaplanowaniu „skrzyżowań dystrybucyjnych” nadawcy zmniejszają
zjawisko „kanibalizacji”, czyli rywalizacji o widownię pomiędzy
kanałami jednej organizacji telewizyjnej. Planują wędrówki widzów,
przewidują, w którym momencie porzucą oni określony kanał telewizyjny i będą szukać innego programu. Nadawcy starają się o to, żeby
widzowie znaleźli go w uniwersum tej samej organizacji medialnej.
Twórcy telewizji tworzą zatem liczne odniesienia, nawiązania, mnożą
wskazówki dla widzów. Cel jest jeden: widownia ma pozostać lojalna,
przyciągana atrakcyjnym i spójnym portfolio kanałów i platform
(Ihlebæk, Syvertsen, Ytreberg 2014). Konkludując, autorki przekonują,
że w telewizji przyszłości:
• Flow będzie wciąż ważny, a zatem wertykalne i horyzontalne
planowanie ramówek będzie nadal podążać za zwyczajami
widowni.
• Większego znaczenia nabierze kreowanie junctions – połączeń,
skrzyżowań dystrybucyjnych pomiędzy kanałami i platformami
grup medialnych. Tę taktykę dotyczącą audytorium dobrze
oddaje slogan NRK „keeping them and moving them”.
• Kluczową strategią nadawców stanie się budowanie czytelnego
dla widzów uniwersum grupy, którego wyrazem jest marka
łącząca portfolio kanałów i programów. Ten brand powinien
się odwoływać do wartości, postaw, kompetencji.
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O znaczeniu kreowania i komunikowania tożsamości marki pisze
także Hilde Van den Bulck badająca telewizję flamandzką (Van den
Bulck, Tambuyzer, Simons 2014). Jej zdaniem, dla nadawców równie ważne stają się dwa narzędzia: planowanie ramówek i staranne
projektowanie bloków pomiędzy programami. Autorka wymienia
w tym miejscu autopromocyjne wsady, zapowiedzi kolejnych programów, podsumowanie poprzednich. Nazywa je spoiwem ramówki,
wywołującym wrażenie ciągłości całego przekazu, kluczowym dla
wytwarzania flow i komunikowania tożsamości marki.
Autorka polemizuje z popularną opinię (Mittel 2011), że widzowie
coraz częściej wybierają raczej programy, a nie kanały telewizyjne,
co mogłoby wskazywać na schyłek telewizji linearnej (Van den Bulck,
Tambuyzer, Simons 2014). Badaczka dochodzi do odmiennych
wniosków, opierając się na analizie lojalności widowni jednej z flamandzkich stacji – één. Opisuje sytuację, w której wiele popularnych
programów zostało przeniesionych z één do innego kanału (grupy
VIER). Widzowie nie podążyli jednak za nimi, tylko pozostali przy
pierwotnie wybranej stacji (Van den Bulck, Tambuyzer, Simons
2014). Zdaniem Van den Bulck sukces één wynikał z przemyślanej
strategii: konsekwentnego budowania tożsamości marki, tworzenia
spójnej ramówki z jasno zdefiniowanymi slotami oraz konsekwentnego stosowania bloków autopromocji, zapowiedzi i podsumowań
programów.
Badaczka konkluduje, że także w telewizji przyszłości rola ramówki się nie zmieni i pozostanie kluczowa. Najważniejszym celem
strategicznym nadawców będzie wykreowanie wyrazistych brandów
poszczególnych kanałów, które przyciągną lojalnych widzów. W tym
procesie telewizja linearna będzie odgrywać kluczową rolę ze względu
na swoją istotną cechę, którą jest „transmitowanie rzeczywistości
na żywo”; nie w wymiarze technologicznym, ale raczej komunikacyjnym, czego dobrym przykładem jest retoryka prezenterów, zwracających się wprost do widzów i powtarzających: „teraz”, „tutaj”. Jej
zdaniem, trudno zastąpić tę funkcję tradycyjnej telewizji. Cyfryzacja
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dostarcza jedynie nowego, szerszego wymiaru oglądania w postaci tzw.
drugiego ekranu, na którym widz może oglądać „dodatkowe” treści,
a tym samym intensywniej czerpać z oferty telewizyjnego uniwersum.
Największe zmiany w procesie programowania prognozuje duńska badaczka Hanne Bruun, która zapewne podpisałaby się pod
stwierdzeniem cytowanym na początku rozdziału, że planowanie
ramówek przestanie być dominującą ramą strukturyzującą telewizję (Bruun 2020a). Zdaniem autorki możemy obecnie obserwować
transformację planowania ramówki w tzw. trans-programming, który
pozwala na osiągnięcie synergii między linearną i nielinearną telewizją. Najważniejsze dla zarządzania spółką telewizyjną staje się zatem
programowanie kontentu z uwzględnieniem wszystkich kierunków
dystrybucji. Wiąże się tym staranne i przemyślane wybieranie programów już na etapie produkcji, aby pozyskać i utrzymać widzów
telewizyjnego flow i subskrybentów VOD. Wzrasta w związku z tym
rola wewnętrznych ośrodków badania widowni gromadzących
i analizujących dane marketingowe dotyczące widzów i subskrybentów. Istotnym problemem, który między innymi muszą rozwiązać
transprogramerzy, są wahania przychodu z platform streamingowych,
wynikające ze stałej utraty subskrybentów. Śledzenie wskaźnika zwanego churn wskazuje na niski poziom lojalności klientów, których
przyciąga do platform wyłącznie unikatowy i premierowy kontent.
Brak nowych propozycji skutkuje szybkim odpływem odbiorców.
Pytanie zatem brzmi, czy telewizyjne organizacje stać na kosztowną
strategię programową, nazwaną przez szefowów duńskiej stacji TV2
„Play365”, polegającą na oferowaniu subskrybentom codziennie premierowego kontentu. Dotychczas tradycyjna telewizja przygotowywała
premiery dwa razy do roku, w Polsce o nowościach informowano
podczas konferencji ramówkowych odbywających się na wiosnę lub
w jesieni. Poza miesiącami premier w ramówce widz mógł oglądać
głównie powtórki programów.
To właśnie transprogramowanie ma pogodzić interesy widzów
i subskrybentów.
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Nadawcy jak najwcześniej muszą rozstrzygnąć nie tylko jakie
programy zamówić i wyprodukować, ale gdzie umieścić kontent.
Istotnym punktem odniesienia przy podejmowaniu tych decyzji
są dane przygotowane przez marketing. Strategia Play 365 opiera
się na trzech filarach: programowaniu, zamawianiu (produkowaniu)
kontentu i marketingu (scheduling, commissioning, marketing) (Bruun
2020a, s. 9). Konsekwencją tego nowego myślenia o synergii telewizji linearnej i nielinernej są zmiany w strukturach organizacyjnych
spółek: w duńskiej TV2 dawny szef ramówki objął nową rolę i zyskał
szerszą odpowiedzialność za programowanie zarówno dla kanałów
linearnych jak i dla serwisów OTT.
Ten przegląd wybranych pozycji z literatury przedmiotu pozwala
na dostrzeżenie dwóch modeli programowania telewizji. W pierwszej
propozycji największe znaczenie ma układanie ramówki głównego
kanału telewizji. Wszystkie premiery przeznaczone są na tę najważniejszą antenę, chociaż subskrybenci mogą oglądać poszczególne odcinki
seriali nieco wcześniej niż widzowie linearnej telewizji. Powtórkowy
kontent jest dystrybuowany w VOD i kanałach tematycznych, które
mają swoją własną produkcję na niewielką skalę. Ramówka głównego
kanału jest osią, punktem wyjścia w programowaniu kontentu dla
pozostałych kanałów dystrybucji.
Rysunek 1. Model programowania nr 1

Źródło: opracowanie własne.
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W drugim modelu proces programowania jest scentralizowany
dla telewizji linearnej i nielinearnej i odbywa się w trzech kolejnych
fazach:
• windowing (określanie tzw. okien dystrybucji dla premierowego kontentu)
• planning (planowanie ramówki tygodniowej lub miesięcznej
oraz ramówek VOD)
• scheduling (planowanie ramówki dziennej).
Rysunek 2. Model programowania nr 2

Źródło: opracowanie własne.

Ten tzw. transprogramming wynika z innej strategii zarządzania
kontentem. Platformy VOD stają się równie ważnym obszarem
dystrybucji premierowych programów jak główne kanały stacji.
Nadawcy umieszczają na przykład nowe odcinki danego sezonu
serialu lub reality tv najpierw w płatnym serwisie, później, po roku
na głównym kanale grupy, wreszcie w ogólnodostępnym serwisie
i w końcu na kanałach tematycznych.
Przyjrzyjmy się, jak wygląda programowanie kontentu w polskiej
telewizji na przykładzie trzech największych grup medialnych: TVP,
Polsatu i TVN. Odniesiemy się do trzech kryteriów:
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1. Pozycji serwisów VOD na polskim rynku według zasięgu
i liczby użytkowników.
2. Deklarowanej strategii grup telewizyjnych.
3. Zarządzania premierowym kontentem dla telewizji linearnej
i nielinearnej.

PROGR AMOWANIE NA POLSKIM
RYNKU TELEWIZYJNYM

W pierwszym kwartale 2021 branżowe media opublikowały następujący ranking serwisów VOD:
Tabela 3. Ranking serwisów VOD na podstawie
zestawienia w wirualnemedia.pl3

UŻYTKOWNICY SERWISÓW VOD W POLSCE - LUTY 2021 R.
DOMENA

REALNI UŻYTKOWNICY

ZASIĘG

player.pl

6 697 728

23,10%

netflix.com

6 452 784

22,26%

cda.pl – premium

3 587 328

12,37%

wp.pl – vod

2 842 128

9,80 %

hbogo.pl

2 398 896

8,27 %

tvp.pl – vod

2 385 936

8,23%

vod.pl

1 531 872

5,28 %

ipla.tv

1 308 960

4,51%

primevideo.com

1 019 952

3,52 %

canalplus.com-vod

601 344

2,07%

W pierwszej dziesiątce znalazły się: Player (TVN), TVP.PL-VOD
i IPLA.TV z bardzo zróżnicowanymi zasięgami i liczbą użytkowników.

3

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/player-pl-wyprzedzil-netflix-ofertaopinie-hbo-go-vod-pl-i-tvp-vod-ze-spadkami-dane-luty-2021-rok (dostęp:
15.04.2021).
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Mimo różnic szefowie wszystkich organizacji podkreślają strategiczne znaczenie serwisów OTT dla rozwoju telewizji.

TELEWIZJA POLSK A

Jacek Kurski, prezes TVP ogłosił w marcu 2021 roku, że Telewizja
Polska „chce być jak drugi Netflix”, ponieważ „netflixowski sposób
konsumpcji mediów” jest przyszłością i dużą szansą rozwojową.
Przykładem współpracy TVP z Netfliksem jest koprodukcja serialu Erynie z Marcinem Dorocińskim w roli głównej. Premierę
zaplanowano na 2021 rok. Umowa zakłada najpierw pojawienie się
serialu w Netliksie, dopiero po roku w VOD TVP i wreszcie emisję
na otwartym kanale. Wiadomo również, że w ramach umowy Telewizja Polska przekazała globalnemu gigantowi prawa do emisji
filmów i seriali. W opinii komentatorów ta współpraca wydaje się
szczególnie korzystna dla Netfliksa, który otrzymuje lokalny kontent,
a w przypadku koprodukcji serialu Erynie może pokazać premierowy
produkt przed swoim partnerem Telewizją Polską. Juliusz Braun,
członek Rady Mediów Narodowych zwraca uwagę, że w Europie
media publiczne raczej konkurują z Netfliksem, niż go wzmacniają. Jego zdaniem, strategia TVP wynika z niechęci do współpracy
z krajowymi nadawcami.
Według zamieszczonego wyżej raportu serwis VOD Telewizji
Polskiej zajmuje szóste miejsce w rankingu (luty 2021; Mediapanel)
z ponad 2 300 000 użytkowników i zasięgiem powyżej ośmiu procent.
Szefowie TVP deklarują zainteresowanie rozwojem dystrybucji OTT,
jednak na razie ograniczają się do zapewnienia użytkownikom serwisu
„ekskluzywnego dostępu do prapremier” popularnych seriali: M jak
Miłość, Na dobre i na złe, Ojciec Mateusz, Barwy szczęścia.
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TELEWIZJA POLSAT

„Oglądaj gdzie chcesz i kiedy chcesz” – takie hasło towarzyszyło
jesiennej konferencji ramówkowej Polsatu (2020). Z kolei w sprawozdaniu zarządu z działalności Grupy Polsat za rok 2019 podkreślano,
że grupa systematycznie rozwija usługi OTT (np. Cyfrowy Polsat
GO, PPV, VOD). Kolejne strony dokumentu wskazują jednakże
na ostrożność, z jaką szefowie grupy podchodzą do tego kierunku
rozwoju. Przede wszystkim kilkakrotnie podkreślono, że są to usługi
komplementarne do podstawowej działalności Polsatu w obszarze
płatnej telewizji i umożliwiają jedynie szerszą dystrybucję programów.
Zdaniem autorów sprawozdania, istotną barierą w rozwoju segmentu
OTT i VOD w Polsce pozostaje „wysoki poziom piractwa internetowego” oraz „niska skłonność Polaków do płacenia za treści wideo”4.
Z tego powodu nie dostrzegają presji takich serwisów, jak Netflix,
CDA, HBO GO czy Chili. Widać w tym pewną niekonsekwencję,
ponieważ w tym samym sprawozdaniu piszą o budowaniu z grupą
Discovery „przeciwwagi dla międzynarodowych, globalnych serwisów
OTT”. Temu celowi miała służyć umowa joint-venture (jesień 2019),
która zakładała stworzenie wspólnej platformy OTT, pozwalającej
na dystrybuowanie programów Polsatu i TVN do szerszej grupy
odbiorców. Ostrożna strategia Polsatu w zakresie usług OTT wydaje
się zrozumiała, ponieważ grupa jest największym dostawcą płatnej
telewizji w Polsce oraz czołową platformą satelitarną w Europie pod
względem liczby klientów. Zwiększenie liczby subskrybentów serwisu IPLI mogłoby prowadzić do zmniejszenia abonentów telewizji
satelitarnej i kablowej, a w konsekwencji do zwiększania zjawiska
„kanibalizacji” wewnątrz grupy.
Powściągliwość strategiczna szefów grupy odzwierciedla się
w liczbie użytkowników i zasięgu IPLI (ponad 1 300 000; 4,5%). W zarządzaniu premierowym kontentem. najważniejszy pozostaje główny
kanał Polsatu, chociaż, jak podkreślano na konferencji ramówkowej
4

https://grupapolsatplus.pl/sites/default/files/documents/cps_skonsolidowany_raport_roczny_2019.pdf (dostęp: 4.09.2021).
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(jesień 2020), wszystkie propozycje programowe zaplanowane dla
telewizji linearnej są również dostępne w serwisie Ipla.tv., a subskrybenci mogą oglądać nowe odcinki nawet siedem dni przed premierą.

TVN GRUPA DISCOVERY

Grupa od kilku lat prowadzi konsekwentną politykę wzmacniania
kanałów dystrybucji telewizji nielinearnej. W wywiadzie ze stycznia 2020 roku były prezes TVN Piotr Korycki zauważył, że skrót
„TV” można odszyfrować jako „total viewing”, który dobrze wyraża
kierunek rozwoju grupy:
Naszym celem jest więc docieranie do odbiorców z treściami,
a także z naszą ofertą reklamową za pośrednictwem wszystkich
dostępnych mediów jednocześnie (TV, Internet, platformy OTT)5.

Trzeba zauważyć, że strategię tę dobrze widać w zarządzaniu kontentem i programowaniu. Podczas wiosennej konferencji ramówkowej
(luty 2021) Dyrektor Programowy TVN Discovery Polska Edward
Miszczak akcentował, że coraz większa część budżetu programowego jest kierowana w stronę Playera, „ewidentnie punkt ciężkości
przesuwa się w stronę oferty VOD”. Podczas gdy duży kanał, a z nim
kanały tematyczne, mają dziś mniejsze budżety niż w poprzednich
latach. Miszczak przyznawał, że „te puzzle kanałowo-playerowe”
są coraz trudniejsze do ułożenia. Z jednej bowiem strony przychody grupy zależą przede wszystkim od wyników głównego kanału,
z drugiej strony cel strategiczny wymaga zdobycia i utrzymania

5

https://businessinsider.com.pl/media/tv-radio/prezes-tvn-piotr-korycki-wywiado-przyszlosci-mediow-netfliksie-vod-telewizji/8c5 rstn (dostęp: 4.09.2021).
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subskrybentów Playera: „Premierami w VOD nie rządzą wiosenne
i jesienne ramówki. Odbiorcy stale muszą otrzymywać nowy kontent,
żeby płacić za subskrybcję”6.
Z tego powodu grupa TVN Discovery jako jedyna na rynku polskim decyduje się pokazywać premierowe seriale najpierw w Playerze,
a dopiero po pół roku na głównym kanale. W 2020 i 2021 roku dotyczyło to seriali Chyłka, Szadź oraz Żywioły Saszy – Ogień. Pozostałe
nowości są emitowane w telewizji linearnej, jednak odbiorcy mogą
obejrzeć prapremiery odcinków w VOD (podobnie jak w TVP i Polsacie). Programowanie i zarządzanie kontentem w TVN Discovery
wskazuje zatem na większą synergię między telewizją linearną i nielinearną. Można przy tym zauważyć dwie prawidłowości: po pierwsze
– ta taktyka programowania dotycząca premier na Playerze dotyczy
wyłącznie kontentu fabularnego; nowości rozrywkowe są zarezerwowane na razie dla telewizji linearnej; po drugie – premierowe
odcinki na platformie VOD są pokazywane tydzień po tygodniu.
Odbiega to od standardu programowania Netfliksa, który od razu
udostępnia odcinki całego sezonu.
Grupę wyróżnia na tle konkurencji jeszcze jeden zabieg, polegający na wprowadzeniu dla Playera wyłącznie modelu subskrypcyjnego (najniższa opłata wynosi 4 złote i pozwala oglądać programy
z reklamami). Dzięki tej decyzji grupa będzie miała lepszą wiedzę
o zwyczajach odbiorców, będzie też w stanie pochwalić się większą
liczbą subskrybentów.
W lutym 2021 roku Player – serwis VOD grupy TVN Discovery
uzyskał ponad 6 600 000 użytkowników i 23 % zasięgu według badania Mediapanel. Tym samym wyprzedził platformę Netfliksa. Maciej
Gozdowski, dyrektor serwisu podkreślał, że to efekt długofalowej
strategii grupy TVN Discovery:

6	 https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/tvn-ramowka-wiosna-2021 -lista-

-programow-opinie-wideo (dostęp: 4.09.2021).
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Bezprecedensowy sukces Playera wynika z naszej konsekwentnej
strategii rozwoju produkcji własnych oraz szeregu odważnych
decyzji. Przez ostatnie lata znacznie powiększyliśmy kolekcję
seriali Player Original7.

PODSUMOWANIE

Ogólnoświatowe trendy są jednoznaczne, serwisy OTT mają coraz
więcej odbiorców. W 2020 roku w ponad 30 krajach widzowie wybierali częściej usługi streamingowe niż tradycyjną płatną telewizję
(m.in. kablowo-satelitarną)8. Z raportu Digital TV Research, brytyjskiej spółki badawczej wynika, że do 2025 roku liczba subskrybentów
VOD w Polsce osiągnie 8,7 miliona (wzrośnie o 5 milionów).
Z drugiej jednak strony badania Nielsen Media wskazują, że w Polsce telewizja tradycyjna wciąż przyciąga miliony widzów. W 2020 roku
statystyczny Polak oglądał telewizję średnio przez 4 godziny i 24 minuty dziennie, o 6 minut dłużej niż w 2019 roku9.
Celem artykułu była odpowiedź na pytanie, jak w tym pejzażu
medialnym zachowują się polscy nadawcy, którzy zarządzają zarówno
kanałami telewizji linearnej, jak i serwisami VOD. Jak programują,
planują ramówki, dystrybuują kontent? Przegląd literatury pozwolił
nam na stworzenie dwóch modeli programowania: pierwszego –
w którym podtrzymana została rola głównego kanału grupy, jako
punktu odniesienia, „matecznika” dla uniwersum marki; drugiego
– w którym planowanie odbywa się centralnie dla wszystkich kanałów
dystrybucji, włączając główny kanał i serwis VOD.

7
8

9

https://www.spidersweb.pl/rozrywka/2021/03/12/netflix-player-liczba -uzytkownikow-luty-2021/ (dostęp: 4.09.2021).
https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/telewizja-przegrywa-ze-streamingiem-w-polsce-milion-uzytkownikow-netfliksa-polska-serwisy-vod-jak-korzys
tac (dostęp: 4.09.2021).
https://www.press.pl/tresc/64472,2020-rok-przed-telewizorem (dostęp: 4.09.2021).
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Trzeba zauważyć, że chociaż polscy nadawcy, szefowie TVP, Polsatu, TVN Discovery deklarują zainteresowanie rozwojem segmentu
OTT, realizują je w różnym stopniu. TVP i Polsat wciąż traktuje
swoje platformy VOD jako dodatkowy kanał dystrybucji, pozwalający widzom głównie na oglądanie starego, powtórkowego kontentu,
pokazanego już w telewizji linearnej. Jedyną dodatkową ofertą dla
subskrybentów pozostaje dostęp do prapremierowych odcinków
seriali siedem dni przed emisją na głównym kanale. Planowanie
ramówek miesięcznych i dziennych odgrywa zatem wciąż kluczową
rolę w programowaniu kontentu. Najważniejsze okna dystrybucji
należą do głównego kanału.
Nieco inaczej wygląda sytuacja w grupie TVN Discovery, gdzie
premiery trafiają zarówno do Playera, jak i do głównego kanału.
W tym wypadku znacznie większą rolę odrywa zarządzanie oknami
dystrybucji (windowing). Programowanie wiąże się z podjęciem
decyzji, gdzie zostaną pokazane premiery serii, a gdzie powtórki
i w jakim następstwie czasu. Zarządzający kontentem próbują pogodzić dwa sprzeczne cele: utrzymać oglądalność głównego kanału,
która wciąż pozostaje kluczowa ze względu na przychody z reklam,
oraz zwiększyć liczbę subskrybentów i zbudować silną platformę
OTT w zgodzie z ogólnoświatowymi trendami.
Konkludując, jedynie programowanie w grupie TVN Discovery
zbliża się nieco do zarysowanego powyżej modelu nr 2; TVP i Polsat
wydają się pod tym względem bardziej zachowawcze i realizują model
nr 1. Najbliższe lata pokażą, czy ta tradycyjna postawa nadawców
wynika z trafnego odczytania równie konserwatywnych nawyków
polskiej widowni, która nie chce się rozstać z linearną ramówką
kanałów telewizyjnych.
Tymczasem, według ostatnich doniesień, Netflix planuje uruchomić serwis Direct, który będzie tworzył dla widza linearną ramówkę
z programami, filmami, serialami, ułożonymi jak w tradycyjnej
telewizji. Zdaniem menadżerów Netfliksa, rozwiązanie to ułatwi
korzystanie z platformy tym użytkownikom, którzy nie mają czasu na poszukiwania i wybór odpowiednich dla siebie programów.
W proponowanym serwisie widz nie będzie mógł modyfikować
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stworzonej dla niego ramówki. Tak jakby tradycyjny broadcasting
przenieść w nowe środowisko. Tym samym porządkowanie oparte
na ramówce będzie obecne nie tylko w linearnym, ale także w nielinearnym modelu dystrybucji programów. Najwyraźniej trudno
zrezygnować z tej konceptualizacji telewizji, która przenika kulturowe
i społeczne wymiary, łączy programujących i widzów.
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Kinga Adamczewska

DZIENNIKARZE, INFORMACJE
POLITYCZNE I PRZEPŁYW INFORMACJI
– ZMIANA CZY STATUS QUO?
STRESZCZENIE

Artykuł dotyczy wzorów przepływu informacji w mediach, wykorzystywanych przez
dziennikarzy w procesie komunikowania politycznego1. Celem artykułu jest identyfikacja i charakterystyka podmiotów biorących udział w przepływie informacji w mediach
tradycyjnych i online oraz wykorzystywanych przez nich wzorów przepływu informacji.
W badaniach wykorzystano dwie metody badawcze. W ramach pierwszej, analizy zawartości, możliwa była identyfikacja i charakterystyka podmiotów biorących udział w procesie
komunikowania. Kategoryzacji podlegały także reakcje generowane na publikowane przez
te podmioty wpisy. Druga metoda, analiza sieci społecznych, pozwoliła na identyfikację
i wizualizację relacji łączących wskazane podmioty, a w konsekwencji na zobrazowanie
przepływu informacji pomiędzy nimi. Jak pokazały badania, dziennikarze w mediach online
najczęściej stosują komunikację reaktywną oraz jednokierunkowe komunikowanie treści
przekazu. Najrzadziej wykorzystywanym przez tę grupę wzorem przepływu informacji była
konwersacja, generująca komunikację o najwyższym poziomie interaktywności.
Słowa kluczowe: wzory przepływu informacji, komunikowanie polityczne, interaktywność,
analiza sieci społecznych

SUMMARY

The article concerns the patterns of information flow in the media, as employed by journalists in the process of political communication. The aim of the article is to identify and
characterise the entities participating in the flow of information and its corresponding
patterns in traditional and online media. Two research methods were used in this article:
content analysis, to identify and characterise actors involved in the communication process
and social network analysis, to identify and visualise the relations between the indicated
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Praca powstała w wyniku realizacji projektu badawczego nr 2018/29/N/HS5/00723,
finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.
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entities and, consequently, to illustrate the flow of information between them. Research
has shown that journalists in online media most often use reactive communication and
one-way communication. The pattern of information flow least used by this group was
conversation, generating communication with the highest level of interactivity.
Keywords: patterns of information flow, political communication, interactivity, social
network analysis

WSTĘP

„Komunikowanie polityczne odnosi się do przepływu informacji
i wymiany wiadomości pomiędzy aktorami politycznymi, obywatelami i mediami. Wszyscy trzej uczestnicy biorą udział w tworzeniu
politycznej sfery publicznej” (Esser, Pfetsch 2020, s. 3). W przeszłości
badania komunikowania politycznego koncentrowały się wokół
widocznych form komunikowania pomiędzy wymienionymi aktorami. Dziś, jak przekonują Frank Esser i Barbara Pfetsch, proces
komunikowania w tym wymiarze stanowi połączenie komunikacji
publicznej i spersonalizowanej, mediów masowych i mediów społecznościowych, wreszcie, różnorodnych aktorów, biorących w nim
udział (Esser, Pfetsch 2020, s. 3).
Pojawienie się i rozwój mediów online, w tym mediów społecznościowych, zmieniło politykę (Ernst, Engesser, Esser 2017, s. 253).
W rezultacie, zmieniła się formuła komunikowania politycznego.
Relacje pomiędzy uczestnikami tego procesu, skupionymi w wielu
złożonych środowiskach informacyjnych, oparte są na jednoczesnym
działaniu wielu logik komunikacyjnych. Prowadzi to do problemów
związanych z interakcją między nimi, a w konsekwencji pomiędzy
reprezentującymi je aktorami. Dla zrozumienia współczesnych
mechanizmów zachodzących w obrębie komunikowania politycznego, przydatne mogą być koncepcje płynniejszych i przejściowych
systemów komunikowania politycznego – systemów hybrydowych
(Chadwick 2013; Bennet, Pfetsch 2018, s. 246).
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HYBRYDOWE KOMUNIKOWANIE POLITYCZNE

Hybrydowość jest charakterystyczna dla współczesnych mediów,
ponieważ szybko się rozwijające systemy medialne nakładają nowe
formy na tradycyjne możliwości komunikowania. Hybrydowe systemy medialne charakteryzują się płynnością, ciągłym przeformułowywaniem oraz równocześnie zachodzącymi procesami integracji
i fragmentaryzacji. Andrew Chadwick uważa, że w związku z tym
komunikowanie polityczne znajduje się w fazie przejściowej. Media
tradycyjne, np. telewizja, nadal pozostają w centrum życia publicznego, jednak natura zmediatyzowanej polityki ewoluuje w różnych
kierunkach (Chadwick 2013, s. 59). Sam proces komunikowania
politycznego zachodzi coraz częściej według wielu wzorów przepływu informacji: z góry do dołu, z dołu do góry, czy horyzontalnie.
To, co kiedyś było piramidalnym, odgórnym systemem komunikacji
politycznej, stało się systemem wzajemnych przepływów (Blumler,
Coleman 2015, s. 111; Van Aelst, Walgrave 2017, s. 42).
Andrew Chadwick uznał, że w systemie politycznego komunikowania hybrydowego zmienia się układ sił między uczestnikami tego
procesu, a także cykl powstawania i obiegu informacji (Chadwick
2013 s. 3). Zgodnie z jego koncepcją w hybrydowych systemach
komunikowania następuje decentralizacja i „spłaszczenie hierarchii
w triangulacyjnej relacji dziennikarze–politycy–obywatele (wyborcy)” (Jacuński 2016, s. 117). Ponadto podmioty komunikowania
politycznego wyrażają się za pomocą złożonych i dynamicznych
relacji, opartych na adaptacji, współzależności, koncentracji i dyfuzji
władzy. Aktorzy komunikowania tworzą więc informacje i sterują
ich przepływem w sposób odpowiadający ich celom (Chadwick,
Dennis, Smith 2016, s. 4).
Hybrydyzacja i wzrost złożoności systemu medialnego prowadzi z kolei do coraz większej mediatyzacji kampanii politycznych,
w których logika mediów wyznacza kierunek komunikowania politycznego (Blach-Ørsten, Eberholst, Burkal 2017, s. 4). Punktem
ciężkości w hybrydowym modelu komunikowania są zatem media,
zaś relacje należących do tej kategorii podmiotów biorących udział
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w procesie komunikowania mogą funkcjonować nie tylko w ramach
pojęć konkurencji czy konfliktu, a także negocjacji i współzależności
(Chadwick 2013, s. 8).
Rozwój komunikowania politycznego jest procesem postępującym. Naukowcy, wyszczególniają trzy fazy (wieki) rozwoju komunikowania politycznego, a obecnie zapowiadają wejście w czwartą
fazę jego rozwoju (Magin i in. 2016; Bennet, Pfetsch 2018; Blumler
2019). W rezultacie przewidywane jest odejście od piramidalnego
modelu przepływu informacji z góry w dół i zwrócenie się w stronę
dwupoziomowej ekologii komunikowania politycznego (Davis 2019,
s. 4). Darren Lilleker, Jens Tenscher i Vaclav Štětka (2014, s. 3) także
uważają, że pojawienie się sieci Web 2.0 (John 2013) oraz serwisów
społecznościowych poszerzyło katalog możliwości bezpośredniej
komunikacji i interakcji między aktorami politycznymi i obywatelami (Lilleker, Jackson 2010) oraz zakwestionowało przyjmowany
wcześniej, odgórny, scentralizowany model komunikacji.
Powyższe konstatacje niosą ze sobą konsekwencje dla funkcjonowania zawodu dziennikarza i relacji łączących przedstawicieli
tej profesji w nowych warunkach medialnych. Technologia jako
integralna część dziennikarstwa (Pavlik 2000) jest wykorzystywana
przez dziennikarzy w ich pracy zawodowej, ale też istotnie wpływa
na jej organizację. Cięcia finansowe, zmniejszenie kapitału ludzkiego,
fuzje wydawców prasy, zwiększenie mobilności zawodowej, wreszcie – wzrost samozatrudnienia wśród dziennikarzy – są przejawami
omawianych zmian (Vergeer 2015, s. 278). Zniwelowanie więzi
dziennikarzy wewnątrz danej organizacji skutkowało przesunięciem
w kierunku relacji horyzontalnych stanowiących podstawę nowego
sposobu pracy – dziennikarstwa sieciowego. Dziennikarze, w takim
ujęciu, nie są już częścią tradycyjnej i trwałej społeczności zawodowej
funkcjonującej w mającej wyraźne granice organizacji medialnej
i w ramach określonego medium. Obecnie, mimo że sieci społecznościowe (choć w ograniczonym zakresie) były częścią codziennej
pracy dziennikarza (Anderson, Bell, Shirky 2012, s. 1, 32–33), relacje
sieciowe dziennikarzy stały się znaczne i wykraczają poza tradycyjne
ramy (Castells 2010; Edstrom, Ladendorf 2012).
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W literaturze naukowej istnieje wiele definicji dziennikarstwa
sieciowego (por. Bardoel, Deuze 2001; Wardle, Williams 2008; Beckett 2010). Ich wspólnym mianownikiem jest współpraca, połączenie (ang. connecting), dzielenie się (ang. sparing), koncentracja
na procesie, interaktywność, konwergencja kluczowych kompetencji
i wzmacnianie pozycji odbiorców (Vergeer 2015, s. 279). Są to aspekty
charakterystyczne dla sieci Web 2.0. To na jej płaszczyźnie zachodzą
interakcje dziennikarzy z innymi dziennikarzami.
Możliwe jest wyróżnienie trzech typów takich interakcji.
Są to: (1) interakcje społeczne w pracy, (2) obserwacja aktywności
publikacyjnej innych dziennikarzy oraz (3) interakcje społeczne dziennikarzy związanych z różnymi organizacjami medialnymi (Donsbach
2004). Dziennikarze mogą zatem być dla siebie nawzajem źródłem
informacji albo wyznacznikiem w ewaluacji podejmowanych decyzji
i postępowaniu podczas tworzenia informacji. Badania prowadzone
w serwisie Twitter zdają się potwierdzać powyższe założenia. Dziennikarze używający tego serwisu robią to głównie z dwóch powodów:
by śledzić najnowsze wiadomości oraz by obserwować działania
innych podmiotów medialnych (Hermans, Vergeer, Pleijter 2011;
Broersma, Graham 2016, s. 99).

PR ZEPŁY W INFOR M ACJI POLITYCZNYCH
A INTER AKTY WNOŚĆ

Badania przepływu informacji, które zaprezentowane zostaną w ramach niniejszego artykułu, wymagają podjęcia próby kategoryzacji
dwóch terminów: „informacji politycznej” i „przepływu”. Zgodnie
z definicją komunikowania politycznego Briana McNaira – komunikowanie polityczne to celowe komunikowanie o polityce (1998,
s. 4). Taka perspektywa, w połączeniu z tradycją cybernetyczną
komunikowania, skłania do zdefiniowania informacji politycznej
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jako komunikatu, który zmniejsza skalę niewiedzy o danym zjawisku
i redukuje niepewność (Nowina Konopka 2017, s. 75), a jednocześnie jest:
1. komunikatem wysłanym przez polityka lub innego aktora
politycznego, dla osiągnięcia określonych celów, na gruncie
mediów tradycyjnych i online,
2. komunikatem adresowanym do aktorów politycznych przez
nie-polityków (np. obywateli), na gruncie mediów tradycyjnych i online,
3. komunikatem o aktorach politycznych i ich działalności,
zawartym w publikacjach mediów tradycyjnych i online.
Z kolei przepływ informacji odnosi się do faktu, iż informacje
polityczne są dystrybuowane, przetwarzane i inkorporowane nie
przez wyizolowane ze społeczeństwa jednostki, ale przez jednostki
współzależne, funkcjonujące w społecznej strukturze (Huckfeld,
Sprague 1987, s. 1197). Skoro informacje te są przekazywane za pośrednictwem interakcji społecznych (Huckfeld, Sprague 1987, s. 1198),
badania w tym zakresie powinny uwzględniać zarówno ich transmisję,
jak i wymianę (podejście transmisyjne i interakcyjne). Perspektywa
ta sprawia więc, że w obrębie terminu przepływu mieszczą się oba
wymienione: transmisja – polegająca na przekazywaniu komunikatów w jednym kierunku od nadawcy do odbiorcy, oraz interakcja
(wymiana) – której podstawą jest schemat bodziec–reakcja. Oba
uznane zostały za kategorie węższe niż przepływ.
Koncepcją wyjściową dla przeprowadzonych badań stała się typologia autorstwa Jana Bordewijka i Bena van Kaama (1986). Badacze,
przez wyodrębnienie podmiotów centralnych (dostawców usług informacyjnych) oraz peryferycznych (odbiorców usług informacyjnych),
w zależności od tego, który z nich sprawował kontrolę nad źródłem
informacji oraz czasem i tematem komunikacji, wyodrębnili cztery
możliwe wzory przepływu. Należą do nich (1) alokucja – w której
podmiot centralny jednokierunkowo wysyła komunikaty do wielu
podmiotów peryferycznych w tym samym czasie i sprawuje pełnię kontroli nad tym procesem; (2) rejestracja – w której podmiot centralny
gromadzi informacje o podmiotach peryferycznych; (3) konsultacja
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– gdzie to podmiot peryferyczny zwraca się do podmiotu centralnego
z prośbą o udostępnienie potrzebnych informacji, co istotne, zachodzi pomiędzy nimi sprzężenie zwrotne oraz (4) konwersacja – kiedy
podmioty peryferyczne w pełni kontrolują proces komunikowania
zachodzący z pominięciem podmiotu centralnego (Bordewijk, van
Kaam 1986, s. 115–121). Typologia ta była pierwszą w literaturze
naukowej, która bezpośrednio odnosiła się do pojęcia interaktywności.
Interaktywność opiera się na przekazywaniu informacji w procesie
komunikacji. W literaturze przedmiotu odnaleźć można podejścia
traktujące ją jako cechę medium (Steuer 1992; Downes, McMillan 2000; McMillan, Hwang 2002; Sundar 2004; Bucy, Chen-Chao
2007) albo jako cechę percepcji użytkowników mediów (Downes,
McMillan 2000; McMillan, Hwang 2002). Należy jednak podkreślić,
że w odniesieniu do przepływu informacji podejścia te wskazują
jedynie deklaratywną lub potencjalną stronę tego procesu. W przypadku badania realnego przepływu informacji między podmiotami
komunikowania pojawia się konieczność przesunięcia punktu ciężkości z badań mediów na badanie procesu komunikowania.
Interaktywność jako zmienna związana z procesem dotyczy
sposobu przekazywania sobie informacji w środowisku komunikacyjnym (Rafaeli 1988; Kelleher 2009). Analizom podlega więc
to, jak komunikaty są rozpowszechniane oraz wymieniane, jak krążą
pomiędzy podmiotami, które przez swoje realne działania decydują
o poziomie interaktywności całego procesu (Rafaeli 1988; McMillan,
Hwang 2002).
Sheizaf Rafaeli, w ujęciu procesualnym, zdefiniował interaktywność jako zmienną odnoszącą się do zakresu, w jakim komunikaty
w sekwencji odwołują się do siebie, a zwłaszcza do zakresu, w jakim
każda trzecia lub późniejsza wiadomość jest powiązana z wcześniejszymi komunikatami (Rafaeli 1988, s. 111; Rafaeli, Sudweeks 1997).
Zaproponował też model interaktywności, który rozróżnia reakcje
nieinteraktywne, reaktywne i interaktywne. Zgodnie z nim istnieją
trzy, nazwane w ten sam sposób, typy komunikatów. Pierwszy typ
wytwarza komunikację deklaratywną, opartą na jednokierunkowej transmisji wiadomości od nadawcy do odbiorcy. Drugi tworzy
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komunikację responsywną (reaktywną) – komunikaty są dwukierunkowe, a odbiorca staje się nadawcą i reaguje na poprzednie wiadomości. Trzeci rodzaj komunikatów jest podstawą komunikacji
interaktywnej – istnieje w nim dwukierunkowy przepływ wiadomości
między nadawcą i odbiorcą. Ponadto kolejne wiadomości odnoszą
się nie tylko do ostatniej w kolejności, lecz także do poprzednich
komunikatów i zachęcają do kontynuowania interakcji (Rafaeli 1988,
s. 120; Ariel, Avidar 2015, s. 22–23).
Tabela 1. Model przepływu informacji w komunikowaniu politycznym

Typ podmiotu

Poziom interaktywności

Centrum
Peryferia

komunikaty
interaktywne

komunikaty
reaktywne

komunikaty
nieinteraktywne

konwersacja centralna

reakcja centralna

alokucja centralna

konwersacja mieszana

reakcja mieszana

x

konwersacja peryferyczna

reakcja peryferyczna

alokucja peryferyczna

Źródło: opracowanie własne.

W niniejszym artykule postanowiono jednak dokonać głębszej
syntezy zaprezentowanych koncepcji i dodatkowo poddać ją weryfikacji w obliczu analizy procesu rozpowszechniania i wymiany
informacji politycznych przez dziennikarzy, w okresie toczących
się w 2015 roku w Polsce kampanii wyborczych. Zaproponowany
nowy model przepływu informacji w komunikowaniu politycznym
uwzględnia dwie zmienne, których tabulacja krzyżowa generuje
osiem różnych wzorów przepływu (tabela 1). Pierwsza zmienna
to typ podmiotu komunikującego się. Podobnie jak w klasyfikacji Jana
Bordewijka i Bena van Kaama, założono, że wymiana komunikatów
może zachodzić między podmiotami centralnymi i peryferycznymi.
Zmianie uległ jednak sposób definiowania i kategoryzowania tych
podmiotów. Wcześniej centrum i peryferia wyodrębniano ze względu
na kontrolę sprawowaną nad produkcją i dystrybucją komunikatów.
W nowym ujęciu te same podmioty są identyfikowane w sposób
empiryczny, za pomocą analizy sieci społecznych. Wyznaczanie
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więc podmiotów centralnych i peryferycznych opiera się na strukturze ich realnych powiązań, nie zaś na możliwościach i zasobach.
W dodatku, w jednej sieci społecznej możliwe jest istnienie nie tylko
wielu podmiotów peryferycznych, lecz także wielu podmiotów centralnych, które mogą się ze sobą – zarówno w mediach tradycyjnych,
jak i online – komunikować.
Drugą zmienną – poziom interaktywności komunikatów – zaczerpnięto z koncepcji Rafaeliego. Ma ona trzy wymiary, zgodnie
z którymi proces komunikacji może się opierać na komunikatach
interaktywnych, reaktywnych lub nieinteraktywnych, opisanych
we wcześniejszej części artykułu. Opierając się na zaprezentowanym
modelu, analizom poddano przepływ informacji w obrębie podmiotów medialnych: redakcji medialnych i dziennikarzy.

METODOLOGIA

Podjęty problem badawczy odnosi się do identyfikacji i charakterystyki przepływu informacji politycznych pomiędzy dziennikarzami
i organizacjami medialnymi w mediach tradycyjnych i mediach
online. Próbę badawczą stanowiły komunikaty i reakcje na te komunikaty opublikowane w prasie tradycyjnej („Gazeta Wyborcza”,
„Fakt”), telewizyjnych serwisach informacyjnych (Fakty, Wydarzenia, Wiadomości), mediach online (wp.pl, onet.pl) oraz serwisach
społecznościowych (Facebook i Twitter), w okresie dwóch tygodni
poprzedzających I i II turę wyborów prezydenckich oraz dwóch tygodni poprzedzających wybory parlamentarne w Polsce w 2015 roku.
W artykule postawiono dwa pytania badawcze. Po pierwsze
(PB1), jakie wzory przepływu informacji wykorzystują dziennikarze
(i organizacje medialne) w procesie komunikowania politycznego
w mediach tradycyjnych i mediach online? Po drugie (PB2), czy
wykorzystywane przez dziennikarzy i organizacje medialne wzory
przepływu informacji w mediach online różnią się, a jeśli tak to w jakim stopniu, od tych obecnych na gruncie mediów tradycyjnych?
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W badaniach wykorzystano dwie metody badawcze – analizę
zawartości mediów oraz analizę sieci społecznych (SNA). Pierwsza
umożliwiła wyodrębnienie podmiotów, które stanowiły nadawców
komunikatów politycznych i podmioty reagujące na nie. Druga,
definiowana jako ilościowa metoda badawcza (Niemczyk, Stańczyk-Hugiet i Jasiński 2012, s. 12), pozwoliła się skupić na charakterystyce
powiązań pomiędzy aktorami a nie na charakterystyce indywidualnych
aktorów (Wetherell, Plakans i Wellman 1994; Zając i Rakocy 2007,
s. 83). Za pomocą analizy sieci społecznych możliwe było odkrycie
niewidocznych relacji pomiędzy dziennikarzami i organizacjami
medialnymi, wyodrębnienie wzorów przepływu informacji między
nimi oraz ich wizualizacja.

W YNIKI

Identyfikacja trzech typów informacji politycznych została przeprowadzona na podstawie analizy zawartości mediów, której wyniki
przedstawia tabela 2.
Tabela 2. Informacje polityczne i poziom ich interaktywności
w mediach tradycyjnych i mediach online.

Media tradycyjne
(Np = 821)

Media online
(Np. = 11418)

Razem
(Np. = 12239)

Typ komunikatu

n

%

n

%

NP

%

nieinteraktywny

821

100

3771

33,0

4592

37,5

reaktywny

0

0

5793

50,7

5793

47,3

interaktywny

0

0

1854

16,2

1854

15,2

Razem

821

100

11418

100,0

12239

100

Źródło: opracowanie własne: NP – liczba wszystkich publikacji; n – liczba
komunikatów danego typu w mediach tradycyjnych lub online.
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Analiza zawartości mediów pozwoliła określić poziom interaktywności reprezentowany przez każdą wyodrębnioną informację
polityczną (pierwsza zmienna budująca model przepływu informacji
w komunikowaniu politycznym). W mediach tradycyjnych zidentyfikowano wyłącznie komunikaty nieinteraktywne. W mediach online
zaobserwowano z kolei różnorodność typów publikowanych komunikatów. Najczęściej występującym typem informacji politycznych
w mediach online były komunikaty reaktywne. Co trzeci komunikat
stanowił publikację nieinteraktywną, a w przypadku 16% komunikatów
zidentyfikowano najwyższy poziom interaktywności. W ramach tych
publikacji zidentyfikowano 2341 różnych podmiotów (medialnych,
politycznych i obywateli), pełniących rolę nadawców komunikatów,
źródeł informacji lub podmiotów reagujących.
Kolejnym krokiem było określenie ich pozycji w sieci powiązań –
centralnej lub peryferycznej. Jest to druga zmienna budująca model
przepływu informacji w komunikowaniu politycznym. Wykorzystano miernik k-core2. Współczynnik redukcji (k = 20) umożliwił
wyodrębnienie 77 węzłów (3,3% wszystkich), które zostały ze sobą
połączone 4672 relacjami (51,14% wszystkich zidentyfikowanych
w bazie). Oznacza to, że każdy węzeł – aby został uznany za centralny
– musiał mieć przynajmniej 20 powiązań z innymi podmiotami w ramach stworzonego podgrafu. Wszystkie zidentyfikowane podmioty
centralne pochodziły z dwóch kategorii aktorów komunikowania
politycznego: mediów (N = 67) i polityków (N = 10). Taki wynik był
spodziewany ze względu na dobór próby badawczej. Do dalszych
2

W dużych zbiorach danych do wskazywania pozycji danego węzła stosuje się
miernik k-core. Opiera się on na liczbie powiązań każdego węzła z innymi
w sieci. Węzły z dużą liczbą powiązań charakteryzują się wysokim współczynnikiem k. W rezultacie jego zastosowanie skutkuje zredukowaniem sieci
do najważniejszych jednostek. Opisaną procedurę wykorzystano w niniejszym
artykule. Parametr ten służy do podziału sieci na subgrupy tak, aby w subgrupie
k każdy węzeł był połączony z pozostałymi za pomocą co najmniej k-relacji
(Knoke, Yang 2008; Hanneman, Riddle 2005). Umożliwia także identyfikację
subgrup na podstawie intensywności kontaktów podmiotów ujętych w sieci.
W subgrupach, które charakteryzują się najwyższą wartością k-core, najłatwiej
dochodzi do wymiany komunikatów, a więc w przypadku niniejszego badania
– do przepływu informacji.
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analiz włączono jedynie podmioty medialne zajmujące pozycję
centralną. W ich publikacyjnej aktywności wyodrębniono wszystkie,
obecne w zaproponowanej typologii, wzory przepływu informacji3.

MEDIA TR ADYCYJNE – ALOKUCJA CENTR ALNA

Jednostki badawcze pochodzące z analizy zawartości mediów tradycyjnych (N = 821) w każdym przypadku stanowiły komunikaty
nieinteraktywne. W całej próbie badawczej nie zidentyfikowano
materiału, który wskazywałby na zaistnienie sprzężenia zwrotnego
(np. publikacja listu do redakcji w prasie drukowanej). Podmioty
centralne wyodrębnione w mediach tradycyjnych zostały zidentyfikowane w 19 przypadkach. W 18 byli to indywidualni dziennikarze,
w 1 – redakcja medialna („Gazeta Wyborcza”). Najbardziej aktywni
byli: Kamil Dziubka (dout = 31)4, Katarzyna Kolenda-Zaleska (dout =
27), Krzysztof Skórzyński (dout = 26), Renata Grochal (dout = 24) i Paweł Wroński (dout = 20) (wykres 1).
Alokucję centralną przypisano do 208 komunikatów pochodzących
z mediów tradycyjnych (25,3%). Pozostałe komunikaty reprezentowały
także wzór alokucji, jednak o charakterze peryferycznym (ich autorzy – podmioty medialne, zajmowali w sieci pozycję peryferyczną).

3

4

Wszystkie podpisy na wykresach wygenerowanych z użyciem programu Gephi
w toku prowadzenia analiz sieci społecznych zostały pozbawione polskich
znaków diakrytycznych.
Statystyka d odnosi się do liczby relacji (out – wychodzących z danego węzła,
in – wchodzących, adresowanych do danego węzła), którą dany podmiot posiada
w strukturze sieci.
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Wykres 1. Alokucja centralna w mediach tradycyjnych

Źródło: opracowanie własne. Kolor węzłów odpowiada typom uczestników
komunikowania politycznego (media – zielony, politycy – czerwony, eksperci –
niebieski) oraz komunikatom (różowy – jednostki badawcze zidentyfikowane
w mediach tradycyjnych). Wielkość węzłów została dobrana pod względem
aktywności publikacyjnej – liczby relacji wychodzących z danego węzła (dout).

MEDIA ONLINE – ALOKUCJA CENTR ALNA

Komunikaty nieinteraktywne w mediach online także były obecne
i stanowiły 3771 jednostek badawczych (30,8% wszystkich jednostek
zebranych w próbie badawczej, a w mediach online niewiele więcej
– 33% komunikatów). Wśród podmiotów medialnych o pozycji centralnej zidentyfikowano 40 nadawców, którzy wygenerowali łącznie
2326 informacji politycznych. Pozostałe komunikaty, podobnie jak
w mediach tradycyjnych, tworzone były przez nadawców medialnych
zajmujących pozycję peryferyczną.
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Wśród najaktywniejszych podmiotów centralnych wykorzystujących wzór alokucji centralnej w mediach online znalazły się redakcje
medialne, choć dwa największe węzły to dziennikarze – Łukasz
Rogojsz (dout = 242) i Jacek Gądek (dout = 194).
Wykres 2. Alokucja centralna w mediach online

Źródło: opracowanie własne. Kolor węzłów odpowiada typom uczestników
komunikowania politycznego (media – zielony, politycy – czerwony). Wielkość
węzłów została dobrana pod względem aktywności publikacyjnej – liczby
relacji wychodzących z danego węzła (dout). Podgraf, dla przejrzystości
odczytu, zredukowano wyłącznie do jednostek centralnych, pominięte
zostały węzły wskazujące na publikacje danego podmiotu.

MEDIA ONLINE – REAKCJA CENTR ALNA

Drugi typ wzorów przepływu informacji, opierający się na komunikatach reaktywnych, zachodził najczęściej w całej próbie badawczej.
Był wzorem charakterystycznym tylko dla mediów online, a zidentyfikowano go w 5793 komunikatach (50,7% wszystkich w tym kanale
oraz 47,3% wszystkich w próbie badawczej). Reakcja zachodziła, gdy
dany komunikat uzyskał polubienie, udostępnienie lub komentarz
innych użytkowników. Sama reaktywność jako cecha komunikatu
mogła zostać mu nadana przez dwa typy podmiotów. Po pierwsze,
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nadawca komunikatu mógł generować tę reaktywność, wskazując
źródło, czyli udostępniając komunikat. Po drugie, nawet gdy komunikat nie został opatrzony źródłem, ale wzbudzał reakcje odbiorców,
uznano go za reaktywny.
Pierwszym typem wzoru przepływu informacji, gdy reaktywność została jej nadana już przez nadawcę komunikatu (odwołanie do źródła), była reakcja centralna (wykres 3). W całej podsieci
75 podmiotów nawiązało 3738 relacji, co wskazuje na intensywność
odwoływania się jednych aktorów medialnych do innych. Podmioty,
wskazywane jako źródło publikowanego komunikatu najczęściej
stanowiła Polska Agencja Prasowa (PAP), wp.pl, wyborcza.pl, TVN
24, fakt.pl oraz wiadomości.onet.pl. Wśród podmiotów centralnych
jako źródła informacji pojawili się także politycy, np. Andrzej Duda
(din = 323) i Bronisław Komorowski (din = 222).
Wykres 3. Reakcja centralna w mediach online (źródła)

Źródło: opracowanie własne. Kolor węzłów odpowiada typom uczestników
komunikowania politycznego (media – zielony, politycy – czerwony). Wielkość węzłów
została dobrana pod względem liczby relacji wchodzących do danego węzła (din).
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Drugą kategorią, w której analizowano wzór reakcji, były komunikaty, na które inne podmioty reagowały przez polubienie, udostępnienie lub skomentowanie. Informacje polityczne zawierające reakcje
rozumiane w ten sposób zidentyfikowano w próbie badawczej w 2742
przypadkach. Relacja ta zachodziła zawsze od nadawcy komunikatu
do odbiorcy oraz od odbiorcy (podmiotu reagującego) do nadawcy.
Jednak w przypadku reakcji centralnej zanotowano jedynie 25 podmiotów medialnych i jednego aktora politycznego, którzy wygenerowali 61 relacji w ramach 58 komunikatów. Dwa z wymienionych
podmiotów (Kamil Turecki i Fakty TVN) weszły w relację własną
– skomentowały własny wpis w mediach społecznościowych – dlatego
relacja została ukazana za pomocą pętli (wykres 4).
Wykres 4. Reakcja centralna w mediach online (nadawcy
komunikatów i podmioty reagujące)

Źródło: opracowanie własne. Kolor węzłów odpowiada typom uczestników
komunikowania politycznego (media – zielony, politycy – czerwony). Kolor strzałek
jest sumą kolorów węzłów, które połączone są w relację. Strzałka kierunkowa wskazuje
na podmiot reagujący. Wielkość węzłów została dobrana pod względem liczby relacji (d).
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Jak można dostrzec, dziennikarze o pozycji centralnej najczęściej
reagowali na komunikaty Wojciecha Wybranowskiego (łącznie
17 reakcji), z kolei najaktywniejszym podmiotem reagującym była
Arleta Zalewska (15 reakcji). Z powyższego wykresu odczytać można
charakterystyczny wzór reagowania w przypadku redakcji medialnej – poszczególne redakcje stosowały polubienie, udostępnienie
lub komentarz w odniesieniu do publikacji własnych dziennikarzy.
Inaczej było w przypadku podmiotów indywidualnych – te wchodziły
w relację z innymi podmiotami w sposób bardziej zróżnicowany.

MEDIA ONLINE – KONWERSACJA CENTR ALNA

Ostatnim typem możliwych do wyodrębnienia wzorów przepływu
informacji w komunikowaniu politycznym była konwersacja. Oznaczała ona przynajmniej trzykrotną wymianę komunikatów między
podmiotami. W bazie internetowych komunikatów o charakterze
politycznym wyodrębniono 1854 jednostki badawcze. Wzór używany
wśród podmiotów centralnych i peryferycznych obrazował najwyższy
poziom interaktywności.
W analizowanej bazie wyodrębniono 18 podmiotów centralnych,
które weszły ze sobą w konwersację dokładnie 43-krotnie. Konwersacje
dotyczyły zaledwie 36 komunikatów (1,9% wszystkich komunikatów
interaktywnych). Już na tym etapie można dostrzec, że taka wymiana
komunikatów była stosunkowo rzadka i zachodziła wśród niewielu
podmiotów medialnych (wykres 5). Jednostkami centralnymi najlepiej
połączonymi z innymi podmiotami była Karolina Hytrek-Prosiecka
oraz Mikołaj Wójcik. Dziennikarze przeprowadzili po 11 konwersacji.
Interaktywne relacje łączyły przede wszystkim dziennikarzy „Faktu”
i „Gazety Wyborczej”. Kontakty te zachodziły w obrębie poszczególnych redakcji medialnych. Jeśli wziąć pod uwagę relacje między
dziennikarzami z różnych redakcji, zidentyfikowano je głównie
dzięki aktywności Karoliny Hytrek-Prosieckiej z Kamilem Dziubką.
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Wykres 5. Konwersacja centralna – najczęściej wiążące się węzły w sieci

Źródło: opracowanie własne. Kolor węzłów odpowiada typom
uczestników komunikowania politycznego (media – zielony, politycy –
czerwony). Wielkość węzłów została dobrana pod względem wskaźnika
pośrednictwa (Cb). Grubość strzałek kierunkowych została dobrana pod
względem wagi relacji (intensywności wymiany komunikatów).

WNIOSKI

Podsumowując, przyjąć można, że nowy sposób identyfikacji podmiotów o pozycji centralnej i peryferycznej istotnie zmienia obraz
przepływu informacji. Do tej pory jednorodność tych kategorii w klasycznych modelach przepływu informacji nie pozwalała na różnicowanie roli konkretnych jednostek w sieci komunikacyjnych powiązań
z innymi podmiotami ze względu na ich aktywność publikacyjną.
Nowa metoda pokazała, że środowisko podmiotów medialnych nie
jest jednorodne, co sprawia, że nie każdy podmiot ma taką samą
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pozycję i rolę w sieci społecznej. Różnicuje je m.in. liczba relacji
z innymi podmiotami, Zaprezentowane podejście umożliwia więc
głębsze wniknięcie w naturę uczestników komunikowania politycznego.
Ponadto należy zwrócić uwagę na cechy charakterystyczne każdego wzoru przepływu komunikatów. W odniesieniu do pierwszego
pytania badawczego, w mediach tradycyjnych zidentyfikowano
jedynie wzór alokucji, który był także obecny na gruncie mediów
online. Medialni nadawcy komunikatów zajmujący pozycję centralną
w prasie i telewizji wygenerowali mniej komunikatów (N = 208) niż
medialni nadawcy o pozycji centralnej w mediach online (N = 2326).
Może to być związane z faktem, iż produkcja komunikatów online
nie jest ograniczona czasem antenowym czy liczbą znaków w wydaniach prasowych, z czego wynikają wyższe możliwości publikacyjne.
Nadal jednak alokucja stanowiła w mediach online aż 33% wszystkich
komunikatów, co jest wartością stosunkowo wysoką.
Wzór reakcji przypisano do niemal 6000 komunikatów. Medialne podmioty centralne najczęściej wykorzystywały ten wzór przez
wskazywanie źródeł swych publikacji. Należy jednak podkreślić,
że stosunkowo niewiele podmiotów medialnych wygenerowało
wiele odniesień do źródeł informacji (w przypadku reakcji centralnej
64 podmioty nawiązały 3058 relacji). Podmioty medialne pełniły też
rolę podmiotów reagujących w odniesieniu do 371 komunikatów.
Między centralnymi podmiotami medialnymi (N = 25) zaszło jednak
jedynie 58 reakcji centralnych. Podmioty te często nie wykorzystywały więc możliwości lubienia, udostępniania lub komentowania
publikacji innych podmiotów medialnych.
Ostatni wzór – konwersacja – charakteryzował się najwyższym
poziomem interaktywności. Zidentyfikowano go w ramach 1854
informacji politycznych. Warto zwrócić uwagę na to, że konwersacje
centralne wśród podmiotów medialnych nie były częste ale toczyły się między dziennikarzami nie tylko z tych samych organizacji
medialnych.
Wszystkie wzory – alokucji, reakcji i konwersacji, były obecne jedynie na gruncie mediów online. Jednak ich wykorzystanie
pokazywało, iż dziennikarze w mediach online nie wykorzystują
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często funkcjonalności umożliwiających interaktywny przepływ
komunikatów – konwersacja stosowana była najrzadziej, zaś reakcja,
najczęstszy wzór w mediach online, obecna była głównie za sprawą
odwoływania się do źródeł przekazów, co uznać można za znaną
z mediów tradycyjnych praktykę dziennikarską. Wreszcie, co trzeci
komunikat realizował wzór alokucji, przeniesiony z mediów tradycyjnych. Zauważyć można więc zmianę stosowanych wzorów przepływu
informacji politycznych przez podmioty medialne, jednak zmiana
ta nie jest spektakularna. Jest raczej ewolucją w stronę interaktywności komunikacyjnej, bazującą na znanych praktykach z mediów
tradycyjnych, zaadaptowanych do nowych warunków.
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ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ I WIEDZĄ
NAUKOWĄ W RAMACH EUROPEJSKICH
INFRASTRUKTUR BADAWCZYCH
– WYBRANE ZAGADNIENIA

STRESZCZENIE

Cel badań: Zarysowanie aktualnego stanu w zakresie europejskich infrastruktur badawczych, kształtowanych przez European Strategic Forum on Research Infrastructures (ESFRI).
Infrastruktury badawcze, obejmujące obiekty, zasoby i usługi adresowane do środowiska
naukowego, spełniają kluczową rolę w komunikowaniu wiedzy i nowych technologii,
wzmacniając europejską przestrzeń badawczą, wpływając na europejski ekosystem badań
i innowacji. W opracowaniu zostaną omówione wyniki badań w odniesieniu do europejskich infrastruktur badawczych utworzonych w latach 2016–2019, ze zwróceniem uwagi
na uczestnictwo Polski w ESFRI i opracowanie Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury
Badawczej obejmującej przedsięwzięcia ułożone według strategicznych obszarów badań.
Pokrótce omówiono ustanowione w ostatnich latach wybrane infrastruktury badawcze.
Metodologia: Przeanalizowano najważniejsze dokumenty UE, w tym akty prawa UE, sprawozdania, krajowe plany działań w odniesieniu do infrastruktur badawczych.
Słowa kluczowe: informacja naukowa, europejska infrastruktura badawcza, Unia Europejska, zarządzanie informacją
SUMMARY

Management of Scientific Information and Knowledge within European
Research Infrastructures. Selected Issues
Purpose of the research: Presentation of the current state of European research infrastructures shaped by the European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI).
Research infrastructures that include facilities, resources and services addressed to the
scientific community play a key role in communicating knowledge and new technologies,
strengthening the European Research Area and influencing the European research and
innovation ecosystem. The paper will discuss the results of research in relation to European
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research infrastructures established in 2016–2019, paying attention to Poland’s participation
in ESFRI and the development of the Polish Roadmap for Research Infrastructures covering
projects arranged according to strategic research areas. Selected research infrastructures
established in recent years are briefly discussed.
Methodology: The most important EU documents were analysed, including EU legislation,
reports, national action plans for research infrastructures.
Keywords: European research infrastructure, European Union, information management,
knowledge management, scientific information

WPROWADZENIE

Infrastruktury badawcze odgrywają kluczową rolę w komunikowaniu wiedzy i nowych technologii, wzmacniając Europejską Przestrzeń Badawczą (ERA – European Research Area) i wpływając
na ekosystem badań i innowacji. Stanowią istotę „trójkąta wiedzy”
(badania, edukacja, innowacje) i mają ważne znaczenie dla rozwoju
otwartej nauki. W związku z tym budowa w skali całej Europy światowej klasy infrastruktur badawczych, dostępnych dla naukowców
i przedsiębiorstw oraz umożliwiających wykorzystywanie potencjału
wszystkich dziedzin nauki i innowacji, ma kluczowe znaczenie dla
doskonałości badań. Infrastruktury badawcze zapewniają naukowcom
dostęp do najnowszych i najnowocześniejszych superkomputerów,
pozwalających przetwarzać niewiarygodne ilości danych liczbowych
potrzebnych do wykonywania skomplikowanych obliczeń w obszarach
wymagających dużych ilości danych (np. badania klimatu, prognozowanie pogody, mechanika kwantowa i astronomia). Zapewniają
także narzędzia analityczne czy specjalnie wyposażone laboratoria
do badań biologicznych i medycznych, banki danych do badań
genomicznych i badań z zakresu nauk społecznych, obserwatoria
i czujniki do badań w naukach o Ziemi i środowisku itd. Infrastruktury badawcze o znaczeniu ogólnoeuropejskim służą rozwijaniu
współpracy interdyscyplinarnej i najwyższej jakości w europejskich
środowiskach naukowych i innowacyjnych.
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Zapoczątkowana w 2000 roku idea wspólnej europejskiej przestrzeni badawczej rozwinęła na przestrzeni kolejnych lat skuteczne
działania w kierunku „piątej swobody”, tj. swobodnego przepływu
wiedzy:
jednym z filarów zaproponowanej ambitnej koncepcji ERA
jest „rozwój światowej klasy infrastruktur badawczych”, który
przyczyni się z kolei do wzrostu gospodarczego i zatrudnienia
oraz stworzy fundamenty pod dynamiczną i opartą na wiedzy
gospodarkę europejską (Wniosek 2008, s. 2).

Już w 2004 roku Rada ds. Konkurencyjności przyjęła, że dalszy
rozwój ERA wymaga wzmocnienia konkurencyjnych badań, zapobiegania ich rozdrobnieniu i fragmentaryczności, a także współpracy
w zakresie infrastruktur badawczych (Dokument roboczy 2008).
W rezultacie Rada uznała potrzebę przygotowania europejskiej strategii w dziedzinie infrastruktur badawczych, zlecając Europejskiemu
Forum Strategicznemu do spraw Infrastruktur Badawczych (European
Strategic Forum on Research Infrastructures – ESFRI) opracowanie
strategii w odniesieniu do nowej generacji infrastruktur badawczych.
W decyzji z 2006 roku dotyczącej siódmego programu ramowego
Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego
i demonstracji (2007–2013) podkreślono: „Celem Wspólnoty, określonym w Traktacie, jest wzmocnienie bazy naukowej i technologicznej
przemysłu wspólnotowego, a przez to zapewnienie mu wysokiego
poziomu konkurencyjności na arenie międzynarodowej” (Decyzja
2006, s. 1). W ramach programu szczegółowego „Możliwości”, czyli
wspierania możliwości badawczych, wskazano m.in. na optymalizację wykorzystania i rozwoju infrastruktur badawczych (Decyzja
2006, s. 3), przewidziano konkretne działania w odniesieniu do tego
rodzaju infrastruktur w danych obszarach, co ilustruje schemat 1.
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Schemat 1. Infrastruktury badawcze. Optymalizacja wykorzystania
i rozwój najlepszych infrastruktur badawczych

• Działania wspierające istniejące infrastruktury badawcze
» Integrowanie w celu lepszej organizacji i funkcjonowania infrastruktur badawczych w danej dziedzinie oraz
zapewnienie ponadnarodowego dostępu
» Wzmocnienie elektronicznej infrastruktury badawczej
poprzez wspieranie rozwoju i globalnej łączności infrastruktur komunikacyjnych i siatek obliczeniowych
o wysokich parametrach, rozbudowę systemów informatycznych, stosowanie otwartych standardów w zakresie
interoperacyjności

• Działania wspierające nowe infrastruktury badawcze
» Budowa nowych infrastruktur badawczych oraz modernizacja już istniejących zgodnie z zasadami ESFRI
» Prace studyjne (zaproszenie do składania wniosków
wspierających tworzenie nowych infrastruktur badawczych, finansowanie grantów przygotowawczych i studiów wykonalności dla nowych infrastruktur)
Źródło: (Pietruch-Reizes 2015).

Szczególnie ważne – w kontekście skutecznej realizacji unijnych
programów badań i rozwoju technologicznego – było przygotowanie
ram prawnych obejmujących procedury oraz warunki tworzenia
i eksploatacji europejskich infrastruktur badawczych na poziomie
UE. Mogą one być ulokowane w jednej instytucji bądź mogą być
rozproszone. Przepisy rozporządzenia ustanawiającego ramy ERIC
wskazują, że konsorcjum nie jest traktowane jako organ wspólnotowy, lecz jako „podmiot prawny, którego członkiem nie musi być
Wspólnota i który nie otrzymuje ze strony Wspólnoty wkładów
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finansowych (…)” (Rozporządzenie 2009, s. 2). Jego członkami mogą
być państwa członkowskie UE, państwa stowarzyszone, państwa trzecie
inne niż państwa stowarzyszone oraz organizacje międzyrządowe.
Priorytetowym zadaniem ERIC jest tworzenie i eksploatacja
infrastruktury badawczej w ramach działalności niedochodowej.
Taka infrastruktura musi spełniać określone wymogi, mianowicie,
jest niezbędna w procesie realizacji europejskich programów i projektów badawczych, wzmacnia i porządkuje europejską przestrzeń
badawczą, zapewnia rzeczywisty dostęp badaczom z państw członkowskich i państw stowarzyszonych, wpływa na mobilność wiedzy
lub badaczy w ramach europejskiej przestrzeni badawczej i poprawę
wykorzystania potencjału intelektualnego w całej Europie (Rozporządzenie 2009, art. 4).
Statut ERIC reguluje m.in. podstawowe kwestie dotyczące liczby
członków, zadań i zakresu działalności czy czasu trwania i procedury
likwidacji ERIC, ponadto – podstawowe zasady w odniesieniu do:
• polityki dostępu w odniesieniu do użytkowników,
• polityki w zakresie oceny naukowej,
• polityki w zakresie rozpowszechniania wyników badań,
• polityki w zakresie praw własności intelektualnej,
• polityki w zakresie danych.

CZYM JEST INFR ASTRUKTUR A BADAWCZA?

Infrastruktura badawcza obejmuje obiekty, zasoby, powiązane z nimi
usługi, zapewniające środowisku naukowemu prowadzenie badań
w najlepszych europejskich ośrodkach, z wykorzystaniem najlepszej
aparatury, a także dostęp do specjalistycznych zbiorów. Są to: „podstawowe wyposażenie naukowe i materiał badawczy; zasoby oparte
na wiedzy, zbiory, archiwa i uporządkowane informacje naukowe;
infrastruktura dostępowa oparta na technologiach informacyjno-komunikacyjnych taka jak sieć «Grid» infrastruktura komputerowa,
oprogramowanie i infrastruktura łączności; wszelkie inne środki
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niezbędne do osiągnięcia doskonałości w badaniach naukowych”
(Rozporządzenie 2009, s. 4). A zatem, w ramach wykorzystywania
infrastruktury badawczej naukowcom zapewnia się szeroki i łatwy
dostęp do różnego typu laboratoriów, obserwatoriów, banków danych, specjalistycznych archiwów, bibliotek lub zbiorów, statków
i samolotów badawczych, jak również infrastruktury informatycznej
(e-infrastruktura).

EUROPEJSKIE FORUM STR ATEGICZNE
DO SPR AW INFR ASTRUKTUR BADAWCZYCH
(EUROPEAN STR ATEGIC FORUM
ON RESEARCH INFR ASTRUCTURES; ESFRI)

ESFRI powstałe w 2002 roku jest kluczowym strategicznym instrumentem służącym rozwijaniu integracji naukowej Europy, wzmocnieniu dostępu do wysokiej jakości informacji naukowej poprzez
kształtowanie polityki w zakresie infrastruktur badawczych w Europie,
obejmującej nauki humanistyczne i społeczne, nauki fizyczne i matematyczne, nauki techniczne, nauki biomedyczne i e-infrastrukturę.
ESFRI nie jest organem decyzyjnym, nie zajmuje się dystrybucją
środków finansowych. ESFRI wspiera rozwój europejskiej chmury
dla otwartej nauki oraz ścisłe powiązanie infrastruktury badawczej
z EOSC, zwiększając FAIR i otwartą wymianę danych oraz dostępność, aby rozwijać interdyscyplinarne i transdyscyplinarne badania
naukowe w celu osiągnięcia celów społecznych.
Projekty są realizowane w ramach niezależnych konsorcjów
międzynarodowych, ich faza wdrożeniowa jest finansowana ze środków budżetowych zainteresowanych państw członkowskich. ESFRI
ustanowiło europejską mapę drogową dla infrastruktur badawczych.
Opublikowana po raz pierwszy w 2006 roku „Mapa Drogowa” ESFRI (ESFRI Roadmap) obejmowała 35 projektów o charakterze
infrastrukturalnym, wybranych w drodze konkursu. Jej dwukrotna
aktualizacja, w 2008 oraz w 2010 roku, zwiększyła liczbę projektów
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do poziomu 48, w tym 10 w fazie implementacji. Najnowsza mapa
drogowa 2018 zawiera 37 punktów orientacyjnych i 18 projektów
doskonałości naukowej (ESFRI 2018).
Polska uczestniczy w pracach ESFRI na szczeblu plenarnym, jak
również w ramach grup roboczych. Powołano Zespół Interdyscyplinarny do spraw Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej
(PMDIB) (Zarządzenie 2010), którego zadania obejmują pomoc
ekspercką Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego w pracach
mających na celu opracowanie strategii budowy ważnych krajowych infrastruktur badawczych, opiniowanie propozycji i wniosków
w odniesieniu do PMDIB, doradzanie, przedstawianie propozycji
dotyczących udziału Polski w przedsięwzięciach budowy i funkcjonowania dużych infrastruktur badawczych w ramach programów
Unii Europejskiej (Zarządzenie 2010, § 3). W 2011 roku opracowano
pierwszą Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej (PMDIB),
na której umieszczono – w wyniku procedury konkursowej – 33 projekty strategicznej infrastruktury badawczej z różnych obszarów nauki.
Aktualizacja PMDIB w 2013 roku pozwoliła wyłonić listę projektów,
które środowiska naukowe rekomendowały do wpisu na PMDIB.
Zawierała ona przedsięwzięcia, ułożone według strategicznych obszarów badań (PMDIB 2014):
1. Rozwój nauki poprzez badania podstawowe;
2. Rozwój nauki poprzez badania interdyscyplinarne;
3. Wysoka jakość życia w społeczeństwie;
4. Wydajna ochrona zdrowia i wzrost efektywności działań prozdrowotnych;
5. Wzrost efektywności wytwarzania, magazynowania i przesyłania
energii;
6. Rozwój zaawansowanych materiałów i technologii;
7. Rozwój inteligentnych systemów i infrastruktury;
8. Zrównoważony rozwój środowiska naturalnego i środowiska
człowieka.
Opublikowana w styczniu 2020 roku PMDIB zawiera 70 strategicznych infrastruktur badawczych, umieszczonych w ramach sześciu
obszarów badań, według klasyfikacji ESFRI:
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• Nauki ścisłe i inżynieria (23 projekty);
• Nauki społeczne i humanistyczne (6 projektów);
• Nauki techniczne i energia (14 projektów);
• Nauki o ziemi i środowisku (5 projektów);
• Nauki medyczne, biologiczne i rolnicze (16 projektów);
• Infrastruktury cyfrowe (6 projektów) (PMDIB 2020).
Wśród projektów PMDIB, 40 ma charakter krajowy, 30 – międzynarodowy. Obszar nauki społeczne i humanistyczne obejmuje
następujące projekty infrastruktur badawczych:
• CLARIN – Wspólne Zasoby Językowe i Infrastruktura Technologiczna.
• Cyfrowa Infrastruktura Badawcza dla Humanistyki i Nauk
o Sztuce DARIAH-PL.
• European Research Infrastructure Consortium for the European
Social Survey Research Infrastructure (ESS ERIC).
• Europejskie Interdyscyplinarne Centrum Badań nad Konwergencją Kulturową Pogranicza.
• Polska Infrastruktura Badań nad Rodzinami, Generacjami
i Kapitałem Ludzkim.
• Polska Infrastruktura dla Badań nad Dziedzictwem Kulturowym – ERIHS.PL.

KONSORCJA ERIC
NA W YBR ANYCH PR ZYKŁADACH

Aktualnie ustanowiono 20 konsorcjów ERIC, 2 w celu opracowywania,
udoskonalania i przeprowadzania badań europejskich, tj. SHARE-ERIC (konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej
dla badania dotyczącego zdrowia, starzenia i przechodzenia na emeryturę w Europie; Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe)
i ESS ERIC (Europejska Infrastruktura Badawcza dla Europejskiego
Sondażu społecznego; European Social Survey), natomiast 18 – w celu
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udoskonalania i wdrażania rozproszonych infrastruktur w dziedzinie biologii i medycyny, nauk o środowisku oraz nauk społecznych
i humanistycznych.
KONSORCJUM NA RZECZ EUROPEJSKIEJ INFR ASTRUKTURY
BADAWCZEJ DLA WSPÓLNYCH ZASOBÓW JĘZYKOW YCH
I INFR ASTRUKTURY TECHNOLOGICZNEJ (CLARIN ERIC)
(DECYZJA 2012)

Celem utworzenia konsorcjum był rozwój możliwości realizacji
badań w zakresie nauk humanistycznych i społecznych, poprzez
zapewnienie środowisku naukowemu jednolitego dostępu do platformy integrującej zasoby językowe oraz zaawansowane narzędzia
na poziomie europejskim. CLARIN ERIC to wspólna rozproszona
infrastruktura badawcza, udostępniająca zasoby językowe, technologie
oraz wiedzę specjalistyczną z nauk społecznych i humanistycznych.
Platforma ta ma służyć m.in. integracji istniejących centrów danych
i usług sieciowych, działaniom usprawniającym interoperacyjność
danych i usług, tworzeniu nowych danych i usług sieciowych, jak
również gromadzeniu informacji na temat wymogów użytkowników
i najlepszych praktyk. Centra wiedzy specjalistycznej mają łączyć
zasoby językowe i technologie, wspierając prowadzenie badań w naukach humanistycznych i społecznych. CLARIN udostępnia cyfrowe
zasoby językowe naukowcom, badaczom, studentom i obywatelom-naukowcom ze wszystkich dyscyplin, z jednej strony zapewniając
łatwy dostęp, z drugiej – chroniąc prawa właścicieli danych i narzędzi
oraz prywatność osób. Konsorcjum oferuje również zaawansowane
narzędzia do wykrywania, eksploracji, wykorzystywania, opisywania,
analizowania lub łączenia zbiorów danych. Rozwija relacje i współpracę
z powiązanymi organizacjami i infrastrukturami w Europie i poza jej
granicami – to „wnoszenie wkładu w rozwój strategii prowadzących
do postępów w badaniach realizowanych w europejskiej przestrzeni
badawczej (EPB) zarówno w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, jak i pomiędzy różnymi dyscyplinami” (Decyzja 2012, art.2).
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EUROPEJSK A INFR ASTRUKTUR A ZA AWANSOWANYCH
BADAŃ TR ANSLACYJNYCH W MEDYCYNIE (EATRIS ERIC)
(DECYZJA 2013A)

Konsorcjum EATRIS to przykład rozproszonej infrastruktury badawczej łączącej europejskie instytuty badawcze, które przekazują
EATRIS ERIC część swoich możliwości badawczych i rozwojowych,
w ten sposób dzielą się treściami, narzędziami i wiedzą z zakresu
badań w dziedzinie medycyny translacyjnej, przede wszystkim dotyczących: leków biologicznych i terapii zaawansowanych (terapie
genowe i komórkowe oraz medycyna regeneracyjna); biomarkerów;
małych cząsteczek; obrazowania molekularnego i znaczników molekularnych; szczepionek.
Polityka informacyjna EATRIS ERIC obejmuje działania promujące infrastrukturę, jej wykorzystanie w badaniach i edukacji, upowszechnia wyniki będące rezultatem krajowych i międzynarodowych
badań, dzieli się tymi wynikami z poszanowaniem praw własności
intelektualnej. W działalności promującej informację naukową
z dziedziny medycyny translacyjnej EATRIS ERIC korzysta z portali
internetowych, biuletynów informacyjnych, warsztatów, konferencji,
artykułów w czasopismach i prasie codziennej.
INFR ASTRUKTUR A BADAWCZA BIOBANKÓW I ZASOBÓW
BIOMOLEKULARNYCH (BBMRI-ERIC) (DECYZJA 2013B)

Jest to ogólnoeuropejska rozproszona Infrastruktura Badawcza Biobanków i Zasobów Biomolekularnych (BBMRI), która ma wzmocnić
skuteczność europejskich badań w dziedzinie nauk biomedycznych,
zwiększyć i zapewnić konkurencyjność europejskich badań i przemysłu
w kontekście międzynarodowym. Zgodnie z art. 1 Statutu, „«biobanki
(i ośrodki zasobów biomolekularnych)» oznaczają zbiory, repozytoria i ośrodki dystrybucji wszystkich rodzajów próbek ludzkiego
materiału biologicznego, takich jak krew, tkanki, komórki lub DNA,
lub związanych z nimi danych, takich jak powiązane dane kliniczne
i wyniki badań naukowych, jak również zasoby biomolekularne,
w tym organizmy modelowe i mikroorganizmy, które mogą przyczynić się do zrozumienia fizjologii i chorób ludzi” (Decyzja 2013b).
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BBMRI ma ułatwić europejskiemu środowisku naukowemu dostęp
do zasobów i wyposażenia oraz wsparcia wysokiej jakości badań
medycznych i bimolekularnych (m.in. oferowane usługi zarządzania
jakością, wsparcie w kwestiach etycznych, prawnych i społecznych,
narzędzia internetowe i oprogramowanie dla biobanków i badaczy).
EUROPEJSK A SIEĆ INFR ASTRUKTUR BADAŃ KLINICZNYCH
(ECRIN-ERIC) (DECYZJA 2013C)

Ta rozproszona paneuropejska infrastruktura badań klinicznych
oferuje wsparcie i świadczy usługi w zakresie międzynarodowych
badań klinicznych w każdej dziedzinie medycyny i w odniesieniu
do każdej kategorii badań klinicznych. Udostępnia informacje, porady
i usługi, przede wszystkim w odniesieniu do zarządzania badaniami
klinicznymi, m.in. zgłaszania zdarzeń niepożądanych, monitorowania
badań czy zarządzania danymi.
EURO-ARGO (EURO-ARGO ERIC) (DECYZJA 2014A)

Infrastruktura badawcza Euro-Argo została ustanowiona w celu
opracowania globalnego systemu długoterminowego monitorowania oceanu, aby pogłębić wiedzę fachową w zakresie badań klimatu,
wzmocnić współpracę między partnerami europejskimi we wszystkich
obszarach: „operacjach na morzu, monitorowaniu systemu sond
i jego zmianach, postępu technologicznego i naukowego, poprawie
dostępu do danych na potrzeby badań i usług morskich europejskiego programu monitorowania Ziemi/Copernicus, koordynacji
wkładu europejskiego w międzynarodowe zarządzanie programem
Argo” (Decyzja 2014a, s. 36). Polityka w zakresie danych międzynarodowego programu Argo zapewnia bezpłatny i otwarty dla każdej
osoby dostęp do danych Euro-Argo ERIC (art. 25.1). W ramach
polityki upowszechniania danych – zgodnie z art. 27 Statutu – można korzystać albo z systemu typu „pull”, czyli w trybie pobierania
danych ze stron internetowych stanowiących centra danych, albo
z systemu typu „push”, w którym „standardowe pliki z danymi będą
przekazywane Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO), Globalnemu Systemowi Telekomunikacyjnemu (GTS), centrom danych

268

Pod wpływem ekspansji technologii

międzynarodowego programu Argo, europejskiej sieci informacji
i obserwacji środowiska morskiego (EMODNET), usługom morskim systemu Copernicus oraz konkretnym użytkownikom na ich
wniosek” (Decyzja 2014a, s. 46).
CYFROWA INFR ASTRUKTUR A BADAWCZA NA RZECZ SZTUKI
I NAUK HUM ANISTYCZNYCH (DARIAH) (DECYZJA 2014B)

Ta cyfrowa infrastruktura badawcza dla sztuki i nauk humanistycznych
(DARIAH) ma na celu usprawnienie i wspieranie badań naukowych
i nauczania wykorzystujących technologię cyfrową w dziedzinie sztuki
i nauk humanistycznych. Utworzona w 2014 roku jako rozproszona
infrastruktura badawcza stanowi najnowocześniejszą infrastrukturę
do celów badań cyfrowych w sztuce i naukach humanistycznych.
DARIAH działa poprzez ogólnoeuropejskie wirtualne ośrodki kompetencji, stanowiące – zgodnie z art. 3 Statutu – „wirtualny zespół,
który tworzą osoby z instytucji partnerskich, w celu przeprowadzenia
działań operacyjnych DARIAH ERIC”. Umożliwia podejmowanie
różnorodnych zadań, w szczególności: intensyfikację i wspieranie badań cyfrowych w naukach humanistycznych i sztuce; opracowywanie,
utrzymywanie i obsługiwanie infrastruktury wspierającej praktyki
badawcze wykorzystujące technologie informacyjno-komunikacyjne
(Decyzja 2014b, art. 2).
WSPÓLNY INSTYTUT DS. INTERFEROMETRII WIELKOBAZOWEJ
(JIV-ERIC) (DECYZJA 2014C)

JIV-ERIC stanowi kontynuację europejskiej sieci VLBI (interferometrii wielkobazowej), funkcjonującej pod nazwą EVN, która
umożliwia „prowadzenie wspólnych obserwacji astronomicznych
z użyciem radioteleskopów w całej Europie i na innych kontynentach,
a korzysta z niej prężne środowisko naukowe na całym świecie” (Decyzja 2014c, s. 157). Polityka w zakresie dostępu użytkowników (art.
20) ma na celu zapewnienie swobodnego dostępu do infrastruktury,
do danych, narzędzi, usług, z respektowaniem praw dostawców treści oraz zatwierdzonego przez JIV-ERIC uwierzytelnienia (Decyzja
2014c, s. 164).
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ZINTEGROWANY SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW
CIEPLARNIANYCH (ICOS ERIC) (DECYZJA 2015)

ICOS ERIC stanowi rozproszoną infrastrukturę, która umożliwia
prowadzenie wysokiej jakości badań nad zmianami klimatycznymi,
zapewnia obserwację najważniejszych zmiennych dotyczących klimatu,
w szczególności gazów cieplarnianych, „zapewnia skuteczny dostęp
do spójnych i dokładnych danych ułatwiających badanie w zakresie
wielowymiarowej analizy emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych”
(Decyzja 2015, s. 21).
Polityka dostępu dla użytkowników i polityka informacyjna ICOS
ERIC określa procedury dostępu do danych ICOS dla wszystkich
użytkowników danych. Wykorzystuje się różne kanały przekazu
informacji, m.in. portale internetowe, biuletyny informacyjne, konferencje, artykuły w czasopismach.
EUROPEJSK A INFR ASTRUKTUR A E-NAUKI I TECHNOLOGII
NA RZECZ BADAŃ W DZIEDZINIE RÓŻNORODNOŚCI
BIOLOGICZNEJ I EKOSYSTEMÓW (LIFEWATCH ERIC)
(DECYZJA 2017A)

Konsorcjum LifeWatch ERIC ma na celu utworzenie i eksploatację
infrastruktury i systemów informatycznych niezbędnych do gromadzenia i integracji danych i algorytmów na potrzeby badań w dziedzinie różnorodności biologicznej i ekosystemów. W związku z tym
podejmowane i koordynowane są różnorodne działania, w tym między
innymi: zintegrowany dostęp do rozproszonych zasobów danych;
usługi wyszukiwania, analizy, modelowania i wizualizacji danych;
internetowe i lokalne wsparcie dla użytkowników oraz środowiska
cyfrowe na potrzeby współpracy naukowej i doświadczeń naukowych;
rozwój nowych możliwości infrastrukturalnych czy umożliwienie
szybszego pozyskiwania danych dzięki wykorzystywaniu nowych
technologii.
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KONSORCJUM NA RZECZ EUROPEJSKICH ARCHIWÓW DANYCH
Z ZAKRESU NAUK SPOŁECZNYCH (CESSDA ERIC)
(DECYZJA 2017B)

Konsorcjum CESSDA ERIC stanowi rozproszoną infrastrukturę
badawczą, łączącą archiwa danych z zakresu nauk społecznych
należące do członków, obserwatorów i innych partnerów, w ten
sposób – ze względów naukowych i gospodarczych – wzmacniając
i rozszerzając ogólnoeuropejską współpracę w zakresie prac badawczo-rozwojowych w obszarze archiwów danych dotyczących nauk
społecznych. Zgodnie ze Statutem CESSDA „członkowie są przekonani,
że zapewnienie dostępu do danych dotyczących nauk społecznych
i metadanych jest kluczowe dla zrozumienia głównych wyzwań,
przed którymi stoi społeczeństwo; bieżących procesów społecznych,
istniejących problemów i dostępnych rozwiązań. (…) członkowie dążą
do zwiększenia doskonałości naukowej i skuteczności europejskich
badań w dziedzinie nauk społecznych oraz do zwiększenia łatwego
dostępu do danych i metadanych bez względu na jakiekolwiek granice” (Statut 2017, s. 1).
W ramach realizowanych zadań CESSDA ERIC uczestniczy
w opracowywaniu i koordynowaniu norm, protokołów, także szkoleń dotyczących dystrybucji danych i zarządzania danymi.
EUROPEJSK A INFR ASTRUKTUR A OTWARTYCH PLATFOR M
PRZESIEWOW YCH W DZIEDZINIE BIOLOGII CHEMICZNEJ
(EU-OPENSCREEN ERIC) (DECYZJA 2018)

Konsorcjum EU-OPENSCREEN ERIC tworzy, obsługuje i rozwija
europejską rozproszoną infrastrukturę badawczą integrującą platformy przesiewowe na terenie całej Europy, oferując naukowcom
z instytucji akademickich, MŚP i organizacji przemysłowych otwarty
dostęp do wspólnych zasobów, narzędzi i obiektów, wspierając wysokiej jakości badania nad molekularnymi mechanizmami procesów
biologicznych.
W celu wykonywania swoich zadań EU-OPENSCREEN ERIC
organizuje i koordynuje różnorodne działania, w tym m.in. tworzenie, rozwijanie i utrzymywanie Europejskiej Biblioteki Związków
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w dziedzinie Biologii Chemicznej oraz centralnej bazy danych dotyczących wyników badań przesiewowych, wysokiej jakości usług
infrastrukturalnych wykorzystujących zharmonizowane procedury
i standardy jakości. Ponadto, przyznaje środowisku naukowemu
rzeczywisty dostęp do zasobów i usług EU-OPENSCREEN ERIC
i jego placówek partnerskich oraz określa zasady współpracy z innymi
europejskimi i międzynarodowymi infrastrukturami badawczymi.
EUROPEJSK A INFR ASTRUKTUR A BADAWCZA NA POTRZEBY
TECHNOLOGII OBR AZOWANIA W NAUK ACH BIOLOGICZNYCH
I BIOMEDYCZNYCH (EURO-BIOIM AGING ERIC) (DECYZJA 2019)

W Statucie konsorcjum podkreślono, że „stworzenie i funkcjonowanie Euro-BioImaging ERIC stanowi środek, dzięki któremu Europa
będzie mogła w pełni wykorzystywać potencjał rewolucji technicznej
w dziedzinie nauk przyrodniczych i umożliwi jej najlepszym naukowcom dostęp do najnowocześniejszych technologii i usług związanych
z obrazowaniem, świadczonych przez najlepszych ekspertów w tej
dziedzinie” (Statut 2019, s. 1). Euro-BioImaging ERIC jest strukturą rozproszoną, wzmacniającą europejską przestrzeń badawczą,
przyczyniającą się do mobilności wiedzy, rozpowszechniania i optymalizacji badań naukowych i rozwoju technologicznego. Zapewnia
środowisku naukowemu otwarty dostęp do innowacyjnych technologii obrazowania w naukach biologicznych i medycznych, oferuje
również świadczenie usług eksperckich, usług w zakresie danych
obrazowych, także usług szkoleniowych dotyczących nowoczesnych
badań z wykorzystaniem technologii obrazowania.
Szczegółowe działania – zgodnie z zapisami Statutu – przewidziane
w ramach realizacji pięcioletniego planu strategicznego Euro-BioImaging ERIC obejmują:
a) otwarty dostęp fizyczny do infrastruktury obrazowania;
b) zaawansowaną wiedzę fachową i usługi dla użytkowników
technologii;
c) szkolenia dla użytkowników technologii, pracowników zakładów i ekspertów w dziedzinie technologii;
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d) wsparcie w zakresie analizy i przechowywania danych obrazowych wygenerowanych przez użytkowników;
e) otwarty dostęp wirtualny do oprogramowania do analizy
obrazów oraz repozytoriów danych obrazowych stanowiących
przedmiot interesu publicznego;
f) wysokiej jakości normy w zakresie pozyskiwania obrazu,
szkolenia i zarządzania danymi;
g) działania na rzecz koordynacji i integracji na szczeblu europejskim dla społeczności zajmujących się obrazowaniem
naukowym;
h) wszelkie inne działania niezbędne do realizacji jego głównego
zadania” (Statut 2019, art. 1 ust. 2).

Euro-BioImaging ERIC wykorzystuje w komunikacji naukowej
różne kanały przekazu, portal internetowy, biuletyn, warsztaty, udział
w konferencjach, artykuły w czasopismach i gazetach codziennych.

WNIOSKI

Wspieranie i rozwój europejskich infrastruktur badawczych jest
priorytetowym celem Unii Europejskiej w ramach kształtowania
Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Potrzeba związana z wykorzystaniem i rozwojem infrastruktur badawczych była wielokrotnie
wyrażana przez państwa członkowskie, instytucje UE, jak również przez ośrodki badawcze, uczelnie, przedsiębiorstwa, a przede
wszystkim przez Europejskie Forum Strategiczne ds. Infrastruktur
Badawczych. W programach ramowych w zakresie badań i rozwoju
technologicznego podkreślano kluczową rolę światowej klasy infrastruktur badawczych w osiąganiu celów naukowych i innowacyjnych.
Rozporządzenie Rady z 2009 roku w sprawie wspólnotowych ram
prawnych konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej
(ERIC) ustanowiło ramy prawne dla tworzenia i eksploatacji dużych
europejskich infrastruktur badawczych. Od czasu przyjęcia tego
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rozporządzenia, czyli na przestrzeni 10 lat, utworzono 20 konsorcjów ERIC (zob. wykaz), zróżnicowanych pod względem struktury
(punktowe, rozproszone, wirtualne) oraz pod względem obszarów
badawczych (nauki społeczne i humanistyczne, nauki o środowisku,
energetyka, biologia, medycyna, materiały i urządzenia analityczne,
fizyka i inżynieria).
Konsorcja ERIC mają duże znaczenie w kontekście Europejskiej
Przestrzeni Badawczej, oferując europejskim i międzynarodowym
środowiskom naukowym dostęp do danych, instrumentów i usług,
oparty na bezpiecznych, przejrzystych zasadach. Ustanowione konsorcja ERIC są częścią działań Unii Europejskiej na rzecz poprawy
dostępu do informacji naukowej. Dając pełniejszy i szerszy dostęp
do danych, wzmacniają współpracę naukową, wpływają na poziom
otwartości i przejrzystości badań oraz innowacji. Ponadto, mogą być
kolejnym ważnym elementem wspierającym cele zrównoważonego
rozwoju ONZ (Sprawozdanie 2018).
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