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Rozdział I
Magda Ciereszko

Celebrytą w opinię, czyli o tańczących
z gwiazdami tygodnikach
społeczno-politycznych
Jeszcze w 2007 roku w polskim dyskursie publicznym nie funkcjonował termin
celebryta. W użyciu były takie określenia jak gwiazda, gwiazdor, ewentualnie: gwiazdeczka,
gwiazdka, jeśli dana osoba nie miała ugruntowanej pozycji w show biznesie. Tymczasem już
w 1961 roku, Daniel Boorstin zdefiniował celebrity jako osobę, która jest znana z tego, że jest
znana1. Ta lapidarna definicja stanowi esencję, wyciąg z najważniejszych cech tego
medialnego tworu. Wydane w 2007 roku studium Wiesława Godzica, zatytułowane Znani z
tego, że są znani. Celebryci w kulturze tabloidów, przyniosło Polakom leksem celebryta oraz
pionierską – na rodzimym gruncie – analizę fenomenu popularności bohaterów masowej
wyobraźni2. Obecnie słowem celebryta równie często posługują się reprezentanci środowiska
akademickiego, jaki i dziennikarze: czy to tygodników opinii, czy to pism segmentu people.
Co ciekawe, termin celebryta pojawia się także w artykułach głównych konstruktorów
kategorii celebryty: portali plotkarskich, takich jak pudelek, kozaczek, plotek. Bardzo często
jest ono umieszczane w tytułach newsów, co oznacza, że ma zdolność przyciągania
czytelników. O ile jednak termin skonstruowany przez prof. Godzica jest stylistycznie
neutralny i nazywa pewien istotny element współczesnej kultury, o tyle w przestrzeni
najpopularniejszych portali internetowych celebryta nabiera odcienia pejoratywnego. Idąc
bowiem tropem internetowych tekstów, celebryta prowadzi życie wybitnie próżniacze. Z
bycia celebrytą powinno się wręcz tłumaczyć3.

1

D. Boorstin, The image: A guide to pseudo-events in America, New York 1961.
W. Godzic, Znani z tego, że są znani. Celebryci w kulturze tabloidów, Warszawa 2007.
3
Przekonanie to obrazują wywiady z popularnymi osobami, w których odżegnują się one od bycia
celebrytą. Przykład:
http://cjg.gazeta.pl/CJG_Warszawa/1,104436,10689759,Muniek_Staszczyk__Nie_chce_byc_celebryta.html,
[dostęp:] 02.04.2013.
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Z kolei niniejszy tekst będzie wolny od jakiegokolwiek wartościowania. Jego celem
jest zwrócenie uwagi na zjawisko przejmowania przez tzw. tygodniki opinii dyskuru
właściwego pismom typu people. Od kilku lat można bowiem zauważyć, że polskie tygodniki
społeczno-polityczne upodobały sobie sposób prezentowania rzeczywistości, w którym opinia
eksperta, usankcjonowanego autorytetem naukowym bądź funkcyjnym, jest równoważna z
wypowiedzią osoby znanej z tego, że jest znana. Polskie tygodniki opinii nie stronią także od
materiałów, które analizują fenomen ,,celebrytyzmu”, czego dowodem są teksty w rodzaju
,,Królowie lansu”4 opublikowanego w jednym z numerów ,,Wprost”, czy ,,Celebryta – kapłan
czy błazen”5 z tego samego tygodnika.
Za materiał do analizy posłużyły wybrane wydania tygodników społecznopolitycznych: ,,Wprost”, ,,Polityka”, ,,Newsweek Polska” oraz dwutygodników z segmentu
people, zwłaszcza ,,Party”, który jest aktualnie najpopularniejszym pismem tego rodzaju w
Polsce6. W niniejszym artykule przytaczane są przykłady z ostatnich trzech lat.
Warto odnotować, że na polskim rynku wydawniczym pojawiła się już próba jawnego
połączenia formuły tygodnika społeczno-politycznego z pismami o życiu gwiazd. Był nią
,,Wprost light” ukazujący się przez kilka miesięcy w 2009 roku. Początkowo tygodnik,
następnie dwutygodnik, miał - zgodnie z tytułem – lekką formę, w której informacjom z życia
gwiazd towarzyszyły artykuły o gadżetach i stylu życia oraz polityka o wyraźnym
zabarwieniu infotainmentowym. Kwintesencją tej wybuchowej – i jak się okazało – jednak
nieatrakcyjnej dla czytelników mieszanki, jest jedna z okładek pisma, na której Joanna Mucha
– wówczas jeszcze ,,tylko” posłanka Platformy Obywatelskiej - jest wystylizowana na
bohaterkę gry komputerowej Tomb Raider – Larę Croft. Wydawca ,,Wprost Light” miał
nadzieję na wysokie wpływy z reklam, tytuł okazał się jednak finansową klapą. Wyniki
sprzedaży nie zostały nigdy ujawnione, można jednak przypuszczać, że były rozczarowujące.
Być może potencjalnych czytelników, sięgających zwykle po pisma typu yellow czy people
odstraszał sam związek tytułu z ,,poważnym” i zajmującym się tematyką polityczną
,,Wprost”. W tym miejscu rozważań można odwołać się do fragmentu słynnego wywiadu z
tygodnika ,,Polityka”, w którym Jacek Żakowski rozmawiał z Dorotą ,,Dodą” Rabczewską:

4

M. Bratkowska, K. Korwin Piotrowska, Królowie lansu, ,,Wprost” 2013, nr 1, s. 40-43.
C. Michalski, Celebryta: kapłan czy błazen?, ,,Wprost” 2012, nr 11, s. 38-41.
6
Portal wirtualnemedia.pl regularnie publikuje wyniki czytelnictwa pism segmentu people. Wynika z
nich, że najchętniej czytanym pismem tego rodzaju w Polsce jest ,,Party”. Na podstawie:
http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/dwutygodniki-people-gala-o-96-proc-do-gory-party-liderem,
[dostęp:] 02.04.13.
http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/pisma-people-party-liderem-w-2012-roku-gala-zyskalanajwiecej, [dostęp:] 02.04.2013.
5
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Jacek Żakowski: - Czyta pani POLITYKĘ?
Doda: – Przykro mi.
Jacek Żakowski: - Naprawdę pani przykro?
Doda: - Nie.
Jacek Żakowski: - Dlaczego pani nie czyta?
Doda: - Tytuł mnie zniechęca.7
Komentatorzy polskiego rynku wydawniczego źródła niepowodzenia ,,Wprost light”
upatrywali jednak przede wszystkim

w braku zrozumienia przez twórców tytułu reguł

rządzących segmentem people. ,,Wprost light” zniechęcał nieatrakcyjnym, przestarzałym
layoutem, niestaranną redakcją tekstów i mało aktualnymi informacjami z życia gwiazd.
„Wprost” nie docenił czytelników z segmentu people, którzy są bardziej wymagający niż
pism typu yellow. Aktualne trendy na rynku wydawniczym wskazują wyraźnie, że sięgający
po magazyny o gwiazdach oczekują atrakcyjnej formy oraz powiewu luksusu, o czym
dobitnie świadczy tegoroczny sukces ,,Grazii” pozycjonowanej obok takich tytułów jak
,,Viva!”, czy ,,Gala”. Doskonałej jakości zdjęcia, staranny layout, przejrzysta nawigacja,
aktualność i umiejętnie wprowadzone elementy lifestylowe okazały się tym, czego poszukują
czytelnicy segmentu people.
Jednym z najważniejszych elementów, które decydują dziś o sprzedaży tygodników
społeczno-politycznych jest znalezienie tzw. cover story. Ważne by wpisać się w aktualnie
gorący temat i nie zdublować poczynań konkurencji. Gigantyczna popularność internetowych
serwisów plotkarskich oraz doskonała sprzedaż pism o życiu gwiazd wskazują, że Polacy
interesują się celebrytami w równie dużym, a może nawet w większym stopniu, niż polityką.
Ostatnie lata przyniosły więc wysyp okładek tygodników społeczno-politycznych
z wykorzystaniem wizerunku popularnych osób. Jak można by się spodziewać, zwykle
pretekstem do posłużenia się wizerunkiem popularnej osoby, jest zapowiedź tekstu, który
pojawił się na łamach tygodnika. Nie jest tak jednak zawsze. Przykładem może być okładka
,,Newsweeka” z września 2012 roku8. Mamy na niej dwie znane opinii publicznej Natalie –
Partykę i Siwiec. Pierwsza z nich jest tenisistką stołową, która zdobywa medale zarówno na
olimpiadach, jak i paraolimpiadach, druga – celebrytką, której błyskawiczna i niepoparta
jakimikolwiek osiągnięciami kariera mogłaby stać się osobnym rozdziałem studium o
celebrytach. Okładka tygodnika głosi: ,,Która z nich jest piękna? Potrafimy pokochać
7

D. Rabczewska, Zderzenie światów, rozmowa z Dodą o Polsce, rozm. przepr. J. Żakowski, ,,Polityka”,
http://www.polityka.pl/spoleczenstwo/artykuly/1526355,1,zakowski-z-doda-o-polsce.read, [dostęp:]
02.04.2013.
8
,,Newsweek Polska” 2012, nr 37.
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sportowca bez ręki, ale zwykle wolimy banalne piękno”. Wewnątrz numeru próżno jednak
szukać materiału na temat współczesnego kanonu piękna, czy analizy popularności obu cover
girls. Natalia Siwiec nie jest bohaterką żadnego z artykułów tego numeru, a artykułowi na
temat polskich parolimpijczyków nie towarzyszy historia Natalii Partyki. Tekst ten ilustrują
bowiem losy kulomiota – Janusza Rokickiego.
Ciekawym zabiegiem stosowanym przez tygodniki społeczno-polityczne są także
artykuły krytycznie odnoszące się do tzw. celebryctwa, okraszone okładką z aktualnie
najpopularniejszymi bohaterami masowej wyobraźni. Warto przywołać tu numer ,,Wprost”,
który zawiera ranking najbardziej ogłupiających programów telewizyjnych9. Był on
promowany twarzami Kuby Wojewódzkiego, Magdy Gessler i Perfekcyjnej Pani Domu –
Małgorzaty Rozenek. To właśnie prowadzone przez nich programy znalazły się na podium
przygotowanego przez tygodnik zestawienia.
Podobny zabieg można odnaleźć w innym numerze tygodnika ,,Wprost” promowanym
tekstem ,,Reklamiarze”10. Na jego okładce zagościli Joanna Krupa, Szymon Majewski i
Marek Kondrat. Joanna Krupa była też bohaterką tekstu ,,Tap Madl czyli Dżoana wśród
Polaków”, który zawierał komentarze prof. Wiesława Godzica11. Artykuł analizował fenomen
popularności tej fotomodelki i konfrontował jej status ze zbiorem społecznych oczekiwań
wobec gwiazd.
Tygodniki opinii nie stronią także od okładek z aktualnie najpopularniejszymi
celebrytami, które odwołują się do historii z ich życia i pod tym względem swoją poetyką
przypominają okładki pism typu people. Spór sądowy Dody z Ryszardem Nowakiem, który
dotyczył kontrowersyjnej wypowiedzi piosenkarki na temat Biblii, stał się cover story
zarówno ,,Newsweeka”12, jak i ,,Wprost”13. Co ciekawe, wywiad Jacka Żakowskiego z Dodą
opublikowany na łamach ,,Polityki” nie okazał się pretekstem do umieszczenia piosenkarki na
okładce pisma. Zdaje się jednak, że dwutygodnik zadbał o inny sposób promocji materiału –
na krótko przed trafieniem numeru do kiosków na portalu pudelek.pl pojawił się bogato
ilustrowany tekst informujący o tajemniczym spotkaniu gwiazdy i dziennikarza ,,Polityki”.
Jedno z ostatnich zdań pudelkowego newsa wyraźnie zachęca do sięgnięcia po pismo:

9

,,Wprost” 2012, nr 41.
,,Wprost” 2011, nr 13.
11
A. Zuchora, S. Łupak, Tap Madl, czyli Dżoana wśród Polaków, ,,Wprost” 2010, nr 49, s. 58-60.
12
D. Rabczewska, Nie dam się zakneblować, rozm. przepr. M. Rigamonti, ,,Newsweek Polska”,
http://spoleczenstwo.newsweek.pl/doda--nie-dam-sie-zakneblowac,87473,1,1.html, [dostęp:] 02.04.2013.
13
D. Rabczewska, Jestem ofiarą polskiego sądownictwa, rozm. przepr. M Rigamonti,
http://www.wprost.pl/ar/331407/Doda-jestem-ofiara-polskiego-zacofanego-sadownictwa/, [dostęp:]
02.04.2013.
10
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,,Nasze źródło donosi, że spotkanie odbyło się z okazji wywiadu do Polityki, który ukaże się
w środę. Jesteście ciekawi, co powiedziała mu na temat swojej skromnej osoby?”14.
Za zeszłorocznego rekordzistę w dziedzinie ekspozycji na łamach tygodników opinii
można zaś uznać Adama Nergala Darskiego. Lider zespołu Behemoth, były partner Dody, za
sprawą związku z piosenkarką oraz walki z białaczką, dwukrotnie gościł na okładce
,,Wprost”, raz - ,,Newsweeka”. Równolegle pojawiał się także na okładkach pism typu
people. Jednym i drugim pismom udzielał wywiadów. Ich wycięte fragmenty trudno byłoby
przyporządkować do danego tytułu. Podobny status osiągnęła Aleksandra Kwaśniewska,
której ślub z wokalistą Kubą Badachem w równym stopniu elektryzował pisma typu people,
jak i – uchodzącą za najbardziej poważną wśród tygodników opinii - ,,Politykę”. Na jej
łamach pojawił artykuł ,,Piękna i książę”, porównujący ślub córki byłego prezydenta do
uroczystości zaślubin księcia Williama i Kate Middleton15.
W zjawisku przenikania dyskursu pism typu people do tygodników opinii szczególnie
interesująca wydaje się kategoria tekstów, które można by opisać jako społeczny szkic z
celebrytą w tle. Na łamach ,,Wprost” i ,,Newsweeka” publikowane są teksty, w których
tematy społeczno-obyczajowe (np. przemoc w rodzinie, alkoholizm, in vitro, rasizm, ateizm,
niechęć młodych Polek do prokreacji) ilustrowane są historiami z życia celebrytów, a nawet
zawierają ich wypowiedzi. Podobne artykuły można odnaleźć na łamach rubryk ,,Zdrowie” i
,,Psychologia” dwutygodnika ,,Party”.
Przykładem tekstu z tygodnika opinii, w którym celebryci występują w roli ekspertów,
a ich świadectwa ilustrują ważne społecznie zagadnienie, jest artykuł ,,My, ateiści” z
,,Wprost”16. Można w nim odnaleźć następujący fragment: ,,Aktorka Renata Dancewicz, od
wielu lat ateistka, uważa, że ateiści nad Wisłą traktowani są jako gorszy rodzaj człowieka. –
Dotychczas oddawaliśmy pole walki w fundamentalnych kwestiach społecznych. W Polsce
ateizm nadal kojarzy się z brakiem zasad moralnych i brakiem głębszych wartości. Ulegamy
powszechnemu żargonowi kościelnemu, który pobłażliwie lub pretensjonalnie patrzy na
niewierzących – mówi Dancewicz”17. W artykule pojawiają się też wypowiedzi filozofa prof.
Bohdana Chwedeńczuka, Roberta Biedronia, Marii Czubaszek, Jana Hartmana i Janusza
Czapińskiego. Tego rodzaju zestawienie ekspertów, dla których legitymizacją może być i

14

http://www.pudelek.pl/artykul/39758/doda_na_kolacji_z_jackiem_zakowskim_foto/, [dostęp:]
02.04.2013.
15
S. Mizerski, Piękna i książę, ,,Polityka”, http://www.polityka.pl/spoleczenstwo/1530725,1,slubaleksandry-kwasniewskiej-na-tabloidowo.read, [dostęp:] 02.04.2013.
16
B. Janiszewski, A. Jankowska, My, ateiści, ,,Wprost” 2012, nr 41, s. 40-44.
17
Ibidem, s. 42.
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tytuł naukowy, i status celebryty, jest charakterystyczne dla współczesnych przekazów
medialnych. Można je obserwować nie tylko w artykułach prasowych, lecz także w
programach telewizyjnych, nawet w stacjach typowo informacyjnych, jak TVN24, czy TVP
Info.
Pisma typu people podejmują tematy o charakterze społeczno-obyczajowym w
rubrykach poświęconych zdrowiu i psychologii. W jednym z numerów dwutygodnika Party
można odnaleźć tekst poświęcony związkom partnerskim ,,Miłość bez obrączek”18. W
artykule przywołane zostały historie takich par jak Jarosław Bieniuk i Anna Przybylska,
Monika Olejnik i Tomasz Ziółkowski, Angelina Jolie i Brad Pitt. Ważny kontekst rozważań
stanowi także wątek par homoseksualnych. Tu też podane są przykłady: Katarzyna Adamik i
Olga Hajdas, Marc Jacobs i Lorenzo Martone, Tomasz Raczek i Mariusz Szczygielski.
Autorka artykułu cytuje wypowiedzi Hanny Lis, Edyty Górniak i Agnieszki Holland. Ważną
część tekstu stanowi komentarz psycholog Małgorzaty Ohme. Swoją poetyką artykuł ten nie
różni się od tekstów o podobnej tematyce publikowanych na łamach tygodników opinii.
,,Miłość bez obrączek” została nawet osadzona w kontekście toczącej się debaty publicznej:
,,Gdy pod koniec stycznia Sejm odrzucił wszystkie trzy projekty legalizujące nieślubne
związki, w show-biznesie zawrzało. Najostrzej zareagowała Agnieszka Holland.”19
Wydaje się, że związki tygodników opinii z celebrytami będą przybierać na sile. Tego
rodzaju układ jest bowiem korzystny dla obu stron. Gwiazdy wzmacniają swoją popularność i
kreują wizerunek, udzielając wypowiedzi w zaangażowanych społecznie sprawach.
Tygodniki zyskują materiały na cover story oraz grupę tzw. Go-to Guys, dyżurnych
komentatorów gotowych na udzielenie wypowiedzi w niemal każdej sprawie (zdaje się, że
taki status osiągnęła już Maria Czubaszek). Parafrazując tekst jednej z najpopularniejszych
piosenek na polskim YouTube:

celebryci tańczą dla tygodników opinii, a wydawcy to

uwielbiają.

18

A. Bernaciak, Miłość bez obrączek, ,,Party”,
http://polki.pl/rodzina_rodzice_galeria.html?galg_id=10013516, [dostęp:] 02.04.2013.
19
Ibidem.

10

Formy dziennikarstwa między odpowiedzialnością a sensacją

Bibliografia
Autorytet w nauce, red. P. Rybicki, J. Goćkowski, Wrocław 1980.
Bernaciak Aneta, Miłość bez obrączek, ,,Party”,
http://polki.pl/rodzina_rodzice_galeria.html?galg_id=10013516, [dostęp:] 02.04.2013.
Bojar Anna, Kim Renata, Rasizm nasz powszedni, ,,Wprost” 2010, nr 49, s. 48-51.
Boorstin Daniel Joseph, The image: A guide to pseudo-events in America, New York
1961.
Bourdieu Pierre, O telewizji. Panowanie dziennikarstwa, Warszawa 2009.
Bratkowska Marta, Korwin Piotrowska Karolina, Królowie lansu, ,,Wprost” 2013, nr
1, s. 40-43.
Dąbrowska Zuzanna, Dziecko? Nie, dziękuję, ,,Wprost” 2012, nr 11, s. 16-20.
Godzic Wiesław, Znani z tego, że są znani. Celebryci w kulturze tabloidów, Warszawa
2007.
Janiszewski Bartosz, Jankowska Agata, My, ateiści, ,,Wprost” 2012, nr 41, s. 40-44.
Michalski Cezary, Celebryta: kapłan czy błazen?, ,,Wprost” 2012, nr 11, s. 38-41.
Mizerski Sławomir, Piękna i książę, ,,Polityka”,
http://www.polityka.pl/spoleczenstwo/1530725,1,slub-aleksandry-kwasniewskiej-natabloidowo.read, [dostęp:] 02.04.2013.
Rabczewska Dorota, Jestem ofiarą polskiego sądownictwa, rozm. przepr. M
Rigamonti, http://www.wprost.pl/ar/331407/Doda-jestem-ofiara-polskiegozacofanego-sadownictwa/, [dostęp:] 02.04.2013.
Rabczewska Dorota, Nie dam się zakneblować, rozm. przepr. M. Rigamonti,
,,Newsweek Polska”, http://spoleczenstwo.newsweek.pl/doda--nie-dam-siezakneblowac,87473,1,1.html, [dostęp:] 02.04.2013.
Rabczewska Dorota, Zderzenie światów, rozmowa z Dodą o Polsce, rozm. przepr. J.
Żakowski, ,,Polityka”,
http://www.polityka.pl/spoleczenstwo/artykuly/1526355,1,zakowski-z-doda-opolsce.read, [dostęp:] 02.04.2013.
Święchowicz Małgorzta, Dziecko albo termofor, ,,Newsweek Polska” 2012, nr 36, s.
46-48.
Zaborowska Katarzyna, Kobiety piją inaczej, ,,Party” 2013, nr 1, s. 52-54.
Zaborowska Katarzyna, Mam last minute, ,,Party” 2013, nr 6, s, 76-79.
Zaborowska Katarzyna, Rozwód bez wojny, ,,Party” 2013, nr 3, s. 58-60.

11

Formy dziennikarstwa między odpowiedzialnością a sensacją

Zuchora Anita, Łupak Sebastian, Tap Madl, czyli Dżoana wśród Polaków, ,,Wprost”
2010, nr 49, s. 58-60.

12

Formy dziennikarstwa między odpowiedzialnością a sensacją

Rozdział II
Anna Sugier-Szerega - Katolicki Uniwersytet Lubelski JP II

Rzetelnie? Tygodniki opiniotwórcze
o Święcie Niepodległości w 2012 roku
Antropologowie i socjologowie badający sposoby świętowania w różnych kulturach i
kontekstach społecznych, przyznają, że przebieg święta i satysfakcja z jego przeżywania, są
uwarunkowane poczuciem wspólnoty z innymi uczestnikami tego wydarzenia oraz
świadomością znaczenia poszczególnych jego elementów. Zbiorowości, gromadzące się
wokół kluczowych idei, wartości, bohaterów, wydarzeń, łączy silne przekonanie, że
świętowanie jest istotnym elementem ich tożsamości, a uczestnictwo w nim buduje pamięć
kulturową, istotną dla trwałości grupy1. Antropologiczne opisy świętowania wskazują, że
częściej łączy ono ludzi, aniżeli dzieli, zwłaszcza, gdy ma długą tradycję, przekazywaną z
pokolenia na pokolenie i odnosi się do kluczowych dla istnienia grupy wydarzeń. Przykładem
takiego święta są dni upamiętniające odzyskanie niepodległości, obchodzone w wielu krajach
na świecie. Obrazy hucznych festynów, rozświetlających niebo sztucznych ogni, powszechnej
radości wyrażanej przez pochody i korowody tańczących na ulicach ludzi serwowane przez
globalne telewizje pochodzą najczęściej z obchodów Święta Niepodległości Stanów
Zjednoczonych (4 lipca) czy Francji (14 lipca). Święto Niepodległości obchodzone w Polsce
już w 1919 roku, a ustanowione jako państwowe w 1937 roku przez Sejm RP ustawą z 23
kwietnia, zakazane w PRL, do nie dawna nie wzbudzało wielkich emocji ani entuzjazmu
tłumów. Obchody w postaci defilad wojskowych organizowanych w Warszawie nawiązywały
do tradycji walki o nieodległość, podkreślały dumę walecznego polskiego żołnierza, ale i
pozostawały w cieniu poprzedzających je świąt listopadowych o charakterze religijnym.
Obecnie 11 listopada wzbudza emocje i kontrowersje, wynikające z wpisania go w kontekst
konfliktu politycznego. Wrogie i niechętne sobie od kilku lat obozy polityczne i towarzyszące
1

Jan Assmann, Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych,
UW, Warszawa, 2008 s. 72-73.

13

Formy dziennikarstwa między odpowiedzialnością a sensacją

im aprobata lub dezaprobata rozmaitych grup społecznych, nie potrafią lub nie chcą
zjednoczyć Polaków w tym dniu. Relacje medialne skupiają się zaś na antagonistycznym
charakterze obchodów święta niż na samej jego istocie.
Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytania: w jaki sposób prasa opiniotwórcza
przedstawia temat Święta Niepodległości, czy przygotowuje czytelników do tego dnia, jakie
treści związane ze świętem propaguje. Czy jest to temat istotny czy błahy, jakie wartości,
symbole, postaci przywołuje się przy okazji tego święta. Istotnym również wydaje się sposób
relacjonowania obchodów Dnia Niepodległości. Które kwestie są podkreślane, które
pomijane, których polityków się promuje przy okazji tego święta? Wreszcie, czy dziennikarze
i ich redakcje uznają, że Święto Niepodległości jest ważne dla czytelnika bez względu na
światopogląd czy opcję polityczną, czy też ze względu na partyjne upolitycznienie obchodów,
unika się dyskusji nad ich znaczeniem, okolicznościami jego zaistnienia i wreszcie
współczesnymi sposobami świętowania? Czy dziennikarze są rzetelni i obiektywni przy
relacjonowaniu tego, co dzieje się w Polsce i Warszawie w tym dniu?
Materiał badawczy do analizy pochodzi z dziewięciu ogólnopolskich tygodników
opiniotwórczych, które w roku 2012 sprzedawały się najlepiej (Tab. nr 1).

Tabela 1. Sprzedaż tygodników ogółem w styczniu 2012 r.
Tytuł tygodnika

Sprzedaż ogółem
Styczeń 2012 – w tys.

Gość Niedzielny

143,3

Uważam Rze

129,3

Polityka

126,4

Newsweek

97,7

Wprost

95,3

Gazeta Polska

63,7

Przekrój

24,4

Przegląd

20,3

Tygodnik

16,6

Powszechny
Źródło:www.wirtualnemedia.pl/wiadomości/prasa/czytelnictwo-prasy
(01.04.2013).
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1. Obecność tematu Święta Niepodległości na łamach wybranych tytułów

Metodą analizy zawartości i treści przebadano 18 numerów z listopada 2012 roku,
pochodzących z:
1. tygodnia poprzedzającego święto, by przekonać się czy i w jakim kontekście
dziennikarze pisali o nadchodzącym Dniu Niepodległości (9)
2. z tygodnia po minionym święcie, by wywnioskować, które z wydarzeń tego dnia
miały dla dziennikarzy istotne znaczenie (9).
Łącznie wyselekcjonowano 34 artykuły, które w treści odnosiły się do Święta
Niepodległości (Tab. nr 2).

Tabela 2. Materiał badawczy.
Tytuł tygodnika

Liczba materiałów
z tygodnia przed
11.11.2012

Liczba materiałów
z tygodnia po
11.11.2012

„Uważam Rze”

6

1

„Tygodnik

5

2

„Gazeta Polska”

3

8

„Polityka”

1

1

„Newsweek”

1

1

„Gość

1

1

„Przegląd”

1

0

„Przekrój”

0

0

„Wprost”

0

2

Suma z tygodni

18

16

Powszechny”

Niedzielny”

Razem

34

Źródło: badania własne.
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Temat Święta Niepodległości okazał się w tygodniu z 11-ym listopada 2012 ważny
głównie dla tytułów, które można określić mianem prasy konserwatywnej, związanej ze
światopoglądem chrześcijańskim („Uważam Rze”, „Tygodnik Powszechny”, „Gazeta Polska”
– łącznie 14 materiałów). Tygodniki liberalno-lewicujące unikały tematu święta –„Wprost” i
„Przekrój” nie zamieściły ani jednego materiału nawiązującego do 11 Listopada, lub
zajmowały się nim w sposób powściągliwy („Polityka”, „Newsweek”, „Gość Niedzielny”,
„Przegląd” po 11 listopada zawarły po 1 materiale). Z analizy zawartości wynika więc, że dla
części tygodników, temat Święta Niepodległości był mało istotny, nieatrakcyjny, a może po
części zbyt kontrowersyjny, by go poruszać. Z punktu widzenia obywatela państwa, które po
1989 roku odkrywa tradycje niepodległościową, poznaje zawiłości historii i kulisy jej
odzyskania w 1918, pluralizm głosów i interpretacji mógłby pobudzać do ożywczej dyskusji i
budować społeczeństwo demokratyczne. Polacy uczą się świętować ten dzień, a
przemilczenie tematu („Wprost”), czy publikacja pojedynczych artykułów koncentrujących
się na sposobie obchodów tego dnia przez skrajne grupy prawicowe („Polityka”,
„Newsweek”), decyduje o przyłączeniu redakcji do dyskusji prowadzonej w narracji
emocjonalnej. Temat Święta Niepodległości sprowadza się jedynie do jego wymiaru
konfliktowego, kojarzonego z używaniem przemocy młodych ludzi (świadczą o tym zdjęcia
ludzi z ogolonymi głowami i zaciśniętymi pięściami w „Polityce”). W ten sposób poczytne
tytuły oddają głos jednej stronie, debata toczy się niemal w „tabloidowym” tonie,
koncentrującym się wokół zamieszek podczas spotkań w Warszawie.

2. Okładki tygodników.
Zabiegi redakcji tygodników o to, by przykuć uwagę czytelnika są szczególnie
uderzające w przypadku tzw. wojny na okładki. Na 9 opiniotwórczych tytułów o zasięgu
ogólnokrajowym ponad połowa redakcji zdecydowała się na wypuszczenie numerów z
okładkami nawiązującymi do Święta Niepodległości. Były to: „Polityka”, „Uważam Rze”,
„Gość Niedzielny” i „Tygodnik Powszechny”, które okładką „niepodległościową” zaznaczyły
nadchodzące święto. „Gazeta Polska” zaś do kwestii niepodległościowych na okładce
nawiązała w numerze wychodzącym po 11 listopada, a więc podsumowującym wydarzenia w
Warszawie i innych miastach.
Jakimi elementami przyciągały czytelników wspominane okładki? Agresywny ton
wybrała „Polityka” nawiązując do symboliki barw narodowych. Zaciśnięta w złości pięść,
ozdobiona biało-czerwonymi pierścieniami z orzełkiem, nadaje jednoznacznie negatywną
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wymowę temu świętu, co „Polityka” sugeruje czytelnikowi w artykule wewnątrz numeru.
Pierwsze skojarzenie –przemoc w czasie marszy – wyłącznie z tymi wydarzeniami redakcja
„Polityki” wiąże Święto Niepodległości. Na dwóch okładkach („Uważam Rze” i „Gazeta
Polska” widnieje postać marszałka Piłsudskiego, któremu Polska zawdzięcza odzyskanie
niepodległości. Dwie redakcje zdecydowały się również na pokazanie tłumu: w „Tygodniku
Powszechnym” widnieją maratończycy, w „Gazecie Polskiej”, zdjęcie sympatyków GP,
zgromadzonych na Marszu Niepodległości, obok charakterystycznego tytułu „My pierwsza
Brygada”.

1. Okładka Polityki 07-11-2012

2. Okładka Uważam Rze, 05-11-2012

3.Okładka Gościa Niedzielnego 11-11-2012

4.Tygodnika Powszechnego 11-12-2012
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5. Okładka Gazety Polskiej 14-11-2012

Kolorystyka wszystkich okładek nawiązujących do Święta Niepodległości utrzymana
jest w barwach narodowych. Symbolicznie do słabej kondycji Polski nawiązuje okładka
„Gościa Niedzielnego”, która sugeruje, że kraj znalazł się w nie(mocy) i wymaga zasilania
przez środki farmaceutyczne w postaci podawanej w szpitalu kroplówki. Rozmowa o
patriotyzmie w kontekście wspólnoty, która toczyła się na łamach „Tygodnika
Powszechnego”, znajduje swe odzwierciedlenie również na jego stronie tytułowej – rzesza
biegaczy ubranych w stroje w barwach narodowych nawiązuje do wspomnianego już symbolu
polskiej flagi (symbolu najczęściej pojawiającego się na towarzyszącym materiałom
zdjęciach).

3. Gatunki dziennikarskie i tytuły.

Redakcje, dla których Święto Niepodległości okazało się istotnym tematem,
posługiwały się różnymi formami dziennikarskimi. Dziennikarze, pisząc o nadchodzącym
Święcie, sięgali przede wszystkim po gatunki dziennikarskie, w których mogli pogłębić
temat, poruszyć różne wątki, pokazać opinie i interpretacje autorytetów bądź zwykłych
obywateli. Najczęściej stosowano wywiad (5), artykuł merytoryczny (4), i artykuł
publicystyczny (4), (Tab. Nr 3). Wywiady przeprowadzono z prof. Wojciechem
Roszkowskim („Uważam Rze”), z dr Dariuszem Gawinem – historykiem

(„Gość

Niedzielny”), Janem Mencwelem – kulturoznawcą, Janem Wiśniewskim – studentem historii,
18
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Jakubem Wygnańskim – socjologiem („Tygodnik Powszechny” – wspólna rozmowa z
patriotami wolontariuszami), Elżbietą Moczarską („Tygodnik Powszechny”) i prof. Pawłem
Samusiem („Przegląd”). Wywiady w przeważającej części (oprócz ostatniego) dotyczyły
dyskusji nad pojmowaniem czym jest współczesny patriotyzm, z czego wynikają
nieporozumienia i niejednoznaczność tego pojęcia, czym charakteryzuje się postawa
patriotyczna współczesnego Polaka, jakie wzorce działań patriotycznych można uznać za
pożądane, które są nie do zaakceptowania.
Gatunki dziennikarskie, po jakie sięgali dziennikarze po święcie Niepodległości, to
relacje opisujące i komentujące atmosferę organizowanych w Warszawie trzech Marszy, oraz
felietony („Polityka”, „ Newsweek”, „Wprost”, „Tygodnik Powszechny”, „Gazeta Polska”)
które pozwalały autorom na zdystansowane i często ironiczną refleksję nad sposobami
obchodów Święta Niepodległości w stolicy. W dalszej kolejności dziennikarze opisywali tę
samą kwestię w formie reportaży, jako bezpośredni uczestnicy wydarzeń (Gość „Niedzielny”,
„Gazeta Polska” oraz artykułów publicystycznych, analizując przyczyny podziałów
politycznych nie co głębiej („Gazeta Polska”, „Tygodnik Powszechny”).

Tabela 3. Gatunki dziennikarskie.
Tytuł tygodnika

Gatunki dziennikarskie

Gatunki dziennikarskie

(przed 11.11.2012)

(po 11.11.2012)

Wywiad

5

-

artykuł merytoryczny

4

1

artykuł

4

2

Informacja

3

1

Felieton

2

5

Relacja

-

5

Reportaż

-

2

18

16

publicystyczny

Suma
Źródło: badanie własne.

Istotną rolę w przyciąganiu uwagi czytelnika odgrywają nadawane tytuły. W
zdecydowanej większości przed świętem 11 listopada miały one charakter neutralny (10), nie
budziły skojarzeń wartościujących, negatywnych bądź pozytywnych emocji. Tytuły o
19
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pozytywnej konotacji nadano jedynie 3 publikacjom: O niepodległość trzeba się troszczyć
(„Uważam Rze”), Wspólnota, Radość z Niepodległej („Tygodnik Powszechny”). Wśród
tytułów o konotacji negatywnej wyróżniał się agresywnością tytuł Przywalić Niepodległością
(„Polityka”) i Maszeruj albo giń („Uważam Rze”), wszystkich antagonizujących było 5.
Wśród materiałów opublikowanych po Święcie Niepodległości neutralnych w swej wymowie
było jedynie 2, a zdecydowana część miała wydźwięk negatywny i podkreślała podziały
wśród Polaków uwidaczniające się w tym dniu: Podzielone Święto („Tygodnik
Powszechny”), Święto braku jedności („Wprost”), Podzielone Świętowanie („Gość
Niedzielny”). Najostrzejszy ton w tytułach zaproponowała redakcja Gazety Polskiej: Policja
się bawi czyli kulisy prowokacji,

Główną cechą tej władzy

jest kłamstwo

totalne,

Patriotyczne przebieranki Komorowskiego, Polska nie jest na sprzedaż. Można wnioskować,
że dziennikarze GP starali się oddać, a może nawet podsycać klimat wydarzeń w stolicy
poprzez pokazanie przede wszystkim sytuacji konfliktowych, bezpośredniego starcia
rozmaitych grup obecnych w czasie uroczystości. Nie bez znaczenia są obszerne relacje
fotoreporterskie, które z jednej strony koncentrują się na tłumach uczestniczących w Marszu
Niepodległości, z drugiej pokazują polityków takich jak: Jarosław Kaczyński, Antoni
Macierewicz, czy postaci znaczące dla klubów GP , np. Jana Pietrzaka, czy redaktora GP
Tomasza Sakiewicza.

4. Tematy szczegółowe związane z Dniem Niepodległości

Warto również zadać pytanie o istotne tematy poruszane na łamach prasy
opiniotwórczej przed i po Święcie Niepodległości.
Najczęściej poruszanym przed 11 listopada okazał się wątek okoliczności w jakich
Polska odzyskała niepodległość w 1918 roku. Dziennikarze takich tygodników jak „Uważam
Rze”, „Tygodnika Powszechnego” i „Gazety Polskiej” uznali, że warto upowszechniać
wiedzę historyczną i zaznajamiać lub przypominać czytelnikowi uwarunkowania politycznospołeczne i kulturowe, które pozwoliły na ponowne, po 123 latach pojawienie się Polski na
mapie Europy. Często przy okazji tych kwestii dziennikarze przywoływali kluczowe dla tego
wydarzenia postaci, pochodzące z wrogich sobie obozów: Józefa Piłsudskiego i Romana
Dmowskiego.
W tytułach liberalno-lewicowych w żadnym materiale nie pojawił się wątek kontekstu,
w jakim doszło do odzyskania niepodległości. Jedynie „Przegląd”, w wywiadzie z prof.
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Pawłem Samusiem, w nurcie modnego obecnie pisania historii alternatywnej, dywaguje jak
potoczyłyby się losy historii Polski, gdyby w 1922 roku Eugeniusz Niewiadomski nie zabił
Gabriela Narutowicza. Temat ów, nie wiąże się jednak bezpośredniego z wydarzeniami z
1918 roku. Kwestia upowszechniania wiedzy, pogłębiania świadomości historycznej, pojawia
się więc niemal wyłącznie w tytułach konserwatywnych Drugim istotnym wątkiem okazała
się troska o przebieg organizowanych w Warszawie trzech konkurencyjnych marszy i rodzące
się w tym kontekście podziały wśród Polaków – tym tematem zajęła się zarówno prasa
konserwatywna „Uważam Rze”, „Gazeta Polska”, jak i liberalno-lewicowa: „Newsweek” i
„Polityka”. Ten temat okazał się również wiodącym w wydaniach omawianych tytułów po
Święcie Niepodległości. Żywa okazała się również dyskusja nad pojęciami istoty patriotyzmu
i niepodległości oraz wspólnie podzielanych przez Polaków wartości, składających się na
zrozumiały kod kulturowy, budujący wspólnotę. Wątki odnoszące się do wiedzy o święcie,
do świadomości, czym jest współczesny patriotyzm i jak można go przeżywać na co dzień
pojawiały się w „Tygodniku Powszechnym”, który raczej analizował niż informował,
pokazywał przyczyny podziałów i starał się pokazać szeroki kontekst uwarunkowań, które
decydują o częściowej niechęci Polaków do patetycznych obchodów tego święta. Wyłącznie
„Tygodnik Powszechny” wyszedł ze sztywnych i ustalonych od lat ram pokazywania Święta
Niepodległości jako niezwykle patetycznego i „manifestującego” na rzecz radosnego i
wspólnotowego świętowania, które uwzględnia rozmaite zwyczaje kultywowane przez
inteligencję przedwojenną, takie jak: wspólne śpiewanie, zawody strzeleckie, piesze
wędrówki i spacery, przyrządzanie tradycyjnie uznawanych za „niepodległościowe” potraw,
np. gęsiny. Sporadycznie pojawiały się wątki dotyczące atrakcyjności Polski oraz niechęci do
niej oraz wad i zalet narodowych samych Polaków, umiejętności obiektywnego spojrzenia na
historię Polski, potrzebę dbania i ciągłego odbudowywania niepodległości. Dziennikarze za
istotny uznali również wątek elit i ich roli w budowaniu niepodległości oraz niewyjaśnioną
sprawę katastrofy smoleńskiej.
Po święcie Niepodległości wiodącym tematem, który zdominował wszystkie przekazy
był wątek konkurujących ze sobą marszy w Warszawie, brak wspólnoty narodowej i dzieląca
Polaków sprawa smoleńska.

***
Podsumowując
Niepodległości

okazał

powyższe
się

rozważania

ważny

dla

stwierdzić

tygodników
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konserwatywnej, co uwidacznia się zarówno w różnorodności treści, jak i form
dziennikarskich oraz nawiązujących do 11 listopada elementów symbolicznych na stronach
tytułowych czy okładkach. W większości budzą one w czytelniku pozytywne skojarzenia
(poza „Polityką”). Dziennikarze określani mianem „prawicowych”, poświęcając tematowi
Święta Niepodległości znaczną uwagę, zdają się prezentować przekonanie o służebnej wobec
społeczeństwa roli dziennikarza i prasy opiniotwórczej. Teoretycznie te przekonania osadzają
się w tradycjach normatywnych dziennikarstwa, o których pisze Karol Jakubowicz,
powołując się na amerykańskich medioznawców: Jamesa Careya i Clifforda Christiansa2.
Badacze ci przywołują role, jakie pełnią dziennikarze we współczesnym zmediatyzowanym
społeczeństwie. Role, które w dużym stopniu zależą od stanu demokracji i kontekstu
społeczno – politycznego, w jakim przychodzi pracować dziennikarzowi. Są to:
1. rola wspomagająca – polega na budowaniu demokracji, wspólnoty i społeczeństwa
obywatelskiego;
2. monitorująca (inaczej informacyjną), która pozwala na wykonywanie podstawowego
obowiązku dziennikarza - bycia obserwatorem rzeczywistości społecznej istotnej dla
odbiorców danych mediów);
3. rola współpracy – konieczna, gdy potrzeby społeczeństwa wyprzedzają cele
biznesowe i ekonomię, wymaga współpracy mediów z innymi instytucjami
działającymi w obronie obywateli;
4. rola radykalna bądź krytyczna – ustawiająca dziennikarza i redakcję po przeciwnej
stronie niż władza w ramach określonych podstaw normatywnych – dziennikarz staje
wówczas po stronie grupy słabszej, upośledzonej, by przeciwstawiać się np. władzy
politycznej.
Można zaryzykować twierdzenie, że redakcje tygodników o orientacji konserwatywnej
znalazły pomysł na prezentowanie Święta Niepodległości, wynikający z:
1. Obrazu świata, w jakim tkwią od lat dziennikarze poszczególnych redakcji
2. Ról wskazanych wyżej, szczególnie wspomagającej i współpracy.
Nawet jeśli dziennikarze używali ostrych sformułowań, ciętego języka, emocjonalnych
zwrotów w tytułach – niewątpliwie miały one pobudzić czytelnika do refleksji nad istotą
święta Niepodległości, obliczem patriotyzmu polskiego. Redakcje o lewicująco-liberalnej
orientacji, wybierając strategię przemilczania istoty święta, ograniczają dyskusję do
pokazywania przepychanek młodych ludzi z policją i uczestnikami konkurencyjnych
2

Karol Jakubowicz, Nowa ekologia mediów. Konwergencja a metamorfoza, Wyd. poltext, Warszawa 2011,
s.188-189.
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pochodów w stolicy. Tym samym rezygnują z kluczowych dla obywatela pytań: o przyczyny
zaistnienia takiego wzorca spędzania święta, o okoliczności zaistnienia święta, ważne dlań
wartości, postaci i symbole. Wreszcie prasa tego nurtu zbywa milczeniem formy świętowania
poza stolicą, w małych miasteczkach i wsiach, gdzie marsze, msze, koncerty, wiece mają
pokojowy i wspólnotowy charakter.
Jan Pleszczyński w swej książce poświęconej Etyce dziennikarskiej dzieli media na
deontologiczne3, a więc takie, które przypisują sobie rolę instytucji zaufana publicznego i
teleologiczne4, które nastawione są głownie na realizację celu ekonomicznego, związanego z
maksymalizacją zysku. Pierwsze starają się realizować swą powinność wobec społeczeństwa
pełniąc swoistego rodzaju misję, u której podstaw leży chociażby realizacja dobra wspólnego.
Drugie, nawet jeśli wpisują w swoje działania misję, jej realizacja zależy od osiągnięcia
określonych celów biznesowych. Prasy opiniotwórczej nie należy utożsamiać z mediami
deontologicznymi, realizującymi misję wobec społeczeństwa5. W tym wypadku jednak , jeśli
chodzi o Święto Niepodległości, prasa opiniotwórcza o profilu konserwatywnym, w dużo
większym

stopniu

prezentuje

poziom

dziennikarstwa

rzetelnego,

analizującego,

pobudzającego czytelnika do stawiania pytań wobec obserwowanej rzeczywistości. Święto 11
listopada staje tu pretekstem do głębszej dyskusji nad kondycją współczesnego społeczeństwa
polskiego, jego świadomością historyczno-kulturową, wiedzą i pamięcią o przeszłości,
przywiązaniem lub zniechęceniem do tradycji. Te ważne tematy, poruszane w rozmaitych
formach dziennikarskich, stanowią również punkt wyjścia do szerszej dyskusji nad
przyszłością Polski i jej obywateli. Rzetelność, a zarazem przekonanie o misyjności prasy,
przejawia się w dbałości o ukazanie szerokiego kontekstu Święta Niepodległości, a nie
ograniczeniu go do wymiaru skandalicznych zachowań kilkunastu młodych ludzi na ulicach
Warszawy. Rzetelności i chęci zainteresowania czytelnika czymś głębszym niż podziały
polityczne i społeczne, zabrakło redakcjom, takim jak „Wprost”, Newsweek” czy „Polityka”.

3

Jan Pleszczyński, Etyka dziennikarska, Difin, Warszawa 2007, s. 62.
Tamże, s. 62
5
Tamże, s.63.
4
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Rozdział III
Mateusz Zapała

Dziennikarstwo komiksowe
w ogólnopolskiej niekomiksowej
prasie drukowanej w latach 2005-2010
Przez termin komiks1 badacze komunikacji społecznej i mediów na ogół rozumieją
nieanimowane zaaranżowanie obrazów (rysunków, malunków lub zdjęć) oraz słowa pisanego,
które służy przekazaniu konkretnej historii dramatycznej bądź idei2.
Historie obrazkowe obecne są w kulturze polskiej ponad 100 lat. Przez ten czas
pomagały one w nauce czytania, służyły rozrywce, na przemian okazywały się wrogiem lub
narzędziem propagandy ustroju socjalistycznego bądź stanowiły namiastkę „amerykańskiego
snu”. Współcześnie komiks w Polsce, choć jest tworem kultury popularnej, nie cieszy się
dużym zainteresowaniem odbiorców. Jako podstawową przyczynę tego stanu przeważnie
wymienia się negatywne społeczne postrzeganie tego medium – wedle obiegowej opinii
historie obrazkowe to prostacka rozrywka adresowana do nieletnich3.
W związku z tym trudno się dziwić, że krajowy rynek komiksowy jest nieduży, czy
wręcz hobbystyczny. Wystarczy wspomnieć, że w latach 1990-2010 ukazało się w Polsce ok.
4000 tytułów komiksowych. Nie jest to imponująca liczba, zwłaszcza w porównaniu
z rozmiarem krajowych rynków prasy oraz książki. Drukowane w niewielkich nakładach
historie obrazkowe rzadko docierają poza stałe, wąskie grono odbiorców4.

1

W języku polskim, w zastępstwie wyrazu komiks, nierzadko stosuje się również określania: historie
obrazkowe, opowieści rysunkowe, narracje graficzne.
2
Opracowano na podstawie: S. McCloud, Understanding comics, Nowy Jork 1993; W. Birek, Główne problemy
teorii komiksu, Rzeszów 2004. W. Eisner, Comics and Sequential Art, Nowy Jork 1985; J. Szyłak, Komiks,
„Komiks-Fantastyka” 1989, nr 2.
3
Więcej informacji w: A. Rusek, Krótka historia opowieści obrazkowych w Polsce Ludowej, [w:] 45–89 Comics
behind the Iron Curtain, red. M. Słomka, Poznań 2009, s. 30-41; Zdjęta klątwa Marciniaka? Z Tomaszem
Marciniakiem, socjologiem z UMK w Toruniu, rozmawia Konrad Godlewski, „Gazeta Wyborcza” 26 X 2003.
4
Zob. H. Ronek, Komiks w Polsce w latach 1989-2003 i jego wartości edukacyjne. Praca magisterska napisana
pod kierunkiem dra R. Tarasiuka, Lublin 2004; S. Frąckiewicz, Komiks w polskiej komunikacji społecznej po
1989 roku. Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. P. Czaplińskiego, Poznań 2006; M. Zapała, Boom
komiksowy. Polski rynek historii obrazkowych w latach 2000-2003, „iNFOTEZY” 2011, nr 1, s. 81-97; „Mały
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Dzieje, recepcja oraz rynek historii obrazkowych w Polsce rodzą pytania nie tylko
o obecność tego medium w kulturze. Jako równie ciekawe jawią się zagadnienia związane
z postrzeganiem komiksu przez inne środki masowego przekazu, a także z kształtem,
funkcjonowaniem czy ewentualną profesjonalizacją dziennikarstwa komiksowego.
W związku z powyższym, podstawowym celem tego artykułu jest udzielenie
odpowiedzi na następujące pytania: Kto, gdzie i kiedy najczęściej w latach 2005-2012
w polskiej

prasie

pisywał

o historiach

obrazkowych?

Które

gatunki

dominowały

w dziennikarstwie komiksowym? Jaka była jego główna tematyka?
W niniejszym artykule, dziennikarstwo komiksowe rozumiane będzie jako rodzaj
specjalizacji tematycznej w zawodowej działalności dziennikarza, której główną kwestię
stanowią historie obrazkowe5. Jest ono jedną z wielu wąskich specjalności dziennikarstwa
kulturalnego6.
Autor koncentrować się będzie na tych tekstach, które publikowane były
w niekomiksowej prasie drukowanej. Zakładając możliwą marginalność badanego zjawiska,
przynajmniej w stosunku do innych tematycznych specjalizacji dziennikarstwa prasowego,
zdecydowano, że populację, na podstawie której zbudowana zostanie próba badawcza,
stanowić będę nie tytuły prasowe, a tekstowe materiały o komiksowej tematyce. Posługując
się „Bibliografią zawartości czasopism” (BZCz)7, odszukano wszelkie wypowiedzi o haśle
przedmiotowym „Komiksy”, które ukazały się w Polsce w latach 2005-20128 (344 teksty).
Z tej grupy wykluczono wypowiedzi niedziennikarskie (m.in. artykuły naukowe), teksty
sporządzone przez zagranicznych autorów oraz komiksy. W ten sposób otrzymano próbę
badawczą składającą się z 210 tekstowych materiałów prasowych. Taki dobór pozwoli –
zdaniem autora – najwłaściwiej zrealizować podstawowe cele niniejszego badania.
Jako pierwsze kryterium kategoryzacji wybrano typologię prasy wg UNESCO9.
Wyniki analizy poczynionej wedle tego prostego, dwuwartościowego klucza prezentują się
w sposób następujący: 157 dziennikarskich tekstów o komiksach ukazało się w prasie
rocznik statystyczny”2009, s. 264; T. Mielczarek, Monopol, pluralizm, koncentracja. Środki komunikowania
masowego w Polsce w latach 1989–2006, Warszawa 2007, s. 211-223.
5
Por. W. Pisarek, Dziennikarstwo, [w:] Słownik terminologii medialnej, pod red. W. Pisarka, Karków 2006, s.
45; T. Sasińska-Klas, Dziennikarstwo – zawód czy wyzwanie? [w:], Dziennikarstwo i świat mediów, pod red. Z.
Bauera i E. Chudzińskiego, Kraków 2008, s. 468-480.
6
Specjalnością podobną do dziennikarstwa filmowego, teatralnego, czy literackiego.
7
Ta selektywna bibliografia rejestruje teksty z polskich periodyków o najszerszym społecznym zasięgu bądź te,
które mają największy wpływ na kulturę i naukę. Zob. „Bibliografia Zawartości Czasopism” 1951-;
8
Zakres chronologiczny badania otwiera 2005 r., czyli początek względnej stabilizacji na komiksowym rynku w
Polsce, zamyka go zaś 2012 r. – ostatnio pełny rok, dla którego możliwa była analiza. Ośmioletni okres jest
stosunkowo długi i pozwala na wychwycenie ewentualnych prawidłowości rządzących polskim
dziennikarstwem komiksowym.
9
Szerzej na ten temat np. w: W. Pisarek, Wstęp do nauki o komunikowaniu, Warszawa 2008, s. 126-127.
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tematyki ogólnej, zaś 53 w tzw. pozostałych czasopismach10. Następnie badany materiał
sklasyfikowano wg periodyczności tytułów prasowych, w których został opublikowany. Ten
krok pozwolił stwierdzić, że: 93 wypowiedzi z próby pochodziły z dzienników, 64
z tygodników,

44

zamieszczono

w

miesięcznikach,

8

w kwartalnikach

oraz

1 w dwumiesięczniku. Spośród 210 analizowanych materiałów prasowych najwięcej, bo aż
42, ukazało się „Gazecie Wyborczej”. Wynik ten stanowi 20% próby. Pokaźną liczbę
dziennikarskich tekstów poświęconych komiksom opublikowały: „Dziennik” – 31 (przeszło
14,5% próby), „Nowa Fantastyka” – 25 (12%), , „Przekrój” – 19 (9%), „Polityka” 16 (7,5%),
„Rzeczpospolita” – 13 (6%). Wyniki opisanych analiz przedstawia tabela 1.

Tab. 1. Tytuły prasowe, w których w Polsce w latach 2005-2012 opublikowano materiały
o komiksowej tematyce, n=210

Tygodniki

Treść ogólna

Dziennik

TYP

TYTUŁ

Liczba mat. pras. o tematyce komiksowej w roku:

RAZE

2005 2006 2007

2008 2009 2010 2011 2012 M:

„Dziennik”

-

-

1

10

11

-

-

9

31

„Gazeta Wyborcza”

1

16

9

4

4

1

6

1

42

„Nasz Dziennik”

-

-

-

-

-

-

1

-

1

„Polska”

-

-

-

-

-

1

1

-

2

„Puls Biznesu”

-

-

-

2

-

-

-

-

2

„Rzeczpospolita”

-

2

2

3

4

1

-

1

13

„Trybuna”

-

1

1

-

-

-

-

-

2

„Gazeta Polska”

-

-

-

-

1

-

-

-

1

„Najwyższy czas!”

-

1

-

-

-

-

-

-

1

„Newsweek Polska”

-

3

1

-

-

-

2

-

6

„Polityka”

1

1

2

-

1

2

6

3

16

„Przegląd”

-

-

-

2

-

1

-

-

3

„Przekrój”

-

2

2

1

2

4

4

4

19

„Tygodnik

-

1

-

-

-

8

-

4

13

-

1

-

-

-

-

1

3

5

Powszechny”
„Wprost”

10

Ten i wszystkie inne klucze kategoryzacyjne, których użyto w badaniu, skonstruowane zostały na drodze
kodowania empirycznego, tj. po wstępnym przeanalizowaniu materiału badawczego.
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„Dialog”

-

-

-

-

2

-

-

-

2

„Kino”

1

-

2

-

1

-

1

-

5

„Mówią Wieki”

-

-

-

-

-

2

-

-

2

„Nowa Fantastyka”

7

-

5

2

3

4

4

-

25

„Nowe Książki”

1

1

-

-

-

-

-

-

2

„Nowe Państwo”

1

-

-

-

-

-

-

-

1

Miesięczniki

„Odra”

1

-

-

1

-

1

-

-

3

„Tygiel Kultury”

-

1

-

-

-

-

-

-

1

„Znak”

3

-

-

-

-

-

-

-

3

Dm

„Pogranicza”

-

-

-

-

1

-

-

-

1

„Akcent”

1

-

-

-

-

-

-

-

1

„Bliza”

-

-

-

-

-

1

-

-

1

„Fronda”

-

-

2

-

-

-

-

-

2

„Guliwer”

2

-

-

-

2

-

-

-

4

19

30

27

25

32

26

26

25

210

*

Kwartalniki

Pozostałe czasopisma
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RAZEM:
*dwumiesięcznik
Źródło: Obliczenia własne.

Logicznym następstwem powyższych ustaleń powinno być przeanalizowanie
zebranych tekstów prasowych pod kątem gatunków dziennikarskich, które reprezentują.
W tym celu zdecydowano materiał badawczy podzielić wg typologii proponowanej przez
Zbigniewa Bauera11. Zastosowanie tego klucza pozwoliło wskazać w próbie 88 artykułów
publicystycznych (42% materiału badawczego), 51 recenzji (24%), 27 wywiadów (13%), 26
notatek (12%), 10 sylwetek (5%), 6 sprawozdań (3%), 1 felieton oraz 1 esej. Innych
gatunków dziennikarskich nie stwierdzono.
Przedstawione dane wskazują, że w polskim dziennikarstwie komiksowym przeważają
formy publicystyczne. O ile duża liczba recenzji nie dziwi, to zastanawia dominacja
artykułów publicystycznych. Warto zaznaczyć, że teksty te ukazywały się głównie na łamach
tygodników opinii (47 z 88 art. pub.) oraz prasy poświęconej literaturze i rynkowi książki (38

11

Z. Bauer, Gatunki dziennikarskie, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, pod red. Z. Bauera i E. Chudzińskiego,
Kraków 2010, s. 255-279. Szerzej na ten temat: K. Wolny-Zmorzyński, A. Kaliszewski, W. Furman, Gatunki
dziennikarskie. Teoria, praktyka, język, Warszawa 2010.
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art. pub.)12. Teksty gatunków informacjach, do których w niniejszym badaniu zaliczono także
wywiad, publikowane były przede wszystkim w prasie codziennej. W dziennikach ukazało się
59 takich materiałów. Były to przede wszystkim wiadomości o komiksowych nowościach
wydawniczych, relacje ze spotkań autorskich bądź festiwali i tragów poświęconych historiom
obrazkowym13.
Istotne dla niniejszego badania jest wskazanie, które typy komiksów były opisywane.
W tym celu materiał badawczy podzielono wg następującego klucza: komiks polski,
północnoamerykański, europejski, azjatycki (np. japońska manga) oraz inne. Taka
klasyfikacja oddaje segmentację polskiego rynku komiksowego. W ten sposób ustalono, że w
próbie badawczej największy odsetek, bo prawie 39% (81 tekstów), stanowiły materiały
prasowe na temat polskich historii obrazkowych. Niemal 30% wypowiedzi(61) dotyczyło
komiksów z USA. Opowieści rysunkowe z Europy, a w szczególności te francuskie
i belgijskie, był motywem przewodnim 18,5% tekstów (39). Materiały prasowe koncentrujące
się na komikach azjatyckich stanowiły niepełny 1% próby – jest to wynik interesujący, gdyż
manga (komiks japoński) cieszy się w Polsce niemałą popularnością14. Z kolei historie
obrazkowe z

kategorii inne (np. australijskie, chilijskie) stanowiły 12% badanego

materiału(27).Wynik tej analizy z uwzględnieniem podziału na lata przedstawia wykres 1.

12

Obliczenia własne.
Obliczenia własne.
14
Por. M. Skorek, Manga w Polsce, [w:], Komiks w Polsce a Komiks Polski, pod red. K. Skrzypczyka, Łódź
2002, s. 17-23; M. Zapała, s. 90-91; A. Czaplińska, Fandom mangi i anime w Polsce,
http://www.zeszytykomiksowe.org/skladnica/czaplinska2006.pdf, dostęp 10 III 2013.
13
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Wyk. 1. Liczba artykułów o komiksowej tematyce z podziałem na lata i podstawową
tematykę.

Źródło: Obliczenia i opracowanie własne.

Dane ujęte w tabeli nr 1 oraz na wykresie nr 1 wskazują ponadto, że – dla próby
n=210 – liczba artykułów komiksowych opublikowanych w Polsce w poszczególnych latach
omawianego okresu wynosiła średnio 26 (mediana). Znaczne odstępstwo od tego wyniku
zanotowano jedynie w latach 2005 - 2006 oraz 2009 r. Pierwsza data to wyjście polskiego
rynku komiksowego w fazę kryzysu15. Na niewielką liczbę materiałów prasowych o
historiach obrazkowych mógł wtedy wpłynąć niedostatek nowości wydawniczych. Wzrost
zainteresowania komiksem polskiej prasy w 2006 r. wynikać mógł z rozpoczęcia prac nad
komiksem o Powstaniu warszawskim16 bądź z wizyty w Polsce Marjane Satrapi17 (znanej,
pochodzącej z Iranu, scenarzystki i rysowniczki). Z kolei na 2009 r. przypadają: 50. rocznica
rozpoczęcia publikacji komiksowej serii o przygodach Gala Asterixa18 oraz przejęcie Marvela
(amerykańskiego komiksowego domu wydawniczego) przez Wytwórnię Disneya19.
Kontynuując analizę, wypada skoncentrować się na autorach tych materiałów.
Ustalono, że 210 badanych materiałów prasowych o komiksowej tematyce było autorstwa
15

Por. M. Zapała, s. 93-94.
Zob. np. A. Kłos, Z powstania do komiksu „Gazeta Wyborcza – Stołeczna” 2 V 2006
17
Zob. np. A. Kozik, Rodzinne historie z dymkiem, „Gazeta Wyborcza – Kraków”, 27 IX 2006.
18
Zob. C. Polak, Jubileusz wąsatego Gala, „Dziennika” 23 X 2009.
19
Zob. S. Frąckiewicz, Kres monopolu na wyobraźnię, „Dziennik” 5 IX 2009.
16
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103 osób. Interesujący jest fakt, że aż 70 z nich w sporządziło zaledwie po jednym tekście, a
19 po dwa. Co ważniejsze, badanie pozwoliło wskazać autorów, którzy w latach 2005-2010
najczęściej oddawali się dziennikarstwu komiksowemu. Na szczególne wyróżnienie zasługują
Sebastian Frąckiewicz, który napisał 22 teksty (11% próby), Jakub Demiańczuk, autor 13
materiałów (6%), Wojciech Orliński – 11 (5%), Alex Kłoś – 11 (4,7%), Bartosz Czartoryski –
8 (3,8%), Katarzyna Nowakowska – 7 (3%). Dane na temat autorów, którzy dla przyjętej w
badaniu próby opublikowali nie mniej niż trzy teksty o komiksowej tematyce prezentuje
wykres 2.

Wyk. 2. Autorzy, którzy w Polsce w latach 2005-2012 opublikowali więcej niż 2 materiał
o komiksowej tematyce, n=210

Źródło: Obliczenia i opracowanie własne.

W latach 2005-2010 przedstawiciele środowiska akademickiego również mieli swój
wkład w dziennikarstwo komiksowe. Naukowców na wykresie nr 2 reprezentuje socjolog
Tomasz Marciniak. Wśród tych badaczy, którzy nie trafili na graf, warto wymienić znawców
historii obrazkowych – Jerzego Szyłaka i Wojciecha Birka, a także współpracującego
z „Polityką” kulturoznawcę Mariusza Czubaja.
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Badanie dowiodło także, że – dla przyjętej próby – osoby, które tworzyły materiały
o komiksach, na ogół przywiązane były do jednego tytułu prasowego. Wyjątek od tej reguły
stanowili przede wszystkim najaktywniejsi autorzy. I tak np.: S. Frąckiewicz publikował w 4
tytułach, J. Demiańczuk w 2, a B. Czartoryski – 3. Trzeba zaznaczyć, że gazety i czasopisma,
na łamach których zamieszczono ich teksty należą do grona periodyków o największym
społecznym zasięgu. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera wykres 3.

Wyk. 3. Zestawienie autorów i tytułów prasowych, którzy w Polsce w latach 2005-2012
opublikowali więcej niż 2 materiały o komiksowej tematyce, n=210

Źródło: Obliczenia i opracowanie własne.

Cześć badawczą niniejszego artykułu warto zamknąć krótką analizą materiałów pióra
S. Frąckiewicza, J. Demiańczuka oraz W. Orlińskiego – autorów o największym udziale
w próbie. W tym celu – jako jednostkę pomiaru stosując liczbę słów – określono średnią
długość tekstów ich autorstwa (średnia arytmetyczna zaokrąglona do pełnych dziesiątek).
Wskazano dziennikarskie gatunki tych wypowiedzi oraz ich tematykę. Zdecydowano także
ustalić w jakim świetle, pozytywnym czy negatywnym, przedstawiano tam historie
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obrazkowe. Dopełnieniem badania było ustalenie zrozumiałości tekstów – poczyniono to,
stosując Fog Index (FOG)20. Wyniki wyżej opisanych analiz ujęto w tabeli 2.

Tabela 2. Analiza losowych 3 tekstów sporządzonych przez autorów, którzy dla
przyjętej próby badawczej w latach 2005-2010 sporządzili najwięcej tekstów o

Frąckiewicz
J.

(16)
13

8

RE (5)

Demiańczu

93

podejmowanej tematyki

w słowach

KA, KE

długość

W

Średnia

Dominująca tematyka

1200 2

Dominujący Gatunek

KE (8)

Liczba

AP

w słowach

20

długość

Dominująca tematyka

22

Średnia

Dominujący gatunek

S.

Liczba

Autor

Informacja

Liczba badanych tekstów

Publicystyka

Ogólny stosunek autora do

komiksowej tematyce

FO
G

+

10

+

13

+

12

0
KA

720

6

N

KA

(11)

25
0

k
W. Orliński

11

8

RE (7)

KP (4)

430

3

N, W, KA,KE,

40

S

0

KP

Legenda:
+ – stosunek pozytywny
- – stosunek negatywny
n - neutralny
AP – artykuł publicystyczny
20

Obliczanego wg następującego wzoru:

gdzie: w oznacza ilość słów, s to ilość zdań, a wd to liczba słów złożonych. W języku polskim za słowo złożone
uznaje się to mające 4 i więcej sylab. Wyniki FOG należy interpretować wg następującego klucza: 1-6 –
przystępność na poziomie szkoły podstawowej, 7-9 – gimnazjum, 10-12 – szkoła średnia, 13-15 – studia
licencjackie, 16-17 – studia magisterskie, 18-21 – studia doktoranckie, 22 i więcej – wymagany doktorat Przy
obliczeniach FOG posłużono się dostępnym online, bezpłatnym narzędziem komputerowym Logios. Zob.
http://www.logios.pl, dostep 10 IV 2013.
Szerzej na temat Fog Index: R. Gunning, The technique of clear writing, Nowy Jork 1968.
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RE – recenzja
W – wywiad
S – sprawozdanie
N – notatka
KA – komiksy z USA
KE – komiksy europejskie
KP – komiksy polskie

Źródło: Opracowanie i obliczenia własne.

Komentując zawartość tabeli 2, w pierwszej kolejności warto skupić się na osobie
Sebastiana Frąckiewicza. Większość dorobku dziennikarskiego (wg danych BZCz przeszło
80%) tego urodzonego w 1982 r. autora stanowią materiały na temat komiksów. Frąckiewicz
jest przede wszystkim publicystą. Dziennikarz ten jest aktywny od 2006 r. Współpracował on
m.in. z „Przekrojem”, „Newsweekiem”, „Dziennikiem” „Lampą”, „Filmem” i „Aktivistem”.
Od 2011 r. regularnie publikuje na łamach „Polityki” i „Tygodnika Powszechnego”. Jego styl
ocenić można jako profesjonalny oraz zwyczajowy dla tygodników opinii. Wypowiedzi
Frąckiewicza skoncentrowane są przede wszystkim na zagadnieniach związanych z
komiksem europejski i polskim. Trudność jego tekstów jest typowa dla przekazów
zamieszczanych w prasie – wyrażona w FOG wynosi 10. O zaufaniu jakim opisywanego
dziennikarza obdarzają redakcje świadczyć może –

na ile uprawnione jest takie

wnioskowanie – średnia długość jego tekstów, czyli ok. 1200 słów.
Jakub Demiańczuk jest kierownikiem działu kultura w „Dzienniku Gazecie Prawnej”.
W swych tekstach chętnie koncentruje się na tematyce z zakresu szeroko rozumianej
popkultury, więc także i komiksu. Praca w gazecie codziennej wymusza formy raczej krótkie.
Średnia długość komiksowych teksów omawianego autora to 480 słów. W „Dzienniku”
Demiańczuk komiksy najczęściej recenzuje. Przeprowadza on także wywiady z twórcami
oraz informuje o nowościach wydawniczych. Dłuższe formy Demiańczuk publikował m.in.
w tygodniku „Wprost”. Teksty na temat komiksów jego autorstwa mogą być nieco trudniejsze
w zrozumieniu. Wskazuje na to FOG wynoszący 13. Lektura ujętych w próbie materiałów
autorstwa Demiańczuka pozwala stwierdzić, że adresowane są on do osób, które z historiami
obrazkowymi styczność miały niesporadyczną.
Kolejny autor to, urodzony w 1969 r., Wojciech Orliński. Podobnie jak Demiańczuk,
specjalizuje się on w kulturze popularnej. Swoje teksty, także te o tematyce komiksowej,
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publikuje na łamach „Gazety Wyborczej”. W próbie badawczej, główny gatunkiem, który
uprawiał Orliński była recenzja. Autor ten publikował także artykuły publicystyczne, notatki
i wywiady. Średnia długość wszystkich przebadanych tekstów Orlińskiego wynosiła ok. 400
słów. Analiza materiałów omawianego autora pozwoliła stwierdzić, że były one sporządzane
przede wszystkim dla zagorzałych miłośników historii obrazkowych. FOG tych wypowiedzi
wynosił 12.
Warto jeszcze wspomnieć, że wszystkie zbadane teksty wymienionej wyżej
dziennikarzy, co nie jest niespodzianką, pozytywnie odnosiły się zarówno do opisywanych
kwestii, jak i komiksów in genere. W przypadku całej próby teksty, które historie obrazkowe
przedstawiały w korzystnym świetle stanowiły aż 88%21. Nie udało się ustalić, czy miało to
jakikolwiek wpływ na sposób prezentacji opowieści rysunkowych w wypowiedziach
prasowych22.
Skoncentrujmy się teraz na kwestii związanej z terminem dziennikarz komiksowy.
Czy na to miano zasługuje każdy, kto kiedykolwiek sporządził prasowy tekst o tematyce
komiksowej?
W Polsce dziennikarzem – zgodnie z prawną definicją – może być zatem nazywana
jedynie osoba z redakcją związana umową o pracę, umową o dzieło lub umową zlecenia,
i w ten sposób zobowiązana do gromadzenia informacji i opinii jako danych do materiału
prasowego, tworzenia lub redagowania go23. Zaznaczyć trzeba, że dziennikarstwo nie jest
więc związane z etatowością. Co więcej, dopuszczalne i często praktykowane jest
wykonywanie pracy dziennikarza na rzecz kilku redakcji24. Jednak, jak zauważa Jacek
Sobczak, opublikowanie jednego bądź relatywnie niewielu tekstów w prasie (lub innym
medium) nie pozwala na automatyczne nazwanie ich autora dziennikarzem. Z zakresu
omawianego terminu należy zatem wykluczyć osoby, których działalność w środkach
masowego przekazu ma charakter jedynie marginalny25. Odnosząc te spostrzeżenia do tematu
niniejszego artykułu należy stwierdzić, że nie każdy aktywny zawodowo dziennikarz, który
kiedykolwiek opublikował tekst omawiający zagadnienia z zakresu historii obrazkowych,
może być uznany za dziennikarza komiksowego

21

Obliczenia własne.
Por. D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, Warszawa2007, s. 437-438.
23
Zob. Ustawa z 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24, ze zm.), Art. 7, ust. 2,
pkt. 5.
24
Por. W. Pisarek, Dziennikarz, [w:] Słownik terminologii medialnej, pod. red. W. Pisarka, Kraków 2006, s. 45.
25
J. Sobczak, Prawo prasowe. Podręcznik akademicki, Warszawa 2000, s. 131; tenże, Dziennikarstwo – zawód
czy powołanie, [w:] Media i dziennikarstwo na przełomie stuleci, pod red. W. Cisaka, Poznań 2004, s. 7-31.
22
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Można konkludować, że dziennikarz komiksowy to
dziennikarskiej

działalności

poświęcająca

na

regularne

„osoba część swojej

redagowanie,

tworzenie

i przygotowywanie materiałów prasowych, których zasadniczą tematykę stanowią komiksy
oraz graficzna narracja”26. Zasadne wydaje zatem uznanie, że – na podstawie
przeprowadzonego badania – miano dziennikarza komiksowego in conscientia pura przyznać
można Sebastianowi Frąckiewicz, Jakubowi Demiańczukowi, Wojciechowi Orlińskiemu, a
także: Bartoszowi Czartoryskiemu, Przemysławowi Guldzie, Alexowi Kłosiowi, Monice
Małkowskej, Katarzynie Nowakowskiej i Łukaszowi Orbitowskiemu.
Podsumowując, można przyjąć, że rozmiar komiksowej gałęzi krajowego przemysłu
wydawniczego, ani społeczny stereotyp omawianego medium nie wywarły negatywnego
wpływu na kształt polskiego dziennikarstwa. Polscy dziennikarze komiksowi to dość wąskie
grono, rekrutujące się przede wszystkim z dziennikarzy zajmujących się kwestiami kultury.
Choć nadmienić trzeba, że udział w próbie mieli również badacze komiksów. Autorzy,
piszący o komiksach w niekomiksowej prasie, chętniej sięgają po formy publicystyczne.
Trudno nie oprzeć się także wyrażeniu, że – jak zauważa jeden z bardziej znanych polskich
dziennikarzy komiksowych, Sebastian Frąckiewicz – ogólnokrajowa prasa materiałów
o komiksie dostarcza niewspółmiernie dużo w stosunku do roli, jaką to medium odgrywa
w polskiej kulturze27.
Kończąc niniejszy artykuł, należy wspomnieć, że – ponieważ badano te przykłady
dziennikarstwa komiksowego, do których autor miał możliwość dotarcia – niektóre osoby
bądź tendencje mogły pozostać niezauważone. Autor liczy jednak, że poczyniona analiza dała
ogólny pogląd na temat kształtu polskiego dziennikarstwa komiksowego, którego nośnikiem
w latach 2005-2010 była ogólnopolska prasa drukowana.

26

Definicja własna autora.
S. Frąckiewicz, Dlaczego tak mało piszemy o komiksie?,
http://komiks.blog.polityka.pl/2013/02/24/dlaczego-tak-malo-piszemy-o-komiksie/, dostęp 11 III 2013.
27
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Rozdział IV
Paulina Czarnek - Uniwersytet Łódzki

Radio w objęciach rozrywki,
czyli o przekazie
komercyjnych rozgłośni radiowych
Rozważania na temat ról społecznych przypisywanych współcześnie środkom
masowego przekazu niejednokrotnie – zwłaszcza w odniesieniu do mediów komercyjnych –
zmierzają w stronę rozrywki. Wszak, jak pisze Maciej Mrozowski, jest ona „produktem
najsilniej przyciągającym uwagę masowego audytorium (...), dlatego strategia rynkowa
nadawców komercyjnych na niej głównie lub wyłącznie się opiera1”. Nie dziwi więc fakt, że
programy o ludycznym zabarwieniu wypełniają ramówki rozlicznych stacji radiowych i
telewizyjnych, a prasa i Internet obfitują w treści służące rozluźnieniu, zrelaksowaniu się
odbiorców. W niniejszym artykule pragnę skupić się na przekazach pełniących funkcję
rozrywkową obecnych wybranych polskich rozgłośniach radiowych.
Rozrywkową funkcję radia rozumiem – za Janem Beliczyńskim – jako ucieczkę od
rzeczywistości lub odwrócenie uwagi od problemów, emocjonalne rozluźnienie, wypełnianie
czasu, uzyskiwanie wewnętrznego

zadowolenia2. Pod pojęciem audialnej zabawy

umieściłabym nieinwazyjne, angażujące uwagę odbiorców tylko w niewielkim stopniu
przekazy, które mają towarzyszyć słuchaczom w ich codziennym życiu chociażby pod
postacią satyrycznego komentarza, felietonu, formuły call-out3, talk-joke4 itp.
Jako materiał badawczy zdecydowałam się wykorzystać afternoon drive time shows,
czyli programy nadawane w popołudniowym szczycie komunikacyjnym w wiodących
komercyjnych stacjach radiowych. Nie wszystkie rozgłośnie posiadają jednak takie pasmo
1

Mrozowski M., Media masowe: władza, rozrywka i biznes, Warszawa 2001, s. 169.
Beliczyński J., Radio jako obiekt zarządzania, Kraków 2005, s. 10.
3
Programy typu call-out (np. „Nosel kręci” w Radiu ZET) to rozmowy telefoniczne wykonywane ze studia
radiowego w celu wprowadzenia interlokutora w absurdalną, wyimaginowaną sytuację.
4
Talk-joke to zazwyczaj krótka audycja mająca kształt spreparowanego dialogu złożonego z wypowiedzi
różnych osób, który służy rozbawieniu odbiorców.
2
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(np. RMF FM5). Mój wybór padł na jedną rozgłośnię o zasięgu ogólnopolskim (Radio ZET)
oraz na staję nadającą również na terenie całego kraju, ale pod postacią sieci stacji lokalnych
(Radio Eska). Analizie poddane zostaną programy „Uważam ZET” nadawany w Radiu ZET
oraz „Kurzela i Skrzypek od 15” emitowany w Radiu Eska Łódź w celu zaprezentowania
zabiegów wykorzystywanych przez twórców tychże audycji głównie w kontekście
rozrywkowej roli radia komercyjnego nastawionego na konsumpcyjny model rynkowy.
Współczesne ramówki radiowe budowane są odpowiednio do określonych pór dnia –
dobowych

przedziałów

czasowych

charakteryzujących

się

odmiennym

stopniem

słuchalności6. „Każda część dnia (...) wymaga szczególnego stylu i tempa produkcji
programu, jak i ustalonego formatu zegara”7. Dobowy cykl nadawania można podzielić na
następujące okresy: morning (poranny czas jazdy samochodem do pracy, charakteryzuje się
największą słuchalnością, od 6.00 do 9.00), midday (środek dnia, od 9.00 do 15.00), afternoon
(popołudniowy czas powrotu do domu samochodem, drugi – obok porannego – szczyt
słuchalności, od 15.00 do 19.00), evening (wieczór, od 19.00 do 24.00) oraz overnight – noc
(od północy do 6.00). Odpowiednio do nich dobiera się charakter emitowanych wówczas
audycji oraz utworów muzycznych. I tak od 5.00 do 6.00 pojawia się zazwyczaj muzyka
umiarkowanie ożywiona, od 6.00 do 9.00 – swobodnie modyfikowana, od 9.00 do 13.00 –
dynamiczna („z całą siłą”), od 13.00 do 15.00 – nieco spokojniejsza („zwalniając”), by
między 15.00 a 18.00 znów przyśpieszyć („ożywiając”) aż do dynamicznego szczytu, jakim
jest czas od 18.00 do 20.00, przeznaczony często dla radiowych list przebojów. Muzyka
emitowana w nocy ma charakter już zdecydowanie spokojniejszy8. Taki podział dobowego
cyklu nadawania na określone, zróżnicowane pod względem charakteru części określa się
mianem strefowania.
Dostosowanie ramówki radiowej do rytmu życia odbiorców świadczy o zdolnościach
akomodacyjnych medium audialnego. Nadawcy tworzą swój przekaz w taki sposób, by ich
odbiorcy mogli słuchać swoich ulubionych rozgłośni zarówno w czasie wolnym, w trakcie
poruszania się własnymi bądź też publicznymi środkami lokomocji, robienia zakupów, a
nawet podczas pracy. Podążają za tym również odpowiednie strategie programowe
5

Stan na kwiecień 2013 roku.
O konieczności dopasowania ramówki do rytmu dnia słuchaczy pisał również m.in. Bogusław Nierenberg: „(...)
stosownie do potrzeb słuchaczy tworzy się pasma i dobiera ich zawartość. Na ogół są to pasma: poranne,
przedpołudniowe, południowe, popołudniowe, wieczorne i nocne. Każde z tych pasm wyróżnia się inną
narracją, rodzajem muzyki oraz ich wzajemnymi relacjami” (Nierenberg B., Dziennikarskie formy radiowe [w:]
Słownik wiedzy o mediach, red. Chudziński E., Warszawa – Bielsko-Biała 2007, s. 303).
7
Beliczyński J., op. cit., s. 32.
8
Ibidem, s. 26.
6
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decydujące o kształcie ramówki. Mają one na celu formowanie przekazu w taki sposób, by
wytworzyć w odbiorcach nawyk słuchania danej stacji w określonych porach dnia i
pozostawania z nią jak najdłużej w ciągu doby. Służy temu m.in. strategia blokowania
(blocking9) polegająca na takim układaniu ramówki, by jak najmniejsza liczba odbiorców
była skłonna przełączyć się na inną rozgłośnię. W tym celu stosuje się np. autoreklamę
promującą programy mające pojawić się w ramówce jako następne w kolejności. Z tego
również względu w końcowej fazie trwania danej audycji w studiu pojawia się zazwyczaj
prowadzący kolejnej, by poinformować o tym, jaki temat zostanie w niej poruszony, jakie
atrakcje czekają na słuchaczy. A wszystko po to, by zachęcić ich do pozostania z daną stacją
przez resztę dnia. Strategia blokowania przejawia się również w takim układaniu ramówki, by
następujące po sobie programy miały zbliżony do siebie charakter, co minimalizuje w
słuchaczach chęć przełączenia się na inną rozgłośnię. Służy temu także pasmowanie
(stripping10). Polega ono na nadawaniu danego programu (lub typu programu) zawsze o tej
samej porze (zazwyczaj codziennie), co ma ułatwić odbiorcy jego słuchanie oraz wytworzyć
nawyk włączania danej stacji o określonej porze dnia. Strategia pasmowania jest w linii
prostej związana ze wspomnianym już wcześniej strefowaniem. Tworząc ramówkę, bierze się
również pod uwagę ofertę konkurencji, starając się odnaleźć jej mocne i słabe punkty (tzw.
power i counter programming11), z którymi można rywalizować w celu przejęcia audytorium.
Czas dojazdu z domu do pracy i z pracy do domu, a więc poranny i popołudniowy
szczyt komunikacyjny, jest określany jako radiowy prime time, kiedy to przy odbiornikach
gromadzi się najliczniejsze audytorium. Zdaniem Johna Dee „(...) drive time has become
lingua franca for a radio programme that’s on in the late afternoon”12. Taki stan rzeczy
wynika z kilku względów. Po pierwsze radio jest w tej chwili medium mobilnym – potrafi
przystosować się do panujących warunków, przemian technologicznych. Odbiorcy z
łatwością mogą z niego korzystać za pomocą tradycyjnych odbiorników, telefonów
komórkowych, tabletów, odtwarzaczy mp3 i mp4 czy też komputerów. Co więcej, radio – w
porównaniu do innych mediów – jest stosunkowo mało inwazyjne i da się go słuchać w
bardzo różnych okolicznościach, wykonując szereg codziennych czynności. Dlatego też w
czasie, kiedy odbiorcy – z uwagi na sytuację – nie mogą skorzystać z innym mediów, sięgają
właśnie po radio. Tak dzieje się szczególnie w analizowanej porze dnia. Jak można
9

Stachyra G., Gatunki audycji w radiu sformatowanym, Lublin 2008, s. 58-59.
Ibidem.
11
Jędrzejewski S., za: Beliczyński J., op. cit., s. 33.
12
Dee J., What makes a perfect radio drivetime show?, http://www.guardian.co.uk/tv-andradio/tvandradioblog/2012/apr/03/greg-james-bbc-radio-1-drivetime [dostęp: 11.04.2013].
10
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zaobserwować na wykresie nr 1, w czasie porannego (od godziny 7.00 do 9.00) i
popołudniowego szczytu komunikacyjnego (między 15.00 a 19.00) radia słucha średnio około
14 milionów Polaków, przy czym nieco większe wyniki są uzyskiwane w godzinach
popołudniowych. Stanowi to znaczną część populacji potencjalnych odbiorców mediów.

Wykres 1. Źródło: www.badaniaradiowe.pl/aktualnosci/20110518.htm [dostęp: 11.04.2013].

Kolejny wykres obrazuje, w jakich miejscach odbiorcy słuchają radia o poranku i popołudniu.
W godzinach popołudniowych największe audytorium stanowią słuchacze przebywający w
domach (6,9 mln), zaraz po nich znajdują się osoby podróżujące samochodami (6,3 mln),
pracujące (2,5 mln). Dla porównania o poranku zdecydowanie większa liczba odbiorców
korzysta z radia w domu (8,3 mln) i pracy (3,3 mln), mniejsza zaś w samochodzie (4 mln).

Wykres 2. Źródło: www.badaniaradiowe.pl/aktualnosci/20110518.htm [dostęp: 11.04.2013].

We wszystkich kategoriach wiekowych zasięg radia w pasmach drive time wynosi powyżej
60%. Najliczniejsze grono odbiorców medium audialne posiada w grupie osób między 25. a
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39. rokiem życia, a więc aktywnych zawodowo (około 68% użytkowników). Nieco mniejszy
zasięg radio notuje w przedziale 40-59 lat, w którym kształtuje się on na poziomie niespełna
65%. Bardzo zbliżone do siebie wartości można zaś zaobserwować w odniesieniu do
najmłodszych i najstarszych grup audytoryjnych (15-24 lata oraz 60-75 lat), w których zasięg
radia wynosi nieco ponad 61%. W gronie tym znajdują się osoby uczące się, przebywające na
emeryturze, ale także podejmujące pracę zarobkową.

Wykres 3. Źródło: www.badaniaradiowe.pl/aktualnosci/20110518.htm [dostęp: 11.04.2013].

Ostatni wykres pokazuje, w jakich grupach zawodowych radio jest wybierane najczęściej w
paśmie drive time. Czołowe pozycje zajmują osoby znajdujące się na stanowiskach
kierowniczych, prowadzące własną działalność gospodarczą i wykonujące wolne zawody
(ponad 70% zasięgu w tych grupach). Z uwagi na specyfikę ich pracy korzystanie z medium
audialnego możliwe jest w czasie licznych podróży i nie jest ściśle ograniczone czasowo.
Najmniej liczne audytorium stanowią z kolei osoby wykonujące pracę fizyczną – robotnicy
(między 57 a 60%).
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Wykres 4. Źródło: www.badaniaradiowe.pl/aktualnosci/20110518.htm [dostęp: 11.04.2013].

Zaprezentowane dane – jak się wydaje – potwierdzają argument wskazujący na dość duże
znaczenie radia w życiu jego odbiorców, szczególnie w okresie porannego i popołudniowego
szczytu komunikacyjnego. Potrzebują oni wówczas medium tła, „brzęczącej tapety”13 z uwagi
na fakt, iż jak pisze Małgorzata Lisowska-Magdziarz, „(...) kultura mediów przyzwyczaja
ludzi do nieustannej obecności dźwięku. Stałe tło audialne daje poczucie ontologicznej
ciągłości i bezpieczeństwa”14. W przypadku analizowanej pory dnia należy wziąć jeszcze pod
uwagę kwestię potrzeby rozluźnienia się, uspokojenia po całym dniu pracy: „(...) equally
important on the radio at this time of day is a sense that our hard work is done and we can
now loosen our proverbial ties and enjoy ourselves”15.
Przejdę teraz do konkretnych propozycji programowych, które można znaleźć w
opisywanym paśmie. Stanisław Jędrzejewski, powołując się na Heada i Sterlinga, zauważa, że
„właściwie ułożona ramówka oznacza uzupełnienie zajęć typowych słuchaczy odpowiednimi
audycjami”16. Jak czynią to wybrani przeze mnie nadawcy? Radio Eska Łódź od poniedziałku
do piątku między godziną 15.00 a 18.00 proponuje swoim odbiorcom program „Kurzela i
Skrzypek od 15” prowadzony przez Sylwię Kurzelę i Krzysztofa Skrzypkowskiego17.
Audycja pojawiła się na antenie 19 marca 2012 roku po tym, jak nadawca zdecydował się
zrezygnować z lokalnych poranków i wprowadzić w ich miejsce nadawany na terenie całego
kraju „Szymorning” prowadzony przez Szymona Majewskiego i Igę Mackiewicz. Wówczas
lokalne audycje przeniesiono do pasma popołudniowego szczytu komunikacyjnego i w ten
sposób na antenie Eski Łódź pojawił się program „Kurzela i Skrzypek od 15”. Przez nadawcę
jest on opisywany w następujący sposób: „Program pełen zabawnych i nieprzewidywalnych
point. Ostre dialogi, śmiałe dowcipy i dużo dobrej zabawy zapewniają Kurzela i Skrzypek.
Nakręć się pozytywnie na resztę dnia”18. Co tak naprawdę kryje się pod tym stwierdzeniem?
Jaki typ rozrywki Sylwia Kurzela i Krzysztof Skrzypkowski oferują swoim odbiorcom?

13

Steciąg M., Informacja, wywiad, felieton. Sposób istnienia tradycyjnych gatunków w radiu komercyjnym,
Zielona Góra 2006, s. 5.
14
Lisowska-Magdziarz M., Media powszednie. Środki komunikowania masowego i szerokie paradygmaty
medialne w życiu codziennym Polaków u progu XXI wieku, Kraków 2008, s. 92.
15
Dee J., op. cit.
16
Jędrzejewski S., Technologia programu radiowego [w:] Słownik wiedzy o mediach, red. Chudziński E.,
Warszawa – Bielsko-Biała 2007, s. 349.
17
Duet ten prowadził wcześniej morning show pod nazwą „6 na 9”.
18
Kurzela i Skrzypek od 15, www.eska.pl/wrzuc_na_luz_lodz [dostęp: 11.04.2013].
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Każde wydanie audycji poświęcone jest wybranemu zagadnieniu, przy czym w trakcie
trwania programu temat ten jest eksponowany tylko za sprawą sms-ów przysyłanych przez
słuchaczy. Przykładowe motywy przewodnie audycji „Kurzela i Skrzypek od 15” to: dzień
bez stanika (30.05.2012), uwagi ze szkolnych dzienniczków (05.11.2012), dziwactwa
słuchaczy (07.01.2013), ulubiony kolor (23.01.2013), Międzynarodowy Dzień Przytulania
(31.01.2013), co wywołuje zdziwienie słuchaczy (01.02.2013), nietypowe oznaki wiosny
(11.04.2013).
Zawartość programu w dużej mierze wypełniona jest przez różnego rodzaju konkursy,
które mają na celu zaktywizowanie słuchaczy, danie im możliwości rywalizowania z innymi
odbiorcami oraz zdobycie odpowiednich nagród. Obecnie w audycji regularnie pojawia się
pięć różnych zabaw. Pierwsza z nich to „Bal czy szmal”, konkurs, który już na stałe
zadomowił się w ramówce Radia Eska Łódź. Słuchacze biorący w nim udział rozwiązują na
antenie swoje prywatne problemy uczuciowe. Można w nim zdobyć nagrodę finansową w
wysokości 50 zł (wybierając opcję „szmal”) lub też kolację w jednej z łódzkich restauracji
(„bal”). Ów konkurs określiłabym jako swoisty radiowy reality show, słuchacze
uzewnętrzniają się w nim ze swoimi problemami i za pośrednictwem programu komunikują
się ze swoimi partnerami. „Yyyyyyyyyy” to z kolei zabawa, w której zadaniem uczestnika
jest wypowiedzenie się w spontaniczny sposób na zadany przez prowadzących temat bez
zająknięcia się i przerywników (tzw. embołofrazji) w czasie 15 sekund. Nagrodami w
zabawie są bilety do kina, kupony na zakup pizzy etc. Konkurs „Metro Łódź” opiera się na
podróżowaniu wyimaginowanym metrem po określonych stacjach. Zadanie słuchacza polega
na podjęciu decyzji, na którym przystanku chciałby wysiąść. A tam czekają na niego
odpowiednie nagrody – bilety, karnety etc. Charakter rebusu posiadają „Pojechane literki” –
konkurs, w którym z rozsypanki literowej słuchacze układają hasło stworzone przez
prowadzących. Można w nim wygrać m.in. karnety czy bony na zakupy. Najnowszą
propozycją Eski Łódź jest zaś „Weselny Radioturniej”. W konkursie tym biorą udział pary
planujące swoje wesele. Jak sama nazwa wskazuje – jest on rozgrywany w konwencji turnieju
– w każdym odcinku uczestniczą reprezentanci dwóch par, a zwycięski duet rywalizuje w
dniu kolejnym. Osoby biorące udział w konkursie muszą wykazać się wiedzą na temat
zwyczajów i tradycji ślubnych. Nagrodą główną w zabawie jest zorganizowanie wesela przez
wyspecjalizowaną firmę i sfinansowanie przez sponsora wszystkich elementów tej
uroczystości.
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Poza licznymi elementami game show obecnymi w audycji „Kurzela i Skrzypek od
15”, cechą wyróżniającą program jest bardzo wyrazista para prowadzących. Sylwia Kurzela i
Krzysztof Skrzypkowski zachowują się w sposób bardzo spontaniczny, niemalże krzykliwy,
bardzo często przestają panować nad tym, co mówią i jak zachowują się na antenie. Dla
niektórych odbiorców ów antenowy luz może wydawać się interesujący, natomiast dla innych
– sprawiać wrażenie chaosu. Stały punkt audycji stanowią również doniesienia z łódzkich
ulic.
Radio ZET 2 kwietnia 2013 roku19 wprowadziło do swojej ramówki program
„Uważam ZET” Michała Korościela i Damiana Michałowskiego nadawany od poniedziałku
do piątku od 16.00 do 18.00. Prezenterzy znani są z anteny stacji za sprawą serwisów
sportowych oraz niedzielnego, popołudniowego programu „Sportowy finał tygodnia”. Na
stronie rozgłośni audycja „Uważam ZET” jest opisana w sposób następujący: „Publicystyka z
przymrużeniem oka. Spora dawka humoru, cięte riposty i ciekawe spostrzeżenia. Dowiedz
się, co ciekawego mogło cię ominąć w nawale informacji”20. Bazując na tym opisie oraz
nazwie programu korespondującej z tytułem tygodnika opinii „Uważam Rze”, można odnieść
wrażenie, że program ma charakter publicystyczny, natomiast przeglądając mu się z bliska,
dochodzi się do wniosku, że jest to typowa audycja rozrywkowa. Jakie elementy o tym
świadczą?
Przede wszystkim wejścia antenowe – mam tutaj na myśli zarówno sposób ich
realizacji, podejmowane tematy, jak i zachowanie prowadzących, językową formę ich
wypowiedzi. Każda audycja jest podporządkowana pewnemu leitmotivowi, np. legalizacja
marihuany w Czechach (02.04.2013), rekordowy czas wymiany kół w bolidzie F1
(03.04.2013), co robić, stojąc w korku (04.04.2013), Dzień Uprzejmości za Kierownicą
(05.04.2013), Grzegorz Lato obchodzi 63. urodziny (08.04.2013), jak można wydać 100.000
euro (09.04.2013), rocznica rozpadu zespołu The Beatles (10.04.2013), sprzątający mężczyźni
(11.04.2013), spowiedź w trakcie maratonu (12.04.2013). Natomiast nie są to jedyne kwestie
poruszane na antenie. W wybranych wejściach dziennikarze przytaczają różne zabawne
opowieści, przekazują informacje w formie kickerów (michałków), które niekiedy
wzbogacone są o odpowiednie reporterskie materiały dźwiękowe (w większości
przygotowywane przez samych prowadzących). I to – w mojej ocenie – wyróżnia program na
tle innych propozycji stacji komercyjnych. Niezbyt często można w nich bowiem usłyszeć
19

W tym miejscu chciałabym poczynić zastrzeżenie, że wszelkie uwagi dotyczące tego programu mają jedynie
cząstkowy charakter ze względu na stosunkowo krótki okres jego istnienia na antenie.
20
Uważam ZET, www.radiozet.pl/Programy/Uwazam-ZET [dostęp: 11.04.2013].
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elementy wywiadu, obrazki dźwiękowe, relacje reporterskie, informacje w formie paszczy,
paszczodźwięku czy też speca21.
Na antenie pojawia się wiele anegdot, ironicznych komentarzy, które wzmacniają
rozrywkowy charakter audycji. Co więcej, relacja między Damianem Michałowskim a
Michałem Korościelem sprawia wrażenie niezwykle koleżeńskiej, niekiedy familiarnej, przez
co odbiorcy mają wrażenie, jakby obcowali ze swoimi dobrymi znajomymi. Wstępne opinie
słuchaczy, które można zaobserwować na stronie internetowej rozgłośni oraz forach
internetowych poświęconych tematyce medialnej22, są dość łaskawe dla twórców programu.
Docenione zostały ich poczucie humoru, umiejętność wprowadzenia słuchaczy w dobry
nastrój oraz poruszane tematy, czyli elementy kluczowe dla pasma drive time.
W „Uważam ZET” pojawia się także krótka forma rozrywkowa pt. „Życie
Podsłuchawki”. Jest ona emitowana na antenie radia od 28 stycznia 2013 roku dwukrotnie w
ciągu doby, siedem dni w tygodniu, w trakcie audycji porannej oraz popołudniowej.
Prezentuje ona zabawne obrazki z życia różnych osób, miejsc, przedmiotów, np. życie
tramwaju, służby zdrowia, kobiety etc. Pomysł zaczerpnięty został z bloga prowadzonego
przez Joannę Sołtysiak i Dorotę Doberschuetz (podsluchawka.blox.pl), w którym autorki
zapisują autentyczne historie zasłyszane gdzieś w swoim otoczeniu. Na antenie Radia ZET
prezentuje je Rafał Bryndal w formie 30-sekundowych zabawnych historii pozbawionych
jakiegokolwiek komentarza. „Życie Podsłuchawki” to swoiste zapiski z życia pełne naturalnie
tkwiącego w nich humoru.
Podsumowując powyższe rozważania, pragnę stwierdzić, iż pasmo drive time w Radiu
ZET i Eska Łódź realizuje przede wszystkim funkcję rozrywkową i fatyczną, w niewielkim
zaś stopniu informacyjną (serwisy informacyjne, doniesienia z dróg w Radiu Eska, co wynika
z lokalnego charakteru audycji). Zawartość i forma obu analizowanych programów są dość
mocno zbliżone do oferty stacji komercyjnych z porannego szczytu komunikacyjnego
(morning shows), np. „Dzień Dobry Bardzo” w Radiu ZET czy „Szymorning” w Radiu Eska,
przy czym dynamika tychże audycji popołudniowych nie jest tak intensywna jak pasma
porannego. Charakter rozrywkowy w afternoon drive time shows posiadają wejścia antenowe,
quasi-informacyjne formy reporterskie, konkursy (game shows), rozmowy ze słuchaczami
(call-ins), wywiady (głównie telefoniczne) i wreszcie muzyka. Przejawia się on zarówno w

21

Więcej o tych formach pisze m.in. Kinga Klimczak. Klimczak K., Zawód reporter radiowy [w:] O mediach i
komunikacji. Skrypt dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej, red. Pleszkun-Olejniczakowa E.,
Bachura J., Worsowicz M., Łódź 2010, s. 187-198.
22
Mam tu na myśli przede wszystkim portal Wirtualnemedia.pl.
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warstwie formalnej, jak i treściowej analizowanych audycji. Programy prowadzone są w
sposób dynamiczny, zabawny, pełen dowcipów, ironii, śmiechu i spontaniczności, która
niekiedy owocuje poważnymi błędami antenowymi. Audycje emitowane w popołudniowym
szczycie komunikacyjnym służą z jednej strony rozluźnieniu, zrelaksowaniu słuchaczy, z
drugiej zaś – poprzez dynamikę przekazu – starają się ich pobudzić po całym dniu pracy i
urozmaicić czas powrotu do domu poprzez szereg form aktywizujących (konkursy, rozmowy
telefoniczne, komunikacja sms-owa czy za pośrednictwem fanpage’a stacji). „Uważam ZET”
i „Kurzela i Skrzypek od 15” to programy bazujące na prostych skojarzeniach, licznych
stereotypach, pełne aluzji seksualnych, odwołujące się do wielu popkulturowych schematów.
Prowadzący – by realizować cel rozrywkowy – muszą przede wszystkim odznaczać się
swobodą w prowadzeniu antenowych dialogów, spontanicznością, poczuciem humoru po to,
by skupiać na sobie uwagę, wprawiać odbiorców w dobry nastrój oraz niwelować dystans
dzielący uczestników aktu komunikacji.
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Rozdział V
Karolina Albińska - Uniwersytet Łódzki

Prezenter porannej audycji radiowej
–usługodawca czy kreator usług?
Bycie prezenterem jest albo jednym z najtrudniejszych
zawodów medialnych… albo najłatwiejszych (…)
(Janet Trewin)

Kto tu rządzi?
Poranek w radiowym eterze to czas walki o wpływy. Wtedy o „rząd dusz” i
ewentualne zyski konkurują najzacieklej komercyjni, publiczni i społeczni nadawcy. Stawka
jest wysoka, bo słupki słuchalności najpopularniejszych programów tego typu oscylują nawet
w okolicy 12 milionów1. Oczywiście dziś nie ma szans ziścić się powiedzenie „as goes the
morning, so goes the whole day”2, bo odbiorca wybiera raczej 15-20 min. fragmenty audycji
niż wsłuchuje się w odbiornik godzinami. Jednak audytorium „złowione” o wczesnej porze
najczęściej powraca do danej stacji w ciągu dnia w postaci „publiczności odziedziczonej”3.
Znaczna część „słuchowni” tzw. breakfast shows zostaje zatem „przejęta” przez kolejne
audycje z ramówki.
Paradoksalnie wspomniana batalia przenosi się też na płaszczyznę nadawca-odbiorca.
Przy czym ten pierwszy przybiera zwykle postać zbiorową4, która może obejmować aż 11
podmiotów5. Odbiorca sprowadza się zaś do rzecznika interesu publicznego i publiczności,

1

Rekord słuchalności breakfast show w Wielkiej Brytanii pobił Chris Moyles w 2010 r. – 11, 8 min słuchaczy
w ciągu jednego okresu pomiarowego przyjętego przez RAJAR tj. kwartału.
2
Q. McCoy [1999], A Guide To Creative Radio Programming, BackBeat Books, San Francisco, s. 224.
3
Jędrzejewski S. [2007], Gatunki telewizyjne, [w:] Słownik wiedzy o mediach, Chudziński E. (red.),
Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa, s. 351.
4
J. Fras [2012], Podstawy identyfikacji wypowiedzi w mediach masowych, [w:] Komunikologia. Teoria i
praktyka komunikacji, Kulczycki E., Wendland M. (red.), Wydawnictwo Naukowe IF UAM, Poznań, s. 16.
5
Są to: producent, władza (polityczna lub militarna), inwestor, patron, pomocnik producenta, twórca, związek
zawodowy, dystrybutor, wystawca, „ogniwo łączące, czyli osoba dbająca o „dostęp do nowych rynków i nowych
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coraz częściej utożsamianej z audytorium niszowym, czyli ściśle sprecyzowanym ze względu
na konkretną cechę np. wiek, płeć, status ekonomiczny6. Choć Vallerie Geller postuluje, by
charakteryzując użytkowników mediów posługiwać się tzw. profilami etapów życia,
kompilującymi społeczne, ekonomiczne i demograficzne wskaźniki7, grupowanie słuchaczy z
uwagi na jedną zmienną, np. wiek, pozostaje standardem w badaniach radiowych
prowadzonych np. przez Millward Brown SMG/KRC czy RAJAR.
Ten skomplikowany układ sił rządzących przemysłem medialnym został jednak na
potrzeby niniejszego tekstu celowo uproszczony do zależności prezenter-słuchacz, ponieważ
w praktyce te dwa ogniwa medialnego łańcucha oddziałują na siebie najsilniej i w najbardziej
bezpośredni sposób. Ponadto – jak pokazują badania opublikowane przez EBU – to właśnie
prezenter/gospodarz

jest

najważniejszym

elementem programów

adresowanych

do

8

młodzieży, który przesądza o sukcesie lub porażce danej audycji , co ma szczególne
znaczenie w kontekście tych rozważań.
Artykuł niniejszy jest zatem głosem w debacie nt. wzajemnego wpływu radiowej
oferty programowej – zapośredniczonej przez prezentera - i konsumujących ją słuchaczy.
Pokazuje, że odbiorcy są jedną z czterech istotnych „sfer nacisku”, pochodzących spoza
struktury organizacji nadawczej, które decydują o ostatecznym kształcie wytworów
medialnych9, ponieważ stawiane przez nich wymagania, ich potrzeby, oczekiwania i życzenia
są istotną siłą działającą w mediasferze. Wystarczy jednak prześledzić historię badań nad
oddziaływaniem środków masowego przekazu, by dostrzec jak trudno było (i jest) określić
kto na kogo mocniej wpływa czy nadawcy – za sprawą prezenterów - na odbiorców, czy
wręcz odwrotnie?10 Stawia się więc nieustannie te same pytania: Kto w tej relacji ma
przewagę? Ci do których przekaz dociera, bo „monarsza potęga czytelników (słuchaczy,
telewidzów, internautów) polega na swobodzie wyboru”11 czy twórcy emitujący medialną

możliwości” dla danego produktu medialnego oraz pośrednik zwany facilitator. Patrz. J. Turow [1984], Media
Industries. The Production of News and Entertainment, Longman, New York and London, s. 7-37.
6
J. Bignell [ 2005], An Introduction to Television Studies, Routledge, London and New York, s. 57.
7
V. Geller [2007], Creating Powerful radio. Getting, Keeping and Growing Audienes, Elsevier, Amsterdam,
Boston, Heidelberg, London ect, s. 306-309.
8

Public radio and new media platforms 2011 [2011], www.ebu.ch [dostęp: 10.12.2012], s. 8.
Cyt. za: B. Dobek-Ostrowska [2007], Media masowe na świecie. Modele systemów medialnych i ich dynamika
rozwojowa, Wydawnictwo Uniwersytetu wrocławskiego, Wrocław, s. 18-19.
10
M. Dankowska-Kosman [2008], Media i ich odbiorcy. Międzypokoleniowe różnice w odbiorze, Wydawnictwo
Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa, s. 47-60.
11
P. Legutko, D. Rodziewicz [2007], Gra w media. Między informacją a dezinformacją, Wydawnictwo
STENTOR, Warszawa, s. 5.
9
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wypowiedź? Nie do końca bowiem wiadomo „na ile media zaspokajają rzeczywiste potrzeby
a na ile same je kreują”12 narzucając odbiorcom czego mają słuchać?
Szala zwycięstwa w starciu o wpływy przechylała się przez lat na jedną lub na drugą
stronę. Klasyczne modele komunikowania akcentowały wygraną nadawcy, te bardziej
współczesne zwycięstwo odbiorcy13. Początkowo sądzono, że to media „urabiają” smak i gust
bezwolnych słuchaczy zmuszając ich do działania na zasadzie bodziec-reakcja i całkowitego
poddania się tak ukierunkowanej dominacji. W tzw. złotej erze radia „badania koncentrowały
się więc w istocie nie na słuchaczu czy prawach rządzących jego wyborem programów, ale na
samych programach, co do których sądzono, ze wywierają na ich odbiorców silny i
bezpośredni wpływ”14. Do latach 50. zeszłego stulecia forsowano tym samym zazwyczaj ideę
całkowicie biernego odbioru oraz przypadkowości wyborów oferty programowej. Sprzyjało
temu postrzeganie audytorium przez pryzmat masy. Ówczesne rozważania medialne nadal nie
dawały jednak odpowiedzi „Dlaczego odbiorcy korzystają z radia?”15. Dopiero u progu lat 60.
zaczęto coraz śmielej dociekać „Co odbiorcy robią dla (ze) środków (środkami) masowego
przekazu?”16. Choć zrębów tej orientacja myślowej można doszukiwać się już w latach 40.,
ugruntowała ona swoją pozycję dopiero w latach 70. XX w.17. W rezultacie zaczęto negować
wszechpotęgę mediów. Doszło do przesunięcia punktu ciężkości od tzw. struktury do
„pośrednictwa”18.

Zaczęto

podkreślać

wolny

wybór

odbiorców,

ich

umiejętność

negocjowania znaczenia tekstów i struktur medialnych oraz postrzegać ich w kategoriach
indywidualności a nie zbiorowości.
W rezultacie dziś – zdaniem Quentina McCoya –„to głos klienta19 jest
najistotniejszym dźwiękiem w radiu”20. Nadawca, utożsamiany z prezenterem, nie jest
oczywiście całkowicie pozbawiony władzy, choć jest ona manifestowana głównie w jeden
sposób: „Jeśli typ odbiorcy nie odpowiada nabywcy (reklamodawcy), radio może tak
wyprofilować (sformatować) swój przekaz, by trafił on do pożądanej grupy docelowej”. Jeśli
jakaś audycja jednak nie przyciąga odpowiedniego audytorium, „bez względu na jej walory
12

J. Braun [2002], Media epoki pilota, [w:] W lustrze. Wizerunek mediów własny, Borkowski I., Woźny A.
(red.), Oficyna Wydawnicza ARBORETUM, Warszawa, s. 20.
13
M. Dankowska-Kosman, dz. cyt., s. 51.
14
A. Ghalin [1975], Radio w życiu codziennym odbiorcy, „Przekazy i opinie” nr 2, s. 65.
15
Tamże, s. 65.
16
U. Eco[1975], Publiczność przekorna, „Przekazy i opinie”, nr 2, s. 19.
17
M. Sokołowski [2010], (R)ewolucja w komunikacji. Wprowadzenie do medioznastwa, Wydawnictwo wyższej
Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa, s. 134.
18
J. Bignell, dz. cyt., s. 172.
19
Quincy McCoy postuluje, by przemysł medialny używał słowa klient nie słuchacz. Jego zdaniem jest to słowo
„sympatyczniejsze, cieplejsze i bardziej spersonalizowane” i dlatego stojące w opozycji do implikującego
statystyczne skojarzenia terminu słuchacz.
20
Tamże, s. 44.
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jest usuwana i zastępowana inną”21. Obserwując medialną walkę o wpływy wypada więc
stwierdzić, że oddziaływanie wspomnianych sił wykracza poza prostą zależność zwierzchnikpoddany i przebiega w obu kierunkach, zmierzając ku swoistemu kompromisowi „odbiorca
ukształtowany przez media – w pewien sposób te media kształtuje; nadawca, kształtując
odbiorcę – w pewnym sensie jest przez niego kształtowany”22.
Adekwatnym przykładem demaskującym zamiary nadawcy dążącego do kształtowania
audytorium i jednocześnie unaoczniającym konieczność kreowania przyjaznej słuchaczom
strategii nadawczej jest zmiana programowa, która we wrześniu 2012 r. spowodowała zdjęcie
z anteny BBC Radio 1 megagatunku23 Chris Moyles Show i zastąpienie go Nick Grimshaw
Show. Był to zabieg kontrowersyjny, bo pierwszy z wymienionych morning show od lat
cieszył się wielkim uznaniem słuchaczy - mimo spadku słuchalności w ostatnim okresie, co
uznać można jednak za przejaw ogólnoświatowego trendu zmniejszenia zainteresowania
młodych ludzi radiem24. Program ten miał również najdłuższy staż wśród radiowych audycji
śniadaniowych w brytyjskiej historii (8 lat i 8 miesięcy) i, co charakterystyczne dla tego
rodzaju przekazów, uchodził za wizytówkę stacji. Dlaczego zaprzestano jego transmisji i jakie
korzyści czerpie renomowany, publiczny nadawca z poczynionych zmian, które daleko
wykraczają poza transformację tytułu odwołującego się do nazwiska nowego prowadzącego?
Zanim przejdę do szczegółowego omówienia tych zagadnień, warto choćby skrótowo
rozważyć kim dziś jest gospodarz porannej audycji radiowej nadawanej w czasie największej
słuchalności, jakie pełni funkcje i jakim wymaganiom musi sprostać?

W stronę wielozadaniowości
„A więc dzieje się, właśnie się to dzieje. Dzień dobry Brytanio, jestem Nick
Grimshaw. (…) Czas iść w ślady ludzi, których lubię, takich jak Chris Moyles i Sara Cox (…)
Jestem zdenerwowany, szczęśliwy i zdeterminowany, by to kontynuować (…) Czas zacząć
trudną pracę polegającą na mówieniu między nagraniami (…)25. W pierwszych wejściach
antenowych nowy prezenter zwięźle zdefiniował swoją rolę. Wydaje się jednak, że zadania
21

M. Steciąg [2006], Informacja, wywiad, felieton. Sposób istnienia tradycyjnych gatunków w radiu
komercyjnym, Oficyna Wydawnicza Uniwersytety Zielonogórskiego, Zielona Góra, s. 98.
22
J. Tuszewski [2002], Paradoks o słowie i dźwięku: rozważania o sztuce radiowej, Adam Marszałek, Toruń, s.
54.
23
Za Janiną Fras przyjmuję, że tzw. morning show jest megagatunkiem, czyli jednostką wypowiedzi w mediach
masowych rozpatrywaną na poziomie realizacji w konkretnych aktach mowy a nie na poziomie abstrakcyjnopojęciowym.
24
W latach 2005-2010 od 2%-4% w krajach Beneluksu do ponad 15% w Szwecji, Estonii na Litwie i w Wielkiej
Brytanii. Patrz. Public radio…, dz. cyt., s. 4.
25
BBC Radio 1’s News Post [2012], http://r1newspost.wordpress.com/2012/09/42/the-first-radio-1-breakfastshow-with-nick-grimshaw/ [dostęp: 25.10.2012], 1-2.
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stawiane w obecnych czasach gospodarzom morning show są o wiele bardziej złożone i
polegają na czymś więcej niż byciu „klejem”26, spoiwem łączącym w całość muzyczne i
pozamuzyczne paciorki gatunkowe tego megagatunku27.
Co więcej można za Carole Freming przyjąć, że „tyle jest definicji dobrego prezentera
ile jest stacji radiowych”28. W efekcie literaturze przedmiotu aż roi się od długich list
wyszczególniających cechy, które powinien posiadać kandydat na gospodarza radiowego
breakfast show. Z powodu ograniczeń objętościowych tego tekstu, nie sposób tu wszystkich
wymienić. Tym bardziej, że osoba sprawującą taką funkcję musi być zlepkiem wielu różnych
umiejętności zarówno czysto dziennikarskich jak i osobowościowych, bo porannym
prezenterem radiowym trzeba się zarówno „stać”29 jak i „urodzić”30.
Mówiąc o „fazie profesjonalnych multiumiejętności”31 nie można ignorować faktu, że
dziś nie wystarczy być dobrym rzemieślnikiem. Dodatkowo prezenterzy „muszą mieć to
trudne do zdefiniowania „coś”, które pozwala im zaznaczyć swoją osobowość i być
wiarygodnym”32. Ono bowiem czyni z nich, zależnie od przyjętej nomenklatury, osobowości
radiowe, talenty, gwiazdy, celebrytów - choć pojęcia te nie są w pełni synonimiczne i
gospodarze morning shows od ostatniego z nich, lubią się odcinać o czym przekonywał Chris
Moyles nazywając siebie (pół-celebrytą)33. Nie zmienia to faktu, że muszą oni z jednej strony
wyrastać ponad przeciętność, z drugiej zachowywać się niczym dobry sąsiad czy przyjaciel,
ponieważ w nich powinni jak w lustrze odbijać się słuchacze – ich styl życia, zainteresowania
itd.34.
Nie są to jednak wszystkie kryteria oceny. By odnieść sukces i – co ważniejsze dobrze dopasować się do audytorium powinni oni stać się wielozadaniowi i wielofunkcyjni:
Coraz częściej wszechstronność nie jest jednak możliwością, a obowiązkiem
w pracy dziennikarza. Od przedstawicieli tego zawodu wymaga się zarówno
opanowania

warsztatu

dziennikarza

prasowego,

jak

i

umiejętności

związanych z wykonywaniem zdjęć, z obsługą programów do grafiki
komputerowej, z nagrywaniem materiałów wideo. Podział na dziennikarzy
prasowych, radiowych i telewizyjnych staje się nieostry w sytuacji, gdy
26

P. Stewart [2010], Essential Radioskills. How to present a radio show, Methuen Drama, London, s. 2.
M. Steciąg, dz. cyt., s. 95.
28
C. Fleming [2010], The Radio Handbook, Routledge, London and New York, s. 95.
27
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T. Johnson, A. Burns [2000], Morning Radio. A Guide To Developing On-Air Superstars, T. Johnson, s. iii, v.
Q. McCoy, dz. cyt., s. 227.
31
J. Kreft [2011], Problemy z konwergencją, „Studia medioznawcze” nr 3, s. 34.
32
W. Šmid [ 2010], Leksykon komunikacji medialnej, Publishing house Dr Lex, Kraków, s. 18.
33
Ch. Moyles [2008], Chris Moyles. The difficult Second Book, Ebury Press, Reading, s. 40.
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C. Fleming, dz. cyt., s. 95.
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dziennikarz prasowy nagrywa filmy na stronę internetową swojej gazety,
prezenter radiowy za sprawą transmisji wideo ze studia wykonuje zawód
bardzo zbliżony do dziennikarza telewizyjnego35.
Można więc powiedzieć, że w przypadku radiowych prezenterów „świtów” równie istotną
cechą jest „radiowy głos”, co „telegeniczność”36.
Szybkość, elastyczność i łatwa adaptacja do środowiska multimedialnego to także
trzy główne filary pozwalające prezenterom morning shows przetrwać w warunkach
jednoczesnej konkurencji i łączenia poszczególnych środków masowego przekazu. Presja
czasu jakiej muszą sprostać i depeszowo-agencyjny tryb działania czynią z nich już nie
dziennikarzy, a „godzinników, minutników, sekundników”37. Dodatkowo przeistaczają się
oni, często wbrew własnej woli38, w kulturowe produkty multimedialne, w „dziennikarzy
konwergentnych”, czyli takich, których „transmedialność przejawia się zarówno w metodach
pracy, jak i w wytworzonym materiale dziennikarskim”39. Zbigniew Bauer i Edward
Chudziński w rozważaniach nad kondycją współczesnego dziennikarstwa idą jeszcze o krok
dalej twierdząc, że trzeba obecnie mówić nie tyle o nieostrej graniczy między ludźmi na
usługach różnych mediów – do niedawna zamkniętych w ramy oddzielnych kategorii zgodnie
z tzw. Medium Theory lub Media Theory – ile o „media workerach”, którzy chwilowo
pracują w branży medialnej, by zaraz przenieść się do sektora pozamedialnego40. Wraz z
nastaniem cyfryzacji weszliśmy bowiem w nowe stadium journamorfozy i trzeba po raz
kolejny definiować nie tylko procesy rządzące przekształcaniem się samych środków
masowego przekazu, ale i dziennikarstwa41. Trafną charakterystykę tej nowej ery stworzył
Karol Jakubowicz pisząc: w „płynnej nowoczesności” także dziennikarstwo musi stać się
„płynne”42.

Trudno z tym polemizować, śledząc rozwój karier zawodowych zarówno

poprzedniego jak i obecnego gospodarza programu porannego w BBC Radio 1. Są one
dowodem, że breakfast show nie jest już megagatunkiem bi-medialnym, co dzięki transmisji

35

M. Więckiewicz [2012], Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa, (w:)
Czy radio może być telewizją, a telewizja – radiem? Analiza zjawiska konwergencji mediów na przykładzie
Programu IV Pilskiego Radia i stacji TVN24, Gierula M., Szostak P. (red.),Wydawnictwo Uniwersytetu
Śląskiego, Katowice., s. 21.
36
J. Trewin [2003], Presenting on TV and Radio. An insider’s guide, Focal Press, Amsterdam, Boston ect., s. 2256.
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Z. Bauer, E. Chudziński [2011], Wartki nurt mediów, UNIVERSITAS, Kraków, s. 558.
J. Kreft, dz. cyt., s. 35-36.
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K. Jakubowicz [2011], Nowa ekologia mediów. Konwergencja a metamorfoza, Poltext, Warszawa, s. 185.
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Z. Bauer, E. Chudziński [2011], Wartki nurt mediów, UNIVERSITAS, Kraków, s. 477.
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Z. Bauer [2009], Dziennikarstwo wobec nowych mediów, UNIVERSITAS, Kraków, s. 285.
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w formie symulcastu udowodnili na przełomie lat 40. i 50. XX w. amerykańscy prezenterzy
tacy jak Margaret McBride czy Don McNeil, ale multimedialnym.

Od Chris Moyles Show do Nick Grimshaw Shaw
Mark Ramsey w książce Making Waves. Radio On the Verge postawił następującą
tezę: „słuchacze, którzy wychowali się mając dostęp do mediów cyfrowych zmienili się na
zawsze. Oni nie „dorosną” do nas – my musimy „dorosnąć” do nich”43. Pod tym
stwierdzeniem mogliby podpisać się przedstawiciele stacji BBC Radio 1, którzy postanowili
zastąpić dotychczasową audycję poranną inną. W ten sposób chcieli zmienić profil
audytorium poprzez obniżenie jego średniej wieku. Dążyli do tego, by nowy morning show
spełniał wytyczne programowe koncernu dbającego o komplementarność każdej ze swych
stacji - w tym konkretnym przypadku z założenia adresującej swój przekaz do grupy
wiekowej 15-2444. Zdawali sobie jednak sprawę, że by to osiągnąć muszą maksymalnie
zaspokoić medialne potrzeby tej ściśle wiekowo sprecyzowanej grupy.
Tymczasem badania przeprowadzone w zeszłym roku ujawniły, że słuchaczami tej
stacji o poranku nie była młodzież a osoby już nie mieszczące się w tej kategorii, które
dorastały słuchając Chrisa Moylesa i pozostały mu wierne przez lata. Średnia ich wieku
wynosiła w chwili zdjęcia programu z anteny 33 lata45 i przewyższała zarówno założony
przez stację wiek odbiorców potencjalnych (15-24 lata) jak i rzeczywistych (10-29 lat)46.
Nadawcę niepokoiło również, że dotychczasowy przekaz trafiał w gust bardzo szerokiej
publiki a poranni słuchacze wpisujący się w przedział 25-54 lata stanowili większość
audytorium BBC Radio 1. Nie pasowali więc oni do wyobrażeń o słuchaczu idealnym. Choć
w owym czasie odbiorcy skategoryzowani jako 15-24-latkowie byli wciąż licznie
reprezentowani. Męskie audytorium mieszczące się w tej normie wynosiło 1,066 mln a
kobiece 1,020 mln47. Nie uchroniło to jednak programu od „zagłady”. W zamian pojawił się
Nick Grimshaw i wniósł zupełnie inną jakość.
Zmianie uległa cała formuła audycji megagatunkowej, która wcześniej miał postać
tzw. ZOO format. Była prowadzona nie przez pojedynczego prezentera czy radiowy tandem,
ale cały zespół pod wodzą gospodarza programu. Każdy z teamu pełnił zaś ściśle określone
43

M. Ramsey [2008], Making Waves. Radio On the Verge, iUniverse, New York and Bloomington, s. xix.
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zadania. Obowiązywał stały podział ról prezenterskich, który w morning show może być
wykreowany specjalnie na potrzeby audycji lub może odzwierciedlać naturalny repertuar
zachowań poszczególnych osób występujących na antenie, jedynie je wyolbrzymiając – jak w
przypadku Chris Moyles Show48.

Skład zespołu obowiązujący Podział ról obowiązujący w Sposób pracy
w Chris Moyles Show w Chris Moyles Show w 2007 r.
2007 r.
Chris

Moyles-

gospodarz - „zabawny, gruby, drań”

programu

„Wielkie logo
świeci

się

na

RADIO 1
ścianie

a

obecne biurko, gdzie pracuję,
Dominic Byrne – serwis

jest ogromne i podzielone na

informacyjny

dwa. Jedna strona jest dla
Dava, Doma i Carrie, druga

Carrie Davis –wiadomości -„ta seksowna, lub ta mająca dla mnie, gdzie przyciskam
jękliwy akcent typowy dla wszystkie

sportowe

Rachel Jones - producentka

Aled

–

guziki.

Zawsze

mieszkańców

stoję. Sądzę, że to sprawia,

Kidderminister”

że nie zasypiam i trzyma

- „Walijski gej”

mnie w gotowości przez trzy
godziny, gdy jesteśmy na

producent

antenie”.

pomocniczy

gagi,

„Dominic i Carrie nie siedzą

nazywa siebie “Dyrektorem

w studiu z którego nadajemy

Komizmu”

przez cały program, ale są

Comedy

Dave

–

widoczni

przez

studiu

Rob

kiedykolwiek chcę by brali

programu

„Rob

więc

w

Dodatkowo;
DJ – robił element

obok,

szybę

jeśli

udział w wejściu antenowym

DJ’s

48

W chwili zdjęcia programu z anteny w skład zespołu wchodzili: Aled Jones, Freya Last (producenci), Dave
Vitty (gagi), Dominic Byrne (serwis informacyjny), Tina Baheley (wiadomości sportowe). Patrz. P. Stewart
[2010], Essential Radioskills. How to present a radio show, Methuen Drama, London, s. 355-356; P. Chantler, P.
Stewart [2003], Basic Radio Journalism, Focal Press, Amsterdam, Boston ect., s. 101.
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Monday Night Pub Quiz”

lub grze „Guess Who?, mogą

Benjamin „Longman” - gagi

przybiec i dołączyć do nas na
żywo na antenie”

Źródło: Moyles Ch. [2007], The Gospel According To Chris Moyles. The Story Of A Man And
His Mouth, Ebury Press, Reading s. 24-51.; Moyles Ch. [2008], Chris Moyles. The difficult
Second Book, Ebury Press, Reading, s. 18-26.

W programie Nick Grimshaw Show również mamy do czynienia z działaniem
zespołowym jednak opierającym się na zupełnie odmiennym pomyśle producenckomarketingowym. Słuchacz już nie ma wrażenia, że podsłuchuje dobrą zabawę prezenterów,
ale jest z niej częściowo wykluczony, co wpisane jest w ideę ZOO format49. Konwencja ta –
uznawana za anachroniczną50 - zostaje bowiem ograniczona do minimum. W trakcie debiutu
Grimshawa w nowej roli kilkukrotnie rozmawiał on na żywo z producentem Mattem
Finchamem, jednak ta interakcja rozmywała się w natłoku innych elementów audycji51.
Prezenter prowadzący przez większość czasu zwracał się więc bezpośrednio do słuchaczy,
ponieważ oni mieli teraz stać się częścią „radiowego zespołu” o czym świadczą zarówno
odcinki programu jak i zakrojone na szeroką skalę 2 kampanie medialne odwołujące się do
wspólnego hasła: „Listen, Watch, Share”. Kluczowym elementem pierwszej z nich były
internetowe filmiki wideo, na których gospodarz w asyście gwiazd, takich jak np. zespół One
Direction czy Rita Ora, zachęcał, by słuchacze przyłączyli się do „#TeamGrimmy”. Druga
polegała na stworzeniu „najlepszego hiphopowego teledysku wszechczasów” wzorowanego
na twórczości rapera Kanye’go Westa i stworzeniu z sympatyków tej twórczości
„#breakfastclique”52.
Dzięki nim w świat płynął jednak dodatkowy komunikat. Producenci dawali znak
młodemu pokoleniu, że rozumieją jego potrzeby wyrastające z nawyku obcowania z wieloma
rodzajami mediów, niekiedy równocześnie. Wiedzą o zmianie słuchaczy w multimedialnych
użytkowników, który posiedli umiejętność multitaskingu. Panująca obecnie moda na
49

P. Jupitus [2010], Good Morning Nantwitch. Adventures in Breakfast Radio, Harper Collins Publishers,
London, s. 50.
50
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E. Mahoney, dz. cyt., s. 1.
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G. Keogh [2013], Success For Breakfast, http://broadcastnow.co.uk/comment/success-forbreakfast/505608.article, [dostęp: 20.01.2013], s. 1.
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wizualizację przekazów radiowych przybrała zatem w Nick Grimshaw Shaw jeszcze bardziej
wyrazistą formę niż w odniesieniu do Chris Moyles Show, chociaż poprzedni program także
był wzbogacony o przekaz z 10 statycznych kamer umieszczonych w studiu radiowym.
Dzięki temu słuchacze mogli nie tylko słuchać porannej audycji poprzez tradycyjny
radioodbiornik lub w formie Internetowej (livestreaming, podcast), ale także oglądać
prezenterów za pośrednictwem telewizora (Red Button) lub komputera. Nie zrezygnowano
więc ze sprawdzonego wizualnego patentu tylko wzmocniono siłę „radia z obrazkami” m. in.
poprzez częste wykorzystywanie tzw. vid-ins (pokazywanie rozmów prowadzonych przez
Skype’a z radiosłuchaczami). Komputer stał się też główną platformą kontaktu z odbiorcami.
Podczas pierwszej audycji podano nowe adresy stron internetowych pozwalające na czynny
udział odbiorców w tworzeniu programu. Dano im do wyboru kilka rodzajów mediów
społecznościowych (Facebook, Twitter, Tumblr). Nie musieli oni przy tym zrezygnować z
bardziej klasycznego telefonicznego, sms-owego i mailowego sposobu nawiązywania
zapośredniczonych relacji z prezenterem53.
Nie ograniczono się jednak do modyfikacji formy. Zmiana breakfast show pokazała,
że dopasowując się do odbiorców trzeba także uwzględnić ich specyficzne emocjonalnopsychiczne potrzeby przejawiane po przebudzeniu, czyli tzw. zmienne psychograficzne54.
Zdaniem Sarah Johnson, która szczegółowo badała to zagadnienie wykorzystując tzw.
Censydiam Model, Chris Moyles uciekał się do trzech strategii pozwalających słuchaczom
przestawić się z funkcjonowania nocnego na tryb dzienny. Tworząc program bazował na
takich ich potrzebach jak rozrywka, witalność oraz towarzyskość, które odpowiednio zostały
nazwane „rozwesel mnie”, „daj mi kopa” oraz „skontaktuj mnie”. Badaczka ta nie
uwzględniła w swojej pracy Nicka Grimshowa, ale podążając jej tokiem myślenia można
powiedzieć, że nadawca ograniczając ZOO format sprawił iż teraźniejszy gospodarz morning
show posługuje się dodatkowo strategią „re-aktywuj mnie”, której istotą jest budowanie
wspólnoty ze słuchaczami. Dzięki temu jego styl prezenterski nawiązuje do stylu
prowadzącego kultowy Wake Up To Wogan oraz jego związku z odbiorcami tzw. TOG’s55.
Oczywiście zmianie uległa również treść programu. Bardziej wydzielony serwis
informacyjny - bo cały megagatunek tworzony jest z fragmentarycznym udziałem
prezenterów sportu, pogody, wiadomości itd. - obudowano takimi rozrywkowymi
segmentami jak Call Or Delete, Wheel of 4Tunes, Showquizness oraz wywiadami z
53
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gwiazdami, które należą do tej samej grupy wiekowej, co potencjalni słuchacze programu w
nowej formule np. Justinem Bieberem, Emmą Watson czy Alicią Keys. Największą ewolucję
przeszła jednak muzyka, która obecnie przestała być marginalizowana jak kiedyś:
Ci z was, którzy słuchają regularnie, prawdopodobnie są świadomi, że nie
gramy tak dużo muzyki jak inne poranne audycje radiowe. Rzeczywiście
głównym upierdliwym narzekaniem z jakim muszę sobie radzić w pracy jest
pytanie czy mógłbym grać więcej muzyki. I próbuję. Naprawdę. Wiem, że
to nie talk show i nie chcę, by program nim był. Kocham pracować w Radio
1 i grać muzykę, która gramy, ale prawda jest taka, że czasami nagranie
wypada, ponieważ gość jest bardzo zabawny, albo właśnie trwa zwykłe
wejście antenowe i jest zbyt dobre, aby je przerwać w połowie, by zagrać
nowy utwór Justina Timberlake’a56.
Breakfast show pod wodzą Grimshowa hołduje zasadzie dwa razy więcej muzyki, więc
podczas 3,5-godzinnej audycji emituje się około 23-3057 utworów, a nie 9-1458 jak wcześniej.
Stałym piątkowym komponentem jest również The Nickstape, godzinny segment tworzony w
oparciu o nagrania powstałe na początku XXI w. Pierwszy nadany utwór także wiele mówił o
zmianie polityki programowej w zakresie muzyki. Zwykle był on swego rodzaju manifestem
prezentera podpowiadającym słuchaczom, czego mogą spodziewać się po nowym
prowadzącym. Sara Cox prosiła więc swoich słuchaczy „Let Me Entertain You”, Chris
Moyles twierdził, że „God is a DJ” a Nick Grimshaw zagrał „Paris” z repertuaru Jay-Z i
Kanye’a Westa. Twierdził przy tym, że wybrał po prostu „dobry popowy kawałek”,
odczytywane było to jednak jako ucieczka od dotychczasowego niewolniczego przywiązania
do playlisty59. Zniknął na dobre również najdłuższy śpiewany jingiel w historii programów
tego typu, który co rano budził słuchaczy i był chlubą Chrisa Moylesa60. W jego miejsce
wprowadzono bardziej abstrakcyjny utwór instrumentalny61.
Podsumowując, wspomnianych gospodarzy radiowych rożni bardzo wiele. Wprawdzie
obu da się zaklasyfikować jako tzw. generatorów, jednak Chrisowi Moylesowi pracującemu z
prezenterskim zespołem było bliżej do kategorii nazywanej przez Valere Geller
„reaktorem”62. Stosując inny podział można stwierdzić, że Nick Grimshow ze względu na
56
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większą koncentrację na strukturze audycji, w tym muzyce, niż uwypuklaniu własnej
osobowości staje się gospodarzem hybrydycznym – po trosze „DJ-em formatowym, DJ-em
osobowością i DJ-em specjalistą”63. Daleko mu przy tym do prezentera referencjalnego, bo
tak jak Moyles bazuje on również na elementach emotywności64. Nowy prowadzący audycję
jest więc prezenterem precyzyjniej dostosowanym do potrzeb młodych odbiorców oraz
bardziej wielowymiarowym i wielofunkcyjnym.

Na zakończenie
Mówiący ustami prezentera nadawca został w dzisiejszych czasach zdetronizowany,
bo medioznawcy nie są dłużej skłonni wierzyć, że odbiorcę można zredukować do roli
biernego „kontenera” na treści medialne. Dziś jest on raczej „publicznością przekorną”65,
która niejednokrotnie dokonuje „semiotycznej partyzantki”66 lub bezwstydnie ignoruje
wpisane w tekst radiowy założenia interpretacyjne. Jednak obecny rozwój metod i technik
badawczych sprawia, że nadawca jest w wstanie z dużym prawdopodobieństwem
zaprogramować do czyjego ucha dana audycja wpadnie. Dysponuje bowiem dość
precyzyjnymi danymi na temat swojej grupy targetowej. Dzięki temu kategorie potencjalnych
i realnych słuchaczy niemal się pokrywają, choć oczywiście nie da się w stu procentach
przewidzieć, kto zasiądzie przy odbiorniku, który obecnie może mieć różnorodną postać.
Nie mając wpływu na interpretację nadawanych treści stacja radiowa nadal w dużym
stopniu determinuje kim są jej słuchacze. Chociaż aby w ogóle ich zdobyć niezbędne jest
maksymalne dostosowanie do oczekiwań audytorium. Niebagatelną rolę odgrywa w tym
procesie gospodarz porannej audycji radiowej, który zręcznie godzi zwaśnione strony, pełniąc
funkcję mediatora - zarówno usługodawcy jak i kreatora usług. To on dodaje „faktor X” do
audycji. Przesądza nie tylko o jej wizerunku, ale i imageu całej stacji, stając się jej znakiem
szczególnym. Jednak to także on jako pierwszy zostaje „wycięty” z ramówki, gdy zapada
decyzja o zmianie formatu stacji lub gdy nie umie sprostać oczekiwaniom67. W myśl bardziej
optymistycznego scenariusza odbiorca chwilowo „wyłącza” go lub „przełącza” na inny
„lepszy model”68. Przy dodatkowym braku akceptacji radiowych włodarzy i reklamodawców,
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J. Trewin, dz. cyt., s. 171.
M. Steciąg, dz. cyt., s. 94.
65
U. Eco, dz. cyt., s. 29.
66
Cyt za: J. Storey [2003], Studia kulturowe i badania kultury popularnej. Teorie i metody, Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 31.
67
T. Johnson, A. Burns., s. 15.
68
P. Stewart, dz. cyt., s. 193.
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znika on z eteru na zawsze - czego doświadczył Chris Moyles, gdy uznano, że jego
osobowość jest „za stara” i nie pasuje do tzw. stationality, czyli osobowości stacji radiowej69.
Obecnie trudno wyrokować czy omówiona tu zmiana programowa w pełni spełniła
nadzieje zarówno nadawcy jak i odbiorców. Publiczność do danego prezentera i samego
programu, zwłaszcza bazującego na rutynie, zwykle przyzwyczaja się powoli a wiarygodne
dane na temat akceptowalności nowowprowadzonej audycji można otrzymać dopiero po 18
miesiącach70. Najnowsze badania na respondentach pokazują jednak, że choć ogólna
słuchalność Radia BBC 1 o poranku spadła w pierwszym kwartale 2013 r. o 43,000 osób, w
porównaniu z ostatnim programem Chrisa Moylesa, liczba odbiorców w wieku 15-24 lata
wzrosła o 250,00071. Jeśli ta tendencja się utrzyma kompromis nadawczo-odbiorczy zostanie
osiągnięty.

69

Tamże, s. 11.
P. Stewart, dz. cyt., s. 28.
71
M. McCabe [2013], Rajar Q4: Agency views on Absolute’s growth and the digital boost,
http://www.brandrepublic.com/news/1169181 [dostęp: 02.02.2013], s. 4.
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Rozdział VI
Teresa Sławińska - Uniwersytet Jagielloński
Jean-Pierre Chapelle - zastępca redaktora naczelnego Ouest-France
(Francja)

Deontologia jako jedno z narzędzi
odzyskiwania utraconego zaufania
odbiorców do mediów.
Perspektywa francuska
Historia „wielkiego nieporozumienia”1: utrata zaufania do mediów tradycyjnych
Związki polegające na zaufaniu między francuskimi mediami tradycyjnymi a ich odbiorcami
stały u podstaw ich historycznego sukcesu do 1914 roku. Francja miała wówczas wiele
dzienników o nakładzie powyżej miliona egzemplarzy, co czyniło z niej drugą (po
amerykańskiej) potęgę prasową na świecie. Jej upadek nie był konsekwencją ani pojawienia
się konkurencji telewizji, ani nawet Internetu. Jest on rezultatem jej własnych uchybień. A te
pojawiają się szczególnie podczas wojen, które siejąc zniszczenie i śmierć, niszczą również
zaufanie wobec mediów.
Wolność wypowiedzi i prawne uznanie wolności prasy we Francji są wolnościami
historycznie niedawnymi. Wolność prasy, proklamowana w 1789 roku, prawnie uznana w
roku 1881, już w latach 1914-1918 została zdeptana: prasa francuska, podobnie jak
niemiecka, uległa szaleństwu nacjonalizmu.

Nigdy już nie zdołała powtórzyć ‘złotego

wieku’, którym cieszyła się przed wybuchem I wojny światowej. Nie lepiej było podczas II
wojny światowej, kiedy to wielu dzienników splamiło się kolaboracją i służalczością wobec
marszałka Pétina. Była jeszcze wojna algierska, objęta cenzurą państwową i autocenzurą
dziennikarską. Później,
1

już w wymiarze światowym, rewolucja rumuńska i fałszywe

Charon J.-M., Les journalistes et leur public : « Le grand malentendu », Editions Vuibert , 2007.
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zbiorowe groby Timisoary, hollywoodzka okładka

wojny w Zatoce, jej dziennikarze

’embedded’ i główne dzienniki telewizyjne przypominające „gry video”.
Począwszy od lat dziewięćdziesiątych spadek zaufania wobec prasy stał się już faktem.
Roczne sondaże, publikowane we Francji przez Téléramę i La Croix, dowodziły, że już
wówczas dziennikarze francuscy nie byli niezależni i odporni na presję partii politycznych,
władzy i pieniędzy. Jeśli nawet niektórzy pozostali wiarygodni, to w kwestii zamachów na
prywatność osób i wagi tematów przez nich podejmowanych, zastrzeżenia są uzasadnione.
Socjolog, Jean-Marie Charon, widzi w tym prawdziwy kryzys tożsamości dziennikarstwa.2
W 1990 roku dziennik Ouest-France zaangażował się w przedsięwzięcie autoregulacyjne,
które w roku 2004 Alexandre Civard-Racinais powitał słowami: „Ouest-France pionierem”.
Ouest-France, pierwszy pod względem nakładu i sprzedaży (750 000 egz.) wśród dzienników
francuskich, był też pierwszym, który otworzył drogę deontologii na łamach gazet.
Odwołując się do wartości chrześcijańskich i demokratycznej roli mediów, Ouest-France
sformułował kodeks, który obowiązuje [dziennikarza] w przypadku opracowywania faitsdivers. Praktyczne instrukcje, zamieszczone w ‚Liście od Redakcji’ z 29. O6. 1990 roku,
przybierają formę norm moralnych, skondensowanych w formule:
Mówić, nie szkodząc.
Pokazywać, nie szokując.
Świadczyć, nie atakując.
Ujawniać, nie oskarżając.
Dziennik zachęca swoich dziennikarzy, tworzących fitas-divers, do rygorystycznego
podejmowania odpowiedzialności, poszanowania człowieka i opisywania jedynie wydarzeń
sprawdzonych, precyzyjnych i użytecznych dla społeczności, podawanych z jasną
świadomością wszelkich konsekwencji, jakie mogą wywołać.3
Chodzi więc o ustanowienie umowy moralnej z czytelnikami: umowy zaufania. Te cztery
zasady opierają się wyraziście na fundamentalnej misji dziennikarza w społeczeństwie
(nieustannie potwierdzanej przez Europejski Trybunał Praw Człowieka): „mówić,
pokazywać, świadczyć, ujawniać.” Ale jednocześnie pokazują one, jaką postawę powinien
starać się przyjmować dziennikarz: nie szkodzić, nie szokować, nie atakować, nie skazywać.
Autor tych słów i współautor tego artykułu, wówczas główny sekretarz redakcji Ouest-

2

J.-M. Charon, op. cit. s. 18.

3

A. Civard-Racinais, La déontologie des journalistes. Principes et pratiques, Ellipses 2003, s. 27 i
nastepne.
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France, otrzymał zadanie stworzenia karty deontologicznej od ówczesnego redaktora
naczelnego redakcji, Eugène’a Brûlé: „ trzeba , żeby to było łatwe do zapamiętania, i żeby
cały dziennik z tym się zidentyfikował – ci, którzy wierzą w Boga, i ci, którzy w niego nie
wierzą”. Alexendrine Civard-Racinais pisze w swojej książce: „ Jean-Pierre Chapelle
podkreśla, że dziennikarz nie może uważać się ani za policjanta, ani za sędziego”. Wszelkie
słowa niejednoznaczne, nieprecyzyjne są z założenia przez redakcję Ouest-France
eliminowane, akceptacji nie znajdują też: nieuważność wobec ofiar wydarzeń, artykuły
napisane w oparciu o jedno źródło czy prezentujące na przykład osobiste opinie policjantów
prowadzących śledztwo, historie o charakterze doraźnej sensacji, które mają tylko zaspokoić
naturalny voyeryzm czytelników.
Ouest-France pionierem? Tak i nie, ponieważ wcześniej istniało już wiele podobnych
tekstów: Karta Obowiązków Zawodowych Dziennikarzy (SNJ, 1918); Deklaracja
Obowiązków i Praw Dziennikarzy (nazywana Kartą Monachijską, z 1971 roku) czy wreszcie
Karta AFP z 1957 roku oraz wewnętrzny regulamin Libération (z 1987 roku, uzupełniony w
roku 1992), który zawierał skondensowane zasady deontologii zawodowej. Jednak żaden z
tych tekstów nie stał się podstawą kultury organizacyjnej ani narzędziem rozstrzygającym w
podejmowaniu codziennych decyzji. W takim razie, w czym Ouest-France był „pionierem”?
Znakiem nowej strategii jest bez wątpienia fakt, że tekst ten powstał kolektywnie, po długich
negocjacjach i uzgodnieniach między dyrekcją a redakcją. Od czasu jego „aktywowania” jest
on także

przekazywany nowym pracownikom przez Prezesa i Dyrektora Generalnego

przedsiębiorstwa, François-Régis Hutina, podczas ostatniego etapu procesu rekrutacji i ma
walor zobowiązania. I wreszcie, stanowił i stanowi wspólną podstawę wszystkich
ustawicznych szkoleń w przedsiębiorstwie, notabene bardzo licznych, które są okazją dla
potwierdzania tych ustalonych wspólnie zasad i praktyk. Od tamtej pory tekst ów towarzyszy
wszystkim, którzy biorą udział w codziennym procesie zarządzania przedsiębiorstwem.

Szok Internetu: eksplozja pejzażu medialnego
Na utratę zaufania odbiorców

i poszukiwań deontologicznych w mediach nałożyła się

wkrótce rewolucja Internetu. Jej rozmiar nie został we Francji od razu dostrzeżony ani przez
„patronów”

prasowych,

ani

przez

ekspertów

w

dziedzinie

mediów.

W

latach

dziewięćdziesiątych zajmowała ich bardziej hegemonia telewizji, zarówno w wymiarze
ekonomicznym (podział rynku reklam), jak i w wymiarze społeczno-geopolitycznym. Ignacio
Ramonet, w 1992 roku dyrektor Le Monde Diplomatique i Manières de voir, mówił: „Na
naszych oczach dochodzi do nieustającej ewolucji informacji. Wojna w Zatoce unaoczniła
67

Formy dziennikarstwa między odpowiedzialnością a sensacją

nam fakt przejęcia władzy w mediach przez telewizję. Odtąd to ona nadaje ton, określa wagę
informacji, ustala aktualne tematy. To telewizja dyktuje reguły, to ona narzuca swój porządek
i zmusza inne media, by za nią podążały. Wysuwając się w mediach na prowadzenie,
telewizja narzuca też innym środkom przekazu informacji swoje własne dewiacje. Przede
wszystkim swoją fascynację obrazem i fanatyczną ideę, że jedynie to, co widoczne, warte jest
informacji” 4. A obecnie coraz silniejsze jest przekonanie, podkreślane coraz mocniej przez
nowe technologie w czasie rzeczywistym, że każdy z nas może być dziennikarzem i każdy
dziennikarz może być jednym z nas.
W marcu 1993 Jean-Caude Guillebaud przeczuwa nową erę medialną: „ dziwna cisza otacza
to, co moglibyśmy nazwać ewolucją mediów, która szeroko zarządza ewolucją demokracji. W
tej dziedzinie znajdujemy się w przededniu zawirowania,

jakiego nigdy dotąd nie

doświadczyliśmy. Mondializacja, wzrastająca władza telewizji HD, miniaturyzacja,
przyspieszenie w umieszczaniu światowych wiadomości w sieci, rozwój obrazów będących
syntezą (a więc symulakrą), modyfikacja stosunków władzy na skalę międzynarodową
etc…”5. Guillebaud zaprasza zarazem czytelników do myślenia o tej rewolucji przyszłości w
kategoriach „politycznych”.
Dla jednych ta wizja mondializacji systemu medialnego jest pesymistyczna i regresywna, dla
innych optymistyczna i uwalniająca. Dwadzieścia lat później debata dotyczy już innego
obiektu technologicznego (Internet zastępuje telewizję satelitarną), jednak stawia te same
pytania antropologiczne, społeczne i polityczne. Odpowiedzi prawne i deontologiczne trzeba
dopiero znaleźć. I muszą być one takie, by to nowe i wszechwładne imperium w końcu
dojrzało, bowiem dzisiaj jest to „niewątpliwie imperium planetarne, ale rządzone przez
dziecko”. 6

Dziennikarstwo versus komunikacja – potrzeba silnego rozróżnienia
Dominique Wolton, obecnie dyrektor Centre National des Recharches Scientifiques
(Narodowego Centrum Badań Naukowych), w 1989 roku pisał: „ o ile dziennikarze
umieją negocjować z władzą polityczną tak zręcznie, że istnieje już długa tradycja tego
siłowego związku między obiema stronami, naznaczonego i wzlotami, i upadkami, o tyle
4

I. Ramonet, L’Ère du supçon, [w] : Médias, mansonges et démocratie, « Manières de voir »,
trzymiesięcznik wydawany przez « Le Monde diplomatique », nr 14 (luty 1992), s. 12-14.
5

J.-C. Guillebaud, Les médias contre la démocratie, Révue Esprit (mars-avril 1993), s. 96-101.

6

J.-C. Guillebaud, Le génie subversif de la télévision, Courrier de l’UNESCO, Paris 1992, s. 9.
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są całkiem bezbronni wobec władzy pieniądza. Nawet jeśli nie są jedyną profesją
narażoną na jej oddziaływanie, dziennikarze nie potrafią się zorganizować przeciw presji
władzy ekonomicznej”7. Ten siłowy związek między dziennikarzami a władzą polityczną
i ekonomiczną przyjął od czasu tego stwierdzenia formę mniej brutalną, ale za to bardziej
niebezpieczną: jest nią płynna granica między informacją a komunikacją, której
dostarczają osoby zawodowo zajmujące się komunikowaniem. Dzisiaj we Francji pracuje
w służbie władzy politycznej, ekonomicznej, instytucjonalnej trzy razy więcej
specjalistów od komunikacji niż dziennikarzy. Ta kwestia wywołuje debaty dotyczące
konkretnych obszarów, które są źródłem informacji, a które nieustająco wchodzą w
nietransparentne relacje z dziennikarzami, a mówiąc wprost: turystyka, motoryzacja,
gastronomia itp., korumpując dziennikarzy, uprawiają

kryptoreklamę. Zjawisko to

dotyczy również podobnych praktyk w obszarze polityki, gospodarki, finansów, a nawet
religii i sportu.

Potrzeba stworzenia nowego ekosystemu medialnego
„Pierwsza lekcja: prasa przeżyje największą od stuleci rewolucję”. Tak w 1991 roku
Alain Minc, francuski ekonomista, napisał w przedmowie do książki dziennikarza Daniela
Morgaine’a. Jego zdaniem wyzwaniem dla prasy było wówczas rozwijanie „strategii
plurimedialnej” wraz z radiem i telewizją. Takie słowa, jak web, Internet, sieci
społecznościowe, nie znalazły się na żadnej z czterech stron tej przedmowy8. Tradycyjne
media nie były przygotowane na szok spowodowany nadejściem radia i telewizji. Z
biegiem czasu te ostatnie zostały zakwalifikowane jako media tradycyjne i stały się
partnerem prasy na wielu poziomach, np. organizacyjnym i redakcyjnym. Dzisiaj
obserwujemy na całym świecie poszukiwania nowego modelu ekonomicznego,
redakcyjnego, technicznego i organizacyjnego dla mediów tradycyjnych. Model
ekonomiczny będzie musiał sprostać trzem wyzwaniom:
→ redukcji kosztów zdobywania i opracowywania informacji (rezultat pojawienia się
nowej konkurencji w postaci bezpłatnej informacji),
→ wzrostowi produktywności ekip dziennikarzy zawodowych na wszystkich
nośnikach rozpowszechniania,

7

D. Wolton, Le journalisme, victime de son succès, nr 16 Mediaspouvoirs 1989, s. 57.

8

D. Morgaine, L’imaginatique à la Une, Éditions La Table Ronde 1990, s. 13-16.
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→ narzucaniu bardziej zrównoważonego podziału przychodów, tych pochodzących
od odbiorców, i tych od reklamodawców.
Ten nowy model ekonomiczny, który trzeba stworzyć i wynegocjować z wielkimi
operatorami Internetu, jest na razie bardzo niepewny. Złe wieści nadchodzą z niepokojącą
regularnością. We Francji w 2012 roku nastąpił spadek sprzedaży prasy drukowanej o 3,76
procent. Paradoksalnie liczba odbiorców magazynów i dzienników nieznacznie wzrosła (o 0,4
procent). Paradoks ten tłumaczy fakt czytania tego samego egzemplarza przez wielu
odbiorców9. Kryzys w portfelach czytelników przekłada się natychmiast na finanse
przedsiębiorstw medialnych. 14. 02. 2013 roku François Régis Hutin, prezes i dyrektor
generalny Ouest-France, oświadczył, że rok 2012 był dla wydawnictwa „pod względem
wyników ekonomicznych najgorszym, jaki do tej pory przeżyliśmy”. Nie tylko we Francji
prasa przeżywa kłopoty. Corriere Della Sera, czołowy dziennik włoski (ponad 400 tysięcy
egzemplarzy dziennie), ogłosił w marcu zwolnienie 110 z 355 dziennikarzy. Nowojorska
grupa Time Werner zamierza zlikwidować 90 tytułów swojej prasy magazynowej,
zachowując tylko trzy, w tym Time i Fortune. W Niemczech grupa Prisma, filia Bertelsmanna
zapowiada redukcje kosztów i zatrudnienia. Są też i pozytywne sygnały. Bernard Pecquerie
odnajduje taki przykład w „europejskich grupach multimedialnych, które na nowo definiują
model ekonomiczny i redakcyjny prasy XXI wieku”10. Pecquerie wita również z aprobatą
inicjatywę Axel Springer, która polega na stworzeniu „Multi-newspaper newsroom”, to
znaczy stworzenie redakcyjnej hali z czterystoma stanowiskami dziennikarskimi, przy
których dziennikarze produkują równocześnie pięć dzienników i stron internetowych. To, co
wydaje się interesujące w przypadku Die Welt, to fakt, że wydano znaczne sumy na szkolenia,
a oprócz tego powstała prawdziwa umowa między dyrekcją a redakcją. Dzięki temu
produktywność wzrosła, a praca w multimediach stała się bardziej dowartościowująca
dziennikarzy. Dobre wieści nadchodzą również zza oceanu: grupa New York Time po stracie
w 2011 roku 40 milionów dolarów zamknęła rok 2012 zyskiem 953 milionów dolarów. I po
raz pierwszy w jej historii dochód ze sprzedaży przewyższył dochód z reklam. Stało się tak
dzięki 664 tysiącom prenumeratorów płacących za gazetę on-line. I nie jest to zapewne
przypadek, że owe pozytywne przykłady dotyczą mediów, które zgromadziły na swoim
koncie prawdziwy kapitał, a mianowicie zaufanie swoich czytelników, zdobyte dzięki
9

A. Debouté, « Le Figaro » z dn. 22 marca 2013 roku, s. 24.

10

B. Pecquerie, La presse quotidienne française : l’Homme malade de l’Europe, Revue Regards sur
l’actualité, nr 350, La Documentation Française, avril 2009, s. 1-12 i 13.
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wysokiej jakości informacjom przekazywanym przez te media. We Francji po raz pierwszy
(w kwietniu 2013 roku) to właśnie medium internetowe Mediapart, wyposażone w silny
kodeks deontologiczny i żyjące z dochodów od swoich prenumeratorów, doprowadziło do
kryzysu rządowego. I przykład BBC, brytyjskiego publicznego giganta audiowizualnego,
który w 2012 roku został poważnie osłabiony na skutek istotnego zaniedbania swojej
legendarnej już deontologii. Wobec skandalu (m. in. w konsekwencji nadania przez telewizję
materiału niesłusznie implikującego udział znanego polityka w aferze pedofilskiej) dyrektor
generalny BBC podał się do dymisji w listopadzie 2012 roku. Jego następca, Tony Hall,
natychmiast po objęciu funkcji zadeklarował „odbudowanie zaufania odbiorców”. W liście,
który zaadresował 2. 04. 2013 roku do wszystkich pracowników, zapowiada swoją pierwszą
decyzję : każdy nowoprzyjęty pracownik będzie odtąd odbywał dwudniowy „staż etyczny”.
Znaczenie nieskazitelności dziennikarskiej będzie w nim stawiane na pierwszym miejscu. 11

Koniec dziennikarstwa zawodowego?
Czy dziennikarstwo może „rozpuścić’ się w sieci? Czy utrata monopolu w zakresie
dystrybucji informacji oznacza upadek zawodu? Czy media tradycyjne (prasa drukowana,
radio, telewizja), opierające się na ekipach profesjonalnych dziennikarzy, wynagradzanych
dzięki dobrowolnej kontrybucji ich „klientów” i mannie reklamowej reklamodawców, są
skazane na zatratę? Faktem jest, że nie ma już kiosków z prasą w Nowym Jorku, a ostatni
dziennik drukowany w Nowym Orleanie zamknął swoje podwoje w 2002 roku. Prawdą jest
też, że zapowiedziano zniknięcie prasy drukowanej w USA na rok 2017, w Polsce na 2015, a
we Francji na rok 2029.12
Media tradycyjne muszą się zaadaptować do nowego „ekosystemu”, a mianowicie ekranu.
Wydawcy prasy biorą pod uwagę cztery jego rodzaje: telewizyjny, komputerowy,
smartfonowy i tabletowy,

oczekując, że wkrótce pojawi się kolejny: w postaci zegarka

internetowego. Odpowiedzią wielkich mediów tradycyjnych (w tym wyzwanie podjęte już
przez New York Time, Financial Time, grupę Pearson, The Economist, Ringier Axel Springer,
The Guardian, czy Le Figaro i Ouest-France) jest więc strategia multimediów, jednocześnie
technologiczna, ludzka i ekonomiczna. Jeśli uda im się zaadaptować i unowocześnić,
wówczas wielkie marki o historycznej przeszłości zdobędą „kolosalne możliwości”, jak

11

Za: E. Albert, s. 2. dodatku „Géo-Politique” w „Le Monde” z dn. 21-22 kwietnia 2013.

12

http://futureexploration.net/Newspaper_Extinction_Timeline.pdf, data odsłony: 12.03.2013.
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twierdzi David Guiraud13. Zwłaszcza dzięki kapitałowi wynikającemu z „zaufania do marki”,
precyzuje Philippe Toulemonde14. To oczywiste, że wobec sieci jest obecnie takie samo
oczekiwanie kompetencji i taki sam wymóg zaufania oraz taka sama niezgoda na naruszanie
praw osób (prawa do wizerunku, prawa do domniemania niewinności, obowiązku ochrony
nieletnich, prawa do poczucia bezpieczeństwa…), jak to jest w przypadku mediów
tradycyjnych.

Deontologia atutem dziennikarstwa XXI wieku
Wydaje się, że mocna, szczera, wyrazista i, nade wszystko, stosowana na co dzień przez
media postawa deontologiczna mogłaby być korzystna na wielu poziomach. Na przykład jako
narzędzie przeciw uchybieniom spowodowanym zbytnim pośpiechem. Oto kilka przykładów
takich uchybień, które wymusiły konieczność przeprosin:
→ niesprawdzona informacja, zamieszczona w Rzeczpospolitej z dnia 30. 10. 2012 roku,
na temat obecności trotylu we wraku samolotu rządowego (katastrofa w Smoleńsku) i
zamieszczenie sprostowania, które zresztą ulegało modyfikacjom, zamieszczanym online na oficjalnej stronie dziennika, czemu towarzyszyło oświadczenie redaktora
naczelnego o udaniu się na urlop i oddaniu się do dyspozycji właściciela tytułu,
→ publikacja fałszywego zdjęcia prezydenta Hugo Chaveza w agonii, w szpitalu na
Kubie, opublikowana w El Païs 24. 01. 2013 roku i przeprosiny zamieszone 25. 01.
2013 roku na pierwszej stronie dziennika,
→ wyrok francuskiego wymiaru sprawiedliwości, skazujący Le Nouvel Observateur w
dniu 26. 02. 2013 roku za zamach na życie prywatne Dominique’a Strauss-Kahna;
publikacja treści wyroku zajęła połowę pierwszej strony magazynu,
→ mea culpa tygodnika Marianne z 23. 03. 2013 roku, który przyznaje się do „grzechu
spowodowanego zbytnim idealizmem” podczas rewolucji tunezyjskiej i libijskiej oraz
do „braku odwagi” wobec demagogicznej propozycji, poczynionej tygodnikowi przez
kandydata na prezydenta, François Hollande’a, w 2012 roku,

13

David Guiraud, były vice-prezes i dyrektor generalny grupy Le Monde i dyrektor generalny grupy Les
Échos podczas konferencji w siedzibie Ouest-France w dniu 4 czerwca 2012 roku.

14

Zastępca dyrektora generalnego
Ouest-France w wywiadzie dla Jean-Pierre Chapelle’a przed kolokwium na temat przyszłości prasy regionalnej,
zorganizowanym 27-28 stycznia 2011 roku przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, podcs którego J.P. Chapelle wygłosił wykład inauguracyjny.
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→ weryfikacja i przeprosiny, zamieszczone przez wielki francuski dziennik Le ParisienAujourd’hui w dniu 11. 03. 2013 roku, za opublikowanie 9. 03. 2013 roku
nieprawdziwej

historii

fałszywej

surogatki,

w

rzeczywistości

chorej

dwudziestoczteroletniej mitomanki,
→ wreszcie publiczne przeprosiny, wyrażone przez dziennik Le Monde, za zamieszczenie
21. 02. 2013 roku informacji, że „Francuzi porwani w Kamerunie zostali uwolnieni”.
Le Monde przyznał się do niezweryfikowania tej wiadomości w innych źródłach, jak
to ma w zwyczaju, uznając, że jest winny zaniedbania.
Jak można zauważyć, problemy deontologiczne i ich konsekwencje prawne nie dotyczą
wyłącznie prasy brukowej i

tabloidów, takich jak The New York Post (USA) czy

nieistniejący już News of the World (GB). Dotyczą również mediów opiniotwórczych.
Przeprosiny ze strony takich tytułów, jak New York Time, Le Figaro, El Païs,
Rzeczpospolita, Le Monde czy Le Parisien są świadectwem ich profesjonalizmu. I
wyrazem inteligentnej strategii. Ponieważ jednym ze stałych i najcięższych zarzutów,
stawianych przez opinię publiczną dziennikarzom, jest ich arogancja i niezdolność
przyznania się do popełnionych błędów.
Konkurencja i pośpiech są już tradycyjnie przyczyną uchybień w mediach. Presja
natychmiastowej reaktywności mediów nie jest nowym zjawiskiem. Jednak obecnie stała
się warunkiem przetrwania, „dzisiaj najszybszy zjada najwolniejszego”, jak mówi David
Guiraud15. Trzeba być pierwszym, równocześnie zasilając w sposób ciągły strumień
wiadomości, dosłownie przez 24 godziny na dobę. Trzeba działać szybko, ciągle szybciej,
ponieważ informacja dociera wszędzie w tym samym czasie.
Znika też troska o weryfikowanie informacji, która jest przecież fundamentem
dziennikarstwa. Wiele kodeksów i kart deontologicznych mediów bardzo zaangażowanych
w Internet, zachęca więc swoich dziennikarzy, by nie modyfikowali swojego zachowania
w zależności od nośnika. Ouest-France przypomina im, że zasady obowiązujące w
wydaniu

papierowym,

obowiązują

ich

także

we

wszystkich

aktywnościach,

podejmowanych wewnątrz grupy medialnej SIPA/Ouest-France, do której spółka wydająca
dziennik należy.
W diagnozie powszechnego we Francji braku zaufania opinii publicznej do mediów,
powtarzają się zarzuty o:
→ pogwałcenie sfery życia prywatnego,
15
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→ nierespektowanie prawa do domniemania niewinności,
→ publikację zdjęć, dla których pretekstem był voyeryzm,
→ poszukiwanie sensacji za wszelką cenę,
→ nieodpowiedzialność dziennikarzy,
→ nieposzanowanie godności ludzkiej i cierpienia ofiar.
Te zarzuty w sposób naturalny najpierw dotyczyły mediów tradycyjnych. Teraz i w
przyszłości będą już dotyczyć wszystkich mediów. Wobec nasilających się przejawów
„grzechów” dziennikarskich wiele narzędzi deontologicznych zostało już przetestowanych.
Z różnym skutkiem. Większość mediów przyjęła własne karty i kodeksy deontologiczne,
czasem czysto symboliczne, czasem bardzo skrupulatnie respektowane przez ekipy
redakcyjne i kontrolowane przez odbiorców. Wpisują się one w koncepcję systemów
odpowiedzialności mediów – Moyens d'Assurer la Responsabilité Sociale – środki
zapewniające odpowiedzialność społeczną (ang. Media Accountability Systems – MAS),
która została sformułowana przez Claude’a Jeana Bertranda16. Innymi narzędziami są
narodowe Rady Prasy. Jedne działają sprawnie, jak te w Szwecji, Quebeku czy Szwajcarii,
inne są regularnie kontestowane, jak to ma miejsce w Niemczech. W Anglii, 18. 03. 2013
roku podczas posiedzenia Izby Gmin, trzy główne partie polityczne zapowiedziały
powołanie do życia nowej, niezależnej instancji regulacyjnej wydawców, opartej na „
royal charter”. Wywołało to polemikę na temat relacji państwo-prasa. Dwa wielkie
dzienniki, The Guardian i The Independent, zaakceptowały pomysł, ale wiele innych się
nie wypowiedziało. Jeszcze inne już wyruszyły na wojnę przeciw projektowi, wśród nich
grupa Ruperta Murdocha i dzienniki z grupy Telegraph. We Francji, w dniu 4. 04. 2013
roku, odbyło się pierwsze posiedzenie Obserwatorium Deontologii i Informacji (ODI),
które będzie miało za zadanie zbierać wszystkie przypadki nieetycznych praktyk
dziennikarskich w mediach francuskich (w prasie drukowanej, w radiu, w telewizji i w
nowych mediach). Będzie dokonywało ich analizy i przekazywało opinii publicznej swoje
obserwacje. Współautor tego artykułu został mianowany członkiem rady administracyjnej
tej instytucji na okres trzech lat.
Teza, że przyszłość – nie tylko prasy drukowanej, ale wszystkich mediów – zależy od
deontologii, zdaje się znajdować potwierdzenie w licznych działaniach zarówno wewnątrz
nich samych, jak i w oczekiwaniach ze strony odbiorców. Dziennikarstwo jest dla
16

C.-J. Bertrand, L’arsenal de la démoctatie. Médias, déontologie et M*A*R*S*, Éditions Economica
1999, s. VI i 81.
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komunikacji tym, czym rolnictwo ekologiczne dla rolnictwa przemysłowego: ludzie nie
zgodzą się płacić więcej, jeśli nie będą mieć gwarancji wysokiej jakości produktu. Wiele
wskazuje na to, że w obecnej sytuacji na rynku mediów, zrodzona z wymagań etycznych i
moralnych deontologia zawodu dziennikarza może być również bardzo dobrym motorem
rozwoju sprzedaży. Co w konsekwencji może pozwolić mediom opiniotwórczym
(szczególnie prasie drukowanej) przetrwać, by mogły nadal wypełniać nałożone im przez
społeczeństwo zadania.
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Rozdział VII
Bartosz Głowacki - Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna

Współczesne dziennikarstwo a etyka
– wybrane zagadnienia
Rozwój internetu sprawił, że odgrywa on coraz większą rolę nie tylko w opisywaniu
współczesnego świata, ale i w jego kreowaniu. Przeobrażenia, które stały się udziałem
internetu nie pozostają bez wpływu na media, chociażby z tego powodu, że spora część jego
zasobów jest niczym innym, jak właśnie przekazywaniem informacji. W przeciwieństwie do
klasycznych mediów, w internecie wszystkie głosy są niemal równe. Tutaj amator może być
równie skuteczny w pozyskiwaniu odbiorców jak zawodowiec. Strony internetowe, serwisy
społecznościowe, fan pages, portale informacyjne, blogi, fotoblogi, komentarze, czy wpisy
stanowią w dużym stopniu realną alternatywę dla mediów tradycyjnych (prasy, radia,
telewizji). Co więcej, dla coraz szerszej grupy odbiorców to właśnie media internetowe stały
się podstawowym, a często jedynym, źródłem informacji.
Media tradycyjne (offline’owe) przez całe dziesięciolecia wykształcały metody
radzenia sobie z pojawiającymi się podczas procesu tworzenia i przekazywania informacji
problemami o charakterze etycznym. Inaczej wygląda sytuacja w sieci, albowiem ilość
informacji generowanych przez jej użytkowników jest tak ogromna, że sprawia wrażenie
pozostającej całkowicie poza jakąkolwiek kontrolą. To nie do końca jest prawdą, ale nie
zmienia to faktu, że problemy o charakterze etycznym są obecne w mediach online’owych i
sądząc po ilości przekazów pojawiających się każdego dnia w internecie, można zauważyć, że
jest to problem coraz bardziej palący.
Niniejszy tekst nie rości sobie praw do całościowego opisania problemów nowych
mediów związanych z kwestiami etycznymi, a jedynie próbuje zwrócić uwagę na niektóre z
nich w oparciu o wybrane przykłady. Zatem kluczowe pytania na jakie tekst próbuje
odpowiedzieć, brzmią: Jak pod wpływem nowych technologii radzi sobie współczesne
dziennikarstwo z problemami o charakterze etycznym? Czy nowe technologie kreują nowe
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problemy etyczne, czy też są te same stare problemy, z którymi media stykały się wcześniej,
ale obecnie zyskały one jedynie nowy kontekst?

Ważność a popularność – internetowe dylematy
Internet stał się nie tylko miejscem, poprzez które się komunikujemy, ale także
miejscem służącym do rozrywki i coraz częściej miejscem, z którego czerpiemy informacje.
Powoli, acz nieubłaganie, zastępuje on tradycyjne media.
Upraszczając nieco obraz internetu, można powiedzieć, że o tym co jest warte uwagi
decyduje wskaźnik popularności. W sieci każdy internauta ma realną władzę nad tym, co jest
popularne lub nie, bo decyduje o tym kliknięciem myszy. Im coś jest popularniejsze tym staje
się ważniejsze, wyżej pojawia się w wyszukiwarce, czy listach popularności na stronach
newsowych. Zatem to popularność decyduje, która informacja (przekaz) jest ważniejsza. Ta
zamiana sprawia, że to użytkownicy (przynajmniej teoretycznie) internetu decydują o tym,
jakie tematy (problemy) stają się obecne w przestrzeni publicznej. Nie rozwiązuje to jednak
problemu odpowiedzialności za spopularyzowanie poszczególnych kwestii, czy spada ona na
czytających,

oglądających,

odsłuchujących

internautów,

czy oryginalnych

autorów

materiałów. Kto w internecie zostaje gatekeeperem (strażnikiem)? W mediach tradycyjnych
rola gatekeepera należy do profesjonalisty, który decyduje co jest warte upublicznienia, co
spełnia wymagania profesjonalnego, a więc i etycznego, przekazu. W internecie coraz
częściej jest to przypadkowy amator, który niekoniecznie ma wystarczającą widzę na temat,
na który się wypowiada (np. pisząc komentarz, czy umieszczając wpis na blogu), lub
matematyczny

algorytm

przeliczający

„lajki”,

udostępnienia,

kliknięcia,

etc.

na

pozycjonowanie, a więc ważność, materiału w sieci. Efektem takich działań może być
promowanie przekazów o charakterze komercyjnym czy sensacyjnym, co w efekcie wpływać
będzie na charakter, kształt i rolę mediów internetowych, a te z kolei będą oddziaływać na
media tradycyjne.1

Błędy i ich korekta
Przy obecnym tempie przekazywania informacji, pomyłki są na porządku dziennym. Nie są
od nich wolne także media intrnetowe. Podstawowy problem z jakim styka się internauta
dotyczy tego, czy i kiedy wiadomo, że błąd, czy też zgoła fałszywa informacja została

1

R. Berkan, Przyszłości szukaj w wyszukiwarce, „Gazeta Wyborcza” („Gazeta na święta”) 24-26.12.2008, s. 33.
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poprawiona. W jaki sposób powinno się to zaznaczać na stronie w sieci? Jak zabezpieczać się
przed celowym wprowadzaniem w błąd internautów?
Dobrym przykładem ilustrującym, jak nieprawdziwa informacja z internetu może stać
się newsem na skalę światową, jest historia z maja 2009 roku. Irlandzki student socjologii,
Shane Fitzgerald, postanowił sprawdzić, jak w dobie globalizacji, wszechobecności internetu i
pogoni za newsem, media poradzą sobie z niesprawdzoną informacją. W kilka godzin po
śmierci francuskiego kompozytora Marice’a Jarre’a, dodał do jego strony na Wikipedii
rzekomy (a tak naprawdę fałszywy) cytat z wypowiedzi Jarre’a. W ciągu kilku godzin cytat
podchwyciły blogi i media internetowe w USA, Wielkiej Brytanii, Australii czy Indiach. I to
pomimo faktu, że Fitzgerald nie podał źródła, z którego ta rzekoma wypowiedź pochodziła. Z
tego powodu, administrator Wikipedii zgodnie z regulaminem serwisu dwukrotnie ten wpis
usuwał. Kiedy po upływie miesiąca nikt nie odkrył fałszerstwa, sam autor cytatu postanowił
zareagować i powiadomił o fakcie media. Co ciekawe tylko jedno z nich przyznało się
publicznie do wpadki, był to angielski „The Guardian”, pozostałe albo usuwały po cichu
strony z niesławnym cytatem, albo nadal go eksponują2.
Całą sprawę można rozpatrzyć w kontekście ciągłej pogoni mediów za kolejnym
newsem, jednak szybkie pozyskanie informacji i jej publikacja przed konkurencją, nie zawsze
sprzyja jej rzetelnemu sprawdzeniu. W opisywanym wyżej przypadku, Fitzgerald założył, że
profesjonalne media nie zdecydują się na publikację cytatu z tego prostego powodu, że nie
było podanego źródła. Jak się jednak okazało, dla wielu redakcji wystarczył sam fakt, że tekst
pojawił się na stronach Wikipedii. Pogoń za newsem sprawiła, że na bok odłożono
podstawową zasadę dziennikarską, która powinna być obowiązkowa przy gromadzeniu
informacji, to jest sprawdzenie jego źródła. Coraz więcej mediów zakłada, że informacje
pojawiające się w internecie, a przynajmniej w uznanych serwisach (jak Wikipedia) są
przygotowywane w ten sam sposób co w mediach profesjonalnych i w związku z tym nie
zadaje sobie trudu by je dodatkowo sprawdzać.
Osobną kwestią jest korekta wiadomości newsowych, która w tradycyjnych mediach
ma pewną stałość. W internecie najczęściej po prostu usuwa się stronę, która zawiera błąd.
Teoretycznie sprawia to, że po pomyłce, jak i próbie jego naprawy, nie zostaje ślad. W
praktyce problem ten nie jest wcale tak jednoznaczny. Przede wszystkim dany news może

2

S. Pogatchinik, Irish student hoaxes world’s media with fake quote, “Yahoo.com”,
http://finance.yahoo.com/news/Irish-student-hoaxes-worlds-apf-15201451.html?.v=1 (dostęp: 11.05.09).
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zostać skopiowany i opublikowany na innej stronie, rozpoczynając niekontrolowaną
wędrówkę po sieci. Przenoszenie (na zasadzie „kopiuj i wklej” - Copy + Paste) materiałów z
błędami i pomyłkami z jednych stron na inne, najczęściej bez informowania autora
oryginalnego tekstu, prowadzi do wprowadzania w błąd internautów (opinii publicznej) i
kreuje chaos informacyjny.
Internet generuje niewyobrażalne ilości stron, materiałów, różnorakich treści, linków,
etc. i nie bardzo wiadomo kto miałby to kontrolować. Nietrudno zatem założyć, że błędy będą
pojawiały się w dużo większej liczbie niż jeszcze kilkanaście lat temu. Przypuszczenie, że
wszyscy autorzy informacji w sieci będą na tyle rzetelni, by swoje błędy poprawić, jest chyba
niestety naiwne. Być może duża część z nich w ogóle nie ma świadomości tego, że generuje
fałszywe informacje. Przytoczony przykład z Wikipedii jest na to najlepszym dowodem.
Panuje zgoda co do tego, że błędy i pomyłki wymagają ciągłych poprawek i korekt. Nie ma
natomiast zgodności co do tego, jak to powinno zostać osiągnięte. W jaki sposób internauci
mieli by się dowiadywać, zaglądając na daną stronę miesiące, czy lata później, że błąd został
naprawiony i mają teraz dostęp do właściwej informacji?
Wielu profesjonalistów uważa, że obecny 24-godzinny cykl newsowy („all news all
the time”) sprawił, że mamy do czynienia z trywializacją przekazów medialnych i
sensacyjnym do nich podejściem. Pogoń za newsem i konkurencja ze strony innych mediów
sprawia, że coraz trudniej jest zawrzeć kompromis między szybkością i dokładnością. A
przecież nie są to nowe etyczne kwestie, lecz tak naprawdę kwintesencja rzetelnego
dziennikarstwa.

Zbieranie materiałów
Ogromne i na bieżąco uzupełniane zasoby internetu sprawiają, że coraz częściej jest
on postrzegany jako źródło, na podstawie którego można gromadzić materiały. Ta nowa
forma zbierania informacji stoi często w kontrze do tradycyjnych metod pozyskiwania
informacji przez dziennikarzy, takich jak praca w terenie polegająca na wypytywaniu i
przepytywaniu źródeł informacji.
Z punktu widzenia kwestii etycznych, dziennikarskie profesjonalne dążenie do
konkretu i prawdy pozostaje to samo, niemniej jednak poleganie na internecie jako źródle
informacji wymaga od dziennikarzy, by nie tylko byli w stanie dostrzec kiedy źródło
„kłamie”, ale także mieli rozeznanie w odniesieniu do tego, czy sama strona internetowa jest
właściwa i nie generuje informacji w zamierzeniu będących nieprawdziwymi.
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Jak przed tego typu sytuacjami się bronić? Normy i zasady etyczne w połączeniu z
doświadczeniem i praktyką, mogą prowadzić do kilku zachowań pozwalających świadomie
poruszać się w tym wirtualnym chaosie informacyjnym. Po pierwsze, tak jak w przypadku
mediów tradycyjnych, tak i w internecie należy zawsze cytować źródła informacji. Po drugie,
podobnie jak w przypadku mediów tradycyjnych, także w sieci źródło musi być wiarygodne i
dokładne. Wielu praktyków uważa, że powinno się unikać cytowania tylko i wyłącznie źródeł
internetowych i szukać przynajmniej jeszcze jednego źródła potwierdzającego daną
informację spoza internetu. Wreszcie po trzecie, podejrzane materiały internetowe (np. takie,
które nie mają potwierdzenia, odsyłają do nieznanego źródła, utajniają autora informacji, etc.)
muszą być traktowane ze szczególną uwagą, jako takie, przy pomocy których ktoś chce
wprowadzić w błąd opinię publiczną. Etyczne aspekty dotyczące dziennikarskiego oszustwa
skupiają się przede wszystkim na praktykach w jaki sposób dziennikarz uzyskuje informacje,
ale nie wolno przy tym zapominać także o tym, że ta koncepcja dotyczy także relacji między
dziennikarzem a jego czytelnikami.
Dziennikarze zakładają, że czytelnicy i widzowie lepiej zrozumieją i poznają news,
jeśli będzie on miał jasno zidentyfikowane źródło. Taka identyfikacja to zazwyczaj coś więcej
niż jedynie nazwisko i adres. Dziennikarze mogą „wprowadzić” dodatkowe informacje,
poszerzając kontekst, który news opisuje, albowiem jedno z bardziej znanych zjawisk to fakt,
że opinia publiczna ma tendencję do nie wiązania źródła z wiadomością. Ludzie zapamiętują
to co zostało powiedziane, ale zapominają kontekst, w którym to słyszeli. Dodatkowe źródła
informacji pozwalają lepiej zrozumieć dlaczego jakaś osoba lub dokument jest cytowany.

Inspirowanie a kopiowanie i plagiatowanie
W zdigitalizowanym świecie skopiowanie tekstu jest dziecinnie proste. Problem
plagiatowania i kopiowania nie jest jednak nowy, był obecny w przestrzeni publicznej od
zawsze. Jednak do świadomości przeciętnego odbiorcy trafił dopiero przy okazji
internetowego serwisu Napster, umożliwiającego na masową skalę wymianę plików
muzycznych mp3 metodą P2P (peer-to-peer). Coś co wcześniej od lat robili fani muzyki w
domowym zaciszu, przegrywając muzykę z płyt winylowych na kasety magnetofonowe, teraz
przy okazji takiego samego kopiowania, czyli wymiany plików mp3, stało się nagle
przestępstwem. Etykiety „złodziej” i „pirat” stały się udziałem ogromnej rzeszy
przypadkowych i nieświadomych niczego internautów3.
3

A. Doan, Metallica Sues Napster, „Forbes.com”, 14.04.00, http://www.forbes.com/2000/04/14/mu4.html
(dostęp: 20.10.12).
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Mimo spektakularnej porażki Napstera, obecnie funkcjonuje wiele serwisów
bazujących na pomyśle darmowego udostępniania plików, czego najbardziej znanym
przykładem jest serwis youtube.com. Mimo, iż problemy z prawami autorskimi i nielegalnym
kopiowaniem kojarzą nam się przede wszystkim z obszarem kultury, to coraz częściej
zahaczają o materiały stricte dziennikarskich, takie jak teksty, materiały filmowe czy
fotografie.
Podstawowy problem polega na tym, że wyzwania stawiane przez nowe technologie
pojawiają się szybciej, niż prawodawstwo, które powinno je rozwiązywać. W którym miejscu
kończy się oryginalne ujęcie tematu a pojawia się plagiat (kopia)? Weźmy przykład z muzyki,
gdzie istnieje technika tworzenia utworów zwana samplingiem. W skrajnych przypadkach
polega ona na kompilowaniu przy pomocy komputera fragmentów (np. trwających od
sekundy do kilku sekund) istniejących już piosenek i tworzenia z nich zupełnie nowych
utworów. Efekt końcowy nie przypomina w niczym oryginałów. Czy jest to pogwałcenie
obowiązujących praw autorskich, czy może zjawisko obecne w obszarze muzyki popularnej
od ponad stu lat i polegające na reinterpretowaniu istniejących już wytworów kultury? Czym
różni się to od tego, co robiły brytyjskie zespoły, takie jak The Beatles i The Rolling Stones,
gdy na początku lat 60-tych rozpoczynały rewolucję rockową adaptując na własne potrzeby
rhythm’n’bluesowe standardy czarnoskórych mistrzów gatunku z USA?
W świecie mediów także można znaleźć takie niejednoznaczne przykłady i nie
ograniczają się one wyłącznie do działania dziennikarzy i mediów amatorskich, ale także
profesjonalistów. Dobrze ilustruje to tekst M. Zawadzkiego, korespondenta „Gazety
Wyborczej” w USA, zatytułowany Profesor fizyki aresztowany na lotnisku. Przewoził 2 kg
kokainy na prośbę modelki, której nigdy nie widział.4 Historia opisana przez Zawadzkiego,
jest bardzo medialna. Światowej klasy profesor fizyki, Paul Frampton, zakochał się ze
wzajemnością w poznanej na internetowym czacie modelce Denise Milani. Oboje mieli
spotkać się w stolicy Boliwii La Plaz. Traf chciał, że zanim zjawił się tam prof. Frampton,
Milani już tam nie było, bo poleciała na swoją kolejną sesję zdjęciową do Brukseli. Poprosiła
jednak profesora o zabranie pozostawionej przez roztargnienie w hotelu w La Plaz walizki i
dowiezienie jej do Brukseli, gdzie para miała się wreszcie spotkać. Frampton oczywiście

4

M. Zawadzki, Profesor fizyki aresztowany na lotnisku. Przewoził 2 kg kokainy na prośbę modelki, której nigdy

nie widział, „Wyborcza.pl”, 11.03.2013,
http://wyborcza.pl/1,75477,13538143,Profesor_fizyki_aresztowany_na_lotnisku__Przewozil.html (Dostęp: 1112.03.13, 16.04.2013).
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nigdzie nie poleciał, bo został zatrzymany na lotnisku za próbę przemytu 2 kg kokainy,
ukrytych w feralnej walizce należącej rzekomo do Milani.
Tekst Zawadzkiego ukazał się na internetowej stronie „Gazety Wyborczej” 11.03.2013
i podpisany został jego imieniem i nazwiskiem. Jednak już w kilka minut po opublikowaniu
tekstu znalazły się komentarze od internautów zarzucających autorowi plagiat tekstu The
Professor, the Bikini Model and the Suitcase Full of Trouble autorstwa Maxine Swann, który
oryginalnie ukazał się 08.03.2013 r. w „New York Times Magazine”5.
Internauta podpisujący się jako „ianf” napisał6: „Wielce skrócona obróbka tekstu z
New York Times Magazine 8 marca "The Professor, the Bikini Model and the Suitcase Full
of Trouble" by Maxine Swann czego GW nie raczyła zaz-naczyć.”7, inny pod pseudonimem
„robproof” napisał: „Zastanawia mnie, jakim trzeba być bezczelnym, aby przetłumaczyć (w
części) oryginalny artykuł i nie podać źródła. To się nazywa plagiat!! Wyręczam autora:
www.nytimes.com/2013/03/10/magazine/the-professor-the-bikini-model-and-the-suitcasefull-of-trouble.html?_r=0”8, jeszcze inny internauta „ukrs” napisał: „(…) NYT nie został
wymieniony jako źródło całego tekstu i tematu, tylko jako źródło krótkiej inspiracji. Bardzo
proszę więcej nie czynić takich rzeczy, to się zawsze źle kończy.”9
Z kolei „mathprof” zwrócił uwagę, że (pisownia oryginalna): „(…) Czego pan
Zawadzki nie uwzglednil to to ze oryginal opisuje prof. Framptona jako nieprzystosowanego
do zycia codziennego fajtlapy i na smsy jest wyjasnienie. Caly ten istotny watek autor tu
pominal, uznajac Framptona za winnego. (…)”10
Nie wszyscy internauci widzieli w tekście plagiat, np. „eryn_7” napisał m.in.
(pisownia oryginalna) „Nie żadna obróbka tekstu, tylko oryginalna i wielce dowcipna wersja
wydarzeń pierwotnie opisana w NYT Magazine. I cytat z Pascala celny i zabawny,w
kontekście.”11 A „tomtg123” dodał: „Temat ten sam i fakty te same , ale dwa różne teksty.
GW nie musi niczego zaznaczać, tak samo jak np. pisząc relację z meczu piłki nożnej jakiś

5

M. Swann, The Professor, the Bikini Model and the Suitcase Full of Trouble, „New York Times Magazine”,
08.03.13, “nytimes.com”, www.nytimes.com/2013/03/10/magazine/the-professor-the-bikini-model-and-thesuitcase-full-of-trouble.html?_r=0 (Dostęp: 11-12.03.13, 16.04.2013).
6
Ten i wszystkie kolejne przypisy – pisownia oryginalna.
7
„ianf”, Komentarz, [w:] M. Zawadzki, Profesor fizyki aresztowany na lotnisku. Przewoził 2 kg kokainy na prośbę
modelki, której nigdy nie widział, „Wyborcza.pl”, 11.03.2013,
http://wyborcza.pl/1,75477,13538143,Profesor_fizyki_aresztowany_na_lotnisku__Przewozil.html (Dostęp: 1112.03.13, 16.04.2013).
8
„robproof”, Komentarz, [w:] M. Zawadzki, Profesor fizyki aresztowany…, op. cit.
9
„ukrs”, Komentarz, [w:] M. Zawadzki, Profesor fizyki aresztowany…, op. cit.
10
„mathprof”, Komentarz, [w:] M. Zawadzki, Profesor fizyki aresztowany…, op. cit.
11
„eryn_7”, Komentarz, [w:] M. Zawadzki, Profesor fizyki aresztowany…, op. cit.
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dziennikarz GW nie musi zaznaczać, ze coś podobnego do tej relacji mówił wcześniej pan
Szpakowski w telewizji komentując to samo spotkanie.....”12
Tekst

wzbudzał

wśród

czytelników

portalu

„wyborcza.pl”

coraz

większe

kontrowersje, w efekcie, pod tekstem jako komentarz swoją wersję przedstawił sam autor,
podpisując się imieniem i nazwiskiem. Napisał m.in. (pisownia oryginalna) „Drodzy
Czytelnicy, Wasze oskarzenia o plagiat wydają sie nieco pochopne, bo New York Times
zostal dwukrotnie wymieniony w moim tekscie jako zródlo. Byc moze istotnie nalezalo
uhonorowac autorke podajac jej nazwisko, a nie tylko gazete (…). Ale nie jest to powszechnie
przyjete. Co do samego pomyslu, ze artykul pani Swann pokrótce (…) przyblizyc w mojej
cotygodniowej rubryczce felietonowej, to uwazam, ze byl trafny. Choc oczywiscie
przepraszam wszystkich, którzy poczuli sie dotknieci lub oburzeni. (…) pozdrawiam autor
artykulu”13.
Nie usatysfakcjonowało to jednak internautów, jeden z nich, „adamp_314”, napisał w
odpowiedzi m.in. (pisownia oryginalna) „Przeczytałem oryginalny artykuł i niestety uważam,
że dwukrotne powołanie się na NYT to zdecydowanie za mało - sugeruje, że NYT był tylko
jednym ze źródeł. Od Pana pochodzi jedynie pierwszy i ostatni akapit, bardzo fajne zresztą,
oraz parę świetnych tłumaczeń (…). W tej sytuacji standardem nie jest dorzucenie nazwiska
autorki ale jednoznaczne napisanie, że historia jest zredagowana na podstawie ... i dodanie
linku do oryginału. Takie standardy są normą w niekomercyjnych blogach, których autorzy
piszą dla własnej satysfakcji a nie po to by zbierać kliknięcia. Niestety z wielkim trudem
przyjmują się one na portalach będących własnością korporacji. O ile co raz częściej można
się w nich natknąć na wskazywanie materiałów źródłowych (…) o tyle - wydaje mi się - że
panuje tu powszechny nakaz unikania za wszelką cenę linków idących poza grupę kapitałową.
Jeśli kliknę na przypadkowy link na portalu wyborcza.pl to o ile nie trafię na reklamę to mam
ponad 99% szansy wejść na domenę również powiązaną kapitałowo z Agorą. Moim zdaniem
powszechność tej praktyki nie jest jednak usprawiedliwieniem. To, że prawdopodobnie
szefostwo kazało Panu tak pisać jest częściowym usprawiedliwieniem dla Pana ale obciąża
GW.”14
Trzeba przyznać, że internauci dość dobrze wytknęli błędy popełnione przez
dziennikarza, a jego obrona nie do końca była przekonywująca, szczególnie jeśli porówna się
oba teksty. Materiał Zawadzkiego (poza pierwszym i ostatnim akapitem) dość wiernie (choć z
12

„tomtg”, Komentarz, [w:] M. Zawadzki, Profesor fizyki aresztowany…, op. cit.
M. Zawadzki, Komentarz, [w:] M. Zawadzki, Profesor fizyki aresztowany…, op. cit.
14
„adamp_13”, Komentarz, [w:] M. Zawadzki, Profesor fizyki aresztowany…, op. cit.
13
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obszernymi skrótami) opiera się na tekście z „NYT”. Autor jedynie w dwóch miejscach przy
wypowiedziach Framptona zaznacza, że pochodzą z „NYT”, ale przy okazji innej
wypowiedzi, czy przytoczenia treści e-maili już tego nie robi, choć są one identyczne z tymi,
które są w oryginalnym tekście Swann.
Zarówno teksty Zawadzkiego, jak i Swann są cały czas dostępne na stronach
macierzystych gazet15 z jedną różnicą. Pod tekstem Swann jest sprostowanie (w oryginale:
„Correction”), gdzie wyjaśnione są dwie pomyłki, które znalazły się w oryginalnym tekście
(obie są poprawione, ale informacja na temat dokonanych zmian znajduje się pod tekstem). Z
kolei pod tekstem Zawadzkiego, żadnej odredakcyjnej informacji na temat niejasności
związanych z zarzutami o plagiat nie ma, chyba, że internauta zajrzy do komentarzy.

Podsumowanie
Internet na pierwszy rzut oka może jawić się jako chaotyczny i anonimowy świat
rządzący się swoimi własnymi prawami. Przytoczone powyżej wybrane problemy etyczne,
które pojawiły się przy okazji publikacji w nowych mediach, po odarciu z całej otoczki i
dotarciu do sedna, jawią się jako te same dylematy (błędna i fałszywa informacja,
sprostowanie, gromadzenie materiałów, plagiat), z którymi media tradycyjne muszą sobie
radzić od lat. Można zatem powiedzieć, że niezależnie od medium, sedno kwestii etycznych,
które trzeba podejmować w codziennej pracy dziennikarskiej pozostaje to samo, ale ich
pojawienie się w kontekście wirtualnej rzeczywistości będzie często wymagać wypracowania
nowego, oryginalnego podejścia.

15

Dostęp: 06.12.2014.
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Rozdział VIII
Marek Sokołowski

Reporter, agent, mistyfikator?
Wokół etycznego wymiaru biografii
„Kapuściński non-fiction”
Artura Domosławskiego
1. Prolog
Książka „Kapuściński non-fiction” Artura Domosławskiego zanim jeszcze w marcu
2010 roku pojawiła się w księgarniach, już otaczała ją atmosfera skandalu, z jakim dawno nie
zetknęli się polscy czytelnicy. Oto bowiem Alicja Kapuścińska, wdowa po pisarzu, wytoczyła
sprawę autorowi o naruszenie dóbr osobistych, gdyż w jej przekonaniu Domosławski, który
miał pisać o światowej recepcji twórczości autora „Cesarza”, ujawnił według niej
niepotrzebne szczegóły z życia prywatnego pisarza, nadużył jej zaufania oraz wprowadził
w błąd, nie informując przed przystąpieniem do pracy, jakiego typu książkę naprawdę pisze.
Wdowa wniosła o zakaz publikacji, chciała też, by sąd zajął cały wydrukowany nakład do
czasu wydania wyroku w tej sprawie. Gdy warszawski sąd okręgowy oddalił jej wniosek,
odwołała się do sądu apelacyjnego. Ostatecznie – pomimo wielkiego zamieszania,
wywołanego również przez fakt wycofania się z wydania książki przez wydawnictwo Znak,
które m.in. finansowało zagraniczne wyjazdy Domosławskiego śladami Kapuścińskiego,
książka „Kapuściński non-fiction” ukazała się na rynku wydawniczym stając się zarzewiem
gorących, polemicznych dyskusji nie tylko na temat etycznych zasad publikowania różnego
typu materiałów po śmierci osoby publicznej, jaką niewątpliwie był Ryszard Kapuściński, ale
też szerzej – moralnej, etycznej i prawnej odpowiedzialności za słowo, w tym słowo
drukowane, wprowadzane do publicznego obiegu. Gdyby doszło do zakazu publikacji, sprawa
ta przypominałaby skuteczny zakaz sądowy rozpowszechniania innego typu materiału
dziennikarskiego, jakim jest słynny już film dokumentalny Witolda Dederki „Witajcie
w życiu” wyprodukowany w 1997 roku. Sąd nie pozwolił wówczas publicznie wyświetlać
filmu powołując się na ochronę dóbr amerykańskiej firmy Amway, sportretowanej
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w dokumencie. Tak się nie stało z książką, wprowadzoną do obiegu czytelniczego przez
warszawskie wydawnictwo Świat Książki i tym razem prasowa – czy też szerzej – medialna
dyskusja na jej temat toczyła się głównie na łamach „Gazety Wyborczej”, której
dziennikarzem na co dzień jest Artur Domosławski, wykroczyła jednakże w pewnym
momencie poza ramy tego tytułu prasowego, przenosząc się również do Internetu. Co
ciekawe, dziennikarski świat w Polsce podzielił się na żarliwych obrońców Kapuścińskiego
oraz jego przeciwników, ujawniających coraz więcej sprzeczności w jego reportażach,
zwykłych przeinaczeń, ale też konfabulacji, mistyfikacji, podbarwianiu rzeczywistości,
życiowego konformizmu. Zapewne rzeczą niezamierzoną przez Artura Domosławskiego było
rozpętanie debaty o etyce zawodu dziennikarza, ponownego stawiania pytań w rodzaju co
dziennikarzowi wolno, a czego robić nie powinien. Niniejsze opracowanie stawia sobie za cel
prześledzenie owej dyskusji, którą potraktowałem jako szczególny rodzaj studium przypadku
– case study – poświęconej siłą rzeczy nie tylko książce, ale też osobie jej bohatera –
Ryszarda Kapuścińskiego.1

2.Odsłona pierwsza
W oświadczeniu napisanym na prośbę wynajętych przez Alicję Kapuścińską
prawników Jerzy Illg, szef wydawnictwa Znak zarzucał Domosławskiemu, że ukrył przed
wdową swoje prawdziwe intencje, nie informując jej, że pisze biografię reportera.
Domosławski odrzucał zarzuty, komentując dla „Gazety Wyborczej”: „Alicja Kapuścińska
udostępniła mi archiwum, wielokrotnie ze mną rozmawiała i wiedziała, że pracuję nad
książką o Ryszardzie Kapuścińskim, która opisuje zarówno jego życie, jak i twórczość. Za jej
zgodą i rekomendacją rozmawiałem w Vancouver z siostrą Ryszarda na temat ich
dzieciństwa, domu rodzinnego, relacji z rodzicami i bratem, okresu wojny i lat powojennych.
Było oczywiste, że z siostrą Ryszarda nie będziemy rozmawiać o twórczości Kapuścińskiego
i jej recepcji na świecie (…).”2
W tym samym wydaniu „Gazety Wyborczej” w komentarzu autorstwa Jarosława
Kurskiego czytamy, iż cesarz polskiego reportażu był kimś wyjątkowym dla grona
dziennikarzy „Gazety”, gdyż traktowali go jak mistrza, nauczyciela, autorytet, a także
przyjaciela, gdyż dla wielu z nich – w tym przede wszystkim dla samego Artura – był po
prostu Ryśkiem, u którego to przez ostatnie dziewięć lat życia Domosławski regularnie

1
2

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004, s. 320 (studium przypadku).
R. Pawłowski, Zaostrza się spór sądowy o „Kapuściński non-fiction”, „Gazeta Wyborcza” 27-28.02.2010,
s. 12.
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bywał, gdyż miał status wybranego ucznia, wybranego z uwagi na ich wspólny lewicowy
etos, fascynacje zdekolonizowanym światem, zwłaszcza Ameryką Łacińską. Zastanawia tego
typu informacja, gdyż w złym świetle stawia Domosławskiego – ucznia wobec
Kapuścińskiego – mistrza, który do wielu tajemnic dopuścił swojego wychowanka. Czyżby
zatem zdradził, wyprowadził w pole Alicję i Ryszarda Kapuścińskich, żerując na sławie
nauczyciela, zbyt prostodusznego i łatwowiernego, ufającego ludziom? Okazał się
człowiekiem łamiącym wszelkie zasady dobrej współpracy i pamięci o zmarłym? Łaknącym
sukcesu, żerującym na dorobku słynnego pisarza? Skandalistą bez zasad, który w brutalny
sposób wykorzystuje wszelkie fakty z biografii człowieka, którego zamierza sportretować bez
fikcji… Co zatem legło u podstaw tego typu decyzji, aby „odbrązowić” postać autora
„Hebanu”, czy można spróbować wniknąć w prawdziwe przyczyny powstania książki
o Kapuścińskim napisanej w tak bezkompromisowy sposób? Gdzie są granice prywatności,
dziennikarskiej etyki i odpowiedzialności za słowo drukowane? Prasowa burza jaka się
rozpętała, liczne komentarze, teksty polemiczne i omówienia są ciekawym przyczynkiem do
tego, aby spróbować pochylić się nad kwestią etycznego wymiaru biografii sławnych ludzi,
zaprzątających uwagę milionom ludzi na całym świecie.
„Koniec pewnej bajki” – w ten charakterystyczny sposób zatytułował swoje
rozważania na temat zarówno samej biografii, jak i osoby Kapuścińskiego, Piotr Bratkowski,
wykorzystując metaforę bajki w celu lepszego zrozumienia istoty skandalu, wywołanego
ukazaniem się książki Artura Domosławskiego. Lubimy bajki jako dzieci, gdy dorastamy,
przestajemy w nie wierzyć, to bolesny proces, lecz niezbędny, aby dorosnąć. Jednakże świat
się zmienił, cenimy niedojrzałość, stąd też nieustanne umiłowanie bajek zamiast prawdy.
W bajkach świat jest piękny i prosty, w rzeczywistości takim nie jest, piękniej i prościej
byłoby zatem, gdyby o zamieszaniu z książką Domosławskiego dało się opowiedzieć
w konwencji bajki, w której starły się z sobą siły dobra i zła: kobieta strzegąca dobrego
imienia zmarłego męża kontra inkwizytorski lustrator, gotowy zniszczyć wielkiego pisarza
w imię wyznawanej ideologii lub medialnej sławy. Jednakże jak zauważa Bratkowski, tej
historii nie da się opowiedzieć w podobny sposób, biografię napisał dziennikarz, który do
autora „Cesarza” zwracał się „Maestro”, uważając się za jego młodszego przyjaciela i ucznia,
o podobnych, lewicowych poglądach, zaś pierwszą osobą, której dziękował w posłowiu za
pomoc przy jej pisaniu, jest Alicja Kapuścińska, która starała się zablokować publikację
książki. Wypada zatem postawić pytanie: skąd tyle sprzeczności w tej sprawie, która
wydawała się na początku czysta i jasna, a efektem pracy Domosławskiego miała być rzetelna
biografia? Piotr Bratkowski stara się udowodnić, iż biograf Kapuścińskiego nie miał potrzeby,
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aby przy pomocy opisywanego bohatera leczyć własne kompleksy zawodowe, będąc m.in.
autorem książki „Gorączka latynoamerykańska”, która w jego ocenie należy do arcydzieł
polskiego dziennikarstwa ostatniego dwudziestolecia, zastosowanie zatem przy kolejnej
książce strategii skandalu nie było mu potrzebne, aby w sztuczny sposób wzniecić nagłe nią
zainteresowanie. Definiuje przy tym Domosławskiego jako reportera i publicystę odległego
od obozu fanatyków lustracji i od żurnalistyki stabloidyzowanej, obojętnej na krzywdy, jakie
można poczynić w poszukiwaniu gorącego newsa, dodatkowo zaś dziennikarzem „Gazety
Wyborczej”, dla której Kapuściński był jedną z ikon światowego reportażu. Co się zatem
wydarzyło? W 2007 roku tygodnik „Newsweek”, w cztery miesiące po śmierci Ryszarda
Kapuścińskiego, opublikował materiały pochodzące z archiwów PRL-owskich służb
specjalnych, z których wynikało, że był przez kilka lat współpracownikiem wywiadu, co
prawda mało aktywnym i współpracującym bez entuzjazmu, lecz publikacja pojawiła się
w szczytowym momencie gorączki lustracyjnej, inicjowanej przez PiS i teczka reportera
mogła stać się groźną bronią w rękach zwolenników lustracji. Jak tłumaczy to Bratkowski?
„Domosławski postanowił więc, sądzę, napisać prawdziwą biografię swojego mistrza nie
tylko dlatego, że sama w sobie stanowi fascynujący temat, lecz również po to, by zapobiec
instrumentalnej interpretacji dwuznacznych faktów z życiorysu pisarza. Musiał wiedzieć, że
porusza się po niezwykle grząskim gruncie, dlatego swoje podejrzenia i odkrycia starannie
weryfikował,

m.in.

rozmawiając

ze

świadkami

opisywanych

(albo

przeciwnie,

nieopisywanych) przez Kapuścińskiego zdarzeń: w Polsce, Angoli, Ugandzie czy Boliwii.
Odkrycia Domosławskiego dotyczą różnych sfer życia i twórczości Kapuścińskiego.
I niekoniecznie najciekawsze są wśród nich te, które podwyższają poziom adrenaliny
u wielbicieli historii agenturalnych. W tej akurat sferze Domosławski jedynie precyzyjniej
dokumentuje i potwierdza to, co od kilku lat nie było tajemnicą. Hipokryzją byłoby też
udawanie moralnego szoku po przeczytaniu, że Kapuściński, człowiek niezbyt zaradny
życiowo, opanował w stopniu wybitnym umiejętność poruszania się w PRL-owskich
labiryntach władzy.(…) Prawda jest brutalna: mógł Kapuściński podążać w latach 60. ścieżką
podobnie postrzegającego świat Jacka Kuronia – miałby o wiele ładniejszy życiorys, ale my
o kilka wybitnych książek mniej. Kto wierzy, że mogło być wtedy inaczej, wierzy w bajki”. 3
Jaką zatem książkę napisał Artur Domosławski, demaskatorski pamflet czy
prawdziwy portret reportera z krwi i kości? Bratkowski dowodzi, że z odpowiedzi które
znalazł Domosławski jako biograf, wyłania się portret pełen fascynujących sprzeczności

3

P. Bratkowski, Koniec pewnej bajki, „Newsweek”, nr 9, 2010, s. 18.
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Kapuścińskiego – wiecznego rewolucjonisty, któremu nieobcy był strach i wynikający
z niego oportunizm, człowieka postrzeganego jako empatycznego przyjaciela, który jednakże
potrafił traktować ludzi w sposób instrumentalny. Zarazem bohatera jednego z największych
polskich sukcesów literackich, cierpiącego na nieustanny kompleks niższości wobec
„prawdziwych pisarzy”, ale też reportera, którego od opisywania faktów zbyt często
pociągały efektowne zmyślenia.
Jednakże przyjmując tego typu strategię pisarską, czy Artur Domosławski nie zepsuł
Polakom atrakcyjnej bajki o wielkim reporterze, kochanym i uwielbianym przez czytelników
na całym świecie? Zdjął bohatera z pomnika, na którym go już umieściliśmy. Być może jest
to kwestia naszej narodowej dumy, a nie odbrązawiania kolejnej postaci z narodowego
panteonu. Kogo kochamy lub też nienawidzimy bardziej – szlachetnych, romantycznych
bojowników spraw społecznych, by nie nazywać ich wiecznymi rewolucjonistami, czy też
cynicznych, zimnych, opanowanych pragmatyków, dążących do upragnionego celu wbrew
wszystkim i wszystkiemu. Żądamy od innych, aby byli idealni, samymi nie będąc takimi i oto
nagle, gdy pojawiły się rysy na portrecie wielkiego reportera, nie jesteśmy w stanie tego
zaakceptować, złościmy się i gniewamy, ujawniając własne frustracje. Kapuściński zatem
byłby symbolem polskiego piekła?

3. Odsłona druga
Pisząc

o etycznym

wymiarze

biografii

„Kapuściński

non-fiction”

Artura

Domosławskiego, przytaczając opinie uznanych autorytetów polskiego dziennikarstwa
i świata mediów, należy również oddać głos samemu autorowi książki, przedstawić racje,
jakimi kierował się przy jej konstruowaniu. Wiele zarzutów skierowano pod adresem
biografa, wytyczono przeciw niemu najcięższe działa braku zrozumienia dla postawy
życiowej człowieka, którego opisywał, niszczenia legendy szlachetnego reportera,
podważania jego warsztatu, mieszania prawdy z fikcją, wkraczania na obszar skrywanej
prywatności i rodzinnej intymności. Czy Domosławski w imię rzetelności dziennikarskiej nie
przekroczył granicy, poza którą nie należy wychodzić, aby nie być oskarżonym o gonienie za
sensacją? Był przecież w szczególnej roli zarazem jako biograf, ale też uczeń i przyjaciel, czy
miał do tego prawo, aby ujawniać skrywane detale i informacje, które poznał w wyniku
wieloletnich kontaktów towarzyskich? Do czego czytelnikom jego książek potrzebna jest
wiedza o tym, że podbijał niewieście serca?
Artur Domosławski odpowiadając na te zarzuty stwierdził, że do istoty biografii
należy pisanie o wszystkich wymiarach bohatera, który powinien być przedstawiony jako
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człowiek z krwi i kości, sam zaś biograf nie może się ograniczyć tylko do publicznej funkcji
opisywanego człowieka, musi zatem przedstawić go jako ojca, męża, czasem kochanka.
Dlatego też pisał o jego słabości do kobiet, o romantycznej naturze człowieka, który pisał nie
tylko reportaże, ale też wiersze o miłości. Istotną kwestią jest jedynie to, jak się to robi: czy
taktownie, czy też nachalnie, epatując pikantnymi albo niesmacznymi szczegółami. W ocenie
samego Domosławskiego – jako biograf zachował przyzwoitość i takt. Wiele nauczył się od
swojego mistrza, wspomina o tym z dumą w jednym z wywiadów: „Ważny i inspirujący był
dla mnie jego sposób widzenia i odczuwania świata, w wielu aspektach odbiegający od tego,
co w Polsce po 1989 r. stało się obowiązującym kanonem. Jego diagnoza sytuacji na świecie
różniła się od tego, co większość polskich mediów pisała na temat współczesnych konfliktów
czy wojen.(…) To paradoks, bo zarazem polski establishment szczycił się nim, akceptował go
jako

znawcę

spraw

międzynarodowych,

mistrza

reportażu

i gwiazdę

na

skalę

międzynarodową. Tyle że nie bardzo słuchano, co Kapuściński naprawdę ma do
powiedzenia.(…) Kariera, jaką zrobił na świecie, była jego tarczą i legitymacją. Polskie elity
sławiły go więc i honorowały – ale ignorowały jego przesłanie. Nie podejmowały z nim
dyskusji. (…) Oczywiście uczyłem się od niego, podpatrywałem. Kapuściński nie był po
prostu reporterem. W jego tekstach relacja reporterska mieszała się z refleksją publicysty
i eseisty oraz z czymś, co jeden z badaczy jego twórczości nazwał poetycką prawdą o świecie.
Uczyłem się od niego patrzenia na rzeczywistość z perspektywy mieszkańców tych obszarów
świata, których problemów my, ludzie Zachodu czy półkuli północnej, często nie
rozumiemy.”4
Dziennikarze prowadzący wywiad zwrócili uwagę na wielkie poruszenie, jakie
wywołała książka jeszcze przed jej publikacją i poprosili o komentarz w tej sprawie.
Domosławski przyznaje, że miał świadomość, że opisuje sprawy budzące emocje
i kontrowersyjne, ale nie przewidział „takiego teatru groteski”. Odniósł się do kwestii
narastającego strachu Kapuścińskiego, obawiającego się lustracji i ujawnienia jego
współpracy z wywiadem PRL-u, który jako człowiek miał niską odporność psychiczną,
panicznie bał się pojawiających się w pismach prawicowych sugestii, że swoją wysoką
pozycję zawodową zawdzięczał właśnie kontaktom z wywiadem. Na pytanie, czy nie obawia
się, że jego książka może zostać wykorzystana przez zwolenników lustracji do „wdeptania
w ziemię pamięci o Kapuścińskim”, ripostuje „Musieliby chyba najpierw wdeptać w ziemię
mnie za to, że tak płomiennie bronię Kapuścińskiego w sprawie lustracyjnej. Przecież moja
4

Nie miał czego aż tak się bać, Artur Domosławski w rozmowie z Aleksandrem Kaczorowskim i Wojciechem
Maziarskim, „Newsweek”, nr 9, 2010, s. 21.
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książka to w tej kwestii mowa obrończa, jakiej nikt nigdy o Kapuścińskim nie wypowiedział
ani nie napisał! A w wielu innych sprawach rozbrajam rozmaite bomby z ostrożnością sapera
– już nigdy nie wybuchną, czytelnicy mojej książki poznają je razem ze wszystkimi
okolicznościami objaśniającymi, jakie udało mi się ustalić. Mimo słabości i epizodów
nieprzyjemnych w ostatecznym rozrachunku Kapuściński odnosi zwycięstwo. Przez literaturę
i przez swój empatyczny, głęboko etyczny stosunek do świata i ludzi. (…) Mój podziw
i gorące uczucia nie zmieniły się, choć czasem bolało. Zobaczyłem Kapuścińskiego inaczej,
pełniej, dużo się dowiedziałem i lepiej go zrozumiałem. W żadnym miejscu książki nie
wydaję wyroków. Nie mam prawa ani ochoty”.5 Czy rzeczywiście książka jest mową
obrończą, jak chce ją postrzegać sam autor, czy też bardziej prokuratorskim śledztwem
i dowodem w „sprawie” Kapuścińskiego, jak traktują ją inni reporterzy, publicyści
i czytelnicy, zdumieni pojawieniem się wielu tematów (jak chociażby kobiety w życiu
reportera), które zamiast na nowo oświetlić sylwetkę autora „Szachinszacha”, zaciemniają
jego postać, czyniąc z niego osobę o podwójnej moralności i wątpliwej etyce zawodowej. Czy
słusznie?

4. Etyczny wymiar biografii
Marek Beylin w tekście o wymownym tytule „Sprawa Ryszarda K.” nieco
filozoficznie stwierdza, że sława najczęściej drażni, wygładza ludzi w marmurowe figury,
niwelując przy tym wszystkie słabości, chociaż z praktyki życia wiemy, że codzienne
zachowania rzadko dorastają do wzniosłej legendy, którą warto wzniecać, potem zaś
kultywować i rozwijać. Zauważa przy tym, że sława paradoksalnie może być niebezpieczna
dla bohaterów, bo wzmaga cudzą podejrzliwość, bywając niebezpieczna dla biografów, gdyż
płynna jest granica oddzielająca pisanie historii czyjegoś życia od demistyfikowania legendy.
I stawia w tym miejscu pytanie, co decyduje o tym, czy mamy do czynienia przede wszystkim
z historią człowieka, czy przede wszystkim z obalaniem sławy? Formułuje przy tym własną
odpowiedź, wskazując na istotną rolę empatii wobec bohatera i osób go otaczających,
zarazem jednak zastanawia się nad tym, czy współcześnie, w czasach nastawionych raczej na
demaskację niż rozumienie, sława zasługuje jeszcze na jakąkolwiek empatię. Zaznacza
z góry, że nie jest jego celem próba urażenia czy też zdyskredytowania Artura
Domosławskiego, jego redakcyjnego kolegi, ale jawnie wyraża swoje oburzenie, pisząc
wprost, iż autor książki „Kapuściński non-fiction” naruszył godność żyjących w imię sensacji.

5

Tamże, s. 24.
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Stwierdza: „W tej biografii Ryszarda Kapuścińskiego autor miota się między uznaniem dla
swego bohatera i odrzuceniem go, między sympatią dla niektórych jego zaangażowań
i przypisywaniem mu przy innych wyborach najniższych motywacji. Miota się między rolą
biografa i myśliwego. Miejscami mamy więc biografię Ryszarda Kapuścińskiego, miejscami
zapis śledztwa w sprawie Ryszarda K. I jak to w takich zabiegach bywa – poszukuje się winy,
umniejszając argumenty przeciwne. W tych partiach książki Ryszard K. wydaje się postacią
konfabulowaną”. 6
W dalszej części tekstu szczegółowo omawia – w jego ocenie – dobre aspekty
biografii, jak np. poglądy Kapuścińskiego wyrastające z wrażliwości na biedę i wyzysk
w Afryce i Ameryce Łacińskiej, problem współpracy reportera z PRL-owskim wywiadem,
dzieciństwo spędzone w Pińsku. Dziennikarza zastanawia kwestia kluczowa dla oceny
dorobku Kapuścińskiego, sprowadzająca się do tego, czy reporter ma prawo czy też nie
podbarwiać rzeczywistość, przedstawiać fakty i zdarzenia, które nigdy nie miały miejsca (jak
np. nieprawdziwe informacje drukowane na okładkach książek, że znał Che Guevarę
i Lumumbę, ucieczka jego ojca z transportu do Katynia i wiele innych historii,
opowiedzianych na kartach jego książek). Stawia przy tym tezę, iż w dziennikarstwie nigdy
nie odwzorowuje się rzeczywistości w skali jeden do jednego, gdyż jest to po prostu
niemożliwe.” Zawsze wybieramy wypowiedzi, uczynki, zdarzenia. Selekcja to przecież
zniekształcenie. Może więc najważniejsza jest intencja – czy chodzi o oddanie prawdy, tak
jak się ją pojmuje w jej złożoności i, bywa, niejednoznaczności, czy o efekty służące karierze
reportera. Dodam tylko, że choć dyskutujemy o granicach prawdy, to na ogół rozpoznajemy
kłamstwo. Kłamstwo odbiera prawdę, a nie jej przydaje czy też ją tłumaczy”. 7 W końcowej
części szczegółowo wytyka Domosławskiemu przykłady naruszenia godności w imię
sensacji, których nie będę przytaczał, konkludując, iż doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że
istnieje nurt biograficzny, w którym ujawnia się wszystkie, nawet najbardziej drażliwe
szczegóły życia prywatnego, ale nie jest to przecież nurt jedyny i powszechnie obowiązujący,
lecz biografia Kapuścińskiego nie potrzebuje tych intymności, jest bogata w fakty, ale
zabrakło w niej istotnego elementu: smaku i empatii wobec ludzi, tym samym książka ma
dwóch bohaterów, z których jeden to Ryszard Kapuściński, drugi to bezkompromisowy Artur
Domosławski. Z tego też powodu bezkompromisowość jej autora zaszkodziła wielu
interpretacjom, zredukowała portret złożonego człowieka do kilku jego słabości, przez co
opisywany Kapuściński wypada w poświęconej mu biografii zdecydowanie gorzej niż jego
6
7

M. Beylin, Sprawa Ryszarda K., Gazeta Wyborcza” 27-28.02.2010, s. 14.
Tamże, s. 16.
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znajomi aparatczycy i działacze PZPR-u czy też reżimowi dziennikarze na usługach
totalitarnego państwa.
5. Demistyfikowanie legendy
Zupełnie odmienną optykę oceny książki przyjął Adam Leszczyński, przedstawiciel
pokolenia młodych reportażystów z” Gazety Wyborczej”, który przyznaje, że dla młodego
człowieka, jakim był i który chciał pisać reportaże, Ryszard Kapuściński był niedoścignionym
wzorem, człowiekiem legendą, dlatego też biografię swojego mistrza czytał ze szczególnym
uczuciem – fascynacji wymieszanej z przykrością. Przyznaje wprost: „Mało obchodzą mnie
osobiste szczegóły z życia pisarza. Nie o wszystkich musiałem wiedzieć, ale nie razi mnie, że
się w książce znalazły: bycie osobą publiczną ma wysoką cenę, a skoro zgadzamy się na nią
w przypadku – dajmy na to – polityków, to dlaczego nie w przypadku Kapuścińskiego? Nie
oburzają mnie także opisy, jak wielki reporter szukał swojej drogi – ktoś powiedziałby:
lawirował – wśród partyjnych protektorów. Długo uważał PRL za swoje państwo. Nie on
jeden – i nie widzę w tym nic złego”.8 Istotną wartość przynosi – w ocenie Leszczyńskiego to,
że Domosławski jako pierwszy w Polsce odsłonił prawdziwy warsztat pisarza, ujawniając po
przeprowadzonym drobiazgowym śledztwie reporterskim liczne konfabulacje i zmyślenia,
albo jak też chcą niektórzy, wielkość zakresu literackiej kreacji, pokazując w jaki sposób
w swoich książkach Kapuściński mieszał prawdę z fikcją. I tu dochodzimy do kwestii
kluczowej, związanej z samą naturą reportażu prasowego, tym bardziej istotną, iż
powszechnie uznaje się osobę Kapuścińskiego za ojca założyciela polskiej szkoły reportażu.
Czy mógł popełniać błędy, na ile były one świadomym zabiegiem pisarskim, czy też
literackim? Czy można tworzyć fikcyjnych bohaterów, opisywać miejsca które nie istnieją,
ale pasują reporterowi literacko? Z biografii dowiadujemy się, że sam Kapuściński uważał się
za pisarza, a nie reportera czy dziennikarza, nie opisywał zatem rzeczywistości drobiazgowo,
nie tworząc naukowych analiz rzeczywistości. To, że jego dzieła czytano częstokroć jak prace
politologiczne czy też socjologiczne, z bogatą analizą antropologiczno – kulturową dowodzi
jedynie znajomości rzeczy ze strony Kapuścińskiego, który zawsze przeprowadzał rzetelne
studia literaturowe na temat tych zagadnień, które opisywał. Powoływał przy tym do życia
„szarą strefę”, nigdy nie zdefiniował czytelnych granic tego, co wolno zrobić reporterowi bez
powiadamiania o tym czytelnika. Zdarzały się oczywiście pomyłki i przeinaczenia, czy i na
ile były one świadomym zabiegiem czy też jedynie brakiem pisarskiej troski, nie dowiemy się
8

A. Leszczyński, Kiedy reporter gra nie fair, Gazeta Wyborcza” 27-28.02.2010, s. 15.
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już zapewne nigdy. Spór ten pozostanie nierozstrzygnięty, ale skala reporterskiej
nierzetelności jest rzeczywiście u Kapuścińskiego spora, Domosławski podaje ich liczne
przykłady, dziś można jedynie żałować, że nie spytał o pewne kwestie samego
Kapuścińskiego jeszcze za jego życia, a miał praktycznie nieograniczony dostęp do swojego
mistrza przez wiele lat. Dlaczego tak uczynił? Chronił wizerunek reportera, nie chciał zburzyć
zaufania do polskiej szkoły reportażu? Nie miał wcześniej wiedzy na temat licznych
przeinaczeń faktów?
Do tych fundamentalnych pytań, odnoszących się do istoty uprawiania zawodu
dziennikarza, reportera – sprawozdawcy, etyki zawodowej nie nawiązała co prawda wprost
Monika Olejnik, ale w swoim cotygodniowym felietonie publikowanym w „Gazecie
Wyborczej” przyznaje, że wszystko co opisuje Domosławski to nie jest wiedza zebrana za
życia Kapuścińskiego, lecz po jego śmierci, czy zatem autor jego biografii miał się sam
cenzurować, wykreślając słowa jego bliskich znajomych o tym, że Kapuściński był
mitomanem i konfabulantem. Gratuluje odwagi biografowi, że zdjął z cokołu Ryszarda
Kapuścińskiego „idealistę, który stał się realistą”. Felietonistka wbrew dotychczas
publikowanym opiniom zauważa, że Artur Domosławski wręcz o swoim nauczycielu pisze
z empatią i miłością, „widać, że kocha mistrza i usprawiedliwia go nawet w najtrudniejszych
momentach”. 9 Ale czy na pewno? To odosobniona opinia znanej dziennikarki telewizyjnej
i radiowej, która nie powtarza się w innych opiniach i dominujących głosach oburzenia. Już
przecież samo uznanie kogoś za mitomana jest obraźliwe, a gdy rzecz dotyczy osoby
publicznej, która już nie odpowie na czynione jej zarzuty i oskarżana jest o konfabulacje
w swojej dziennikarskiej profesji – to jedno z najcięższych oskarżeń i wypada wyrazić
zdziwienie, iż tak doświadczona dziennikarka, jaką jest Olejnik, tak łatwo formułuje sądy,
zawierzając we wszystkim osobom, które swoje oceny Kapuścińskiego sformułowały już po
jego śmierci. Za życia „cesarza reportażu” się na to nie odważyły, ciekawe z jakich to
powodów?
Inną optykę opisu zastosowała felietonistka „Gazety Wyborczej” Katarzyna KolendaZaleska, pisząc, iż natychmiast po przeczytaniu biografii „Kapuściński non-fiction” miała
ochotę na powrót do książek Ryszarda Kapuścińskiego, lecz nie po to, aby szukać w nich
nieścisłości, tropić przeinaczenia, porównywać ją z faktami odkrytymi przez biografa.
Kierowała nią przemożna chęć, aby odczytać na nowo i zrozumieć jego myśli o świecie,
przypomnieć sobie, przed czym nas ostrzegał na długo przed innymi myślicielami XX wieku.

9

M. Olejnik, Kapuściński bez pomnika, „Gazeta Wyborcza” 26.02.2010, s. 4.
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W ocenie dziennikarki, żadna biografia, najbardziej nawet skandaliczna, żadne nowo
ujawnione fakty nie zmienią rangi i znaczenia słów, które napisał Kapuściński – reporter,
którego książki będzie się czytało z powodu jego talentu i chęci przybliżenia świata, do
jakiego nie miał wstępu przeciętny czytelnik jego książek. Rzeczowo przyznaje: „Pod
wpływem biografii sięgam po Kapuścińskiego na nowo, ale to nie znaczy, że czytam go przez
pryzmat opisywanych przez Domosławskiego nowych faktów. Czytam go tak samo,
odkrywając na nowo świat, który opisywał i o który się troszczył. Czy ktokolwiek, czytając
„Cesarza”, zastanawiał się, czy dworzanie rzeczywiście mówili stylizowanym barokowym
językiem? Oczywiście, że nie. Ten styl potrzebny był Kapuścińskiemu do opisu dworu
i portretu władcy. Czy fakt, że Kapuściński umiał się poruszać po PRL-owskich gabinetach
władzy, zmienia coś w jego opisie świata nędzy? Czy to, co miał nam do powiedzenia
o świecie, przestaje być ważne, bo ważna jest jego teczka albo córka, albo wysokość trawy?
Jedyne, co ciekawe w debacie o biografii reportera – a co nie dotyczy jego pisarstwa – to
granice, w jakich może poruszać się biograf. To jest też pytanie o delikatność wobec
bliskich”. 10 Rzeczywiście, Artur Domosławski nie wykazał się w tym względzie zbytnią
finezją, wiedząc, iż jednymi z najbardziej uważnych i zatroskanych czytelników będzie
najbliższa rodzina reportera, w tym jego żona i córka, które zawierzyły szlachetnym celom
i intencjom biografa, nie mając jednakże wpływu na ostateczny kształt książki. Czy mogą
czuć się oszukane przez Domosławskiego? Sądowy proces wytoczony przez Alicję
Kapuścińską autorowi i wydawnictwu na to wskazuje, jej heroiczna postawa w obronie dobrej
czci męża zasługuje na autentyczny szacunek, bez względu na finał całej sprawy i fakt
publikacji książki.
Delikatny wobec etycznej postawy biografa nie jest Piotr Semka, nazywając Artura
Domosławskiego „ojcobójcą”, który w biografii reportera stara się oczyścić wizerunek
Kapuścińskiego ze zbędnych mitów, aby wykreować swojego bohatera na nową ikonę
alterglobalistów i miłośników „trzeciej drogi”, jaką powinny podążać zrewoltowane kraje
Trzeciego Świata. Zarazem przypomina, jak ówczesna propaganda PRL-u odnosiła się do
kolejnych rewolucji społecznych, co rusz wybuchających w latach 60.i 70. w Afryce, Azji,
Ameryce Południowej, traktowanych jako postępowe budzenie się ludów Trzeciego Świata.
To

okres

reportaży

publikowanych

w „Kulturze”,

„Polityce”,

„Kontynentach”,

„Perspektywach” czy „Dookoła świata”, których autorami byli Wiesław Górnicki, Monika
Warneńska, Edmund Osmańczyk, Wojciech Żukrowski, Waldemar Kedaj. Tematy

10

K.Kolenda-Zaleska, Z powodu talentu, „Gazeta Wyborcza” 9.03.2010, s. 21.
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egzotyczne interesowały polskiego czytelnika, nie mogącego podróżować po świecie, sami
zaś dziennikarze z ochotą wyjeżdżali w świat, traktując każdy wyjazd jako niesłychaną
nobilitację, a podróż w odległe zakątki jako atrakcję, którą odpowiednio powinni
zrelacjonować. Stawia przy tym tezę, iż obowiązki wywiadowcze korespondentów
zagranicznych zawsze stały na pierwszym miejscu przed obowiązkami dziennikarskimi, te zaś
były funkcją pracownika frontu ideologicznego, który musiał pisać kawałki propagandowe,
niż oddawać to, co widzi na własne oczy. Czy odmienna mogła być pozycja reportera
Ryszarda Kapuścińskiego? Semka dowodzi, iż „Działania służb specjalnych państwa obozu
socjalistycznego były oparte na wzorach sowieckich. Dlatego zabawne są rozważania, na ile
był ideowym komunistą, a na ile człowiekiem, który musiał wypełniać polecenia z centrali.
Owszem, Kapuściński był niezwykle spostrzegawczy, w jego tekstach widać zainteresowanie
tym, co myśli człowiek Trzeciego Świata. Spod jego pióra wychodziły teksty, które cenimy,
bo dostarczają nam uniwersalnej wiedzy o systemach władzy, cechach rewolucji i
o ograniczeniach ludzkiej zdolności do kontrolowania innych. I to akurat pozostało
i pozostanie z tysięcy raportów, które analizowały sytuację rewolucyjną w różnych punktach
świata, ale służącej światowej strategii obozu sowieckiego”.11 Na śmiałą i wielce
kontrowersyjną zasługuje główna teza Semki, sprowadzająca się do tego, iż obowiązki
wywiadowcze korespondentów zagranicznych były ważniejsze niż dziennikarskie, to
sformułowanie zapewne obraża wielu z nich, czyniąc z reporterów wyćwiczonych
w agenturalnej działalności donosicieli, skrzętnie notujących ruchy wojsk, aprowizację,
zabezpieczenie militarne obozów, system wojskowego szkolenia, elementy uzbrojenia,
nastroje panujące w środowisku opisywanych bojowników czy też partyzantów. Ich praca
reporterska byłaby zatem jedynie formą świecy dymnej, skrzętnie skrywającej prawdziwe
zamiary i intencje? W kontekście takiego przedstawienia sprawy, interesującą rzeczą byłaby
ocenia Piotra Semki reporterskiej niegdyś działalności Radosława Sikorskiego, dziś znanego
prawicowego polityka, który swoje relacje z wojny w Afganistanie przedstawił w książce
„Prochy świętych. Afganistan czas wojny”. 12 Jak doszło do tego, iż absolwent prestiżowego
Uniwersytetu

w Oksfordzie,

członek

ekskluzywnego

prawicowego

stowarzyszenia

studenckiego, wyjeżdża w 1986 roku do Afganistanu jako korespondent „The Sunday
Telegraph” aby jak sam stwierdza – przyłączyć się do mudżahedinów. Radek Sikorski,
chętnie fotografujący się w stroju afgańskiego bojownika, z przewieszonym przez ramię
kałasznikowem, na pierwszym miejscu stawiał obowiązki dziennikarskie czy też
11
12

P. Semka, Podwójna misja reportera, „Rzeczpospolita” 6-7.03.2010, s. A21.
Zob. R. Sikorski, Prochy świętych. Afganistan czas wojny, Warszawa 2007.
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wywiadowcze? A jeżeli tak, to odbiorcami jego raportów był wywiad jakiego państwa,
sojuszniczego wobec Polski czy w ówczesnej sytuacji politycznej nam wrogiego? W 1989
roku

został

współpracownikiem

amerykańskiego

czasopisma

„National

Reviev”

odpowiedzialnym za korespondencje z zapalnych rejonów świata. Przypomnę, iż za służbę
w obcej armii chciano przed laty ukarać Sikorskiego pięcioletnim wyrokiem więzienia,
z perspektywy dzisiejszej brzmi to dziwnie i niezwykle, ale przecież ówczesna sytuacja
geopolityczna była zdecydowanie inna. O trudnościach z oceną postawy Radka Sikorskiego
już po Okrągłym Stole, w czasach transformacji społeczno-politycznej niechaj świadczy
chociażby to, iż od 1 października 1992 roku aż do 17 lutego 1995 roku ówczesne Wojskowe
Służby Informacyjne, badające działalność kontrwywiadowczą, zainteresowane były jego
podwójnym obywatelstwem i wiążącym się z tym ryzykiem podwójnej lojalności,
inwigilowały Sikorskiego, nadając akcji kryptonim „Szpak”. W 2006 r. polityk ujawnił
zgromadzone na jego temat materiały, jednakże etyczno-moralna ocena tego typu postaw jest
zawsze niezmiernie trudna, w kontekście tej problematyki przypomnę jeszcze casus
pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, dla jednych bohatera narodowego, informującego
wywiad amerykański o zamiarze wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, dla innych zaś
zdrajcy, sprzedawczyka i agenta CIA, szargającego mundur polskiego żołnierza. Czyż może
zatem dziwić tak skrajna ocena działalności Kapuścińskiego, który międzynarodową sławę
zyskał za książki opublikowane przed rokiem 1989, jeszcze w okresie PRL-u? Bez wzięcia
pod

uwagę

określonego

kontekstu

polityczno-społecznego,

w jakim

funkcjonował

Kapuściński jako pisarz i reporter, nie można dokonać pełnej analizy ani jego twórczości, ani
też życia, całościowo się z nią splatającego. Na ten wymiar życiorysu, a nie biografii
Kapuścińskiego, zwraca uwagę Roman Kurkiewicz, przypominając wszystkim lustratorom,
tropicielom agentów, prawdy oczywiste, a jednak ważne ponownego przytoczenia. „Jesteśmy
dumni z Kapuścińskiego? No to może trzeba uznać skąd przyszedł, gdzie się uczył, z kim
i jak pracował? Niewygodne? Peerelowskie? No, tak. Rehabilitacja totalitaryzmu? A gdzie?
A może próba zbliżenia się do epoki sine ira et studio? A może jest więcej doświadczeń
z tamtego czasu, które powinniśmy docenić? (…) Książka „Kapuściński non-fiction” w moim
rozumieniu dopełnia dzieło Kapuścińskiego i wypełnia zadziwiającą pustkę, jaką była
otoczona: przywraca pejzaż historyczny, ideowy, zaangażowany i polityczny, pejzaż osobisty
i skryty, pejzaż, dzięki któremu możemy pełniej odczytać bohaterów pierwszoplanowych:
książki samego Kapuścińskiego”.13

13

R. Kurkiewicz, Kapuściński wart myślenia, „Przekrój” nr 9/3375, 2 marca 2010.
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6. „Życie na bombie” czy utopia bezpośredniości?
Na lewicowe poglądy Kapuścińskiego i jego wiarę w ideały systemu socjalistycznego
zwraca uwagę ekonomista i publicysta Andrzej Lubowski, przypominając zarazem sytuację
z 1981 roku, gdy Ryszard Kapuściński, wieloletni i oddany członek partii, nie godzi się na
namowy sekretarza Komitetu Centralnego, by mniej entuzjastycznie pisał o strajkujących
stoczniowcach, i odmawia jakichkolwiek ingerencji w tekście. „Przejrzał, zrozumiał
bankructwo swej formacji ideowej i zasadność robotniczego buntu – powie jeden. Pojął, że
jego partia dogorywa i czas postawić na innego konia – powie cynik” . 14 To prawda. Każdą
sytuację możemy oceniać inaczej, w stosunku do naszej wiedzy, dostarczonych faktów
i argumentów. Kluczy interpretacyjnych może być wiele, w zależności od konkretnego
nastawienia czytelnika, jego własnych bagaży doświadczeń, osądów moralnych, rozumienia
postaw życiowych, podejścia do innych ludzi, własnej etyki. Dlatego też Lubowski stwierdza
jednoznacznie poprzez pryzmat własnego osądu: „Ta książka jest pełna fałszu i obłudy.
Lepiej bym ją strawił, gdyby autor powiedział: gdy się bliżej Kapuścińskiemu przyjrzałem,
stopniał mój szacunek. Z takich to a takich powodów. Czytelnik mógłby to zaakceptować lub
nie. Zamiast tego mamy do czynienia z inkwizycją na stronach książki, której towarzyszą
sympatyczne deklaracje w lawinie wywiadów. Mistrz marketingu próbuje w aksamitnych
rękawiczkach ściągnąć z piedestału króla reportażu. (…) Dla mnie ważniejsze od tego, ile
wódki wypił Kapuściński z partyjnymi notablami i czy deklamował za młodu wiersze na
cześć Stalina, jest to, ile w tej książce obiektywizmu, a ile tendencyjności. Sądzę, że etyka
żyjących jest równie ważna, jeśli nie ważniejsza, niż etyka umarłych. A praktyka pisarza
ważniejsza niż teoria reportażu”.15
Na innego rodzaju mankament kieruje swoją uwagę Marcin Wojciechowski,
zauważając nie bez racji, że w dyskusji prasowej na temat książki Domosławskiego każdy
z autorów ulega założonej przez siebie tezie i przez to ich teksty są wycinkowe, niepełne, nikt
zaś nie spróbował umieścić biografii Kapuścińskiego w szerszym kontekście współczesnej
kultury. Jak zatem uczynił to sam Wojciechowski? Jego wrażenia wyniesione z lektury są
odmienne od tych, jakie wcześniej były prezentowane na łamach prasy i nie zgadza się
z opiniami, wygłaszanymi na temat biografii, gdyż w jego ocenie Domosławski stara się
pokazać Kapuścińskiego różnorodnego, skomplikowanego, takiego, jaki był poza wywiadami
i spotkaniami autorskimi, nawet poza rozmowami ze znajomymi po fachu. Stąd też tak mocno
14
15

A.Lubowski, Fałszywe „Non-fiction”, „Gazeta Wyborcza”, 5.03.2010, s. 16.
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krytykowana przez innych próba przeniknięcia życia prywatnego pisarza, opisywania jego
skomplikowanych relacji z córką, pojawiających się na jego drodze życiowej kobiet, dotarcia
do najbliższych przyjaciół i powierników. Zauważa przy tym, że każdy człowiek sławny
i utalentowany wchodzi zazwyczaj w pewną rolę, którą zazwyczaj gra już do końca życia,
Kapuściński zaś – co ważne - nie sam, lecz przez innych, przez co najmniej 30 lat życia został
sprowadzony do roli „wielkiego pisarza”, „króla reportażu”, „przyszłego noblisty” i ciężar
owej roli dźwigał aż do śmierci, radząc sobie z nią lepiej lub gorzej. Dlatego też w ocenie
Wojciechowskiego zamysł, aby ten hagiograficzny obraz przełamać w biografii, był słuszny,
zastrzeżenia można mieć już do samego wykonania, gotowego produktu w postaci książki,
zastanawiając się, czy jej autorowi wszystko się udało, czy nie popełnił błędów, posunął się
za daleko lub nie okazał się za mało wrażliwy. Marcin Wojciechowski nie posądza Artura
Domoslawskiego o złe intencje, mało tego – zakłada, że było akurat odwrotnie, gdyż relacja
mistrz – uczeń zapewne nie ułatwiała mu zadania, gdy poznawał fragmenty życia
Kapuścińskiego niepasujące do jego wizerunku. Jak miał się zachować, co uczynić?
Niewygodne relacje odrzucić, wygładzić je lub sfałszować? „Uznał, że musi wszystko
wywalić na wierzch, opatrując tylko lekkim komentarzem. A resztę niech sobie dopowie
czytelnik. To uczciwe, ale zarazem to pułapka, bo odpowiedzialność za to ujawnianie spada
wyłącznie na Domosławskiego. Sugerowanie, że zrobił to, by poniżyć mistrza, wydaje się
jednak grubą przesadą.”16
Interesujące są rozważania Wojciechowskiego na temat pisarskiego warsztatu
Kapuścińskiego, które ujawnił mu przy pisaniu „Imperium”, dlatego też wszelkie zarzuty na
temat konfabulacji reportera, dziennikarz „Gazety Wyborczej” z góry odrzuca. Kapuściński
gromadził do każdej z przygotowywanych książek bogatą literaturę przedmiotu, czytał setki
tomów, wynotowywał tysiące fiszek, pisząc w proporcji jeden do dziesięciu, to znaczy do
każdej z jego książek wchodziła maksymalnie jedna dziesiąta część zebranego przezeń
materiału. Przywiązywał dużą wagę do dokumentacji, przeszedł w życiu wiele etapów pracy
reporterskiej i tak naprawdę to wykonywał kilka zawodów dziennikarskich: jako reporter
krajowy w czasach stalinowskich, gdy pisało się, jak powinno być, a nie jak jest, dziennikarz
agencyjny, przygotowujący szczegółowe i kompetentne depesze, następnie zaś korespondent
zagraniczny, którego analizy wchodziły do biuletynu specjalnego Polskiej Agencji Prasowej
przeznaczonego dla najwyższych władz PRL, co należy uznać za najlepszą rekomendację
rzetelności Kapuścińskiego, chociaż dziwnie brzmiącą po latach, gdy odcinamy się od

16

M. Wojciechowski, Bez tabu i bez złej woli, „Gazeta Wyborcza”, 5.03.2010, s. 16.
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spuścizny Polski Ludowej. Zarazem Wojciechowski zwraca uwagę na szczegół, dotychczas
pomijany we wcześniejszych analizach, jakim jest konflikt pokoleniowy wyrosły wokół
oceny biografii, pisząc „Starszych szokuje dobieranie się do prywatności, brutalna wiwisekcja
wszystkich aspektów życia reportera. Sam nie napisałbym rozdziału o jego miłościach. Ale
rozumiem, że Domosławskiemu był on potrzebny do konstrukcji książki. Standard biografii
bardzo się ostatnio zmienił. Młodzi autorzy nieustannie słyszą, że najważniejsza jest prawda,
jawność i lojalność wobec czytelnika. Domosławski potraktował to przesłanie bardzo serio.
Może nawet za bardzo. Granica prywatności w sztuce, mediach, życiu publicznym –
zwłaszcza w odniesieniu do znanych ludzi – zaciera się z powodu tabloidów, kolorowych
magazynów, telewizji i Internetu. Jesteśmy tak tym bombardowani, że mamy grubszą skórę.
I coraz bardziej rozpowszechnia się zgoda na to. To proces nieuchronny”.17 Wypada zgodzić
się z tym stwierdzeniem, gdyż współczesna kultura nazywana jest przez antropologów kulturą
obnażania, w której nie istnieje już żadne, wcześniej skrywane przed opinią publiczną, tabu.
W technopolu, lub też w cyberprzestrzeni – nowej przestrzeni komunikacyjnej, jaka kształtuje
się na naszych oczach, wszystko jest dostępne i natychmiastowe, ujawnione i zdefiniowane,
poddane ocenie innych w postaci internetowych komentarzy, wpisów, blogów, prywatnych
stron WWW. Czy w tej przestrzeni można coś jeszcze ukryć, wstydliwie schować przed
ciekawskim okiem innych? Zapewne jest to coraz bardziej trudne, plotkarskie serwisy
w rodzaju Pudelka, działalność Wekeliks, dziennikarstwo obywatelskie, tabloidyzacja
mediów wręcz sprzyja temu zjawisku, które będzie się pogłębiać. W cyberprzestrzeni można
dziś bez zbytniej odpowiedzialności zamieścić wszystko, jest ona naszpikowana zbiornikami,
studniami, morzami informacji, których wciąż przyrasta. To przestrzeń, w której wszystko się
rusza, drży i dygocze od wyrażanych na forach internetowych emocjonalnych komentarzy
i dywagacji, ale nic się nie przemieszcza, przestrzeń od nowa zwymiaryzowana poprzez
wyolbrzymienia w rodzaju kilo, mega, giga, a zarazem zminiaturyzowana w formie określeń
mikro, nano, piko, fento. Przestrzeń niematerialna, jednakże jak silnie wpływająca na nasze
życie. Niegdyś mówiono, że polityka tak jak muchę, można zabić gazetą, dziś taką rolę
w stosunku

do

osób

znanych

pełni

Internet,

groźna

broń

i narzędzie

w ręku

nieodpowiedzialnych, żądnych sławy i sensacji ludzi. Czy w takim świecie autor „Chrystusa
z karabinem na ramieniu” mógł liczyć na to, że wcześniej skrzętnie skrywane detale z jego
życia, w tym intymnego, prywatne rozmowy i wygłaszane komentarze, sympatie i antypatie
polityczne, szczegóły związane z warsztatem jego pracy dziennikarskiej, nie wyjdą niegdyś

17
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na jaw i przenikną – poprzez chociażby Internet – do opinii publicznej? Naiwnością byłoby
sądzić, że Kapuściński, wytrawny znawca współczesnego świata, znający mechanizmy
funkcjonowania mediów, takiego obrotu rzeczy nie przewidywał. Stąd też jego osobiste
„życie na bombie”, której sam nie potrafił rozbroić, a która ze zdwojoną siłą została
zdetonowana trzy lata po jego śmierci. Domosławski twierdzi wręcz, że reporter bał się
ujawnienia materiałów na swój temat, posądzeń w rodzaju tego, iż światową karierę ułatwiły
mu kontakty z wywiadem. Im bardziej stawał się sławny, utytułowany i nagradzany
w świecie, tym bardziej narażał się w kraju lustratorom wszelkiej maści, za wszelką cenę
próbujących go zdemistyfikować, obnażyć, upokorzyć, wykazując przy tym, że był miernym
pisarzem, który zamiast nasyconych prawdą reportaży, wymyślał pewne historie, mające
skupić uwagę czytelników. Tego typu oskarżenia o brak rzetelności dziennikarskiej, bolały
Kapuścińskiego najbardziej, gdyż do legendy wręcz trafiły jego słynne studia literaturowe,
związane z każdą nowo przygotowywaną publikacją, tysiące książek, zalegających w jego
mieszkaniu i nieustanne lektury, wzbogacające wiedzę reportera na dany temat.
Podobnym nieco tropem interpretacyjnym co Wojciechowski poszedł pisarz Andrzej
Stasiuk, nie zastanawiając się nad tym, ile prawdy, a ile zmyślenia było w książkach
Kapuścińskiego, lecz jego niewątpliwym talentem literackim. Stawia przy tym pytania, czy
dziennikarska prawda podana w nudny, pretensjonalny sposób kogokolwiek by zaciekawiła,
skłoniła do lektury, wpłynęłaby na sposób naszego myślenia? Czy dostarczyłaby nam równie
ważnej we współczesnym świecie rozrywki, pozwalającej nam na chwile wytchnienia przy
fascynującej

lekturze?

Oraz

zadaje

pytanie

fundamentalne:

czy

przestalibyśmy

Kapuścińskiego czytać, gdyby precyzyjnie ustalono prawdziwe proporcje faktów i fikcji i czy
w ogóle „czysta, wydestylowana i przezroczysta prawda” byłaby w stanie nas przejąć?
Interesujące są rozważania Stasiuka na temat istoty pisarstwa Kapuścińskiego, który odrzuca
wszelkie oskarżenia wysuwane pod adresem reportera, na temat jego konfabulacji, zmyśleń,
przeinaczania prawy czy też jej podkoloryzowania, gdyż w pisarstwie Kapuścińskiego
interesowała go sama przyjemność lektury, a nie jakakolwiek prawda, opisana na przykład
w raporcie policyjnym. Stwierdza wręcz, iż każdy pisarz jest kłamcą, chociaż jemu samemu
może się wydawać, że pisze prawdę, stwierdzając: „Pisze się zawsze we własnej sprawie,
a nie w imię prawdy”. Zakłada też, że światowej sławy reporter przeczuwał nadejście nowych
czasów, które unieważnią dotychczasowe formy przekazu, klasyczny reportaż prasowy oraz
jego formę książkową, dlatego też nie przywiązywał zbytniej wagi do kwestii formy, ale
treści. „Przecież badał ten świat bardzo wnikliwie i wiedział, skąd wiej wiatr. Musiał zdawać
sobie sprawę, że żyjemy w czasach pomieszania gatunków, w czasach hybrydycznych. Takie
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dziedziny jak powieść, reportaż, film radykalnie się zmieniają. Skoro zmieniła się powieść,
dlaczego

akurat

reportaż

miałby

pozostać

niezmieniony

i skazany

w końcu

na

anachroniczność? Musiał również dostrzec, że nasze życie radykalnie się odmienia. Staje się
coraz bardziej fikcyjne. Widział przecież, że coraz częściej obcujemy z obrazami, fantomami,
fatamorganami, a coraz rzadziej z rzeczywistością. W każdym razie z rzeczywistością
w dawnym, staroświeckim znaczeniu. Czyli z taką, którą można poznać w bezpośrednim
kontakcie. Na przykład w podróży. Albo w opowieści podróżnika. Prawda odeszła
w przeszłość. Dlaczego wymagać jej akurat od reportera, skoro sami od siebie jej nie
wymagamy, godząc się na osobiste, jednostkowe prawdy? Na prawdy całkowicie
indywidualne i niepowtarzalne. Jest w tym pewna obłuda, gdy od dziennikarza żądamy tej
jednej jedynej prawdy, podczas gdy sami zadowalamy się własnymi, doskonale
przylegającymi do okoliczności. (…) Kapuściński, jak każdy z nas, miał swoją prawdę.
O Afryce, o Ameryce Południowej, o biednych i bogatych, o życiu. Robił wszystko, by nas
przekonać do swoich racji. Jednocześnie jest dobrym prawem czytelnika nie wierzyć w ani
jedno słowo autora. Albo też wierzyć autorowi częściowo, brać od niego to, co nam samym
do układania się ze światem jest potrzebne. Można też wierzyć absolutnie, ale to najgorsze
z wyjść. I to właśnie w „Kapuściński non-fiction” jest dla mnie najbardziej fascynujące – to,
jak powstaje pisarska wizja, jak nierzeczywiste miesza się z rzeczywistym, potem wychodzi
z głowy pisarza w świat i ten świat jednak zmienia”.18
Chłodnym i analitycznym podejściem do zagadnienia nadwątlonego przez publikację
Domosławskiego, medialnego wizerunku Ryszarda Kapuścińskiego, wykazała się Beata
Nowacka, literaturoznawca, autorka wcześniejszej o dwa lata biografii pisarza, zajmująca się
problematyką reportażu oraz recepcją literatury polskiej w świecie, która już w roku 2008
pisała o sprawie współpracy Kapuścińskiego z wywiadem PRL. 19 To zaskakujące, ale
wszystkie „odkrycia „Domosławskiego były już wcześniej opublikowane przez innych, jak to
się stało, iż dopiero biografia Domosławskiego rozpętała medialną burzę? Wojciech
Tochman, jeden z czołowych polskich reporterów, podczas publicznej debaty zorganizowanej
przez Instytut Reportażu w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, odnosząc się do
rzekomych odkryć Domosławskiego, powiedział: „Mam wrażenie, że ta książka, choć
zawiera niezliczoną ilość nowych szczegółów, nie rozbraja już żadnej bomby w życiorysie
Kapuścińskiego, bo te wszystkie bomby były już rozbrojone wcześniej, choćby sprawa
18
19

A. Stasiuk, A jeśliby nawet to wszystko zmyślił, „Gazeta Wyborcza”, 2.03.2010, s. 13.
B. Nowacka, adiunkt w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, autorka
książek „Magiczne dziennikarstwo. Ryszard Kapuściński w oczach krytyków”(Katowice, 2004, 2006) oraz
(wraz z Zygmuntem Ziątkiem, IBL PAN) „Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza” (Kraków 2008).
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współpracy Kapuścińskiego z wywiadem PRL. Była świetnie opisana w książce „Ryszard
Kapuściński – biografia pisarza” autorstwa Beaty Nowackiej i Zygmunta Ziątka”.20
Kluczowym zagadnieniem dla zrozumienia całości tła wydarzeń wydaje się
przemyślana, zaprojektowana i przeprowadzona kampania promocyjna, wykorzystująca
mechanizmy skandalu, mająca na celu umiejętne rozreklamowanie książki, w prostej linii
prowadząca do zainteresowania się nią jak największej grupy potencjalnych czytelników
i nabywców oraz tym samym – wzrostu jej sprzedaży.
7. Kontrolowany skandal czy umiejętny PR?
Beata Nowacka zastanawiając się nad swoistym fenomenem medialnym, jakim na
blisko cztery miesiące stała się książka Domosławskiego, która na tak długo przykuła uwagę
opinii publicznej i poważnie nadwątliła zaufanie do reporterskiej rzetelności Kapuścińskiego,
próbowała znaleźć wyjaśnienie tego faktu, zajmując się historią kilkumiesięcznej medialnej
promocji, w jej opinii „udającej rzeczową debatę o granicach reportażu, literatury i…
przyzwoitości. Promocję książki „Kapuściński non-fiction” przygotowano bowiem wedle
prostych reguł: aby stworzyć bestseller, należało wybrać głośny temat, nadać wyrazistą
osobowość autorowi dzieła, długo i umiejętnie podsycać czytelnicze apetyty, doprawić rzecz
skandalem, zestroić z duchem czasu i las but not east – wykorzystać siłę nowych mediów.”21
Zanim skupimy się na przedstawieniu szczegółowego harmonogramu i opisu promocji
książki, warto przypomnieć, jak funkcjonują mechanizmy skandalizacji w mediach, które
skatalogował Hans Mathias Kepplinger.22 W ocenie niemieckiego medioznawcy każdy
skandal jest jedyny w swoim rodzaju, wszystkie skandale mają jednak cechy wspólne, gdyż
zawsze chodzi w nich o jakąś nieprawidłowość, naruszenie panujących norm moralnych bądź
obowiązującego prawa. Skandal niesie z sobą szansę dla sprawców z przekonania, a zatem
tych, którzy go wywołali, są oni zazwyczaj przeświadczeni o merytorycznej słuszności
i moralnej konieczności własnego zaangażowania, swoje zaangażowanie postrzegają jako
służbę dla sprawy także wtedy, gdy skandal przynosi korzyść im samym w postaci kariery lub
wzrostu dochodów, reputacji. Każdy skandal opiera się na dramatyzacji wydarzeń. Jednym ze
skutków silnego zorientowania się na siebie w przekazie na temat skandalu jest zakres

20

Każdy czytał inną książkę. Zapis debaty o książce Artura Domosławskiego „Kapuściński non-fiction”, „Gazeta
Wyborcza”, 27-28 .03.2010, s. 18-19.
21
B. Nowacka, Pisarz w świecie mediów (o medialnym wizerunku Ryszarda Kapuścińskiego po publikacji
biografii Artura Domosławskiego), [w:] Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. Stan wiedzy
i postulaty badawcze, tom 1, (red.) M. Kita, M. Ślawska, Katowice 2012, s. 280.
22
H. M. Kepplinger, Mechanizmy skandalizacji w mediach, tłum. A. Kożuch, Kraków 2008, s. 7-55.
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wzajemnych przywołań (cytatów), media donoszą o tym, o czym donoszą inne media. We
wzajemnym oddziaływaniu sposób przedstawienia problemu szybko nabiera rozmachu.
Skandal to czas oburzenia, kiedy to trzeźwy sceptycyzm poczytywany jest nie za cnotę, lecz
za nieumiejętność zgłębienia istoty rzeczy. Kto nie przyłączy się do protestu, a przynajmniej
nie okaże wobec niego sympatii, tego może spotkać izolacja i kara. Media nie ujawniają
skandali, gdyż nie są one zastanymi stanami rzeczy, które można zrelacjonować, lecz
rezultatem publicznej komunikacji na temat nieprawidłowości, spośród których wiele jest
znanych na długo wcześniej, zanim przekształcą się w skandal. W kontekście „skandalu”
wywołanego publikacją biografii reportera, czego wcześniej nie wiedziała o nim opinia
publiczna, co nowego ujawniono, zdemistyfikowano? Skandalem był brak zgody żony pisarza
na publikację biografii, nieudana próba zablokowania jej rozpowszechniania, przeinaczanie
faktów przez reportera, jego miłosne podboje, współpraca z wywiadem, nieetyczna postawa
biografa przy wykorzystywaniu wątków zbyt osobistych? Wszystko to razem czy też każda
rzecz z osobna?
Jak udowadnia przywoływana już B. Nowacka, osoba Ryszarda Kapuścińskiego
spełniała wymagania wielkiego tematu, gdyż dla wielu czytelników, nie tylko w Polsce, ale
na całym świecie, był on postacią wręcz kultową, należącą do międzynarodowej elity
intelektualnej, wielkim pisarzem o niekwestionowanym dorobku literackim. Jednakże
w książce Domosławskiego, niegdyś sławiącego swojego mistrza, bezkrytycznego wielbiciela
jego twórczości, nie znajdujemy słów uznania. „Emocjonalne wahadło wychyla się tu
w przeciwna stronę – wielki „Kapu” to teraz prowadzący podwójne życie koniunkturalista
i łgarz. Zaskoczonym czytelnikom, którzy książkę mieli wziąć do reki dopiero za dwa
miesiące, autor w licznych wywiadach i komentarzach cierpliwie tłumaczył, że obraz
Kapuścińskiego, który znali dotąd, jest lukrowany, nieprzemyślany i nieprawdziwy.
Uważających inaczej Domosławski bezceremonialnie porównywał do czytelników naiwnych,
„brązowników” czy kuriozalne – do dzieci Gombro-Sienkiewicza. (…) Nie było wątpliwości,
że promocją nowej biografii będzie rządzić poetyka skandalu i insynuacji, zwłaszcza zaś –
demaskatorstwa, które w ciągu ostatnich kilku lat zrobiło w Polsce prawdziwą karierę, za
każdym razem skutecznie rozpalając opinię publiczną. Bestseller musi pojawić się we
właściwym momencie, a w Polsce trwał właśnie czas rozliczeń z PRL-em i polowania na
wielkie nazwiska. Jeśli nowa biografia Kapuścińskiego miała się dobrze sprzedać, musiała
poważnie nadwątlić jego wizerunek jako wiarygodnego reportera i autorytetu”.23 Niezmiernie

23

B. Nowacka, op. cit., s. 281.
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ciekawą i pouczającą rzeczą jest dalsze prześledzenie użytych w kampanii promującej książkę
narzędzi z pogranicza nowoczesnego marketingu, reklamy i Public Realtions w postaci
wypowiedzi wpływowych dziennikarzy, którzy chętnie zabierali głos w opiniotwórczych
mediach na długo przed premierą (użycie narzędzia product seeding). Ogłoszono, że
kontrowersyjna książka ukaże się na urodziny reportera, przypadające 4 marca, natomiast
w styczniu autor biografii zadebiutował jako bloger (brand blogging), „by w klimacie
transparentnej i nieuprzedzonej wymiany myśli dzielić się z wirtualną społecznością swymi
przemyśleniami, wklejać życzliwe opinie kolegów na temat własnej książki, dziękować za
wsparcie. Nie wiadomo, czy to wobec jawnego rozminięcia się oczekiwań autora ze
stanowiącymi jednak spora większość krytycznymi opiniami wirtualnych komentatorów na
jego blogu Domosławski tuż po premierze książki zarzucił na wiele miesięcy swą świeżo
zainicjowaną działalność. Za to wydawnictwo „Świat Książki” nie pominęło kolejnej formy
marketingu szeptanego (tzw. casual marketing), kiedy zapowiedziało wydanie „Gorączki
latynoamerykańskiej” w dwa tygodnie po premierze biografii, licząc na siłę oddziaływania
promocji równoległej.”24 Na Facebooku rychło otwarto stronę Kapuściński’s biography
should be Publisher, co przedłużyło medialną wrzawę wokół książki o kolejne kilka miesięcy.
Specjalistyczny miesięczni „Press” oszacował, iż w okresie pierwszych dwóch tygodni od
debiutu biografii, poświęcono jej ponad 200 publikacji. 25 Czy można wymarzyć sobie lepszą
kampanię promocyjną, mającą miejsce zarówno w mediach tradycyjnych (prasa, radio,
telewizja), jak i nowych mediach społecznościowych? Książka stała się autentycznym
bestsellerem na rynku wydawniczym i była szeroko komentowana w wielu środowiskach,
zarówno dziennikarskim, jak też artystycznym, politycznym i naukowym. Cel promocyjny
został osiągnięty. Ale jakim kosztem? Kapuściński nie mógł się już sam obronić… Jak
zauważa wcześniejsza biografka pisarza, konsekwencją. zamieszania wokół książki
„Kapuściński non-fiction” stała się postępująca erozja zaufania do reportażu Kapuścińskiego.
„Biografia Domosławskiego, w której wiele faktów podanych „na słowo honoru” zostało
potem w medialnym zgiełku ostatecznie „uwiarygodnionych”, zbyt szybko podważyła
reporterską wiarygodność Kapuścińskiego, na którą uczciwie pracował on przez całe niełatwe
reporterskie życie. Zamieszanie wokół książki pokazało więc rażąca siłę nowoczesnych
mediów, przed którymi przestrzegał autor „Cesarza”, wobec których nawet on, „dziennikarz
wieku”, był bezbronny jak dziecko. Afera ukazała także kruchość prawdy, wnikliwej lektury
i spokojnego namysłu, które mają niewielkie szanse w starciu z mediami – górnymi,
24
25

Tamże.
„Non-fiction” w liczbach, ”Press” 2010, nr 4, s. 17.
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zadufanymi w sobie, niedouczonymi, łatwo wydającymi wyroki i spragnionymi taniej
sensacji”. 26 Artur Domosławski, jak wykazała Urszula Glensk, popełnił siedem grzechów
głównych wobec Kapuścińskiego, wynikłych z błędnego założenia, czym jest sztuka
reportażu literackiego. Albowiem literackość w dokumencie nie musi być wynikiem
zakłamania, ale jest sumą oryginalnych uzdolnień, rozległej wiedzy, pisarskiej kreatywności,
poetyckiej wrażliwości reportera.27
8. Odsłona trzecia. Czy kiedykolwiek nastąpi?
Na zakończenie rozważań nad etycznym wymiarem biografii „Kapuściński nonfiction” Artura Domosławskiego, granicami etyki dziennikarsko-reporterskiej i uprawiania
biografistyki, warto zadać pytanie, czy nowa biografia Ryszarda Kapuścińskiego
kiedykolwiek powstanie i będzie można dopisać „trzecią odsłonę” jego bogatego w wiele
wydarzeń życia? Kto odważy się ją napisać, ujawnić nowe fakty? Jeszcze raz pójść śladami
wieloletnich podróży Kapuścińskiego, przeprowadzić dziesiątki rozmów ze świadkami
historii nie tylko jego życia, ale też opisywanych zdarzeń. A przecież z roku na rok owych
ludzi ubywa… Oraz kwestia fundamentalna – czy tego typu „odkrycie” nowych faktów
biografii reportera jest w ogóle możliwe? Stawiam w tym miejscu karkołomną tezę, iż prędzej
doczekamy się fascynującego filmu fabularnego w iście hollywoodzkim stylu o autorze
„Podróży z Herodotem” (kto zagra główną rolę?), podkoloryzującą niektóre szczegóły z jego
życia, jak walka z bronią w ręku w Angoli, niż nowej, rzetelnej biografii o życiu Ryszarda
Kapuścińskiego. Ale jeżeli po kilkuset latach, jakie minęły od śmierci Williama Szekspira,
wciąż podawane są nowe (?) szczegóły życia mistrza ze Stanfordu, to kto wie, może i polska
biografistyka doczeka się autora, który pracując na źródłach, bez pośpiechu, oczekiwań
wydawców oraz co ważne, bez fikcji (non-fiction), raz jeszcze zmierzy się z pogmatwanymi
kolejami losu „Kapu”, przeanalizuje dokumenty, przekopie archiwa i zaskoczy czytelników
skrupulatnością, detalami, szczegółami, których nikt wcześniej nie odnalazł, nie brał pod
uwagę, nie dostrzegł ich znaczenia, a przez to nie ujawnił i opisał. Ale czy kiedykolwiek to
nastąpi?

26
27

B. Nowacka, op. cit, s. 289
U. Glensk, Siedem grzechów Domosławskiego, „Znaczenia”, nr 4, 2010.
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Rozdział IX
Wioleta Chwedoruk - Akademia Obrony Narodowej

Ochrona tajemnicy dziennikarskiej.
Prawa i obowiązki dziennikarzy
To, że media stanowią ważną funkcję społeczną, jest oczywiste, wymaga się wówczas
działań opierających wyłącznie na prawdzie i obowiązkowości. Dlatego też, każdy
dziennikarz zobligowany jest do informowania o wyłącznie sprawach, pochodzących z
wiarygodnych i sprawdzonych źródeł. Dziennikarz, nie może także zatajać żadnych
informacji, natomiast w przypadku, publikacji nieprawdziwych wiadomości jest zobowiązany
do ich sprostowania. Tak prawa jak i obowiązki w Polsce nakazane są przepisami,
sformułowane zostały w Ustawie o Prawie Prasowym, a także w różnego rodzaju
konwencjach międzynarodowych i kodeksach etycznych. Obowiązkiem każdego dziennikarza
jest uczciwe gromadzenie materiałów do danego artykułu, oprócz obowiązkowych wymogów
jakie musi spełniać rzetelny dziennikarz, ma on także swoje prawa, by efektownie
wykonywać zawód musi mieć swobodę w zbierania informacji, oraz możliwość znajdowania
się w odpowiednich miejscach, o odpowiednim czasie, słowem musi mieć swoich
informatorów. Ponadto oczywiście, z racji różnic indywidualnych ma prawo do własnych
poglądów oraz oceniania pewnych spraw z własnego punktu widzenia. Warto jednak
wspomnieć, że dziennikarz ma znacznie więcej obowiązków, niżeli praw. Analizując
dokładnie Prawo prasowe można, odnieść wrażenie, że zawód dziennikarza jest jednym z
trudniejszych zawodów obecnych czasów.
Oczywistością ogólną jest, to że dziennikarz jest po to by ustalić, a następnie
zaprezentować materiał w środkach masowego przekazu. Każdy obywatel, wie, że pracujący
w tej branży musi być: rzetelny, kompetentny, bezstronny oraz uczciwy. Pod często
stosowanym pojęciem rzetelności należy rozumieć: uczciwość, solidność, obowiązkowość,
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konkretność, odpowiedzialność za słowo1. Prawo prasowe, natomiast, a zatem newralgiczny
dokument określający prawa i obowiązki dziennikarza, kompiluje wszystkie te warunki w
swoistego rodzaju kodeks.
Głównym obowiązkiem dziennikarza, wymienionym jako pierwszy, jest Art. 10
ustawy Prawo prasowe: ”Zadaniem dziennikarza jest służba społeczeństwu i państwu.
Dziennikarz ma obowiązek działania zgodnie z etyką zawodową i zasadami współżycia
społecznego, w granicach określonych przepisami prawa2.
Przez określenie „służba społeczeństwu i państwu” Jacek Sobczak, słynny profesor
nauk prawnych, w swojej książce wyjaśnia „ustawodawca widzi w działalności dziennikarzy
nie tylko pracę pracowników najemnych, ile swego rodzaju powołanie”3. Priorytetowym
zadaniem dziennikarza jest więc autorytatywna i kompetentna praca na rzecz społeczeństwa i
państwa, wielokrotnie mówi się wręcz, jakoby była to wspomniana przez prof. Sobczaka
służba społeczeństwu. W niniejszej pracy zamierzam skupić się na roli i obowiązkach
dziennikarza.
Powinnością, tak redaktorów jak i dziennikarzy jest wspomniane już poszukiwanie
prawdy z wykorzystaniem wyczerpujących oraz sprawdzonych

informacji, a kolejno

bezstronne prezentowanie faktów, opinii czy komentarzy. Dziennikarz dzięki właściwemu
pełnieniu swoich obowiązków pomaga odbiorcom w rozeznaniu się w otaczającym ich
świecie. Tym samym nie powinien kierować się „interesem osobistym, ulegać naciskom
władz

politycznych

czy

gospodarczych.

Uczciwość

zawodowa

stanowi podstawę

wiarygodności dziennikarskiej”4. Każdy zawód, rządzi się swoimi prawami, od każdego
pracownika wymaga się działań zgodnych z etyką zawodową i obowiązującymi zasadami
współżycia społecznego.
I tak też zgodnie z założonymi zasadami i obowiązkami, które pokrótce wymienię,
działają, bądź też powinni działać dziennikarze. Przede wszystkim dziennikarz jest
zobowiązany do zachowania szczególnej skrupulatności tak przy zbieraniu jak i podczas
wykorzystania materiałów prasowych, powinien szczególnie baczyć na wiarygodność danej
informacji, jak i źródło jej pochodzenia. W praktyce natomiast, kongruentna realizacja tych
obowiązków podczas gromadzenia materiałów do opracowania danych informacji przejawia
1

J. Sobczak: Ustawa prawo prasowe. Komentarz, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 1999r., s. 153.
Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo Prasowe. art. 10 pkt. 1.
3
J. Sobczak, Prawo prasowe. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Muza, Warszawa 2000, s. 193.
4
M. Kondraczyk, Kodeks, etyki dziennikarskiej, http://kondraczyk.com/dziennikarstwo/kodeks-etykidziennikarskiej.html (dostęp: 10.02.2013).
2
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się niejednokrotnie w obowiązku dopuszczenia do zestawienia zazwyczaj sprzecznych ze
sobą źródeł dokumentalnych, przeprowadzenia rozmowy ze wszystkimi zainteresowanymi, a
nawet zasięgnięcia opinii specjalisty. Kumulowanie, zbieranie, dociekanie materiałów jest
fundamentalnym etapem dziennikarskiego śledztwa, następnym jest weryfikacja zebranego
materiału. Jednocześnie dziennikarz zobowiązany jest pamiętać, że jego obowiązkiem jest
chronić dobra osobiste ufających mu i działających w dobrej wierze informatorów.
By nawet najważniejsza czy najstraszniejsza dla społeczeństwa informacja była dobrze
odebrana, dziennikarza obowiązkiem jest dbać o poprawność języka, unikanie używania
wulgaryzmów, ulegania emocjom, co w wielu przypadkach jest niewątpliwie trudne. Prof.
Jacek Sobczak podkreśla ogromnie ważna role społeczeństwa, sugeruje, że obywateli czyli
całe społeczeństwo, całą populację, należy pojmować jako ogół, naród, kolejno coraz
mniejsze, społeczności regionalne, miejscowe, następnie lokalne, itd. Znamiennie podkreślana
istota społeczeństwa, nakazuje dziennikarzowi wykonywanie swoich obowiązków zgodnie
właśnie z „zasadami współżycia społecznego”. Ta konstatacja jest dalece niejednoznaczna,
wzorowana na rozwiązaniach radzieckich, prawo prasowe nie generalizuje, czym są ów
zasady współżycia. Podkreśla natomiast, że zasady te są zwyczajnie normami postępowania
ludzkiego, zróżnicowanymi od norm prawnych. Mianowicie, dziennikarz prawnie
zaopatrzony w posiadane informacje, nie może ich wykorzystać w sposób sprzeczny z
zasadami współżycia społecznego, czyli niemoralnie i nieobiektywnie wykorzystując cudzą
łatwowierność, nie może w sposób niewłaściwy podjąć się krytyki by wyrazić prywatne
poglądy. W literaturze zaznacza się że krytyka powinna być „rzeczowa, nie podyktowana
względami osobistej animozji, nie napastliwa, konstruktywna, zmierzająca do naprawienia
błędu i zapobieżenia mu w przyszłości i nie może zmierzać jedynie do zniszczenia osobistego
przeciwnika”5.
Ustawodawca, absolutnie nie bierze pod uwagę, wręcz wyklucza możliwość
powstawania jakiegokolwiek konfliktu interesów pomiędzy służbą państwu, a służbą
społeczności. Jednakże, praktyka uczy, że niektórych konfliktów nie jest możliwe uniknąć.
Przykładem tego może być, sytuacja sprzed kilkunastu miesięcy w województwie warmińsko
– mazurskim, emitowana w programie Uwaga, w stacji telewizyjnej TVN. Społeczeństwo
czyli w tym wypadku mała lokalność wiejska, domaga się od władz przystanku autobusowego
i dowożenia dzieci do szkół, a władze się temu bezapelacyjnie sprzeciwiają, banalnie
5

I. Andriejew, W. Świda, W. Wolter: Kodeks karny z komentarzem, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1973 r.,
s. 525 oraz A. Szpunar : Ochrona dóbr osobistych, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1979r., s. 164.
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tłumacząc, brakiem środków. Jak więc w takim przypadku powinien zareagować dziennikarz?
Po której ze stron się opowiedzieć? Jest to przykład ogromnie ważnej roli dziennikarzy,
niejednokrotnie wymagającej podejmowania tak trudnych decyzji, jak w podanej sytuacji, w
końcu to od niego będzie zależała prawdziwość informacji.
Ponadto dziennikarz, w ramach stosunku pracy, jest zobowiązany do realizowania
ustalonej w statucie danej redakcji, w której jest zatrudniony, ogólnej linii programowej6.
Nawiązuje to poniekąd do zasady, która zabrania prowadzenia konfidencjonalnej działalności
reklamowej, prowadzącej do uzyskania korzyści majątkowych. Słowem, dziennikarz musi
być wierny swojej redakcji.
Nie sposób nawet pokrótce wymienić wszystkich obowiązków, spisanych w Ustawie
o Prawie Prasowym, z powyższego wydawać by się mogło jakoby dziennikarza rolą było
wyłącznie realizowanie wyznaczonych mu obowiązków. Nic bardziej mylnego, w pierwszych
słowach pracy nadmieniłam, o prawach dziennikarza, a w tym miejscu chciałabym zaznaczyć
ogromnie istotną rolę ochrony tajemnicy dziennikarskiej.
Podstawowe zasady współżycia społecznego nakazują zachowanie pewnego szacunku
dla każdego człowieka bez wyjątku, jak również szanowanie jego poczucia własnej godności,
osobistej wartości i pożyteczności społecznej. Pieczołowitość zawodowa dziennikarza mimo,
co prawda znajduje się poza katalogiem okoliczności wyłączających bezprawność naruszeń,
to jest jednak przyczyną się do przypisania bezprawności w działaniu profesjonalisty
naruszającego cudze dobra osobiste. Dziennikarz jest jednostką społeczna jak każdy inny
obywatel, w związku z czym, z racji wykonywania takiego a nie innego zawodu, nie powinien
być wykluczony z tych oczywistych i powszechnych zasad. Wykonując zawód, każdy
dziennikarz korzysta z ochrony prawnej, ma ona na celu zagwarantowania obywatelom
pełnego prawa do informacji i krytyki publicznej. W ocenie dr Hanny Gajewskiej „wolność
prasy jest podstawową wolnością”7. Podobną opinię wygłaszał na łamach Gazety Wyborczej”
Kazimierz Olejnik, były zastępca prokuratora generalnego „(...) inwigilowanie billingów
dziennikarzy to łamanie prawa, a tajemnica dziennikarska jest rzeczą świętą”8.
Posługiwanie się

prawem do wolnego wyrażania opinii, „wolności posiadania

poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz

6

USTAWA z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. (Dz. U. z 1984 r., Nr 5, poz. 24 z późn. zm.), Art. 10 pkt. 2.
K. Soboń, Prawne aspekty ochrony tajemnicy dziennikarskiej, http://www.prawnik.pl/wiadomosci/z-ostatniejchwili/124095,Prawne-aspekty-ochrony-tajemnicy-dziennikarskiej.html (dostęp: 28.02.2013).
8
K. Olejnik, Służby wciskają ciemnotę, Rozm. przepr. A. Kubik, Gazeta Wyborcza, 21.10.2010.
7
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publicznych”, zgodnie ze standardami europejskimi, nie ma charakteru absolutnego9.
„Tajemnica dziennikarska jest przede wszystkim tajemnicą informatora. Dlatego tak
pojmowana tajemnica nie przestaje być bezwzględnym zakazem dowodowym, jeśli zostanie
ujawniona wbrew woli informatora”10.
W poszukiwaniu ciekawych materiałów, odnoszących się do ochrony tajemnicy
dziennikarskiej, dotarłam do relacji z wykładu zorganizowanego w ramach programu
„Obserwatorium wolność mediów w Polsce”, który odbył się 27.10.2010 roku na Wydziale
Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego pt. „Wiem, ale nie powiem - ochrona
dziennikarskich źródeł informacji w orzecznictwie ETPCz". Wykład wygłosił prof. Lech
Garlicki, polski sędzia w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu11. Wykład
traktował o roli dziennikarza, o wolności wypowiadania, a przede wszystkim o prawie do
tajemnicy dziennikarskiej. Co ciekawe, zostały poruszone także kwestie związane z
dziennikarstwem w Internecie, padło mnóstwo pytań odnośnie tego kto jest dziennikarzem, a
kto nim nie jest, czy blokerzy nalezą do tego grona i czy tym samym powinni mieć prawo do
tajemnicy dziennikarskiej. Zdaniem wykładowcy „działania dziennikarzy powinny być
wykonywane w dobrej wierze, sąd przy orzekaniu powinien ustalić konsekwencje prawne
dziennikarza, przy czym ciężar dowodu spoczywa na państwie, które powinno wykazać czy w
danej sprawie działanie organów ograniczające wolność dziennikarską było konieczne.
Ponadto w państwie musi istnieć przepis dający możliwości wydobycia informacji od
dziennikarza”12.
Prócz wymienionych powyżej obowiązków, dziennikarz ponadto, ma w obowiązku,
zgodnie z art. 13 Prawa Prasowego, nie wypowiadać w prasie żadnych opinii, odnośnie
rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu sądowym przed wydaniem orzeczenia w I instancji13.
Każdy dziennikarz ma także w obowiązku umożliwienie, osobie dostarczającej wszelkich
informacji, autoryzacji czyli dosłownie cytowanej wypowiedzi, jeśli oczywiście, nie była ona
uprzednio publikowana14. Natomiast, bezapelacyjnie nie może opublikować informacji, w
przypadku, gdy osoba udzielająca wywiadu „zastrzegła to ze względu na tajemnicę służbową
9

Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Art. 10.
Ujawnienie tajemnicy dziennikarskiej, http://e-prawnik.pl/wiadomosci/przeglad-prasy/ujawnienie-tajemnicydziennikarskiej.html (dostęp: 20.03.2013).
11
K. Soboń, Prawne aspekty ochrony tajemnicy dziennikarskiej, http://www.prawnik.pl/wiadomosci/z-ostatniejchwili/124095,Prawne-aspekty-ochrony-tajemnicy-dziennikarskiej.html (dostęp: 28.02.2013).
12
Tamże,
13
Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo Prasowe. art. 13 pkt. 1.
14
Tamże, art. 14. pkt. 2.
10
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lub zawodową”15. Doskonale obrazuje to Izabela Dobosz w książce „Prawo i etyka w
zawodzie dziennikarza” Zasadniczo ujmuje prawną i etyczną konstrukcję dziennikarstwa,
zwraca uwagę na istotne, a często pomijane walor praktyczny. W książce traktuje zarówno o
zasadach odpowiedzialności, o obowiązkach jak i uprawnieniach dziennikarzy. Szeroko
analizuje także etykę dziennikarską, kładąc nacisk na wspomnianą, rzetelność i uczciwość.
Wspomina, że „(...)moralność dziennikarza opiera się głównie na niezależności, a
niezależność to przede wszystkim bezstronność w przekazywaniu informacji”16.
Reasumując niniejsze rozważania, społeczność ma prawo do uzyskiwania wszelkich
informacji, dziennikarze natomiast mają służyć temu społeczeństwu dostarczając rzetelnych,
uczciwych i sprawdzonych informacji. Dlatego właśnie, wyłonione zostały ogólne dogmaty,
obowiązki, którymi dziennikarz musi się kierować. Marginesem czynności, dziennikarskich
praw i obowiązków jest sporządzona Ustawa o Prawie Prasowym, ale w znaczeniu norm
całego systemu prawnego, w tym norm prawa karnego.

15
16

Tamże, art. 14, pkt. 5.
I. Dobosz, Prawo i etyka w zawodzie dziennikarza ,wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008, s.107.
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Rozdział X
Anna Dudzińska - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Dziennikarstwo rzetelne.
Analiza zagadnienia w kontekście
wtórnej wiktymizacji bohaterów
materiałów medialnych
Tiziano Terzani w książce „Koniec jest moim początkiem” na jedno z pytań swojego
syna Folco o zawód dziennikarza, przyznał: „Dziś nie można pisać długich artykułów jak
kiedyś. Jaka jest tendencja? Spektakl. Niczego nie należy pogłębiać. Upozować wszystko dla
potrzeb sceny, wziąć jakiegoś dupka z aparatem i skandaliczny wątek. Koniec, kropka,
sprawa zamknięta. To ogromne upodlenie misji dziennikarskiej”. Słowa T. Terzaniego w
kontekście dziennikarstwa rzetelnego i wtórnej wiktymizacji bohaterów materiałów
medialnych są bardzo znamienne, wskazują bowiem na jedną z przyczyn występowania
rewiktymizacji w środkach masowego przekazu. Celem niniejszego artykułu jest omówienie
rzetelności dziennikarskiej w odniesieniu do powyższego zjawiska. Dla usystematyzowania
rozważań wyjaśnione zostaną: pojęcia wtórnej wiktymizacji i dziennikarstwa rzetelnego,
etyki mediów oraz korelacja tych zagadnień.
Problem poruszony w niniejszym artykule jest jedynie zarysem większego tematu
związanego z etyką mediów, rolą i obowiązkami dziennikarza w kontekście rozwoju
technologicznego, profesjonalizacją zawodu, wpływem mediów i kondycją współczesnego
dziennikarstwa.
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Rewiktymizacja a rzetelność dziennikarska
Zjawisko wtórnej wiktymizacji1 bohaterów materiałów medialnych polega na tym, że
na skutek materiału opublikowanego w mediach i reakcji otoczenia na opisaną historię, osoba
ponownie przeżywa swoją tragedię, w wyniku czego ponownie staje się ofiarą. Zjawisko to
poprzedza naznaczenie społeczne (stygmatyzacja, etykietowanie) i wiktymizacja, czyli proces
stawania się ofiarą.
Michael Kunczik i Wolfgang Bleh na podstawie przeprowadzonych przez siebie
badań, doszli do wniosku, że zjawisko wtórnej wiktymizacji umożliwia często utożsamianie
osoby skrzywdzonej właśnie jako ofiary2. Z drugiej strony przedstawienie w mediach tragedii,
może być dla bohatera materiału medialnego pewnego rodzaju katharsis, może pomóc mu
uporać się z przeżytym dramatem. Trzeba podkreślić, że nawet w przypadku, kiedy
dziennikarz dochowa wszelkiej staranności w relacjonowaniu wydarzeń i przygotuje materiał
dziennikarski zgodnie z zasadami etycznymi, w dalszym ciągu może dojść do wtórnej
wiktymizacji na skutek negatywnej reakcji otoczenia. Zarówno tego bliższego, czyli rodziny,
znajomych, przyjaciół, sąsiadów, którzy mogą negatywnie oceniać bohatera materiału
dziennikarskiego, nie udzielając mu wsparcia, jak również tego dalszego – osób, które nie
znają ofiary, nie miały z nią kontaktu w rzeczywistości, ale mogą ją krytykować, a nawet
obrażać na forum internetowym pod tekstem, materiałem telewizyjnym czy radiowym,
wysnuwając wnioski nieprawdziwe i nieoparte na faktach. Przykładowo na forach
internetowych niektórzy uczestnicy rozmowy, tzw. „trolle internetowe”, czyli osoby, które z
zasady prowokują opinię publiczną i deprecjonują bohaterów materiałów medialnych,
publikują opinie, pozostające w sprzeczności z dotychczasowymi wpisami. Mają oni poczucie
bezkarności i anonimowości swojego zachowania. Po przeczytaniu takich wpisów, ofiara,
która przeżyła tragedię/traumę, pomimo że nie jest winna, będzie szukać przyczyn
zaistniałego zdarzenia w sobie. W tym momencie następuje odwrócenie ról – ofiara nie
dostrzega przyczyn zdarzenia w obiektywnych przesłankach, a we własnej osobie. „Wedle
głównej zasady psychologii społecznej to, co się dzieje we wnętrzu człowieka (procesy
psychologiczne), jest przede wszystkim określane przez to, co dzieje się poza nim.
Szczególnie ważnym czynnikiem jest to, co mówią lub czynią inni ludzie oraz cechy
bezpośredniej sytuacji, które w drodze procesu uczenia się wyzwalają specyficzne
1

Więcej: A. Dudzińska, W obliczu odpowiedzialności za słowo. Wtórna wiktymizacja w mediach; teoria i
przykłady [w:] Oblicza mediatyzacji, red. M. Soin, L. Baran, wyd. Konsorcjum Akademickie, Kraków-RzeszówZamość 2011, s. 49-75.
2
Ofiara może obawiać się ujawnienia swoich problemów i cierpienia, kolejnych ataków czy przemocy
psychicznej lub fizycznej ze strony otoczenia.
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interpretacje i wzorce zachowań”3. W odniesieniu do tego, ofiara przyjmie krytykę grupy i
zacznie się z nią utożsamiać, ponownie przeżywając swoją traumę i obwiniając się.
Przykładem opisywanego zjawiska wtórnej wiktymizacji jest tragedia, do której
doszło w Nowym Żmigrodzie, w woj. podkarpackim, 27 marca 2013 roku. W tym przypadku
mieliśmy do czynienia m.in. z sytuacją podawania niedokładnych informacji oraz
wysnuwania kategorycznych ocen przez uczestników forów internetowych. Tytuł informacji
na stronie fakt.pl z 28 marca brzmiał: „Dwoje dzieci spłonęło w domu. Ich matka uciekła
przed pożarem”, na portalu Nowiny24.pl w tekście na ten temat śródtytuł brzmiał: „Matka
uciekła z płomieni”, a kilka linijek później napisano: „Co robiła kobieta, kiedy wybuchł
pożar? Nie ma pewności, czy była w domu czy też wyszła – i na jak długo – zanim pojawił
się ogień. Na te wątpliwości odpowie prowadzone przez jasielską prokuraturę śledztwo. – Z
relacji kobiety wynika, że była poza domem. Chciała wejść i zabrać dzieci, ale już nie
zdążyła. Nie była w stanie dostać się do zadymionego mieszkania – mówi Kazimierz Łaba,
zastępca prokuratora rejonowego w Jaśle”.
Z kolei portal esanok.pl dzień wcześniej podawał: „Strażacy i policjanci pracują na
miejscu tragicznego pożaru domu w Nowym Żmigrodzie w powiecie jasielskim. W płonącym
budynku znajdowało się dwoje małych dzieci. Matce udało się wyjść z domu. Niestety dzieci
nie zdołano uratować”, a dziennik Super Nowości na swojej stronie napisał: „W środę rano
(27 bm.) w Nowym Żmigrodzie doszło do potwornej tragedii. W płomieniach starego
drewnianego domu (…) zginęła Emi (3 l.) oraz Matias (10 miesięcy). Matka tragicznie
zmarłych maluchów – Sylwia M. (31 l.) w momencie, gdy wybuchł pożar, znajdowała się
poza budynkiem, zaś ojciec dzieci przebywa we Włoszech. Gdy 31-latka wróciła, jej oczom
ukazał się makabryczny widok: wynajmowany dom, w którym zostawiła śpiące dzieci, płonął
niczym pochodnia (….)”. Dalsza część tego tekstu opatrzona była śródtytułem „Zostawiła
dzieci bez opieki, zginęły w ogniu”4. W publikacji z dnia 3 kwietnia, portal jaslo4u.pl
podawał: „Jak potwierdza prokuratura w momencie wybuchu pożaru ich (dzieci – przypis
autora) matka znajdowała się poza domem. Prawdopodobnie wyszła na zewnątrz po opał.
Gdy zobaczyła zadymienie wydobywające się z wnętrza domu próbowała wejść do środka.
Jednak bezskutecznie z uwagi na wysoką temperaturę i duże zadymienie”.
Wybrane komentarze, jakie pojawiły się pod artykułami na ten temat brzmiały:
3

P. Zimbardo, M. R. Leippe, Psychologia zmiany postaw i wpływu społecznego, ZYSK I S-KA, Poznań 1991.
s.57.
4
Fragment tekstu opatrzonego wspomnianym śródtytułem: „Był środowy (27 bm.) mroźny poranek. Dzień jak
co dzień. Nic nie zapowiadało tragedii. Gdy Sylwia M. wyszła z domu jej dzieci smacznie spały. Nie wiadomo,
gdzie konkretnie się udała; jedni mówią, że poszła na zakupy, inni, że po wodę, jeszcze inni, że po drewno”.
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•

„Nie rozumiem dlaczego ludzie nie zakładają alarmu z czujnikiem pożarowym?! Ja
mam taki czujnik (…) i śpię spokojnie. (…)” (tvn24.pl)

•

„Tragedia tragedią, ale dlaczego kobiety te nie próbowały ratować tych dzieci?”
(jaslo4u.pl)

•

„Dla mnie to jest dziwna sprawa, matka zostawia 10 mies. dziecko samo i wychodzi
sobie gdzieś? (Nowiny24.pl)

•

„Jak to przyjeżdżała z dziećmi na zimę wielokrotnie, skoro dziecko miało dopiero 10
miesięcy – straszne głupoty w tym artykule. Poszła do sąsiadów i zostawiła maleństwa
same?! Może je podpaliła? (Nowiny24.pl)

•

„Nie dziwcie się, że ludzie się zastanawiają, to rzadki przypadek żeby matka się
uratowała a dzieci spłonęły, poza tym tyle ostatnio dzieci ginie z rąk swoich
rodziców” (fakt.pl)

•

„Nigdy bym nie zostawiła dzieci wolałabym zginąć z nimi!!!” (fakt.pl)5

W opisanym przykładzie, zjawisko wtórnej wiktymizacji bohatera materiału
medialnego polega na tym, iż matka, która straciła dwoje dzieci i przeżyła taką tragedię
ponownie doświadcza dramatu i staje się ofiarą na skutek braku rzetelnych wiadomości w
mediach i reakcji otoczenia na podawane informacje. Negatywne komentarze czytelników
oskarżające kobietę sprawiają, że tragedia, którą przeżyła, ponownie jest jej udziałem.
Oburzenie społeczne, ujawniające się w opiniach niektórych czytelników stygmatyzuje
matkę, nadając jej etykietę wyrodnej, która zostawiła dzieci, a sama uratowała się z płonącego
budynku. Nieodpowiedni dobór słów, niejednoznaczność prezentowanych informacji,
emocjonalność doniesień i brak wiedzy dziennikarza o konsekwencjach takich poczynań,
skutkuje bezpodstawnymi oskarżeniami, często pod adresem niewinnych osób. Chcąc
zredukować powstały dysonans poznawczy otoczenie szuka kozła ofiarnego. W opisanym
wyżej przykładzie znajduje go w osobie matki.
Najczęstszymi błędami w informacji są, z jednej strony, brak aktualności, ale z drugiej
nierzetelność w informowaniu. Zadaniem dziennikarza jest jak najszybciej poinformować
odbiorców o wydarzeniach, jednak sugerowanie ewentualnych przyczyn, osądzanie,
5

Przykłady innych komentarzy to: „(…)dzieci ratuje się ponad wszystko jak mogła je zostawić teraz szok jaki
szok dobrze wiedziała co robi była poczytalna i świadoma tego co się stanie dla mnie to jest dziwne przecież
ogień od razu nie zająć całego domu z tego co widać mogła nawet skoczyć z okna z nimi nie jest wysoko śnieg
leży zawsze trochę amortyzacji jest od ziemi trochę by się połamali ale dzieci uratowane byłyby dla mnie to jest
dziwne nie wierze w szok” (fakt.pl), „(…) a może właśnie specjalnie coś kombinowała z ogniem by zaprószyć i
w ten sposób sprytnie pozbyć sie dzieciaków....” (fakt.pl), „Wybiegła z płonącego domu, a zostawiła dzieci”
(fakt.pl).
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wskazywanie winnych, snucie domysłów są niedopuszczalne. Bogdan Michalski twierdzi, że
„istotnym elementem rzetelności zawodowej – zwłaszcza w sprawach wątpliwych – jest
poinformowanie odbiorcy (zastrzeżenie) o lukach informacyjnych, metodzie ustalenia lub
nawet o wątpliwości autora, względnie nawet o niemożliwości ustalenia prawdy”6.
W kontekście zjawiska wtórnej wiktymizacji bohaterów materiałów medialnych
rzetelność dziennikarska jest wręcz terminem warsztatowym. Mówiąc o dziennikarstwie
rzetelnym autor ma na myśli takie, w którym dziennikarz należycie wypełnia swoje
obowiązki, w którym jego postawa, działania i podejmowane decyzje odpowiadają
wymaganiom zawodu i takie, w którym dziennikarz przestrzega prawdy, a jego materiały są
wiarygodne. Ponadto powołując się na Izabelę Dobosz „przez rzetelność zawodową rozumie
się przede wszystkim taką relację, w której oddziela się sferę faktów od dziennikarskiego
komentarza, oceny, krytyki. Rzetelność wiąże się także z przestrzeganiem reguł zdobywania i
wykorzystywania informacji, dotrzymywania zobowiązań wobec informatorów oraz lojalnego
działania”7. Taką postawą i działaniem dziennikarz ma służyć dobru społeczeństwa, a
deontologia dziennikarska powinna mu być dobrze znana. Wszystko powyższe jest normą dla
dziennikarza, wręcz oczywistością, ponieważ ciąży na nim odpowiedzialność za
przekazywane treści – nie tylko odpowiedzialność przed odbiorcami, ale również za
bohaterów materiałów dziennikarskich.
Faktem jest, że dziennikarz, który przygotował materiał do publikacji w sposób
nierzetelny i nieobiektywny może realnie skrzywdzić bohatera materiału. Nawet nałożony na
dziennikarza obowiązek przeprosin czy sprostowania może nie naprawić wyrządzonej
krzywdy. „Dziennikarz jest zobowiązany do wykonywania wszelkich możliwych czynności
wymagających specjalistycznych kwalifikacji zawodowych, a związanych z poszukiwaniem
prawdy w sposób dokładny i sumienny, odznaczający się krytycyzmem i dbałością o
szczegóły. Nie mniej starannie powinien zweryfikować materiał prasowy i przygotować go do
publikacji – odnosi się to także do redaktorów”8. Jest to istotne w kontekście stwierdzenia
Krzysztofa Toeplitza w „Dokąd prowadzą nas media”: „Nowoczesne media stają się w coraz
większym stopniu jednym ze ‘środków konsumpcji’ społeczeństwa postindustrialnego. Jest to
z pewnością nieco obraźliwe dla całej szeroko rozbudowanej mitologii związanej z mediami
jako instrumentem obiektywnej informacji, gwarantem demokracji, a także głosem opinii
publicznej, przy czym zwłaszcza ten ostatni atrybut został już, jak starałem się to pokazać,
6

I. Dobosz, Prawo i etyka w zawodzie dziennikarza, wyd. Wolters Kluwer business, Warszawa 2008, s. 60 za:
B. Michalski, Podstawowe problemy prawa prasowego, Warszawa 1998, s. 83 i nast.
7
Tamże.
8
I. Dobosz, Prawo i etyka…, dz. cyt., s. 60 za: B. Michalski, Podstawowe problemy…, s. 80-81.
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prawie całkiem zaprzeczony. Fakty jednak przemawiają za tym, że media współczesne służą
w znacznym stopniu manipulowaniu opinią społeczną niż jej wyrażaniu czy choćby
penetrowaniu”9. Znamienna jest tu teoria kontraktu Marie MacLean, która postrzegała
telewizję, jako strategię sprzedaży reklamodawcom odbiorców. Zgodnie z tym, działania
właścicieli telewizji nie opierają się na sprzedaży produktów, ale na pozyskiwaniu jak
największej liczby odbiorców, sprzedawanych z kolei reklamodawcom, którym zależy na
dużej liczbie widzów. Wykupując blok reklamowy w czasie najwyższej oglądalności liczą na
dotarcie do szerokiego grona odbiorców.
Rzetelność dziennikarska jest elementem etyki zawodu, na straży której stoją kodeksy
etyki dziennikarskiej. Na potrzeby artykułu przeanalizowano wybrane międzynarodowe i
polskie zbiory zasad, tyczące się pracy dziennikarza. Do ważniejszych zapisów
międzynarodowych zalicza się:
1. „Dekalog” Międzynarodowej Unii Stowarzyszeń Prasowych z 1936 roku
2. Międzynarodowy Kodeks Honorowy Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy z
1939 roku
3. „Deklaracja zasad” Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy z 1954 roku
4. Karta Monachijska (Deklaracja obowiązków i praw dziennikarzy) Międzynarodowej
Federacji Dziennikarzy z 1971 roku
5. Deklaracja Paryska (Międzynarodowe zasady etyki zawodowej w dziennikarstwie)
organizacji dziennikarskich, podpisana pod auspicjami UNESCO z 1983 roku
6. Rezolucja 1003 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z 1993 roku.

Do ważniejszych polskich zapisów, dotyczących etyki dziennikarskiej zalicza się:
1. Prawo prasowe z 1984 roku (art. 5, ustęp 2, art. 6, ustęp 1, art. 10, ustęp 1, art. 12,
ustęp 1,2 i art. 15, ustęp 2)
2. Kodeks Etyki Dziennikarskiej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich z 2001 roku
3. Dziennikarski Kodeks Obyczajowy Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczpospolitej
Polskiej z 1991 roku
4. Karta Etyczna Mediów z 1995 roku
5. Zasady Etyczne Dziennikarstwa w Telewizji Publicznej z 1996 roku
6. Zasady Etyki Zawodowej w Polskim Radiu z 2004 roku

9

K. T. Toeplitz, „Dokąd prowadzą nas media”, wyd. Iskry, Warszawa 2006, s. 221.
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Zasady spisane w powyższych dokumentach stoją na straży: publikacji informacji
prawdziwych i sprawdzonych, rzetelności dziennikarskiej, obiektywizmu, a więc oddzielania
faktów od opinii, przypuszczeń, plotek, poszanowania prawdy, prywatności, godności
osobistej. Ponadto kładą one nacisk na: odpowiedzialność za słowo, uczciwość, niezależność,
zakaz zniesławiania, podkreślają przestrzeganie zasad etycznych i poszanowanie dóbr
osobistych10. Ten ostatni zapis w kontekście omawianego zjawiska, jest niezwykle istotny,
ponieważ osoby trzecie, a więc również bohaterowie materiałów medialnych, mogą paść
ofiarą nieodpowiedzialności dziennikarskiej i nierzetelności, przez co są narażone na
doznanie krzywdy psychicznej lub nawet fizycznej. Dokonując przeglądu zasad zapisanych w
powyższych dokumentach, autorka wybrała i przestawiła te, które odnoszą się do zjawiska
wtórnej wiktymizacji bohaterów materiałów medialnych. Zapisy zawarte we wspomnianych
dokumentach są uzasadnione, ale w kontekście omawianego tematu wtórnej wiktymizacji i
przytoczonego przykładu, wydają się pozostawać jedynie w sferze deklaratywnej, pomimo że
powinny być priorytetem dla dziennikarza.
Jak słusznie zauważają M. Kunczik i Astrid Zipfel cechą charakterystyczną kanonów
dziennikarstwa i kodeksów etycznych jest duży poziom ogólnikowości sformułowanych tam
zasad. Autorzy podają przykład kanonu dziennikarstwa Amerykańskiego Towarzystwa
Wydawców Prasy, w którym można przeczytać: „Uczciwość wobec czytelnika jest
fundamentem dziennikarstwa godnego tego miana”11. Według badaczy trudno traktować tę
zasadę jako treściwą dla codziennej pracy. Problem dostosowania ogólnych przepisów do
codziennych obowiązków i etycznych dylematów dotyczy też kodeksu zawodowego
uchwalonego w 1954 roku w Bordeaux przez Międzynarodową Federację Dziennikarzy. W
1971 roku Elizabeth Noelle-Neuman i Winfried Schulz przedstawili dziesięć zasad etycznych,
których interpretacja stwarza problemy. Oto niektóre z nich12: „Poczucie odpowiedzialności
publicystów za wypełnienie swych zadań w służbie opinii”, „Szacunek dla prawdy. Pełne
informowanie opinii publicznej przy krytycznej ocenie źródła informacji. Prostowanie
nieścisłych informacji”, „Poszanowanie życia prywatnego i osobistej intymności”, „Dążenie
do wykształcenia, które odpowiadałoby wysokiej odpowiedzialności dziennikarza”. W 1995
roku Tiina Laitila zbadała 31 kodeksów etyki dziennikarskiej. Okazało się, że 40 proc. z nich
10

Dobra osobiste te o charakterze niemajątkowym, które posiada osoba fizyczna i prawna. Polski kodeks
cywilny nie podaje pełnego zakresu dóbr osobistych, wymienia: zdrowie, wolność, cześć, swobodę sumienia,
nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnicę korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukową,
artystyczną, wynalazczą, racjonalizatorską, za: Kodeks cywilny, Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 rok, Tytuł II
Osoby, Dział I Osoby fizyczne, Rozdział I Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych, art. 23,
www.kodeks-cywilny.pl, z dnia 7.04.2013.
11
M. Kunczik, A. Zipfel, Wprowadzenie do nauki…, dz. cyt., s.97.
12
Tamże, s.99-100.

125

Formy dziennikarstwa między odpowiedzialnością a sensacją

podkreślało

odpowiedzialność

dziennikarzy

wobec

opinii

publicznej,

oznaczającą

prawdziwość i rzetelność informacji, świadomość oddziaływania jaką dziennikarze mają na
odbiorców, 23 proc. prezentowało zasady dotyczące ochrony zawodowej i integralności
dziennikarzy, 22 proc. wskazywało na odpowiedzialność za źródło informacji, natomiast 9
proc. podkreślało ochronę statusu zawodowego i solidarność, 4 proc. mówiło o
odpowiedzialności wobec pracodawcy, 2 proc. zaś wobec instytucji państwowych13.
Według M. Kuczka i A. Zipfela, trudno powiedzieć, jaki wpływ mają kodeksy etyczne
na postępowanie dziennikarzy. W Stanach Zjednoczonych w połowie lat 80. przeprowadzono
badania wśród 226 wydawców prasy, udowadniające, że gazety, w których obowiązywały
kodeksy etyczne, surowiej traktowały naruszenie zasad. Ta konkluzja stoi w opozycji do
studium przeprowadzonego przez Davida Pritcharda i Madelyn Peroni Morgan w 1989 roku,
które dotyczyło dwóch gazet z Indianapolis. Dziennikarzom przedstawiono wiele sytuacji
problemowych, dotykających moralności i etyki, po czym pytano ich w jaki sposób
zachowaliby się. W gazetach obowiązywały inne normy etyczne, ale wybory dziennikarzy nie
różniły się w znacznym stopniu od siebie. Badacze wyciągnęli więc wniosek, że jeśli chodzi o
prasę to kodeksy etyczne „bardziej służą jej obrazowi na zewnętrz niż wewnętrznemu
regulowaniu działań”14. Natomiast David E. Boeyink w odniesieniu do zapisów zawartych w
kanonach dziennikarstwa stwierdził, że „skuteczność takich ogólnikowych zasad w dużej
mierze zależy od tego, jakie znaczenie przywiązuje do nich kierownictwo, a także od tego,
czy wzajemne dyskusje między dziennikarzami wypełniają lukę między ogólnymi
wskazówkami a konkretnymi przypadkami”15. Opisując każdą historię, dziennikarz musi to
robić z niezwykłą starannością, nie popadając w rutynę i nie dokonując uproszczeń, skrótów
myślowych czy nadinterpretacji.

Wnioski
Analizując teksty dziennikarskie łatwo zauważyć, że kodeksy etyczne i zasady
dziennikarskie są teorią nie stosowaną w praktyce. Dziennikarze powinni mieć ich
świadomość, ale często przedkładają sensacją nad dobro bohatera. Celowo użyto słowa
„produkt” w odniesieniu do materiału dziennikarskiego, ponieważ coraz częściej mamy do
czynienia z sytuacją, iż „prawo do rzetelnej informacji neutralizowane jest przez prawo

13

Tamże.
Tamże, s.100.
15
Tamże, s.100-101.
14
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rynku”16. Rynek postrzega informację przez pryzmat mechanizmów popytu i podaży. To
rynek definiuje jakość i zawartość środków przekazu17. Strategia oparta na traktowaniu
przekazu jako produktu i środka do zgromadzenia najliczniejszego audytorium „oparta jest na
zasadzie oferowania odbiorcom możliwie najatrakcyjniejszego przekazu wyprodukowanego
lub kupionego po najniższych kosztach i sprzedaży towarzyszącej mu oferty reklamowej. (…)
Produkt musi dobrze się sprzedać i przyciągnąć jak najwięcej odbiorców. Te przekazy, które
dobrze się sprzedają, są dobre”18. Gdzie więc miejsce na rzetelną informację, skoro mogłaby
być ona nieatrakcyjna dla odbiorców? W kontekście wtórnej wiktymizacji ekonomiczny
aspekt dziennikarstwa jest niezwykle istotny, wskazuje bowiem na fakt, iż interesy
koncernów medialnych, preferencje odbiorców i zyski są niejednokrotnie ważniejsze niż
czyjeś dobre imię, godność, kariera, a nawet życie.

16

T. Kononiuk, Dziennikarstwo między służbą a rynkiem [w:] Studia medioznawcze, nr 1(11)2003, Warszawa
2003, s. 13 za: M. Mrozowski, Media masowe. Władza, rozrywka i biznes, Warszawa 2001, s. 153-154.
17
Tamże, s. 13.
18
Tamże.
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Rozdział XI
Katarzyna Bernat - Radio eM Kielce

Media i dziennikarstwo w świetle
nauczania papieży:
Jana Pawła II i Benedykta XVI
Dziennikarstwo jest zawodem zaufania publicznego. Podkreślane jest to w kodeksach
etycznych1 oraz przez samych dziennikarzy2. Dlatego niezwykle istotne są normy etyczne
regulujące funkcjonowanie mediów, a ich wypełnianie i przestrzeganie jest wyrazem
odpowiedzialności za odbiorców. Kodeksy tworzone przez redakcje, stowarzyszenia i inne
instytucje świeckie w wielu punktach są zbieżne z nauczaniem papieskim. Postulaty
podkreślające misję dziennikarzy i nawołujące do poszukiwania prawdy, odpowiedzialność za
odbiorców, wyzbycia się pokusy manipulowania faktami, kształtowanie osobowości i
edukowania ludzi, zawarte są w wielu kodeksach etycznego postępowania w zawodzie
dziennikarskim3 i podręczniku etyki dziennikarskiej4. Podobne odniesienia znajdziemy
również w Karcie Etycznej Mediów podpisanej i przyjętej przez polskie środowiska
dziennikarskie w 1995 roku, a także w Kodeksie Obyczajowym Stowarzyszenia Dziennikarzy
Rzeczypospolitej Polskiej oraz Kodeksie Etyki Dziennikarskiej Stowarzyszenia Dziennikarzy
Polskich5.
Maciej Iłowiecki analizując kodeksy etyczne oraz wypowiedzi różnych środowisk na
temat mediów i dziennikarstwa sformułował 17 zasad tej profesji. Są tam zapisy dotyczące
wspierania wolności słowa, dążenia do niezależności mediów, obiektywizmu, rzetelności,
odpowiedzialności za słowo, służeniu prawdzie oraz szacunku dla opinii publicznej i
autorytetów. Iłowiecki przestrzega dziennikarzy, aby nie wykorzystywali emocji ludzkich, nie

1

Zob. na przykład Karta Etyczna Mediów
R. Kapuściński, Autoportret reportera, Znak, Kraków 2003, s. 120.
3
Zob. Deklaracja zasad postępowania dziennikarzy międzynarodowej federacji dziennikarzy; (w: ) P.
Kwiatkowski, Przedsiębiorstwo Apokalipsa. O etyce dziennikarskiej; Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2003, s.
270-271.
4
Zob. J. Pleszczyński, Etyka dziennikarska, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007, s. 132.
5
Zob. tamże, s. 263-269.
2
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ulegali terroryzmowi poprawności politycznej i rozrywki, ale powinni bronić słabszych i
upośledzonych6.

Misja dziennikarska
Podobne odniesienia znajdziemy w nauczaniu szczególnie Jana Pawła II, który
zwracał uwagę na misję dziennikarzy, przypominając, że ich praca może oświecać, kierować,
wspierać to wszystko, co służy autentycznemu i integralnemu rozwojowi ludzkiego
współżycia7. Jako, że muszą zapewnić ludziom wiadomości potrzebne do podejmowania
swobodnych decyzji. Według Jana Pawła II dziennikarz służy innym bez względu na ich
poglądy, ale z miłości do prawdy. „Jako dobrzy dziennikarze powinniście budować mosty,
które jednoczą, powinniście pracować z przekonaniem, że miłość i służba dla bliźniego są
najważniejszym zadaniem waszego życia8”. Zachęcał więc do poszanowania odmienności
poglądów: politycznych, ekonomicznych, religijnych innych ludzi.

Podkreślał, że

dziennikarze muszą mieć na uwadze odbiorcę, dla którego tworzą przekaz. „Jesteście
narzędziami, dzięki którym człowiek cieszy się szerszym doświadczeniem i otrzymuje pomoc
w stawaniu się bardziej aktywnym członkiem społeczności światowej, prawdziwym bliźnim
dla innych”9.

Służba drugiemu człowiekowi
W nauczaniu papieskim są liczne podkreślenia, że dziennikarze swą pracą muszą
służyć drugiemu człowiekowi, ponieważ z powodu specyfiki wykonywanej pracy, narażeni są
na pokusę manipulowania i instrumentalizowania odbiorców oraz stają przed dylematami
natury etyczno-moralnej. Na przykład, jak pogodzić władzę mediów, które nazywa się
„czwartą władzą” z ich służebną misją? „Dziennikarz nie powinien odchodzić od roli
lojalnego i rzetelnego informatora, stając się wiarołomnym propagandzistą10”- przestrzegał.
Niezwykle przejmujące jest wezwanie papieża do dziennikarzy, aby dziennikarze nie
przedstawiali człowieka w sposób okaleczony i zniekształcony, zamkniętego na prawdziwie
ludzkie wartości. Jednocześnie nawoływał, aby nie drwili z wartości religijnych, nie pomijali
ich, nie interpretowali na podstawie ideologicznych schematów. Zachęcał dziennikarzy, aby
przekazywali informacje, „opierając się na kryteriach prawdy i sprawiedliwości i poczuwali
6

Zob. M. Iłowiecki, Pilnowanie strażników. Etyka dziennikarska w praktyce, Wydawnictwo Fronda, Warszawa
2012, s. 155-184.
7
Audiencja dla dziennikarzy prasy zagranicznej we Włoszech. Watykan, 27 stycznia 1984 rok.
8
Przemówienie do pracowników środków masowego przekazu. Irlandia, 29 września 1979 rok.
9
Tamże.
10
Zob. Przemówienie do przedstawicieli prasy międzynarodowej. Watykan 22 maja 1982 rok.

131

Formy dziennikarstwa między odpowiedzialnością a sensacją

się do obowiązku sprostowania i naprawienia błędu, gdy zdarzy się wam go popełnić. Byście
nie szerzyli zepsucia w społeczeństwie, a szczególnie wśród młodzieży, przez pokazywanie z
upodobaniem i natarczywością obrazów zła, przemocy, upadku moralnego, poprzez
manipulowanie ideologiczne i sianie niezgodny. Byście byli świadomi, że rozpowszechniane
przez was wiadomości docierają do mas, które są masami tylko ze względu na liczebność
tworzących je ludzi, z których każdy jest człowiekiem, konkretną i niepowtarzalną osobą i
jako osoba musi być uznawany i szanowany”11.
Papież wzywał także do szacunku dla uniwersalnych wartości, w których dobro
nazywane jest dobrem, a zło złem. „Dobrem będzie sprawiedliwość i miłość, złem wszelka
przemoc, nienawiść i egoizm. Dobrem będzie uczciwość i każda cnota, nawet jeżeli
praktykuje się ją w warunkach nędzy. Złem zaś niemoralność i wszelka wada nawet jeśli
towarzyszy jej dobrobyt i luksus”12.
Jan Paweł II zaznaczał, że dziennikarze powinni nie tylko mówić, ale również słuchać
innych. „Wsłuchiwać się w ludzkie wymagania, w ludzkie potrzeby, a przede wszystkim
wsłuchiwać się w głos, którym przemawia godność ludzkiej istoty, kobiety, mężczyzny,
dziecka, bez względu na warunki, w jakich żyją. Dziennikarstwo będące świadczeniem o
codziennej działalności człowieka, nie może odrywać człowieka od właściwej mu
godności”13. Jednocześnie zaznaczał: „Służba prawdzie, służba ludzkości za pośrednictwem
prawdy warta jest najlepszych lat waszego życia, waszego najwspanialszego talentu, waszych
największych wysiłków. Jako przekaziciele prawdy, jesteście narzędziami zrozumienia
między ludami i pokoju między narodami14”.

Odpowiedzialność za słowo i kompetencje zawodowe
Papież podkreślał, że w pracy dziennikarza ważne jest nie tylko to, co mówi, pisze,
pokazuje, ale również sposób w jaki to robi. „Unikajcie powierzchowności w informowaniu, a
także tendencyjnego podkreślania strony negatywnej i sensacji, bez liczenia się z prawami
osobistymi każdej jednostki. Nie ma informacji czy przekazu bez związku z wartościami”15 –
przypominał. Nie negował pokazywania drastycznych obrazów, ale pod warunkiem, że
przekazują jakąś rzeczywistość i służą ludziom. „Dzięki odwołującym się do ludzkiej
11

Orędzie na XVIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Watykan, 24 maja 1984 rok.
Zob. Przemówienie do przedstawicieli prasy międzynarodowej. Watykan 22maja 1982 rok.
13
Przemówienie do dziennikarzy wygłoszone w rzymskiej siedzibie Stowarzyszenia Prasy Katolickiej we
Włoszech. Rzym, 17 stycznia 1988 rok.
14
Przemówienie do pracowników środków komunikacji społecznej akredytowanych przy ONZ. Watykan, 2
października 1979 rok.
15
Przemówienie wygłoszone do pracowników mass mediów. Szwajcaria, 16 kwietnia 1984 rok.
12
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wrażliwości dramatycznym przekazom filmowym i telewizyjnym, ludzie mogą także z
większą wnikliwością dostrzec pełny zakres ludzkich potrzeb i mogą zdobyć się na postawę
pełną miłości i zrozumienia wobec cierpiących, samotnych, chorych i potrzebujących”16 –
mówił.
Jan Paweł II słowa napomnienia kierował do twórców w mediach, aby zdawali sobie
sprawę z wpływu, jaki wywierają, a także z odpowiedzialności, jaka na nich spoczywa.
„Ludzie są często skłonni naśladować, a przynajmniej akceptować, sposób postępowania
sławnych osób: sławę, jaką przynoszą społeczne środki przekazu. Dzięki nim można też
stworzyć wrażenie, że udziela się poparcia temu, co egoistyczne i grzeszne17”.
Uświadamiał, że upowszechniana przez media współczesna kultura popularna
niekoniecznie służy człowiekowi. „Ludzie przekazujący informacje winni trzymać się reguł
nienagannej etyki zawodowej, krytycy winni pełnić swą pożyteczną rolę wyjaśniania,
sprzyjając kształtowaniu krytycznego zmysłu odbiorców, sami odbiorcy winni z rozwagą i
ostrożnością wybierać takie książki, gazety, spektakle filmowe i teatralne, programy
telewizyjne, które sprzyjają ich rozwojowi, a nie zepsuciu”18 - mówił.
Papież zwracał również uwagę, że media, nawet przez rozrywkę, muszą nieść ludziom
nadzieję. Można pokazywać wzorce, które stanowią źródło inspiracji, dzieląc z ludźmi
doświadczenia, które przynoszą ludziom otuchę i pokrzepienie. Środki masowego przekazu
mogą również być środkiem do osiągnięcia jedności, wezwaniem do miłosierdzia.

Kształtowanie opinii publicznej
Jan Paweł II wzywał do tworzenia moralnie zdrowej opinii publicznej w sprawach,
które wiążą się z dobrem ludzkości. Zaliczał do nich: wartość ludzkiego życia, rodzinę, pokój,
sprawiedliwość i solidarność między narodami. „Należy koniecznie budzić wrażliwość opinii
publicznej na absolutną wartość ludzkiego życia, które winno być w pełni uznawane we
wszystkich swoich stadiach, od chwili poczęcia aż do śmierci, i we wszystkich swoich
formach, również wtedy, gdy jest naznaczone chorobą lub jakąkolwiek ułomnością fizyczną
lub duchową”19 - mówił. Nawoływał również, aby uwrażliwiać opinię publiczną na rolę i
wartość rodziny. Ubolewał, że „szerzy się opinia publiczna sprzyjająca wolnym związkom,
rozwodom i drastycznej redukcji urodzeń przy zastosowaniu dowolnych środków. Trzeba ją
16

Przemówienie do uczestników zebrania plenarnego Papieskiej Komisji Środków Społecznego Przekazu.
Watykan, 7 marca 1985 rok.
17
Przemówienie do Papieskiej Komisji Środków Społecznego Przekazu. Watykan, 27 lutego 1986 rok.
18
Orędzie na XVIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Watykan, 24 maja 1984 rok.
19
Orędzie na XX Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Watykan, 24 stycznia 1986 rok.
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prostować, bowiem przynosi ona szkody prawdziwemu dobru ludzkości, która będzie tym
szczęśliwsza, im większym zdrowiem i harmonią będzie odznaczać się rodzina” 20.
Uważał, że należy tworzyć coraz silniejszą opinię publiczną na rzecz pokoju na
świecie oraz wszystkiego tego, co go buduje i kształtuje, czyli wzajemny szacunek i
zrozumienie

między

narodami,

rozwiązanie

dręczących

problemów

społecznej

sprawiedliwości, głodu i zacofania. Nawoływał, aby respektowane i cenione były wartości
moralne i religijne. „Współczesna ludzkość bowiem zagrożona jest nihilizmem, czyli utratą
wartości najbardziej ludzkich, moralnych i religijnych21” – mówił.
Jan Paweł II zwracał uwagę, że media dysponują ogromną siłą, która może być
nadużyta i wykorzystana w złym celu, aby „zdominować opinię publiczną, by manipulować
ludzkimi poglądami, skalami wartości oraz zachowaniem”22. Dlatego wzywał pracowników
mediów do odpowiedzialności za to, co robią. „Obrazy, które odtwarzacie, dźwięki, które
nagrywacie, programy, które transmitujecie, przekraczają bariery czasu i przestrzeni.
Docierają one – w niektórych formach prawie błyskawicznie – do najdalszych punktów i do
najróżniejszych ludów globu. Iluż ludzi ogląda i słucha waszych transmisji, a wasze
komentarze wywierają głęboki wpływ na ich sposób myślenia i działania”23 – mówił Jan
Paweł II.

Media a rodzina
Jan Paweł II zachęcał do rozsądnego korzystania z mediów. Zwracał się tutaj przede
wszystkim do rodziców, aby interesowali się tym, co oglądają ich dzieci. Rodzice nie tylko
sami muszą korzystać rozważnie z telewizji, ale „powinni też czynnie kształtować w swoich
dzieciach nawyki w tej dziedzinie, by zapewnić ich zdrowy rozwój osobowy, moralny i
religijny. Rodzice winni najpierw zasięgną informacji o treści danego programu, aby
następnie podjąć na tej podstawie świadomą decyzję – kierując się dobrem rodziny – czy go
obejrzeć, czy też nie. Powinni też rozmawiać z dziećmi o telewizji, ucząc ich kontrolowania
ilości i jakości oglądanych programów oraz dostrzegania i oceny moralnych wartości, które
stanowią ich podłoże”24.

20

Przemówienie do uczestników zebrania plenarnego Papieskiej Komisji Środków Społecznego Przekazu.
Watykan, 7 marca 1985 rok.
21
Tamże.
22
Przemówienie do uczestników prac Komisji Programowej Europejskiej Unii Radiowej, Watykan 3 kwietnia
1981 rok.
23
Przemówienie do przedstawicieli środków przekazu, wygłoszone w czasie podróży apostolskiej na Filipiny.
Manila, Radio „Veritas”, 21 lutego 1981 rok.
24
Orędzie na XXVIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Watykan, 24 stycznia 1994 rok.
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Przypominał, że zadaniem rodziców jest wychowywanie samych siebie oraz swoich
dzieci do zrozumienia wartości informacji i umiejętności wyboru przekazu, jaki one
zawierają, bez poddawania się im. „Tam, gdzie zadanie to jest wykonane właściwie, środki
informacji społecznej przestają być w życiu rodziny niebezpiecznym rywalem, który zastawia
sidła na podstawowe zadania rodziny, a stanowią cenne okazje do rozsądnej konfrontacji z
rzeczywistością i stają się pożytecznymi składnikami w procesie stopniowego dojrzewania
ludzkiego, które jest niezbędne we wprowadzaniu młodzieży w życie społeczne”25.

Media i ekonomia
Jan Paweł II odniósł się także do ekonomicznej strony funkcjonowania mediów.
Uważał, że dziennikarze i media nie powinni być sterowani wyłącznie przez czynniki
ekonomiczne, dążenie do zysku i stronnicze interesy, ale swą pracę powinni postrzegać, „jako
zadanie w pewnym sensie święte, wykonywane ze świadomością, że potężne środki przekazu
zostają wam powierzone dla dobra wszystkich, a zwłaszcza dla dobra najsłabszych grup
społecznych – od dzieci po ubogich, od chorych po osoby zepchnięte na margines i
dyskryminowane26” - mówił. Przypominał również, że żadna wolność, w tym wolność
wypowiadania się, nie jest absolutna: „napotyka bowiem granicę w postaci obowiązku
poszanowania godności i uprawnionej wolności innych. Nie należy pisać, tworzyć i nadawać
programów, jeśli wyrządza to szkodę prawdzie: mam tu na myśli nie tylko prawdę o faktach,
o których informujecie, ale także prawdę o człowieku, godność człowieka we wszystkich jego
wymiarach”27.

Wobec nowych mediów
Obaj papieże: Jan Paweł II i Benedykt XVI wypowiadali się na temat nowych
mediów. Jan Paweł II przypominał, że istota funkcjonowania Internetu polega na dostarczaniu
niemal nieograniczonej ilości informacji pojawiających się choćby tylko na chwilę.
Przestrzegał jednak, że w kulturze, która karmi się zjawiskami przelotnymi, istnieje
niebezpieczeństwo, że ludzie będą skłonni przypisywać większe znaczenie faktom niż
wartościom. „Internet oferuje szeroki zasób wiedzy, ale nie uczy wartości, kiedy zaś ludzie
przestają odwoływać się do wartości, szkodę ponosi nasze człowieczeństwo i człowiek łatwo
traci z oczu swoją transcendentną godność. Choć Internet zawiera w sobie olbrzymi potencjał

25

Orędzie na XIV Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Watykan, 1 maja 1980 rok.
Przemówienie z okazji Jubileuszu Dziennikarzy w roku 2000. Rzym, 4 czerwca 2000 rok.
27
Tamże.
26
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dobra, bywa również używany w celach złych i szkodliwych. Na władzach cywilnych ciąży
bez wątpienia obowiązek czuwania, by ów wspaniały instrument służył wspólnemu dobru i
nie wyrządzał nikomu krzywdy28” - mówił.
Papież nauczał, że chcąc osiągnąć mądrość i zrozumieć świat, nie wystarczy
gromadzić fakty, choćby najciekawsze, ale „trzeba przyjąć względem świata postawę
kontemplacji, która pozwala dociekać głębszego sensu rzeczy w ich wzajemnej relacji oraz w
odniesieniu do całej rzeczywistości. Co więcej, jako forum, na którym praktycznie wszystko
jest dozwolone i niemal nic nie jest trwałe, Internet sprzyja relatywistycznemu sposobowi
myślenia

i

nierzadko

prowadzi do

wyzbycia

się osobistej odpowiedzialności

i

zaangażowania” 29.
Dostrzegał jednak ogromne możliwości komunikacyjne Internetu, za którego
pośrednictwem ludzie nawiązują wiele nowych znajomości. „Należy jednak pamiętać, że
relacje nawiązane drogą elektroniczną nie zastąpią nigdy bezpośredniego kontaktu z drugim
człowiekiem, czego wymaga prawdziwa ewangelizacja”30 - mówił.
Więcej uwagi Internetowi i komunikowaniu się za pośrednictwem nowych mediów
poświęcił papież Benedykt XVI. W Orędziach na Światowy Dzień Środków Społecznego
Przekazu z lat 2010-2013 zwracał uwagę na tworzenie się relacji międzyludzkich w świecie
nowych technologii jednocześnie wskazywał na poszanowanie kultury, religii, dialogu i
przyjaźni. „Dostępność telefonów komórkowych i komputerów, połączona z globalnym
zasięgiem i przenikaniem Internetu, otworzyły szereg środków komunikacji pozwalających na
niemal natychmiastowe przekazywanie słów i obrazów na ogromne dystanse oraz do
najbardziej odległych zakątków świata”. Podkreślał korzyści płynące ze współczesnego
komunikowania się za pomocą nowych mediów. „Z tej nowej kultury komunikacji wypływa
szereg korzyści: rodziny mogą utrzymywać kontakt, nawet jeśli są oddzielone ogromnym
dystansem, studenci i naukowcy mają łatwiejszy i bezpośredni dostęp do dokumentów, do
źródeł i wynalazków naukowych i mogą dzięki temu pracować zespołowo w różnych
miejscach. Ponadto intreaktywna natura nowych mediów sprzyja bardziej dynamicznym
formom nauczania i komunikacji przyczyniając się w ten sposób do postępu społecznego”31 –
mówił Benedykt XVI.
Papież stawiał także pytania wynikające ze sposobów nowej komunikacji. „Nowe
technologie pozwalają ludziom na spotykanie się ponad granicami przestrzeni i własnych
28

Orędzie na XXXVI Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Watykan, 24 stycznia 2002 rok.
Tamże.
30
Tamże.
31
Orędzie na 44 Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Watykan, 24 stycznia 2010 rok.
29
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kultur, dając w ten sposób początek całemu światu nowych potencjalnych przyjaźni. Jest to
ogromna szansa, ale wiąże się również z większą uwagą i świadomością w odniesieniu do
możliwych zagrożeń. Kto jest moim „bliźnim" tym nowym świecie? Czy istnieje zagrożenie
mniejszej obecności dla tych, których spotykamy w naszym zwykłym codziennym życiu?
Czy istnieje ryzyko większego rozproszenia, ponieważ nasza uwaga jest podzielona i
pochłonięta „innym" światem niż ten, w którym żyjemy? Czy mamy czas, aby krytycznie
myśleć o naszych wyborach i umacniać relacje międzyludzkie, aby były naprawdę głębokie i
trwałe? Ważne jest, aby zawsze pamiętać, że kontakt wirtualny nie może i nie powinien
zastępować bezpośredniego kontaktu z ludźmi na wszystkich poziomach naszego życia”32.
Benedykt

XVI

swe

ostatnie

orędzie

w

2013

roku

poświęcił

sieciom

społecznościowym, dostrzegając ich znaczenie dla współczesnej komunikacji szczególnie
wśród ludzi młodych. Zwracał również uwagę na wartości, jakimi powinny się kierować i
wyzwania, jakim powinny sprostać. „Wymiana informacji może stać się prawdziwą
komunikacją, kontakty mogą dojrzewać do przyjaźni, połączenia mogą ułatwić tworzenie
wspólnoty. O ile powołaniem sieci jest realizacja tych wielkich możliwości, to osoby w niej
uczestniczące muszą starać się być autentyczne, ponieważ w przestrzeniach tych nie tylko
dzielimy się poglądami i informacjami, ale w ostateczności przekazujemy samych siebie”33.
Podsumowanie
Papieże: Jan Paweł II i Benedykt XVI nie negują mediów, dostrzegają ich rolę, ale
zachęcają dziennikarzy do rozsądnego tworzenia ich, a rodziców i wychowawców do uczenia
mądrego korzystania z nich. Nieustannie wskazują na konieczność odwoływania się do
wartości i etyki, ponieważ na nich muszą opierać się nowe formy komunikowania się między
ludźmi.
W nauczaniu papieskim, podobnie, jak we wspomnianych kodeksach etycznych
znajdziemy odniesienie do potrzeby wypełniania misji przez dziennikarzy w duchu służby
drugiemu człowiekowi oraz poszanowaniu prawa do informacji oraz poglądów innych. Papież
Jan Paweł II ludziom mediów stawia konkretne wymagania, przypomina o obowiązkach na
nich

spoczywających.

Podkreśla

znaczenie

prawdy

w

odpowiedzialność za kształtowanie opinii publicznej oraz

przekazywaniu

informacji,

kompetencje moralne osób

wykonujących ten zawód, ponieważ szczególnie w tej profesji silne są pokusy manipulowania
32
33

Orędzie na 45 Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Watykan, 24 stycznia 2011 rok.
Orędzie na 47 Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Watykan, 24 stycznia 2013 rok.
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innymi. Zdaje sobie sprawę z uwarunkowań technicznych mediów. Nie lekceważy nowych
mediów, a szczególnie Internetu.
Papieże przypominają, że dziennikarstwo i media muszą odnosić się do wartości.
Dlatego stawiają wymagania i przypominają o powinnościach i odpowiedzialności za
odbiorców, jaka spoczywa na mediach. Papieże dostrzegają ogromną rolę jaką media pełnią
we współczesnym świecie i dlatego muszą one swe działania opierać na etyce. W
kształtowaniu opinii publicznej, dążeniu do prawdy muszą mieć na uwadze, że służą
drugiemu człowiekowi. Aspekt służby w kontekście mediów często pojawia się w
wypowiedziach Jana Pawła II.
Jan Paweł II zachęcał do krytycznego odbioru mediów i do starannego
selekcjonowania tego, co chce się czytać, słuchać i oglądać. Tego typu uwagi kierował
głównie do rodziców i wychowawców, którzy w procesie kształcenia młodego człowieka nie
powinni pomijać mediów, tylko rozsądnie z nich korzystać.
Jan Paweł II i Benedykt XVI wypowiadali się również na temat funkcjonowania tzw.
nowych mediów i Internetu. Dostrzegając ich znaczenie w przekazywaniu informacji i
komunikacji międzyludzkiej podkreślali, że muszą się one także odnosić do wartości
etycznych, bez których staną się one narzędziem szkodzenia, a nie służenia człowiekowi.
Dziennikarze, którzy chcą kierować się w swojej pracy jasnymi drogowskazami mają
skąd czerpać wskazówki do etycznego postępowania. Pytanie tylko, czy chcą i czy
współczesne redakcje tak formują swoich pracowników, aby swą pracę wykonywali z
poczuciem misji oraz troski i odpowiedzialności za odbiorców?
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