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Rola polskich mediów
w procesie domestykacji konßiktu
rosyjsko-ukraiñskiego…
Analiza nagïoĂnienia medialnego kryzysu
na Ukrainie przez „Fakt”, „GazetÚ
WyborczÈ” oraz „WiadomoĂci” TVP
Róĝa Smolak
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onßikt rosyjsko-ukraiĔski, który rozpocząá
siĊ w lutym 2014 roku, jest jednym z najpowaĪniejszych kryzysów militarno-politycznych w regionie Europy ĝrodkowej i Wschodniej od czasów zakoĔczenia II wojny Ğwiatowej. W związku z tym zdarzenia na Ukrainie,
zwáaszcza w początkowej fazie dziaáaĔ militarnych, przykuwaáy zainteresowanie mediów
z caáego Ğwiata. SpecyÞkĊ konßiktu stanowi
jego hybrydowoĞü1 i nieregularnoĞü. Powoduje
to, Īe sposób nagáoĞnienia medialnego kryzysu
na Ukrainie jest dla dziennikarzy wyzwaniem.
Dziaáania stron sporu, szczególnie w wymiarze
polityki informacyjnej, wymagają od pracowników mediów duĪej starannoĞci w kontekĞcie
weryÞkacji i dostĊpu do Ĩródeá informacji2.
Z drugiej strony, wydaje siĊ, Īe zainteresowa-

nie mediów tematyką konßiktów zbrojnych
maleje. W związku z tym strategia domestykacji przyjĊta przez redakcje moĪe zwiĊkszaü
zarówno stopieĔ zaciekawienia odbiorców
daną kwestią, jak i zaangaĪowania w problematykĊ.
Zainteresowanie mediów kryzysem ukraiĔskim
byáo szczególnie zauwaĪalne w przypadku paĔstw
sąsiadujących z obszarami stron konßiktu3. Warto
zaznaczyü, Īe dziaáania rozgrywane na wschodzie
Ukrainy mają istotne znaczenie dla Polski. Wynika
to z kilku przyczyn. Po pierwsze, kryzys ukraiĔski
stanowi bezpoĞrednie zagroĪenie dla bezpieczeĔstwa kraju w wymiarze terytorialnym i ekonomicznym4. Wydaje siĊ, Īe moĪe byü on postrzegany
przez wáadzĊ i obywateli jako konßikt o charakterze regionalnym („nasza wojna”), a nie wyáącz-

à. Skoneczny, Wojna hybrydowa – wyzwanie przyszáoĞci? Wybrane zagadnienia, „Przegląd BezpieczeĔstwa
WewnĊtrznego – wydanie specjalne” 2015, nr X, s. 44–46.
2
J. Darczewska, Anatomia rosyjskiej wojny informacyjnej. Operacja krymska – studium przypadku, „Punkt
Widzenia” 2014, nr 42.
3
Projekt badawczy “Ukraine 2014 – media war and the war in media”, Sztokholm 2016 (w druku).
4
Strategia BbezpieczeĔstwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej, 2014, https://www.bbn.gov.pl/ftp/SBN%20
RP.pdf [dostĊp: 21.06.2016].
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nie miĊdzypaĔstwowym czy wewnĊtrznym („ich
wojna”). Po drugie, relacje Polski z Rosją i Ukrainą są doĞü niejednoznaczne, co wynika z okreĞlonych doĞwiadczeĔ historycznych. Wywaráy one
ogromny wpáyw na wyksztaácenie siĊ stereotypów
i uprzedzeĔ narodowych, a wiĊc elementów nacechowanych zazwyczaj negatywnie5. Mają one
istotne znaczenie w przypadku stosunków Polski ze stronami konßiktu. Wymienione postawy
odgrywają waĪną rolĊ w procesie percepcji Rosji
i Ukrainy przez polskie spoáeczeĔstwo. Media,
bĊdąc czĊĞcią okreĞlonej zbiorowoĞci, mogą postrzegaü pewne zdarzenia zgodnie z perspektywą narodową6, w tym – zgodnie ze stereotypami
i uprzedzeniami narodowymi. To z kolei moĪe
ksztaátowaü przekaz medialny i wpáywaü na jego
stronniczoĞü.
Analiza i porównanie sposobu nagáoĞnienia
medialnego konßiktu rosyjsko-ukraiĔskiego
przez polskie, szwedzkie, rosyjskie i ukraiĔskie
media tradycyjne to gáówny cel miĊdzynarodowego projektu badawczego “Ukraine 2014 –
media war and the war in media”7. Zdecydowano o przeprowadzeniu badaĔ w tych paĔstwach
ze wzglĊdu na róĪnice wynikające z charakteru
systemu politycznego i medialnego oraz poziomu zaangaĪowania spoáeczeĔstwa w spór.
Warto zaznaczyü, Īe Rosja i Ukraina są bezpoĞrednimi stronami konßiktu, a Szwecja i Polska
mają z Federacją Rosyjską niejednoznaczne
stosunki polityczne i historyczne. W trakcie
trwania projektu zwrócono szczególną uwagĊ
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na cztery studia przypadku: katastrofĊ samolotu
MH17, obecnoĞü rosyjskich wojsk na Ukrainie
w sierpniu 2014 roku, rosyjski konwój humanitarny i protokóá miĔski8.
W niniejszym artykule zostanie zaprezentowany fragment otrzymanych analiz, które
wykonywano w ramach projektu od stycznia
do czerwca 2015 roku. Zgromadzone materiaáy zbadano za pomocą analizy zawartoĞci.
Przeprowadzono takĪe wywiady pogáĊbione
z autorami informacji z wybranych organizacji
medialnych. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na elementy związane z domestykacją
kryzysu ukraiĔskiego, rozumianą jako ukazywanie przez media odlegáych terytorialnie zdarzeĔ istotnych dla krajowego odbiorcy przez
nawiązanie do podobieĔstw miĊdzy audytorium
a krajem lub spoáeczeĔstwem prezentowanym
w materiale9. WaĪne jest przyjrzenie siĊ sposobowi doboru i prezentacji publikowanych treĞci,
zwáaszcza w kontekĞcie wykazania ich waĪnoĞci
dla odbiorców, co jest jednym z podstawowych
zaáoĪeĔ udomowienia. Istotne wydaje siĊ teĪ
sprawdzenie, jak przedstawiano aktorów biorących udziaá w sporze. W szczególnoĞci, jaki
kontekst – pozytywny czy negatywny – nadano
ich dziaáaniom. DziĊki temu moĪna bĊdzie okreĞliü rolĊ czynników o charakterze historycznym
i kulturowym w procesie domestykacji konßiktu rosyjsko-ukraiĔskiego przez polski media.
Celem artykuáu jest uzyskanie odpowiedzi
na postawioną hipotezĊ badawczą:

Zob. E.S. Bogardus, Stereotypes versus sociotypes, „Sociology and Social Research” 1950, nr 34.
Zob. J. Nossek, Our news and their news. The role of national identity in the coverage of foreign news,
„Journalism”, Vol. 5 (2004), nr 3.
7
Projekt zostaá zorganizowany przez Wydziaá Dziennikarstwa na Uniwersytecie Sodertorn w Sztokholmie.
SÞnansowano go z funduszy Szwedzkiej Agencji ds. Cywilnych Sytuacji Kryzysowych. Koordynatorem projektu
i kierownikiem szwedzkiej grupy badawczej byá Gunnar Nygren z Uniwersytetu Sodertorn. Funkcje kierowników
pozostaáych zespoáów peánili: Michaá Gáowacki z Uniwersytetu Warszawskiego, Ilya Kirya z WyĪszej Szkoáy
Ekonomii w Moskwie oraz Daria Taradai i Dariya Orlova z MohylaĔskiej Szkoáy Dziennikarskiej w Kijowie.
8
Porozumienie o zawieszeniu broni, podpisane 5 wrzeĞnia 2014 roku przez wáadze Ukrainy i republik – Donieckiej i àugaĔskiej.
9
G.G. Rodriguez, The domestication of terrorism: 9/11 and the war in Iraq in newspapers from Montreal,
Canada, „Global Media Journal Mexico”, Vol. 12 (2015), nr 23, s. 53.
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Hipoteza: Zdarzenia na Ukrainie prezentowano z perspektywy ukazującej negatywne
konsekwencje konßiktu dla Polski w wymiarze
ekonomicznym i polityczno-militarnym.
W weryÞkacji lub sfalsyÞkowaniu hipotezy
pomogą nastĊpujące pytania badawcze:
Pytanie badawcze1. W jakim stopniu polskie
media stosowaáy strategiĊ domestykacji, nagáaĞniając konßikt rosyjsko-ukraiĔski?
Pytanie badawcze 2. Za pomocą jakich czynników wybrane organizacje medialne staraáy siĊ
wyjaĞniü polskim odbiorcom kryzys ukraiĔski?
Pytanie badawcze 3. W jakim stopniu domestykacja konßiktu rosyjsko-ukraiĔskiego przez
polskie media mogáa wpáynąü na zmniejszenie
obiektywizmu prezentowanych informacji?

Strategia domestykacji
w nagáoĞnieniu medialnym
StrategiĊ udomowienia w naukach o mediach
moĪna rozumieü w sposób wielopáaszczyznowy. Z jednej strony jest to pojĊcie związane
z adaptacją przez uĪytkowników nowych technologii10. Zakáada siĊ, Īe konsument stara siĊ
wdroĪyü obce narzĊdzia i rozwiązania w ramy
codziennego Īycia. Jest to zmiana o charakterze symbolicznym, poniewaĪ przyjmuje siĊ,
Īe wybrane technologie staną siĊ czĊĞcią danej
spoáecznoĞci11, bĊdąc wykorzystywane przez jej
czáonków kaĪdego dnia. Zaczynają byü one bo-
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wiem postrzegane jako wyjątkowo uĪyteczne.
Drugie rozumienie terminu odnosi siĊ do sposobu odbioru okreĞlonych, zazwyczaj zagranicznych informacji przez obywateli danego paĔstwa12. WiadomoĞci są implementowane przez
media narodowe i prezentowane audytorium
w takiej formie, Īe zaczyna je ono interpretowaü podobnie, jak informacje z kraju. Odbiorca
decyduje siĊ poĞwiĊciü czas na przyswojenie
danych treĞci, co jednoczeĞnie przekáada siĊ na
poziom zainteresowania problemem.
Jednym z zasadniczych czynników decydującym o stopniu udomowienia wybranych
historii przez media narodowe jest charakter
powiązaĔ miĊdzy paĔstwem dokonującym domestykacji danej kwestii a krajem, w którym
rozgrywa siĊ zdarzenie. Istotne znaczenie ma
tutaj dystans ideologiczny i kulturowy13. PodobieĔstwo w tym obszarze warunkuje waĪnoĞü
prezentowanych historii dla odbiorców, którzy
czują wiĊĨ z opisywaną sytuacją i przedstawionymi w niej podmiotami. Audytorium potraÞ
zrozumieü kontekst nagáaĞnianych zdarzeĔ, co
umoĪliwia zastosowanie okreĞlonych narzĊdzi,
takich jak odniesienia do zdarzeĔ historycznych14. Byáo to zauwaĪalne w polskim nagáoĞnieniu konßiktu w duĪo wiĊkszym stopniu niĪ
szwedzkim15, poniewaĪ bliskoĞü16 kulturowa
i ideologiczna miĊdzy Polską, Rosją i Ukrainą
jest na tyle duĪa, Īe wpáywa na skutecznoĞü

T. Berker et al., Domestication of media and technology, Maidenhead 2005, s. 1–2.
TamĪe, s. 2.
12
Zob. L. Clausen, Localizing the global: ‘Domestication’ processes in international news production,
“Media, Culture & Society”, Vol. 26 (2014), nr 1; U. Olausson, The diversiÞed nature of ‘domesticated’ news
discourse, ,,Journalism Studies”, Vol. 15 (2014), nr 6; S. Joye, Domesticating distant suffering: How can news
media discursively invite the audience to care?, ,,The International Communication Gazette”, Vol. 77 (2015),
nr 7.
13
M. Gurevitch, M.R. Levy, I. Roeh, The global newsroom: Convergences and diversities in the globalization
of television news [w:] Communication and citizenship, ed. P. Dahlgren, C. Sparks, Londyn 1991, s. 195–216.
14
Zob. M. Gurevitch et al., Global newsroom, local audiences. A study of the Eurovision news exchange, New
Barnet 1995.
15
Niewielkie udomowienie materiaáów, gáównie za pomocą odniesieĔ historycznych.
16
Zob. M. ChyliĔski, S. Russ-Mohl, Dziennikarstwo, Warszawa, 2008, s. 126–127.
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strategii domestykacji. Co ciekawe, udomowienie sporu w przypadku Rosji i Ukrainy nie byáo
szczególnie widoczne ze wzglĊdu na bezpoĞrednie uczestnictwo tych paĔstw w konßikcie. StopieĔ zaangaĪowania obu spoáeczeĔstw w spór
nie wymagaá jego dodatkowej domestykacji, tak
jak to miaáo miejsce w Polsce.
Lee wskazuje, Īe domestykacja jest jedną
z konsekwencji globalizacji i jej ograniczeĔ17.
Media są zmuszane do stosowania okreĞlonych mechanizmów w celu zaznajomienia audytorium z táem prezentowanych sytuacji18.
Uwaga zostaje zwrócona zwáaszcza na stopieĔ
powiązaĔ ekonomicznych, politycznych czy
kulturowych odnoszących siĊ do sytuacji danej spoáecznoĞciz informacjami zawartymi
w przekazie medialnym. Na tej podstawie moĪliwe jest przeprowadzenie procesów kodowania
i dekodowania treĞci i znaczeĔ, co jest jednym
z gáównych zaáoĪeĔ domestykacji19. Informacje
są ksztaátowane i dostosowywane do wymagaĔ
okreĞlonego audytorium bĊdącego w stanie
zrozumieü sens kontekstów czy pojĊü uĪytych
w nagáoĞnieniu.
Jednym z zagroĪeĔ stosowania strategii domestykacji przez media jest moĪliwoĞü zatarcia
rzeczywistego znaczenia i przyczyn wystąpienia prezentowanych zdarzeĔ. Wynika to z faktu,
Īe sposób konstrukcji przekazów jest ukierunkowany na wskazanie wiĊzi miĊdzy odbiorcami
a opisywaną kwestią. Warto zaznaczyü, Īe tego
typu powiązania nie zawsze są nacechowane
pozytywnie. Sposób selekcji i ukazywania danych treĞci, w tym uĪycie wybranych znaczeĔ

17

i kontekstów, a takĪe prezentowania konkretnych podmiotów, mogą wpáywaü na zmniejszenie poziomu obiektywizmu materiaáów20. Jest
to waĪne, poniewaĪ zastosowanie przez media
strategii domestykacji jest ukierunkowane na
wywarcie okreĞlonego wpáywu na audytorium.
Gáównie – na zwiĊkszenie zainteresowania odbiorców prezentowaną kwestią oraz poczucia
przywiązania do niej. Wydaje siĊ zatem, Īe proces udomowienia przez media okreĞlonych zdarzeĔ ma istotne znaczenie w przypadku ksztaátowania nagáoĞnienia medialnego.
Sprawdzając, czy badane w ramach projektu
materiaáy byáy tworzone w oparciu o strategiĊ
domestykacji, zwracano uwagĊ na obecnoĞü
takich elementów jak relacje historyczne i kulturowe21, kwestie ekonomiczne22 czy bezpieczeĔstwo polityczno-militarne23. DziĊki temu
moĪliwe byáo okreĞlenie stopnia udomowienia
nagáoĞnienia sporu rosyjsko-ukraiĔskiego przez
polskie organizacje medialne.

Metodologia
Chcąc uzyskaü obraz nagáoĞnienia medialnego
konßiktu rosyjsko-ukraiĔskiego w czterech krajach, tzn. w Polsce, Szwecji, Rosji i Ukrainie,
zdecydowano siĊ na poáączenie metody iloĞciowej (metoda podstawowa) i jakoĞciowej (metoda dopeániająca). Materiaáy poddano analizie zawartoĞci, a otrzymane wyniki uzupeániono wywiadami pogáĊbionymi z dziennikarzami. Udziaá
w projekcie naukowców z czterech paĔstw róĪnych pod wzglĊdem systemu medialnego i politycznego umoĪliwiá takĪe przeprowadzenie ana-

Y.A.L. Lee, Between global and local: The glocalization of online news coverage on the transregional crisis
of SARS, ,,Asian Journal of Communication”, Vol. 15 (2005), nr 3, s. 255–273.
18
D. Taradai, How news domestication may blur conßict: Coverage of the 2008 South Ossetia War in Ukraine,
,,Central European Journal of Communication”, Vol. 1 (2014), nr 12, s. 68.
19
TamĪe, s. 68.
20
J. Rodgers, Reporting conßict, New York 2012, s. 107–108.
21
W szczególnoĞci nawiązanie do prowadzonych wojen i okresu komunizmu.
22
Sankcje ekonomiczne nakáadane przez RosjĊ na PolskĊ i ich wpáyw na gospodarkĊ kraju.
23
ZagroĪenie dziaáaniami ze strony Rosji, w tym przenikniĊcie konßiktu w granice Polski.
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Wykres 1. NagáoĞnienie medialne konßiktu rosyjsko-ukraiĔskiego przez polskie media (liczba artykuáów), NF = 82, NGW = 164, NW = 106
ħródáo: projekt badawczy “Ukraine 2014 – media war and the war in media”

lizy porównawczej badanych mediów. Pozwoliáo to na zestawienie otrzymanych wyników
i wskazanie na rozbieĪnoĞci widoczne w nagáoĞnieniu przeprowadzonym przez media
z paĔstw uznawanych za strony konßiktu,
a takĪe otrzymanie odpowiedzi na cztery pytania stanowiące podstawĊ projektu. 1) Jakiego
rodzaju ramy zostaáy uĪyte do opisu konßiktu
i kluczowych zdarzeĔ? 2) Jakie wzorce są widoczne w procesie wykorzystywania Ĩródeá informacji w róĪnych krajach?24 3) Czy dziaáania
o charakterze dezinformacyjnym oraz faászywe informacje zostaáy przedstawione w materiaáach? 4) W jaki sposób moĪna okreĞliü rolĊ
dziennikarzy, którzy nagáaĞniali analizowany
konßikt?25
Na pierwszym etapie badaĔ, to jest od paĨdziernika 2014 roku do stycznia 2015 roku,
okreĞlono liczbĊ i rodzaj mediów, które poddano analizie. Wybrano okres badawczy i przed-

stawiono sposób selekcji materiaáów. Zdecydowano, Īe do analizy zostaną zakwaliÞkowane
trzy rodzaj mediów: najpopularniejszy tabloid,
najpopularniejszy dziennik opinii oraz wieczorny program informacyjny z najwiĊkszą oglądalnoĞcią. W przypadku Polski zdecydowano
siĊ na wybór nastĊpujących mediów: „Fakt”
(tabloid), ,,Gazeta Wyborcza” (dziennik opinii)
oraz ,,WiadomoĞci” TVP (wieczorny program
informacyjny).
ZawartoĞü mediów przeanalizowano w okresie od 30 czerwca do 7 wrzeĞnia 2014 roku
(wykres 1.). Okres badawczy podzielono na
dziewiĊü mniejszych cykli, dziĊki czemu moĪliwe byáo zaobserwowanie, kiedy pojawiaáo siĊ
najwiĊcej informacji na temat konßiktu. To znaczy, które zdarzenie cieszyáo siĊ najwiĊkszym
zainteresowaniem ze strony analizowanych
mediów, i dlaczego? Od czerwca do wrzeĞnia
2014 roku w analizowanych mediach w Polsce

Chciano uzyskaü informacje dotyczące typu Ĩródeá przedstawionych w materiale, a takĪe powodów ich
uĪycia.
25
RozróĪnienie miĊdzy dziennikarstwem zaangaĪowanym (strony konßiktu) i niezaangaĪowanym (neutralnym).
24
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opublikowano 352 materiaáy na temat konßiktu
rosyjsko-ukraiĔskiego (wykres 1.). NajwiĊcej,
bo aĪ 164 artykuáy ukazaáy siĊ w „Gazecie Wyborczej”, a o ponad poáowĊ mniej (82 artykuáy)
w „Fakcie” (wykres 1.). Warto odnotowaü, Īe
zdjĊcia oraz tekst analizowano áącznie, jako jeden element. Wyboru materiaáów dokonywano
na podstawie ich umiejscowienia w strukturze
medium oraz gatunku26. Zdecydowano o zbadaniu pierwszych piĊciu informacji (rozpoczynając od pierwszej strony gazety, a w przypadku
treĞci telewizyjnych – pierwszych piĊciu materiaáów wideo), które pojawiaáy siĊ w wybranym medium. DziĊki temu ograniczono liczbĊ
materiaáów do analizy. Ustalono teĪ, Īe kaĪda informacja lub grupa informacji dotycząca tego samego wydarzenia bĊdzie kodowana
jako jeden materiaá. Publikacje przeanalizowano na podstawie klucza kodowego podzielonego na siedem kategorii27 i skáadającego siĊ
z trzydziestu siedmiu pytaĔ. Klucz do analizy
zawartoĞci wypracowano w ramach miĊdzynarodowego zespoáu, co rodzi prawdopodobieĔstwo róĪnic interpretacyjnych w odmiennych
systemach medialnych. W przypadku niektórych
zagadnieĔ istniaáa moĪliwoĞü zakodowania wiĊcej niĪ jednej odpowiedzi. DziĊki temu moĪliwe
byáo wskazanie czĊstotliwoĞci wystĊpowania
okreĞlonych stwierdzeĔ czy Ĩródeá informacji.

26

W drugim etapie badaĔ starano siĊ skonfrontowaü wyniki otrzymane na podstawie
przeprowadzonej analizy zawartoĞci z opinią
dziennikarzy z wyselekcjonowanych mediów,
którzy zajmowali siĊ nagáoĞnieniem konßiktu
rosyjsko-ukraiĔskiego. Zdecydowano, Īe zostanie przeprowadzonych szeĞü wywiadów pogáĊbionych – po dwa wywiady z dziennikarzami
z kaĪdego medium28. Autorów informacji pytano
o doĞwiadczenie zawodowe, dylematy etyczne,
bezpieczeĔstwo zawodowe, poczucie autonomii
zawodowej29, krytykĊ Ĩródeá informacji i rolĊ,
jaką powinien peániü dziennikarz w trakcie pracy nad nagáoĞnieniem medialnym konßiktów
zbrojnych. Zdecydowano siĊ na zadanie wymienionych pytaĔ, poniewaĪ analizie poddano
media z czterech róĪnych paĔstw, w tym z Rosji
i Ukrainy, czyli krajów uznawanych za strony
konßiktu. Konieczne wydawaáo siĊ sprawdzenie, jak wskazane czynniki mogą wpáywaü na
formĊ ukazywania informacji na temat kryzysu
ukraiĔskiego.

Wyniki badaĔ
Sposób doboru i prezentacji materiaáu
Zastosowanie strategii udomowienia konßiktu rosyjsko-ukraiĔskiego przez polskie media
byáo zauwaĪalne zwáaszcza na poziomie prezentowanych kwestii (tabela 1.). CzĊstotli-

Badano wzmianki, reportaĪe, analizy, wywiady i kolumny.
1) Ogólne informacje – nazwa medium, tytuá materiaáu, jego umiejscowienie; 2) ZawartoĞü – temat materiaáu i wystĊpujący w nim aktorzy, widoczna perspektywa; 3) ħródáa informacji– rodzaje i ich krytyka; 4) Katastrofa
samolotu MH17 – materiaáy dotyczące katastrofy, w tym wskazanie podmiotów odpowiedzialnych za zdarzenie;
5) Rosyjskie oddziaáy wojskowe – sposób opisu rosyjskiej pomocy wojskowej; 6) Uramowienie – sposób przedstawienia przyczyn konßiktu, kontekst widoczny w nagáoĞnieniu; 7) JĊzyk – sáowa uĪyte do opisu stron konßiktu.
28
Lista dziennikarzy, z którymi przeprowadzono wywiady:
R1: mĊĪczyzna, wiek 35–55 lat, ,,Gazeta Wyborcza”.
R2: mĊĪczyzna, wiek 35–50 lat, ,,Gazeta Wyborcza”.
R3: mĊĪczyzna, wiek poniĪej 35 lat, ,,Fakt”, obecnie zatrudniony w ,,Super Expressie”.
R4: mĊĪczyzna, wiek poniĪej 35 lat, ,,Fakt”.
R5: kobieta, wiek 35–50 lat, ,,WiadomoĞci” TVP.
R6: mĊĪczyzna, wiek 35–50 lat, ,,WiadomoĞci” TVP i ,,TVP Info”.
Wywiady zrealizowano w kwietniu 2015 roku.
29
Pytano dziennikarzy o ewentualny nacisk odczuwany ze strony wáaĞcicieli, redaktora naczelnego czy aktorów politycznych, a takĪe presjĊ ze strony odbiorców i spoáeczeĔstwa.
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Fot. 1. „Gazeta Wyborcza” 2014, nr 178 (4.08)
woĞü ukazywania danych problemów, a takĪe
wzmocnienie siáy przekazu za pomocą wybranych mechanizmów uramowienia mogą
wpáywaü na waĪnoĞü materiaáu dla audytorium
oraz nadawaü informacji okreĞlony sposób interpretacji. Wydaje siĊ to szczególnie istotne,
bo na tej podstawie ksztaátowany jest równieĪ
wizerunek aktorów przedstawionych w materiale. Są im nadawane okreĞlone atrybuty –
pozytywne lub negatywne. W przypadku konßiktu rosyjsko-ukraiĔskiego ma to wyjątkowy
wymiar, ze wzglĊdu na charakter relacji Polski
z Rosją i Ukrainą uksztaátowanych przez pryzmat zdarzeĔ historycznych oraz politycznych,
które wydają siĊ ciągle obecne w ĞwiadomoĞci
spoáecznej. NaleĪy oczekiwaü, Īe sposób doboru tematów i powiązanie ich z Rosją i Ukrainą mogą ksztaátowaü percepcjĊ tych paĔstw
przez odbiorców wiadomoĞci, zwáaszcza jeĪeli
opisywane problemy dotyczą czytelników bezpoĞrednio.

35

Fot. 2. „Fakt” 2014, nr 170 (24.07)
Jednym z najczĊĞciej prezentowanych tematów byáa katastrofa malezyjskiego samolotu
pasaĪerskiego MH17 (tabela 1.). ChociaĪ zestrzelenie samolotu na terytorium okupowanym
przez prorosyjskich separatystów nie miaáo rzeczywistego wpáywu na bezpieczeĔstwo Polski,
to 17% wszystkich poruszanych kwestii dotyczyáo tego zdarzenia (tabela 1.). Co ciekawe,
czĊĞü dziennikarzy porównywaáa tĊ katastrofĊ
do katastrofy smoleĔskiej. Materiaáy na ten temat pojawiaáy siĊ najczĊĞciej na áamach „Gazety Wyborczej”. DziĊki zestawieniu obu wypadków starano siĊ podkreĞliü ich podobieĔstwo
oraz waĪnoĞü dla polskiego czytelnika, co mogáo wpáywaü na zwiĊkszenie zainteresowania
konßiktem, a tym samym na jego udomowienie
(fot. 1.). W publikacjach powoáywano siĊ na
wypowiedzi ekspertów oraz wybranych polityków. Warto podkreĞliü, Īe wiĊkszoĞü artykuáów
miaáa charakter krytyczny. Autor publikacji zatytuáowanej Co áączy Boeinga i SmoleĔsk staraá

RóĪa Smolak

36
Tabela 1. Tematy nagáoĞnienia (w procentach)
„Fakt”

„Gazeta
Wyborcza”

„WiadomoĞci”
TVP

CaáoĞü

Polityka miĊdzynarodowa
i sankcje

10

24

22

20

Konsekwencje narodowe

0

1

0

0

Akcje związane z uĪyciem broni
w streÞe konßiktu

9

6

7

7

Konsekwencje dla ludnoĞci cywilnej
w rejonie walk

5

1

2

2

13

4

5

7

2

7

4

5

11

7

5

7

Wsparcie wojskowe/militarne
dla Ukrainy

5

2

3

3

Wsparcie dla jednej strony
i cywili

1

7

2

4

Konsekwencje konßiktu – sankcje
i ekonomia

1

4

12

6

Inne konsekwencje konßiktu

6

12

9

10

Negocjacje pomiĊdzy Ukrainą, Rosją
a separatystami

1

2

4

2

Historie o armii ukraiĔskiej
(niemilitarne)

0

1

0

1

Historie o separatystach
(niemilitarne)

1

1

0

1

25

15

14

17

Rosyjski konwój humanitarny

5

2

10

5

Inne

5

4

1

3

Prorosyjscy rebelianci i ich akcje
ZaangaĪowanie Rosji (ogólne)
ZaangaĪowanie wojskowe Rosji

MH17

NF = 82, NGW = 164, NW = 106
ħródáo: projekt badawczy ”Ukraine 2014 – media war and the war in media”

siĊ wykazaü, Īe dyskurs prezentowany przez
polityków prawicowych, to znaczy, Īe winĊ za
obie katastrofy ponosi strona rosyjska, nie znajduje potwierdzenia w przypadku upadku samolotu w SmoleĔsku. Podobną opiniĊ wyraĪono
w artykule Donbas to nie SmoleĔsk. Ekspert,
z którym przeprowadzono wywiad, stwierdziá,
Īe jedyną cechą wspólną obu katastrof jest
Ğmierü pasaĪerów, a poglądy Ğrodowisk prawicowych na ten temat są niesprawiedliwe. Pomimo takiej oceny zdarzenia przez dziennikarzy
proces domestykacji katastrofy MH17 przez

media byá zauwaĪalny, czego przejawem są analizy porównawcze obu wypadków i podkreĞlenie w nich roli Rosji. Na tej podstawie chciano
zwiĊkszyü zainteresowanie czytelnika kryzysem
ukraiĔskim, zwáaszcza Īe jest on rozgrywany
w niewielkiej odlegáoĞci od Polski.
Próba udomowienia katastrofy MH17
przez media odbywaáa siĊ równieĪ na podstawie wskazania, Īe jedna z oÞar miaáa polskie
pochodzenie (fot. 2.). NarodowoĞü dziewczyny stanowiąca narzĊdzie domestykacji zostaáa
podkreĞlona za pomocą tytuáów artykuáów po-
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ĞwiĊconych tej kwestii30. Dziennikarze chcieli
pokazaü odbiorcom, Īe istnieje bezpoĞredni
związek miĊdzy katastrofą MH17 a katastrofą
w SmoleĔsku. Ze wzglĊdu na specyÞkĊ medium, w którym przedstawiono informacje,
duĪy nacisk poáoĪono na emocjonalnoĞü oraz
sensacyjnoĞü przekazów (fot. 2.). Dziennikarze
„Faktu” stworzyli seriĊ artykuáów, w których
opublikowano rozmowy z rodzicami pokrzywdzonej oraz historiĊ jej Īycia. Prezentowano
takĪe fotograÞe oÞary, co stanowiáo wzmocnienie przekazu i mogáo wpáynąü na sposób
postrzegania zdarzenia przez czytelników jako
wyjątkowo waĪnego.
Kolejnym przykáadem zastosowania strategii domestykacji jest wskazanie wpáywu konßiktu rosyjsko-ukraiĔskiego na sytuacjĊ ekonomiczną Polski (tabela 1.). W wyniku udzielenia
przez polskich polityków poparcia dla dziaáaĔ
rządu ukraiĔskiego i jednoczesnego potĊpienia
dziaáaĔ Rosji, Kreml zdecydowaá o naáoĪeniu
sankcji gospodarczych na nasze produkty rolne
(6%) (tabela 1.) (fot. 3.). Zwrócenie uwagi na
negatywny wpáyw sporu na ekonomiĊ Polski
jest przykáadem udomowienia konßiktu (fot. 3.).
DziĊki temu zabiegowi media staraáy siĊ
uzmysáowiü czytelnikowi, Īe kryzys ukraiĔski ma rzeczywisty wpáyw na funkcjonowanie
paĔstwa, zwáaszcza Īe bezpieczeĔstwo ekonomiczne jest jednym z wymiarów bezpieczeĔstwa narodowego. Chciano teĪ pokazaü, Īe
mimo braku bezpoĞredniego zaangaĪowania
Polski w konßikt ma on przeáoĪenie na sytuacjĊ spoáeczeĔstwa. W związku z tym powinien stanowiü przedmiot zainteresowania ze
strony czytelników. Wynika to z faktu, Īe konsekwencje gospodarcze sporu rosyjsko-ukraiĔskiego sprawiają, Īe moĪe byü postrzegany
jako polski konßikt („nasza wojna”). Ciekawym zabiegiem stosowanym przez „Fakt” byá
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sposób przedstawienia Wáadimira Putina. Wizerunek Prezydenta Federacji Rosyjskiej stanowi negatywne wzmocnienie przekazu. Mogáo
to wpáywaü na ogólną percepcjĊ stron konßiktu
przez polskie spoáeczeĔstwo oraz wáadzĊ. Warto
zaznaczyü, Īe perspektywa widoczna w nagáoĞnieniu byáa zdecydowanie bardziej proukraiĔska niĪ prorosyjska (tabela 3.).

Fot. 3. „Fakt” 2014, nr 176 (31.07)
Zwrócenie uwagi na okreĞlone tematy, takie
jak konsekwencje ekonomiczne sporu czy katastrofa samolotu MH17, powodują, Īe konßikt
rosyjsko-ukraiĔski moĪe byü postrzegany przez
polskie spoáeczeĔstwo jako wyjątkowo waĪny.
Stanowi to takĪe potwierdzenie, Īe strategia
domestykacji bywa stosowana przez media juĪ
na etapie selekcji i prezentacji wybranych kwestii. Redakcje starają siĊ pokazaü odbiorcom,
Īe istnieje związek miĊdzy nimi a opisywanym
zdarzeniem („polscy rolnicy”). Tak jak miaáo
to miejsce w przypadku sankcji ekonomicznych naáoĪonych przez RosjĊ na PolskĊ. Sposób
opisu sytuacji oraz wzmocnienie przekazu za
pomocą fotograÞi i tytuáu, w tym nadanie negatywnych atrybutów Wáadimirowi Putinowi
(fot. 3.), sprawiają, Īe stereotypy i uprzedzenia
narodowe wzglĊdem Rosji mogą pogáĊbiaü proces domestykacji kryzysu ukraiĔskiego.

30
J. W., Wierzymy, Īe córka Īyje! Jedziemy jej szukaü na Ukrainie, ,,Fakt’’ 2014, nr 170, s. 2; M.P., Rodzice
Polki są juĪ na Ukrainie, ,,Fakt’’ 2014, nr 172, s. 3.
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Konßikt rosyjsko-ukraiĔski
a bezpieczeĔstwo Polski
Jedną z kwestii, która moĪe wpáywaü na udomowienie konßiktu przez media, jest bliskoĞü
terytorialna opisywanych zdarzeĔ lub charakter
powiązaĔ miĊdzy podmiotami biorącymi w nich
udziaá a paĔstwem, z którego wywodzi siĊ dana
organizacja medialna. Ze wzglĊdu na fakt, Īe
Polska znajduje siĊ w bezpoĞrednim sąsiedztwie Ukrainy, poczucie zagroĪenia moĪliwoĞcią
rozprzestrzenienia dziaáaĔ wojennych na jej obszar jest uzasadnione, co zresztą ujĊto w Strategii BezpieczeĔstwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej z 2014 roku31. „Tutaj mamy wojnĊ
u granic. Ukraina jest naszym sąsiadem i Rosja
jest naszym sąsiadem. Czyli rzecz nie dotyczy
sytuacji bezpoĞredniego zagroĪenia Polski,
ale dotyczy bezpoĞredniego zagroĪenia w skali militarnej32”. Udziaá w sporze Rosji, z którą
Polska toczyáa w przeszáoĞci wojny, oraz na
rzecz której utraciáa suwerennoĞü, powoduje,
Īe obawa przed przyszáymi dziaáaniami Kremla
wpáywa na antyrosyjskoĞü przekazu oraz warunkuje stopieĔ udomowienia konßiktu. Dziennikarze, z którymi przeprowadzono wywiady
pogáĊbione wskazali, Īe poziom zainteresowania mediów kryzysem ukraiĔskim byá w duĪej
mierze spowodowany tymi kwestiami. „Sprawa
zaangaĪowania Rosji i tych odwiecznych obaw
o to, co zrobią Rosjanie, czy nam w jakiĞ sposób nie zagroĪą powodowaáo, Īe ten konßikt byá
ciekawszy33”. Postrzeganie Rosji jako agresora
w konßikcie oraz strach przed jej dziaáaniami
znalazáo odzwierciedlenie w obrazie medialnym (tabela 2.). Dziennik „Fakt” opublikowaá
w badanym okresie seriĊ artykuáów, w których
pisano o tym, Īe Polska powinna podjąü przy-

31

gotowania do wojny na wschodzie Europy ze
wzglĊdu na moĪliwoĞü przeniesienia konßiktu
poza obszar Ukrainy (fot. 4.). W publikacji zatytuáowanej Polska szykuje siĊ do wojny34 dokonano porównania siáy oddziaáów rosyjskich
i polskich, a takĪe przedstawiono ewentualny
plan dziaáaĔ polskiej armii w przypadku ataku
ze strony Rosji.

Fot. 4. „Fakt” 2014, nr 18 (07.08)
Ponadto w materiale pod tytuáem Wojska
NATO są juĪ w Polsce35 przedstawiono rozmowĊ Pawáa WroĔskiego z ówczesnym Ministrem
Obrony Narodowej Tomaszem Siemoniakiem
na temat ewentualnej reakcji czáonków Sojuszu na dziaáania Rosji w stosunku do Polski.

W. Sobera, Strategia BezpieczeĔstwa Narodowego jako element polityki paĔstwa [w:] Rocznik Europeistyczny 1, red. K. Rogaczewska, Wrocáaw 2015, s. 187.
32
R1, mĊĪczyzna, wiek 35–55 lat, dziennikarz ,,Gazety Wyborczej”.
33
R3, mĊĪczyzna, wiek poniĪej 35 lat, dziennikarz ,,Faktu”, obecnie zatrudniony w ,,Super Expressie”.
34
M.R., ,,Fakt” 2014, nr 182, s. 3.
35
P.W., ,,Gazeta Wyborcza” 2014 , nr 201, s. 6.
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Wskazywano, Īe ze wzglĊdu na charakter
obecnoĞci rosyjskich wojsk na Ukrainie moĪliwoĞü powziĊcia okreĞlonych dziaáaĔ przez
NATO moĪe byü ograniczona. PodjĊcie rozmów na temat potencjalnej agresji rosyjskiej
i sposobów obrony przed nią oraz odniesienia do doĞwiadczeĔ historycznych powodują, Īe czytelnicy mogą czuü obawy związane
z moĪliwoĞcią wystąpienia konßiktu na terenie
Polski. To z kolei mogáo wpáynąü na wzrost zainteresowania kryzysem. Podobna narracja byáa
prowadzona przez dziennikarzy zatrudnionych
w redakcji „WiadomoĞci” (tabela 2.). W materiale Pole walki36 starano siĊ zaprezentowaü,
w jakim stopniu wojna na wschodzie Europy
moĪe zostaü przeniesiona poza obszar Ukrainy.
Wskazywano na kwestie o charakterze histo-
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rycznym i geopolitycznym dla podkreĞlenia roli
Federacji Rosyjskiej w tym procesie. MoĪna
sądziü, Īe strach przed ekspansją rosyjską miaá
rzeczywisty wpáyw na ksztaát informacji produkowanych przez media, w tym na ich udomowienie.
Domestykacja konßiktu rosyjsko-ukraiĔskiego przez media poprzez zwrócenie uwagi
na kwestie bezpieczeĔstwa kraju i podkreĞlenie negatywnej roli Rosji w opisywanych
zdarzeniach okazaáa siĊ skuteczną strategią ze
wzglĊdu na czynniki historyczne. Wynika to
z faktu, Īe utrwalone w przeszáoĞci wzorce są
wciąĪ obecne w toĪsamoĞci spoáecznej i mogą
wpáywaü na sposób konstruowania dyskursu
medialnego oraz przyswojenia informacji przez
odbiorców38. DoĞwiadczenia z czasów II wojny

Tabela 2. Kontekst widoczny w nagáoĞnieniu medialnym (w liczbach)
„Fakt”
Strach przed ekspansją ze strony Rosji

36

„Gazeta
„WiadomoĞci”
Wyborcza”
TVP
76
65

CaáoĞü
177

Walka o rosyjską wáadzĊ, wartoĞci
i kulturĊ – wspóáczeĞnie

3

13

65

81

Strach przed ekspansją ze strony NATO

1

1

0

2

Historyczna walka o niepodlegáoĞü Ukrainy

9

43

18

70

Walka Ukrainy o przynaleĪnoĞü do Europy
– wspóáczeĞnie

0

0

10

10

Walka przeciwko faszyzmowi
podczas II wojny Ğwiatowej

2

5

0

7

Walka o rosyjską wáadzĊ, wartoĞci
i kulturĊ w perspektywie historycznej

0

1

0

1

NF = 51, NGW = 139, NW = 15837
ħródáo: projekt badawczy “Ukraine 2014 – media war and the war in media”

36

M.S., ,,WiadomoĞci” TVP, 2014. Brak informacji o numerze programu, gdyĪ otrzymano z TVP wiadomoĞci
w okrojonej wersji.
37
Do analizy zakwaliÞkowano artykuáy (348 materiaáów), które zawieraáy kontekst okreĞlony przez badaczy.
38
Zob. A. Taras, Anatomia nienawiĞci. Stosunki polsko-rosyjskie XVIII–XX w., Warszawa 2015; Stosunki
polsko-rosyjskie. Stereotypy, realia, nadzieje, red. J. Marszaáek-Kawa, Z. Karpus, ToruĔ 2008; J. Báuszkowski,
Stereotypy narodowe w ĞwiadomoĞci Polaków, Warszawa 2003; B. Bakuáa, Polska-Ukraina: Partnerstwo kultur,
PoznaĔ 2003.
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Ğwiatowej czy okresu komunizmu powodują, Īe
obawa przed agresywnymi dziaáaniami Federacji Rosyjskiej jest rzeczywista. Dobry przykáad
stanowi artykuá zatytuáowany O Ukrainie na
Westerplatte39. W materiale przedstawiono wypowiedĨ ówczesnego Prezydenta Polski Bronisáawa Komorowskiego, który zwróciá uwagĊ na
fakt, Īe dziaáania Rosji wzglĊdem Ukrainy przypominają sytuacjĊ z wrzeĞnia 1939 roku. Warto
zaznaczyü, Īe te sáowa zostaáy wypowiedziane
przez polityka w 75. rocznicĊ wybuchu II wojny
Ğwiatowej. PodkreĞlenie przez „GazetĊ Wyborczą” tych powiązaĔ wydaje siĊ istotne, gdyĪ jak
twierdzi jeden z dziennikarzy „Polacy dobrze to
[konßikt – przyp. aut.] rozumieją z tego wzglĊdu, Īe w róĪnych rodzinach podobne opowieĞci
istnieją w kategorii kilkudziesiĊciu lat z przeszáoĞci40”. Zastosowanie narracji historycznych
przez media, zwáaszcza tych odnoszących siĊ
do sytuacji mających wpáyw na bezpieczeĔstwo
i suwerennoĞü kraju, sprawia, Īe zainteresowanie prezentowaną kwestią ze strony odbiorców
wzrasta. Wynika to z faktu, Īe audytorium moĪe
postrzegaü konßikt przez pryzmat wáasnych doĞwiadczeĔ. To z kolei powoduje, Īe staje siĊ on
bliĪszy czytelnikowi lub widzowi („nasza wojna”), przez co wiĊcej czasu zaczyna poĞwiĊcaü
na obserwacjĊ sytuacji rozgrywanej na froncie,
a prezentowanej w przekazach medialnych.

Wpáyw strategii domestykacji
na poziom obiektywizmu
dziennikarskiego
Dziaáanie w sposób w peáni neutralny i niezaangaĪowany byáo, zdaniem dziennikarzy,
utrudnione podczas nagáaĞniania konßiktu rosyjsko-ukraiĔskiego. Jedną z przyczyn tego
stanu rzeczy jest fakt, Īe wydarzenia rozgry-
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wane na wschodzie Ukrainy mają bezpoĞredni wpáyw na sytuacjĊ Polski. Ponadto powiązania historyczne i kulturowe miĊdzy Polską
a stronami sporu powodują, Īe postrzeganie
kryzysu ukraiĔskiego przez media i spoáeczeĔstwo moĪe byü znieksztaácone. Warto zaznaczyü, Īe perspektywa nagáoĞnienia medialnego
konßiktu byáa zdecydowanie bardziej proukraiĔska niĪ prorosyjska (tabela 3.). Wynikaáo to
z faktu, Īe dziennikarze, z którymi przeprowadzono wywiady pogáĊbione, czuli siĊ solidarni
z ludnoĞcią ukraiĔską. „Wszyscy mieliĞmy bardzo podobne przekonanie, Īe UkraiĔcom dzieje
siĊ krzywda i Īe robią coĞ, co w Polsce dziaáo
siĊ na przeáomie roku 89. i 90. I jak gdyby, Īe
trzeba ich w tym wspieraü41”. Poczucie wspólnotowoĞci z narodem ukraiĔskim (tabela 3.)
moĪe wskazywaü na wysoki poziom udomowienia konßiktu przez media. Z drugiej strony
warto zaznaczyü, Īe mogáo to ograniczaü obiektywizm informacji. „(…) ja tym UkraiĔcom po
prostu mocno wspóáczujĊ. To pomagaáo z jednej strony, Īe oni nie byli czáowiekowi obojĊtni, Īe czáowiek byá zaangaĪowany w temat42”.
ZaangaĪowanie emocjonalne dziennikarzy byáo
wynikiem napiĊtej sytuacji w regionie i konsekwencji sporu dla ludnoĞci cywilnej, jak i roli
Rosji w konßikcie. NaleĪy podkreĞliü, Īe Federacja Rosyjska, w tym osoba Wáadimira Putina,
byáy demonizowane przez media, zwáaszcza
przez gazetĊ „Fakt” (fot. 3.). W przekazach wielokrotnie odnoszono siĊ do dziaáaĔ rosyjskiego
prezydenta, wskazując na ich agresywny i nielegalny z punktu widzenia prawa miĊdzynarodowego wymiar.
Sposób ukazywania stron konßiktu i ich
dziaáaĔ nie byá jedynym problemem wynikającym z wpáywu strategii domestykacji na obiek-

P.C., MAC, PAW, ,,Gazeta Wyborcza” 2014, nr 203, str. 4.
R1, mĊĪczyzna, wiek 35–55 lat, dziennikarz ,,Gazety Wyborczej”.
41
R4, mĊĪczyzna, wiek poniĪej 35 lat, dziennikarz ,,Faktu”.
42
Cytat pochodzi z wywiadu pogáĊbionego z R4.
40
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Tabela 3. Gáówna perspektywa w nagáoĞnieniu43 (w procentach)
„Fakt”
Wsparcie dla rządu ukraiĔskiego
Wsparcie dla cywili oraz wojsk ukraiĔskich
Neutralna
Ogólne wsparcie dla UkraiĔców

1
1
59
39

„Gazeta
Wyborcza”
0
1
48
51

„WiadomoĞci” TVP
1
0
25
74

CaáoĞü
1
1
44
54

NF = 82, NGW = 164, NW = 106
ħródáo: projekt badawczy “Ukraine 2014 – media war and the war in media”

tywizm materiaáów dziennikarskich. Wybór
i wyróĪnienie okreĞlonych kwestii (tabela 1.),
które publikowano na áamach analizowanych
organizacji medialnych, dodatkowo wzmacniaáo antyrosyjskoĞü przekazu. Potwierdza to,
Īe relacje miĊdzypaĔstwowe mają ogromny
wpáyw na sposób postrzegania konßiktu przez
media oraz audytorium. PrawdopodobieĔstwo
przenikniĊcia wojny w granice Polski mogáo
równieĪ ograniczyü obiektywizm informacji.
Trudno bowiem oczekiwaü, Īe media, które
są czĊĞcią danego spoáeczeĔstwa, bĊdą w zupeánie neutralny sposób opisywaü zdarzenia
mogące wpáynąü na bezpieczeĔstwo ich kraju.
Zachowanie bezstronnoĞci jest takĪe trudne
w sytuacji, gdy audytorium stara siĊ wywrzeü
na dziennikarzu presjĊ związaną z koniecznoĞcią prezentacji okreĞlonych treĞci. Na takie
problemy wskazywaáa dziennikarka „WiadomoĞci” TVP, którą oskarĪono o wspieranie
ukraiĔskiego faszyzmu. „Absurdalne zarzuty, Īe
w swoich materiaáach promujĊ banderowskie
barwy, bo pokazujĊ czarno-czerwone ßagi. Kiedy w nastĊpnym materiale tych barw juĪ nie byáo,
to byáy kolejne skargi, Īe manipulujĊ ludĨmi44”.
StopieĔ udomowienia konßiktu spowodowany
czĊstotliwoĞcią i charakterem prezentowanych
przekazów powoduje, Īe zdarzenie staje siĊ wyjątkowo waĪne dla odbiorców, czego przykáadem
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jest przedstawiony cytat. Z drugiej strony poziom zaangaĪowania spoáecznoĞci w nagáaĞniany spór i chĊü wpáywu na zawartoĞü informacji
mogą stanowiü zagroĪenie dla neutralnoĞci materiaáu, co jest jedną z konsekwencji stosowania strategii domestykacji przez media. NaleĪy
jednak zaznaczyü, Īe przywiązanie odbiorcy
do prezentowanej kwestii jest jednoczeĞnie
podstawowym celem udomowienia. W związku z tym potrzeba oddziaáywania audytorium
na ksztaát przekazów medialnych moĪe zostaü
uznana za sukces planu wdraĪanego przez redakcje.

Podsumowanie
Domestykacja konßiktu rosyjsko-ukraiĔskiego
przez polskie media byáa jednym z gáównych
elementów nagáoĞnienia sporu, co pokazaáy
przeprowadzone badania iloĞciowe i jakoĞciowe.
Dziennikarze starali siĊ oddziaáywaü na poziom
zaangaĪowania odbiorców przez wskazanie, Īe
kryzys ukraiĔski wpáywa negatywnie na sposób
funkcjonowania kraju i realizacjĊ jego Īywotnych interesów, mimo Īe Polska nie jest stroną
tego sporu (tabela 1.). Oznacza to, Īe postawiona
na początku artykuáu hipoteza badawcza zostaáa
udowodniona. Dziennikarze próbowali przybliĪyü audytorium kryzys ukraiĔski gáównie za pomocą czynników o charakterze ekonomicznym

W tabeli ujĊto sposoby postrzegania konßiktu przez media, które pojawiaáy siĊ w nagáoĞnieniu najczĊĞciej.
R5, kobieta, wiek 35–50 lat, dziennikarka ,,WiadomoĞci” TVP.

RóĪa Smolak
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(fot. 3.), polityczno-militarnym (fot. 4) oraz
odwoáując siĊ do doĞwiadczeĔ historycznych.
Determinowaáo to specyÞkĊ udomowienia konßiktu, nadając mu antyrosyjski charakter. Wskazywano na negatywną rolĊ Federacji Rosyjskiej
w sporze, nawiązując do zdarzeĔ z okresu
II wojny Ğwiatowej. Na tej podstawie budowano wizerunek Rosji, zaznaczając, Īe jej dziaáania mogą zagroziü bezpieczeĔstwu Polski, tak
jak miaáo to miejsce w przypadku Ukrainy (tabela 2.). Odniesienie do tych kwestii wydawaáo
siĊ najskuteczniejszą formą realizacji strategii
domestykacji w nagáoĞnieniu konßiktu przez
polskie organizacje medialne. Warto zaznaczyü,
Īe stosowanie udomowienia mogáo wpáywaü na
zaburzenie obiektywizmu publikowanych treĞci, co jest jedną z negatywnych konsekwencji
uĪywania tego mechanizmu. Byáo to widoczne
zwáaszcza na poziomie selekcji i prezentacji
wybranych treĞci (tabela 1.) i podmiotów, wpáywając na ich postrzeganie przez spoáeczeĔstwo
(tabela 3.).
Analiza porównawcza materiaáów z czterech badanych paĔstw wykazaáa, Īe duĪą rolĊ
w procesie nagáoĞnienia sporu odgrywaáy elementy o charakterze kulturowym i historycznym. Byáo to widoczne zwáaszcza w przypadku materiaáów wytwarzanych przez polskie,
rosyjskie i ukraiĔskie media, co miaáo wpáyw
na stronniczoĞü publikacji. Ze wzglĊdu na
bezpoĞrednie zaangaĪowanie w konßikt Rosji
i Ukrainy jego nagáoĞnienie przez te paĔstwa
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cechowaáo podejĞcie patriotyczne, wzmacniane
przez negatywny dyskurs na temat wzajemnych
dziaáaĔ w ramach sporu. W przypadku Rosji
kluczowym elementem nagáoĞnienia byá takĪe
krytyczny stosunek do dziaáaĔ Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej, co moĪe wskazywaü, Īe konßikt postrzegano zarówno jako wojnĊ z Ukrainą, jak i z Zachodem. Szwedzkie media ukazywaáy spór w sposób neutralny, ale w
materiaáach brakowaáo odniesieĔ do rosyjskiej
perspektywy. W rezultacie audytorium mogáo
mieü trudnoĞci ze zrozumieniem táa konßiktu.
Brak nawiązaĔ do przyczyn sporu byá szczególnie zauwaĪalny w przypadku Ukrainy (69%),
Rosji (92%) i Szwecji (96%). WiĊcej informacji na ten temat zawieraáy polskie publikacje45,
co moĪe wynikaü z faktu, Īe rodzime media na
tej podstawie konstruowaáy widoczną w nagáoĞnieniu strategiĊ domestykacji46.
Udomowienie konßiktu rosyjsko-ukraiĔskiego przez polskie media za pomocą odniesieĔ do historii, ekonomii i bezpieczeĔstwa
kraju, a takĪe w oparciu o strach przed dziaáaniami Rosji, pokazuje, Īe rola uprzedzeĔ
i stereotypów narodowych ma ogromne znaczenie w przypadku konstruowania przekazów medialnych. Wydaje siĊ, Īe odwoáanie
do tych elementów okazaáo siĊ skuteczne,
poniewaĪ okreĞlone doĞwiadczenia historyczne oraz podobieĔstwo kulturowe wpáynĊáy na stopieĔ zrozumienia podáoĪa konßiktu
i zainteresowanie nim przez spoáeczeĔstwo.

SpoĞród zbadanych publikacji 70% materiaáów zawieraáo informacje o przyczynach konßiktu.
Zob. projekt badawczy “Ukraine 2014 – media war and the war in media”, Sztokholm 2016 (w druku).

