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tum wraz z bibliograÞą (która zawiera wybrane
pozycje, gáównie te przydatne autorowi w trakcie pracy nad ksiąĪką).
PapieĪ i generaá powinien dotrzeü do szerokiego krĊgu czytelników, zarówno ze wzglĊdu
na swój obiektywny charakter, jak i na znakomitą formĊ opowieĞci oraz stronĊ ilustracyjną.
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Zwracam równieĪ uwagĊ na jej przydatnoĞü
w dydaktyce akademickiej. Jestem przekonany,
Īe mogáaby pobudziü do reßeksji niejednego
z obecnych i przyszáych badaczy dziejów Polski
z przeáomu XX i XXI stulecia.
Marceli Kosman
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Ignacy S. Fiut

Wspóïczesne transformacje medialne
Prasa bezpïatna, nowe media i etyka
Wydawnictwo Aureus, Kraków 2015, 228 s., ISBN978-83-60741-83-2

O

mawiana ksiąĪka jest kolejną medioznawczą pozycją w bogatym dorobku znanego
i cenionego krakowskiego naukowca i pisarza
prof. dr. hab. Ignacego Stanisáawa Fiuta. Od lat
związany z Akademią Górniczo-Hutniczą im.
Stanisáawa Staszica, gdzie kieruje Katedrą Kulturoznawstwa i FilozoÞi, prof. Fiut ma na swoim koncie liczne artykuáy i ksiąĪki z zakresu ÞlozoÞi, literatury i kultury. Równie imponująco
przedstawia siĊ jego twórczoĞü medioznawcza.
WĞród podejmowanych przez niego tematów
znalazáy siĊ m.in. prasa bezpáatna, analiza zawartoĞci, nowe media, teorie komunikowania
masowego. Swoje teksty prof. Fiut publikowaá
w najwaĪniejszych czasopismach medioznawczych w Polsce, na czele z „Zeszytami Prasoznawczymi” i „Studiami Medioznawczymi”.
Wspóáczesne transformacje medialne to
swego rodzaju podsumowanie medioznawczych zainteresowaĔ prof. Fiuta. KsiąĪka, która
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ukazaáa siĊ pod koniec 2015 r. zawiera bowiem
teksty juĪ wczeĞniej opublikowane w róĪnych
czasopismach. Praca – jak przyznaje we wstĊpie sam autor –„powstawaáa systematycznie
przez prawie 15 lat”1. Zamieszczone w niej
dwanaĞcie artykuáów zostaáo pogrupowanych
w trzy równe czĊĞci: Ewolucja prasy bezpáatnej
w Polsce, Geneza konwergencji i dywergencji
mediów, Problemy wspóáczesnej etyki mediów.
Taki podziaá, przekonuje prof. Fiut, wynika
z faktu, Īe „wszystkie wymienione formy transformacji mediów wspóáczesnych oraz komunikowania siĊ ich odbiorców oraz uĪytkowników
mają niewątpliwie wpáywy na zjawiska związane z tradycyjnym funkcjonowaniem aksjosfery
ludzi, tj. ich przekonaĔ i postaw estetycznych
oraz etycznych”2. ZawartoĞü ksiąĪki uzupeániają bogata bibliograÞa oraz indeks nazwisk,
które stanowią wartoĞciową pomoc w dalszym
zgáĊbianiu tematów poruszonych przez autora.
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Pierwsza czĊĞü ksiąĪki przedstawia najwaĪniejsze publikacje autora na temat rozwoju
bezpáatnej prasy w Polsce. Profesor Fiut naleĪy do pionierów badających ten segment prasy,
który naleĪy do najdynamiczniej rozwijających
siĊ w kraju. PrezentacjĊ rodzimej prasy bezpáatnej autor rozpoczyna od przedstawienia jej
powstania i ewolucji po 1989 r. Obok szkicu
historycznego – niezwykle ciekawego, bo odnoszącego siĊ takĪe do okresu sprzed 1989 r. –
prof. Fiut omawia w swoim tekĞcie strategiczne modele wydawania darmowych czasopism,
budowĊ polskiego rynku prasy bezpáatnej oraz
typologiĊ tego segmentu. Ten rozdziaá stanowi
zwiĊzáe podsumowanie dotychczasowego stanu
badaĔ autora nad prasą bezpáatną. Wypada jedynie Īaáowaü, Īe profesor nie uzupeániá artykuáu o nowe informacje, opierając siĊ jedynie
na danych sprzed 2010 r. A przecieĪ w ciągu
nastĊpnych kilku lat zaszáy na tym rynku powaĪne zmiany, m.in. koncentracja prasy lokalnej (w tym takĪe bezpáatnej) w rĊkach grupy
Polska Press czy rozwój nowego typu prasy
bezpáatnej (niewymienionego przez prof. Fiuta) – politycznej – wydawanej przez partie polityczne i poszczególnych kandydatów w okresie
kampanii wyborczych, a imitującej czasopisma
informacyjne.
Dwa kolejne artykuáy zostaáy poĞwiĊcone
analizie obrazu przemocy i Ğwiata w polskiej
prasie bezpáatnej. Autor posáuguje siĊ analizą
zawartoĞci przeprowadzoną na wybranych numerach dwóch popularnych darmowych czasopism: „Metra” oraz „Echa Miasta”. Z obydwoma tekstami powinni zapoznaü siĊ nie tylko
badacze zajmujący siĊ prasą bezpáatną czy tekstowymi obrazami rzeczywistoĞci, lecz wszyscy, zwáaszcza zaĞ máodzi medioznawcy, którzy
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w swoich badaniach wykorzystują metodĊ analizy zawartoĞci. Sposób omówienia poszczególnych etapów analizy oraz jej rezultatów moĪe
stanowiü wzór, jak w pracy naukowej naleĪy
stosowaü samą metodĊ oraz prezentowaü jej
wyniki. Pierwszą czĊĞü ksiąĪki wieĔczy artykuá
dotyczący migracji prasy bezpáatnej do internetu i jej strategii wydawniczych. Autor analizuje
w nim poszczególne czasopisma i grupy czasopism, omawiając powstawanie kolejnych tytuáów, ich rozwój oraz zanik, szukając zarazem
odpowiedzi na moĪliwoĞci ich ewolucji w dobie internetu. Dochodzi do trafnego wniosku, Īe
„prasa bezpáatna ze wzglĊdów ekonomicznych
i elastycznoĞci dystrybucji swoich wydawnictw
skazana zostaáa na nieustanną migracjĊ do komunikacyjnego Ğrodowiska internetowego.
W Ğrodowisku tym ma ona moĪliwoĞü adekwatnego i ewolucyjnego adaptowania siĊ do
zmian sytuacji gospodarczej, wynikającej stąd
potrzeby producentów oraz poszukiwania ich
potencjalnych konsumentów”3.
W drugiej czĊĞci, zatytuáowanej Geneza
konwergencji i dywergencji mediów, prof. Fiut
podjąá szereg problemów teoretycznych. Swoje
rozwaĪania rozpoczyna od przybliĪenia teorii
systemów autopojetycznych Niklasa Luhmanna. Ten artykuá jest syntetycznym, napisanym
w przystĊpnym jĊzyku, podsumowaniem myĞli niemieckiego socjologa w zakresie mediów
i komunikowania, tym waĪniejszym, Īe mimo
przetáumaczenia na jĊzyk polski najwaĪniejszych prac Luhmanna4 jego dorobek nadal
pozostaje nieco w cieniu amerykaĔskiego medioznawstwa. Tymczasem jego spostrzeĪenia
i analizy mogą stanowiü równie wartoĞciową
inspiracjĊ dla badaczy procesu komunikowania, o czym przekonuje prof. Fiut. Jak pisze,
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teoria systemów autopojetycznych Luhmanna
koncentruje siĊ wokóá tezy, Īe „komunikacja
jako system jest pierwotniejsza i bardziej ogólna od komunikacji ludzkiej oraz medialnej i za
jej przyczyną powstaáa, tworzy siĊ i ewoluuje w caáoĞü tego systemu, w którym miĊdzy
ludĨmi i przy pomocy szeroko rozumianych
mediów dochodzi do skutku”5. W dalszej czĊĞci swojego artykuáu prof. Fiut analizuje, jak
powyĪsze zaáoĪenie wpáywa na procesy i formy komunikacyjne, poĞwiĊcając ostatnią czĊĞü
swoich rozwaĪaĔ na komunikacjĊ kodami miáosnymi.
Drugi w tej czĊĞci artykuá przybliĪa dobrze
juĪ znane pojĊcia konwergencji i dywergencji
mediów. Niemniej warto pochyliü siĊ nad rozwaĪaniami autora nad obydwoma procesami,
tym bardziej, Īe uwzglĊdniá w nich szereg czĊsto pomijanych, lecz waĪnych dla zrozumienia
konwergencji i dywergencji problemów, jak
np. determinizm technologiczny, stronniczoĞü
mediów czy w koĔcu rolĊ ludzkich zmysáów
w procesie komunikacyjnym. Kolejny tekst
autor poĞwiĊciá zastosowaniu teorii teraĨniejszoĞci Lva Manovicha w badaniu komunikowania nowomedialnego. Samego Manovicha
nie trzeba przedstawiaü, bowiem naleĪy on do
wiodących badaczy nowych mediów, a jego
ksiąĪka JĊzyk nowych mediów zdobyáa rozgáos
na caáym Ğwiecie, w tym równieĪ w Polsce6.
Sáusznie zauwaĪa prof. Fiut, Īe zawarta w niej
teoria teraĨniejszoĞci „obejmuje wszystkie zjawiska związane z komunikowaniem masowym
przeniesionym do sieci i przez nią, przy pomocy
jej uĪytkowników, rozprzestrzenianym na skalĊ
masową w wymiarze globalnym gáównie przy
pomocy nowych mediów”7. Tekst stanowi cie-
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kawe wprowadzenie do teorii Manovicha, a zarazem jej twórcze wyjaĞnienie, dlatego warto
siĊ z nim zapoznaü przed siĊgniĊciem po prace rosyjskiego naukowca. Ostatni w tej czĊĞci
artykuá nosi tytuá Wpáyw gier komputerowych
na konwergencjĊ odbioru przekazu. RozwaĪania na temat gier oraz ich roli w konwergencji
i dywergencji przekazów medialnych staáy siĊ
dla autora pretekstem do podjĊcia szeregu innych tematów, m.in. teorii Paula Levinsona8,
modeli rozwoju spoáeczeĔstwa informacyjnego
na Ğwiecie, specyÞki publicznoĞci gier i metod
ich badania, czy koncepcji gier i ich typologizacji zaproponowanej przez Rogera Cailloisa9.
Niezwykle ciekawe są tutaj spostrzeĪenia prof.
Fiuta na temat przyszáych pokoleĔ dziennikarzy i odbiorców postrzegających rzeczywistoĞü
przez pryzmat „logiki gier”.
W ostatniej czĊĞci znalazáy siĊ artykuáy dotyczące problemów wspóáczesnej etyki mediów.
MoĪna je odbieraü jako dopeánienie tematów
podejmowanych w dwóch pierwszych czĊĞciach
omawianej ksiąĪki. Autor pisze wiĊc o wpáywie
medialnej „spirali ujadania i jazgotu” na moĪliwoĞü zbudowania dialogu spoáecznego, idei etyki publicznoĞci mediów, odpowiedzialnoĞci medialnej w perspektywie etyki growej oraz o mechanizmie „kozáa oÞarnego” i jego relacji z etyką
medialną. W tym ostatnim prof. Fiut nawiązuje
do znanej koncepcji René Girarda zakáadającego,
Īe w warunkach kryzysowych nastĊpują przeĞladowania jednostek lub caáych grup uznanych za
inne, a których ukaranie ma mieü moc oczyszczającą10. ChociaĪ francuski Þlozof opisaá ten
mechanizm na przykáadzie spoáeczeĔstw antycznych i Ğredniowiecznych, zdaniem prof. Fiuta ma
on takĪe zastosowanie obecnie, a jedną z jego siá
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sprawczych stanowią wspóáczesne media. „MiĊdzy dziennikarzami i mediami oraz publicznoĞcią – pisze – zawiązuje siĊ wiĊc owa »záa
wzajemnoĞü przesycona mową nienawiĞci«”11.
Dowodów na sáusznoĞü powyĪszego twierdzenia
nie trzeba dáugo szukaü, wystarczy przyjrzeü siĊ
polskiej debacie na temat imigrantów i uchodĨców z Bliskiego Wschodu.
Wspóáczesne transformacje medialne to
godny uwagi zbiór tekstów jednego z ciekawszych polskich badaczy mediów. Artykuáy zamieszczone w ksiąĪce dokumentują nie tylko

róĪnorodne problemy związane z rozwojem
i funkcjonowaniem mediów w Polsce i na Ğwiecie, ale takĪe wielostronne zainteresowania samego autora, áączącego w swoim warsztacie naukowym niezwykáą starannoĞü metodologiczną
z dokáadnoĞcią opisu i umiejĊtnoĞcią umieszczenia swoich badaĔ w szerszym kontekĞcie.
I chociaĪ niektóre z tekstów straciáy nieco na
aktualnoĞci, to z powyĪszych wzglĊdów warto
siĊ jednak z nimi zapoznaü.
Krzysztof Wasilewski
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Krzysztof StÚpnik

Henryk Sienkiewicz
Studia z mikrobiograÞki prasowej
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skïodowskiej, Lublin 2016, 280 s.,
ISBN 978-83-7784-782-4

C

zy analiza zawartoĞci oraz analiza treĞci
prasy mogą byü narzĊdziami porĊcznymi
w uprawianiu biograÞstyki? Krzysztof StĊpnik w monograÞi poĞwiĊconej Henrykowi
Sienkiewiczowi dowodzi skutecznoĞci uĪycia
tych podstawowych metod medioznawczych
i proponuje wáasną odmianĊ postĊpowania badawczego, opatrując je nazwą mikrobiograÞki
prasowej. Oryginalna metoda moĪe wzbudziü
zainteresowanie reprezentantów kilku dyscyplin
naukowych, w tym przede wszystkim badaczy
literatury oraz mediów, a po teoretycznym dopracowaniu byü w przyszáoĞci produktywnym
sposobem rekonstrukcji obrazu Ğwiata utrwalonego w przekazach prasowych.
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Lektura obszernego tomu przekonuje, Īe
intencją autora jest nie tyle stworzenie kolejnej
biograÞi twórcy Trylogii (ksiąĪki wpisującej siĊ
datą wydania w obÞte cykle okolicznoĞciowych
hoádów skáadanych pisarzowi w Roku Henryka
Sienkiewicza), ile jest nią prezentacja nowego
projektu metodologicznego. StĊpnik odsáania
ten zamysá w ZakoĔczeniu, gdy z nadzieją pisze, Īe jego praca mogáaby byü Ĩródáem zwrotu
medioznawczego w historii literatury. Nie zostaáo to nigdzie sformuáowane w taki sposób,
lecz moĪna wnioskowaü, Īe chodzi o propozycjĊ adaptacji róĪnorodnych perspektyw teoretycznych nauk o mediach do wspóáczesnego literaturoznawstwa, dyscypliny od blisko
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