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W spó cze nie zjawisko terroryzmu jest 

jednym z najwa niejszych problemów 

wiata. Analiza relacji zachodz cych mi dzy 

terroryzmem i mediami, które szeroko infor-

muj  o kolejnych zamachach sta a si  tema-

tem prac badawczych, a sposób prezentowania 

przez dziennikarzy aktów terrorystycznych to 

wci  szeroka dziedzina do analizy.

Artyku  jest podsumowaniem bada  em-

pirycznych materia ów opublikowanych na 

stronach internetowych tytu ów prasowych 

w Wielkiej Brytanii („The Guardian”), Niem-

czech („Süddeutsche Zeitung”), Polsce („Gaze-

ta Wyborcza”) i Rosji („Kommiersant”). Przed-

miotem analiz by a seria zamachów w Pary u 

przeprowadzonych w dniach 13–14 listopada 

2015 roku. To wtedy dosz o do wybuchów przy 

stadionie Stade de France, strzelanin w kilku 

restauracjach oraz wzi cia zak adników i wy-

miany ognia w sali koncertowo-teatralnej Ba-

taclan. W wyniku dzia a  terrorystów 137 osób 

ponios o mier , a ponad 300 zosta o rannych1. 

Skala zdarzenia i jego nast pstwa zainteresowa-

y wiatowe media. Wiele z nich relacjonowa o 

wydarzenia z Pary a na ywo. Dlatego jednym 

z celów analizy jest porównanie sposobu ko-

munikowania o zagro eniach terrorystycznych 

w wybranych krajach, przy wzi ciu pod uwag  

m.in. blisko ci geograÞ cznej i kulturowej czy 

dotychczasowych do wiadcze  zwi zanych 

z terroryzmem.

Celem artyku u jest uzyskanie odpowiedzi na 

postawion  hipotez  badawcz : 

Hipoteza: Europejska polityka migracyj-

na by a uznawana przez analizowane media za 

g ówn  przyczyn  ataków terrorystycznych 

w Pary u.

W weryÞ kacji lub sfalsyÞ kowaniu hipotezy 

pomog  nast puj ce pytania badawcze:

PB1. Jakie ró nice w sposobie nag o nienia 

ataków terrorystycznych w Pary u wyst powa-

y mi dzy badanymi mediami?

PB2. Czy analizowane media cz  kryzys 

migracyjny z atakami terrorystycznymi w Pa-

ry u?

PB3. W jaki sposób i za pomoc  jakich 

narz dzi media nag a nia y analizowany pro-

blem?

Komunikowanie o zagro eniach 
terrorystycznych w Wielkiej 
Brytanii, Niemczech, Polsce i Rosji 
w wybranych dziennikach opinii
Nag o nienie ataków w Pary u
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Otrzymanie odpowiedzi na postawion  hi-

potez  i pytania badawcze pozwoli na uzyska-

nie obrazu nag o nienia zamachów w Pary u 

w pa stwach zró nicowanych pod wzgl dem 

stosunku do uchod ców, zaanga owania w wal-

k  z terroryzmem i wcze niejszych do wiad-

cze  zwi zanych z zamachami. 

Rola mediów w nag a nianiu ataków 
terrorystycznych
Dzi ki nieustannemu rozwojowi technologii 

przekazu media s  dzi  zdolne do bezpo red-

niego relacjonowania zdarze  w wi kszym 

stopniu ni  kiedy . Internet, media spo eczno-

ciowe i procesy globalizacji umo liwi y dys-

trybucj  przekazów medialnych na ca y wiat2. 

Wydarzenia, które kiedy  mia y wy cznie lo-

kalny charakter, teraz sta y si  ogólno wiato-

we. G ównymi czynnikami, które zwi kszaj  

zainteresowanie mediów (oprócz mo liwo ci 

podwy szenia wska ników sprzeda y), ale tak-

e odbiorców, s  m.in. zaskoczenie, wa no , 

intensywno , negatywizm3. Takimi cechami 

charakteryzuj  si  akty terrorystyczne, które na 

przestrzeni ostatnich lat, równie  z powodu na-

rastania radykalizmu w wiecie islamskim, wy-

st puj  coraz cz ciej. Z drugiej strony, wzrost 

spo ecznego zainteresowania i pojmowania 

w okre lony sposób publikowanych przeka-

zów jest te  wynikiem domestykacji informa-

cji. Udomowienie, polegaj ce na odczytywaniu 

i interpretowaniu wiadomo ci zarówno zza 

granicy, jak i z kraju4, jest mo liwe zw aszcza 

w przypadku rzeczywistych powi za  politycz-

nych, historycznych czy kulturowych mi dzy 

pa stwem pochodzenia informacji a krajem, 

z którego wywodzi si  organizacja medialna 

nag a niaj ca dane zdarzenie5. To na te elemen-

ty domestykacji zwracano uwag  podczas prze-

prowadzania analiz. Za udomowienie uznano 

te  nawi zanie do ogólnoeuropejskiego bezpie-

cze stwa i obecno ci w ród poszkodowanych 

obywateli Rosji, Wielkiej Brytanii, Niemiec lub 

Polski. Wiktymizacja jest bowiem istotnym me-

chanizmem domestykacji w przypadku ataków 

terrorystycznych6. Zwi zek emocjonalny mi -

dzy oÞ ar  zdarzenia a odbiorc  wiadomo ci jest 

silnie zaakcentowany w przekazie zw aszcza 

wtedy7, gdy jedn  z oÞ ar jest obywatel naszego 

kraju lub kraju wywodz cego si  z podobnego 

kr gu kulturowego. Jest to eksponowane cz -

sto za pomoc  wyznaczników tabloidyzacji8. 

Autorzy artyku u w swoich badaniach koncen-

truj  si  na analizie jako ciowej zdj , Þ lmów 

czy tytu ów do czonych do materia ów, które 

mo na uzna  za sensacyjne, pobudzaj ce cie-

kawo  odbiorcy, ale tak e mog cych wywo-

ywa  emocje. To pod tym wzgl dem oceniano 

tabloidowy charakter elementów sk adowych 

publikowanych artyku ów. Mechanizmy (tablo-

idyzacji, domestykacji) i kwestie szczegó owe 

dotycz ce nag o nienia ataków w Pary u stoso-

wane przez dziennikarzy zostan  przedstawio-

ne w tym artykule.
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Wielu badaczy koncentrowa o si  na roli 

mediów w nag a nianiu zdarze  terrorystycz-

nych9. Ten problem wydaje si  wa ny z kilku 

powodów. Po pierwsze, w kontek cie udzia u 

mediów w realizacji celów terrorystów, któ-

rymi mog  by  m.in. generowanie poczucia 

zagro enia, zdobywanie informacji o reak-

cjach opinii publicznej, rozpowszechnianie 

przekazów propagandowych, mobilizacja 

poparcia, wywo ywanie konkretnych dzia a  

spo ecznych (wp yw zamachów na poparcie 

konkretnych stronnictw politycznych, kreowa-

nie zachowa  wyborczych)10. Po drugie, me-

dia mog  zwi ksza  skal  donios o ci aktów 

terrorystycznych przez budowanie relacji na 

zasadach sensacyjno ci, dramaturgii i emocjo-

nalno ci. Tomasz Goban-Klas zarzuca mediom 

gloryÞ kowanie postaci terrorysty i kreowanie 

kultury strachu za pomoc  seriali, Þ lmów czy 

gier komputerowych11. Ale przecie  instytucje 

medialne mog  sta  si  podmiotami antago-

nistycznymi i konfrontacyjnie nastawionymi 

wobec terrorystów i ich dzia a . Takie zjawi-

sko wyst puje najcz ciej po pewnym czasie 

od zamachu, kiedy s u by i w adze przejmuj  

kontrol  nad biegiem zdarze , a media pre-

zentuj  skal  zniszcze  czy proÞ le oÞ ar. Wte-

dy dziennikarze maj  wp yw na zwi kszenie 

niech ci spo ecze stwa i spadek poparcia dla 

dzia a  zamachowców12. Kolejn  kwesti  b -

d c  nast pstwem wcze niej opisanych zja-

wisk jest czerpanie przez instytucje medialne 

korzy ci z wydarze  kryzysowych. Komercja-

lizacja i nastawienie na zysk cz sto powoduj  

stosowanie strategii maj cych na celu zwi k-

szenie sprzeda y (ogl dalno ci, s uchalno ci, 

klikalno ci) materia ów dotycz cych zdarze  

terrorystycznych13. Mechanizm dzia ania me-

diów cz sto polega na prezentacji du ej liczby 

zdj  z miejsca zdarze , tworzeniu tytu ów, 

które przyci gaj  uwag  i budz  ciekawo , 

a tak e wywo uj  negatywne emocje. Wspó -

cze nie niebagateln  rol  w dostarczaniu ma-

teria u faktograÞ cznego przedstawiaj cego 

skal  zamachów terrorystycznych odgrywa-

j  media spo eczno ciowe. Redakcje ch tnie 

publikuj  zdj cia i Þ lmy od bezpo rednich 

wiadków zdarze , dzi ki czemu w krótkim 

czasie mog  rozpowszechni  informacje po-

parte materia ami wizualnymi. Takie strate-

gie stosowa y polskie media po zamachach 

w Brukseli w marcu 2016 roku. Dla portali 

internetowych bardzo popularnym ród em 

materia u faktograÞ cznego by  portal Twitter, 

na którym zaraz po zamachu opublikowano 

wiele zdj  i opisów zdarze  m.in. z portu 

lotniczego14. Zagadnieniem odpowiedniego 

relacjonowania aktów terrorystycznych z sze-

rokiej perspektywy, ujmuj cej zarówno m.in. 

zachowanie dziennikarza na miejscu zama-

chu, sposób relacjonowania wydarzenia oraz 

kwestie przestrzegania prawa, zainteresowa-

o si  równie  UNESCO, wydaj c specjalny 

podr cznik dla dziennikarzy15.
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Niniejsza analiza wpisuje si  w tematyk  roli 

mediów w nag a nianiu aktów terrorystycznych, 

któr  zajmuj  si  naukowcy zarówno w Polsce, 

jak i na wiecie. Dzi ki przeprowadzonym bada-

niom mo liwe b dzie zaobserwowanie, jak za-

machy w Pary u 13 listopada 2015 roku ukazy-

wali dziennikarze z Wielkiej Brytanii, Niemiec, 

Polski i Rosji oraz jakie mechanizmy zosta y 

wykorzystane przez media z tych pa stw pod-

czas opisywania ataków terrorystycznych.

Metodologia badania
Analiza sposobu nag o nienia ataków terrory-

stycznych we Francji zosta a przeprowadzona 

poprzez zbadanie zawarto ci internetowych 

wyda  czterech europejskich dzienników pra-

sowych. Najwa niejszymi zmiennymi doboru 

mediów i pa stw by y odleg o  geograÞ czna, 

linia programowa i stosunek do uchod ców. 

Dlatego pomini to dzienniki francuskie, które 

by y bezpo rednio zaanga owane w relacjo-

nowanie zamachów w Pary u. Autorzy chcieli 

sprawdzi , w jakim stopniu zamach we Francji 

mia  wp yw na agend  mediów zagranicznych, 

zw aszcza w odniesieniu do trwaj cej debaty 

na temat przyjmowania uchod ców z Syrii. Ze 

wzgl du na t  kwesti  zdecydowano si  na wy-

branie po jednym z mediów Wielkiej Brytanii 

i Niemiec (du y procentowo udzia  imigrantów 

w populacji tych krajów, blisko  geograÞ czna 

z Francj , co w odniesieniu do otwarto ci granic 

w Unii Europejskiej mo e wp ywa  na zwi k-

szone ryzyko przenikni cia terrorystów do tych 

pa stw). Dodatkowo nale y zwróci  uwag  na 

postaw  kanclerz Niemiec Angeli Merkel, która 

od samego pocz tku by a zwolenniczk  przyj-

mowania uchod ców do Europy. Polska zosta a 

wybrana ze wzgl du na du  nieufno  w sto-

sunku do uchod ców i l k przed zagro eniami 

zwi zanymi z ich przyjazdem. Cho  Rzeczpo-

spolita równie  nale y do strefy Schengen, to 

jednak le y dalej od Francji, co mo e wp ywa  

na mniejsze poczucie zagro enia zamachami. 

Federacja Rosyjska, jako ostatnie z wybranych 

do analizy pa stw, jest krajem, który w swojej 

historii wielokrotnie zwalcza  terroryzm na w a-

snym terytorium, a tak e w najmniejszym stop-

niu by  nara ony na niekontrolowany nap yw 

uchod ców z Syrii. Dodatkow  zmienn  jest 

tak e du a odleg o  geograÞ czna od Pary a.

Wybór tytu ów prasowych opiera  si  na kil-

ku kryteriach. Po pierwsze wzi to pod uwag  ty-

tu y uznane za opiniotwórcze. Dlatego na wst -

pie odrzucono tabloidy mog ce przedstawia  

akty terrorystyczne w sposób bardzo sensacyj-

ny. Drugim kryterium by a popularno  perio-

dyków. Do analizy zakwaliÞ kowano dzienniki, 

które s  jednymi z najpopularniejszych w swo-

ich pa stwach, a zmienn  w tym wypadku by  

redni nak ad16. Kolejn  cech , maj c  na celu 

wybór odpowiedniego tytu u, by a zbli ona 

linia programowa lub prezentowane pogl dy. 

W tym wypadku zdecydowano si  na gazety 

lewicowe i centrolewicowe (w przypadku Ro-

sji by  to dziennik liberalny). adna z wybra-

nych gazet nie ma konserwatywnego proÞ lu, co 

mog oby wp yn  na zniekszta cenie wyników 

i uniemo liwi  analiz  porównawcz . Ostat-

ni  cech , jak  wzi to pod uwag  przy wybo-

rze dzienników do analizy, by o publikowanie 

przez redakcje artyku ów na swoich stronach 

internetowych. Takie materia y poddano prze-
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gl dowi. Dzi ki zastosowaniu wymienionych 

kryteriów do analizy wybrano cztery tytu y pra-

sowe: „The Guardian”, „Süddeutsche Zeitung”, 

„Gazeta Wyborcza”, „Kommiersant”.

Analiza zawarto ci (pod wzgl dem ilo cio-

wym i jako ciowym) i analiza porównawcza 

to g ówne metody badawcze u yte podczas 

prac nad zgromadzonymi materia ami. Dzi ki 

ich zastosowaniu mo liwe by o sprawdzenie, 

jakie kwestie dotycz ce zdarze  w Pary u zo-

sta y przedstawione przez cztery media, jakie 

przyczyny zamachów terrorystycznych dzien-

nikarze podawali najcz ciej (ilo ciowa analiza 

zawarto ci) i za pomoc  jakich mechanizmów 

badane dzienniki stara y si  udomowi  ataki czy 

wzbudzi  zainteresowanie (tabloidyzacja) od-

biorców opisywanym problemem (jako ciowa 

analiza zawarto ci). Wydaje si , e zwrócenie 

uwagi na sposób ukazywania zamachów terrory-

stycznych w Pary u w czterech pa stwach i po-

równanie materia ów po wi conych tej kwestii 

mo e umo liwi  wskazanie ewentualnych podo-

bie stw i ró nic w tym zakresie. Celem autorów 

artyku u by o przeprowadzenie analizy mate-

ria ów prezentowanych przez ,,The Guardian”, 

„Süddeutsche Zeitung”, „Gazet  Wyborcz ” 

i „Kommiersanta” na prze omie siedemnastu dni, 

to jest od 13 listopada do 29 listopada 2015 roku 

(wykres 1.). W tym czasie na amach badanych 

dzienników zosta y opublikowane 1224 materia-

y. W tej pracy zostan  jednak zaprezentowane 

wst pne wyniki analizy obejmuj ce okres trzech 

dni, tj. od 14 do 16 listopada 2015 roku. W tym 

czasie zaobserwowano bowiem faz  wzrostu ob-

jawiaj c  si  zwi kszon  liczb  materia ów na 

temat zamachów w Pary u (wykres 1.). Dodat-

kowo 499 artyku ów, które zosta y w tym cza-

sie przygotowane przez dziennikarzy, stanowi 

41 proc. wszystkich zgromadzonych materia ów. 

W zwi zku z tym wydaje si , e taka ilo  ar-

tyku ów po wi conych tematyce ataków terrory-

stycznych we Francji jest wystarczaj ca do zaob-

serwowania mechanizmów stosowanych przez 

angielskie, rosyjskie, niemieckie i polskie media 

podczas nag a niania tego typu zdarze . Nale-

y zaznaczy , e w czasie analizy materia ów 

w odniesieniu do wyst powania poszczególnych 

kwestii, czy wskazywania mo liwych sprawców 

zamachów, autorzy za jednostk  rejestracji uzna-

wali poszczególne akapity, a nawet zdania, a nie 

ca e artyku y. Wynika o to g ównie z obszerno-

ci niektórych tekstów, a tak e z ich z o ono ci, 

gdzie w jednym materiale wyst powa o wiele 

kategorii uj tych w przygotowanym kluczu.
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Wykres 1. Nag o nienie medialne zamachów terrorystycznych w Pary u (liczba artyku ów), 

NSZ = 414, NG = 380, NK = 330, NGW = 100
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r-immigration-and-terrorism-continue-be-seen-most-important_en [dost p: 24.06.2017]; R. Winke, B. Stokes, 

K. Simmons, Europeans fear wave of refugees will mean more terrorism, fewer jobs (…), http://www.pewglobal.

org/2016/07/11/europeans-fear-wave-of-refugees-will-mean-more-terrorism-fewer-jobs [dost p: 24.06.2017].
20 Zob.           , 

,,Kommiersant” 14.11.2015, https://www.kommersant.ru/doc/2854763 [dost p: 24.06.2017]; V. Dodd, Anti-

Wyniki bada
Relacjonowanie zamachu terrorystycznego 

w odniesieniu do kryzysu migracyjnego

Negatywny stosunek cz ci cz onków Unii Eu-

ropejskiej do kwestii migracji17, jak i niektó-

rych krajów, które funkcjonuj  poza Wspólnot  

Europejsk 18, do  cz sto wi za  si  z obaw  

wyst pienia zamachów terrorystycznych przy-

gotowywanych przez uchod ców i migrantów 

na terenach tych pa stw. Pogl dy polityków do-

tycz ce tej kwestii by y wielokrotnie komento-

wane przez dziennikarzy, powoduj c, e kryzys 

migracyjny i jego ewentualne powi zania z ter-

roryzmem sta y si  jedn  z istotnych kwestii 

widocznych zarówno w agendzie politycznej, 

jak i medialnej czy spo ecznej19. Ze wzgl du 

na fakt, e analizie poddano media z czterech 

pa stw, które do kwestii migracyjnych odnosi y 

si  w ró ny sposób, to istotnym wydawa o si  

sprawdzenie, w jakim stopniu polityka Unii Eu-

ropejskiej w tym zakresie by a przez dziennika-

rzy uznawana za przyczyn  wyst pienia ataków 

terrorystycznych w Pary u. Uwaga zosta a rów-

nie  zwrócona na konkretne problemy zwi za-

ne z zamachami, które by y prezentowane przez 

wybrane media najcz ciej. Na tej podstawie 

mo liwe by o okre lenie, jakie kwestie w kon-

tek cie nag a niania aktów terrorystycznych we 

Francji zosta y uznane przez dziennikarzy za 

najistotniejsze.

Ataki terrorystyczne w Pary u, do których 

dosz o w listopadzie 2015 roku, wzbudzi y za-

interesowanie nie tylko europejskich, ale rów-

nie  i wiatowych mediów. Wynika o to mi dzy 

innymi z faktu, e stolica Francji, podobnie 

jak 9 innych francuskich miast, mia a sta  si  

miejscem zmaga  sportowych (EURO 2016), 

w których swój udzia  zapowiedzia o wiele 

tysi cy osób. W zwi zku z tym zapewnienie 

bezpiecze stwa kibicom i pi karzom by o dla 

francuskich w adz kluczowe. Przeprowadzone 

analizy dotycz ce sposobu nag o nienia zama-

chów terrorystycznych w Pary u przez „Süd-

deutsche Zeitung”, „The Guardian”, „Kom-

miersanta” i „Gazet  Wyborcz ” pokazuj , e 

samo zdarzenie, jakim by y Mistrzostwa Euro-

py w Pi ce No nej, nie cieszy o si  zbyt du ym 

zainteresowaniem mediów (tabela 1.). By a to 

zreszt  najrzadziej poruszana kwestia (1 proc.). 

Du o wa niejsze znaczenie dla dziennikarzy 

mia y takie tematy, jak konsekwencje ataku 

(20 proc.), reakcje mi dzynarodowe (17 proc.) 

czy dzia ania s u b porz dkowych i policji 

(10 proc.) (tabela 1.). Co ciekawe, du a cz  

informacji po wi conych konsekwencjom za-

machów odnosi a si  do kwestii politycznych 

i militarnych, w tym – konieczno ci podj cia 

mi dzynarodowej debaty na temat przysz ej 

„walki z terroryzmem”20. W rezultacie w ród 

wa nych problemów znalaz o si  równie  na-
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terrorism policies will need to be revisited after Paris attacks, ,,The Guardian” 14.11.2015, https://www.the-

guardian.com/uk-news/2015/nov/14/anti-terrorism-policies-will-need-to-be-revisited-after-paris-attacks [dost p: 

24.06.2017].
21 Francja chce korekt ws. Schengen? B dzie nadzwyczajne spotkanie ministrów UE, „Gazeta Wyborcza” 

15.11.2015, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/51,114871,19191081.html?i=1 [dost p: 23.06.2017].
22 C. von Bullion, Terror facht Fluchtlingsdebatte weiter an, ,,Süddeutsche Zeitung” 15.11.2015, http://www.

sueddeutsche.de/politik/nach-den-anschlaegen-von-paris-terror-facht-ß uechtlingsdebatte-weiter-an-1.2737625 

[dost p: 24.06.2017].
23 Statystyka dotycz ce migracji i populacji migrantów, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.

php/Migration_and_migrant_population_statistics/pl#Populacja_migrant.C3.B3w [dost p: 24.06.2017].
24 T. Denkler, Merkel: ‘’Wir Weiner mit ihnen”, ,,Süddeutsche Zeitung” 14.11.2015, http://www.sueddeu tsche.

de/politik/terror-in-paris-merkel-wir-weinen-mit-ihnen-1.2737354 [dost p: 24.06.2017].

wi zanie do dzia ania ISIS (10 proc.). Warto za-

znaczy , e to w a nie poczynania Pa stwa Is-

lamskiego by y uznawane przez dziennikarzy za 

g ówn  przyczyn  ataków we Francji (tabela 2.). 

Dzia alno  ISIS, zako czona przeprowadze-

niem zamachów w pobli u stadionu Stade de 

France czy w sali koncertowo-teatralnej Batac-

lan, mia y istotny wp yw na rozpocz cie przez 

w adze francuskie i innych cz onków Unii Eu-

ropejskiej dyskusji na temat funkcjonowania 

Wspólnoty Europejskiej, w tym wolnego prze-

p ywu ludno ci w ramach strefy Schengen21. 

W podobnym tonie wypowiadali si  niemieccy 

dziennikarze, którzy najcz ciej czyli kwesti  

migracji z bezpiecze stwem pa stw cz onkow-

skich22 (zob. Unia Europejska – 2 proc.) (tabe-

la 1.). Zwrócenie uwagi na ten problem przez 

„Süddeutsche Zeitung” nie wydaje si  czym  

zaskakuj cym, poniewa  to w a nie kanclerz 

Niemiec w najwi kszym stopniu optowa a  za 

przyjmowaniem migrantów z Syrii. Niemcy 

znajduj  si  zreszt  w czo ówce pa stw cz on-

kowskich UE, w których zamieszkuje najwi cej 

cudzoziemców23. Warto zaznaczy , e charakter 

artyku ów „Süddeutsche Zeitung” w tym zakre-

sie by  zdecydowanie bardziej pozytywny24 ni  

Tabela 1. Kwestie szczegó owe (w procentach)

„Süddeutsche 
Zeitung”

„The 
Guardian”

„Kommier-
sant”

„Gazeta 
Wyborcza”

Ca o

konsekwencje ataku 13 16 34 35 20

przebieg ataku 4 5 1 5 4

oÞ ary ataku 5 6 7 7 6

sprawcy ataku 5 6 15 9 8

Unia Europejska 3 2 1 1 2

dzia ania s u b porz dkowych 
i policji

12 10 11 1 10

EURO 2016 0 1 0 0 1

reakcje mi dzynarodowe 18 16 18 17 17

przyczyny ataku 7 9 0 0 6

migracja 10 4 0 0 5

dzia ania ISIS 11 10 5 16 10

,,human stories” 4 8 0 1 5

dzia ania w adz francuskich 7 7 7 8 7

NSZ = 401, NG = 737, NK = 282, NGW = 100 (w jednym artykule mog o pojawi  si  kilka kwestii)

ród o: opracowanie w asne
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25 I. Traynor, Germany ‘may have foiled plot to supply arms to Paris attackers’, ,,The Guardian” 14.11.2015, 

https://www.theguardian.com/world/2015/nov/14/germany-may-have-foiled-plot-to-supply-arms-to-paris-attac-

kers [dost p: 24.06.2017].
26 IS przyznaje si  do zamachów i publikuje nagrania: „Dopóki nie ustan  bombardowania, Francja nie zazna 

spokoju”, ,,Gazeta Wyborcza” 16.11.2015, https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomo ci/0,114916.html?tag=zama 

chy+w+Pary%BFu&str=2_19906114 [dost p: 24.06.2017].
27 »  «      , ,,Kommiersant” 14.11.2015, 

https://www.kommersant.ru/doc/2854744 [dost p: 24.06.2017].
28 Tam e.
29  :        , ,,Kommiersant” 

15.11.2015, https://www.kommersant.ru/doc/2854820 [dost p: 24.06.2017].
30 A. ChrisaÞ s, Doctor who treated Paris wounded and Charlie Hebdo victims calls for unity, ,,The Guardian” 

15.11.2015, https://www.theguardian.com/world/2015/nov/15/paris-attacks-medic-we-were-treating-war-wounds 

-made-by-war-weapons [dost p: 24.06.2017].

w przypadku reszty mediów, które poddawa y 

krytyce polityk  migracyjn  zarówno WE, jak 

i samych Niemiec25.

Zwrócenie uwagi na stopie  powi za  kwe-

stii migracji z aktami terrorystycznymi we Fran-

cji znalaz o tak e swoje odniesienie w katalogu 

przyczyn wyst pienia zamachów w Pary u 

(tabela 2.). Analiza materia ów pokaza a, e 

g ównym ród em zamachów by a dzia alno  

ISIS (52 proc.). Na t  przyczyn  najcz ciej 

wskazywali dziennikarze „Gazety Wyborczej” 

(94 proc.)26 i „Kommiersanta” (92 proc.)27. Ro-

syjski dziennik wypowiada  si  o dzia aniach 

zamachowców najbardziej negatywnie28, pod-

daj c jednocze nie krytyce polityk  Stanów 

Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie29 i uzna-

j c j  za nieudoln  oraz wp ywaj c  na poziom 

bezpiecze stwa pa stw europejskich. Kolejna 

z przyczyn, bezpo rednio zwi zana z dzia ania-

mi ISIS, a mianowicie wojna z Zachodem, to 

tu  obok polityki migracyjnej Unii Europejskiej 

(po 8 proc. ka da) jeden z motywów ataków 

najcz ciej wymienianych przez media (tabe-

la 2.). Wojna z Zachodem jako pod o e ataków 

ISIS by a najcz ciej wskazywana przez „Süd-

deutsche Zeitung” (16 proc.) i „The Guardian” 

(11 proc.). Dziennikarze, pisz c o kulturowym 

charakterze ataków, nawi zywali m.in. do ko-

nieczno ci zachowania europejskiej jedno ci 

i niepodejmowania aktów agresji w stosunku do 

imigrantów30. Odniesienie do polityki migra-

cyjnej Unii Europejskiej (8 proc.) w kontek cie 

przyczyn ataków, podobnie jak mia o to miejsce 

w przypadku kwestii szczegó owych (10 proc.) 

Tabela 2. Przyczyny zamachów terrorystycznych w Pary u (w procentach)

„Süddeutsche 
Zeitung”

„The 
Guardian”

„Kommiersant”
„Gazeta 

Wyborcza”
Ca o

polityka migracyjna UE 16 8 2 0 8

kolonizacja francuska 2 2 0 2 1

dzia ania ISIS 26 28 92 94 52

kwestie ekonomiczne 
i wykluczenie

7 5 0 2 4

wojna z Zachodem 16 11 1 0 8

brak przyczyn 34 46 6 2 27

NSZ = 160, NG = 207, NK = 177, NGW = 52 (w jednym artykule mog o pojawi  si  kilka przyczyn)

ród o: opracowanie w asne
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31 J. Schneider, „Abschieben! Abschieben!”, ,,Süddeutsche Zeitung” 16.11.2015, http://www.sueddeutsche.de 

/politik/dresden-abschieben-abschieben-1.2740619 [dost p: 24.06.2017].
32 F. Esser, ‘Tabloidization’ of news. A comparative analysis of Anglo-American and German press journalism, 

,,European Journal of Communication” 1999, Vol. 14 (3).
33 E. Torres Romay, The treatment of images in 11-M terrorist attacks. Terrorism and violence in the press, 

,,Revista Latina de Comunicacion Social” 2006, Vol. 61. 
34 J. McCurry, 15.11.2015, https://www.theguardian.com/world/2015/nov/15/paris-attack-survivors-italian-

man-Þ rst-escaped-heysel-stadium-disaster-then-bataclan-massacre [dost p: 24.06.2017].
35 Mf, 14.11.2015, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,19186463,zamachy-w-paryzu-telefon-

uratowal-mi-zycie-inaczej-odlamek.html [dost p: 24.06.2017].
36 F. Hartmann, 15.11.2015, https://www.theguardian.com/world/2015/nov/15/paris-attacks-aftermath [do-

st p: 24.06.2017].
37 I. Ponomarev, 14.11.2015, http://www.kommersant.ru/doc/2854750 [dost p: 24.06.2017].

(zob. tabela 1.), by o najbardziej widoczne 

w nag o nieniu zdarze  prezentowanym przez 

„Süddeutsche Zeitung” (tabela 2.). Niemieckie 

media du o uwagi po wi ca y ogólnonarodo-

wej dyskusji odno nie do protestów cz ci spo-

ecze stwa w stosunku do pa stwowej polityki 

przyjmowania uchod ców31. Dziennikarze za-

uwa ali, e ataki w Pary u mog  w istotny spo-

sób wp ywa  na nastroje spo eczne, prowadz c 

do wytworzenia negatywnych pogl dów ludno-

ci na temat imigrantów. Z drugiej strony, za-

prezentowane w tabelach numer 1 i 2 informa-

cje pokazuj , e chocia  odniesienia do kryzysu 

migracyjnego i polityki WE w tym zakresie s  

widoczne w nag o nieniu medialnym, to jednak 

dziennikarze prezentuj  je du o rzadziej, ni  

inne kwestie odnosz ce si  do zamachów we 

Francji.

Tabloidyzacja i udomowienie jako elementy 

przekazów medialnych o atakach 

terrorystycznych

Ataki terrorystyczne ze wzgl du na ich nieprze-

widywalny i drastyczny charakter wymuszaj  na 

mediach stosowanie okre lonych technik i rod-

ków. Za ich pomoc  mo liwe jest przygotowanie 

takich materia ów dziennikarskich, które b d  

mia y istotny wp yw na kszta towanie opinii 

i pogl dów spo ecznych. Równie wa ne wydaje 

si  zwrócenie uwagi na to, jak media przybli a y 

ataki terrorystyczne w Pary u odbiorcom i w jaki 

sposób wytwarza y wi  mi dzy czytelnikami 

a zdarzeniem (udomowienie).

Tabloidyzacja b d ca procesem odnosz -

cym si  do przeniesienia uwagi mediów z hard 

news na soft news i nadania informacjom bar-

dziej sensacyjnego, rozrywkowego wymiaru za 

pomoc  okre lonych fotograÞ i, tytu ów czy tre-

ci32 to jeden z istotnych mechanizmów stoso-

wanych przez dziennikarzy podczas nag a nia-

nia dzia a  terrorystycznych33. Przeprowadzona 

analiza jako ciowa brytyjskich, niemieckich, 

polskich i rosyjskich dzienników w kontek cie 

obecno ci wyznaczników tabloidyzacji w ma-

teria ach dotycz cych zamachów w Pary u 

wykaza a, e mechanizmem najcz ciej sto-

sowanym przez media by y tytu y (tabela 3.). 

Nag ówki dotyczy y zazwyczaj bezpo rednich 

oÞ ar zdarzenia, na co wskazywa y „The Guar-

dian” (Ocaleni z paryskich ataków: W och na 

pocz tku uciek  z katastrofy na stadionie Hey-

sel, a nast pnie ocala  z masakry w Bataclan)34 

i „Gazeta Wyborcza” (Zamachy w Pary u, „Tele-

fon ocali  mi ycie. W przeciwnym razie od am-

ki mog y rozerwa  mi g ow ”. Niewiarygodne 

szcz cie jednego z rannych)35. Równie cz sto 

pisano, e podj te przez ISIS dzia ania s  skie-

rowane nie tylko przeciwko Europie (Za dnia 

wojna by a daleko. Wieczorem cia a le a y na 

ulicach Pary a)36, ale i Rosji (To nie jest akt ter-

rorystyczny, to wojna)37 i maj  charakter wojny 

cywilizacyjnej.
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Drastyczny i sensacyjny wymiar mia y te  

fotograÞ e i Þ lmy wideo do czone do artyku ów 

(tabela 3.). Po te elementy przekazu o zamachach 

terrorystycznych si gali najcz ciej dziennikarze 

„The Guardian” i „Gazety Wyborczej” (tabela 3.). 

Brytyjski dziennik u ywa  Þ lmów dla podkre-

lenia tragicznego charakteru zdarzenia i jego 

wp ywu na ycie niewinnych obywateli (fot. 1.).

 „Gazeta Wyborcza”, si gaj c po materia y 

z mediów spo eczno ciowych, stara a si  od-

tworzy  przebieg ataków (fot. 2.). Dzi ki temu 

mo liwe by o wytworzenie emocjonalnej wi -

zi mi dzy odbiorc  wiadomo ci a prezento-

wanym zdarzeniem czy oÞ ar  ataku. Wydaje 

si , e na tej podstawie, podobnie jak mia o 

to miejsce w przypadku nag ówków, chciano 

wzbudzi  w czytelniku zainteresowanie tema-

tem, co jest jednym z zak adanych efektów ta-

bloidyzacji.

Domestykacja to obok tabloidyzacji ko-

lejny z mechanizmów stosowanych przez me-

dia podczas nag a niania zamachów w stolicy 

Francji (tabela 4.). Przeprowadzone analizy 

pokaza y, e udomowienie ataku przez dzien-

nikarzy odbywa o si  najcz ciej przez od-

niesienia do bezpiecze stwa, powi za  kul-

turowych i ideologicznych oraz do polityki 

(tabela 4.).

Bezpiecze stwo by o najcz ciej wska-

zywane przez „Süddeutsche Zeitung” i „The 

Guardian” (tabela 4.). Dziennikarze obu gazet, 

pisz c o zamachach w Pary u, wielokrotnie 

wskazywali, e dzia ania Pa stwa Islamskiego 

stanowi  bezpo rednie zagro enie dla Francji 

Tabela 3. Wyznaczniki tabloidyzacji w materia ach (w liczbach)

„Süddeutsche 
Zeitung”

„The 
Guardian”

„Kommiersant”
„Gazeta 

Wyborcza”
Ca o

materia y wizualne 7 12 12 21 52

tytu y 10 22 43 25 100

historie dotycz ce 
oÞ ar

6 21 2 2 31

NSZ = 23, NG = 55, NK = 57, NGW = 48

ród o: opracowanie w asne

Fot. 1. Zniszczony telefon

ród o: Paris attack survivors: Italian man Þ rst 

escaped Heysel stadium disaster, then Bataclan mas-

sacre, 15.11.2015, https://www.theguardian.com/

world/2015/nov/15/paris-attack-survivors-italian-

man-Þ rst-escaped-heysel-stadium-disaster-then-ba-

taclan-massacre [dost p: 24.06.2017]

Fot. 2. Ludzie uciekaj cy przed terrorystami

ród o: Panika i chaos. Dziennikarz nagra  z okna moment 

tu  po ataku na Bataclan, 14.11.2015, http://wiadomo-

sci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,19186530,panika-

i-chaos-mezczyzna-nagral-z-okna-momentu-tuz-po-

ataku.html [dost p: 24.06.2017]
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38 Zob. Britain’s response to Paris attacks must avoid playing into terrorists’ hands, ,,The Guardian” 

16.11.2015, https://www.theguardian.com/world/2015/nov/16/britains-response-must-avoid-playing-into-the-ter-

rorists-hands [dost p: 25.06.2017]; M.C. Schulte von Drach, Wer gegen den IS kämpft, ,,Süddeutsche Zeitung” 

16.11.2015, http://www.sueddeutsche.de/politik/anti-is-koalitionen-wer-gegen-den-islamischen-staat-kaempft-

1.2739217 [dost p: 25.06.2017].
39 Zob. The Guardian view on defeating Isis: a common enemy must be met with common resolve, ”The Gu-

ardian” 16.11.2015, https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/nov/16/the-guardian-view-on-defeating-

isis-a-common-enemy-must-be-met-with-common-resolve [dost p: 25.06.2017]; M. Iwanow, S. Samokhina, I. 

Safronov,     , ,,Kommiersant” 16.11.2015, https://www.kommersant.ru/do-

c/2854932?utm_source=kommersant&utm_medium=doc&utm_campaign=vrez [dost p: 25.06.2017].
40 The Guardian view on the Paris attacks: amid the grief, we must defend the values that deÞ ne us, ,,The 

Guardian” 15.11.2015, https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/nov/15/the-guardian-view-on-the-pa-

ris-attacks-amid-the-grief-we-need-to-hold-Þ rm-to-the-values-that-make-us-who-we-are [dost p: 25.06.2017].
41 Dpa, G20-Staaten geben kräftiges Signal: »Wir sind stärker als der Terror«, ,,Süddeutsche Zeitung” 

15.11.2015, http://www.sueddeutsche.de/news/politik/international-g20-staaten-geben-kraeftiges-signal-wir-sin-

d-staerker-als-der-terror-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-151115-99-07767 [dost p: 25.06.2017].

i ca ej Europy czy tzw. zachodniej cywilizacji38. 

W zwi zku z tym konieczne, zdaniem mediów, 

wydawa o si  podj cie kolektywnych dzia a , 

równie  militarnych, które mia y s u y  zwal-

czeniu wspólnego wroga, jakim s  terrory ci39. 

Odniesienie do  zbiorowych warto ci, tzn. 

warto ci kulturowych (119 materia ów) i poli-

tycznych (89 materia ów), równie  uznano za 

element domestykacji i wyró niono w ród wy-

znaczników mechanizmu. Podobie stwa w tym 

zakresie by y ponownie najbardziej zauwa alne 

w brytyjskich i niemieckich mediach, a najrza-

dziej – w rodzimej gazecie (tabela 4.). W arty-

ku ach odnoszono si  m.in. do europejskich, 

demokratycznych warto ci40 jako elementu 

cz cego analizowane pa stwa z Francj . Ak-

centowano te  podejmowanie ponadnarodowej 

wspó pracy, na przyk ad w ramach szczytu G20 

w Turcji, gdzie dyskutowano nad konieczno-

ci  opracowania wspólnej strategii prowadze-

nia walki z terrorystami41. W efekcie cz stym 

zabiegiem stosowanym przez dziennikarzy 

Tabela 4. Wyznaczniki domestykacji w materia ach dziennikarskich (w liczbach)

„Süddeutsche 
Zeitung”

„The 
Guardian”

„Kommiersant”
„Gazeta 

Wyborcza”
Ca o

kwestie 
historyczne

5 3 0 1 9

powi zania 
ekonomiczne

1 4 2 1 8

powi zania 
polityczne

37 31 16 5 89

powi zania 
kulturowe 
i ideologiczne

43 59 13 4 119

bezpiecze stwo 55 73 44 12 184

obywatele 13 23 4 0 40

NSZ = 154, NG = 193, NK = 79, NGW = 23

ród o: opracowanie w asne
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42 J. Henley, A. ChrisaÞ s, Paris terror attacks: Hollande says Isis atrocity was ‘act of war’, ,,The Guardian” 14.11.2015, 

https://www.theguardian.com/world/2015/nov/13/paris-attacks-shootings-explosions-hostages [dost p: 25.06.2017].

by o u ywanie takich zwrotów jak „nasza woj-

na”, co wskazywa o na lini  podzia u „Europa/

wiat vs. terrory ci”42 i stanowi o podkre lenie 

prezentowanej przez media wspólnej linii wy-

ra aj cej si  w krytyce paryskich ataków i ich 

sprawców.

Tabloidyzacja, podobnie jak i domestykacja, 

to mechanizmy, które by y zauwa alne w na-

g o nieniu ataków w Pary u przez badane me-

dia. Ich obecno  w materia ach wskazuje, e 

ukazywanie zamachów terrorystycznych przez 

dziennikarzy cechowa o si  specjalnym spo-

sobem dzia ania, odmiennym ni  w przypadku 

przedstawiania innego typu zdarze . Du y a-

dunek emocjonalny wiadomo ci, a tak e zdj  

oraz Þ lmów i ich sensacyjno , eksponowanie 

drastycznych skutków zjawiska, a tak e jego 

wp yw na funkcjonowanie wi kszej liczby 

pa stw (wywodz cych si  spoza miejsca ataku) 

to elementy, które zauwa ono podczas opisy-

wania sposobów nag o nienia zamachów przez 

wymienione tytu y.

Podsumowanie
Ataki terrorystyczne, podobnie jak wojny i kon-

ß ikty zbrojne, to wydarzenia, które ze wzgl -

du na ich specyÞ czny charakter wymagaj  od 

dziennikarzy szczególnego podej cia. Przy-

czyny i konsekwencje zjawiska, jego sprawcy 

i oÞ ary to tematy obecne w materia ach po-

wi conych zarówno dzia aniom militarnym, 

jak i zamachom (tabela 1.). Pomimo istnienia 

wskazanych na pocz tku ró nic mi dzy pa -

stwami wybranymi do analizy, pewne elementy 

pozostaj  wspólne.

Celem artyku u by o uzyskanie odpowiedzi 

na postawion  hipotez  badawcz  i trzy pyta-

nia badawcze s u ce jej weryÞ kacji lub sfal-

syÞ kowaniu. Ze wzgl du na fakt, e elementem 

dobitnie obecnym w dyskursie politycznym 

pa stw b d cych cz onkami Unii Europejskiej 

by a obawa przed przeniesieniem zagro enia 

terroryzmem przez uchod ców i imigrantów 

z Syrii, to zdecydowano si  sprawdzi , w jakim 

stopniu europejska polityka migracyjna by a 

czona przez media z atakami i jednocze nie 

uznawana przez dziennikarzy za g ówn  przy-

czyn  wyst pienia zamachów w Pary u. Prze-

prowadzona analiza zgromadzonych materia-

ów na temat zdarzenia pokaza a, e zarówno 

w ród kwestii szczegó owych przedstawionych 

przez dziennikarzy (5 proc.) (tabela 1.), jak i li-

sty powodów organizacji ataków (8 proc.) (ta-

bela 2.), tematyka migracji mia a raczej drugo-

rz dne znaczenie. Media du o wi cej uwagi po-

wi ca y takim problemom, jak konsekwencje 

zdarzenia (20 proc.), reakcje mi dzynarodowe 

(17 proc.) i dzia ania ISIS (10 proc.) (tabela 1.). 

Warto zaznaczy , e na pierwszy z problemów 

najcz ciej wskazywa y gazety „Kommiersant” 

(34 proc.) i „Gazeta Wyborcza” (35 proc.), za  

dzia ania europejskich i wiatowych polityków 

ch tniej opisywa y ,,Süddeutsche Zeitung” 

(18 proc.) oraz „The Guardian” (16 proc.) (ta-

bela  1.). Pisz c o przyczynach ataków we Fran-

cji, dziennikarze uznali, e g ównym winowajc  

zamachów jest Pa stwo Islamskie, dlatego jego 

dzia anie przedstawiono jako g ówny czyn-

nik ich wyst pienia (52 proc.) (tabela 2.). Na 

wa no  tego elementu wskazywa y wszystkie 

analizowane dzienniki. Chocia  w ród wymie-

nianych przyczyn ataku polityka migracyjna 

znalaz a si  na trzecim miejscu, to jednak pew-

ne odniesienie do niej mo na by o zauwa y  

w przypadku opisu innych kwestii, na przyk ad 

dzia ania ISIS. Nie by y to jednak na tyle silne 

nawi zania, które mog yby sprawi , e polityka 

migracyjna Unii Europejskiej by a uznawana 

przez media za istotn  przyczyn  wyst pienia 

ataków w Pary u. Postawiona hipoteza badaw-
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cza zosta a zatem sfalsyÞ kowana. Co wa ne, 

w ród narz dzi stosowanych przez dziennika-

rzy podczas nag a niania zamachów widoczne 

by y zarówno elementy tabloidyzacji (tabela 3.), 

jak i domestykacji (tabela 4.). Sensacyjne tytu y 

informacji na temat wydarze  to wyznaczniki 

tabloidyzacji, które pojawia y si  w analizowa-

nych mediach najcz ciej (tabela 3.). Natomiast 

kwestie zwracaj ce uwag  na ogólnoeuropej-

skie i ogólno wiatowe zagro enie terroryzmem 

oraz konieczno  podj cia z nim walki stanowi-

y dominuj cy element udomowienia artyku ów 

we wszystkich badanych pa stwach (tabela 4.). 

Mimo ró nic widocznych w przekazach, sposób 

prezentowania zamachów w Pary u cechowa a 

wspólna perspektywa nastawiona na krytyk  

ataków i potrzeb  podj cia dzia a  maj cych na 

celu skuteczne im przeciwdzia anie. 
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