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Streszczenie
Celem artykułu jest prezentacja praktyk uwewnętrzniania, naturalizacji 
i uniwersalizacji różnych obrazów rozmów „okrągłostołowych” w polskim 
dyskursie prasowym, tj. na łamach „Gazety Wyborczej” (9 artykułów), 
„Naszego Dziennika” (6 artykułów), „Trybuny” (11 artykułów), „Polityki” 
(12 artykułów), „Newsweeka” (9 artykułów) i „Tygodnika Powszechnego” 
(10 artykułów) w 20. rocznicę rozmów w Magdalence oraz porównanie ich 
z tymi, które pojawiły się pięć lat później w „Do Rzeczy” (7 artykułów) 
oraz „W Sieci” (4 artykuły). Rekonstrukcji prasowych narracji dotyczących 
jednego z najistotniejszych momentów przełomowych w polskim życiu poli-
tycznym, społecznym, kulturowym towarzyszy wiele założeń teoretycznych. 
Najważniejsze z nich wiążą się z wpływem dyskursu publicznego na kulturę 
polityczną, pamięć społeczną oraz podziały socjopolityczne dominujące 
w danym państwie. Najciekawsze badawczo okazują się więc nie tyle spo-
soby przedstawienia rozmów okrągłostołowych, ile próby ich interpretacji 
i ewaluacji obecne na łamach wymienionych czasopism. To one bowiem 
decydują o ostatecznym kształcie polskiego dyskursu publicznego o nieodle-
głej przeszłości, której Okrągły Stół jest najbardziej wyrazistym symbolem. 
W opinii autora, ocena tego liminalnego okresu najnowszej historii Polski 
w sposób zasadniczy wpływa na dominujące dzisiaj wzory komunikowania 
publicznego. Problemem badawczym, który zostaje podjęty w artykule jest 
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charakterystyka i analiza „obrazów” Okrągłego Stołu obecnych w polskiej 
prasie. Ponadto, podejmuję zagadnienie wpływu tych obrazów na funkcjo-
nowanie współczesnych podziałów socjopolitycznych w Polsce. Nieprze-
kładalność perspektyw w dyskursie o tak znaczącym wydarzeniu w historii 
zbiorowej implikuje mało koherentne sposoby instytucjonalizacji polityki 
pamięci przez różne środowiska polityczne i społeczne. Brak konsensu 
substancjalnego w odniesieniu do oceny i interpretacji wydarzeń Okrągłego 
Stołu nie może pozostawać bez wpływu zarówno na rzeczywiste poczucie 
tożsamości wspólnotowej, jak i wzory instytucjonalizacji polskiego życia 
publicznego. Charakterystyka polskiego dyskursu prasowego o Okrągłym 
Stole możliwa była dzięki wykorzystaniu wybranych narzędzi badawczych 
z zakresu analizy dyskursu.

Słowa kluczowe: dyskurs prasowy, dyskurs publiczny, społeczne repre-
zentacje, retoryka, elity symboliczne.

wprOwadzenie

Przedstawione w poniższym tekście analizy stanowią próbę określenia zakresu 
wpływu polskiej publicystyki na kształtowanie się i odtwarzanie pamięci zbio-
rowej w odniesieniu do wydarzeń okrągłostołowych oraz ocenę oddziaływania 
badanych dyskursów na procesy instytucjonalizacji życia politycznego. Rekon-
strukcji prasowych narracji dotyczących jednego z najistotniejszych momentów 
przełomowych w polskim życiu politycznym, społecznym, kulturowym w dwa-
dzieścia oraz dwadzieścia pięć lat po ich fakcie towarzyszą przedstawione poniżej 
założenia teoretyczne, z których najważniejsze odnoszą się do wpływu języka, 
w tym w sposób szczególny języka dyskursu publicznego, na kształtowanie 
wspólnych ram definicji sytuacji, integracji społecznej w aspekcie różnych polityk 
pamięci obecnych w dyskursie publicznym, związków między polityką pamięci 
a kształtowaniem tożsamości zbiorowych.

Zaprezentowanym analizom towarzyszy założenie o tym, że sposób przed-
stawienia rozmów okrągłostołowych na łamach czasopism decyduje w znacznym 
stopniu o ostatecznym kształcie polskiego dyskursu publicznego o nieodległej 
przeszłości, której Okrągły Stół jest najbardziej wyrazistym symbolem. Ponadto 
stanowią one spektrum symbolicznych środków interpretowania bieżącej rzeczy-
wistości politycznej, a ściślej rzecz ujmując, są istotnymi elementami kultury 
politycznej definiowanej w sposób dyskursowy, tj. jako tożsamej z „(…) wzorami 
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publicznego komunikowania o sprawach publicznych, takich jak na przykład 
zasady sprawiedliwego ładu społecznego (w ogólności albo w zastosowaniu do 
konkretnych dziedzin, jak praca lub opieka zdrowotna)” [Czyżewski 2014: 383]. 
Nie ulega wątpliwości, że stawianie aktualnych politycznych diagnoz oraz de-
finiowanie bieżących wyzwań politycznych w krajach, które przechodzą bądź 
przeszły transformację ustrojową, związane jest w sposób nieunikniony z oceną 
wydarzeń sprzed dwudziestu pięciu lat, stanowiących doraźny horyzont inter-
pretacyjny. Polityki pamięci, bez względu na to, czy przypisujemy im funkcję 
więziotwórczego wyobrażenia o przeszłości, czy też sporów wewnątrz formacji 
dyskursywnej „(…) o charakterze konfliktogennego roszczenia do pozycji do-
minującego obrazu przeszłości w sferze publicznej” [Nowicka 2014: 221] posia-
dają pierwszorzędne znaczenie dla kształtowania się wzmiankowanych wzorów 
publicznego komunikowania o imponderabiliach pożądanego ładu społecznego, 
a w rezultacie wyznaczają możliwość, bądź jej brak, zawierania określonych 
partyjnych sojuszy w celu sprawowania władzy. 

uStalenia kOnceptualne

Uniwersum kulturowe sprawia, że zachowania i wydarzenia, które zachodzą 
w otaczającym nas świecie, są przez członków grupy podobnie interpretowane, 
rozumiane i oceniane. Te podobieństwa umożliwiają zarówno kształtowanie 
się kolektywnych tożsamości budowanych na wspólnej pamięci zbiorowej, jak 
i wspólnotowe „interwencje” w otaczającą jednostki rzeczywistość. Pamięć 
i tożsamości zbiorowe stanowią elementarny budulec podstawowych podziałów 
socjopolitycznych: socjoekonomicznego, etniczno-kulturowego oraz religijnego. 
Podziały w Europie Środkowo-Wschodniej podlegały jednak zgoła odmiennym 
procesom strukturyzowania, niźli miało to miejsce w czternastu krajach Europy 
Zachodniej. Jak podkreślają andrzej antoszewski i Ryszard Herbut, Europa 
Środkowo-Wschodnia to miejsce, w którym kategoria interesów odgrywała bez 
porównania mniejszą rolę w kształtowaniu podziałów [antoszewski, Herbut 
2006: 24–32]. W związku z tym, kształtowanie się otoczenia społeczno-po-
litycznego uwikłane jest dzisiaj w dużo większym stopniu w moralną ocenę 
komunistycznej przeszłości i efektów transformacji. 

Należy w tym miejscu podkreślić rangę publicznego dyskursu o moralności 
jako jednego z najistotniejszych komponentów podziałów socjopolitycznych, 
a więc również ich związków z tożsamością i pamięcią zbiorową, ponieważ 
posiada on określone konsekwencje dla zasadniczych kierunków kształtowania 
się tych aspektów życia społeczno-politycznego w przyszłości. Dokładniej rzecz 
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ujmując, zależy od niego jeden z publicznie roztrząsanych dylematów: jakim 
mechanizmom odtwarzania poddana jest polska tożsamość narodowa i czy 
w związku z nimi należałoby oczekiwać, że podejmowany przez większość władz 
po 1989 roku dyskurs „polityk modernizacyjnych” jest w stanie wyeliminować 
z większości sporów publicznych język moralności. Innym, nie mniej ważnym 
problemem, jest pytanie o to, w świetle jakich przekonań, praktyki pozbawia-
nia podziałów socjopolitycznych elementów moralnej oceny są uzasadnione 
i niezbędne. Oczekiwanie, że w ramach transformacji ustrojowej obserwować 
powinniśmy konwergencję procesów społeczno-politycznych i towarzyszących 
im instytucji do modelu zachodniego zawiera w sobie istotny element władzy 
symbolicznej. Nie będę się nim tutaj zajmować, spróbuję natomiast określić 
wpływ dyskursu publicznego o symbolicznym wydarzeniu historycznym na 
wspomniane oczekiwania przemodelowania konstrukcji samej tożsamości, a więc 
i podziałów socjopolitycznych.

Wśród uzupełniających się poniekąd paradygmatów konstytuowania się 
pamięci zbiorowej funkcjonują orientacje: naturalistyczna i humanistyczna [wię-
cej w: Nijakowski 2008]. W poniższych analizach odnosić się będę do definicji 
Barbary Szackiej, która rezerwując termin pamięci społecznej dla dyscypliny psy-
chologii społecznej, w wyniku wieloletnich badań nad pamięcią zaproponowała, 
by w wymiarze wspólnotowym nazywać ją zbiorową, przez co rozumieć należy 
„(…) zbiór wyobrażeń członków zbiorowości o jej przeszłości, zaludniających 
ją postaciach i minionych wydarzeniach, jakie w niej zaszły, a także sposobów 
ich upamiętniania i przekazywania o nich wiedzy uważanej za obowiązkowe 
wyposażenie członka tej zbiorowości” [Szacka 2006: 19]. 

W celu rekonstrukcji społecznie podzielanej wiedzy o Okrągłym Stole, się-
gam po quasi-teorię społecznych reprezentacji Serge Moscovici’ego1. W swoich 
analizach odnoszę się również do opisowej koncepcji elit symbolicznych autor-
stwa Marka Czyżewskiego, Sergiusza Kowalskiego i andrzeja Piotrowskiego2.

1 Pojęcia społecznych reprezentacji używam tutaj zamiennie z pojęciem „obrazy” w znaczeniu 
podzielanej społecznie wiedzy, uwspólnionych przedstawień, wszechświata zgodnego myślenia, 
który powstaje w wyniku komunikacyjnej koegzystencji jednostek w ramach określonych spo-
łeczności. Więcej w: Moscovici 2000, Trutkowski 2000.

2 „Do elit symbolicznych danego społeczeństwa należą publicyści, dziennikarze, redaktorzy, 
eksperci, ludzie biznesu, autorzy podręczników, politycy, naukowcy, duchowni, intelektualiści, 
a także występujący w środkach masowego przekazu politycy, inaczej mówiąc: te grupy i osoby, 
które sprawują bezpośrednią kontrolę nad publicznie dostępną wiedzą, publicznie prawomocnymi 
przekonaniami, nad kształtem i treściami dyskursu publicznego” [Czyżewski, Kowalski, Piotrowski 
1997: 17].
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uStalenie warSztatOwe

analiza dyskursu, w moim mniemaniu, powiązana jest z analizą społecznych 
reprezentacji, których funkcją jest organizowanie społecznie nagromadzonych 
zasobów symbolicznych w celu wyjaśniania problematycznych aspektów rze-
czywistości. Odtwarzanie zasobów symbolicznych w metodologii towarzyszącej 
teorii społecznych reprezentacji polega m.in. na rejestracji sposobów zakotwiczeń 
i obiektyfikacji przedmiotów, zjawisk, postaci i innych obiektów podlegających 
społecznemu przetwarzaniu symbolicznemu3. Należy zauważyć, że sposoby 
zakotwiczeń i obiektyfikacji odnoszące się do opracowywanego obiektu cha-
rakteryzują się, z jednej strony, całym kalejdoskopem skojarzeń, do których od-
biorca komunikatów może być odsyłany, z drugiej zaś, prawie zawsze występuje 
monotonna regularność sposobów zakotwiczania i obiektyfikacji używanych 
najczęściej, by nie powiedzieć, na skalę masową. Na tej podstawie zakładam, że 
zakotwiczenia i obiektyfikacje wyselekcjonowane pod kątem ich powtarzalności 
i istotności, stanowią odpowiednik zworników dyskursu rozumianych jako „(…) 
temat (problem, wątek), który ogniskuje uwagę uczestników dyskursu, jest stałym 
elementem problemów poruszanych w ramach dyskursów oraz odsyła do szeregu 
innych tematów (niektóre na mocy arbitralnych powiązań „implikowane są jako 
konieczne tezy, inne po prostu przywoływane jako możliwe rozwinięcia tematu)” 
[Nijakowski 2004: 78]. Podstawą do „zestawiania” pojedynczych zakotwiczeń 
i obiektyfikacji był ich analogiczny zakres znaczeniowy. Jeśli podobne nazwy/
określenia Okrągłego Stołu prowadziły do tych samych kategorii, decydowałem 
o włączeniu ich do jednej wiązki tematycznej. Najczęściej powtarzające się wiązki 
tematyczne traktowałem jako zworniki dyskursu.

Dokonuję również analizy presupozycji i ukrytych założeń, tj. niewyarty-
kułowanych, przyjętych jako oczywiste stwierdzeń odnoszących się do treści 
składających się na kompozycję pamięci zbiorowej. Presuponowanie pewnego 
porządku rzeczywistości wiąże się z „naturalizacją” tych treści, co w rozumie-
niu Rolanda Barthesa oznacza, że porządek kulturowy postrzegany jest jako 

3 Zakotwiczenie jest mechanizmem, który obce idee redukuje do zwykłych kategorii i przed-
stawień, umieszcza je w znajomym kontekście, klasyfikuje i nazywa, przez co idea „sama w sobie” 
staje się ideą „dla podmiotu”, używając Heglowskiej nomenklatury. Zakotwiczanie odbywa się 
w oparciu o porównania nieznanego obiektu społecznego z elementami tej kategorii, która wyda 
nam się najbardziej odpowiednia. Zakotwiczyć to znaczy zaklasyfikować i nazwać. Klasyfikacja 
dokonuje się poprzez generalizację bądź partykularyzację. Obiektyfikacja dotyczy pojęć i zjawisk 
abstrakcyjnych, jest procesem ich materializacji, sprowadzania abstrakcji do ich przedstawień, 
czynienia niewidzialnego widzialnym [Trutkowski 2000: 89–90].
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przyrodniczo konieczny i obiektywny, niezależny od arbitralnych działań ludzi 
[2000: 262–263]4.

Rozwiązanie postawionego problemu badawczego, w pierwszym etapie 
związane z odtworzeniem obrazów Okrągłego Stołu funkcjonujących na łamach 
opiniotwórczej prasy, wymaga zastosowania dodatkowego modelu określającego 
kierunek, zakres i charakter wpływu tych obrazów na funkcjonowanie podsta-
wowych podziałów socjopolitycznych w Polsce. W tym celu sięgam po zawartą 
w zbiorze pt. „Rytualny chaos” propozycję Marka Czyżewskiego, w myśl której 
różnorodność procesów społecznych w warunkach złożonego społeczeństwa 
współczesnego ująć można analitycznie w schemat wzorów typowych „ścieżek 
przebiegu”5. Od utrwalanych struktur dyskursowych zależą w dużym stopniu 
warianty rozwoju tożsamości wspólnotowej oraz instytucjonalizacji politycz-
no-społecznej obecności. W podsumowaniu analiz prowadzącym do drugiego 
z deklarowanych celów badawczych odwołuję się ponadto do kryterium modal-
ności wykorzystania aparatu językowego. Modalność pewności była najbardziej 
narzucającym się w tym kontekście wyborem. Chciałem przyjrzeć się bliżej tym 
fragmentom tekstu, które celowo zaproponowane zostały w postaci „samona-
rzucających się oczywistości” i zgodnie z intencją mówiącego nie pozostawiały 
miejsca na redefinicję [por. Fairclough 2003: 164–78]. Wybiórczo odwołuję się 
również do niektórych elementów idiomatycznego schematu dyskursowego, na 
który składa się szerokie spektrum zjawisk stylistycznych budujących poszcze-

4 analiza tych elementów to innymi słowy analiza stwierdzeń niewyartykułowanych, przy-
jętych jako oczywiste i prawdziwe, żeby wypowiadane zdanie miało wartość logiczną. analiza 
presupozycji wbudowana w analizę ram językowych oraz wartości naturalizowanych w prasowych 
dyskursach o Okrągłym Stole zbieżna jest z poszukiwaniem przestrzeni publicznej, w której 
dochodziłoby do zbieżności perspektyw różnych stron dyskursu publicznego, innymi słowy, 
procesu budowania wspólnych znaczeń. Presupozycje funkcjonują jako jedna z głównych idei 
organizujących dyskurs i stanowią trzon pakietu interpretacyjnego. Potrzebne są do rozumienia 
zdarzeń, ponieważ implikują wachlarz stanowisk, pozwalając na pewien stopień niezgody wśród 
tych, którzy podzielają wspólną ramę językową.

5 Model ten obrazuje możliwości podejścia do określonego tematu i przeprowadzenia dyskursu 
według różnych wariantów. Sytuacja problematyczna może mieć różne podłoże i odwoływać się 
do wybranych fragmentów życia społecznego. Ma ona miejsce na poziomie areny sporu, na której 
aktorzy społeczni nastawieni są bardziej na kooperację niż na konflikt bądź przyjmują postawy będące 
tego przeciwieństwem. Odpowiednio do nich wyróżniamy dwa mechanizmy komunikacyjne: orien-
tację na przekładalność perspektyw oraz kwestionowanie zasadności przekładalności perspektyw. Na 
tym etapie dyskurs może przyjąć cztery warianty: porozumienia, ceremonii, dramatu społecznego, 
rytualnego chaosu. Jednocześnie warto podkreślić, że zarówno porozumienie jak i dramat społeczny 
mają na celu znalezienie rozwiązania problemu, natomiast pozostałe dwa warianty nie przyczyniają 
się do tego. Więcej na ten temat w: Czyżewski 1997: 76–113.
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gólne „style” politycznego myślenia6 oraz sięgam po klasyfikacje i nomenklaturę 
z zakresu regulatorów dyskursywnych praktyk sepizacyjnych7.

Czytelnikowi należy się informacja o tym, że osobliwość prasy jako środ-
ka przekazu polega na szczególnym statusie dziennikarzy prasowych, których 
dziennikarze innych mediów chętnie cytują, ponieważ posiadają oni w oczach 
odbiorcy legitymację ekspercką [Bourdieu 2005]. Co prawda, zasadniczą „(…) 
przyczyną, dla której każdy opis musi być selektywny, jest nieskończone bogac-
two i różnorodność możliwych aspektów rzeczywistości” [Popper 1993: 274], 
niemniej w wypadku prezentowanych analiz podstawowe założenie o konieczno-
ści rekonstrukcji różnych punktów widzenia skłoniło mnie do selekcji materiałów 
prasowych pod kątem niekiedy wprost deklarowanych profili światopoglądowych 
poszczególnych tytułów, a tym samym profili potencjalnych czytelników. Zdecy-
dowałem o doborze następujących tytułów: „Gazety Wyborczej” (9 artykułów), 
„Naszego Dziennika” (6 artykułów), „Trybuny” (11 artykułów), „Polityki” 
(12 artykułów), „Newsweeka” (9 artykułów) i „Tygodnika Powszechnego” 
(10 artykułów). Kryterium dodatkowym były deklarowane nakłady oraz czytel-
nictwo. Źródłem analiz były artykuły pochodzące z okresu od grudnia 2008 r. 
do czerwca 2009 r. Ramy czasowe takiego doboru uzasadniać mogą, z jednej 
strony obchody dwudziestej rocznicy obrad Okrągłego Stołu, z drugiej zaś tzw. 
pierwszych „wolnych” wyborów III Rzeczpospolitej utożsamianych często 
w publicystycznych skrótach z odejściem od ustroju komunistycznego. Między 
2009 a 2014 nastąpiła daleko idąca rekonfiguracja pola polskich nadawców 
prasowych. Pojawiły się dwa tytuły – „W Sieci” i „Do Rzeczy” – których 
redakcje samookreślają się jako prawicowe i które w wymiarze czytelnictwa 
konkurują bezpośrednio z tygodnikiem „Polityka”. Z tego powodu, powtórnego 
przybliżenia obrazów rozmów „okrągłostołowych”, mającego charakter bardziej 
poglądowy niż ściśle analityczny, postanowiłem dokonać na podstawie zestawie-
nia podstawowych różnic między starymi i nowymi podmiotami. Porównanie 
szerszego zestawu materiałów (dwudziestata rocznica – 6 tytułów różnej opcji) 
z węższym zestawem (dwudziesta piąta rocznica – tylko dwa tytuły, na dodatek 

6 Więcej na temat idiomatycznego schematu dyskursowego czytaj w: Czyżewski 2006.
7 Praktyki sepizacyjne (od angielskiego SEP – somebody else’s problem) są istotnymi ele-

mentami strukturyzującymi dyskurs publiczny poprzez odbieranie poszczególnym tematom statusu 
doniosłych czy wystarczająco poważnych, by zajmować się nimi publicznie. aktorami czynnie 
biorącymi udział i korzystającymi z tego typu praktyk, a jednocześnie podmiotami posiadającymi 
największy wpływ na zakres instytucjonalizacji poszczególnych problemów, są najczęściej elity 
symboliczne. Więcej na temat regulatorów dyskursywnych praktyk sepizacyjnych czytaj w: Czy-
żewski, Dunin, Piotrowski 2010: 15–35.
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jednej opcji), wynika z jednego powodu. Celem analiz jest ustalenie diapazonu 
środków symbolicznych oraz narzędzi dyskursywnych wykorzystywanych dla 
opisu Okrągłego Stołu w polskiej prasie. Jest mało prawdopodobne, by środki 
symboliczne, z których korzystali autorzy poszczególnych redakcji w latach 
2009–2014, uległy daleko idącym zmianom. Tym samym, ponieważ mało atrak-
cyjne badawczo byłoby porównywanie treści czasopism, które nie zmieniły się 
zasadniczo w wymiarze personalnym i instytucjonalnym, postanowiłem sięgnąć 
po tytuły wcześniej nieistniejące. Fakt, że są to czasopisma jednej opcji, jest 
przygodny. Nie oznacza to jednak, że jest on neutralny w aspekcie popularyzacji 
określonych form pamięci zbiorowej oraz instytucjonalizacji podziałów socjo-
politycznych w Polsce.

analiza

Przedstawione w tej części wyniki przeprowadzonej analizy, w każdym z jej 
elementów, stanowią prezentację efektów końcowych w postaci kluczowych 
kategorii porządkujących polski dyskurs publicystyczny o Okrągłym Stole 
w dwadzieścia pięć lat po samym wydarzeniu. W 1989 roku Polacy nie w pełni 
zdawali sobie sprawę z wagi wydarzenia, którego byli świadkami. ówczesne 
sondaże opinii, tuż po inauguracji obrad, pokazały, że tylko 47% społeczeństwa 
interesowało się ich przebiegiem [OBOP 1989]8. W opinii 53% badanych miały 
one przynieść znaczną poprawę sytuacji politycznej, dla 39% Polaków – poprawę 
sytuacji gospodarczej.

Z kilku powodów można byłoby przypuszczać, że po 1989 roku Okrągły 
Stół zadomowi się w polskim dyskursie publicznym jako pozytywny symbol. 
Czy tak się jednak stało? W literaturze historycznej spotykamy się z ocenami, że 
„(…) po pierwsze chodzi o symbol przejścia od dyktatury realnego socjalizmu 
do demokracji parlamentarnej, od systemu nakazowo-rozdzielczego do gospo-
darki rynkowej, czyli o przemianę w obu wymiarach rewolucyjną, której skutki 
odczuł każdy Polak. Jest jednocześnie Okrągły Stół symbolem zmiany rozłożonej 
w czasie, sterowanej przez obu uczestników „transakcji”. Ewolucyjny charakter 
zmiany nadał jej przebieg spokojny, spowodował jednak z drugiej strony dość 
powszechny niedosyt, wywołany brakiem symbolicznego „punktu zero”, na któ-
rym zakończyłaby się PRl, a rozpoczęła III Rzeczpospolita (…). Po drugie, (…) 
w latach 1989–1991 Okrągły Stół stanowił niewątpliwie najbardziej znany polski 
produkt eksportowy. (…) mebel z ówczesnego Pałacu Namiestnikowskiego przy 

8 OBOP, Opinie o obradach „okrągłego stołu” – marzec 1989 (1989-03-07, K.12/514/89).
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Krakowskim Przedmieściu symbolizuje zasadniczą cezurę w historii Polski nie 
tylko w kontekście przejścia od jednego ustroju do drugiego, jest także symbolem 
innego uprawiania polityki” [Borodziej, Garlicki 2004: 5].

analiza zworników dyskursu przeprowadzona na potrzeby tego artykułu 
polegała na rekonstrukcji najczęściej pojawiających się na łamach analizowanych 
tytułów prasowych zakotwiczeń i obiektyfikacji Okrągłego Stołu oraz zreduko-
wania ich do sygnalizowanej kategorii zworników dyskursu dotyczącego tego 
właśnie wydarzenia. Wśród analizowanych do 2009 roku, dwa tytuły prasowe, 
„Trybuna” oraz „Nasz Dziennik” wyróżniają się w aspekcie trybu stosowanych 
narracji. Są to gazety, które dzieli wszystko w zakresie oceny sprawstwa proce-
sów okrągłostołowych, natomiast podobnie definiują sam zakres podmiotowości 
aktorów uczestniczących w tych wydarzeniach. W artykułach „Trybuny” do-
minuje modalność pewności co do tego, że inspiracją dla Okrągłego Stołu były 
wydarzenia zachodzące w całym bloku wschodnim, że odbywały się one z woli 
strony rządzącej, a ostateczny sukces wydarzenia był świadectwem patriotyzmu 
obozu władzy, którego przedstawiciele„zrozumieli” konieczność porozumienia 
się ponad dotychczasowymi podziałami politycznymi i aranżowali proces na-
rodzin III RP. W tym zakresie tematycznym, nie występuje prawie w ogóle ton 
niepewności, tryb przypuszczający. Przykładem ilustrującym „dalekowzroczność” 
rządzących może być wypowiedź Janusza Reykowskiego: „(…) W ówczesnym 
obozie władzy były9 takie siły, które uważały, że mając te instrumenty można 
ich użyć i postawić na swoim. Jednakże opanowanie sytuacji takimi środkami, 
jak w 1981 r., nie było już możliwe. nie mogło być mowy o żadnym obezwład-
nieniu z zaskocze nia [„Demokracja to nie tylko walka”; 7–8.02.2009]”. Przekaz 
na łamach „Trybuny” przedstawił wydarzenia Okrągłego Stołu jako niebywały 
sukces „(…) To sukces nie bywały, bo zwykle tego typu przemiany dokony wały 
się krwawo, na drodze rewolucyjnej. U nas zamiast tego była żywa dyskusja 
[aleksander Kwaśniewski „To była fascynująca przygoda”; nr 32; 7–8.02.2009] 
oraz wynik dobrej woli i racjonalnego myślenia władz. Ponadto porządek prze-
kazu dotyczącego Okrągłego Stołu wynikał z przekonania o nieudolności 
systemu monocentrycznego, rozpadu zSrr i sytuacji nie do opanowania siłą. 
W „Naszym Dzienniku” odnajdujemy dominację modalności pewności, niemniej 
w przeciwieństwie do „Trybuny”, gdzie nadawcy odwołują się do możliwych 
skutków cudzych działań wobec „nas” w sferze materialnej i cielesnej, regulacja 
dyskursu na łamach „Naszego Dziennika” odbywa się głównie poprzez motyw 
winy, gdzie nadawcy odwołują się do zobowiązań normatywnych dotyczących 

9 Tu i poniżej wyróżnienia moje – K.K.
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często odpowiedzialności konkretnych, wymienionych z nazwiska osób: „(…) 
nie udało nam się to, co było podstawą sukcesu II Rzeczypospolitej, czyli usta-
lenie właściwej hierarchii wartości w Polsce. Patriotyzm powinien być wartością 
naczelną, której wszystkie instytucje państwowe i społeczne powinny służyć. 
Przy Okrągłym Stole świadomie odwrócono tę hierarchię, podjęto walkę z ro-
dziną. Do pewnego czasu nawet walczono z Kościołem katolickim. Patriotyzm 
ogłoszono reakcyjnym mitem, który trzeba odrzucić, bo dopiero wtedy Polacy 
staną się Europejczykami. To, co przez lata było deprecjonowane i obrażane, 
czyli wartości patriotyczne, trzeba uczynić pierwszym weryfikatorem postaw 
polityków” [„Nomenklatura ukradła Polskę” 11.02.2009]. Regulacja przez wstyd 
zakłada normatywnie określoną wzajemność budującą „my”, wspólnotę honoru 
i godności. Dominujące cechy wspólne Okrągłego Stołu, dające się wyodrębnić 
na łamach „Naszego Dziennika” to: proces przebiegający ponad głowami spo-
łeczeństwa, oszustwo, brudna gra z komunistami, kontynuacja grabieżczych 
praktyk gospodarczych, zdrada polskich interesów narodowych, pułapka 
uniemożliwiająca sprawiedliwą społecznie demokratyzację systemu, ale 
przede wszystkim była to zmiana wypracowana przez ekspertów kgb. „(…)
Tak jak strategia Okrągłego Stołu musiała być uzgadniana przez stronę rządową 
(czyli praktycznie MSW) w Moskwie, tak wiele wskazuje, że cała koncepcja 
kontrolowanej zmiany wypracowana była przez ekspertów KGB, co nie znaczy, 
że wszystko toczyło się potem zgodnie z zaplanowanym scenariuszem [„KGB 
kontrolowało demontaż komunizmu”. Z prof. Marią Łoś, socjologiem i krymi-
nologiem z Uniwersytetu w Ottawie, rozmawia Mariusz Bober; 4.03.2009].

Na łamach tych dwóch gazet dominują teksty perswazyjne, których celem 
jest nakłanianie i przekonywanie do akceptacji stosunkowo bezkrytycznie 
przedstawionej rzeczywistości. W przypadku „Trybuny” odwołują się do zasa-
dy społecznego dowodu słuszności poprzez kierowanie uwagi na konieczność 
zachowania ładu i porządku społecznego, znaczenia symbolu Okrągłego Stołu, 
a także funkcji, jaką pełni – zespalającej, symbolu, który jest powodem do dumy 
etc. Dominuje tutaj struktura argumentacyjna „światłego obywatela”, nakierowa-
na na dostarczanie odbiorcy wiedzy i wartości do tej pory rzekomo publicznie 
niedostępnych. W przypadku „Naszego Dziennika” nadawcy odwołują się do 
zobowiązań normatywnych, do wizerunkowych konsekwencji naszego postę-
powania, do Innego i skutków jego postępowania dla naszego wizerunku, na 
łamach tej gazety dominuje retoryka utraty suwerenności przez państwo polskie 
oraz utraty miejsca należnego „najwyższym wartościom” w życiu publicznym. 
W celu pozyskania większej wiarygodności „Trybuna” posługuje się również 
zasadą autorytetu poprzez zapraszanie osób, które posiadają pewną pozycję 
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społeczną do dyskusji, zazwyczaj w formie wywiadu. Ostatnią, dosyć znaczącą 
cechą perswazji, która zaznaczyła się w artykułach „Trybuny”, jest zasada nie-
doboru – z tekstów prasowych wynika, że obecnie nie jesteśmy w stanie ocenić 
obrad Okrągłego Stołu, ponieważ nie posiadamy pełnego obrazu sytuacji, który 
nie jest możliwy do odtworzenia. Dyskurs „Trybuny”, czego ilustrację czytelnik 
znajdzie w zamieszczonej w artykule tabeli zworników dyskursu oraz analizie 
zastosowanych presupozycji, zbudowany jest przede wszystkim w oparciu o re-
torykę uprawnień odwołującą się do idei wolności, rozwoju i demokracji.

Na łamach „Gazety Wyborczej”, „Tygodnika Powszechnego”, „Newsweeka” 
oraz „Polityki” odnajdujemy już dużo bardziej zróżnicowane formy modalno-
ści. Przypuszczenia mieszają się tutaj z pewnością, co świadczyć może o chęci 
budowania przekazu zróżnicowanego, próby budowania strategii „światłego 
obywatela”, którego funkcją nie jest moralna ewaluacja przedstawianych zdarzeń, 
a jedynie prezentacja wielu okoliczności wpływających na przebieg opisywanych 
historii. Nie oznacza to jednak, że redakcje poszczególnych czasopism nie sięgają 
po określone środki perswazyjne prowadzące do organizowania swojego prze-
kazu wokół węzłów semantycznych oddających charakter popularyzowanej na 
danych łamach narracji. Dokonując selekcji dających się wyodrębnić elementów 
wspólnych dyskursów z użyciem klucza w postaci nasycenia przekazu treścią 
normatywną, daje się wyróżnić poszczególne elementy charakterystyczne dla 
każdego z tytułów. I tak, w „Gazecie Wyborczej” czynnikiem spajającym dyskurs 
i oddającym „ducha” przekazu jest metafora Okrągłego Stołu jako cudu: „(…) 
Jednak Okrągły Stół był cudem. Mógł się wydarzyć, dlatego że przedtem była 
tragedia Powstania Warszawskiego. Właśnie tak: był on późnym happy endem 
Powstania” [Zdzisław Najder i aleksander Smolar w rozmowie z Piotrem Mu-
charskim i Katarzyną Janowską, „Okrągłostołowy happy end” 7.02.2009]. Poza 
tym dające się wyróżnić obiektyfikacje i zakotwiczenia układają się w szereg 
następujących elementów wspólnych: Okrągły Stół jako porozumienie, kom-
promis, sukces, rozmowa. Najbardziej charakterystycznym zwornikiem dys-
kursu dającym się wyodrębnić na podstawie analizy zakotwiczeń i obiektyfikacji 
na łamach Polityki jest Okrągły Stół jako zwycięstwo ideałów demokracji: 
„(…) I zdarzyło się coś jeszcze: w momencie tak spektakularnego zwycięstwa 
ideałów demokracji nie było nastroju do natychmiastowego ich ograniczania, 
wykluczania całych grup, karania, instytucjonalnego napiętnowania [Wiesław 
Władyka, „Stół na okrągło”, nr 6 (2691), 07.02.2009]. Poza tym odnotowujemy 
wspólne wątki, pokrewne przedstawionym bezpośrednio wyżej: Okrągły Stół 
jako otwarcie drogi do przemian ustrojowych, koniec i początek, element 
ewolucji, narodziny iii rp, proces i porozumienie. W „Tygodniku Powszech-
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nym” przekaz przyjmuje charakter zróżnicowany, czego świadectwem jest 
organizujący przekaz zwornik Okrągłego Stołu jako projektu, który może 
być oceniany ambiwalentnie: „(…) Jeśli za dziesięć lat Polska będzie krajem 
stabilnym i rozwijającym się, otoczenie będzie nie agresywne, a my nie będzie-
my czuli zagrożenia, to wtedy Okrągły Stół nabierze kształtów powabnych jako 
dobry początek drogi. ale jeżeli Polska będzie przypominała dzisiejszą Ukrainę, 
to znajdzie się wielu takich, którzy będą mówić, że winny jest temu Okrągły 
Stół, bo nie było prawdziwej rewolucji” [andrzej Paczkowski, antoni Dudek, 
„ani legenda czarna, ani legenda biała” 03.02.2009]. Nie zmienia to faktu, że 
podstawowy kierunek oceny wydarzeń okrągłostołowych ma wydźwięk pozy-
tywny, co znajduje odzwierciedlenie w następujących kluczowych elementach 
tekstu: Okrągły Stół jako etap polskiej drogi do demokracji, jako narzędzie 
do pokojowej zmiany systemu oraz jako wzorzec i inspiracja. W „Newswe-
eku” naprzemiennie występują zworniki Okrągłego Stołu jako niespodziewa-
nej rewolucji oraz przedsięwzięcia taktycznego, procesu i początku reakcji 
łańcuchowej. Jednocześnie jest to czasopismo, w którym pojawiają się oceny 
krytyczne w postaci przedstawienia Okrągłego Stołu jako początku procesu 
fraternizacji niektórych przedstawicieli władzy i opozycji. „(…) Przy Okrą-
głym Stole zaczął się proces fraternizacji niektórych przedstawicieli władzy 
i opozycji, co potem pozwoliło sformułować diagnozę, że były dwa Okrągłe 
Stoły – ten właściwy i drugi, między Kwaśniewskim a Michnikiem” [Jarosław 
Kaczyński w rozmowie z andrzejem Stankiewiczem i Piotrem Śmiłowiczem, 
„Dostałem czarną polewkę” 22.02.2009].

Pojawienie się nowych nadawców prasowych – „Do Rzeczy” oraz „W Sie-
ci” – związanych ze względnie homogenicznym światopoglądowo środowiskiem 
dziennikarskim, każe postawić pytanie o zmiany w publicznym definiowaniu 
rozmów okrągłostołowych wynikające z odświeżonej konfiguracji pola dzienni-
karskiego. Choć wyłącznie „W Sieci” reklamuje się jako największy niepokorny 
tygodnik na rynku, tematyczna organizacja dyskursu obydwu tytułów prasowych 
koncentruje się wokół zagadnień mówiących o niekorzystnym dla Polski i jej 
obywateli układzie sił na szczytach władzy, a ich strategie dyskursywne określić 
możemy jako zmierzające do odsunięcia Platformy Obywatelskiej od władzy 
[Kotras 2013: 89–109]. analiza zworników obecnych na łamach wspomnianych 
czasopism pozwala stwierdzić, że po 2012 roku w polskim dyskursie prasowym 
instytucjonalizuje się nurt dziennikarstwa posługujący się modalnością pewności 
w odniesieniu do krytycznej oceny procesów transformacji ustrojowej. Redakcje 
tych czasopism posługują się przede wszystkim narracją „upadku państwa”, 
a podstawowe różnice pomiędzy stanowiskami zajmowanymi przez autorów 
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obydwu tygodników noszą znamiona narcyzmu drobnych różnic, który służy 
budowania tożsamości, ale i rodzi nieprzezwyciężoną wrogość. Pomimo często 
wykorzystywanej retoryki godnościowej, środowiska dziennikarskie „W Sie-
ci” i „Do Rzeczy” przedstawiają siebie i swoich odbiorców jako upośledzone 
mniejszości, by skutecznie legitymizować podejmowane przez siebie strategie 
dyskursywne [por. appadurai 2009]. Choć „Do Rzeczy” rozpoczyna cykl tekstów 
rocznicowych od umiarkowanego w ocenach artykułu Rafała Matyi, którego pod-
stawową tezą jest ukazanie Okrągłego Stołu jako taktycznego porozumienia, 
to artykuły kolejne, nawiązujące do tekstu inicjującego, charakteryzują się już 
retoryką korzystającą w sposób celowy z kategorii aksjo-normatywnych. I tak, 
dające się wyodrębnić cechy dyskursu charakterystyczne dla tygodnika „Do 
Rzeczy” mają następującą postać: Okrągły Stół jako zmiana układu odnie-
sień i aktualne, patologiczne dziedzictwo; jako przejaw działania syndromu 
sztokholmskiego; upadek uchwały lustracyjnej i odwołanie rządu jana 
Olszewskiego jako skandaliczne świadectwo okrągłostołowego oszustwa/
układu, a umowy okrągłostołowe jako fundament kłamstw codziennych, 
ekonomicznych, politycznych i historycznych. Gdyby trzeba było wskazać 
wektor narracji dominującej w tym tygodniku, to jego najlepszą ilustracją był-
by fragment artykułu Krzysztofa Wyszkowskiego, z którego wyłania się obraz 
Okrągłego Stołu jako hańbiącej zdrady interesów narodowych, efekt braku 
dumy i honoru polskich elit symbolicznych. „(…) Co jest problemem Polski? 
Małość, budząca grozę – przez wspomnienie Sejmu „niemego” – nikczemność 
ducha okrągłostołowego układu postkomunistycznego. Nasza zgoda na bycie 
sługami, a nawet niewolnikami rzekomo bezwzględnych geopolitycznych ko-
nieczności. Wyrzeczenie się testamentu, a nawet zaprzeczenie mu: «Jest jedna 
tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna: tą rzeczą jest 
honor»” [Krzysztof Wyszkowski, Od Minca i Bermana do Michnika i Urbana, 
„Do Rzeczy” 15 07. 04.2014].

Retoryka tygodnika „W Sieci” różni się od swojego prawicowego odpowied-
nika tym, że autorzy wszystkich artykułów dotyczących rozmów okrągłostoło-
wych rezygnują z optyki realistyczno-pragmatycznej, po którą sięgnął Matyja 
i koncentrują się na moralnym ich definiowaniu. I tak podstawowe zworniki na ła-
mach tego tygodnika to: Okrągły Stół jako zrównanie „związku przestępczego 
o charakterze zbrojnym” z walczącymi o niepodległość polski i demokrację 
ludźmi „Solidarności” skutkujące licznymi patologiami; jako inscenizowana 
celebra pojednania ofiar i prześladowców pozwalająca pod sowiecką kontrolą 
oddać część władzy, zachowując nienaruszoną substancję komunistycznych 
interesów oraz Okrągły Stół jako zdrada idei solidarności. „(…) Solidarność, 



144 Konrad Kubala

jako cechę systemową, jako zasadę ładu społecznego i państwowego, uznano za 
anachroniczną. I to solidarność w każdym znaczeniu – solidarność narodową, so-
lidarność socjalną, solidarność sumień i wartości. Mówiąc bez ogródek – czołowi 
politycy III RP wywodzący się z „S” zdradzili ideę solidarności. To przecież oni 
budowali nowy polski system gospodarczy i polityczny” [Zdzisław Krasnodębski, 
System władzy. Zdrada „Solidarności”, „W Sieci” 36, 2013].

W poniższej tabeli przedstawiam zestawienie zworników organizujących 
dyskurs o Okrągłym Stole na łamach każdej z analizowanych gazet, proponując 
dwie skale porządkujące. Pierwsza z nich dotyczy oceny wydarzeń okrągłosto-
łowych. Z jej wektorem – pozytywnym bądź negatywnym – czytelnicy spoty-
kali się zarówno w formułowanych wprost ocenach publicystów zajmujących 
się opracowywaniem tematu, niemniej źródłem zniuansowanych informacji 
na temat analizowanego wydarzenia są „polityki redakcyjne”, polegające na 
zawsze obliczonej na konkretny efekt selekcji rozmówców do wywiadów oraz 
inne elementy tekstu, o których wspominałem w części metodologicznej, m.in. 
modalność wypowiedzi czy najczęstsze przedzałożenia. Dopiero ich analiza 
pozwala na ustalenie ostatecznego rozkładu stanowisk poszczególnych redakcji 
prezentowanych w strukturze zaproponowanego przez nie dyskursu. Podobnie 
jest z drugą skalą porządkującą, tj. egzo- i endogeniczności procesów, które 
zapoczątkowały wydarzenia okrągłostołowe. Jej wybór był konsekwencją 
rekonstrukcji wydarzeń wyłaniających się z analizy poszczególnych tytułów. 
Poszczególne redakcje oraz zaproszeni przez nie rozmówcy, choć najczęściej 
oceniali Okrągły Stół przychylnie, to, co zrozumiałe, różnili się w podstawowej 
linii narracji deskryptywnej odnoszącej się do genezy wydarzenia. Zajęcie okre-
ślonego stanowiska w wymiarze opisu Okrągłego Stołu jako procesu stanowiło 
jednocześnie element oceny normatywnej poszczególnych aktorów społecznych 
uczestniczących w wydarzeniach wprowadzanych przez gazety.

Należy zauważyć, że o ile uczestnicy dyskursu na łamach „Tygodnika Po-
wszechnego”, tudzież „Newsweeka”, odwoływali się do idei wolności, rozwoju 
i demokracji, to całościowa egzegeza tekstów wykazuje pierwiastek mechani-
zmów dyskursowych nienegujących w sposób absolutny obrazu sytuacji głoszo-
nego przez stronę przeciwną. Na łamach „Polityki” i „Gazety Wyborczej” dużo 
częściej można było spotkać się mechanizmem dyskursowym ceremonii, czyli 
prowadzenia dyskusji przy ignorowaniu istotnych, lecz odmiennych punktów 
widzenia, inscenizowanym na rzekome porozumienie. Jednocześnie prawie 
wszystkie komentarze do definicji sytuacji, w której po dwudziestu latach od 
wydarzenia dyskutowany jest jego obraz, były na łamach tych czasopism for-
mułowane jako bezproduktywne starcie przeciwstawnych racji.
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Podkreślić należy, że żadna ze stron sporu nie oddała walkowerem możliwo-
ści odwoływania się do symboli budujących wspólnotowe poczucie tożsamości 
oraz dumę z substancjalnie rozumianej polskości. Niemniej, o ile na łamach 
„Naszego Dziennika” spotykamy się z mechanizmem dyskursowym rytualnego 
chaosu inscenizowanym na dramat społeczny, w którym centralną rolę odgry-
wa romantyczna, buntownicza symbolika heroicznego protestu i narodowego 
sprzeciwu, o tyle na łamach pozostałych tytułów próbuje się redefinicji polskiej 
tradycji patriotycznej poprzez próbę ukazania dyskusji okrągłostołowych jako 
pierwszej udanej „rewolucji narodowej”, a udanej przede wszystkim dzięki po-
zytywistycznym konotacjom: „Wielki manewr 1989 r. polegał przede wszystkim 
na znalezieniu punktu równowagi, zawarciu jakiegoś wstępnego, progowego 
rozejmu, na przystąpieniu do rozmów – mimo niewyobrażalnych i wzajemnych 
nienawiści” [Wiesław Władyka, „Polityka” nr 6 (2691) 07.02.2009, s. 20].

W wypadku każdego analizowanego czasopisma nie bez znaczenia pozostają 
również tytuły artykułów, które mają funkcję perswazyjną. „Okrągły Stół był 
bez kantów”, „To była fascynująca przygoda”, czy też „Romantyczna operacja 
polityczna” w „Trybunie”, wskazują na pozytywne nacechowanie obrad okrą-
głostołowych, nie prowadzą do negatywnych skojarzeń lub konotacji. W abso-
lutnym kontrapunkcie znajdujemy tytuły „Naszego Dziennika”, takie jak „KGB 
kontrolowało demontaż komunizmu” czy „Nowe szaty komunizmu”, natomiast 
w środku diapazonu ocen lokuje się ze swoimi tytułami „Tygodnik Powszechny”, 
co dobrze, choć wstępnie oddaje charakter podstawowych mechanizmów dys-
kursowych pojawiających się na jego łamach: „ani legenda czarna, ani legenda 
biała” czy też „Cośmy zrobili z dwudziestoleciem?”.

Kolejnym elementem wartym uwagi są presupozycje organizujące tekst pod 
kątem jego wartości logicznej. Wybór, którego dokonałem, oddaje drobną część 
przedzałożeń funkcjonujących w analizowanych tekstach. Niemniej, niektóre 
z nich są najważniejsze, a to z uwagi na kierunek analizy związanej z drugą częścią 
postawionego problemu badawczego – oceną wpływu dyskursu okrągłostołowe-
go na rodzące się w III RP podziały socjopolityczne. Prezentowane fragmenty 
dotyczą najistotniejszych, najczęściej pojawiających się wątków tematycznych, 
tym samym pozwalają zrekonstruować normatywne zasady rządzące narracją. 
Odnoszą się one zarówno do oceny wydarzenia w ogóle, jak i poszczególnych 
aktorów występujących w tekstach.

W „Gazecie Wyborczej” logiczna spójność tekstu gwarantowana jest po-
przez powiązanie czterech elementów, które traktować należy jako określony 
tematycznie i normatywnie rodzaj przedzałożeń. Scharakteryzowałbym je jako: 
jednoznacznie i radykalnie krytyczną ocenę PRl oraz apologetyzowanie zmitolo-
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gizowanego „Zachodu” wraz z wartością „wolności”; wielki kwantyfikator (całe 
społeczeństwo) oceny poprzedniej władzy i ustroju podzielanej przez opozycję, 
otwartość, inkluzyjność, koncyliacyjność i rozumność opozycji oraz ofiarny etos 
zaangażowanej w opozycję inteligencji prowadzącej wyrafinowaną walkę z wła-
dzą, w której kosztem może być całkowita utrata reputacji, infamia społeczna. 
Najważniejsze i najczęściej pojawiające się na łamach tej gazety przedzałożenie 
pozwalające na poprowadzenie narracji w określonym kierunku dotyczy braku 
alternatyw dla zastosowanych rozwiązań gospodarczych oraz braku umiejętności 
racjonalnej oceny nowego porządku przez masy: „(…) Podkreślić trzeba jednak, 
że podjęte wbrew odczuciom większości decyzje wprowadzające liberalny system 
rynkowy okazały się już po kilku latach – mimo wszystkich swych niepożądanych 
efektów ubocznych – korzystne dla całego społeczeństwa” [„Co nam zostało po 
Okrągłym Stole”, GW 25.04.2009]. 

Redakcja „Polityki” odwołuje się do częściowo analogicznych presupozycji 
będących gwarantem pozbawionej ambiwalencji oceny obrad okrągłostołowych 
wraz z ich konsekwencjami. Konstrukcja przekazu na łamach tego czasopisma 
budowana jest wokół: pozytywnej oceny całości przemian, które miały miejsce 
i prowadziły do wartości centralnej – niepodległości; apriorycznej apologizacji 
stopniowej zmiany instytucjonalnej, nieprzynoszącej kosztów w postaci wyklu-
czenia oraz zdecydowanej wyższości rozwiązań ugodowych, pozwalających na 
osiągnięcie tak cenionej wartości jak pokój. Na metapoziomie tekstu widoczne 
są pochwały inkluzyjności i dialogu, w odniesieniu do aktorów uczestniczących 
w wydarzeniach, pochwały niewykluczania „I zdarzyło się coś jeszcze: w mo-
mencie tak spektakularnego zwycięstwa ideałów demokracji nie było nastroju do 
natychmiastowego ich ograniczania, wykluczania całych grup, karania, instytucjo-
nalnego napiętnowania” [Wiesław Władyka, „Polityka” nr 6 (2691) 07.02.2009].

Dominujące presupozycje w „Tygodniku Powszechnym” to ambiwalentna 
podstawa wszelkich ocen Okrągłego Stołu i pochwała polskiego modelu nego-
cjacyjnego jako skutecznego rozwiązania transformacyjnego, zaś „Newsweek” 
fundamentem przekazu czyni przedzałożenia dotyczące wyższości rozwiązań 
ewolucyjnych bez względu na koszty, wyższości modelu utopii liberalno-demo-
kratycznej, pochwały realnej polityki liczącej się z koniecznością taktycznych 
koalicji i porozumień. Można odnieść wrażenie, że w „Trybunie” presupozycje 
rozumności i patriotyzmu władz PRl oraz Solidarności, pochwały roztropności 
władzy politycznej rozpoznającej drogę skutecznej naprawy gospodarki oraz 
pochwały konsekwencji negocjacji okrągłostołowych nieprzynoszących infa-
mii społecznej wobec elit „starej” władzy spełniają dwie funkcje: nie oddają 
walkowerem debaty dotyczącej patriotyzmu i legitymizują sprawczość elit PRl 
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poprzez przypisanie im dobrej woli pozwalającej na wyjątkowe w historii Polski 
„momenty przejścia”: „(…) Nie mieliśmy natomiast w naszej historii zdarzenia 
o tej skali, takiego, w którym Polacy osiągnęliby coś w wyniku negocjacji. (…) 
W Polsce to było historyczne, chwalebne novum” [„Okrągły Stół był bez kan-
tów” nr 44; 21–22.02.2009]. W „Naszym Dzienniku” znajdujemy przedzałożenia 
dotyczące pochwały porządku utopii konserwatywno-romantycznej (Mannheim) 
jako jedynej słusznej podstawy dla życia wspólnotowego, apologii tradycji, ide-
ałów i wartości obozu „narodowo-patriotycznego” jako fundamentu tożsamości 
narodowej sprzecznej z porządkiem wartości zachodnich oraz radykalnej krytyki 
etosu ugody kosztem moralnych pryncypiów.

Trudno powiedzieć, czy paradoksalnie, ale presupozycje leżące u podstaw 
logicznej spójności tekstów w „Do Rzeczy” oraz „W Sieci” są nie tylko podob-
ne, ale i analogiczne do tych, które sprecyzowałem powyżej w odniesieniu do 
„Naszego Dziennika”. Jedynym odmiennym akcentem jest przeniesienie nacisku 
z rzekomego dysonansu między zachodnimi a tradycyjnie polskimi wartościami 
na precyzyjnie zaplanowaną realizację komunistycznych interesów materialnych 
ukrytą za fasadą inscenizowanej ceremonii. Jednym słowem presupozycje doty-
czą w tym wypadku „oczywistości” alternatywnych wizji historii Polski, która 
mogła potoczyć się inaczej przy moralnym podmiotowym sprawstwie elit, które 
nie zaprzedałyby się partykularnym interesom.

dySkurS O Okrągłym StOle  
a prOceSy inStytucjOnalizacji  

pOdziałów SOcjOpOlitycznych w pOlSce

Przedstawione powyżej prasowe reprezentacje pamięci o szczególnym wyda-
rzeniu w historii Polski i Europy Środkowo-Wschodniej prowadzić miały w za-
łożeniu badawczym do oceny funkcjonujących podziałów socjopolitycznych 
i prognozowaniu ich ewentualnej zmiany. Nie było moim zamiarem precyzyjne 
orzekanie o materialnym (ideologiczno-pragmatycznym) zakresie tych podzia-
łów, które definiuje się najczęściej jako stabilne formy polaryzacji elektoratu 
wyrażające się w stałym poparciu dla partii politycznych, które reprezentują ludzi 
w kwestiach, w których ci bywają trwale podzieleni. To zadanie dla politologów. 
Interesował mnie potencjalny wpływ dyskursu prasowego w obszarze pamięci 
społecznej na wyłanianie się, bądź utrwalanie, konkretnych elementów tożsamości 
zbiorowych. Jak podkreślałem we wprowadzeniu, polityka zachodnioeuropejska, 
której instytucjonalne wzory w intencjonalny sposób zaczęliśmy naśladować 
po 1989 roku, oparta jest przede wszystkim na pragmatyzmie wyrażającym się 
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m.in. w „zaskakującym”, z polskiego punktu widzenia, przekraczaniu podziałów 
ideowo-programowych podczas konstruowania koalicji politycznych. Ta „ob-
rotowość” partii gotowych do przekraczania podziałów politycznych, mająca 
przecież swoje odzwierciedlenie na poziomie elektoratów, możliwa jest między 
innymi poprzez odejście od ekspozycji intensywnej retoryki historycznej. Oczy-
wiście podziały etniczno-kulturowe czy religijne, niejako z definicji budowane są 
w odniesieniu do przeszłości towarzyszącej krystalizowaniu się poszczególnych 
form tożsamości kulturowych, ale nawet w ich wypadku bezwzględnie dominuje 
kategoria interesu

Proces modernizacji to określenie o ogromnym zakresie semantycznym. 
Z całą pewnością oznacza on m.in. wzmiankowaną kwestię pragmatyzacji świado-
mości przeciętnego aktora społecznego, a wraz z nim wszelkich reprezentacji po-
litycznych, którym udziela on poparcia. Określenia modernizacji i pragmatyzacji 
weszły również do języka potocznego i jako takie, poza nielicznymi wyjątkami, 
nie wywołują złych emocji. Przedstawiciele elit symbolicznych, w tym politycy 
różnych opcji ideologicznych, zgadzają się co do tego, że „Polsce potrzebny jest 
skok modernizacyjny”. Najpewniej, pogląd ten podziela niemała część społe-
czeństwa polskiego. Jeśli pozostawić na boku treść, jaką poszczególni aktorzy 
jednostkowi i zbiorowi wypełniają to sformułowanie, można zadać pytanie o moż-
liwość konwergencji polskich podziałów socjopolitycznych do ich zachodnich 
odpowiedników. Powinna ona być konsekwencją zgody co do podejmowanego 
kierunku reform i intencjonalnie wytyczonego celu, choć zupełnie odrębną kwe-
stią pozostaje zasadność oczekiwań, na których budowane jest przeświadczenie 
o możliwości adaptacji do zachodnich wzorów instytucjonalizacji polityki. Innymi 
słowy, czy powinniśmy oczekiwać, że polskie społeczeństwo zbuduje w dyskursie 
publicznym względnie uzgodnioną wersję historii najnowszej, tym samym, że 
przestanie ona uruchamiać podziały socjopolityczne, których dominującą cechą 
są oceny moralne formułowane nierzadko w sposób pryncypialny, a owocujące 
wykluczaniem adwersarzy politycznych ze „wspólnoty”.

Materiał empiryczny w postaci m.in. publicznych wypowiedzi polityków 
prawicy z lat 1989–2000 pozwolił arturowi lipińskiemu na sformułowanie 
wniosków odnoszących się do funkcji, jakie w polskim dyskursie publicznym 
prawicy pełnią kategorie Okrągłego Stołu, Magdalenki i „grubej kreski” [lipiń-
ski, 2008: 277–291]. Do tych najbardziej ogólnych należy teza o tym, że poza 
oceną wydarzeń okrągłostołowych jako ambiwalentnych, a stanowiska władzy 
komunistycznej jako pragmatycznego, daje się spisać cały katalog rozbieżności 
odnoszący się do szeregu fundamentalnych kwestii. Podobnej, a może zdecy-
dowanie większej rozbieżności stanowisk powinniśmy się w związku z tym 
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spodziewać, analizując tytuły prasowe odzwierciedlające typowe polityczne 
spektrum lewica-prawica. Stan dyskursu publicznego w III RP w analogiczny 
sposób podsumowywali autorzy „Rytualnego chaosu” [Czyżewski, Kowalski, Pio-
trowski 1997]. Tytułowe określenie związane z nieprzekładalnością perspektyw 
podlega negatywnej ocenie, ponieważ opisuje komunikację niekonkluzywną i blo-
kującą proces społecznego porozumienia. W 2008 roku Marek Czyżewski, jeden 
z autorów wspomnianej diagnozy stanu dyskursu publicznego, pisał, iż rezultaty 
wyborów politycznych pozwalają przypuszczać, że „(…) okres charakteryzujący 
się mniejszym lub większym udziałem „rytualnego chaosu” prawdopodobnie 
ustępuje miejsca okresowi zdominowanemu przez „ceremonię”; inaczej mówiąc – 
jeden destrukcyjny mechanizm dyskursowy ulega wymianie na inny” [2008: 95]. 
Prasowy dyskurs o Okrągłym Stole można pod pewnymi zastrzeżeniami potrak-
tować jako papierek lakmusowy temperatury sporów i ujawniających się w nich 
ocen rzeczywistości społecznej, stąd przekonanie, że w istotny sposób wpływa na 
zmianę bądź reprodukcję istniejących już wcześniej podziałów socjopolitycznych. 
Efektem przedstawionych analiz jest diagnoza wciąż pogłębiającej się polaryzacji 
kultury politycznej, w ramach której dominującym wzorem komunikowania jest 
głoszenie nieprzejednanego, zamkniętego na jakiekolwiek argumenty stanowiska. 
Warto zaznaczyć, że polaryzacja nie jest cechą dającą się przypisać jednej stronie 
sporu (konserwatywnej prawicy), a raczej wynikiem zaangażowania wszystkich 
jego uczestników w odgrywanie dalece przewidywalnych ról, których scenariusz 
nie pozostawia miejsca na uwzględnianie cząstkowej racji każdej ze stron sporu.

Kilkanaście lat temu dyskurs o „Solidarności”, która zasiadła wraz władzą 
przy Okrągłym Stole, był zbyt młody, by stać się niekwestionowanym, pozba-
wionym kontrowersji mitem założycielskim i zbyt znaczący by nie stanowić 
istotnej części dyskursu o przeszłości. Bardzo szybko pojawiały się wtedy 
w polskim dyskursie publicystycznym diagnozy dotyczące realnej słabości ruchu 
społecznego „Solidarność” po 1989 roku. Wynikały one, zdaniem publicystów, 
z różnych przyczyn, niemniej sprowadzały się do dwóch zasadniczych niedo-
magań: pragmatycznej i etycznej. Ta pierwsza, oddana najlepiej przez Dawida 
Osta, charakteryzuje się imperatywem i organizacją działania opozycji z lat 80., 
dającym się streścić w opinii, że „Solidarność” „(…) chciała nie tyle zdobyć 
władzę, ile ją obalić” [Ost 1990: 2]. Słabość etyczna zaś wynikała z kompulsyw-
nego charakteru ruchu, który nie przekładał się na system wartości codziennych 
Polaków, co doskonale oddaje opinia Marty Fik, „(…) etos „Solidarności” nie 
wytrzymał próby czasu. Zawiódł – przewrotnie – w momencie, gdy sama „So-
lidarność” odniosła polityczne zwycięstwo. Musiał zawieść: nie był to etos na 
codzienne życie w niepodległej ojczyźnie” [1991]. „Solidarność”, począwszy 
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od 1989 roku staje się przedmiotem sporów, które bardzo wyraźnie polaryzują 
scenę polityczną, bowiem od początku okresu transformacji ten wyraźny sym-
bol ponadgrupowej więzi społecznej staje przed problemami pluralizmu życia 
politycznego i kulturowego. Z analogicznymi problemami mamy do czynienia 
na poziomie „bliźniaczego” dyskursu o Okrągłym Stole. Jednocześnie bez trudu 
udokumentować można radykalizację tendencji polaryzacyjnych, polemicznie 
wyostrzonych, często nieprzejednanych sposobów formułowania stanowisk 
w spornych sprawach.

ani radykalne zmiany ustrojowe i gospodarcze, ani dwudziestolecie zmian 
transformacyjnych nie przyczyniły się do zasadniczych rekonfiguracji podstawo-
wych tropów pamięci zbiorowej. Trzeba z pewnością dziesiątek, by nie powie-
dzieć setek lat, aby obserwować daleko idące zmiany w obrębie wspólnotowo 
kształtowanej pamięci, co wiąże się najzwyczajniej z jej charakterystyką. Wspól-
notowe tworzenie ładu symbolicznego, innymi słowy, wspólnotowe tworzenie 
sensu zastanych ram rzeczywistości, odbywa się w krajobrazie historycznych sce-
nariuszy i kostiumów stanowiących jedyne realne środowisko i budulec naszych 
codziennych interpretacji świata, w którym żyjemy. a ponieważ nie sposób sobie 
wyobrazić nieuwikłanej politycznie pamięci zbiorowej, również kształt pamięci 
o Okrągłym Stole jest wynikiem romantycznych polaryzacji, jeśli nie uniemożliwia-
jących, to co najmniej utrudniających budowanie racjonalnej kultury kompromisu. 
Nawet jeśli nie traktować jej ortodoksyjnie jako definicji polityczności, stanowi 
z całą pewnością substancję współczesnego ładu demokratyczno-liberalnego 
kształtującego niemałą część współczesnego Zachodu. lipiński kończy swoje 
opracowanie przyczynkiem do polemiki z głównymi tezami autorów „Rytualnego 
chaosu”, którzy nieprzekładalność perspektyw skłonni są uznawać za sytuację 
niekorzystną ze społecznego punktu widzenia. Podlega ona negatywnej ocenie, 
ponieważ jest niekonkluzywna, blokująca proces społecznego porozumienia, 
a więc w kategoriach normatywnych utrudniająca proces komunikacji. Jeśli 
zauważyć, że najbardziej spolaryzowane dyskursy o Okrągłym Stole są wyni-
kiem publicystycznej aktywności dziennikarzy czasopism w określony sposób 
popierających dwie najistotniejsze siły polityczne w Polsce („Gazeta Wyborcza”, 
„Nasz Dziennik”, „Do Rzeczy” i „W Sieci”), to mało istotna staje się ceremonialna 
zgoda (od obrazu „euforycznego” do pozytywnego z zastrzeżeniami) co do tego 
wydarzenia w pozostałych analizowanych mediach („Polityka”, „Newsweek”, 
„Trybuna”, „Tygodnik Powszechny”). Prasa wydaje się być w tym aspekcie 
medium odtwarzającym te społeczne reprezentacje rzeczywistości, na które jest 
„zapotrzebowanie”, co nie oznacza, że należy traktować je jako uprzedmioto-
wiony fabrykat przemysłu dziennikarskiego. Reprodukowane „obrazy” historii 
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najnowszej Polski są dużo bardziej rudymentalne dla kształtowania się podziałów 
socjopolitycznych, niźli doraźne powodzenia bądź niepowodzenia parlamentar-
nej większości politycznej wraz z wyłonioną z niej władzą wykonawczą. Przy 
bardzo daleko posuniętej tendencji do mediatyzacji polityki, stosunkowo błahe 
wydarzenia mogą spowodować demontaż autorytetu władzy, a wraz z nim ujaw-
niają się na nowo trwałe narracje aksjologiczne, stanowiące podstawę polskiego 
myślenia o tożsamości. „Zamrożone” podziały socjopolityczne znajdują swoje 
odbicie i powielenie w dyskursach prasowych.

Nawet jeśli odwołać się do filozofii E. laclau i Ch. Mouffe i postawić na 
wzór lipińskiego tezę, że nieprzekładalność perspektyw stanowi ontologiczny 
warunek polityki, to gubimy najistotniejszy element ich propozycji. Uczulają nas 
bowiem na materialne różnice w programach politycznych, w ramach których 
dostrzec możemy odmienne oceny, propozycje i sposoby implementacji rozwią-
zań politycznych prowadzących do odmiennej redystrybucji kapitału. W świetle 
przedstawionych w tym tekście analiz polskie dyskursy prasowe o Okrągłym 
Stole pozostają raczej zasobem nieprzezwyciężalnego na chwilę obecną sporu 
o wartości. Być może środkowoeuropejskie podziały polityczne w sposób nie-
jako „naturalny” kształtowane były po 1989 roku na drodze formułowania ocen 
poprzedniego systemu politycznego i sposobów przejścia do nowego wraz z jego 
ewaluacją. W takim wypadku dodać można, że polski dyskurs prasowy dotyczą-
cy istotnych wydarzeń z najnowszej historii Polski jest naturalnym zapleczem 
symbolicznym dla prób organizowania swoich elektoratów i najpewniej długo 
takim pozostanie. Powodów, dla których nie należy spodziewać się szybkiej 
„modernizacji” tych podziałów, jest wiele, ale do najważniejszych zaliczyć 
należy: a) przesunięty w czasie w stosunku do Europy Zachodniej proces indy-
widualizacji, z którego rodzi się tzw. kultura obywatelska; b) pół-peryferyjne 
położenie Polski na mapie systemów–światów skutkujące w przeszłości mizerią 
więzi społecznej typu Gesellschaft, zaś w teraźniejszości implikujące konieczność 
dostosowywania się do potrzeb globalnej gospodarki–kapitału; c) stałej tendencji 
obecnej w świecie zachodnim, znajdującej wyraz w „wypisywaniu się ze wszel-
kiego rodzaju wspólnot politycznych” [Sloterdijk], którego to zjawiska rewersem 
jest „patologiczny indywidualizm” przejawiający się w myśleniu o wspólnocie 
wyłącznie w kategoriach korzystania z ekskluzywnego zasobu symbolicznego, 
nie zaś pozostawania we wspólnym położeniu społecznym.
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imageS Of the rOund table On the twenty-fifth anniverSary  
Of the diScuSSiOnS in magdalenka.  

typeS Of explanatiOn and evaluatiOn in the pOliSh preSS debateS

abstract

This article aims to present practices of internalization, naturalization and universalization surround-
ing different images of the Polish Round Table in the press discourse published on the twentieth 
anniversary of the talks in Magdalenka, using examples of such newspapers and weeklies as: 
“Gazeta Wyborcza” (9 articles), “Nasz Dziennik” (6 articles), “Trybuna” (11 articles), “Polityka” 
(12 articles), “Newsweek” (9 articles), “Tygodnik Powszechny” (10 articles), comparing them with 
those which appeared five years later in “Do Rzeczy” (7 articles) and “W Sieci” (4 articles). The 
reconstruction of the press narratives about one of the most important breakthroughs in the Polish 
political, social and cultural life 20 years after the fact is accompanied by many theoretical assump-
tions. The most important are related to the influence of public discourse on social memory and the 
prevailing socio-political cleavages. The most interesting aspect for the researcher turned out to be 
the attempts to interpret and evaluate the images of the Round Table in the analyzed newspapers. 
This is because they help determine the final shape of the Polish public discourse about the recent 
past, in which the Round Table Talks is the most important symbol. In author’s opinion, the way 
of evaluating that breakthrough period in modern Polish history has a major influence on the frame 
of the discourse. The research problem that was undertaken in the article was to characterize and 
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analyze the “images” of the Round Table present in the Polish press. The author also analyzes the 
issue of the impact of these images on the contemporary socio-political cleavages in Poland. He 
argues that difficulties in reaching consensus on recent historical events is one of the main differ-
ences between the Central European and Western countries. Untranslatability perspectives in the 
discourse concerning such an important event in Poland’s collective history implies less coherent 
ways of institutionalizing memory policy by various political and social environments. The lack of 
any substantial consensus concerning the evaluation and interpretation of the Round Table cannot 
fail to impact both the actual identity of the community as well as the institutionalized patterns of 
Polish public life. Characteristics of the Polish press discourse concerning the Round Table was 
made by using multiple research tools of discourse analysis. 

keywords: press discourse, public discourse, social representation, rhetoric, symbolic elites.




