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tum wraz z bibliograÞ  (która zawiera wybrane 

pozycje, g ównie te przydatne autorowi w trak-

cie pracy nad ksi k ).

Papie  i genera  powinien dotrze  do szero-

kiego kr gu czytelników, zarówno ze wzgl du 

na swój obiektywny charakter, jak i na znako-

mit  form  opowie ci oraz stron  ilustracyjn . 

Zwracam równie  uwag  na jej przydatno  

w dydaktyce akademickiej. Jestem przekonany, 

e mog aby pobudzi  do reß eksji niejednego 

z obecnych i przysz ych badaczy dziejów Polski 

z prze omu XX i XXI stulecia. 

Marceli Kosman

t    t    t

Omawiana ksi ka jest kolejn  medioznaw-

cz  pozycj  w bogatym dorobku znanego 

i cenionego krakowskiego naukowca i pisarza 

prof. dr. hab. Ignacego Stanis awa Fiuta. Od lat 

zwi zany z Akademi  Górniczo-Hutnicz  im. 

Stanis awa Staszica, gdzie kieruje Katedr  Kul-

turoznawstwa i FilozoÞ i, prof. Fiut ma na swo-

im koncie liczne artyku y i ksi ki z zakresu Þ -

lozoÞ i, literatury i kultury. Równie imponuj co 

przedstawia si  jego twórczo  medioznawcza. 

W ród podejmowanych przez niego tematów 

znalaz y si  m.in. prasa bezp atna, analiza za-

warto ci, nowe media, teorie komunikowania 

masowego. Swoje teksty prof. Fiut publikowa  

w najwa niejszych czasopismach medioznaw-

czych w Polsce, na czele z „Zeszytami Praso-

znawczymi” i „Studiami Medioznawczymi”.

Wspó czesne transformacje medialne to 

swego rodzaju podsumowanie medioznaw-

czych zainteresowa  prof. Fiuta. Ksi ka, która 

ukaza a si  pod koniec 2015 r. zawiera bowiem 

teksty ju  wcze niej opublikowane w ró nych 

czasopismach. Praca – jak przyznaje we wst -

pie sam autor –„powstawa a systematycznie 

przez prawie 15 lat”1. Zamieszczone w niej 

dwana cie artyku ów zosta o pogrupowanych 

w trzy równe cz ci: Ewolucja prasy bezp atnej 

w Polsce, Geneza konwergencji i dywergencji 

mediów, Problemy wspó czesnej etyki mediów. 

Taki podzia , przekonuje prof. Fiut, wynika 

z faktu, e „wszystkie wymienione formy trans-

formacji mediów wspó czesnych oraz komuni-

kowania si  ich odbiorców oraz u ytkowników 

maj  niew tpliwie wp ywy na zjawiska zwi za-

ne z tradycyjnym funkcjonowaniem aksjosfery 

ludzi, tj. ich przekona  i postaw estetycznych 

oraz etycznych”2. Zawarto  ksi ki uzupe -

niaj  bogata bibliograÞ a oraz indeks nazwisk, 

które stanowi  warto ciow  pomoc w dalszym 

zg bianiu tematów poruszonych przez autora. 

Ignacy S. Fiut

Wspó czesne transformacje medialne

Prasa bezp atna, nowe media i etyka
Wydawnictwo Aureus, Kraków 2015, 228 s., ISBN978-83-60741-83-2
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Pierwsza cz  ksi ki przedstawia naj-

wa niejsze publikacje autora na temat rozwoju 

bezp atnej prasy w Polsce. Profesor Fiut nale-

y do pionierów badaj cych ten segment prasy, 

który nale y do najdynamiczniej rozwijaj cych 

si  w kraju. Prezentacj  rodzimej prasy bez-

p atnej autor rozpoczyna od przedstawienia jej 

powstania i ewolucji po 1989 r. Obok szkicu 

historycznego – niezwykle ciekawego, bo od-

nosz cego si  tak e do okresu sprzed 1989 r. – 

prof. Fiut omawia w swoim tek cie strategicz-

ne modele wydawania darmowych czasopism, 

budow  polskiego rynku prasy bezp atnej oraz 

typologi  tego segmentu. Ten rozdzia  stanowi 

zwi z e podsumowanie dotychczasowego stanu 

bada  autora nad pras  bezp atn . Wypada je-

dynie a owa , e profesor nie uzupe ni  arty-

ku u o nowe informacje, opieraj c si  jedynie 

na danych sprzed 2010 r. A przecie  w ci gu 

nast pnych kilku lat zasz y na tym rynku po-

wa ne zmiany, m.in. koncentracja prasy lokal-

nej (w tym tak e bezp atnej) w r kach grupy 

Polska Press czy rozwój nowego typu prasy 

bezp atnej (niewymienionego przez prof. Fiu-

ta) – politycznej – wydawanej przez partie poli-

tyczne i poszczególnych kandydatów w okresie 

kampanii wyborczych, a imituj cej czasopisma 

informacyjne. 

Dwa kolejne artyku y zosta y po wi cone 

analizie obrazu przemocy i wiata w polskiej 

prasie bezp atnej. Autor pos uguje si  analiz  

zawarto ci przeprowadzon  na wybranych nu-

merach dwóch popularnych darmowych cza-

sopism: „Metra” oraz „Echa Miasta”. Z oby-

dwoma tekstami powinni zapozna  si  nie tylko 

badacze zajmuj cy si  pras  bezp atn  czy tek-

stowymi obrazami rzeczywisto ci, lecz wszy-

scy, zw aszcza za  m odzi medioznawcy, którzy 

w swoich badaniach  wykorzystuj  metod  ana-

lizy zawarto ci. Sposób omówienia poszczegól-

nych etapów analizy oraz jej rezultatów mo e 

stanowi  wzór, jak w pracy naukowej nale y 

stosowa  sam  metod  oraz prezentowa  jej 

wyniki. Pierwsz  cz  ksi ki wie czy artyku  

dotycz cy migracji prasy bezp atnej do interne-

tu i jej strategii wydawniczych. Autor analizuje 

w nim poszczególne czasopisma i grupy czaso-

pism, omawiaj c powstawanie kolejnych tytu-

ów, ich rozwój oraz zanik, szukaj c zarazem 

odpowiedzi na mo liwo ci ich ewolucji w do-

bie internetu. Dochodzi do trafnego wniosku, e 

„prasa bezp atna ze wzgl dów ekonomicznych 

i elastyczno ci dystrybucji swoich wydawnictw 

skazana zosta a na nieustann  migracj  do ko-

munikacyjnego rodowiska internetowego. 

W rodowisku tym ma ona mo liwo  ade-

kwatnego i ewolucyjnego adaptowania si  do 

zmian sytuacji gospodarczej, wynikaj cej st d 

potrzeby producentów oraz poszukiwania ich 

potencjalnych konsumentów”3.

W drugiej cz ci, zatytu owanej Geneza 

konwergencji i dywergencji mediów, prof. Fiut 

podj  szereg problemów teoretycznych. Swoje 

rozwa ania rozpoczyna od przybli enia teorii 

systemów autopojetycznych Niklasa Luhman-

na. Ten artyku  jest syntetycznym, napisanym 

w przyst pnym j zyku, podsumowaniem my-

li niemieckiego socjologa w zakresie mediów 

i komunikowania, tym wa niejszym, e mimo 

przet umaczenia na j zyk polski najwa niej-

szych prac Luhmanna4 jego dorobek nadal 

pozostaje nieco w cieniu ameryka skiego me-

dioznawstwa. Tymczasem jego spostrze enia 

i analizy mog  stanowi  równie warto ciow  

inspiracj  dla badaczy procesu komunikowa-

nia, o czym przekonuje prof. Fiut. Jak pisze, 
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teoria systemów autopojetycznych Luhmanna 

koncentruje si  wokó  tezy, e „komunikacja 

jako system jest pierwotniejsza i bardziej ogól-

na od komunikacji ludzkiej oraz medialnej i za 

jej przyczyn  powsta a, tworzy si  i ewolu-

uje w ca o  tego systemu, w którym mi dzy 

lud mi i przy pomocy szeroko rozumianych 

mediów dochodzi do skutku”5. W dalszej cz -

ci swojego artyku u prof. Fiut analizuje, jak 

powy sze za o enie wp ywa na procesy i for-

my komunikacyjne, po wi caj c ostatni  cz  

swoich rozwa a  na komunikacj  kodami mi-

osnymi. 

Drugi w tej cz ci artyku  przybli a dobrze 

ju  znane poj cia konwergencji i dywergencji 

mediów. Niemniej warto pochyli  si  nad roz-

wa aniami autora nad obydwoma procesami, 

tym bardziej, e uwzgl dni  w nich szereg cz -

sto pomijanych, lecz wa nych dla zrozumienia 

konwergencji i dywergencji problemów, jak 

np. determinizm technologiczny, stronniczo  

mediów czy w ko cu rol  ludzkich zmys ów 

w procesie komunikacyjnym. Kolejny tekst 

autor po wi ci  zastosowaniu teorii tera niej-

szo ci Lva Manovicha w badaniu komuniko-

wania nowomedialnego. Samego Manovicha 

nie trzeba przedstawia , bowiem nale y on do 

wiod cych badaczy nowych mediów, a jego 

ksi ka J zyk nowych mediów zdoby a rozg os 

na ca ym wiecie, w tym równie  w Polsce6. 

S usznie zauwa a prof. Fiut, e zawarta w niej 

teoria tera niejszo ci „obejmuje wszystkie zja-

wiska zwi zane z komunikowaniem masowym 

przeniesionym do sieci i przez ni , przy pomocy 

jej u ytkowników, rozprzestrzenianym na skal  

masow  w wymiarze globalnym g ównie przy 

pomocy nowych mediów”7. Tekst stanowi cie-

kawe wprowadzenie do teorii Manovicha, a za-

razem jej twórcze wyja nienie, dlatego warto 

si  z nim zapozna  przed si gni ciem po pra-

ce rosyjskiego naukowca. Ostatni w tej cz ci 

artyku  nosi tytu  Wp yw gier komputerowych 

na konwergencj  odbioru przekazu. Rozwa a-

nia na temat gier oraz ich roli w konwergencji 

i dywergencji przekazów medialnych sta y si  

dla autora pretekstem do podj cia szeregu in-

nych tematów, m.in. teorii Paula Levinsona8, 

modeli rozwoju spo ecze stwa informacyjnego 

na wiecie, specyÞ ki publiczno ci gier i metod 

ich badania, czy koncepcji gier i ich typologi-

zacji zaproponowanej przez Rogera Cailloisa9. 

Niezwykle ciekawe s  tutaj spostrze enia prof. 

Fiuta na temat przysz ych pokole  dziennika-

rzy i odbiorców postrzegaj cych rzeczywisto  

przez pryzmat „logiki gier”. 

W ostatniej cz ci znalaz y si  artyku y do-

tycz ce problemów wspó czesnej etyki mediów. 

Mo na je odbiera  jako dope nienie tematów 

podejmowanych w dwóch pierwszych cz ciach 

omawianej ksi ki. Autor pisze wi c o wp ywie 

medialnej „spirali ujadania i jazgotu” na mo li-

wo  zbudowania dialogu spo ecznego, idei ety-

ki publiczno ci mediów, odpowiedzialno ci me-

dialnej w perspektywie etyki growej oraz o me-

chanizmie „koz a oÞ arnego” i jego relacji z etyk  

medialn . W tym ostatnim prof. Fiut nawi zuje 

do znanej koncepcji René Girarda zak adaj cego, 

e w warunkach kryzysowych nast puj  prze la-

dowania jednostek lub ca ych grup uznanych za 

inne, a których ukaranie ma mie  moc oczysz-

czaj c 10. Chocia  francuski Þ lozof opisa  ten 

mechanizm na przyk adzie spo ecze stw antycz-

nych i redniowiecznych, zdaniem prof. Fiuta ma 

on tak e zastosowanie obecnie, a jedn  z jego si  
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sprawczych stanowi  wspó czesne media. „Mi -

dzy dziennikarzami i mediami oraz publicz-

no ci  – pisze – zawi zuje si  wi c owa »z a 

wzajemno  przesycona mow  nienawi ci«”11. 

Dowodów na s uszno  powy szego twierdzenia 

nie trzeba d ugo szuka , wystarczy przyjrze  si  

polskiej debacie na temat imigrantów i uchod -

ców z Bliskiego Wschodu. 

Wspó czesne transformacje medialne to 

godny uwagi zbiór tekstów jednego z ciekaw-

szych polskich badaczy mediów. Artyku y za-

mieszczone w ksi ce dokumentuj  nie tylko 

ró norodne problemy zwi zane z rozwojem 

i funkcjonowaniem mediów w Polsce i na wie-

cie, ale tak e wielostronne zainteresowania sa-

mego autora, cz cego w swoim warsztacie na-

ukowym niezwyk  staranno  metodologiczn  

z dok adno ci  opisu i umiej tno ci  umiesz-

czenia swoich bada  w szerszym kontek cie. 

I chocia  niektóre z tekstów straci y nieco na 

aktualno ci, to z powy szych wzgl dów warto 

si  jednak z nimi zapozna . 

Krzysztof Wasilewski

Czy analiza zawarto ci oraz analiza tre ci 

prasy mog  by  narz dziami por cznymi 

w uprawianiu biograÞ styki? Krzysztof St p-

nik w monograÞ i po wi conej Henrykowi 

Sienkiewiczowi dowodzi skuteczno ci u ycia 

tych podstawowych metod medioznawczych 

i proponuje w asn  odmian  post powania ba-

dawczego, opatruj c je nazw  mikrobiograÞ ki 

prasowej. Oryginalna metoda mo e wzbudzi  

zainteresowanie reprezentantów kilku dyscyplin 

naukowych, w tym przede wszystkim badaczy 

literatury oraz mediów, a po teoretycznym do-

pracowaniu by  w przysz o ci produktywnym 

sposobem rekonstrukcji obrazu wiata utrwalo-

nego w przekazach prasowych.

Lektura obszernego tomu przekonuje, e 

intencj  autora jest nie tyle stworzenie kolejnej 

biograÞ i twórcy Trylogii (ksi ki wpisuj cej si  

dat  wydania w obÞ te cykle okoliczno ciowych 

ho dów sk adanych pisarzowi w Roku Henryka 

Sienkiewicza), ile jest ni  prezentacja nowego 

projektu metodologicznego. St pnik ods ania 

ten zamys  w Zako czeniu, gdy z nadziej  pi-

sze, e jego praca mog aby by  ród em zwrotu 

medioznawczego w historii literatury. Nie zo-

sta o to nigdzie sformu owane w taki sposób, 

lecz mo na wnioskowa , e chodzi o propo-

zycj  adaptacji ró norodnych perspektyw teo-

retycznych nauk o mediach do wspó czesne-

go literaturoznawstwa, dyscypliny od blisko 

t    t    t

Krzysztof St pnik

Henryk Sienkiewicz

Studia z mikrobiograÞ ki prasowej
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sk odowskiej, Lublin 2016, 280 s., 
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