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K onß ikt rosyjsko-ukrai ski, który rozpocz  

si  w lutym 2014 roku, jest jednym z naj-

powa niejszych kryzysów militarno-politycz-

nych w regionie Europy rodkowej i Wschod-

niej od czasów zako czenia II wojny wiato-

wej. W zwi zku z tym zdarzenia na Ukrainie, 

zw aszcza w pocz tkowej fazie dzia a  mili-

tarnych, przykuwa y zainteresowanie mediów 

z ca ego wiata. SpecyÞ k  konß iktu stanowi 

jego hybrydowo 1 i nieregularno . Powoduje 

to, e sposób nag o nienia medialnego kryzysu 

na Ukrainie jest dla dziennikarzy wyzwaniem. 

Dzia ania stron sporu, szczególnie w wymiarze 

polityki informacyjnej, wymagaj  od pracow-

ników mediów du ej staranno ci w kontek cie 

weryÞ kacji i dost pu do róde  informacji2. 

Z drugiej strony, wydaje si , e zainteresowa-

nie mediów tematyk  konß iktów zbrojnych 

maleje. W zwi zku z tym strategia domesty-

kacji przyj ta przez redakcje mo e zwi ksza  

zarówno stopie  zaciekawienia odbiorców 

dan  kwesti , jak i zaanga owania w proble-

matyk .

Zainteresowanie mediów kryzysem ukrai skim 

by o szczególnie zauwa alne w przypadku pa stw 

s siaduj cych z obszarami stron konß iktu3. Warto 

zaznaczy , e dzia ania rozgrywane na wschodzie 

Ukrainy maj  istotne znaczenie dla Polski. Wynika 

to z kilku przyczyn. Po pierwsze, kryzys ukrai ski 

stanowi bezpo rednie zagro enie dla bezpiecze -

stwa kraju w wymiarze terytorialnym i ekonomicz-

nym4. Wydaje si , e mo e by  on postrzegany 

przez w adz  i obywateli jako konß ikt o charakte-

rze regionalnym („nasza wojna”), a nie wy cz-
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nie mi dzypa stwowym czy wewn trznym („ich 

wojna”). Po drugie, relacje Polski z Rosj  i Ukra-

in  s  do  niejednoznaczne, co wynika z okre lo-

nych do wiadcze  historycznych. Wywar y one 

ogromny wp yw na wykszta cenie si  stereotypów 

i uprzedze  narodowych, a wi c elementów na-

cechowanych zazwyczaj negatywnie5. Maj  one 

istotne znaczenie w przypadku stosunków Pol-

ski ze stronami konß iktu. Wymienione postawy 

odgrywaj  wa n  rol  w procesie percepcji Rosji 

i Ukrainy przez polskie spo ecze stwo. Media, 

b d c cz ci  okre lonej zbiorowo ci, mog  po-

strzega  pewne zdarzenia zgodnie z perspekty-

w  narodow 6, w tym – zgodnie ze stereotypami 

i uprzedzeniami narodowymi. To z kolei mo e 

kszta towa  przekaz medialny i wp ywa  na jego 

stronniczo .

 Analiza i porównanie sposobu nag o nienia 

medialnego konß iktu rosyjsko-ukrai skiego 

przez polskie, szwedzkie, rosyjskie i ukrai skie 

media tradycyjne to g ówny cel mi dzynarodo-

wego projektu badawczego “Ukraine 2014 – 

media war and the war in media”7. Zdecydowa-

no o przeprowadzeniu bada  w tych pa stwach 

ze wzgl du na ró nice wynikaj ce z charakteru 

systemu politycznego i medialnego oraz po-

ziomu zaanga owania spo ecze stwa w spór. 

Warto zaznaczy , e Rosja i Ukraina s  bezpo-

rednimi stronami konß iktu, a Szwecja i Polska 

maj  z Federacj  Rosyjsk  niejednoznaczne 

stosunki polityczne i historyczne. W trakcie 

trwania projektu zwrócono szczególn  uwag  

na cztery studia przypadku: katastrof  samolotu 

MH17, obecno  rosyjskich wojsk na Ukrainie 

w sierpniu 2014 roku, rosyjski konwój humani-

tarny i protokó  mi ski8. 

W niniejszym artykule zostanie zaprezen-

towany fragment otrzymanych  analiz, które 

wykonywano w ramach projektu od stycznia 

do czerwca 2015 roku. Zgromadzone mate-

ria y zbadano za pomoc  analizy zawarto ci. 

Przeprowadzono tak e wywiady pog bione 

z autorami informacji z wybranych organizacji 

medialnych. Szczególna uwaga zostanie zwró-

cona na elementy zwi zane z domestykacj  

kryzysu ukrai skiego, rozumian  jako ukazy-

wanie przez media odleg ych terytorialnie zda-

rze  istotnych dla krajowego odbiorcy przez 

nawi zanie do podobie stw mi dzy audytorium 

a krajem lub spo ecze stwem prezentowanym 

w materiale9. Wa ne jest przyjrzenie si  sposo-

bowi doboru i prezentacji publikowanych tre ci, 

zw aszcza w kontek cie wykazania ich wa no ci 

dla odbiorców, co jest jednym z podstawowych 

za o e  udomowienia. Istotne wydaje si  te  

sprawdzenie, jak przedstawiano aktorów bio-

r cych udzia  w sporze. W szczególno ci, jaki 

kontekst – pozytywny czy negatywny – nadano 

ich dzia aniom. Dzi ki temu mo na b dzie okre-

li  rol  czynników o charakterze historycznym 

i kulturowym w procesie domestykacji konß ik-

tu rosyjsko-ukrai skiego przez polski media.

Celem artyku u jest uzyskanie odpowiedzi 

na postawion  hipotez  badawcz :



31Rola polskich mediów w procesie domestykacji konß iktu rosyjsko-ukrai skiego…

10 T. Berker et al., Domestication of media and technology, Maidenhead 2005, s. 1–2.
11 Tam e, s.  2.
12 Zob. L. Clausen, Localizing the global: ‘Domestication’ processes in international news production, 

“Media, Culture & Society”,  Vol. 26 (2014), nr 1; U. Olausson, The diversiÞ ed nature of ‘domesticated’ news 

discourse, ,,Journalism Studies”, Vol. 15 (2014), nr 6; S. Joye, Domesticating distant suffering: How can news 

media discursively invite the audience to care?, ,,The International Communication Gazette”,  Vol. 77 (2015), 

nr 7.
13 M. Gurevitch, M.R. Levy, I. Roeh, The global newsroom: Convergences and diversities in the globalization 

of television news [w:] Communication and citizenship, ed. P. Dahlgren, C. Sparks, Londyn 1991, s. 195–216.
14 Zob. M. Gurevitch et al., Global newsroom, local audiences. A study of the Eurovision news exchange, New 

Barnet 1995. 
15 Niewielkie udomowienie materia ów, g ównie za pomoc  odniesie  historycznych. 
16 Zob. M. Chyli ski, S. Russ-Mohl, Dziennikarstwo, Warszawa, 2008, s. 126–127.

Hipoteza: Zdarzenia na Ukrainie prezen-

towano z perspektywy ukazuj cej negatywne 

konsekwencje konß iktu dla Polski w wymiarze 

ekonomicznym i polityczno-militarnym.

W weryÞ kacji lub sfalsyÞ kowaniu hipotezy 

pomog  nast puj ce pytania badawcze:

Pytanie badawcze1. W jakim stopniu polskie 

media stosowa y strategi  domestykacji, nag a-

niaj c konß ikt rosyjsko-ukrai ski?

Pytanie badawcze 2. Za pomoc  jakich czyn-

ników wybrane organizacje medialne stara y si  

wyja ni  polskim odbiorcom kryzys ukrai ski?

Pytanie badawcze 3. W jakim stopniu dome-

stykacja konß iktu rosyjsko-ukrai skiego przez 

polskie media mog a wp yn  na zmniejszenie 

obiektywizmu prezentowanych informacji?

Strategia domestykacji 
w nag o nieniu medialnym
Strategi  udomowienia w naukach o mediach 

mo na rozumie  w sposób wielop aszczyzno-

wy. Z jednej strony jest to poj cie zwi zane 

z adaptacj  przez u ytkowników nowych tech-

nologii10. Zak ada si , e konsument stara si  

wdro y  obce narz dzia i rozwi zania w ramy 

codziennego ycia. Jest to zmiana o charakte-

rze symbolicznym, poniewa  przyjmuje si , 

e wybrane technologie stan  si  cz ci  danej 

spo eczno ci11, b d c wykorzystywane przez jej 

cz onków ka dego dnia. Zaczynaj  by  one bo-

wiem postrzegane jako wyj tkowo u yteczne. 

Drugie rozumienie terminu odnosi si  do sposo-

bu odbioru okre lonych, zazwyczaj zagranicz-

nych informacji przez obywateli danego pa -

stwa12. Wiadomo ci s  implementowane przez 

media narodowe i prezentowane audytorium 

w takiej formie, e zaczyna je ono interpreto-

wa  podobnie, jak informacje z kraju. Odbiorca 

decyduje si  po wi ci  czas na przyswojenie 

danych tre ci, co jednocze nie przek ada si  na 

poziom zainteresowania problemem. 

Jednym z zasadniczych czynników decy-

duj cym o stopniu udomowienia wybranych 

historii przez media narodowe jest charakter 

powi za  mi dzy pa stwem dokonuj cym do-

mestykacji danej kwestii a krajem, w którym 

rozgrywa si  zdarzenie. Istotne znaczenie ma 

tutaj dystans ideologiczny i kulturowy13. Podo-

bie stwo w tym obszarze warunkuje wa no  

prezentowanych historii dla odbiorców, którzy 

czuj  wi  z opisywan  sytuacj  i przedstawio-

nymi w niej podmiotami. Audytorium potraÞ  

zrozumie  kontekst nag a nianych zdarze , co 

umo liwia zastosowanie okre lonych narz dzi, 

takich jak odniesienia do zdarze  historycz-

nych14. By o to zauwa alne w polskim nag o-

nieniu konß iktu w du o wi kszym stopniu ni  

szwedzkim15, poniewa  blisko 16 kulturowa 

i ideologiczna mi dzy Polsk , Rosj  i Ukrain  

jest na tyle du a, e wp ywa na skuteczno  
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strategii domestykacji. Co ciekawe, udomowie-

nie sporu w przypadku Rosji i Ukrainy nie by o 

szczególnie widoczne ze wzgl du na bezpo red-

nie uczestnictwo tych pa stw w konß ikcie. Sto-

pie  zaanga owania obu spo ecze stw w spór 

nie wymaga  jego dodatkowej domestykacji, tak 

jak to mia o miejsce w Polsce.

Lee wskazuje, e domestykacja jest jedn  

z konsekwencji globalizacji i jej ogranicze 17. 

Media s  zmuszane do stosowania okre lo-

nych mechanizmów w celu zaznajomienia au-

dytorium z t em prezentowanych sytuacji18. 

Uwaga zostaje zwrócona zw aszcza na stopie  

powi za  ekonomicznych, politycznych czy 

kulturowych odnosz cych si  do sytuacji da-

nej spo eczno ciz informacjami zawartymi 

w przekazie medialnym. Na tej podstawie mo -

liwe jest przeprowadzenie procesów kodowania 

i dekodowania tre ci i znacze , co jest jednym 

z g ównych za o e  domestykacji19. Informacje 

s  kszta towane i dostosowywane do wymaga  

okre lonego audytorium b d cego w stanie 

zrozumie  sens kontekstów czy poj  u ytych 

w nag o nieniu. 

Jednym z zagro e  stosowania strategii do-

mestykacji przez media jest mo liwo  zatarcia 

rzeczywistego znaczenia i przyczyn wyst pie-

nia prezentowanych zdarze . Wynika to z faktu, 

e sposób konstrukcji przekazów jest ukierun-

kowany na wskazanie wi zi mi dzy odbiorcami 

a opisywan  kwesti . Warto zaznaczy , e tego 

typu powi zania nie zawsze s  nacechowane 

pozytywnie. Sposób selekcji i ukazywania da-

nych tre ci, w tym u ycie wybranych znacze  

i kontekstów, a tak e prezentowania konkret-

nych podmiotów, mog  wp ywa  na zmniejsze-

nie poziomu obiektywizmu materia ów20. Jest 

to wa ne, poniewa  zastosowanie przez media 

strategii domestykacji jest ukierunkowane na 

wywarcie okre lonego wp ywu na audytorium. 

G ównie – na zwi kszenie zainteresowania od-

biorców prezentowan  kwesti  oraz poczucia 

przywi zania do niej. Wydaje si  zatem, e pro-

ces udomowienia przez media okre lonych zda-

rze  ma istotne znaczenie w przypadku kszta -

towania nag o nienia medialnego.

Sprawdzaj c, czy badane w ramach projektu 

materia y by y tworzone w oparciu o strategi  

domestykacji, zwracano uwag  na obecno  

takich elementów jak relacje historyczne i kul-

turowe21, kwestie ekonomiczne22 czy bezpie-

cze stwo polityczno-militarne23. Dzi ki temu 

mo liwe by o okre lenie stopnia udomowienia 

nag o nienia sporu rosyjsko-ukrai skiego przez 

polskie organizacje medialne. 

Metodologia 
Chc c uzyska  obraz nag o nienia medialnego 

konß iktu rosyjsko-ukrai skiego w czterech kra-

jach, tzn. w Polsce, Szwecji, Rosji i Ukrainie, 

zdecydowano si  na po czenie metody ilo cio-

wej (metoda podstawowa) i jako ciowej (meto-

da dope niaj ca). Materia y poddano analizie za-

warto ci, a otrzymane wyniki uzupe niono wy-

wiadami pog bionymi z dziennikarzami. Udzia  

w projekcie naukowców z czterech pa stw ró -

nych pod wzgl dem systemu medialnego i poli-

tycznego umo liwi  tak e przeprowadzenie ana-
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lizy porównawczej badanych mediów. Pozwo-

li o to na zestawienie otrzymanych wyników 

i wskazanie na rozbie no ci widoczne w na-

g o nieniu przeprowadzonym przez media 

z pa stw uznawanych za strony konß iktu, 

a tak e otrzymanie odpowiedzi na cztery pyta-

nia stanowi ce podstaw  projektu. 1) Jakiego 

rodzaju ramy zosta y u yte do opisu konß iktu

 i kluczowych zdarze ? 2) Jakie wzorce s  wi-

doczne w procesie wykorzystywania róde  in-

formacji w ró nych krajach?24 3) Czy dzia ania 

o charakterze dezinformacyjnym oraz fa szy-

we informacje zosta y przedstawione w mate-

ria ach? 4) W jaki sposób mo na okre li  rol  

dziennikarzy, którzy nag a niali analizowany 

konß ikt?25

 Na pierwszym etapie bada , to jest od pa -

dziernika 2014 roku do stycznia 2015 roku, 

okre lono liczb  i rodzaj mediów, które podda-

no analizie. Wybrano okres badawczy i przed-

stawiono sposób selekcji materia ów. Zdecydo-

wano, e do analizy zostan  zakwaliÞ kowane 

trzy rodzaj mediów: najpopularniejszy tabloid, 

najpopularniejszy dziennik opinii oraz wieczor-

ny program informacyjny z najwi ksz  ogl -

dalno ci . W przypadku Polski zdecydowano 

si  na wybór nast puj cych mediów: „Fakt” 

(tabloid), ,,Gazeta Wyborcza” (dziennik opinii) 

oraz ,,Wiadomo ci” TVP (wieczorny program 

informacyjny). 

Zawarto  mediów przeanalizowano w okre-

sie od 30 czerwca do 7 wrze nia 2014 roku 

(wykres 1.). Okres badawczy podzielono na 

dziewi  mniejszych cykli, dzi ki czemu mo -

liwe by o zaobserwowanie, kiedy pojawia o si  

najwi cej informacji na temat konß iktu. To zna-

czy, które zdarzenie cieszy o si  najwi kszym 

zainteresowaniem ze strony analizowanych 

mediów, i dlaczego? Od czerwca do wrze nia 

2014 roku w analizowanych mediach w Polsce 
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opublikowano 352 materia y na temat konß iktu 

rosyjsko-ukrai skiego (wykres 1.). Najwi cej, 

bo a  164 artyku y ukaza y si  w „Gazecie Wy-

borczej”, a o ponad po ow  mniej (82 artyku y) 

w „Fakcie” (wykres 1.). Warto odnotowa , e 

zdj cia oraz tekst analizowano cznie, jako je-

den element. Wyboru materia ów dokonywano 

na podstawie ich umiejscowienia w strukturze 

medium oraz gatunku26. Zdecydowano o zbada-

niu pierwszych pi ciu informacji (rozpoczyna-

j c od pierwszej strony gazety, a w przypadku 

tre ci telewizyjnych – pierwszych pi ciu ma-

teria ów wideo), które pojawia y si  w wybra-

nym medium. Dzi ki temu ograniczono liczb  

materia ów do analizy. Ustalono te , e ka -

da informacja lub grupa informacji dotycz -

ca tego samego wydarzenia b dzie kodowana 

jako jeden materia . Publikacje przeanalizo-

wano na podstawie klucza kodowego podzie-

lonego na siedem kategorii27 i sk adaj cego si  

z trzydziestu siedmiu pyta . Klucz do analizy 

zawarto ci wypracowano w ramach mi dzyna-

rodowego zespo u, co rodzi prawdopodobie -

stwo ró nic interpretacyjnych w odmiennych 

systemach medialnych. W przypadku niektórych 

zagadnie  istnia a mo liwo  zakodowania wi -

cej ni  jednej odpowiedzi. Dzi ki temu mo liwe 

by o wskazanie cz stotliwo ci wyst powania 

okre lonych stwierdze  czy róde  informacji. 

W drugim etapie bada  starano si  skon-

frontowa  wyniki otrzymane na podstawie 

przeprowadzonej analizy zawarto ci z opini  

dziennikarzy z wyselekcjonowanych mediów, 

którzy zajmowali si  nag o nieniem konß iktu 

rosyjsko-ukrai skiego. Zdecydowano, e zosta-

nie przeprowadzonych sze  wywiadów pog -

bionych – po dwa wywiady z dziennikarzami 

z ka dego medium28. Autorów informacji pytano 

o do wiadczenie zawodowe, dylematy etyczne, 

bezpiecze stwo zawodowe, poczucie autonomii 

zawodowej29, krytyk  róde  informacji i rol , 

jak  powinien pe ni  dziennikarz w trakcie pra-

cy nad nag o nieniem medialnym konß iktów 

zbrojnych. Zdecydowano si  na zadanie wy-

mienionych pyta , poniewa  analizie poddano 

media z czterech ró nych pa stw, w tym z Rosji

 i Ukrainy, czyli krajów uznawanych za strony 

konß iktu. Konieczne wydawa o si  sprawdze-

nie, jak wskazane czynniki mog  wp ywa  na 

form  ukazywania informacji na temat kryzysu 

ukrai skiego. 

Wyniki bada
Sposób doboru i prezentacji materia u

Zastosowanie strategii udomowienia konß ik-

tu rosyjsko-ukrai skiego przez polskie media 

by o zauwa alne zw aszcza na poziomie pre-

zentowanych kwestii (tabela 1.). Cz stotli-
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wo  ukazywania danych problemów, a tak e 

wzmocnienie si y przekazu za pomoc  wy-

branych mechanizmów uramowienia mog  

wp ywa  na wa no  materia u dla audytorium 

oraz nadawa  informacji okre lony sposób in-

terpretacji. Wydaje si  to szczególnie istotne, 

bo na tej podstawie kszta towany jest równie  

wizerunek aktorów przedstawionych w ma-

teriale. S  im nadawane okre lone atrybuty – 

pozytywne lub negatywne. W przypadku kon-

ß iktu rosyjsko-ukrai skiego ma to wyj tkowy 

wymiar, ze wzgl du na charakter relacji Polski 

z Rosj  i Ukrain  ukszta towanych przez pry-

zmat zdarze  historycznych oraz politycznych, 

które wydaj  si  ci gle obecne w wiadomo ci 

spo ecznej. Nale y oczekiwa , e sposób do-

boru tematów i powi zanie ich z Rosj  i Ukra-

in  mog  kszta towa  percepcj  tych pa stw 

przez odbiorców wiadomo ci, zw aszcza je eli 

opisywane problemy dotycz  czytelników bez-

po rednio. 

Jednym z najcz ciej prezentowanych te-

matów by a katastrofa malezyjskiego samolotu 

pasa erskiego MH17 (tabela 1.). Chocia  ze-

strzelenie samolotu na terytorium okupowanym 

przez prorosyjskich separatystów nie mia o rze-

czywistego wp ywu na bezpiecze stwo Polski, 

to 17% wszystkich poruszanych kwestii doty-

czy o tego zdarzenia (tabela 1.). Co ciekawe, 

cz  dziennikarzy porównywa a t  katastrof  

do katastrofy smole skiej. Materia y na ten te-

mat pojawia y si  najcz ciej na amach „Gaze-

ty Wyborczej”. Dzi ki zestawieniu obu wypad-

ków starano si  podkre li  ich podobie stwo 

oraz wa no  dla polskiego czytelnika, co mo-

g o wp ywa  na zwi kszenie zainteresowania 

konß iktem, a tym samym na jego udomowienie 

(fot. 1.). W publikacjach powo ywano si  na 

wypowiedzi ekspertów oraz wybranych polity-

ków. Warto podkre li , e wi kszo  artyku ów 

mia a charakter krytyczny. Autor publikacji za-

tytu owanej Co czy Boeinga i Smole sk stara  

Fot. 1. „Gazeta Wyborcza” 2014, nr 178 (4.08) Fot. 2. „Fakt” 2014, nr 170 (24.07)
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si  wykaza , e dyskurs prezentowany przez 

polityków prawicowych, to znaczy, e win  za 

obie katastrofy ponosi strona rosyjska, nie znaj-

duje potwierdzenia w przypadku upadku samo-

lotu w Smole sku. Podobn  opini  wyra ono 

w artykule Donbas to nie Smole sk. Ekspert, 

z którym przeprowadzono wywiad, stwierdzi , 

e jedyn  cech  wspóln  obu katastrof jest 

mier  pasa erów, a pogl dy rodowisk prawi-

cowych na ten temat s  niesprawiedliwe. Pomi-

mo takiej oceny zdarzenia przez dziennikarzy 

proces domestykacji katastrofy MH17 przez 

media by  zauwa alny, czego przejawem s  ana-

lizy porównawcze obu wypadków i podkre le-

nie w nich roli Rosji. Na tej podstawie chciano 

zwi kszy  zainteresowanie czytelnika kryzysem 

ukrai skim, zw aszcza e jest on rozgrywany

 w niewielkiej odleg o ci od Polski. 

Próba udomowienia katastrofy MH17 

przez media odbywa a si  równie  na podsta-

wie wskazania, e jedna z oÞ ar mia a polskie 

pochodzenie (fot. 2.). Narodowo  dziewczy-

ny stanowi ca narz dzie domestykacji zosta a 

podkre lona za pomoc  tytu ów artyku ów po-

Tabela 1. Tematy nag o nienia (w procentach)

„Fakt” „Gazeta 
Wyborcza”

„Wiadomo ci” 
TVP

Ca o

Polityka mi dzynarodowa 
i sankcje

10 24 22 20

Konsekwencje narodowe 0 1 0 0

Akcje zwi zane z u yciem broni 
w streÞ e konß iktu

9 6 7 7

Konsekwencje dla ludno ci cywilnej 
w rejonie walk

5 1 2 2

Prorosyjscy rebelianci i ich akcje 13 4 5 7

Zaanga owanie Rosji (ogólne) 2 7 4 5

Zaanga owanie wojskowe Rosji 11 7 5 7

Wsparcie wojskowe/militarne 
dla Ukrainy

5 2 3 3

Wsparcie dla jednej strony 
i cywili

1 7 2 4

Konsekwencje konß iktu – sankcje 
i ekonomia

1 4 12 6

Inne konsekwencje konß iktu 6 12 9 10

Negocjacje pomi dzy Ukrain , Rosj  
a separatystami

1 2 4 2

Historie o armii ukrai skiej 
(niemilitarne)

0 1 0 1

Historie o separatystach 
(niemilitarne)

1 1 0 1

MH17 25 15 14 17

Rosyjski konwój humanitarny 5 2 10 5

Inne 5 4 1 3

N
F 
= 82,

 
N

GW 
= 164, N

W 
= 106

ród o: projekt badawczy ”Ukraine 2014 – media war and the war in media”
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wi conych tej kwestii30. Dziennikarze chcieli 

pokaza  odbiorcom, e istnieje bezpo redni 

zwi zek mi dzy katastrof  MH17 a katastrof  

w Smole sku. Ze wzgl du na specyÞ k  me-

dium, w którym przedstawiono informacje, 

du y nacisk po o ono na emocjonalno  oraz 

sensacyjno  przekazów (fot. 2.). Dziennikarze 

„Faktu” stworzyli seri  artyku ów, w których 

opublikowano rozmowy z rodzicami pokrzyw-

dzonej oraz histori  jej ycia. Prezentowano 

tak e fotograÞ e oÞ ary, co stanowi o wzmoc-

nienie przekazu i mog o wp yn  na sposób 

postrzegania zdarzenia przez czytelników jako 

wyj tkowo wa nego. 

Kolejnym przyk adem zastosowania strate-

gii domestykacji jest wskazanie wp ywu kon-

ß iktu rosyjsko-ukrai skiego na sytuacj  ekono-

miczn  Polski (tabela 1.). W wyniku udzielenia 

przez polskich polityków poparcia dla dzia a  

rz du ukrai skiego i jednoczesnego pot pienia 

dzia a  Rosji, Kreml zdecydowa  o na o eniu 

sankcji gospodarczych na nasze produkty rolne 

(6%) (tabela 1.) (fot. 3.). Zwrócenie uwagi na 

negatywny wp yw sporu na ekonomi  Polski 

jest przyk adem udomowienia konß iktu (fot. 3.). 

Dzi ki temu zabiegowi media stara y si  

uzmys owi  czytelnikowi, e kryzys ukrai -

ski ma rzeczywisty wp yw na funkcjonowanie 

pa stwa, zw aszcza e bezpiecze stwo ekono-

miczne jest jednym z wymiarów bezpiecze -

stwa narodowego. Chciano te  pokaza , e 

mimo braku bezpo redniego zaanga owania 

Polski w konß ikt ma on prze o enie na sytu-

acj  spo ecze stwa. W zwi zku z tym powi-

nien stanowi  przedmiot zainteresowania ze 

strony czytelników. Wynika to z faktu, e kon-

sekwencje gospodarcze sporu rosyjsko-ukra-

i skiego sprawiaj , e mo e by  postrzegany 

jako polski konß ikt („nasza wojna”). Cieka-

wym zabiegiem stosowanym przez „Fakt” by  

sposób przedstawienia W adimira Putina. Wi-

zerunek Prezydenta Federacji Rosyjskiej stano-

wi negatywne wzmocnienie przekazu. Mog o 

to wp ywa  na ogóln  percepcj  stron konß iktu 

przez polskie spo ecze stwo oraz w adz . Warto 

zaznaczy , e perspektywa widoczna w nag o-

nieniu by a zdecydowanie bardziej proukrai -

ska ni  prorosyjska (tabela 3.). 

Fot. 3. „Fakt” 2014, nr 176 (31.07)

Zwrócenie uwagi na okre lone tematy, takie 

jak konsekwencje ekonomiczne sporu czy ka-

tastrofa samolotu MH17, powoduj , e konß ikt 

rosyjsko-ukrai ski mo e by  postrzegany przez 

polskie spo ecze stwo jako wyj tkowo wa ny. 

Stanowi to tak e potwierdzenie, e strategia 

domestykacji bywa stosowana przez media ju  

na etapie selekcji i prezentacji wybranych kwe-

stii. Redakcje staraj  si  pokaza  odbiorcom, 

e istnieje zwi zek mi dzy nimi a opisywanym 

zdarzeniem („polscy rolnicy”). Tak jak mia o 

to miejsce w przypadku sankcji ekonomicz-

nych na o onych przez Rosj  na Polsk . Sposób 

opisu sytuacji oraz wzmocnienie przekazu za 

pomoc  fotograÞ i i tytu u, w tym nadanie ne-

gatywnych atrybutów W adimirowi Putinowi 

(fot. 3.), sprawiaj , e stereotypy i uprzedzenia 

narodowe wzgl dem Rosji mog  pog bia  pro-

ces domestykacji kryzysu ukrai skiego.
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Konß ikt rosyjsko-ukrai ski 
a bezpiecze stwo Polski
Jedn  z kwestii, która mo e wp ywa  na udo-

mowienie konß iktu przez media, jest blisko  

terytorialna opisywanych zdarze  lub charakter 

powi za  mi dzy podmiotami bior cymi w nich 

udzia  a pa stwem, z którego wywodzi si  dana 

organizacja medialna. Ze wzgl du na fakt, e 

Polska znajduje si  w bezpo rednim s siedz-

twie Ukrainy, poczucie zagro enia mo liwo ci  

rozprzestrzenienia dzia a  wojennych na jej ob-

szar jest uzasadnione, co zreszt  uj to w Strate-

gii Bezpiecze stwa Narodowego Rzeczpospoli-

tej Polskiej z 2014 roku31. „Tutaj mamy wojn  

u granic. Ukraina jest naszym s siadem i Rosja 

jest naszym s siadem. Czyli rzecz nie dotyczy 

sytuacji bezpo redniego zagro enia Polski, 

ale dotyczy bezpo redniego zagro enia w ska-

li militarnej32”. Udzia  w sporze Rosji, z któr  

Polska toczy a w przesz o ci wojny, oraz na 

rzecz której utraci a suwerenno , powoduje, 

e obawa przed przysz ymi dzia aniami Kremla 

wp ywa na antyrosyjsko  przekazu oraz wa-

runkuje stopie  udomowienia konß iktu. Dzien-

nikarze, z którymi przeprowadzono wywiady 

pog bione wskazali, e poziom zainteresowa-

nia mediów kryzysem ukrai skim by  w du ej 

mierze spowodowany tymi kwestiami. „Sprawa 

zaanga owania Rosji i tych odwiecznych obaw 

o to, co zrobi  Rosjanie, czy nam w jaki  spo-

sób nie zagro  powodowa o, e ten konß ikt by  

ciekawszy33”. Postrzeganie Rosji jako agresora 

w konß ikcie oraz strach przed jej dzia aniami 

znalaz o odzwierciedlenie w obrazie medial-

nym (tabela 2.). Dziennik „Fakt” opublikowa  

w badanym okresie seri  artyku ów, w których 

pisano o tym, e Polska powinna podj  przy-

gotowania do wojny na wschodzie Europy ze 

wzgl du na mo liwo  przeniesienia konß iktu 

poza obszar Ukrainy (fot. 4.). W publikacji za-

tytu owanej Polska szykuje si  do wojny34 do-

konano porównania si y oddzia ów rosyjskich 

i polskich, a tak e przedstawiono ewentualny 

plan dzia a  polskiej armii w przypadku ataku 

ze strony Rosji. 

Fot. 4. „Fakt” 2014, nr 18 (07.08)

Ponadto w materiale pod tytu em Wojska 

NATO s  ju  w Polsce35 przedstawiono rozmo-

w  Paw a Wro skiego z ówczesnym Ministrem 

Obrony Narodowej Tomaszem Siemoniakiem 

na temat ewentualnej reakcji cz onków So-

juszu na dzia ania Rosji w stosunku do Polski. 
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Wskazywano, e ze wzgl du na charakter 

obecno ci rosyjskich wojsk na Ukrainie mo -

liwo  powzi cia okre lonych dzia a  przez 

NATO mo e by  ograniczona. Podj cie roz-

mów na temat potencjalnej agresji rosyjskiej 

i sposobów obrony przed ni  oraz odniesie-

nia do do wiadcze  historycznych powodu-

j , e czytelnicy mog  czu  obawy zwi zane 

z mo liwo ci  wyst pienia konß iktu na terenie 

Polski. To z kolei mog o wp yn  na wzrost za-

interesowania kryzysem. Podobna narracja by a 

prowadzona przez dziennikarzy zatrudnionych 

w redakcji „Wiadomo ci” (tabela 2.). W ma-

teriale Pole walki36 starano si  zaprezentowa , 

w jakim stopniu wojna na wschodzie Europy 

mo e zosta  przeniesiona poza obszar Ukrainy. 

Wskazywano na kwestie o charakterze histo-

rycznym i geopolitycznym dla podkre lenia roli 

Federacji Rosyjskiej w tym procesie. Mo na 

s dzi , e strach przed ekspansj  rosyjsk  mia  

rzeczywisty wp yw na kszta t informacji produ-

kowanych przez media, w tym na ich udomo-

wienie.

Domestykacja konß iktu rosyjsko-ukrai -

skiego przez media poprzez zwrócenie uwagi 

na kwestie bezpiecze stwa kraju i podkre-

lenie negatywnej roli Rosji w opisywanych 

zdarzeniach okaza a si  skuteczn  strategi  ze 

wzgl du na czynniki historyczne. Wynika to 

z faktu, e utrwalone w przesz o ci wzorce s  

wci  obecne w to samo ci spo ecznej i mog  

wp ywa  na sposób konstruowania dyskursu 

medialnego oraz przyswojenia informacji przez 

odbiorców38. Do wiadczenia z czasów II wojny 

Tabela 2. Kontekst widoczny w nag o nieniu medialnym (w liczbach)

„Fakt” „Gazeta 
Wyborcza”

„Wiadomo ci” 
TVP

Ca o

Strach przed ekspansj  ze strony Rosji 36 76 65 177

Walka o rosyjsk  w adz , warto ci 
i kultur  – wspó cze nie

3 13 65 81

Strach przed ekspansj  ze strony NATO 1 1 0 2

Historyczna walka o niepodleg o  Ukrainy 9 43 18 70

Walka Ukrainy o przynale no  do Europy 
– wspó cze nie

0 0 10 10

Walka przeciwko faszyzmowi 
podczas II wojny wiatowej

2 5 0 7

Walka o rosyjsk  w adz , warto ci 
i kultur  w perspektywie historycznej

0 1 0 1

N
F 
= 51, N

GW 
= 139, N

W 
= 15837

ród o: projekt badawczy “Ukraine 2014 – media war and the war in media”
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wiatowej czy okresu komunizmu powoduj , e 

obawa przed agresywnymi dzia aniami Federa-

cji Rosyjskiej jest rzeczywista. Dobry przyk ad 

stanowi artyku  zatytu owany O Ukrainie na 

Westerplatte39. W materiale przedstawiono wy-

powied  ówczesnego Prezydenta Polski Broni-

s awa Komorowskiego, który zwróci  uwag  na 

fakt, e dzia ania Rosji wzgl dem Ukrainy przy-

pominaj  sytuacj  z wrze nia 1939 roku. Warto 

zaznaczy , e te s owa zosta y wypowiedziane 

przez polityka w 75. rocznic  wybuchu II wojny 

wiatowej. Podkre lenie przez „Gazet  Wybor-

cz ” tych powi za  wydaje si  istotne, gdy  jak 

twierdzi jeden z dziennikarzy „Polacy dobrze to 

[konß ikt – przyp. aut.] rozumiej  z tego wzgl -

du, e w ró nych rodzinach podobne opowie ci 

istniej  w kategorii kilkudziesi ciu lat z prze-

sz o ci40”. Zastosowanie narracji historycznych 

przez media, zw aszcza tych odnosz cych si  

do sytuacji maj cych wp yw na bezpiecze stwo 

i suwerenno  kraju, sprawia, e zainteresowa-

nie prezentowan  kwesti  ze strony odbiorców 

wzrasta. Wynika to z faktu, e audytorium mo e 

postrzega  konß ikt przez pryzmat w asnych do-

wiadcze . To z kolei powoduje, e staje si  on 

bli szy czytelnikowi lub widzowi („nasza woj-

na”), przez co wi cej czasu zaczyna po wi ca  

na obserwacj  sytuacji rozgrywanej na froncie, 

a prezentowanej w przekazach medialnych.

Wp yw strategii domestykacji 
na poziom obiektywizmu 
dziennikarskiego
Dzia anie w sposób w pe ni neutralny i nie-

zaanga owany by o, zdaniem dziennikarzy, 

utrudnione podczas nag a niania konß iktu ro-

syjsko-ukrai skiego. Jedn  z przyczyn tego 

stanu rzeczy jest fakt, e wydarzenia rozgry-

wane na wschodzie Ukrainy maj  bezpo red-

ni wp yw na sytuacj  Polski. Ponadto powi -

zania historyczne i kulturowe mi dzy Polsk  

a stronami sporu powoduj , e postrzeganie 

kryzysu ukrai skiego przez media i spo ecze -

stwo mo e by  zniekszta cone. Warto zazna-

czy , e perspektywa nag o nienia medialnego 

konß iktu by a zdecydowanie bardziej proukra-

i ska ni  prorosyjska (tabela 3.). Wynika o to 

z faktu, e dziennikarze, z którymi przeprowa-

dzono wywiady pog bione, czuli si  solidarni 

z ludno ci  ukrai sk . „Wszyscy mieli my bar-

dzo podobne przekonanie, e Ukrai com dzieje 

si  krzywda i e robi  co , co w Polsce dzia o 

si  na prze omie roku 89. i 90. I jak gdyby, e 

trzeba ich w tym wspiera 41”. Poczucie wspól-

notowo ci z narodem ukrai skim (tabela 3.) 

mo e wskazywa  na wysoki poziom udomo-

wienia konß iktu przez media. Z drugiej strony 

warto zaznaczy , e mog o to ogranicza  obiek-

tywizm informacji. „(…) ja tym Ukrai com po 

prostu mocno wspó czuj . To pomaga o z jed-

nej strony, e oni nie byli cz owiekowi oboj t-

ni, e cz owiek by  zaanga owany w temat42”. 

Zaanga owanie emocjonalne dziennikarzy by o 

wynikiem napi tej sytuacji w regionie i konse-

kwencji sporu dla ludno ci cywilnej, jak i roli 

Rosji w konß ikcie. Nale y podkre li , e Fede-

racja Rosyjska, w tym osoba W adimira Putina, 

by y demonizowane przez media, zw aszcza 

przez gazet  „Fakt” (fot. 3.). W przekazach wie-

lokrotnie odnoszono si  do dzia a  rosyjskiego 

prezydenta, wskazuj c na ich agresywny i nie-

legalny z punktu widzenia prawa mi dzynaro-

dowego wymiar. 

Sposób ukazywania stron konß iktu i ich 

dzia a  nie by  jedynym problemem wynikaj -

cym z wp ywu strategii domestykacji na obiek-



41Rola polskich mediów w procesie domestykacji konß iktu rosyjsko-ukrai skiego…

43 W tabeli uj to sposoby postrzegania konß iktu przez media, które pojawia y si  w nag o nieniu najcz ciej.
44 R5, kobieta, wiek 35–50 lat, dziennikarka ,,Wiadomo ci” TVP.

tywizm materia ów dziennikarskich. Wybór 

i wyró nienie okre lonych kwestii (tabela 1.), 

które publikowano na amach analizowanych 

organizacji medialnych, dodatkowo wzmac-

nia o antyrosyjsko  przekazu. Potwierdza to, 

e relacje mi dzypa stwowe maj  ogromny 

wp yw na sposób postrzegania konß iktu przez 

media oraz audytorium. Prawdopodobie stwo 

przenikni cia wojny w granice Polski mog o 

równie  ograniczy  obiektywizm informacji. 

Trudno bowiem oczekiwa , e media, które 

s  cz ci  danego spo ecze stwa, b d  w zu-

pe nie neutralny sposób opisywa  zdarzenia 

mog ce wp yn  na bezpiecze stwo ich kraju. 

Zachowanie bezstronno ci jest tak e trudne 

w sytuacji, gdy audytorium stara si  wywrze  

na dziennikarzu presj  zwi zan  z konieczno-

ci  prezentacji okre lonych tre ci. Na takie 

problemy wskazywa a dziennikarka „Wia-

domo ci” TVP, któr  oskar ono o wspieranie 

ukrai skiego faszyzmu. „Absurdalne zarzuty, e

w swoich materia ach promuj  banderowskie 

barwy, bo pokazuj  czarno-czerwone ß agi. Kie-

dy w nast pnym materiale tych barw ju  nie by o, 

to by y kolejne skargi, e manipuluj  lud mi44”. 

Stopie  udomowienia konß iktu spowodowany 

cz stotliwo ci  i charakterem prezentowanych 

przekazów powoduje, e zdarzenie staje si  wy-

j tkowo wa ne dla odbiorców, czego przyk adem 

jest przedstawiony cytat. Z drugiej strony po-

ziom zaanga owania spo eczno ci w nag a nia-

ny spór i ch  wp ywu na zawarto  informacji 

mog  stanowi  zagro enie dla neutralno ci ma-

teria u, co jest jedn  z konsekwencji stosowa-

nia strategii domestykacji przez media. Nale y 

jednak zaznaczy , e przywi zanie odbiorcy 

do prezentowanej kwestii jest jednocze nie 

podstawowym celem udomowienia. W zwi z-

ku z tym potrzeba oddzia ywania audytorium 

na kszta t przekazów medialnych mo e zosta  

uznana za sukces planu wdra anego przez re-

dakcje.

Podsumowanie
Domestykacja konß iktu rosyjsko-ukrai skiego 

przez polskie media by a jednym z g ównych 

elementów nag o nienia sporu, co pokaza y 

przeprowadzone badania ilo ciowe i jako ciowe. 

Dziennikarze starali si  oddzia ywa  na poziom 

zaanga owania odbiorców przez wskazanie, e 

kryzys ukrai ski wp ywa negatywnie na sposób 

funkcjonowania kraju i realizacj  jego ywot-

nych interesów, mimo e Polska nie jest stron  

tego sporu (tabela 1.). Oznacza to, e postawiona 

na pocz tku artyku u hipoteza badawcza zosta a 

udowodniona. Dziennikarze próbowali przybli-

y  audytorium kryzys ukrai ski g ównie za po-

moc  czynników o charakterze ekonomicznym 

Tabela 3. G ówna perspektywa w nag o nieniu43 (w procentach)

„Fakt”
„Gazeta 

Wyborcza”

„Wiadomo-

ci” TVP
Ca o

Wsparcie dla rz du ukrai skiego 1 0 1 1

Wsparcie dla cywili oraz wojsk ukrai skich 1 1 0 1

Neutralna 59 48 25 44

Ogólne wsparcie dla Ukrai ców 39 51 74 54

N
F 
= 82, N

GW 
= 164, N

W 
= 106

ród o: projekt badawczy “Ukraine 2014 – media war and the war in media”



42 Ró a Smolak

45 Spo ród zbadanych publikacji 70% materia ów zawiera o informacje o przyczynach konß iktu. 
46 Zob. projekt badawczy “Ukraine 2014 – media war and the war in media”, Sztokholm 2016 (w druku).

(fot. 3.), polityczno-militarnym (fot. 4) oraz 

odwo uj c si  do do wiadcze  historycznych. 

Determinowa o to specyÞ k  udomowienia kon-

ß iktu, nadaj c mu antyrosyjski charakter. Wska-

zywano na negatywn  rol  Federacji Rosyjskiej 

w sporze, nawi zuj c do zdarze  z okresu 

II wojny wiatowej. Na tej podstawie budowa-

no wizerunek Rosji, zaznaczaj c, e jej dzia a-

nia mog  zagrozi  bezpiecze stwu Polski, tak 

jak mia o to miejsce w przypadku Ukrainy (ta-

bela 2.). Odniesienie do tych kwestii wydawa o 

si  najskuteczniejsz  form  realizacji strategii 

domestykacji w nag o nieniu konß iktu przez 

polskie organizacje medialne. Warto zaznaczy , 

e stosowanie udomowienia mog o wp ywa  na 

zaburzenie obiektywizmu publikowanych tre-

ci, co jest jedn  z negatywnych konsekwencji 

u ywania tego mechanizmu. By o to widoczne 

zw aszcza na poziomie selekcji i prezentacji 

wybranych tre ci (tabela 1.) i podmiotów, wp y-

waj c na ich postrzeganie przez spo ecze stwo 

(tabela 3.). 

 Analiza porównawcza materia ów z czte-

rech badanych pa stw wykaza a, e du  rol  

w procesie nag o nienia sporu odgrywa y ele-

menty o charakterze kulturowym i historycz-

nym. By o to widoczne zw aszcza w przypad-

ku materia ów wytwarzanych przez polskie, 

rosyjskie i ukrai skie media, co mia o wp yw 

na stronniczo  publikacji. Ze wzgl du na 

bezpo rednie zaanga owanie w konß ikt Rosji 

i Ukrainy jego nag o nienie przez te pa stwa 

cechowa o podej cie patriotyczne, wzmacniane 

przez negatywny dyskurs na temat wzajemnych 

dzia a  w ramach sporu. W przypadku Rosji 

kluczowym elementem nag o nienia by  tak e 

krytyczny stosunek do dzia a  Stanów Zjedno-

czonych i Unii Europejskiej, co mo e wskazy-

wa , e konß ikt postrzegano zarówno jako woj-

n  z Ukrain , jak i z Zachodem. Szwedzkie me-

dia ukazywa y spór w sposób neutralny, ale w 

materia ach brakowa o odniesie  do rosyjskiej 

perspektywy. W rezultacie audytorium mog o 

mie  trudno ci ze zrozumieniem t a konß iktu. 

Brak nawi za  do przyczyn sporu by  szczegól-

nie zauwa alny w przypadku Ukrainy (69%), 

Rosji (92%) i Szwecji (96%). Wi cej informa-

cji na ten temat zawiera y polskie publikacje45, 

co mo e wynika  z faktu, e rodzime media na 

tej podstawie konstruowa y widoczn  w nag o-

nieniu strategi  domestykacji46. 

Udomowienie konß iktu rosyjsko-ukrai -

skiego przez polskie media za pomoc  odnie-

sie  do historii, ekonomii i bezpiecze stwa 

kraju, a tak e w oparciu o strach przed dzia-

aniami Rosji, pokazuje, e rola uprzedze  

i stereotypów narodowych ma ogromne zna-

czenie w przypadku konstruowania przeka-

zów medialnych. Wydaje si , e odwo anie 

do tych elementów okaza o si  skuteczne, 

poniewa  okre lone do wiadczenia histo-

ryczne oraz podobie stwo kulturowe wp yn -

y na stopie  zrozumienia pod o a konß iktu 

i zainteresowanie nim przez spo ecze stwo. 


