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wan  w badanych felietonach, jest depersoniÞ -

kacja. Polacy przyrównani s  zatem do zwierz t 

hodowlanych lub do wiadczalnych. Z podobn  

cz stotliwo ci  wyst puje tak e metafora sportu, 

gdzie wyborcy i politycy bior  udzia  w wy cigu 

o w adz . Z kolei w przypadku opisu Polaków 

jako wspólnoty narodowej autor felietonów naj-

cz ciej stosuje animizacje i personiÞ kacje, tzn. 

naród jawi si  jako organizm, zwierz , które 

mo e zosta  zranione czy poni one. Borkowski 

ch tnie ucieka si  tak e do metafor genealogicz-

nych, przywo uj c w swoich tekstach motyw 

kolonizacji polskiego pa stwa i narodu i jego 

zniewolenia przez mocarstwa. 

Omawiana ksi ka nie tylko poszerza 

wiedz  na temat j zykoznawczych aspektów 

wspó czesnej publicystyki polonijnej, ale tak e 

pokazuje, jak sprawy krajowe s  postrzegane 

i interpretowane za Oceanem. Warto doda , e 

ów wizerunek Polski i Polaków – przynajmniej 

na amach „Dziennika Zwi zkowego” – rysuje 

si  w czarnych barwach, jako pa stwa i narodu 

podporz dkowanego obcym interesom, którego 

sytuacja niewiele ró ni si  od tej z okresu roz-

biorów. W publicystyce Borkowskiego na pró -

no szuka  pozytywów, a je li nawet jakie  si  

znajduj , to gin  w morzu krytyki i dezaproba-

ty. Jest to zatem wizerunek radykalny, to samy 

raczej dla marginalnego od amu rodzimej poli-

tyki. Tymczasem felietony analizowane przez 

Dembowsk -Wosik pokazuj , e w ród amery-

ka skiej Polonii takie postrzeganie Polski i Po-

laków znajduje si  w g ównym nurcie jej prze-

kazu medialnego. Pomin wszy zatem – godn  

uwagi – warto  literaturoznawcz  omawianej 

ksi ki, mo e ona tak e pos u y  jako inspira-

cja dla politologicznych i socjologicznych ba-

da  postaw polskiej diaspory w USA. 

Krzysztof Wasilewski 
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U kaza a si  nowa ksi ka Tomasza Miel-

czarka – znanego badacza polskiego 

systemu medialnego – pt. Tygodniki opinii 

w zmieniaj cej si  rzeczywisto ci. Opracowanie 

zosta o wydane przez wydawnictwo Universi-

tas w serii „Dziennikarstwo i wiat mediów”. 

Prasa opinii, zarówno w uj ciu historycznym, 

jak i wspó czesnym zajmuje wa ne miejsce 

w dorobku naukowym Tomasza Mielczarka, 

czego wyrazem s  warto ciowe opracowania 

zaliczane do kanonu literatury medioznawczej. 

Nale  do niego m.in. Od „Nowej Kultury” 

do „Polityki”. Tygodniki spo eczno-kulturalne 

i spo eczno-polityczne PRL (2003); Mi dzy mo-

nopolem a pluralizmem. Zarys dziejów rodków 

komunikowania masowego w Polsce w latach 

1989–1997 (1998); Monopol–pluralizm–kon-

centracja. rodki komunikowania masowego 

w Polsce w latach 1989–2006 (2007).

Tym razem przedmiot rozwa a  auto-

ra stanowi o sze  najwi kszych tygodników 

spo eczno-politycznych reprezentuj cych na 

polskim rynku prasowym wspó czesn  pras  

opinii: „Polityka”, „Wprost”, „Newsweek Pol-

ska”, „Uwa am Rze”, „wSieci”, „Do Rzeczy”. 

Si gam po t  publikacj  nie tylko jako historyk 

mediów, ale przede wszystkim jako czytelnik 

prasy opinii dostrzegaj cy na amach elitarnych 

Tomasz Mielczarek

Tygodniki opinii w zmieniaj cej si  rzeczywisto ci
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wszak e czasopism szereg niepokoj cych zja-

wisk, z tabloidyzacj  zawarto ci i paralelizmem 

politycznym w cznie. Faktem jest, „ e wspó -

czesna prasa opinii dzia a w warunkach rynko-

wych. Oznacza to, e jest tak e produktem, któ-

ry klient musi zauwa y , skupi  na nich uwag  

i w ko cu kupi ” (s. 9). Z lektury omawianej 

publikacji wynika, e „z ota era” prasy spo-

eczno-politycznej przypad a na lata 90. minio-

nego wieku. Obecnie audytorium tygodników 

spo eczno-politycznych, oszacowane na ponad 

1 mln osób, wykazuje tendencj  malej c . Au-

tor zaznacza, e „spadek zainteresowania dru-

kowan  pras , w tym tygodnikami opinii, jest 

zjawiskiem trwa ym – generacyjnym, co m.in. 

potwierdzi y badania preferencji medialnych 

prowadzone w ród studentów” (s. 218).

Poza wspomnianymi wcze niej opracowa-

niami autora, na temat wspó czesnych polskich 

tygodników spo eczno-politycznych pisano do-

tychczas niewiele. Oprócz literatury wspomnie-

niowej by y to przede wszystkim  nieliczne 

szkice monograÞ czne takich autorów jak Iwona 

Hofman, Magdalena Przybysz-Stawska, Ignacy 

Fiut, Maciej Kalbarczyk. 

Ksi ka Mielczarka to pierwsza, komplek-

sowa diagnoza tego istotnego segmentu rynku 

prasowego osi gni ta za pomoc  zró nicowa-

nych metod badawczych. Uwag  zwraca dwo-

isty charakter przeprowadzonej analizy zawar-

to ci: analiza jako ciowa w a ciwa naukom 

humanistycznym zosta a poszerzona o analizy 

statystyczne typowe dla nauk spo ecznych. Co 

istotne, do celów analizy statystycznej autor 

zastosowa  w asn  metod  wywiedzion  m.in. 

z ustale  Walerego Pisarka.

G ówny cel badawczy omawianego opraco-

wania stanowi jasno sprecyzowana kwestia do-

stosowywania si  tygodników opinii do „p ynnej 

(postkomunistycznej-postnowoczesnej) rzeczy- 

wisto ci”. Autor przedstawia  kierunki rozwo-

ju prasy opinii po 1989 r., ledzi nader z o o-

ny proces jej ewolucji oraz analizuje kondycj  

omawianej grupy czasopism w dobie kultury 

cyfrowej. 

Przedmiotem analizy by y ponadto uwarun-

kowania spo eczno-polityczne wp ywaj ce na 

funkcjonowanie badanej prasy, ekonomiczna 

kondycja wydawców poszczególnych tytu ów 

oraz zakres czytelnictwa czasopism podejmuj -

cych zagadnienia spo eczno-polityczne w celu 

komentowania zmieniaj cej si  rzeczywisto ci. 

Ze wzgl du na post puj c  wizualizacj  

przekazów prasowych przeanalizowano nie 

tylko zawarto , ale tak e szat  graÞ czn  ty-

godników opinii, przypominaj c, e w polskim 

prasoznawstwie prekursorem tego typu bada  

by  Mieczys aw Kafel. Podobnych odniesie  

do dorobku polskiego prasoznawstwa znajdzie-

my w omawianej publikacji wiele, co stanowi 

doskona  okazj  do powtórki nieco zapomnia-

nych lektur, poj  i teorii – nie tylko przez stu-

dentów.

Zalet  omawianej publikacji jest jej przej-

rzysta konstrukcja. Ksi ka sk ada si  ze wst -

pu, pi ciu rozdzia ów, zako czenia, obszernej 

bibliograÞ i, w której uwzgl dniono tak e szereg 

publikacji obcoj zycznych, indeksu nazwisk 

oraz dwóch aneksów, które zawieraj  dane sta-

tystyczne na temat zawarto ci tematycznej ty-

godników opinii, ich nak adu oraz sprzeda y. 

Rozdzia  pierwszy, o charakterze teoretyczno-

-historycznym, zawiera omówienie metodolo-

gii bada , przegl d deÞ nicji prasy opinii i ilu-

strowanych magazynów spo ecznych, histori  

czasopi miennictwa spo eczno-politycznego 

i spo eczno-kulturalnego. W cz ci teoretycz-

nej znajduje si  równie  podrozdzia  dotycz cy 

wp ywu komercjalizacji rynku prasowego na 

sytuacj  prasy spo eczno-kulturalnej i spo ecz-

no-literackiej. 

Trzy kolejne rozdzia y s  po wi cone po-

szczególnym tytu om prasowym: „Polityce” 

(rozdzia  II), „Wprost” (rozdzia   III) oraz ty-

godnikowi „Newsweek Polska” (rozdzia  IV). 

W ostatnim rozdziale omówiono natomiast 

„w miar  jednorodn  grup  czasopism”, tj. „Uwa-

am Rze”, „Do Rzeczy” oraz „wSieci”. Warto 

zauwa y , e w cz ci empirycznej omawianej 

ksi ki wywód autora rozpoczyna si  od „Poli-
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tyki” – najstarszego czasopisma, a ko czy si  

na najm odszych pismach konserwatywnych. 

Uwag  czytelników zwróc  zapewne tytu y 

rozdzia ów zestawione na zasadzie kontrastu: 

„Polityka”. Mozolna ewolucja vs. „Wprost”. 

Radykalna rewolucja.

Mielczarek, przedstawiaj c proÞ l oraz za-

wi e meandry linii redakcyjnej poszczególnych 

czasopism, wskazuje tak e umowne granice 

kolejnych dekompozycji polskich tygodników 

spo eczno-politycznych. Jedn  z takich cezur 

by o pojawienie si  na rynku „Newsweeka Pol-

ska” (3.09.2001). Fakt ten spowodowa  „wy-

kszta cenie si  nowego gatunku endemicznego, 

który mo na by o okre li  mianem ilustrowane-

go magazynu spo ecznego” (s. 116). 

Autor zauwa a szereg wspólnych cech ty-

powych dla wspó czesnej prasy opinii, m.in. 

personiÞ kacj  sporów, metody i techniki walki 

w a ciwe tabloidom oraz zjawiska celebryty-

zacji i mediatyzacji. Dochodzi do wniosku, e 

„w porównaniu z mediami audiowizualnymi 

i „nowymi nowymi mediami” tygodniki opi-

nii s  schy kowym biznesem, co paradoksal-

nie eksponuje ich kulturotwórcze tradycje”. Za 

swoisty paradoks uznaje fakt, e polska prasa 

opinii „rozkwit a w warunkach pa stwa auto-

rytarnego, jakim by a PRL”. Pisz ca te s owa 

w pe ni zgadza z tym stwierdzeniem autora, po-

strzegaj c jednak PRL jako pa stwo totalitarne. 

Mielczarek podkre la, e tygodniki opinii za-

cz y dywersyÞ kowa  swój produkt, w zwi z-

ku z czym „ jego papierowa wersja z biegiem 

czasu traci na znaczeniu i zast powana jest 

zró nicowanymi cenowo pakietami dost pu do 

baz danych […] wytworzonych przez poszcze-

gólne redakcje” (s. 220). 

Przeprowadzona analiza pozwoli a na sfor-

mu owanie obiektywnej, wywa onej oceny po-

szczególnych tytu ów stanowi cych przedmiot 

bada . Autor recenzowanej tu ksi ki postrzega 

zatem „Polityk ” jako czasopismo, które „wy-

specjalizowa o si  w ewolucyjnym dostosowy-

waniu si  do otaczaj cej rzeczywisto ci me-

dialnej i spo ecznej”. Z kolei „Wprost” okre la 

„jako pismo charakteryzuj ce si  gwa townymi 

i nieprzewidywalnymi zmianami linii progra-

mowej i zawarto ci”, co w znacznym stopniu 

dezorientowa o czytelników zaskakiwanych 

„rewolucjami kadrowymi, ideowymi i uk adu 

zawarto ci” (s. 69, 115, 152). Akcentuje rów-

nie  rol  komunikacji skandalizacyjnej, która 

sta a si  niejako znakiem Þ rmowym „Wprost”.

Trudno tak e nie zgodzi  si  z autorem, e 

„Newsweek Polska” to tygodnik, „który pier-

wotnie nie tylko najlepiej wpisywa  si  w po-

j cie ilustrowanego magazynu spo ecznego, 

ale zarazem doprowadzi  do przekszta ce  ca-

ego polskiego segmentu tej prasy” (s. 153). 

Co istotne, „przenosi  na grunt polski przede 

wszystkim do wiadczenia ameryka skie, gdzie 

w równym stopniu dbano o warsztatow  rze-

telno  i neutralno , jak wyj tkowy charakter 

podejmowanych tematów upowszechnianych 

w spektakularnej formie” (s. 176). Wypada jed-

nak a owa , e „z biegiem lat „Newsweek Pol-

ska” wpada  jednak w stare koleiny” (s. 176). 

W przypadku prasy opinii reprezentuj cej 

pogl dy konserwatywne autor akcentuje kluczo-

w  rol  funkcji to samo ciowej, która „utwier-

dza […] przekonania swych twórców i czytel-

ników, integruje wokó  zespo u wspólnych po-

gl dów i idei” (s. 177). Zwraca równie  uwag  

na zjawisko wizualizacji oraz personiÞ kacji 

przekazu. Badacz dostrzega szereg istotnych 

prawid owo ci dotycz cych badanego segmen-

tu prasy opinii, m.in. podejmowanie przez ni  

dwukrotnie cz ciej problematyki krajowej ni  

tematyki zagranicznej, przy czym „im tygodnik 

bardziej zorientowany politycznie, tym cz ciej 

zajmuje si  problematyk  wewn trzn ” (s. 217). 

Podkre la, e tygodniki spo eczno-polityczne 

z biegiem czasu traci y na uniwersalizmie, pe -

ni c w coraz wi kszym stopniu funkcje to sa-

mo ciowe. Wypada zgodzi  si  z autorem, e 

„personiÞ kacja sporów, poni anie i zohydzanie 

ideowych przeciwników oraz u ywanie do tej 

walki metod i technik dziennikarskich w a ci-

wym tabloidom […] rodzi o niebezpiecze stwo 

[…] ograniczenia opiniotwórczych funkcji” 
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(s. 217). Przyczyn tego zjawiska Mielczarek 

upatruje w ewolucji ca ego systemu medialne-

go. Z drugiej za  strony zauwa a jednak, e za-

trudnieni w tygodnikach dziennikarze stanowi  

elit  swego zawodu.

Jaka b dzie przysz o  tygodników opinii? 

Autor dochodzi do wniosku, e „los tygodników 

opinii uzale niony jest od umiej tno ci szybkie-

go i wprawnego odczytywania sygna ów p yn -

cych z systemu medialnego i systemu spo eczno-

politycznego” (s. 220). 

Podsumowuj c, ksi ka Tomasza Mielczar-

ka z pewno ci  zainteresuje szerokie kr gi od-

biorców. Oprócz medioznawców i studentów 

dziennikarstwa si gn  po ni  politolodzy, socjo-

lodzy i kulturoznawcy. Godna jest tak e uwagi 

historyków, wszak na amach tygodników spo-

eczno-politycznych, szczególnie prawicowych, 

toczono wiele g o nych dyskusji i sporów zwi -

zanych z najnowsz  histori  Polski. Wystarczy 

wskaza  chocia by artyku y podwa aj ce sens 

powstania warszawskiego, które wysz y spod 

pióra znanych publicystów „Do Rzeczy”. Warto 

przy tym przypomnie , e spó ka Presspublica 

wyda a miesi cznik „Uwa am Rze. Historia”, 

a w marcu 2013 r. uruchomiono miesi cznik 

„Historia do Rzeczy”, redagowany przez Piotra 

Zychowicza. Wkrótce potem pojawi o si  „wSieci 

Historii – miesi cznik zwyci skiej historii Pol-

ski”, kierowany przez Jana aryna (s. 208). 

Lektura ksi ki Mielczarka by  mo e sk o-

ni polityków i dziennikarzy do ró norodnych 

reß eksji, m.in. „dlaczego dyskurs publiczny 

obni y  si  do obecnego poziomu i co przes -

dzi o o tym, e na amach elitarnych czasopism 

znale  dzi  mo na wzbudzaj ce ogromne kon-

trowersje fotomonta e i emocjonalne stwier-

dzenia” (s. 10). 

Renata Piasecka-Strzelec


