
149Recenzje

Przemiany spo eczne, polityczne, kulturalne 

i ekonomiczne, jakie zasz y po roku 1989 

w krajach Europy rodkowej i Wschodniej, 

mia y znacz cy wp yw na procesy demokraty-

zacji, a tym samym – na kszta towanie si  no-

wych systemów medialnych. Ewolucja mediów 

w poszczególnych krajach przybiera a inn  

form  i odgrywa a ró n  rol  w kszta towaniu 

wolno ci s owa. W dodatku rozwi zania tech-

nologiczne, nowe media i digitalizacja tak e 

wp yn y na funkcjonowanie i konsumowanie 

mediów. Mimo up ywu ponad wier wiecza od 

zmian ustrojowych w krajach Europy rodko-

wo-Wschodniej wci  zachodzi transformacja 

mediów spowodowana dzia aniami demokra-

tycznymi, czego przyk adem mog  by  zmiany 

mediów publicznych przeprowadzane obec-

nie w Polsce. W recenzowanej ksi ce mo na 

odnale  odmienne spojrzenia, teoretyczne 

i praktyczne, jakie wyst powa y w krajach 

postkomunistycznych w obszarze demokraty-

zacji i mediatyzacji w ci gu ostatnich 25 lat.

Democracy and media in Central and East-

ern Europe 25 years on wydano w serii “Studies 

in communication and politics”, która ukazuje 

si  od 2013 roku1. W jej sk ad wchodz  prace 

zbiorowe i monograÞ e koncentruj ce si  na 

ró nych podej ciach wobec demokracji, ko-

munikacji, politycznych aktywno ci i mediów. 

Ich autorzy skupiaj  si  na wspieraniu i pro-

mowaniu interdyscyplinarnych bada  oferuj -

cych metody porównawcze i badanie czynni-

ków krajowych, które maj  wp yw na rozwój 

komunikacji i polityki. Recenzowana ksi ka 

jest podsumowaniem dotychczasowych publi-

kacji z tej serii i prezentuje nie tylko zmiany, 

jakie zasz y w systemach medialnych i demo-

kracjach poszczególnych krajów, ale podkre la 

rosn c  rol  nowych mediów i zaanga owania 

obywatelskiego w dzia ania online, a tak e 

zmian kulturalnych i spo ecznych, jakie nast -

pi y na pocz tku XXI wieku. 

W ostatnich latach powsta o kilka publika-

cji, w których podj to podobne próby zbadania 

zmian transformacyjnych w krajach postkomu-

nistycznych. Przychodz  tu na my l prace Karo-

la Jakubowicza i Miklósa Sükösda2 oraz Johna 

Downeya i Sabiny Mihelj3, w których skupiono 

si  na porównaniu systemów medialnych w kra-

jach w omawianym regionie Europy. Prowadz c 

badania w poruszanym obszarze, nie mo na 

zapomnie  o lekturach obowi zkowych, jakimi 

s  publikacje pod redakcj  Jana Zielonki4 oraz 

Petera Grossa i wspomnianego ju  wcze niej 

Democracy and media in Central and Eastern Europe 25 years on
ed. Bogus awa Dobek-Ostrowska, Micha  G owacki
Peter Lang International Academic Publishers, Frankfurt am Main–Berlin–Bern–

Bruxelles–New York–Oxford–Wien 2015, 291 s., ISBN 978-3-631-65408-8

1 W serii znalaz y si  nast puj ce publikacje: Political communication in the era of new technologies, ed. 

B. Dobek-Ostrowska, J. Garlicki, Frankfurt 2013; Journalism that matters, ed. M. G owacki, E. Lauk, A. Balcy-

tiene, Frankfurt 2014; Journalism in change, ed. G. Nygren, B. Dobek-Ostrowska, Frankfurt 2015.
2 Finding the right place on the map: Central and Eastern European media change in a global perspective, ed. 

K. Jakubowicz, M. Sükösd, Bristol 2008.
3 Central and Eastern European media in comparative perspective, ed. J. Downey, S. Mihelj, Farnham 2012.
4 Media and politics in new democracies, ed. J. Zielonka, Oxford 2015.
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Karola Jakubowicza5, który wyda  równie  mo-

nograÞ  dotycz c  kondycji wspó czesnej de-

mokracji i roli mediów w procesach demokraty-

zuj cych6. Tomem, w którym znaczn  jego po-

wi cono cz  krajom postkomunistycznym, 

jest tak e praca zbiorowa pod redakcj  Daniela 

C. Hallina i Paolo Maniciniego7. Recenzowana 

pozycja jest wi c kolejnym krokiem do zrozu-

mienia zmian i zjawisk, jakie zachodz  w kra-

jach Europy rodkowo-Wschodniej.

Redaktorami ksi ki s  Bogus awa Dobek-

-Ostrowska, profesor Uniwersytetu Wroc aw-

skiego, za o ycielka i redaktor naczelna czaso-

pisma naukowego „Central European Journal 

of Communication”, oraz dr Micha  G owacki, 

adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa Uniwer-

sytetu Warszawskiego, a tak e redaktor wspo-

mnianego czasopisma. Obydwoje ju  wcze niej 

opublikowali wiele artyku ów i monograÞ i 

dotycz cych komunikacji polityczno-medial-

nej. Publikacja zawiera 13 tekstów, napisanych 

przez mi dzynarodowy zespó  autorów (m.in. 

z Czech, Polski, Litwy, Rosji i Stanów Zjedno-

czonych). Prezentuje ró ne podej cia i metody 

badawcze naukowców, zarówno teoretyczne, 

jak i praktyczne, dotycz ce rozwoju systemów 

medialnych, stosunków polityczno-medialnych, 

demokracji, kultury oraz spo ecze stwa. Jej ce-

lem jest wskazanie problemów, zagro e  sfery 

publicznej, kultury dziennikarskiej, wolno ci 

mediów oraz wyzwa  zwi zanych z przemia-

nami politycznymi. 

Autork  rozdzia u wprowadzaj cego pt. 25 

years after communism: Four models of media 

and politics in Central and Eastern Europe jest 

profesor Dobek-Ostrowska, która – analizuj c 

relacje mi dzy mediami a rodowiskiem ze-

wn trznym – dokonuje podzia u krajów Europy 

rodkowej i Wschodniej na cztery grupy. Na-

zywa je kolejno hybrydowo-liberalnymi, upo-

litycznionymi, z mediami w okresie przej cio-

wym oraz autorytarnymi. Do krajów postkomu-

nistycznych, którym uda o si  powo a  wolne 

media, zalicza jedynie Czechy, Estoni , otw , 

Litw , Polsk , S owacj  i S oweni . Nowa kon-

cepcja wydaje si  by  posuni ciem dosy  od-

wa nym, bior c pod uwag  wcze niej stworzo-

ne modele systemów medialnych, które s  wy-

korzystywane w badaniach nad mediami w kra-

jach postkomunistycznych8. Dobek-Ostrowska 

zaznacza, e zmiany polityczne, ekonomiczne 

i medialne w krajach postkomunistycznych 

nast powa y zazwyczaj, bardzo szybko i dy-

namicznie, a instrumentalizacja polityczna me-

diów publicznych wci  mo e by  postrzegana 

jako wspólny s aby punkt w wi kszo ci krajów 

Europy rodkowej i Wschodniej.

W kolejnych trzech rozdzia ach skupiono 

si  na transformacji mediów i ich skutkach. 

W tek cie po wi conym tej tematyce Auks  

Bal ytien , profesor Uniwersytetu Vytautas 

Magnus w Kownie na Litwie, koncentruje si  

na roli kultury spo ecznej w procesie trans-

formacji i demokratyzacji. W badaniach nad 

systemami medialnymi aspekt kulturowy jest 

cz sto pomijany lub marginalizowany. Bada-

cze zazwyczaj skupiaj  si  na polityce i jej 

wp ywie na komunikacj  medialn , podczas 

gdy procesy kulturowe równie  maj  znacz -

cy wp yw na jej funkcjonowanie. W obszarze 

bada  nad systemami medialnymi potrzebne 

s  podej cia interdyscyplinarne, dlatego tekst 

Bal ytien  wyznacza nowe i odmienne podej-

cie do badania zmian transformacyjnych. Au-

torka zauwa a, e przemiany w krajach Europy 

rodkowo-Wschodniej nast powa y na dwóch 

5 Media transformations in post-communist world, ed. P. Gross, K. Jakubowicz, Lanham 2013.
6 K. Jakubowicz, Media a demokracja w XXI wieku. Poszukiwanie nowych modeli, Warszawa 2013. 
7 Comparing media systems beyond the western world, ed. D.C. Hallin, P. Manicini, Cambridge 2012.
8 D.C. Hallin, P. Mancini, Comparing media systems. Three models of media and politics, Cambridge 2004.
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ró nych poziomach – instytucjonalnym i kul-

turalnym, za  demokratyzacja b dzie mo liwa, 

je li kultura demokratyczna stanie si  cz ci  

spo ecze stwa. Jej zdaniem procesy transfor-

macji s  powolne, roz o one w czasie i ci g e. 

Przemiany demokratyczne wymagaj  przyj cia 

przepisów reguluj cych wolno  s owa, zak a-

daj ce pluralizm medialny, demokratyczne rz -

dy i samoregulacj  mediów. Autorka twierdzi, 

e transformacja demokratyczna powinna wi c 

by  postrzegana jako zmiana kulturowa, rozu-

miana jako akceptacja i wspólne podzielanie 

demokratycznych zasad i warto ci. Za przyk ad 

pa stwa, w którym wci  brak demokratycznej 

konsolidacji, podaje W gry, w których wolno  

mediów jest zagro ona z uwagi na polityk  

prowadzon  przez obecny rz d. W nast pnym 

rozdziale Svetlana S. Bodrunova i Anna A. Litvi-

nenko analizuj  kilka etapów rozwoju systemu 

medialnego w Rosji, twierdz c, e ten kraj cha-

rakteryzuje si  hybrydyzacj  mediów i rozdrob-

nieniem spo ecznym, a polem sfery publicznej 

staje si  przestrze  online. W badaniu medium 

spo eczno ciowego podczas protestów spo ecz-

nych w Rosji, w okresie od grudnia 2011 do 

maja 2012, autorki skupi y si  na aktywno ci 

spo ecze stwa obywatelskiego w sieci, analizu-

j c portal Facebook pod k tem organizowania 

i wspierania wydarze  na ulicach kraju. Badacz-

ki zauwa y y, e protestuj cy ch tniej korzystali 

z mediów spo eczno ciowych ni  mainstreamo-

wych – kierowanych przez rz d. Prasa, radio 

i telewizja odegra y ogromn  rol  w procesie 

demokratyzacji w krajach Europy rodkowej 

i Wschodniej, dlatego wydawa o si  by  oczy-

wistym, e w omawianej publikacji zostanie 

zamieszczonych kilka tekstów po wi conej tej 

tematyce. Tymczasem znajduje si  w niej tylko 

jeden artyku , autorstwa Nataliji Mažeikien  
i Kristiny Jurait , stricte dedykowany medium 
tradycyjnemu. Autorki koncentruj  si  na histo-
rii i rozwoju telewizji postsowieckiej na Litwie, 
k ad c szczególny nacisk na demokratyzacj , 
podej cie do dziennikarstwa i zmieniaj c  si  
percepcj  widzów. Zauwa aj , e nowi aktorzy 

i gracze na rynku medialnym wnosz  nowe roz-
wa ania, warto ci i postawy do sfery publicznej. 
Wkraczaj  do niej przez u ycie ró nych rod-
ków, kana ów i urz dze , dzi ki czemu mog  
by  mniej uspo ecznieni w rodkach instytucjo-
nalnych, ale za to by  bardziej niezale ni od si  
zewn trznych, takich jak elity polityczne.

W dalszej cz ci publikacji cztery teksty s  
dedykowane problemom zauwa anym w dzien-
nikarstwie i jego dzia aniu. David H. Weaver 
z Uniwersytetu w Indianie zwraca uwag  na 
ró nice w cechach demograÞ cznych, postrze-
gania warto ci, oczekiwaniach i warunkach 
rynku medialnego, porównuj c wybrane kraje 
Europy rodkowo-Wschodniej z krajami Ame-
ryki Po udniowej i Azji. Autor znajduje kilka 
podobie stw mi dzy dziennikarzami z krajów 
postkomunistycznych i dziennikarzami z Azji. 
S  to na przyk ad wzory edukacji dziennikar-
skiej, postrzeganie wa no ci i roli rozrywki 
oraz gotowo  dziennikarzy do wykorzystywa-
nia dokumentów biznesowych lub rz dowych 
bez zezwolenia. W kolejnym tek cie, o intrygu-
j cym tytule A passion for Robin Hood: A case 

study of journalistic (in)dependence in Russia, 
Svetlana Pasti skupia si  na ukrytych relacjach 
mi dzy mediami, politykami i oligarchami 
w Rosji, w której niezale no  mediów jest 
wci  niewielka. Autorka podkre la, e Rosja 
jest pa stwem niedemokratycznym, w którym 
wolno  s owa podlega ograniczaniu, zarówno 
w sferze mediów ofß ine, jak i online. Zauwa a, 
e media nie s  chronione przed wp ywami rz -

du, reklamodawców, oligarchów i dziennikarzy. 
Wolno  s owa w Rosji jest kwestionowana 
przez formy audytu wewn trznego wynikaj ce 
z pe nej kontroli prasy oraz cz ciowo z inter-
netu. Dlatego nowe media, w przeciwie stwie 
do tradycyjnych, s  traktowane jako bardziej 
niezale ne i po czone z g osem spo ecze stwa 
obywatelskiego. Vasyl V. Kucherenko i Cindy 
T. Christen dostrzegaj  znaczenie umiej tno ci 
i wiedzy politycznej, która ma wp yw na kry-
tyczn  ocen  i umo liwia wykrywanie manipu-
lacji w wiadomo ciach medialnych. Autorzy de-
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Þ niuj  wiedz  polityczn  jako wspieranie kom-

petencji politycznych, uczestnictwo i dyskusje 

na aktualne tematy polityczne. Eksperyment 

badaczy, przeprowadzony na grupie studentów 

w kontek cie symulowanych raportów o ukra-

i skiej rewolucji pomara czowej z 2004 roku 

na amach „New York Timesa”, ujawni  kilka 

relacji pomi dzy poziomem wiedzy politycznej 

a manipulacj  dokonywan  w wiadomo ciach. 

Wynika z niego, e studenci, uwa aj c dzien-

nik za wiarygodny, ulegli zmanipulowanym 

w nim informacjom, a ich wiedza polityczna 

nie mia a na to wp ywu. W kolejnym rozdzia-

le Marína Urbániková i Jaromír Volek zreali-

zowali badanie dotycz ce percepcji edukacji 

dziennikarskiej studentów z Czech, Polski 

i Szwecji. Stwierdzili, e kultura studentów 

dziennikarstwa jest skomplikowana i mo e by  

traktowana jako wzajemne oddzia ywanie kul-

tury dziennikarskiej i kultury uniwersyteckiej. 

Natomiast system edukacji i jej jako  mog  si  

przyczynia  do powstania profesjonalnego sys-

temu warto ci.

Ostatnia dekada przynios a dynamiczny roz-

wój technologiczny, nowe rozwi zania i formy 

komunikowania. Innowacyjne metody maj  za 

zadanie u atwi  ycie obywateli, a social media 

s  narz dziami, które umo liwiaj  partycypacj  

obywatelsk  online. Nowe media wytwarzaj  

przestrze , w której komunikacja peer-to-peer 

(„ka dy z ka dym”) odbywa si  natychmia-

stowo. Tym samym wp ywaj  one na zmiany 

w spo ecze stwie obywatelskim oraz w dzienni-

karstwie. Ta tematyka zosta a poruszona w ko-

lejnych czterech tekstach. Jelena Kleut i Dušan 
Spasojevi  poddali analizie Serbi  pod k tem 
zmian zachodz cych w zakresie kontroli w a-
dzy – stwierdzili, e wspó czesne czasy sprzy-
jaj  rozwojowi nowego typu demokracji, która 
charakteryzuje si  mnogo ci  aktorów, zarówno 
pa stwowych, rz dowych, jak i niepartyjnych 
oraz pozarz dowych, a tak e inicjatyw oddol-
nych. Wed ug autorów takim dzia aniom sprzy-
jaj  praktyki nowych mediów i sieci powi za , 
które umo liwiaj  spo ecze stwu obywatel-

skiemu wyra enie opinii. Badacze podkre laj , 
e mediom w Serbii, które s  zale ne od partii 

politycznych i reklamodawców, brakuje auto-
nomii. S abo ci spo ecze stwa obywatelskiego 
w tym kraju dopatruj  si  w niedostatecznie 
rozwini tych instytucjach odpowiedzialnych za 
media, a tak e w braku wystarczaj cych infor-
macji i koncentracji w adzy w r kach podmio-
tów politycznych. Inni autorzy, Václav Št tka 
i Radim Hladík, zauwa aj  si  nowych me-
diów i ich potencja  w publicznym upodmio-
towieniu przez p tl  sprz enia zwrotnego 
i komentarzy internetowych. Dog bne badanie 
wykorzystania social mediów jako ród a infor-
macji przez wybrane media czeskie pozwala im 
stwierdzi , e historie z portalu Facebook s  za-
zwyczaj wykorzystywane jako temat wiadomo-
ci, a nie jako ród o. Badacze zauwa yli tak e, 
e dziennikarze cz ciej korzystaj  z mediów 

spo eczno ciowych, by relacjonowa  wydarze-
nia ze wiata sportu, z ycia przest pczego czy 
celebrytów, a rzadziej – z ekonomii i polityki. 
Agnieszka Hess analizuje zinstytucjonalizowa-
ne formy spo ecze stwa obywatelskiego w od-
niesieniu do „zbiorników my li”, które maj  

s u y  profesjonalnym rozwi zaniom, poradom 

i zaleceniom dotycz cym polityki. W The Po-

lish think tank scene autorka analizuje sposób 

ich funkcjonowania, stan i tryb komunikowania 

w Polsce. Koncentruje si  na wzajemnych sto-

sunkach mi dzy think tanks a mediami oraz na 

kana ach komunikacji wp ywaj cych na debaty 

publiczne. Wynik badania pozwala jej stwier-

dzi , e cz onkowie spo ecze stwa obywatel-

skiego s  uznawani w procesie decyzyjnym 

za równorz dnych partnerów. Mariyan Tomov 

i Lilia Raycheva skupili si  na analizie mediów 

spo eczno ciowych podczas protestów w Bu -

garii w latach 2013/2014, kiedy portale spo ecz-

no ciowe s u y y motywowaniu i mobilizowa-

niu, a tak e koordynowaniu dzia a  obywateli 

na ulicach SoÞ i. Zbadali oni Facebook pod k -

tem pozyskiwania informacji, wyra ania opinii 

i wymiany idei przez organizatorów protestów 

w celu zaanga owania uczestników do dzia a  
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online i ofß ine. Autorzy stwierdzili, e skumu-

lowana energia spo eczna nie zosta a skutecznie 

ukierunkowana i, pomimo potencja u, inicjaty-

wy spo ecze stwa obywatelskiego nie przynio-

s y po danego skutku. Badanie pokaza o tak e, 

e zaufanie do mediów tradycyjnych w Bu garii 

w stosunku do mediów spo eczno ciowych i al-

ternatywnych online jest coraz mniejsze.

Po lekturze omawianego tomu mo na za-

uwa y , e mimo up ywu ponad wier wiecza 

krajom postkomunistycznym nie uda o si  do-

ko czy  procesu demokratyzacji, a systemy 

medialne wci  nie s  ustabilizowane. Auto-

rzy podj li prób  opisu zjawisk zachodz cych 

w danych krajach i zaprezentowali ró norodne 

perspektywy naukowe. Rozmaito  omawia-

nych zagadnie , mi dzynarodowe podej cia 

i odmienne metody badawcze stanowi  cenne 

ród o inspiracji dla badaczy, doktorantów oraz 

studentów interesuj cych si  systemami me-

dialnymi, nie tylko w krajach postkomunistycz-

nych, ale równie  na ca ym wiecie. Empirycz-

ne badania zaprezentowane w publikacji mog  

zosta  wykorzystane jako pomoc dydaktyczna 

przy pisaniu prac licencjackich, magisterskich 

i rozpraw doktorskich. 

W recenzowanej publikacji poruszono pro-

blemy transformacji mediów, nowych form 

dziennikarstwa czy roli polityki oraz nowych 

mediów. Jednak mo na poczu  pewien niedo-

syt spowodowany ma ym zainteresowaniem 

mediami tradycyjnymi, które przecie  pe ni y 

(i nadal pe ni ) kluczow  rol  w procesie de-

mokratyzacji, przynajmniej do pierwszych lat 

XXI wieku, ale – jak podkre la w rozdziale 

podsumowuj cym Micha  G owacki – wszyst-

kie pomys y i zastosowania nale y potrakto-

wa  jako punkt odniesienia do rozpocz cia 

przysz ych bada  nad demokratyzacj  i me-

diami w Europie rodkowo-Wschodniej. Dla-

tego nale y mie  nadziej , e w niedalekiej 

przysz o ci pojawi si  kolejna pozycja, która 

b dzie kontynuowa a i poszerza a zagadnienia 

omówione w tym tomie.

Jacek Mikucki

t    t    t

W 2015 roku ukaza a si  kolejna ksi ka 

uznanej badaczki kultury emigracyjnej 

Jolanty Chwastyk-Kowalczyk pt. „Technika 

i Nauka”. Elitarne czasopismo Stowarzyszenia 

Techników Polskich w Wielkiej Brytanii. Oma-

wian  monograÞ  poprzedzi  cykl warto cio-

wych publikacji autorki po wi conych ró nym 

formom aktywno ci pokolenia „niez omnych”, 

które by y podejmowane na polu prasy. W ci gu 

ostatniej dekady spod pióra Chwastyk-Kowalczyk 

wysz y znakomite opracowania zaliczone do ka-

nonu literatury naukowej po wi conej polskim 

czasopismom wychod czym. W tym miejscu, 

gwoli kronikarskiej dok adno ci, wypada przypo-

mnie  przede wszystkim znan  trylogi : Londy -

ski „Dziennik Polski” 1940–1943 (Kielce 2005), 

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk

„Technika i Nauka”. Elitarne czasopismo Stowarzyszenia 

Techników Polskich w Wielkiej Brytanii
Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 

Kielce 2015, 346 s., ISBN 978-83-7133-641-6 


