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Informacja o referendum przeprowadzonym 

na Krymie 16 marca 2014 roku, którego na-

st pstwem by o przy czenie pó wyspu dwa dni 

pó niej, wraz z Sewastopolem, do Federacji Ro-

syjskiej, zdominowa a polsk  agend  medialn , 

a nast pnie publiczn . Framing wydarze  na 

Krymie w „Gazecie Wyborczej” i „Naszym 

Dzienniku” oraz jego efekty w postaci dominu-

j cych opinii o tych faktach w spo ecze stwie 

polskim stanowi  nie odst pstwo, lecz konty-

nuacj  dotychczasowego my lenia w Polsce 

o Rosji. Cechuje je powierzchowno  i sche-

matyzm, wynikaj ce z mizernego stanu wiedzy 

o rosyjskich dziejach i kulturze. Na poziomie 

masowym nie ma ch ci usuni cia tych braków 

poznawczych. Stosunek ogromnej wi kszo ci 

Polaków do pa stwa rosyjskiego i Rosjan opiera 

si  na resentymentach. Polacy bie c  polityk  

rosyjsk  oceniaj  na ogó  przez pryzmat wyda-

rze  historycznych, w szczególno ci stosunków 

polsko-rosyjskich sprzed II wojny wiatowej, 

w 1939 roku i pó niej polsko-radzieckich. 

W Polsce kultywuje si  rozmy ln  ignorancj  

w sprawach rosyjskich1. Od 1989 roku spo-

sób prowadzenia polskiej polityki wschodniej 

wiadczy o lekcewa cym i bezreß eksyjnym 

stosunku do przemian zachodz cych w pa -

stwie rosyjskim. Rz d lewicy od 2001 2005 

roku, a tak e nast puj ce po nich rz dy prawicy 

i koalicji PO PSL by y nastawione na integracj  

1 B. agowski, Rusofobia to jest obecnie ideologia pa stwowa, http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/pro-

f-bronislaw-lagowski-rusofobia-to-jest-obecnie-ideologia-panstwowa/51vhw [dost p: 8.03.2014]; A. W odkow-

ska-Bagan, Konß iktowo  w stosunkach polsko-rosyjskich jako stygmat polityczny [w:] Geopolityka w stosunkach 

polsko-rosyjskich, red. A. Biele , A. Skrzypek, Warszawa 2012, s. 45; A. Dudek, Koncepcje polskiej polityki 

wschodniej po rozszerzeniu Unii Europejskiej [w:] Mi dzy imperium a pa stwem nowoczesnym, red. A. Dudek, R. 

Mazur, Toru  2010, s. 274; G. Cimek, M. Franz, K. Szydywar-Grabowska, Wspó czesne stosunki polsko-rosyjskie. 

Wybrane problemy, Toru  2012.
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z Zachodem. Z tego te  mi dzy innymi powodu 

zaniedba y relacje z Federacj  Rosyjsk  (FR). 

Nawet w niecz stych momentach intensyÞ kacji 

stara  o ich polepszenie2, polscy decydenci po-

lityczni interesy Polski i Rosji traktowali w spo-

sób niesymetryczny3. 

Analiz  obj to tre  materia ów dotycz cych 

dzia a  Rosji na Krymie prezentowanych w „Ga-

zecie Wyborczej” (GW) i w „Naszym Dzienni-

ku” (NDz) w okresie dwóch tygodni od momentu 

og oszenia referendum. W obu gazetach ukaza a 

si  wówczas du a liczba informacji, komentarzy 

i wywiadów zwi zanych z sytuacj  na Krymie 

(np. w GW z 17 marca – 9 tekstów; NDz z 18 

marca  6 materia ów ró nego gatunku), ale ju  

po 23 marca 2014 roku zamieszczano ich coraz 

mniej. Dynamika przesuwania kwestii aneksji 

Krymu4, oraz jej skutków z centrum zaintereso-

wania redakcji na szeroki margines pisma, by a 

wi ksza w „Naszym Dzienniku” ni  w „Gazecie 

Wyborczej” (np. w GW z 26 marca ukaza y si  

2 teksty, dzie  pó niej nie by o materia ów na ten 

temat, a 28 marca wydrukowano tylko 1 tekst; 

z kolei w ND z 26 marca pojawi  si  1 materia , 

nast pnego dnia  3, a 28 marca  2 teksty). 

W obu dziennikach, po dwóch tygodniach od 

referendum, najwyra niej uznano, e medialny 

potencja  tego wydarzenia ulega wyczerpaniu. Ta 

obserwacja wyznaczy a tym samym ramy chro-

nologiczne prezentowanej analizy. 

Framing inkorporacji Krymu do FR w wy-

branych gazetach w planie porównawczym 

wykazuje elementy wspólne i ró nicuj ce. 

Te pierwsze maj  ród o w rusofobii charak-

teryzuj cej zarówno polsk  prawic  („Nasz 

Dziennik”), jak i centrolewic  („Gazeta Wy-

borcza”). Ró nice w zakresie ramowania 

przy czenia Krymu wynikaj  ze stopnia za-

nurzenia w historii i stosunku do Unii Euro-

pejskiej (UE), w szczególno ci wizji miejsca 

Polski w tym sojuszu. Badaj c proÞ l, spój-

no  i konsekwencj  ramowania wydarze  

krymskich w ka dej z gazet, starano si  wy-

odr bni  podobie stwa i ró nice, wskazuj c 

zarazem ich podstawy. Ponadto zmierzano do 

ustalenia czy, i w jakim stopniu, na amach 

wybranych gazet dopuszczono mo liwo  

prezentowania pogl dów alternatywnych, 

niezgodnych z w a ciw  im agenda setting 

i proÞ lem wiatopogl dowym. 

W wietle teorii ram interpretacyjnych, 

odwo uj cej si  do koncepcji silnego oddzia-

ywania mediów5, sposób odbioru informacji 

w najwy szym stopniu zale y od umiej tne-

go podkre lenia cech charakterystycznych  

atrybutów6 materia u informacyjnego7. Atry-

buty wype niaj , kszta tuj c je, ramy interpre-

tacyjne. Przez odpowiedni dobór atrybutów 

wybrane aspekty prezentowanej tre ci s  

umieszczane na pierwszym planie, inne za   

na dalszym, a jeszcze inne zostaj  pomini te. 

Z deÞ nicji framingu Richarda Perloffa mo na 

wnioskowa , e na zestaw atrybutów sk ada 

si  przede wszystkim kontekst prezentowa-

2 Na konieczno  poprawy stosunków polsko-rosyjskich zwraca  uwag  w 2000 roku prezydent Kwa niewski, 

jednak nie otrzyma  w tej sprawie wsparcia od rz du. Ostatni pozytywny epizod w relacjach dwustronnych mia  

miejsce w 2010 roku, gdy prezydenci Tusk i Putin wspólnie upami tnili rocznic  tragedii katy skiej. 
3 Zob. K. Janowski, Dylematy polityki wschodniej RP. Od równowagi dynamicznej do nierównowagi, http://

karol-b-janowski.waw.pl [dost p: 8.03.2014].
4 W obu dziennikach wcielenie Krymu do Federacji Rosyjskiej konsekwentnie nazywano aneksj .
5 Zob. J.W. Dearing, E.M. Rogers, Agenda-setting. Communication concepts 6, Thousand Oaks London New 

Delhi 1996, s. 14; R. Cobb, T. Elder, The Politics of agenda building: an alternative perspective for modern de-

mocratic theory, “Journal of Politics” Vol. 33 (1971), s. 909; M. Linsky, Impact: how the press affects federal 

policymaking, New York 1986, s. 87.
6 Zob. M. McCombs, Ustanawianie agendy. Media masowe i opinia publiczna, Kraków 2008, s. 85.
7 Por. E. Nowak, Ustanawianie agendy politycznej przez media. Efekt newsa w Polsce, Lublin 2014, s. 84.
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nej tre ci8. Nie polemizuj c z tym uj ciem, 

za dok adniejsz  uznajemy deÞ nicj  Wiliama 

Gamsona i Andre Modiglianiego. Do atrybutów 

zaliczaj  oni zarówno tre  buduj c  kontekst, 

np. idee w okre lony sposób „o wietlaj ce” 

przekazywane fakty, jak i form  przekazu tej 

tre ci, w tym sposób narracji9. W badaniu zo-

sta y wzi te pod uwag  tre ci tworz ce kontekst 

informacji o przy czeniu Krymu do FR, w tym 

tre ci o znaczeniu symbolicznym, oraz forma 

ich prezentacji. Skupiono si  zw aszcza na roz-

wi zaniach stylistycznych o funkcji perswazyj-

nej i propagandowej.

Relacja z wydarze  na Krymie w obu dzien-

nikach ró ni si  zarówno w warstwie tre ci bu-

duj cej kontekst opisywanych dzia a  FR na 

Pó wyspie Krymskim, jak i w warstwie stylu 

prezentacji tej tre ci. Dla przejrzysto ci wywo-

du osobno porównano tre  buduj c  kontekst 

informacji o przebiegu dzia a  FR na Krymie 

i jej warstw  stylistyczn .

Filary tematyczne kontekstu relacji 
o przy czeniu Krymu do FR
Kontekst informacji o referendum na Krymie, 

a nast pnie w czeniu tego terytorium do obszaru 

FR, obejmuje w „Gazecie Wyborczej” tre ci od-

nosz ce si  do konß iktu rosyjsko-gruzi skiego10, 

stanu gotowo ci bojowej polskich si  zbrojnych11, 

funkcjonowania NATO, przynale no ci Polski do 

NATO12, zachodniego systemu warto ci13, prawa 

mi dzynarodowego14, dzia a  opozycji rosyjskiej 

w zwi zku z przy czeniem do FR Krymu i Se-

wastopola15, niemieckiej Ostpolitik16, bie cej 

polityki prezydenta Obamy wobec FR17, polityki 

energetycznej UE18, rosyjskiej tradycji imperial-

nej19, propagandy w FR po przej ciu Krymu20 

i rosyjskiego kryzysu gospodarczego21. 

W „Naszym Dzienniku” przy czenie Kry-

mu by o relacjonowane w kontek cie stosun-

ków polsko-ukrai skich od okresu II wojny 

wiatowej22, wkroczenia Armii Czerwonej 

w 1944 roku na Kresy Wschodnie23, polityki 

8 R.M. Perloff, Political communication. Politics, press and public in America, New Jersey 1998, s. 237.
9 W.A. Gamson, A. Modigliani, The changing culture of afÞ rmative action, “Research in Political Sociology” 

Vol. 3 (1987), s. 143.
10 W. Radziwinowicz, powo uj c si  na prognoz  Kai-Olaf Langa, analityka berli skiej fundacji Nauka i Poli-

tyka, wyrazi  przypuszczenie, e „Rosja mo e wygna  z Moskwy imigrantów z Ukrainy, jak zrobi a to z imigran-

tami z Gruzji”, Inna Rosja z Majdanem, „Gazeta Wyborcza” 2014, nr 63, s. 1.
11 Zob. Minister obrony: 1939 rok nam nie grozi, „Gazeta Wyborcza” 2014, nr 63, s. 4.
12 Tam e, s. 4.
13 Tam e.
14 Tam e, s. 4; D. Warszawski, Krym wzi ty, to niech g osuje Czeczenia, „Gazeta Wyborcza” 2014, nr 66, s. 2; 

T. Bielecki, Zachód przykr ca rub  Putinowi, „Gazeta Wyborcza” 2014, nr 67, s. 1.
15 W. Radziwinowicz, Inna Rosja..., dz. cyt., s. 8. Wzmianka o demonstracjach protestacyjnych w Moskwie 

i w Magadanie. 
16 Tam e, s. 8; T. Bielecki, Zachód przykr ca rub ..., dz. cyt., s. 1.
17 Zob. Trzeba wypowiedzie  wojn  gospodarcz  Rosji, „Gazeta Wyborcza” 2014, nr 63, s. 9; M. Zawadzki, 

Obama wie jak wygra  z Putinem, „Gazeta Wyborcza” 2014, nr 74, s. 16 17.
18 W. Gadomski, D ugi marsz skuteczniejszy ni  sankcje, „Gazeta Wyborcza” 2014, nr 66, s. 10.
19 T. Bielecki: „W or dziu (Putina) pad y s owa mog ce dawa  podstaw  do twierdzenia o ch ci skorygowania 

wyników zimnej wojny i restaurowania ZSRR”, Czas na restrykcje gospodarcze, „Gazeta Wyborcza” 2014, nr 

65, s. 2; B. Wieli ski: Z Putinem trzeba twardo, „Gazeta Wyborcza” 2014, nr 67, s. 2; I. Krastew, Europa Putina, 

„Gazeta Wyborcza” 2014, nr 68, s. 19.
20 M. Olejnik, Kami ski wska e Tuskowi s abo ci PiS, „Gazeta Wyborcza” 2014, nr 67, s. 2; A. Nowakowska, 

My nie kl kamy przed Putinem, „Gazeta Wyborcza” 2014, nr 67, s. 5.
21 Rozmowa M. Kokota z E. Brokiem, „Gazeta Wyborcza” 2014, nr 67, s. 11.
22 P. Falkowski, Rosja yka Sewastopol, „Nasz Dziennik” 2014, nr 64, s. 2. 
23 P. Szubraczyk, Referendum a la Pa kin, „Nasz Dziennik” 2014, nr 64, s. 3; C. Mech, Terapia szokowa Ukrainy, 

„Nasz Dziennik” 2014, nr 68, s. 2; C. Mech, Krym a sprawa polska, „Nasz Dziennik” 2014, nr 72, s. 18.



70 Iwona Massaka

III Rzeszy wobec Austrii24, Traktatu Wiede -

skiego (1815)25, rosyjskiego ekspansjonizmu26, 

reakcji Zachodu na polityk  Rosji wobec Ukra-

iny27 (w tym bie cej polityki prezydenta Oba-

my wobec FR28), katastrofy smole skiej29, kry-

tycznej oceny stanu demokracji na Zachodzie30, 

laicyzacji Zachodu31, prawa naturalnego32, po-

lityki energetycznej Rosji wobec Zachodu33, 

kampanii wyborczej do Parlamentu Europej-

skiego34, oceny kondycji NATO i sytuacji Pol-

ski jako cz onka sojuszu, a tak e stanu technicz-

nego polskich si  zbrojnych35. Wyszczególnie-

nie zagadnie  tworz cych kontekst prezentacji 

wydarze  krymskich w ka dym z dzienników 

pozwala dostrzec w ich korpusie cz  wspól-

n . W kontek cie informacji o dzia aniach FR 

na Krymie w obu gazetach komentowano:

• reakcj  Zachodu (w tym prezydenta Oba-

my) i NATO na wydarzenia na Krymie;

• kondycj  militarn  wojska polskiego;

• rosyjsko-europejsk  polityk  energetyczn .

Wspólnym elementem kontekstualnym s  tak e 

uwagi na temat rosyjskich sk onno ci imperial-

no-ekspansjonistycznych.

Tematy tworz ce kontekst informacji o prze-

biegu wydarze  na Krymie w ka dej z gazet 

zosta y podj te w odmienny sposób. Inaczej 

roz o ono akcenty w opisie faktów i zastosowa-

no podobne, ale ró ne rozwi zania stylistyczne. 

Tym samym powsta y dwa niejednakowe obrazy 

sytuacji. Oba na równi wpisuj  si  w trzy typy 

ram interpretacyjnych: ram  konfrontacji, ram  

bezsilno ci i ram  praworz dno ci. Te trzy typy 

ramowania sprawy Krymu zyska y najwi ksze 

zastosowanie i wyrazisto  w obu dziennikach. 

O ile w „Gazecie Wyborczej” uwaga by a kie-

rowana g ównie na konfrontacj  FR z po czo-

nymi sojuszem pa stwami Zachodu, to w „Na-

szym Dzienniku”  oprócz tej podstawowej linii 

konfrontacji – Rosj  przeciwstawiono Polsce, 

a warto ci i interesy polskie – warto ciom i inte-

resom UE. W obu dziennikach przyczyn  bezsil-

no ci Polski i innych pa stw UE i USA upatruje 

si  w dzia aniach Rosji. Przy tym w „Gazecie 

Wyborczej” mowa jest g ównie o polityce Rosji 

wobec Ukrainy najdalej od „pomara czowej re-

wolucji” i o bie cej polityce rosyjskiej wobec 

pa stw Zachodu en bloc, a nie tylko Polski36. 

24 A. Górski, Gra imperatora, „Nasz Dziennik” 2014, nr 66, s. 10.
25 W. Reszczy ski, Militarna despocja orientalna, „Nasz Dziennik” 2014, nr 66, s. 24.
26 A. Zechenter, Niezmienna twarz Rosji, „Nasz Dziennik” 2014, nr 64, s. 12; . Siano cki, GRU na Krymie, 

„Nasz Dziennik” 2014, nr 66, s. 1; tak e tam rozmowa W. Walaszczyka z K. Szczerskim, Agresywne wyzwanie 

Putina, s. 9; A. Górski, Gra imperatora, dz. cyt., s. 10; W. Reszczy ski, Militarna despocja.., dz. cyt., s. 24.
27 K. Losz, Putin przy czy  Krym, „Nasz Dziennik” 2014, nr 64, s. 2; A. Górski, Gra imperatora, dz. cyt., s. 10.
28 P. Falkowski, Szczyt o Ukrainie, „Nasz Dziennik” 2014, nr 70, s. 8; . Siano cki, Jedno  na pokaz, „Nasz 

Dziennik” 2014, nr 72, s. 11; P. Kengor, Miecz czy go bek pokoju, „Nasz Dziennik” 2014, nr 73, s. 2.
29 A. Zechenter, Niezmienna twarz Rosji, „Nasz Dziennik” 2014, nr 64, s. 12.
30 . Siano cki, GRU na Krymie, dz. cyt., s. 1.
31 A. Górski, Gra imperatora, dz. cyt., s. 10.
32 T. Guz, Aneksja sprzeczna z prawem, „Nasz Dziennik” 2014, nr 68, s. 3. Zaj cie Krymu przez FR jest tu 

interpretowane w wietle koncepcji prawa naturalnego jako wspólnej podstawy prawnej dla wszystkich relacji 

mi dzy narodami.
33 . Siano cki, W spirali sankcji, „Nasz Dziennik” 2014, nr 68, s. 9.
34 A. Górski, PO albo siedem ruskich plag, „Nasz Dziennik” 2014, nr 70, s. 2. Kandydatom z PO zarzuca si  

wykorzystanie wydarze  na Krymie w walce o mandaty europos ów.
35 M. Walaszczyk, Ukrai ska lekcja NATO, „Nasz Dziennik” 2014, nr 74, s. 5. NATO zosta o tu uznane za 

sojusz kruchy, podatny na destrukcyjne impulsy z zewn trz; zob. rozmowa M. Walaszczyka z R. Szeremietiewem, 

Groza na granicy, „Nasz Dziennik” 2014, nr 75, s. 5.
36 Tylko w jednym artykule wspomniano o konsekwencjach, jakie ponios a Polska z powodu granicy na Odrze 

i Nysie u yckiej wyznaczonej w 1945 roku. Zob. M. Zawadzki, Krymskie paradoksy, „Gazeta Wyborcza” 2014, 

nr 63, s. 9.
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Tabela 1. Filary tematyczne kontekstu relacji o aneksji Krymu   uj cie ilo ciowe

„Gazeta Wyborcza” Teksty

konß ikt rosyjsko-gruzi ski 1

stan gotowo ci bojowej Si  Zbrojnych RP* 4

funkcjonowanie NATO, przynale no  Polski do NATO 5

zachodni system warto ci 4

prawo mi dzynarodowe 6

dzia ania opozycji rosyjskiej w zwi zku z przy czeniem do FR Krymu i Sewastopola 1

niemiecka Ostpolitik 1

bie ca polityka prezydenta Obamy wobec FR 9

polityka energetyczna UE 3

rosyjska tradycja imperialna 8

propaganda w FR po przej ciu Krymu 4

kryzys gospodarczy w Rosji 3

cznie: 49 

„Nasz Dziennik”

stosunki polsko-ukrai skie od okresu II wojny wiatowej 3

wkroczenie Armii Czerwonej w 1944 roku na Kresy Wschodnie 4

polityka III Rzeszy wobec Austrii 1

Traktat Wiede ski (1815) 1

rosyjski ekspansjonizm 9

reakcja Zachodu na polityk  Rosji wobec Ukrainy 8

katastrofa smole ska 9

krytyczna ocena stanu demokracji na Zachodzie 4

laicyzacja Zachodu 1

 prawo naturalne 1

polityka energetyczna Rosji wobec Zachodu 2

kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego 1

ocena kondycji NATO i sytuacji Polski jako cz onka sojuszu; stan gotowo ci 
bojowej Si  Zbrojnych RP

3

cznie: 47

* Pismem pó grubym zaznaczono Þ lary tematyczne wspólne dla obu dzienników

ród o: opracowanie w asne

Natomiast w „Naszym Dzienniku” aktualne wy-

darzenia na Ukrainie s  rozpatrywane w kontek-

cie stosunków rosyjsko-polskich ju  od trakta-

tów rozbiorowych (1772, 1793, 1795). Przed-

stawienie w „Gazecie Wyborczej” przy czenia 

Krymu jako aktu z amania prawa przez Rosj  

kieruje opis w stron  oceny tego post powania 

z punktu widzenia prawa mi dzynarodowego, 

za  w „Naszym Dzienniku” – prawa mi dzyna-

rodowego i naturalnego.

Zachód wobec wydarze  na Krymie
W „Gazecie Wyborczej” reakcj  UE i USA na 

dzia ania FR na Krymie przedstawiono jako jed-

nomy ln , maj c  na celu udaremnienie przy -

czenia Krymu do FR. Wówczas, gdy sta o si  

to faktem, dzia ania odwetowe Zachodu uznano 

za opiesza e. Na tym etapie konß iktu podkre-

lano zerwanie z pocz tkow  jednomy lno ci . 

Niekiedy brak zdecydowania w n kaniu Rosji 

sankcjami prowadzi  do wniosku o s abo ci i fa-
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sadowo ci UE. To z kolei sta o si  podstaw  do 

spekulacji o mo liwej utracie autorytetu, a za-

tem i pozycji UE w uk adzie mi dzynarodowym 

(„Unia niebezpiecznie zbli a si  do autokompro-

mitacji”; „uprawia retoryczny ekstremizm i poli-

tyczny minimalizm”). Trafna konstatacja „Euro-

pejskie elity nie wiedz , co zrobi , bo zakwestio-

nowana zosta a podstawa ich wiatopogl du” nie 

wykrystalizowa a potrzebnej tu reß eksji o ogra-

niczeniach wynikaj cych z podej cia europocen-

trycznego. Akcentowano radykalne stanowisko 

Polski i ostro no  Niemiec w sprawie na o enia 

na Rosj  sankcji („Niemcy nie potraÞ  otrz sn  

si  z kl ski swej Ostpolitik”; „Decyzje szczytu 

UE, co do mo liwych sankcji gospodarczych 

wobec Rosji […] s  stanowczo mniej ambitne, 

ni  oczekiwa a Polska”). Polityka Obamy zosta-

a uznana za zbyt mi kk 37.

Relacja o zachowaniu UE i USA w odpo-

wiedzi na wydarzenia krymskie w „Naszym 

Dzienniku” wyra a  podobnie jak w „Gaze-

cie Wyborczej” – ocen  negatywn . Tu tak e 

jest zaznaczone rozczarowanie z powodu bra-

ku jedno ci stanowiska w UE i podkre lona 

ch  utrzymania stosunków politycznych i go-

spodarczych z Rosj . Inaczej ni  w „Gazecie 

Wyborczej”, gdzie polityk  UE i USA przed-

stawiono jako nie do ko ca spójn , w czym 

upatruje si  rezultat rosyjskiej strategii geo-

politycznej. Podkre lona poza tym zosta a 

bezradno  Zachodu wobec bezkompromi-

sowej polityki Putina. Jednocze nie uznano, 

e politycy zachodni s  wspó odpowiedzialni 

za od czenie Krymu od Ukrainy, wspó win-

ni dokonanej aneksji. Powód niewydolno ci 

UE upatrywano w sk onno ci do kierowania 

si  pragmatyzmem, który prowadzi do rela-

tywizmu aksjologicznego i braku gotowo ci 

do radykalnych dzia a  odwetowych. Unii 

Europejskiej zarzucono fasadowo , u ywa-

nie nazwy sojuszu wbrew realiom, poniewa  

interesy ponadnarodowe stanowi  dla niej ha-

s o programowe. A tymczasem realizowane s  

tylko interesy poszczególnych pa stw. Ostro -

ne stanowisko Niemiec w sprawie nak adania 

na FR sankcji gospodarczych wskazano jako 

dowód udawanej jedno ci UE. Bezkarno  

Rosji uznano za efekt gro nej w skutkach dez-

integracji i braku realnej p aszczyzny poro-

zumienia mi dzy pa stwami cz onkowskimi, 

które nie s  w stanie uzgodni  i wspólnie zre-

alizowa  planu nacisku na Moskw . Polityka 

Obamy zosta a odebrana nie tylko jako mi k-

ka i elastyczna, lecz prorosyjska. W „Naszym 

Dzienniku”, podobnie jak w „Gazecie Wybor-

czej”, w narracji dominuj  wyrazy niezadowo-

lenia z powodu zbyt agodnych, jak podkre la-

no, sankcji wobec Rosji. W obu dziennikach 

scharakteryzowano je jako gest symboliczny, 

politycznie nieznacz cy.

Niewspó mierno  „kary” do „winy” w „Na-

szym Dzienniku” jest ujmowana w kategoriach 

niesprawiedliwo ci dziejowej i niezrealizowa-

nej zemsty za krzywdy, jakich Polska dozna a 

w ci gu kilkuset lat. W „Gazecie Wyborczej” 

pragnienie ukarania Rosji wyp ywa bardziej 

z oburzenia wobec faktu zignorowania prawa 

mi dzynarodowego jako podstawowej warto ci 

zachodniej i Polski jako podmiotu zachodniego, 

ni  wysoko rozwini tej wiadomo ci prawnej. 

Praworz dno  i pa stwo prawa jest dla pol-

skiej centroprawicy idea em, który przecie  

realizuje, ale nie do ko ca konsekwentnie. Czy 

pe ne oburzenia komentarze rosyjskiej „zbrodni 

bez kary” nie s  podszyte zazdro ci , a nawet 

fascynacj  sposobem post powania Putina? 

37 Wszystkie cytaty, zamieszczone tu i dalej, pochodz  z przywo ywanych w przypisach wyda  „Gazety Wy-

borczej” i „Naszego Dziennika”. Zrezygnowano jednak ze szczegó owego wskazywania, gdzie i w jakim materia-

le pad y cytowane s owa, gdy  nie ma to znaczenia dla prezentowanej analizy j zyka narracji w okre lonych na 

wst pie ramach czasowych. 
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Trudno znale  w Polsce kogo , kto zw aszcza 

na amach gazety przyzna si  do podziwu dla 

Putina38 i jego stylu walki politycznej. Niewy-

kluczone jednak, e w a nie takie imponderabi-

lia dyktuj  liczne w „Gazecie Wyborczej” s o-

wa o praworz dno ci, a w „Naszym Dzienniku” 

– o bucie i samowoli Putina. W „Gazecie Wy-

borczej” cz  si  one z wyrazami troski o wi-

zerunek oraz przysz o  UE i w tym kontek cie 

– Polski, natomiast w „Naszym Dzienniku” nie-

odmiennie kieruj  uwag  w stron  rozrachun-

ków historycznych.

W obu gazetach nastroje rusofobiczno-

-odwetowe wyra aj  narastaj cy konß ikt ro-

syjsko-ukrai ski i jego konsekwencje w kate-

goriach „nowej zimnej wojny” („Gazeta Wy-

borcza”  „Jeste my na drodze do nowej zim-

nej wojny”; „Nasz Dziennik”  „To »mi kka 

wojna« za pomoc  dzia a  asymetrycznych”). 

Na fa szywo  tego obrazu wykreowanego na 

potrzeby mediów zwróci  uwag  Jacek Boche -

ski w „Gazecie Wyborczej”39 i Krzysztof Losz 

w „Naszym Dzienniku40. S  to jedyne w bada-

nym okresie komentarze, które wykraczaj  poza 

stworzone ramy interpretacyjne.

Kondycja militarna wojska polskiego
W obu dziennikach insynuowano, e zimna 

wojna mo e przekszta ci  si  w konß ikt zbroj-

ny. Dlatego wspólnym tematem kontekstowym 

uczyniono stan bojowej gotowo ci polskiego 

wojska. W „Gazecie Wyborczej” zosta  ocenio-

ny jako ca kiem zadowalaj cy. Przypomniano, 

e gwarantem bezpiecze stwa Rzeczpospolitej 

Polskiej jest NATO41. W „Naszym Dzienniku” 

armia polska jest przedstawiona jako nienowo-

czesna, wymagaj ca reform w zakresie dowo-

dzenia i uzbrojenia („Bezpiecze stwo Polski 

pogarsza si  od 2007 roku”; „trzeba zbudowa  

nowoczesn  obron  przeciwrakietow  i prze-

ciwlotnicz ”). Sugeruje si , e NATO niedosta-

tecznie chroni swoich sojuszników. Podobnie 

jak w przypadku UE, wskazuje si  na wewn trz-

n  niespójno , a przez to – s abo  NATO. 

Polityka energetyczna Rosji wobec 
Unii Europejskiej
W „Gazecie Wyborczej” polityka surowcowa 

FR by a traktowana jedynie jako narz dzie na-

cisku na inne pa stwa, bez odniesie  do stanu 

gospodarki rosyjskiej i pa stw UE. Zg oszony 

pomys  rezygnacji z importu rosyjskiej ropy 

i gazu nie zosta  uzasadniony merytorycznie 

(m.in. przez przedstawienie, opartego na aktu-

alnych danych, projektu alternatywnych mo -

liwo ci pozyskiwania róde  energii). Poza 

tym, wpisuj c si  w postulat ukarania Rosji 

i Putina, ma on charakter yczeniowo-afek-

tywny. W „Naszym Dzienniku” handel z FR 

rozpatrywano w wymiarze nie ekonomicznym, 

lecz etycznym i prawnym. Import surowców 

energetycznych z FR zosta  podniesiony do 

rangi wspó uczestnictwa w rosyjskiej polityce 

ekspansji, sprzecznej z normami prawa mi dzy-

narodowego („Rosja sprzedaje gaz i rop  […] 

bierze za to euro czy dolary, kupuje uzbrojenie 

i czo gi, a potem dokonuje inwazji na niepod-

leg y kraj”). Widzenie sfery spraw gospodar-

czych jest tu jeszcze bardziej zideologizowane 

ni  w „Gazecie Wyborczej”.

Imperializm rosyjski
Aktualn  polityk  rosyjsk  wobec Ukrainy 

przedstawiono w analizowanych tekstach jako 

38 Tego rodzaju niekoniunkturaln  ocen  polityki Putina zasygnalizowano w „Gazecie Wyborczej” tylko raz (Putin 

„zachwyca”, „ma jaja”). Zob. J. Makowski, „Jak Putin rajcuje prawic ”, „Gazeta Wyborcza” 2014, nr 73, s. 11.
39 J. Boche ski, „Jak pan my li, wojna b dzie?”, „Gazeta Wyborcza” 2014, nr 68, s. 15.
40 K. Losz, Putin przy czy  Krym, „Nasz Dziennik” 2014, nr 64, s. 2.
41 Rozmowa P. Wro skiego z Ministrem Obrony Narodowej T. Siemoniakiem, Minister obrony: Rok 1939 

nam nie grozi, „Gazeta Wyborcza” 2014, nr 63, s. 4.
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wyraz jej irracjonalnych, nieuzasadnionych 

i niemo liwych do akceptacji d e  ekspansjo-

nistycznych („Gazeta Wyborcza”) i ekspansjo-

nistyczno-misjonistycznych („Nasz Dziennik” 

 „Moskwa ma sta  si  nie tylko polityczn , 

ale tak e duchow  alternatyw  dla Waszyngto-

nu, Berlina i Brukseli, które, jak twierdzi Putin, 

zagubi y europejskiego ducha, zaprzepa ci-

y europejskie warto ci”; „Putin budowniczy 

»Trzeciego Rzymu«”). W obu dziennikach nie 

d ono do wskazania zwi zków przyczyno-

wo-skutkowych interwencji Rosji na Ukrainie. 

Nie jest ona dostrzegana jako reakcja na ci e-

nie Ukrainy do Zachodu, i tym samym próba 

os abienia FR, lecz jako nag y i nieuzasadniony 

akt agresji42. Podej cie analityczno-eksplana-

cyjne zast pi y uwagi o ywotno ci rosyjskiej 

tradycji imperialnej. W obu gazetach zwróco-

no uwag , e wyra a si  ona przede wszystkim 

w my leniu Putina o FR w kategoriach impe-

rium („Gazeta Wyborcza”  „imperialistyczne 

mrzonki Putina”; „»car« W adimir”; „Putin 

yj cy przesz o ci ”; „n kany alem po utraco-

nym imperium”; „Nasz Dziennik”  „Putin chce 

odtworzy  Zwi zek Sowiecki i sta  si  carem 

nowego rodzaju ZSRR w wersji 2.0”). Autory-

tatywnie te  stwierdzono, e rosyjska ekspansja 

nie zako czy si  „najazdem na Krym” (GW). 

W „Gazecie Wyborczej” przy czenie Krymu 

potraktowano jako wst p do zaj cia terytorium 

Ukrainy („Pierwszy rozbiór Ukrainy”). Tylko 

raz zasugerowano, e rosyjski plan ekspansji 

mo e mie  szerszy wymiar („Ukraina, a po-

tem kto?”). W „Naszym Dzienniku” rozwini -

to katastroÞ czn  wizj  zaboru przez FR ca ej 

przestrzeni dziel cej j  od Niemiec. Przy -

czenie Krymu do FR zosta o tu potraktowane 

jak pocz tek realizacji czarnego scenariusza, 

który przedstawi  w 2008 roku w Tbilisi Lech 

Kaczy ski: „Dzi  Gruzja, jutro Ukraina i kraje 

nadba tyckie, pó niej mo e i Polska”43. 

Porównuj c problematyk  tworz c  kon-

tekst prezentacji przebiegu przy czenia Krymu 

w obu dziennikach, i tym samym identyÞ kuj c 

budulec, który pos u y  dla konstrukcji ram 

konfrontacji, bezsilno ci i praworz dno ci, 

rejestrujemy liczne odniesienia do wydarze  

z przesz o ci. W „Gazecie Wyborczej” perspek-

tywa historyczna jest jednak marginalna, a nie 

dominuj ca, obejmuj c fakty niezbyt odleg e 

w czasie (wojna rosyjsko-gruzi ska, wojna 

w Czeczenii). Tylko raz wspomina si  o polity-

ce Stalina wobec Polski44, dwa razy przy cze-

nie Krymu jest porównywane do Anschlussu 

Austrii i raz do interwencji ZSRR w Czechos o-

wacji w 1968 roku45. W „Naszym Dzienniku” 

okres II wojny wiatowej i katastrofy smole -

skiej (swoista wspó czesna replika Katynia) sta  

si  nieodzownym pryzmatem, przez który roz-

patruje si  bie c  polityk . Apriorycznie za-

k ada si  tu niemo no  rezygnacji z odniesie  

do najbardziej konß iktowych faktów z dziejów 

relacji polsko-rosyjskich. Emocjonalny stosu-

nek do historii ukszta towa  w a ciwe prawicy 

ideologiczno-afektywne rozumienie roli Pol-

ski w charakterze tarczy (a nie mostu) mi dzy 

Rosj  i Europ  Zachodni , Ukrainy i Bia orusi 

jako strefy buforowej, FR jako pa stwa w grun-

cie rzeczy wci  radzieckiego, polityki wobec 

niego  jako wci  zimnowojennej. Demon-

stracyjne przywi zanie do Ko cio a katolickie-

go i religii katolickiej wyzwala tu tendencje do 

42 Tylko raz (w „Gazecie Wyborczej”) przedstawiono przy czenie Krymu do FR jako efekt d ugotrwa ej 

ekspansywnej polityki Zachodu wobec Rosji, powo uj c si  na opini  sekretarza obrony R. Gatesa. Zob. M. Za-

wadzki, Przyjaciel W adimir czy ch odny morderca, „Gazeta Wyborcza” 2014, nr 68, s. 17.
43 A. Górski, Gra imperatora, dz. cyt., s. 10.
44 M. Zawadzki, Krymskie paradoksy, „Gazeta Wyborcza” 2014, nr 63, s. 9.
45 A. Michnik, Putin bezkarny, „Gazeta Wyborcza” 2014, nr 65, s. 1; T. Bielecki, Zachód przykr ca rub ..., 

dz. cyt., s. 1.
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pozycjonowania Polski w funkcji stra niczki 

i nauczycielki moralno ci. Przy czenie Kry-

mu zinterpretowano w „Naszym Dzienniku” 

jako pogwa cenie prawa naturalnego. Rosja 

jakoby dopuszcza si  tego gwa tu z pozycji 

„komunistyczno-materialistycznej”, Zachód 

– „neomarksistowsko-pozytywistyczno-libe-

ralnej”46. Trudne okresy w historii Polski s  

odczytywane w kluczu religijnym, romantycz-

no-mesjanistycznym. Potrzeba dostarczania 

przyk adów „m cze stwa” Polski i Polaków 

ugruntowuje prawicow  sk onno  do zag bia-

nia si  w przesz o , czemu nie towarzyszy ani 

stosowny dystans, ani rozumienie wspó cze-

sno ci. Z tego powodu recepcja faktów bie -

cych jest pozbawiona obiektywizmu, Þ ltrowana 

przez poczucie doznanych krzywd i marzenia 

o odwecie. Niejednakowy stosunek do historii 

i UE powoduje, e rama konfrontacji w „Ga-

zecie Wyborczej” kierunkuje odczyt konß iktu 

rosyjsko-ukrai skiego w formie starcia Rosji 

z Zachodem, za  w „Naszym Dzienniku” ten 

konß ikt jest ukazywany w dwóch wymiarach 

 rosyjsko-zachodnim i rosyjsko-polskim. Ten 

drugi wymiar sta  si  dla prawicy wa niejszy 

i bardziej interesuj cy.

Oprócz ilo ci i zakresu odniesie  do histo-

rii stosunków polsko-rosyjskich, i szczególnej 

aksjologii wynikaj cej z fetyszyzowania histo-

rii i archiwaliów, tre  kontekstowa w „Gaze-

cie Wyborczej” odró nia si  od tej w „Naszym 

Dzienniku”. Ta ró nica dotyczy nieobecno-

ci sugestii co do wykorzystywania wydarze  

krymskich w charakterze narz dzia w kampanii 

wyborczej do Parlamentu Europejskiego (PE). 

W „Naszym Dzienniku” cz onkom Platformy 

Obywatelskiej (PO) zarzuca si  celowe pod-

sycanie poczucia spo ecznego niepokoju po 

to, by wykreowa  si  na jedynych skutecznych 

obro ców wschodniej granicy. Demonstracyjne 

poparcie Euromajdanu i niezwykle emocjonal-

na reakcja na zaj cie Krymu wynika jakoby 

jedynie ze strategii wyborczej47. Nie wiadczy 

ani o g boko demokratycznych i liberalnych 

przekonaniach kandydatów na pos ów z ramie-

nia PO, ani nie mo e by  rozpatrywana jako 

wyraz wiary w mo liwo  akcesji Ukrainy do 

UE. Jeden z redaktorów „Naszego Dziennika” 

upatruje grzech g ówny PO w demonstrowaniu 

fa szywego stosunku do roszcze  ukrai skich, 

uwik anego w spekulacje wyborcze. Czy rze-

czywi cie mieli my tu do czynienia z cynicz-

nym zak amaniem? Wydaje si , e niewiara 

cz onków PO w demokratyczn  drog  Ukrainy 

zosta a zdominowana przez ch  zdania „egza-

minu z unijno ci” i zjednoczenia narodu pol-

skiego wokó  warto ci unijnych. Je li mo na 

mówi  o grzechu kandydatów na pos ów do PE 

z ramienia PO, to jest nim powrót do starego 

paradygmatu „kto przeciw Rosji, ten z nami” 

(w UE). Jednak e ani w pa stwach UE, ani 

w Polsce polsko  niekoniecznie jest uto sa-

miana z europejsko ci . Kandydaci do PE z ra-

mienia PO, cz c programowo to, co polskie 

z tym, co europejskie, wykorzystuj  wspól-

nego wroga w postaci Rosji i Putina jako ele-

ment spajaj cy naród polski w stanie kryzysu 

to samo ci. Wyj cie z tego kryzysu upatruj  

w konsolidacji Polaków wokó  warto ci euro-

pejskich, unijnych i w uzyskaniu akceptuj cego 

potwierdzenia polskiej europejsko ci z Brukse-

li. Prawica, która polsko  i europejsko  trak-

tuje roz cznie, widzi w Rosji, nie inaczej ni  

centrolewica, wroga jednocz cego Polaków, 

a w Ukrainie – mile widziany przyczó ek an-

tyrosyjsko ci. Czy przez to wyrazy poparcia 

prounijnych d e  Ukrainy w „Naszym Dzien-

niku” s  mniej fa szywe? W gruncie rzeczy ani 

centrolewica, ani prawica nie troszcz  si  o los 

pa stwa ukrai skiego. Istotne jest tylko to, czy 

46 T. Guz, Aneksja sprzeczna z prawem, dz. cyt., s. 3.
47 A. Górski, PO albo siedem ruskich plag, dz. cyt., s. 2. 
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terytorium Ukrainy b dzie mog o nadal spe nia  

rol  bufora mi dzy Rosj  i Polsk 48 (w rozumie-

niu centroprawicy  mi dzy Rosj  i wschodni  

cian  UE). Czy te  podporz dkowanie Krymu 

i Sewastopola przez Rosj  stanie si  dla niej czy-

stym zyskiem (terytorialnym, geopolitycznym, 

pa stwowotwórczym, wzmacniaj cym w adz  

Putina) lub nabytkiem, który w d u szej i szer-

szej perspektywie przyniesie straty. Redaktorów 

„Gazety Wyborczej” i „Naszego Dziennika” 

czy pragnienie, by straty ujawni y si  natych-

miast, a „wróg” zosta  dotkliwie ukarany.

Aspekt j zykowy kontekstu relacji 
o aneksji Krymu
Skuteczno  w narzucaniu interpretacji tre ci 

w ogromnej mierze zale y od umiej tno ci 

pos ugiwania si  j zykiem. Istotn  rol  odgry-

wa tu stosowanie metafor, porówna , kolo-

kwializmów i modnych potocyzmów49. W obu 

dziennikach j zyk narracji o polityce rosyjskiej 

wobec Ukrainy ma charakter opisowo-war-

to ciuj cy. Nie zawiera wyrazów prymarnie 

warto ciuj cych50. Zarówno w „Gazecie Wy-

borczej”, jak i w „Naszym Dzienniku” zastoso-

wane rozwi zania stylistyczne utrwalaj  s owa-

klucze: „Rosja”, „Putin”, „Krym”, kierunkuj c 

niemal ca kowicie stereotypowe, znaczeniowo 

negatywne my lenie o ich desygnatach. Analiza 

porównawcza tych w a nie s ów kluczowych 

pozwala oceni  wyst puj ce tu podobie stwa 

i ró nice w zakresie j zykowego ukszta towania 

wypowiedzi o Rosji, prezydencie Putinie i sytu-

acji na Krymie. Na jej podstawie mo na ustali , 

w jaki sposób warstwa j zykowa okre li a ram  

konfrontacji, bezsilno ci i praworz dno ci w „Ga-

zecie Wyborczej” oraz w „Naszym Dzienniku”.

Rosja

• „Gazeta Wyborcza”

Rama konfrontacji:

„b dzie coraz bardziej osamotniona”; „jej po-

lityka okaza a si  skuteczna, cho  nie wiado-

mo na jak d ugo”; „powinna zosta  wyrzucona 

z G8 i Rady Europy”; „pr y musku y”; „nie 

jest wrogiem USA numer jeden, tylko lokalnym 

mocarstwem”; „wie, czego Europa nie jest go-

towa zrobi ”; „gospodarka Rosji jest na dnie”; 

„nieatrakcyjne miejsce do inwestowania”.

Rama bezsilno ci:

ow adni ta „histeri  patriotyczn ”; „prze ywa 

okres szowinistycznej buty”, „pot na”; „od-

wieczna ciemi ycielka narodów”; „zacofana 

despotia”; „kraj ogromnych mo liwo ci zbyt 

d ugo parali owany przez autokratów”; „jest 

teraz jawnie rewan ystowskim mocarstwem”; 

„Rosja po aneksji – rewizjonistyczna si a mili-

tarna”; „nie boi si  gniewu rynków”.

Rama praworz dno ci:

„panuje tu »bezprawno «”; „Rosja przeprowa-

dzi a nielegalne referendum”; „uchwali a niele-

galn  aneksj  Krymu”; „straszy wojn ”.

48 Jest to zgodne z koncepcj  Juliusza Mieroszewskiego i Jerzego Giedroycia, a tak e ide  jagiello sk . Zob. 

I. Hoffman, Koncepcja wschodnia paryskiej „Kultury” po transformacji ustrojowej w Europie Wschodniej, „Rocz-

nik Instytutu Europy rodkowo-Wschodniej” 2012, nr 10, s. 9 23; A. Siwik, Polska polityka wschodnia w uj ciu 

paryskiej „Kultury” na przyk adzie publicystyki Juliusza Mieroszewskiego, http://www.pogon.lt/historia/373-pol-

ska-polityka-wschodnia-w-ujeciu-paryskiej-kultury-na-przykladzie-publicystyki-juliusza-mieroszewskiego-html 

[dost p 13.12.2015].
49 Zob. S. B ba, J. Liberek, Studia nad frazeologi  wspó czesnego j zyka polskiego, Pozna  2010; T. Dobrzy -

ska, Mówi c przeno nie... Studia o metaforze, Warszawa 1994; T. Dobrzy ska, Metafora, red. M.R. Mayenowa, Po-

etyka. Zarys encyklopedyczny, z. 1, Wroc aw–Warszawa–Kraków–Gda sk– ód  1984; Ch. Perelman, Imperium 

retoryki. Retoryka i argumentacja, Warszawa 2002; M. Tokarz, Argumentacja, perswazja, manipulacja, Gda sk 

2006; R. Kalisz, Pragmatyka j zykowa, Gda sk 1993; J. B a ejewska, J zykowe rodki perswazji w nag ówkach 

publikacji politycznych [w:] Regulacyjna funkcja tekstów, red. J. Michalewski, ód  2000.
50 Por. M. Wrze niewska-Pietrzak, Warto ciowanie jako or  perswazji [w:] Polityka i perswazja, red. P. Lis-

sewski, Pozna  2007, s. 50.
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• „Nasz Dziennik”

Rama konfrontacji:

„celem Rosji jest podbój”; „nigdy nie pogodzi-

a si  z ko cem zimnej wojny”; „twarz Rosji 

w wiecie to twarz wykrzywionego grymasem 

maszkarona”; „wszystkie narody dooko a niej 

boj  si  jej”.

Rama bezsilno ci:

„Rosja mieje si  dzi  ca emu wiatu w twarz”.

Rama praworz dno ci:

„manipuluje”; „azjatycki, tura ski duch Mo-

skwy, duch zamordyzmu, kpi cego z wolno ci 

i demokracji”; „dokonuje […] z amania samej 

istoty prawa naturalnego”.

Putin

• „Gazeta Wyborcza”

Rama konfrontacji: 

„zimny gracz”, „lubi gra  na nosie ca emu 

Zachodowi i lekcewa y  zdanie europejskich 

przywódców”; „nie ma adnych skrupu ów”; 

„potraÞ  by  bezwzgl dny, ale jest ekspertem od 

judo, a nie sadyst ”.

Rama bezsilno ci:

„uda o mu si  zje y  i usztywni  przeciw sobie 

b yskawicznie ca y Zachód”.

Rama praworz dno ci:

„nie rozumie innego j zyka ni  si a i deter-

minacja w jej zastosowaniu”; „nieprzewidy-

walny”; „bezkarny”; „jego re im czuje si  

ca kowicie bezkarny i b dzie robi  to, na co 

ma ochot ”; „mnóstwo by o k amstw i ma-

nipulacji w ka dym akapicie jego wyst pie-

nia”; „bandycka polityka Putina”; „plagiator 

ojca chrzestnego”; „or dzie Putina z okazji 

przy czenia Krymu do FR pe ne fa szywych 

oskar e , pó prawd, insynuacji, przeinacze  

i logicznych niekonsekwencji, odwróconych 

znaków, wyuzdanego cynizmu, w którym 

k amstwo obleka si  w majestat prawdy”; 

„bezwzgl dny w osi ganiu celów przy u yciu 

wszystkich dost pnych rodków”; „ulubio-

nym sportem Putina jest wolna amerykanka”; 

„ch odny morderca”; „by y kagiebista”; „ze-

psu y go pieni dze”.

• „Nasz Dziennik”

Rama konfrontacji:

„Zachód okaza  s abo , a nie Putin, ten konse-

kwentnie realizowa  napisany przez siebie scena-

riusz”; „og asza, e Polacy szkolili ukrai skich 

terrorystów z Kijowa”; „b dzie szuka  kolejnych 

s abych punktów, by podsyca  walk ”.

Rama bezsilno ci:

„liczy si  tylko z faktami, które sam tworzy”.

Rama praworz dno ci:

„bandyta”; „mówi j zykiem pogró ek i inwek-

tyw, wyra a pretensje”; „liczy si  tylko z fakta-

mi, które sam tworzy”; „dzia a z pozycji si y”; 

„wyznacza granice”; „jego retoryka wyra a 

but  z pogard ”; „regionalny bandyta”; „pa -

stwo jest prywatnym folwarkiem”.

Krym

• „Gazeta Wyborcza”

„Putin najecha  na Krym”; „krymska awantura”; 

„pe zaj ca aneksja”; „Krym to tylko pierwszy 

krok w snach o pot dze”; „Krym nie stanie si  

bogatym regionem dopóki Rosja si  nie zmie-

ni”; „najwa niejszym efektem agresywnych 

poczyna  Rosji nie jest oderwanie Krymu od 

Ukrainy, ale wp dzenie nas, demokracji Zacho-

du, w stan permanentnego strachu”. 

• „Nasz Dziennik”

„referendum a la Pa kin”; „referendum jest kpi-

n  bez dbania o pozory”, „Sowiety wkroczy y 

do nas na Kresy jak teraz wkraczaj  Rosjanie 

na Krym”; „Putin nie zadowoli si  Krymem”; 

„zabór ukrai skiej ß oty”.

Wewn trz ramy konfrontacji w „Gazecie 

Wyborczej” powsta a rama dyskredytacji FR 

jako partnera w stosunkach gospodarczych. 

W obu dziennikach wewn trz ramy prawo-

rz dno ci daje si  wydzieli  rama moralno ci. 

Dyskredytacja pa stwa rosyjskiego w postaci 

podmiotu lekcewa cego umowy prawne i za-

sady prawa naturalnego („Nasz Dziennik”) 

obejmuje prezydenta Rosji. W obu gazetach po-

wsta o w ten sposób szerokie pole semantycz-

ne, gdzie normatywna narracja o Rosji i Putinie 

jest zbudowana w ogromnej wi kszo ci z wyra-
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zów i sformu owa  okre laj cych pejoratywnie 

i w a ciwych stylowi potocznemu w ró nych 

jego rejestrach. S  to wypowiedzi w stylu „ze-

ro”51 (np. „bezprawny”, „nielegalny”, „nieprze-

widywalny”), jak i wyrazy z suÞ ksem augmen-

tatywnym (np. „twardziel”), hybrydy j zykowe 

(np. „zamordyzm”) i niewyszukane inwekty-

wy (np. „bandyta”, „morderca”, „kagiebista”). 

W „Gazecie Wyborczej” przewa aj  metafory 

nad porównaniami, w „Naszym Dzienniku” – 

przeciwnie. Ponadto w „Gazecie Wyborczej” 

wyst puj  licznie metafory utarte, o ustalo-

nym znaczeniu warto ciuj cym (np. „Rosja  

odwieczna ciemi ycielka narodów”; [Putin] 

„»ma jaja«”; „zimny gracz”; „gra  na nosie” 

[Zachodowi]). Nie brakuje jednak przyk adów 

inwencji redaktorów na gruncie metaforyki 

(np. „gniew rynków”, „Putin gra z reszt  wiata 

w chowanego”, „plagiator ojca chrzestnego”). 

Trudno uzna  te metafory za oryginalne i uda-

ne. Przesadnia, m.in. na gruncie metaforyki 

sformu owa , stymuluje emocjonalny i rusofo-

biczny odczyt tre ci. W „Naszym Dzienniku” 

to samo za o enie interpretacyjne jest reali-

zowane w mniejszym stopniu przez metafory 

i porównania, a w wi kszym przez stosowanie 

leksyki, któr  mo na nazwa  za polskimi j -

zykoznawcami „konserwatywn , czerpi c  ze 

stylu ko cielnego, odwo uj c  si  do katego-

rii romantycznych, troch  bogoojczy nian ”52 

(np.: „pami ”; „ludobójstwo” [wo y skie]; 

„bratnie” [kraje]; „kpina”; „rocznica” [kata-

strofy]; „buta z pogard ”; „zagubi  europej-

skiego ducha”; „gnij cy moralnie” [Zachód]). 

Przez metafory (np. „mi kka wojna”; [Rosja 

ma] „twarz wykrzywionego grymasem masz-

karona”53 oraz peryfrazy  „Obama […] zbli a  

si  do Putina z go biem w jednym r ku i bu-

kietem ró  w drugiej”54) jest pot gowany pa-

tos narracji. Temu te  s u  liczne porównania 

kieruj ce odbiór w stron  ogl du aktualnych 

faktów przez pryzmat wydarze  historycznych 

(„Sowiety wkroczy y do nas na Kresy jak teraz 

wkraczaj  Rosjanie na Krym”55). Znaleziono 

równie  analogi  mi dzy przy czeniem Kry-

mu do FR i Kraju Sudeckiego do III Rzeszy. 

Referendum na Krymie przyrównano do wybo-

rów do Zgromadzenia Narodowego na Kresach 

pod nadzorem NKWD. W ci gu dwóch tygodni 

zamieszczono trzy teksty zawieraj ce aluzyjne 

porównanie interwencji rosyjskiej na Krymie 

do katastrofy smole skiej. Stanowi  one wa-

riant prawicowej teorii spiskowej imputuj cej 

Rosji i jej przywódcy zbrodnicze zamiary wo-

bec wschodnich s siadów. 

Narracja w obu gazetach jest silnie emfa-

tyczna. W „Gazecie Wyborczej” emfaza jest 

tworzona g ównie przez hiperbolizacj  („go-

spodarka rosyjska jest na dnie”, „histeria pa-

triotyczna”, „kraj sparali owany”). Natomiast 

w „Naszym Dzienniku” jest ona sk adnikiem 

stylu retorycznego, który czy si  z publicy-

stycznym i potocznym.

Inne spojrzenie na Rosj  i Krym
Ze z amaniem ram interpretacyjnych mieli my 

do czynienia tylko w „Gazecie Wyborczej”. 

Sta o si  to 21, 23 i 26 marca 2014 roku, kie-

dy sposób postrzegania przez opini  publiczn  

sprawy Krymu by  ju  ukierunkowany i, bior c 

pod uwag  efekt Leo Festingera, ma o podat-

ny na zmian . Rados aw Sikorski, wbrew upo-

wszechnianemu os dowi polityki wewn trz-

nej i zagranicznej Putina jako nieracjonalnej 

i „oderwanej od rzeczywisto ci”, stwierdzi , 

e jest ona „przemy lana, logicznie i szczerze 

51 J. Bralczyk, J. Miodek, A. Markowski, Wszystko zale y od przyimka, Warszawa 2014, s. 227.  
52 Tam e, s. 217.
53 Rozmowa W. Walaszczyka z K. Szczerskim, Agresywne wyzwanie Putina, dz. cyt., s. 9.
54 P. Kengor, Miecz czy go bek pokoju, „Nasz Dziennik” 2014, nr 73, s. 2.
55 P. Szubraczyk, Referendum a la Pa kin, dz. cyt., s. 4. 
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wy o ona”. Zauwa y , e dopóki Polska nie po-

zb dzie si  uprzedze  wobec Rosji i Rosjan, to 

b dzie podmiotem pot guj cym poziom napi -

cia w Europie. Tymczasem, z punktu widzenia 

europejskiej polityki bezpiecze stwa, zadaniem 

Polski jest agodzi  to napi cie56. Z kolei Ja-

cek Boche ski krótko, ale obrazowo, nakre li  

mechanizm manipulacji informacj  w polskich 

mediach, czego efektem sta a si  demonizacja 

Putina i skutków jego polityki57. 

W medialnym torowaniu odczytywania 

dzia a  Putina jako nieprzewidywalnych nie 

uczestniczy , podobnie jak Sikorski, Adam 

Daniel Rotfeld. Podkre la  on, e prezydent 

FR jest w pe ni poczytalny, post puje racjonal-

nie i konsekwentnie („realizuje na zimno swój 

plan, który by  du o wcze niej sygnalizowa-

ny w ró nych oÞ cjalnych dokumentach, m.in. 

w doktrynie wojennej 2010 i nowej doktrynie 

polityki zagranicznej z 2013”)58. Nie postrze-

ga  wi c Putina jako niebezpiecznego szale -

ca. Powo uj c si  na koncepcj  radzieckiego 

teoretyka wojskowo ci Jewgienija Messnera, 

Rotfeld proponuje spojrze  na polityk  FR 

wobec Ukrainy, w tym na przy czenie Kry-

mu, jak na antykryzysowe dzia anie pa stwo-

wotwórcze. Putin, wed ug Rotfelda, nie jest 

nieuprawnionym agresorem, lecz silnym przy-

wódc  i do wiadczonym politykiem, który 

„walczy o dusz  swojego narodu”. Taka inter-

pretacja dzia a  Putina w kategoriach buntow-

niczej odpowiedzi na antyrosyjsk  polityk  

Zachodu o wietla bardziej dobitnie ni  uwagi 

Sikorskiego i Boche skiego kryzys ukrai ski 

i och odzenie w stosunkach Wschód Zachód 

z perspektywy interesu Rosji, a nie UE i USA. 

W ci gu dwóch tygodni od og oszenia refe-

rendum na Krymie wypowied  Rotfelda by a 

jedyn  w pe ni niezale n  od ustalonego fra-

mingu.

56 Rozmowa R. Grochal z R. Sikorskim, Amerykanie maj  atwiej, „Gazeta Wyborcza” 2014, nr 68, s. 9.
57 J. Boche ski, Jak pan my li? wojna b dzie?, „Gazeta Wyborcza” 2014, nr 68, s. 15.
58 A.D. Rotfeld, Putin walczy o dusz  Rosji, „Gazeta Wyborcza” 2014, nr 7, s. 10.


