
M asowa emigracja Polaków do Stanów 

Zjednoczonych rozpocz a si  pod ko-

niec lat 70. XIX wieku, za  swoje apogeum 

osi gn a w drugiej dekadzie XX wieku. O ile 

w 1870 r. liczb  Polaków w USA szacowano na 

ok. 50 tys., o tyle dziesi  lat pó niej wzros a 

do pó  miliona. W 1910 r. tamtejsza polska dia-

spora liczy a ju  trzy miliony, a do 1924 r., czyli 

do chwili usankcjonowania systemu kwotowe-

go w ameryka skim prawodawstwie imigracyj-

nym i zahamowania masowej emigracji z Euro-

py Wschodniej i Po udniowej, powi kszy a si  

o kolejne 600 tys. osób1. Nic zatem dziwnego, 

e w a nie ten okres z ycia polskiej spo ecz-

no ci w USA, przypadaj cy na lata 1870–1939, 

nale y do najlepiej zbadanych przez rodzimych 

historyków, socjologów, a tak e prasoznawców. 

MonograÞ i i przyczynków doczeka y si  za-

równo poszczególne tytu y prasowe, jak i ogó  

ówczesnego czasopi miennictwa polonijnego2. 

Mniejszym zainteresowaniem cieszy si  nato-

miast pó niejszy dorobek prasowy ameryka -

skiej Polonii, chocia  i on jest systematycznie 

opracowywany, co przynosi rezultaty w rosn -

cej liczbie monograÞ i i artyku ów3. Wci  na 

swoich badaczy i badaczki czeka wspó czesne 

czasopi miennictwo polonijne w USA. Oma-

wian  ksi k  do tego grona do czy a Iwona 

Dembowska-Wosik. 

Wybieraj c za przedmiot swoich bada  pu-

blicystyk  „Dziennika Zwi zkowego”, Dem-

bowska-Wosik nie tylko poszerzy a rodzimy 

dorobek naukowy w zakresie wspó czesnej pol-

skoj zycznej prasy w USA, lecz tak e wype -

ni a luk  w analizie zawarto ci i tre ci polonij-

nego czasopi miennictwa w ogóle. Dotychczas 

bowiem jedynie w niewielkim i ograniczonym 

stopniu badano tematyk  poruszan  na amach 

tego rodzaju prasy4. A przecie  gazety i cza-

sopisma stanowi  nieocenione ród o wiedzy 
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o opiniach, postawach i ocenach dominuj cych 

je li nie w ca ej spo eczno ci emigranckiej, to 

z pewno ci  w ród jej elit5. Mo na mie  zatem 

nadziej , e w lad za autork  Wizerunku Pol-

ski i Polaków… pod  inni badacze i badacz-

ki, tym bardziej, e ro nie liczba polonijnych 

tytu ów znajduj cych si  w ogólnodost pnych 

zdigitalizowanych zbiorach prasy6. 

Omawiana ksi ka Dembowskiej-Wosik 

sk ada si  ze wst pu, trzech rozbudowanych 

rozdzia ów oraz zako czenia i bibliograÞ i. Pu-

blikacja ma charakter wybitnie j zykoznaw-

czy, co daje si  zauwa y  ju  od pierwszych 

stron. We wst pie autorka jasno formu uje cel 

swojej pracy, którym jest „analiza wizerunku 

Polski i Polaków w cyklu felietonów Okiem 

felietonisty autorstwa Wojciecha Borkowskie-

go, publikowanych co tydzie  w »Dzienniku 

Zwi zkowym« – jednym z dwu najwi kszych 

wydawanych po polsku polonijnych dzienni-

ków w Stanach Zjednoczonych”7. Dembow-

ska-Wosik w przyst pny sposób przybli a tak e 

podstawowe poj cia wykorzystane w pracy, 

takie jak wizerunek, stereotyp, presupozycja, 

implikatura i metafora. Powa ne zastrze enia 

budzi natomiast sama charakterystyka amery-

ka skiej Polonii i jej prasy. Autorka pisze m.in., 

e „Polonia ameryka ska (…) jest jedn  z naj-

liczniejszych mniejszo ci narodowych w USA, 

a zarazem najwi ksz  diaspor  poza granicami 

kraju”8. Uznanie Polonii za „mniejszo  naro-

dow ” jest nieporozumieniem. Po pierwsze, 

w ameryka skim systemie prawnym nie funk-

cjonuje poj cie „mniejszo  narodowa”. Stosu-

je si  za to, tak e w opracowaniach naukowych, 

szerszy termin „grupa etniczna” czy „mniej-

szo  etniczna”, jednak w innym rozumieniu 

ni  np. w polskim ustawodawstwie9. Po dru-

gie, nale a oby raczej przywo a  powszechnie 

stosowane w rodzimej literaturze przedmio-

tu deÞ nicje Polonii k ad ce nacisk nie tyle na

fakt posiadania obywatelstwa polskiego czy 

znajomo  j zyka, co na sam  wiadomo  na-

rodow , kultywowanie polskich tradycji i ch  

utrzymania wi zi z ojczyzn 10. 

Autorka przecenia tak e sam  liczebno  

Polonii. Chocia  faktycznie, wed ug spisu po-

wszechnego z 2010 r., niemal 9,6 mln Ame-

rykanów przyzna o si  do posiadania polskich 

korzeni11, jest to raczej jedynie pok osie maso-

wej emigracji z prze omu XIX i XX w., a tylko 

niewielki odsetek tej grupy utrzymuje faktycz-

ne zwi zki z Polsk  i polsk  kultur . Zapewne 

mo na do nich zaliczy  niewiele ponad 254 tys. 

Polaków, którzy wyemigrowali do USA w la-

tach 1990–200512. Dobrym probierzem kondycji 

i liczebno ci ameryka skiej Polonii jest stan jej 

mediów. Weekendowe wydanie analizowanego 

przez Dembowsk -Wosik „Dziennika Zwi z-

kowego” osi ga nak ad 30 tys. Wed ug danych 
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przytoczonych przez Rados awa wi sa czny 

deklarowany nak ad wszystkich polonijnych 

tytu ów prasowych w metropolii nowojorskiej 

w 2014 r. wynosi  w dni powszednie maksy-

malnie 48 tys., a w weekendy 61 tys. Realna 

sprzeda  by a za  wielokrotnie mniejsza13. Nie-

stety, podobnych rozwa a  brak w omawianej 

ksi ce. By  mo e wynika to z faktu, e w pod-

rozdzia ach po wi conych dziejom ameryka -

skiej Polonii i jej prasy autorka nie przywo uje 

wi kszo ci podstawowej literatury przedmio-

tu, zadowalaj c si  przewa nie opracowania-

mi encyklopedycznymi. Co prawda nie jest to 

ksi ka prasoznawcza, jednak podejmuj c si  

tematu zahaczaj cego o t  tematyk , nale a o-

by gruntownie przebada  wszystkie dost pne 

opracowania. 

Pomin wszy powy sze mankamenty, ksi -

ka stanowi solidn  analiz  wizerunku Polski 

i Polaków wy aniaj cego si  z publicystyki po-

lonijnego dziennika. Co prawda autorka nie do 

ko ca przekonuj co wyja ni a, dlaczego to w a-

nie Wojciech K. Borkowski i jego cykl Okiem 

felietonisty zosta  wybrany jako reprezentatyw-

ny dla ogó u publicystyki „Dziennika Zwi zko-

wego”, jednak przeprowadzona przez ni  sama 

analiza nie budzi zastrze e . Jak przedstawia to 

w rozdziale pierwszym, zgromadzony materia  

ród owy (152 felietony) zbada a za pomoc  

analizy tematycznej. Zastosowanie tej metody 

pozwoli o jej wyodr bni  podstawowe kon-

teksty zwi zane z obecno ci  wyrazu „Polska” 

i jego synonimów j zykowych, tj. (wg cz stotli-

wo ci wyst powania) polityczny, bytowy, kul-

turowy i spo eczny. Za  w przypadku leksemu 

„Polacy” do g ównych aspektów nale a y byto-

wy, psychiczny, polityczny i kulturowy. Ka dy 

z wymienionych aspektów czy te  kontekstów 

Dembowska-Wosik analizuje za pomoc  frag-

mentów felietonów, podsumowuj c je w asnym 

komentarzem. 

Rozdzia  drugi zosta  po wi cony tre ciom 

niejawnym badanych artyku ów i wyja nieniu 

takich poj , jak implikatura konwersacyjna, 

konwencjonalna i ukryta. DeÞ nicje opieraj  si  

na pracach Paula Grice’a analizuj cych niedo-

s owne i niekonwencjonalne formy wypowie-

dzi. Z uznaniem trzeba odnotowa , e autorka 

podaje tak e konkretne przyk ady omawianych 

przez siebie kwestii, dzi ki czemu tekst jest 

przyst pny i zrozumia y nawet dla czytelnika 

bez przygotowania j zykoznawczego. Przedsta-

wione deÞ nicje pos u y y nast pnie do analizy 

zgromadzonej bazy ród owej. Podobn  struk-

tur  posiada druga cz  rozdzia u, po wi cona 

poj ciu presupozycji, rozumianej jako „zdanie, 

które jest warunkiem koniecznym prawdziwo-

ci lub fa szywo ci wypowiedzenia, a nie zda-

nia”14. Rozwa ania teoretyczne wprowadzaj  do 

cz ci empirycznej, w której autorka pokazuje 

dziewi  typów presupozycji na przyk adzie 

analizowanego cyklu felietonów. Jak wskazuje 

Dembowska-Wosik, analiza presupozycji po-

zwala „zrekonstruowa  nie tylko wspólny dla 

nadawcy i odbiorców system przekona , tre ci, 

których prawdziwo  uwa a si  za oczywist  

i nie podaje si  jej w w tpliwo ”15. Ponadto, 

pozwala rozpozna  autorskie pogl dy w jego 

tekstach i ich recepcji przez odbiorców. 

Trzeci rozdzia  dotyczy metafory i metoni-

mii. Rozpoczyna si  przybli eniem wspó cze-

snego stanu bada  na temat tych dwóch rod-

ków stylistycznych. Sama analiza materia u 

ród owego dostarcza wielu ciekawych wnio-

sków. Jak si  okazuje, podstawow  kategori  

metafory w kreowaniu wizji Polaków, stoso-

13 Por. R. wi s, Krótka historia „Polskiego Dnia”. Dlaczego w Stanach Zjednoczonych prasa polonijna 

umiera, „Kwartalnik Opolski” 2014, nr 1, s. 17–34.
14 I. Dembowska-Wosik, Wizerunek Polski…, dz. cyt., s. 209.
15 Tam e, s. 218–219.
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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
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