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KRYZYS EKONOMICZNY. 
GLOBALNE I LOKALNE SPOJRZENIE POLSKIEJ PRASY 1

Jedn  z socjologicznych charakterystyk kryzysu fi nansowego, który w Polsce pojawi  si  w roku 2008 by o to, 
e dla przeci tnego obserwatora ycia spo ecznego i gospodarczego pocz tkowo by  to raczej fakt medialny 

ni  rzeczywisto . Odczucie to by o podtrzymywane przez ofi cjaln  retoryk  rz dow  a  do ko ca 2008 roku. 
Przedstawiciele rz du zwracali uwag  opinii publicznej na zdrowe podstawy polskiej gospodarki oraz takie 
rozwi zania instytucjonalne nadzoru bankowego, które pozwol  Polsce unikn  kryzysu. Okaza o si  jednak, 
e nie jeste my samotn  wysp  i realne spowolnienie gospodarki dotar o tak e do Polski.

Przedmiotem naszego zainteresowania badawczego jest analiza dyskursu na temat kryzysu fi nansowego 
na amach dwóch najbardziej opiniotwórczych dzienników i dwóch tygodników prowadzona we wrze niu
i w pa dzierniku 2008 roku. Pokazujemy medialn  kreacj  kryzysu, stosowane metafory, analizy dotycz ce
rynku globalnego i lokalnego, a przede wszystkim zmian  paradygmatu politycznej poprawno ci dyskursu 
o gospodarce.

S owa kluczowe: kryzys fi nansowy, analiza dyskursu prasowego, paradygmat analizy ekonomicznej, modele 
mentalne, metafory kryzysu

1. WST P

Kryzys fi nansowy to temat, który zdominowa  debat  publiczn , zarówno w Polsce, jak 
i na wiecie, od ostatniego kwarta u 2008 roku. O tym, jak istotnym faktem jest w yciu 
dzisiejszego wiata, wiadczy  mo e cho by ilo  miejsca po wi conego mu w przekazie 
medialnym. Na tym forum najszybciej znajduj  odzwierciedlenie spo ecznie istotne zjawiska. 
Dopiero w dalszej kolejno ci pojawiaj  si  naukowe opracowania i analizy. Dotycz  one 
przebiegu, zakresu, g boko ci, mo liwo ci przewidywania, skutków ekonomicznych i spo-
ecznych kryzysu oraz mo liwo ci ograniczania tych ostatnich. Pierwsze analizy naukowe 

pojawi y si  w ekonomii, gdy  to przedstawicieli tej dyscypliny wiedzy opinia publiczna oraz 
politycy oskar ali o brak trafnych prognoz dotycz cych kryzysu i jego rozleg o ci. Ten typ 
dyskursu pozostanie poza centrum naszych zainteresowa , cho  socjologia, a zw aszcza so-
cjologia fi nansów jest w nim silnie obecna (patrz ca y numer „Economic Sociology” nr 10.2).
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1 Pierwotna wersja tekstu przedstawiona zosta a na 9. Kongresie ESA w Lizbonie, 2–5 wrze nia 2009.
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2. ZARYS PROBLEMU

Przedmiotem naszego zainteresowania jest medialna kreacja kryzysu. Wychodzimy 
bowiem z za o enia, e opinia publiczna wobec znacz cych spo ecznych i gospodarczych 
zjawisk jest kszta towana w znacznej mierze pod wp ywem przekazu medialnego (patrz: 
Jessop 2008, Polanyi 1982). Zatem w przeprowadzonej analizie, podstawowe i najbardziej 
ogólne zarazem pytania, na które szukali my odpowiedzi, brzmia y: W jaki sposób wy-
darzenia kryzysu s  przedstawiane i relacjonowane przez media? Czy istnieje dominuj cy
nurt dyskursu i sposób ujmowania rzeczywisto ci w badanych tytu ach prasowych? Aby 
wyja ni  te kwestie, badali my za pomoc  jakich rodków budowany by  obraz kryzysu, 
jakie by y charakterystyczne cechy przekazu danych gazet i ró nice mi dzy nimi, a tak e
jakie tre ci prezentowane by y w artyku ach. Korzystali my zatem z ca ego spektrum in-
strumentarium analizy dyskursu dost pnego socjologom (patrz: Lisowska-Magdziarz 2006, 
Horolets 2008, Duszak i Fairclough 2008).

G ównymi kategoriami analitycznymi uczynili my konstrukcje rzeczywisto ci przed-
stawionej. W ich obr bie starali my si  wydoby  z przekazu medialnego stanowisko ide-
ologiczne, zawieraj ce ocen  roli pa stwa w gospodarce. Ten aspekt jest niezwykle istotny, 
gdy  pozwoli  zbada  i opisa  dominuj cy nurt dyskursu obecny w trudnym czasie kryzysu 
oraz odpowiedzie  na pytanie, czy to samo stanowisko by o konsekwentnie realizowane 
zarówno podczas hossy, jak i bessy. 

Podstawowym elementem tej analizy jest kategoria, któr  okre li  mo na na kilka spo-
sobów: jako stanowisko ideologiczne, profi l ideowy b d  ogólny przekaz wiatopogl dowy
zawarty w artykule. Poj cia te nie s  to same, ale odnosz  si  do charakterystyki naszej 
jednostki analizy, któr  stanowi y poszczególne artyku y prasowe mog ce wprost prezen-
towa  okre lone stanowisko ideologiczne b d  by  zgodne z profi lem ideowym medium, 
w którym by y zamieszczane, lub te  tylko posiada  charakterystyki zgodne z okre lonym
nurtem wiatopogl dowym. Po ich zakwalifi kowaniu do okre lonej grupy stawa y si  one 
kategoriami analizowanych przez nas konstrukcji rzeczywisto ci przedstawionej. Katego-
rie te wyznaczyli my na podstawie stosunku do roli pa stwa w gospodarce. To pozwoli o
nam na wyró nienie dwóch dobrze opisanych w literaturze przedmiotu stanowisk, takich 
jak interwencjonizm i neoliberalizm, oraz na skonstruowanie stanowiska trzeciego, które 
nazwali my pragmatyzmem. 

Zdajemy sobie spraw , e kategorie interwencjonizmu i liberalizmu nale  do poj
z dziedziny ekonomii, historii my li gospodarczej, fi lozofi i politycznej i ideologii (patrz: 
Stankiewicz 2006, Ehrman 2000, Szacki 1994). Jednak w naszej analizie b dziemy si
sk ania  do bardziej popularnego czy te  potocznego odbioru tych poj , gdy  przekaz me-
dialny na ogó  do takich uproszczonych klasyfi kacji si  odwo uje. Przypomnijmy zatem, e
interwencjonizm to stanowisko akceptuj ce ingerencj  pa stwa w gospodark . Charaktery-
zuje go popieranie polityki gospodarczej stosuj cej pobudzanie popytu przez wydatki pu-
bliczne i zwi kszenie defi cytu bud etowego (Brémond, Couet, Salort 2005). Neoliberalizm 
natomiast to pogl d o samoreguluj cej si  dzia alno ci rynku, w którym istnieje naturalne 
d enie do równowagi. Rola pa stwa sprowadza si  jedynie do stworzenia odpowiednich, 
równych dla wszystkich warunków dzia alno ci i stania na stra y porz dku (Black 2008). 
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Pragmatyzm to kategoria, któr  stworzyli my po wst pnym zapoznaniu si  z mate-
ria em badawczym, kiedy to okaza o si , e znaczna cz  badanych artyku ów zajmuje 
stanowisko krytyczne zarówno wobec dzia a  interwencjonistycznych, jak i neoliberal-
nych albo akceptuje wybrane aspekty tych dwóch przeciwnych sposobów patrzenia na 
polityk  gospodarcz . Podej cie pragmatyczne prezentowane w artyku ach jest odpo-
wiedzi  na sytuacj , w której znajduje si wiatowa gospodarka. Nie jest niezmiennym 
i sztywnym stanowiskiem, jak neoliberalizm i interwencjonizm, lecz dopasowaniem oceny 
do zaistnia ej sytuacji i przewidywanych konsekwencji. W ramach stanowiska pragmatycz-
nego istnieje wi c mo liwo  akceptacji nadzwyczajnych dzia a  podejmowanych w kry-
zysie, uwa anych w normalnej sytuacji za niew a ciwe. Tak by o na przyk ad, gdy w prasie 
wyra ono opini , i  przekazywanie publicznych pieni dzy upadaj cym bankom jest z e,
ale w zaistnia ej sytuacji nie mo na post pi  inaczej i jest to jedyne mo liwe rozwi zanie.

3. POLE BADAWCZE

Pierwszym etapem w doborze materia u badawczego by o okre lenie zakresu czasu, 
z którego mia y pochodzi  analizowane materia y prasowe. Obecny kryzys fi nansowy swo-
je pocz tki mia  ju  w roku 2007, kiedy to pojawi y si  pierwsze niepokoj ce wie ci z ame-
ryka skiego rynku nieruchomo ci. Jednak najwi ksze zainteresowanie mediów zwi zane
jest z najbardziej spektakularnymi wydarzeniami i najwi kszymi spadkami na wiatowych
gie dach. Zdecydowali my si  bada  artyku y prasowe z najbardziej gwa townej fazy kry-
zysu, w której mia y miejsce najwi ksze spadki indeksów gie dowych, upadki wielkich 
banków w USA czy ratunkowe nacjonalizacje instytucji fi nansowych. 

Jako e polem naszego zainteresowania jest polska prasa, za wska nik przyj li my
warto  indeksu WIG20, który najlepiej odzwierciedla sytuacj  na warszawskim parkiecie. 
Jego najbardziej dotkliwe straty mia y miejsce w pa dzierniku 2008 roku, a poprzedzo-
ne by y agodniejszymi spadkami z wrze nia. Jednak wrzesie  obfi towa  w wiele wa -
nych wydarze  w Polsce i na wiecie, które mia y znacz cy wp yw na pa dziernikow
przecen . Od 2 wrze nia 2008 roku roku, gdy WIG20 uzyska  poziom 2647 punktów do 
24 pa dziernika, gdy jego warto  wynios a 1555 punktów, indeks dwudziestu najwi k-
szych spó ek w Polsce straci  41% swojej warto ci. Dlatego za najbardziej owocny do 
analizy materia  uznali my numery wybranych gazet z okresu od 1 wrze nia do 31 pa -
dziernika 2008 roku. 

W badaniach wzi li my pod uwag  cztery tytu y prasowe, ukazuj ce si  na polskim 
rynku. Dwa z nich to dzienniki, dwa to tygodniki. Gazetami codziennymi, które poddali-
my analizie by y „Gazeta Wyborcza” i „Dziennik Polska-Europa- wiat”. Tytu y te zosta y

celowo wybrane cznie, gdy  jeden dla drugiego stanowi otwart  konkurencj . Walka 
o prymat w ród powa nych dzienników opiniotwórczych, pomi dzy wydawcami obu ga-
zet: Agor  i Axel Springer, przybiera a niekiedy form  wzajemnych oskar e  i uszczypli-
wo ci. „Dziennik” mia  stanowi  przeciwwag  dla „Gazety Wyborczej” ju  od pierwszego 
wydania w 2006 roku, nie tylko w aspekcie opiniotwórczym, lecz tak e komercyjnym 
(Chudzi ski 2007). Od momentu wprowadzenia na rynek mia  ambicje zdetronizowa-
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nia „Gazety Wyborczej” z pozycji najbardziej wp ywowego i opiniotwórczego polskiego 
dziennika oraz zabrania znacznej cz ci jej reklamodawców. „Dodatkowo – pewnie chc c
podwa y  pozycj  „Wyborczej”, Springer – jak si  wydaje – wiadomie zdecydowa  si
te  na to, by swoj  gazet  adresowa  do podobnej grupy publiczno ci, jak  tworzyli czy-
telnicy „Wyborczej”. Chodzi o o ludzi m odych, dobrze wykszta conych, mieszkaj cych
w wi kszych miastach” (Oniszczuk 2006: 34). 

Tygodnikami, które sta y si  przedmiotem naszego zainteresowania by y: „Polityka” 
i „Newsweek Polska”. Argumentacja wyboru jest tu analogiczna jak w przypadku dzien-
ników. Grupa docelowa obu pism jest zbli ona, obejmuje ludzi wp ywaj cych na obraz 
wspó czesnej Polski. W tym przypadku równie  istnieje podobna rywalizacja, jak pomi -
dzy dziennikami Agory i Springera. 

Pocz tkowym naszym za o eniem by o uwzgl dnienie wszystkich tekstów poruszaj -
cych tematyk  kryzysu, ukazuj cych si  w tygodnikach oraz artyku ów z pierwszej strony 
dzienników wraz z tekstami wewn trz wydania, do których odsy acze równie  znajduj
si  na pierwszej stronie. Realizacja tych za o e  pokaza a, e przy wspomnianym sposobie 
doboru próby, analizie poddanych zosta  by musia o oko o 550 artyku ów. Dlatego osta-
tecznie wzi li my pod uwag  artyku y znajduj ce si  na pierwszej stronie dziennika, wraz 
z komentarzem redakcyjnym na stronie drugiej. Taki wybór stanowi po czenie g ównych
informacji ze stanowiskiem wiatopogl dowym, wyra onym przez redakcj  w komenta-
rzu. Jest to podstawa do wyrobienia sobie przez czytelnika opinii na dany temat. Sposób 
doboru materia u z tygodników pozosta  bez zmian. Ostatecznie, w a ciwym materia em
badawczym by o dla nas 185 artyku ów, z czego 145 stanowi o publikacje w dziennikach, 
a 40 w tygodnikach. Szczegó owy podzia  z uwzgl dnieniem konkretnych gazet i czasu 
publikacji przedstawia tabela 1.

Tabela 1

Ilo ciowe przedstawienie analizowanych artyku ów

Liczba artyku ów dot. kryzysu fi nansowego

Tytu  gazety Wrzesie Pa dziernik cznie

D
zi

en
ni

ki

Gazeta
Wyborcza 14 52 66

145

D
zienniki

cznie

Dziennik 21 58 79

Ty
go

dn
ik

i Polityka 4 16 20
40

Tygodniki 
cznie

Newsweek 5 15 20

Suma ogó em 185

ród o: Opracowanie w asne
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Ze wzgl du na ró nice w charakterze przekazu medialnego pomi dzy dziennikami 
a tygodnikami ostatecznie prowadzona przez nas analiza 185 artyku ów obejmowa a kon-
strukcje rzeczywisto ci przedstawionej w kategoriach stanowisk ideologicznych oraz glo-
balny i lokalny obraz kryzysu rysowanego przez media. To, co nas zainspirowa o do tego 
ostatniego spojrzenia, to niespójno  obrazów opisuj cych sytuacj  w Polsce i na wiecie.

4. WIAT NA KRAW DZI – ZMIANA PARADYGMATU 
DOMINUJ CEGO DYSKURSU W GAZETACH CODZIENNYCH

W ród przeanalizowanych 145 artyku ów z gazet codziennych 77 tekstów zosta o
uwzgl dnionych w badaniu stanowiska ideologicznego, kategorii opisanej przez nas po-
wy ej. Zaklasyfi kowane one zosta y do trzech grup (interwencjonizm, pragmatyzm, neo-
liberalizm). Pozosta e artyku y nie zosta y w czone do tego etapu analizy. Nie da o si
bowiem okre li  prezentowanego w nich stanowiska ideologicznego, gdy  po prostu go nie 
zawiera y. Teksty te zosta y jednak uwzgl dnione w dalszych etapach naszych rozwa a .

Podstawow  refl eksj , która nasuwa si  po przeprowadzeniu analizy 77 artyku ów
w dziennikach, prezentuj cych warto ciuj ce stanowisko wobec obecno ci pa stwa w sfe-
rze gospodarki, jest istnienie wyra nie dominuj cego nurtu dyskursu oraz nurtów pobocz-
nych. O ile nurt dominuj cy jest dla obu tytu ów prasowych taki sam, to proporcjonalny 
rozk ad w tków pobocznych wyra nie je ró nicuje. Przedstawione liczby jasno pokazuj ,
e w czasach kryzysu fi nansowego i globalnej recesji g ówny nurt dyskursu medialne-

go stanowi  pogl dy akceptuj ce ingerencj  pa stwa w gospodark . Co wi cej, niektóre 
z analizowanych artyku ów bardzo dobitnie wskazuj  na akceptacj  interwencjonizmu, 
gdy  stawiaj  one tez , e pa stwo jest jedynym ratunkiem i wy cznym podmiotem mo-
g cym przywróci ad na wiatowych rynkach fi nansowych. Ten fakt, szczególnie w odnie-
sieniu do niedalekiej przesz o ci, pokazuje, e media cz sto nie stoj  twardo i niezmiennie 
przy jednym stanowisku wiatopogl dowym, lecz modyfi kuj  je pod wp ywem panuj cych
okoliczno ci. Ilo ciowy rozk ad tekstów, z podzia em na okre lone stanowisko ideowe 
obrazuj  tabele 2 i 3. 

W okresie prosperity, dynamicznego wzrostu PKB i boomu gospodarczego dominuj -
cym w mediach pogl dem by o przekonanie o s uszno ci ograniczenia roli pa stwa tylko 
do dzia a  niezb dnych, a zdanie „pa stwo niech tylko nie przeszkadza i pozwoli swo-
bodnie dzia a  biznesowi” zyskiwa o aprobat  w ród kszta tuj cych pogl dy ekonomiczne 
cz onków spo ecze stwa. Nurt neoliberalny wi ci  triumfy, gdy  taka polityka gospodar-
cza przynosi a po dane rezultaty. Mo na powiedzie  wi c, e stanowisko mediów by o
z jednej strony odpowiedzi  na nastroje spo eczne – niech ci Polaków wobec pa stwa
ingeruj cego w rynek, si gaj cej korzeniami czasów gospodarki centralnie sterowanej 
z okresu PRL, a z drugiej strony dyktowane by o poprawno ci  polityczn , z której wy a-
manie si  mog o skutkowa  marginalizacj  danego medium. Tak zdefi niowana poprawno
polityczna by a charakterystyczna nie tylko dla rynku polskiego, ale równie  dla gospodar-
ki globalnej (patrz: Phelps 2008). 
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Tabela 2

Ilo ciowe przedstawienie analizowanych artyku ów zawieraj cych okre lone stanowisko 
ideologiczne w „Gazecie Wyborczej”

Liczba i odsetek artyku ów

Wrzesie Pa dziernik cznie

G
az

et
a

W
yb

or
cz

a Interwencjonizm 5 41,6% 17 70,8% 22 61%

Pragmatyzm 3 25%  2  8,3%  5 14%

Neoliberalizm 4 33,3%  5 28,8%  9 25%

ród o: Opracowanie w asne

Tabela 3

Ilo ciowe przedstawienie analizowanych artyku ów zawieraj cych okre lone stanowisko 
ideologiczne w „Dzienniku Polska-Europa- wiat”

Liczba i odsetek artyku ów

Wrzesie Pa dziernik cznie

D
zi

en
ni

k Interwencjonizm 4 30,8% 22 78,6% 26 63%

Pragmatyzm 7 53,8%  6 21,4% 13 32%

Neoliberalizm 2 15,4%  0 0%  2  5%

ród o: Opracowanie w asne

W dobie kryzysu gospodarczego, jak pokazuj  wyniki prezentowanych tu bada ,
mainstream si  odwróci , do ask zacz y wraca  teorie interwencjonistyczne, z keyne-
sizmem na czele. Trudno jednak powiedzie , e nastroje spo eczne zmieni y si  do tego 
stopnia, e ludzie postrzegaj  pa stwo jako dobrego mened era, gdy  nawet wyniki 
sonda y publikowanych w badanym tu okresie pokazuj , e ameryka skie czy polskie 
spo ecze stwo w du ej cz ci sprzeciwia si  decyzjom ratowania upadaj cych fi rm mi-
liardami z bud etu pa stwowego. Wydaje si  wi c, e w tej sytuacji popularno  pogl -
dów interwencjonistycznych w mediach jest odpowiedzi  na strach ludzi przed utrat
maj tku, pracy czy mo liwo ci godnego ycia. Od rz dów i banków centralnych, co 
jasno wynika z analizowanych materia ów, oczekuje si  dzia a  w interesie milionów 
obywateli i ochrony ich pieni dzy, miejsc pracy i przysz ych emerytur. Teksty zaliczone 
do kategorii interwencjonizm stanowi y prawie dwie trzecie próby zarówno w „Gazecie 
Wyborczej”, jak i „Dzienniku Polska-Europa- wiat”. Fakt ten pokazuje, e nur inter-
wencjonizmu jest zdecydowanie najmocniej reprezentowany w dzisiejszym dyskursie 
o kryzysie fi nansowym. 
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W zakresie nurtu dominuj cego pomi dzy „Gazet  Wyborcz ” a „Dziennikiem” prak-
tycznie nie by o ró nic; 61 i 63 procent to warto ci tak zbli one, e mo na mówi  o jed-
nakowej reprezentacji tego nurtu w obu tytu ach. Ró nice pojawiaj  si  natomiast, gdy 
przedmiotem zainteresowania uczynimy drugie pod wzgl dem liczebno ci stanowisko 
ideologiczne. W „Gazecie Wyborczej” jest to neoliberalizm, z 25-procentowym udzia em
w badanych artyku ach, w „Dzienniku” natomiast jest to pragmatyzm, stanowi cy prawie 
jedn  trzeci  tekstów. Nale y w tym miejscu doda , e najmniej licznie prezentowanym 
stanowiskiem w „Gazecie Wyborczej” by  pragmatyzm (14%), a w „Dzienniku” wr cz
marginalnie obecny by  neoliberalizm (5%). 

Omówienia wymaga równie  mocno ró ni ca si  od siebie liczba artyku ów w da-
nych miesi cach. W przypadku obu dzienników w pa dzierniku ukaza o si  prawie do-
k adnie dwa razy wi cej publikacji o kryzysie ni  we wrze niu. Dysproporcj  w liczbie 
artyku ów da si  wyt umaczy  przez to, e wrzesie  by  miesi cem, w którym kryzys 
fi nansowy zacz  wchodzi  na pierwsze strony gazet. Nie znaczy to oczywi cie, e wtedy 
w a nie kryzys si  rozpocz . Trwa  ju  od wielu miesi cy, jednak do tego czasu informacje 
o negatywnych wydarzeniach na wiatowych rynkach znale  mo na by o jedynie na go-
spodarczych stronach „Gazety Wyborczej” czy dodatku „The Wall Street Journal Polska” 
w „Dzienniku”. 

Druga kwestia natomiast, odnosz ca si  do wi kszej obecno ci pogl dów neoliberalnych 
na amach prasy we wrze niu, wi e si  wed ug nas z wydarzeniami za oceanem wyznacza-
j cymi swoistego rodzaju poprawno  polityczn  w ujmowaniu roli pa stwa w gospodarce. 
To wówczas naszym zdaniem nast pi a zmiana paradygmatu liberalnego na interwencjoni-
styczny w podej ciu do strategii radzenia sobie z kryzysem oraz ich medialnego komento-
wania. W drugiej po owie wrze nia bowiem rozpocz y si  prace nad przekonaniem ame-
ryka skiego Kongresu do przyj cia pakietu pomocowego dla sektora fi nansowego, znanego 
w USA jako TARP (Troubled Asset Relief Program), a w Polsce jako plan Paulsona. Projekt 
ten zak ada  zaanga owanie publicznych rodków w wysoko ci 700 miliardów dolarów na 
dokapitalizowanie upadaj cych banków, przez wykupienie instrumentów pochodnych, b -
d cych przyczyn  ich niewyp acalno ci. Z biegiem wydarze  jednak, gdy sytuacja stawa a
si  coraz bardziej powa na, a plany pomocowe nie przynosi y natychmiastowych rezultatów, 
w pierwszej kolejno ci poprawy nastrojów, a w drugiej oczekiwanej poprawy sytuacji, inter-
wencjonizm zyskiwa  coraz wi ksze poparcie w opiniach ekspertów obecnych w mediach 
publicznych i stawa  si  nowym wyznacznikiem prowadzonej na ich amach debaty wokó
kryzysu. W „Gazecie Wyborczej” nurt neoliberalny utrzyma  si  co prawda na nieznacznie 
jedynie ni szym poziomie, w „Dzienniku” jednak zanik  ca kowicie. 

5. GIGANCI Z WALL STREET NA KOLANACH – 
J ZYK DYSKURSU GAZET CODZIENNYCH

Analiza tre ci wszystkich tekstów z dzienników pokazuje, e cykl artyku ów o kry-
zysie fi nansowym rozpoczyna temat upadków ameryka skich banków i instytucji fi nan-
sowych. 7 wrze nia 2008 roku rz d federalny USA przej  kontrol  nad wielkimi fi rmami 
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gwarantuj cymi kredyty hipoteczne – Fannie Mae i Freddie Mac. Niewiele ponad tydzie
pó niej Bank of America kupi  b d cy na skraju bankructwa bank inwestycyjny Merrill 
Lynch, a jeszcze tego samego dnia inny wielki bank inwestycyjny, Lehman Brothers, og o-
si  upad o . To wydarzenie, ilustrowane zdj ciem pracowników wynosz cych swoje rze-
czy z siedziby plajtuj cego banku, trafi o na pierwsz  stron  „Gazety Wyborczej” z tytu em
Banki w Ameryce padaj  jak muchy. „Dziennik” skupi  si  natomiast nie na samym fakcie 
upadku Lehman Brothers, lecz na jego konsekwencjach. Do grupy artyku ów o podobnej 
tematyce w czy  nale y równie  teksty mówi ce o k opotach i faktycznej nacjonalizacji 
AIG – najwi kszej ameryka skiej fi rmy ubezpieczeniowej. 

Prasa, w odniesieniu do ameryka skich wydarze , nie stara a si  hamowa  emocji. 
W ród okre le  opisuj cych to, co dzia o si  15 wrze nia, gdy upad  Lehman Brothers, a in-
deks Dow Jones spad  o 2,34%, za  WIG20 straci  3,81%, znalaz y si  mi dzy innymi: „fala 
paniki”, „fi nansowe trz sienie ziemi”, „paniczna wyprzeda  akcji”. Ponadto katastrofi cz-
ny obraz, który po lekturze artyku ów zarówno z „Gazety Wyborczej”, jak i z „Dziennika”, 
móg  rysowa  si  w umy le czytelnika, wzmacniany by  informacjami o miliardach dolarów 
przekazanych w ramach po yczek bankom w USA i miliardach z otych, o które zmniejszy a
si  warto  indeksu WIG20. Ju  wtedy zacz y pojawia  si  charakterystyczne okre lenia, 
takie jak „z gie dy wyparowa o”, „wpompowano pieni dze” czy „indeksy zanurkowa y”. Te 
i podobne „zbitki s owne” by y bardzo cz sto u ywane w ca ym analizowanym przez nas 
okresie. Metafora wody u ywana jest do opisu wiata fi nansów na co dzie , ale okaza a si
by  medialnie bardzo atrakcyjna równie  do opisu kryzysu fi nansowego i pojawia a si  sys-
tematycznie na amach analizowanej prasy, a z niej przesz a do debaty publicznej w ogóle.

Czytelnik móg  odnie  wra enie, e na jego oczach rozgrywa y si  wydarzenia hi-
storyczne – upad y b d  zosta y znacjonalizowane fi rmy z d ugoletni  tradycj . A skoro 
tak pot ne korporacje mog  zbankrutowa , to skala problemu jest naprawd  powa na.
Mimo e nazwy ameryka skich banków inwestycyjnych nie by y znane szerokiej grupie 
odbiorców, którzy o kwestiach ekonomicznych czytaj  rzadko, to gazety skrz tnie przed-
stawi y ich znaczenie dla wiatowych fi nansów. Do tego stopnia, e czytaj c o upadaj cych
„tuzach Wall Street” czy „legendarnym banku”, odbiorca nie ma w tpliwo ci, e jest si
czego ba . Ponadto, szczególnie „Gazeta Wyborcza” u ywa a tytu ów oddzia uj cych na 
emocje, wzbudzaj c strach przed podobnymi wydarzeniami w Polsce. Przejawia si  wi c
tutaj pewna niespójno , polegaj ca z jednej strony na budowaniu dramaturgii wydarze
przez sposób ich przedstawienia, znaczn  ilo  przymiotników okre laj cych skal  pro-
blemu czy fotografi e zwalnianych pracowników, z drugiej natomiast na zapewnieniach, 
e ta sytuacja Polski nie dotyczy i nasz system bankowy jest zdrowy. Wydaje si  wi c to 

dzia aniem wewn trznie sprzecznym – bo po co straszy  czytelników, by par  wersów 
ni ej ich uspokaja ? Taki sposób prezentowania, i kreowania zarazem, wydarze  cechowa
g ównie „Gazet  Wyborcz ”. „Dziennik”, mimo e w relacjach równie  przedstawia  pe ne
dramaturgii wydarzenia, ostro niej jednak próbowa  dzia a  na emocje czytelnika. Oby o
si  wi c bez krzycz cych tytu ów i zdj  pracowników, w pop ochu opuszczaj cych swoje, 
by e ju  wtedy, miejsca pracy.

Sposób opisu kryzysu przez pras  we wrze niu i pa dzierniku wykorzystuje metafor
fali rozchodz cej si  na ca y wiat, której ród o znajduje si  w Stanach Zjednoczonych. 
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Wywo ana ona zosta a przez wydarzenia podniesione przez pras  do rangi historycznych. 
Okre lane katastrofi cznymi epitetami upadki legendarnych fi rm pojawi y si  na pierwszych 
stronach gazet. Fala szybko dotar a do Europy, powoduj c nie mniejsze zniszczenia, i nie 
mniej dramatyczne nastroje, ni  w miejscu, w którym si  narodzi a. Zmobilizowa a tak e
przywódców ca ego wiata do dzia a  ratunkowych. Polska, wbrew niektórym opiniom, 
mimo dynamicznie rozwijaj cej si  gospodarki, nie by a „samotn  wysp ”, do której fala 
by nie dotar a. W spadku warto ci z otego, trudno ciach z uzyskaniem kredytu, wzrastaj c
wysoko ci  jego raty czy spadkach indeksów na warszawskiej gie dzie, pod aj cych za 
g ównymi indeksami wiata, ujawni y si  negatywne strony zglobalizowanej gospodarki, 
której benefi cja zbierali my w okresie hossy. 

Cz sto stawiane jest pytanie o to, czy kryzys nie zosta  wykreowany przez media. 
Trudno jest udzieli  jednoznacznej odpowiedzi, gdy  wydaje si , e bez faktów sk adaj -
cych si  na kryzys nie powstawa yby o nich relacje prasowe, z drugiej jednak strony mo e
by  i tak, e bez katastrofi cznych relacji niektóre pó niejsze fakty nie mia yby miejsca. 

6. UPADEK DOTYCHCZASOWEGO PORZ DKU – 
ANALIZY TYGODNIKÓW

Artyku y z tygodników opiniotwórczych zasadniczo ró ni  si  od tekstów z gazet co-
dziennych. Tygodnik ma odnie  si  do wydarze , które mia y miejsce w ci gu minionych 
siedmiu dni, dlatego te  widoczne jest w nim za o enie, e czytelnik jest cho  troch
zorientowany w bie cej sytuacji. St d te  wynika fakt, i  przekaz informacyjny w tygo-
dnikach jest przesuni ty na drugi plan. Teksty maj  wi c swoisty charakter: pokazuj  fakty 
z ró nych perspektyw, osadzaj  je w szerszym kontek cie i pozwalaj  czytelnikowi na 
wyrobienie sobie o nich w asnej opinii. Artyku y dotycz ce kryzysu fi nansowego nie by y
wyj tkiem. Po pierwsze, prezentowa y one szerok  perspektyw : zarówno problemow ,
jak i historyczn . Ta druga jest szukaniem analogii z wydarzeniami i zjawiskami z prze-
sz o ci, niejednokrotnie odleg ej. Tak  perspektyw  dla obecnego kryzysu fi nansowego by
w omawianych czasopismach Wielki Kryzys. Poszukiwano wspólnych elementów dzisiej-
szej i ówczesnej sytuacji spo ecznej, politycznej i gospodarczej. 

Perspektywa problemowa natomiast to próba szerszej analizy opisywanego zjawiska, 
poszukiwanie jego g bszych uwarunkowa  i dalekosi nych konsekwencji. Na przyk ad
tygodniki próbowa y odnale  przyczyny kryzysu g biej ni  tylko w z ej polityce eko-
nomicznej FED, nawi zuj c do natury ludzkiej – jej sk onno ci i przywar. Szersze by o
równie  spojrzenie na system spo eczno-ekonomiczny, w którym kryzys si  narodzi , czyli 
na kapitalizm. Dzienniki nie wykracza y tak daleko poza codzienne problemy i wydarze-
nia oraz nie stara y si  wskazywa  z ych stron kapitalizmu, pi tnowa  jego wypacze
i odej cia od pierwotnych warto ci. To w a nie na amach tygodników znajduje si  pole 
do rozwa a  nad systemem, który zdominowa  dzisiejszy wiat. Zatem analiza tekstów 
zamieszczonych w tygodnikach powinna by  prowadzona z uwzgl dnieniem tej odmiennej 
ich charakterystyki.
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 W tym celu odeszli my od podzia u na dominuj ce nurty – paradygmaty dyskursu –
na rzecz prowadzenia analizy przez dwa nak adaj ce si  na siebie wymiary, perspektywy 
geografi cznej i czasowej. Na perspektyw , nazwan  umownie, geografi czn , sk adaj  si
dwa spojrzenia: jedno z punktu widzenia Polski, drugie natomiast, bardziej ca o ciowe,
z obszaru ca ego wiata. Artyku y z perspektywy polskiej skupiaj  si  na kryzysowych 
problemach naszego kraju, poruszaj c kwestie takie jak stabilno  polskiego systemu ban-
kowego, k opoty polskich fi rm i obywateli, wzrost PKB i ogólna sytuacja gospodarcza, wa-
hania kursowe z otego oraz bezpieczne inwestycje na czas kryzysu. Perspektywa wiatowa,
zwykle zwi zana ze Stanami Zjednoczonymi, ukazuje kryzys w swej ogólnej postaci; tam, 
sk d si  wywodzi. Nie ma w niej konkretnych odniesie  do sytuacji w Polsce, a wszelkie 
rozwa ania o problemach spo ecznych dotycz  mieszka ców USA i Europy Zachodniej.

Perspektywa czasowa natomiast odnosi si  do horyzontu historycznego omawianych 
problemów. Artyku , który porusza ogólne zagadnienia zwi zane z funkcjonowaniem ka-
pitalizmu, jego histori  i obecn  form , zaliczony zosta  do kategorii „ogólne spojrzenie na 
kapitalizm”. Na owe zagadnienia sk ada  si  mog  negatywne zjawiska wyst puj ce w ka-
pitalizmie, ludzkie sk onno ci, takie jak chciwo  czy tendencja do dzia a  stadnych oraz 
problemy rynków fi nansowych, do których zaliczy  mo na spekulacj  czy lekcewa enie
ryzyka. Na tej podstawie powsta y cztery obszary charakteryzuj ce artyku y. Pokazuje to 
tabela 4, w której zawarte jest równie  ilo ciowe uporz dkowanie analizowanych tekstów. 

Tabela 4

Geografi czna i czasowa perspektywa w artyku ach z tygodników

Perspektywa geografi czna
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Newsweek: 0

Polityka:   1

cznie:  1

Newsweek: 9

Polityka:   8

cznie:  17

ród o: Opracowanie w asne

Jak wida  z przedstawionej powy ej tabeli, najwi cej artyku ów z analizowanego okre-
su by o ogólnym spojrzeniem na kapitalizm z perspektywy wiatowej. Nie mo e natomiast 
dziwi  praktyczny brak polskiej perspektywy w ogólnym spojrzeniu na kapitalizm, gdy
tradycje wolnego rynku nie s  w Polsce zbyt d ugie. Po równo jednak roz o one by y arty-
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ku y, które koncentrowa y si  na aktualnych, dzisiejszych wymiarach kryzysu. W ród nich 
by o 11 publikacji, których g ównym przedmiotem zainteresowania by y sprawy polskie 
oraz taka sama liczba tekstów, skupionych na wydarzeniach ogólno wiatowych.

Na podstawie równych proporcji tych tekstów wysnu  mo na wniosek, e tygodniki 
staraj  si  kreowa  kompleksowy obraz wydarze . Z jednej strony k ad  nacisk na pro-
blemy ogólno wiatowe, z drugiej przedstawiaj  równie  te lokalne. Nie bez znaczenia jest 
fakt, i  najwi ksz  grup  stanowi  artyku y zawieraj ce ogólne spojrzenie na kapitalizm 
z perspektywy wiatowej – tygodniki przy okazji kryzysu zaoferowa y czytelnikom przy-
pomnienie dziejów tego systemu spo eczno-ekonomicznego.

7. POLSKA SAMOTN  WYSP ?
OD SPOWOLNIENIA DO KRYZYSU NA AMACH PRASY

Wyró nione przez nas kategorie analityczne, tak w gazetach codziennych jak w tygo-
dnikach, s  teoretycznie uzasadnione i wewn trznie spójne. Nurt neoliberalny niez omnie
atakowa  pa stwowe ingerencje, tote  sta  w opozycji do nurtu interwencjonistycznego. 
Teksty pragmatyczne spójnie wskazywa y dodatnie i ujemne strony dzia a  w adz pa stw
dotkni tych kryzysem. Czytelnik mia  mo liwo  zapoznania si  z ró nymi stanowiskami, 
pomi dzy którymi by y ró nice, ale ka de z osobna by o spójne wewn trznie. Konteks-
ty globalne i lokalne by y jasno zarysowane, a krytyczna analiza gospodarki rynkowej 
ciekawa.

Sytuacja zmienia si  ca kowicie, gdy oczami odbiorcy spojrzy si  na teksty dotycz -
ce sytuacji Polski. Chodzi tu o artyku y, w których znajduj  si  opinie o potencjalnym 
wp ywie, b d  jego braku, ameryka skich wydarze  na nasz kraj oraz teksty, w których 
przytaczane s  prognozy wzrostu PKB i rozwoju polskiej gospodarki. W analizowanych 
publikacjach w tygodnikach oraz dziennikach jest wiele rozwa a  dotycz cych sytuacji 
w Polsce, które s  otwarcie ze sob  sprzeczne, mimo i  pochodz  z tego samego tytu u
prasowego. Poni ej przedstawiamy cytaty ilustruj ce te niespójno ci.

Oto pierwszy z nich: 

Ka dy komentarz o wiatowym kryzysie fi nansowym warto zaczyna  od zdania: „Polskie banki s
bezpieczne”. Dzi ki dobrym regulacjom, ostro nej polityce pieni nej i rozs dnemu zarz dzaniu
sektorem fi nansowym nie grozi nam widmo kryzysu (Gadomski 2008: 2).

Co do tej kwestii gazety by y zgodne – w Polsce nie wyst puje ryzyko bankructw ban-
ków. S  one oddzielnymi spó kami dzia aj cymi na podstawie polskiego prawa i k opoty
zagranicznych w a cicieli nie maj  na nie bezpo redniego prze o enia. Jednak e w nie-
których tekstach „Gazety Wyborczej” znajdowa y si  rady, by jednak podzieli  pieni dze
i ulokowa  w kilku ró nych bankach. Mimo to czytelnik przy ka dej okazji by  zapew-
niany, e banki w Polsce maj  si  dobrze. Zdecydowanie inaczej wygl da a ju  jednak 
ocena wp ywu kryzysu na gospodark . Na pocz tek przytaczamy wypowiedzi polityków, 
cytowane przez pras :
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Polacy mog  spa  zupe nie spokojnie, nasza gospodarka jest odporna na kryzys fi nansowy – uspo-
kaja  wczoraj minister fi nansów Jacek Rostowski (Prusek, Samcik 2008: 1).

Warszawa dmucha na zimne, cho  u nas nie ma powodów do takiego niepokoju jak na Zacho-
dzie. – Na tle innych rozwini tych pa stw Europy i wiata Polska jest wysp  stabilno ci – mówi
premier Donald Tusk (Tarczy ski 2008: 1). 

Oprócz powy szych, pozbawionych odniesie  do konkretnych wska ników koniunktu-
ry, opinii, publikowane by y równie  takie, które odwo ywa y si  do obiektywnych wska -
ników, takich jak na przyk ad wzrost produktu krajowego brutto:

Mamy du o szcz cia. Gospodarka p dzi, nakr cana wci  silnym eksportem i konsumpcyjnym 
szale stwem rodaków. Jak zapewnia a w pi tek w Sejmie wiceminister fi nansów Katarzyna 
Zajdel-Kurowska, 5-proc. wzrost PKB w najbli szych kwarta ach jest niezagro ony. Je eli wa-
had o wiatowej koniunktury nie przechyli si  w stron  d ugotrwa ej recesji, widoczne na drodze 
wertepy przejdziemy g adko, cho  mo e trzeba b dzie zredukowa  bieg na czwórk  (Stasiak 
2008: 14).

Te fragmenty obrazuj  w jakim tonie w pierwszej po owie pa dziernika, czyli w czasie, 
gdy wydarzenia kryzysu by y ju  obecne w debacie publicznej, wypowiadali si  politycy. 
Ich pewno  i przekonanie o wyj tkowo ci gospodarki naszego kraju by y pozytywnie 
oceniane w komentarzach „Gazety Wyborczej”, „Polityki” i „Newsweeka”. Te gazety 
podziela y równie  w du ym stopniu pogl dy polityków na omawiany temat i chwali y
rz dz cych za rozs dek i tonowanie nastrojów, które zapobiega y powstaniu atmosfery 
zagro enia w spo ecze stwie. „Dziennik” równie  pozytywnie odnosi  si  do uspokajaj -
cych wypowiedzi cz onków rz du, jednak zachowywa  dalej posuni t  wstrzemi liwo
w stanowczym wyra aniu pogl dów na temat tego, e kryzys nie wp ynie na nasz  gospo-
dark . W „Gazecie Wyborczej” natomiast wypowiedzenie przez prezydenta odmiennego 
od rz dowego zdania spotka o si  z ostr  krytyk :

Nie mo na przewidzie , w którym momencie ten kryzys si gnie naszego kraju… Ale si gnie – 
snu  czarny scenariusz Lech Kaczy ski podczas wtorkowej gospodarskiej wizyty w Elbl gu. (…) 
Prezydent jest specjalist  od polityki i prawa pracy, ale od ekonomii i fi nansów – nie. Powinien 
powo a  si  na jakiego  specjalist  albo si  nie wypowiada . (…) Zagro enia nie ma, Polska jest 
oaz  stabilno ci na tym wzburzonym morzu i jest praktycznie niemo liwe, by Polacy mogli straci
ulokowane oszcz dno ci (Nowakowska 2008: 2).

S owa o tym, e kryzys dosi gnie Polski, jak pokazuje powy szy przyk ad, w „Gazecie 
Wyborczej” nie by y akceptowane. Traktowano je jako element politycznej rozgrywki, 
a nie prób  diagnozy rzeczywisto ci. Nie podejmujemy si  tu oceny, czy prezydent wy-
powiadaj c te s owa, chcia  wy cznie podwa y  zdanie rz du, czy wyra a  swoje obawy 
o los polskiej gospodarki. Chcemy jedynie zwróci  uwag , jak mocno „Gazeta Wyborcza” 
lansowa a tez , e „Polska jest samotn  wysp ” na wzburzonym morzu kryzysu. Podobne 
zreszt  zdanie przeczyta  mo na by o w tygodnikach: 
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W sumie ameryka ska apokalipsa fi nansowa nie powinna nas specjalnie dotkn . (…) Je li po ar
na Wall Street przerodzi si  w g boki kryzys gospodarczy za oceanem, zaraza natychmiast dotrze 
do Europy. Polska nie powinna nale e  do jej g ównych ofi ar. (…) W globalnej wiosce nasza kryta 
strzech  chata ci gle jeszcze troch  z kraja. Ale strzecha atwo apie ogie  (W glewski 2008a: 
25–28).

(…) u nas cho by w najczarniejszym scenariuszu trudno zak ada  spadek tempa wzrostu PKB 
poni ej 2–3 proc., co powinno by  docenione przez inwestorów (W glewski 2008b: 25–28).

Pewno  wypowiadanych s dów s ab a z ka dym kolejnym tygodniem, jednak w szcze-
gólno ci na amach „Newsweeka” utrzymywa  si  du y optymizm. To mo e wskazywa ,
e nie w ka dej kwestii prasa prognozowa a najbardziej pesymistyczn  wizj  wydarze

i „nakr ca a spiral  kryzysu”. Postawion  w poprzedniej cz ci artyku u tez  na temat 
wi kszej ostro no ci „Dziennika” w wyra anych s dach poprze  mo e ten cytat:

Na razie wszystko wskazuje na to, e nie jest tak le. Nie miejmy jednak z udze : ci, którzy zain-
westowali pieni dze na warszawskiej gie dzie, jeszcze przez d u szy czas b d  liczy  straty. (…) 
Tyle mniej wi cej wiadomo dzisiaj, 16 wrze nia 2008 r. Reszta to same pytania, na które nikt nie 
jest w stanie odpowiedzie  (Piasecki 2008a: 2).

A poni ej przytoczone s owa pokazuj , e „Dziennik” wy ama  si  równie  z tenden-
cji, w której dominuj cym pogl dem jest przekonanie o uprzywilejowanej pozycji Polski 
w wiatowym systemie gospodarczym:

Pierwsze kraje w Unii zaczyna gn bi  recesja, w Irlandii pojawi y si  ju  symptomy kryzysu, 
a przecie  Polska nie jest samotn  wysp  w wiatowym obiegu pieni dzy (Piasecki 2008b: 2).

Oczywi cie, atwo z perspektywy czasu krytykowa  ówczesne prognozy. Nie jest to 
nasz  intencj , lecz chcemy jedynie unaoczni  to, jak nieprzewidywalny by  pocz tkowo
kryzys w Polsce i jak bardzo zmieni  prognozy wzrostu PKB. Z perspektywy czasu wida ,
e rz d prowadzi  w tym zakresie polityk  optymizmu, a minister fi nansów d ugo obstawa

przy za o eniu 4,8% wzrostu PKB za rok 2008, podczas gdy ró ne instytucje je obni a y. 
Patrz c na kryzys i ówczesn  nad nim debat  z perspektywy ko ca roku 2009, mo na
powiedzie , e metafora samotnej wyspy okaza a si  ca kiem efektywn  strategi  antykry-
zysow  prowadz c  do samospe niaj cej si  przepowiedni. Zatem by a dobrze wybranym 
zabiegiem socjotechnicznym na unikni cie spo ecznej paniki kryzysowej.

Jednak e kryzys pokazuje, e proces globalizacji gospodarczej jest bardzo mocno za-
awansowany w dzisiejszym wiecie, a niektórzy redaktorzy i politycy zdawali si  go nie 
docenia  czy wr cz ignorowa  w debacie roku 2007. Ciekawe z punktu widzenia debaty 
medialnej jest to, i  niektórzy dziennikarze zapomnieli o artyku ach, które pisali kilkana-
cie dni wcze niej, oskar aj c o nadmierny optymizm jedynie polityków i ekonomistów: 

Jeszcze kilka tygodni temu polski rz d i ekonomi ci mówili, e nasza gospodarka dobrze sobie 
radzi ze wiatowym kryzysem fi nansowym. Rz d optymistycznie za o y , e w przysz ym roku 
polski PKB wzro nie o 4,8 proc. Ale sytuacja zmienia si  jak w kalejdoskopie (Baj, Samcik, 
Zasu  2008: 1).
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8. U RÓDE  KRYZYSU – TO CO RÓ NICUJE DEBAT  MEDIALN

W poszukiwaniu przyczyn kryzysu fi nansowego najpe niej ukazuje si  ró nica
w ogólnym charakterze pism pomi dzy dziennikami a tygodnikami. Spojrzenie gazet co-
dziennych na korzenie kryzysu jest bardziej praktyczne i ma krótsz  perspektyw  czasow .
Brany jest pod uwag  mniejszy zakres potencjalnych zjawisk, maj cych swoje prze o enie
na bezpo redni zacz tek kryzysu. Tygodniki natomiast analizuj  jego genez  du o szerzej – 
zarówno tematycznie, jak i czasowo. Nie doszukuj  si  si y sprawczej wy cznie w kwe-
stiach fi nansowo-ekonomicznych, lecz równie  psychologicznych, czy przede wszystkim, 
spo ecznych.

Wszystkie powy sze problemy wspó czesnego wiata, w konfrontacji z warto ciami
wyznawanymi w pocz tkach kapitalizmu, pokazuj , jak du e przeobra enie przeszed  ten 
system spo eczno-ekonomiczny. Swoiste podsumowanie tych kwestii, a zarazem mode-
lowy przyk ad kreowania ich przez tygodniki, mo e stanowi  fragment artyku u Historia
chciwo ci:

Finansjalizacja, neoliberalizm i upadek protestanckiej etyki – splot tych okoliczno ci le y u róde
obecnego kryzysu w Ameryce. Nie dosz oby do zapa ci wielkich banków, gdyby gospodarka USA 
nie skupi a si  tak bardzo na spekulacji fi nansowej, pa stwo nie uwolni o rynków kapita owych
spod wszelkiej kontroli, a sami Amerykanie i ich bankierzy nie ulegli kulturze ycia na kredyt 
i pokusie natychmiastowej gratyfi kacji (Smoczy ski 2008: 40–45).

Takie w a nie spojrzenie na gospodark  zakorzenion  spo ecznie i kulturowo jest cha-
rakterystyczne dla analiz socjologii ekonomicznej, która w obecnym kryzysie znajduje 
wdzi czne pole badawcze. Jest to jednak temat na osobny artyku .

9. PODSUMOWANIE

Okaza o si , e nurt interwencjonistyczny wyra nie dominuje we wszystkich bada-
nych mediach, a pozosta e s  ju  zale ne od charakteru tytu u prasowego. „Gazeta Wybor-
cza”, w porównaniu z „Dziennikiem”, zdecydowanie bardziej emocjonalnie oddzia ywa a
na czytelnika, stosuj c mocne tytu y, wymowne fotografi e, buduj c dramatyzm sytuacji 
w tekstach przez sugestywno  wypowiedzi czy du e ilo ci epitetów. „Dziennik” nato-
miast w bardziej stonowany sposób konstruowa  swój przekaz, rezygnuj c z szokuj cych
tytu ów na pierwszych stronach. Jednak w tre ci artyku ów relacje wydarze  by y równie 
mocno dramatyczne jak w „Gazecie Wyborczej”, inna natomiast, bardziej rzeczowa, by a
argumentacja szczególnie w kwestiach pomocy dla banków w USA. 

Na uwag  zas uguj  wyst puj ce w prasie codziennej zbitki s owne. Analizuj c je 
pod wzgl dem znaczeniowym, mo na by doj  do wniosku, e dominuj c  metafor  s
pieni dze jako woda. Bo „indeksy nurkuj ” czy nawet „ton ”, z „gie dy wyparowuj  mi-
liardy”, rz dy i banki centralne „wpompowuj ” pieni dze do banków, które z kolei „przy-
kr caj  kurek kredytowy”, co hamuje „p ynno ” na rynku mi dzybankowym. Wi kszo
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z tych wyra e  tak mocno zakorzeni a si  w j zyku, e jest powszechnie u ywana zarówno 
w zwyk ych rozmowach, jak i w debatach na amach prasy. 

Drug  metafor  opisywanych zjawisk jest kryzys jako choroba ywego organizmu. 
Medyczne terminy s  u ywane w po czeniu z fi nansowymi, z czego powstaj  wyra enia
takie jak „zawa  na gie dzie”, „zapa  na rynku”, „zastrzyk gotówki”, „wpompowanie 
pieni dzy w fi nansowy krwioobieg”, „szok, panika na rynku” czy „gor czkowa wyprzeda
akcji”. Kryzys jest wi c – u ywaj c powy szej terminologii – zaraz  dla wiatowej gospo-
darki, któr  uleczy  maj  skoordynowane dzia ania pa stw ze wszystkich kontynentów. 

Porównuj c przekaz p yn cy z tygodników, zauwa y  trzeba, e charakter dyskursu 
w „Polityce” i „Newsweeku” jest niezwykle zbli ony. Oprócz kwestii wiatopogl dowej,
gdzie wskaza  mo na tak  sam  kolejno  nurtów – z interwencjonistycznym jako domi-
nuj cym, przez pragmatyzm, do neoliberalizmu – praktycznie tyle samo artyku ów z obu 
tygodników znalaz o si  w poszczególnych kategoriach perspektywy czasowej i geogra-
fi cznej. Ponadto widoczne by o równie  du e podobie stwo w tematyce artyku ów z bada-
nego okresu, czego najlepszym dowodem mog  by  bli niaczo podobne teksty, w których 
Warren Buffett stawiany jest jako wzór do na ladowania w ród inwestorów oraz publikacje 
o zarobkach prezesów upad ych w USA banków, które ukaza y si  zarówno w „Polityce”, 
jak i „Newsweeku”. 

Pozostaje wreszcie podj  prób  odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu to prasa by a
odpowiedzialna za wzbudzanie pesymistycznych nastrojów i podsycanie kryzysu. Zwo-
lennicy tezy o narodzinach kryzysu dzi ki mediom postawi  zapewne przypuszczenie, 
e przeniesienie si  kryzysu z sektora fi nansowego na realn  gospodark  by o realizacj

samospe niaj cego si  proroctwa – skoro w gazetach przeczyta  mo na, e jest kryzys, to 
trzeba ogranicza  wydatki, oszcz dza , mniej konsumowa  i trzyma  gotówk  na czar-
n  godzin  – tak wed ug zwolenników „medialnego konstrukcjonizmu kryzysu” mog
mówi  obywatele, przedsi biorcy, odbiorcy prasowego przekazu, przyczyniaj c si  do 
spowolnienia gospodarczego w Polsce i recesji w innych krajach UE. Osoby twierdz ce
natomiast, i  kryzys zosta  wywo any przez rzeczywiste, maj ce swoj  wymiern  pod-
staw  wydarzenia, b d  utrzymywa , i  prasa spe ni a jedynie rol  informacyjn  i opi-
niotwórcz , dostarczaj c wiadomo ci  o faktach ju  dokonanych. Oznacza to wi c, e
przyczyn  pierwotn  jest realne wydarzenie, a konsekwencj  relacja prasowa czy szerzej 
mówi c – medialna.

Po zapoznaniu si  z materia em z okresu dwóch miesi cy i spojrzeniu na jego ca o-
ciowy wymiar, uwa amy, e mo na przytoczy  argumenty na poparcie zarówno jednej, 

jak i drugiej tezy. My sk aniamy si  ku drugiemu stanowisku, traktuj cemu prasow  kre-
acj  kryzysu jako jego nast pstwo. Maj c jednak na uwadze rol , któr  spe nia psycholo-
gia na przyk ad w gie dowym obrocie akcjami spó ek, stanowiska mówi cego o kryzysie 
jako wytworze medialnym nie uwa amy za zupe nie bezpodstawne. W dobie tak mocnych 
i rozleg ych koneksji ekonomicznych, gospodarczych, informacyjnych i kulturowych rze-
cz  oczywist  jest, i  za amanie fi nansowe w najpot niejszej gospodarce wiata musi mie
swoje konsekwencje i w innych pa stwach. W globalnej wiosce, wbrew temu co sugeruje 
artyku  Mi osza W glewskiego w „Newsweeku”, nasza chata wcale nie jest z kraja, lecz 
zaskakuj co blisko centrum wydarze .
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ECONOMIC CRISES – GLOBAL AND LOCAL – IN REFLECTION OF POLISH PRESS

One of the sociological features of the current economic crises had been its beginning as a media fact rather 
than economic reality for ordinary people in Poland. Until the very end of 2008 the offi cial strategy of Polish 
government was denying of present of any economic crises in Poland: “The Polish economy as well as Polish 
banking system are used to be healthy and in good conditions and we will be suffer a little slow done because 
we are not an island”. Unfortunately it occurs not to be true.

Based on discourse analysis of two major Polish daily and two weekly we would like to show the evolu-
tion of narrative describing crises in global terms and particularly at the domestic market. What was the picture 
of global crises at the beginning of this discussion, how it supposed to affect Poland, who serve as experts and 
opinion givers and fi nally how through the language we can observe the change from ‘slow down’ to ‘crises’? 
This are basic questions we would like to answer in our text.

Key words: fi nancial crises, discourse analysis of the press, paradigm of economic analysis, mental models, 
crises metaphors
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