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Jedną z socjologicznych charakterystyk kryzysu ﬁnansowego, który w Polsce pojawiá siĊ w roku 2008 byáo to,
Īe dla przeciĊtnego obserwatora Īycia spoáecznego i gospodarczego początkowo byá to raczej fakt medialny
niĪ rzeczywistoĞü. Odczucie to byáo podtrzymywane przez oﬁcjalną retorykĊ rządową aĪ do koĔca 2008 roku.
Przedstawiciele rządu zwracali uwagĊ opinii publicznej na zdrowe podstawy polskiej gospodarki oraz takie
rozwiązania instytucjonalne nadzoru bankowego, które pozwolą Polsce uniknąü kryzysu. Okazaáo siĊ jednak,
Īe nie jesteĞmy samotną wyspą i realne spowolnienie gospodarki dotaráo takĪe do Polski.
Przedmiotem naszego zainteresowania badawczego jest analiza dyskursu na temat kryzysu ﬁnansowego
na áamach dwóch najbardziej opiniotwórczych dzienników i dwóch tygodników prowadzona we wrzeĞniu
i w paĨdzierniku 2008 roku. Pokazujemy medialną kreacjĊ kryzysu, stosowane metafory, analizy dotyczące
rynku globalnego i lokalnego, a przede wszystkim zmianĊ paradygmatu politycznej poprawnoĞci dyskursu
o gospodarce.
Sáowa kluczowe: kryzys ﬁnansowy, analiza dyskursu prasowego, paradygmat analizy ekonomicznej, modele
mentalne, metafory kryzysu

1. WSTĉP
Kryzys ﬁnansowy to temat, który zdominowaá debatĊ publiczną, zarówno w Polsce, jak
i na Ğwiecie, od ostatniego kwartaáu 2008 roku. O tym, jak istotnym faktem jest w Īyciu
dzisiejszego Ğwiata, Ğwiadczyü moĪe choüby iloĞü miejsca poĞwiĊconego mu w przekazie
medialnym. Na tym forum najszybciej znajdują odzwierciedlenie spoáecznie istotne zjawiska.
Dopiero w dalszej kolejnoĞci pojawiają siĊ naukowe opracowania i analizy. Dotyczą one
przebiegu, zakresu, gáĊbokoĞci, moĪliwoĞci przewidywania, skutków ekonomicznych i spoáecznych kryzysu oraz moĪliwoĞci ograniczania tych ostatnich. Pierwsze analizy naukowe
pojawiáy siĊ w ekonomii, gdyĪ to przedstawicieli tej dyscypliny wiedzy opinia publiczna oraz
politycy oskarĪali o brak trafnych prognoz dotyczących kryzysu i jego rozlegáoĞci. Ten typ
dyskursu pozostanie poza centrum naszych zainteresowaĔ, choü socjologia, a zwáaszcza socjologia ﬁnansów jest w nim silnie obecna (patrz caáy numer „Economic Sociology” nr 10.2).
* Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie; maria@list.pl
** Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie; gibonski@gmail.com
1
Pierwotna wersja tekstu przedstawiona zostaáa na 9. Kongresie ESA w Lizbonie, 2–5 wrzeĞnia 2009.
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2. ZARYS PROBLEMU
Przedmiotem naszego zainteresowania jest medialna kreacja kryzysu. Wychodzimy
bowiem z zaáoĪenia, Īe opinia publiczna wobec znaczących spoáecznych i gospodarczych
zjawisk jest ksztaátowana w znacznej mierze pod wpáywem przekazu medialnego (patrz:
Jessop 2008, Polanyi 1982). Zatem w przeprowadzonej analizie, podstawowe i najbardziej
ogólne zarazem pytania, na które szukaliĞmy odpowiedzi, brzmiaáy: W jaki sposób wydarzenia kryzysu są przedstawiane i relacjonowane przez media? Czy istnieje dominujący
nurt dyskursu i sposób ujmowania rzeczywistoĞci w badanych tytuáach prasowych? Aby
wyjaĞniü te kwestie, badaliĞmy za pomocą jakich Ğrodków budowany byá obraz kryzysu,
jakie byáy charakterystyczne cechy przekazu danych gazet i róĪnice miĊdzy nimi, a takĪe
jakie treĞci prezentowane byáy w artykuáach. KorzystaliĞmy zatem z caáego spektrum instrumentarium analizy dyskursu dostĊpnego socjologom (patrz: Lisowska-Magdziarz 2006,
Horolets 2008, Duszak i Fairclough 2008).
Gáównymi kategoriami analitycznymi uczyniliĞmy konstrukcje rzeczywistoĞci przedstawionej. W ich obrĊbie staraliĞmy siĊ wydobyü z przekazu medialnego stanowisko ideologiczne, zawierające ocenĊ roli paĔstwa w gospodarce. Ten aspekt jest niezwykle istotny,
gdyĪ pozwoliá zbadaü i opisaü dominujący nurt dyskursu obecny w trudnym czasie kryzysu
oraz odpowiedzieü na pytanie, czy to samo stanowisko byáo konsekwentnie realizowane
zarówno podczas hossy, jak i bessy.
Podstawowym elementem tej analizy jest kategoria, którą okreĞliü moĪna na kilka sposobów: jako stanowisko ideologiczne, proﬁl ideowy bądĨ ogólny przekaz Ğwiatopoglądowy
zawarty w artykule. PojĊcia te nie są toĪsame, ale odnoszą siĊ do charakterystyki naszej
jednostki analizy, którą stanowiáy poszczególne artykuáy prasowe mogące wprost prezentowaü okreĞlone stanowisko ideologiczne bądĨ byü zgodne z proﬁlem ideowym medium,
w którym byáy zamieszczane, lub teĪ tylko posiadaü charakterystyki zgodne z okreĞlonym
nurtem Ğwiatopoglądowym. Po ich zakwaliﬁkowaniu do okreĞlonej grupy stawaáy siĊ one
kategoriami analizowanych przez nas konstrukcji rzeczywistoĞci przedstawionej. Kategorie te wyznaczyliĞmy na podstawie stosunku do roli paĔstwa w gospodarce. To pozwoliáo
nam na wyróĪnienie dwóch dobrze opisanych w literaturze przedmiotu stanowisk, takich
jak interwencjonizm i neoliberalizm, oraz na skonstruowanie stanowiska trzeciego, które
nazwaliĞmy pragmatyzmem.
Zdajemy sobie sprawĊ, Īe kategorie interwencjonizmu i liberalizmu naleĪą do pojĊü
z dziedziny ekonomii, historii myĞli gospodarczej, ﬁlozoﬁi politycznej i ideologii (patrz:
Stankiewicz 2006, Ehrman 2000, Szacki 1994). Jednak w naszej analizie bĊdziemy siĊ
skáaniaü do bardziej popularnego czy teĪ potocznego odbioru tych pojĊü, gdyĪ przekaz medialny na ogóá do takich uproszczonych klasyﬁkacji siĊ odwoáuje. Przypomnijmy zatem, Īe
interwencjonizm to stanowisko akceptujące ingerencjĊ paĔstwa w gospodarkĊ. Charakteryzuje go popieranie polityki gospodarczej stosującej pobudzanie popytu przez wydatki publiczne i zwiĊkszenie deﬁcytu budĪetowego (Brémond, Couet, Salort 2005). Neoliberalizm
natomiast to pogląd o samoregulującej siĊ dziaáalnoĞci rynku, w którym istnieje naturalne
dąĪenie do równowagi. Rola paĔstwa sprowadza siĊ jedynie do stworzenia odpowiednich,
równych dla wszystkich warunków dziaáalnoĞci i stania na straĪy porządku (Black 2008).
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Pragmatyzm to kategoria, którą stworzyliĞmy po wstĊpnym zapoznaniu siĊ z materiaáem badawczym, kiedy to okazaáo siĊ, Īe znaczna czĊĞü badanych artykuáów zajmuje
stanowisko krytyczne zarówno wobec dziaáaĔ interwencjonistycznych, jak i neoliberalnych albo akceptuje wybrane aspekty tych dwóch przeciwnych sposobów patrzenia na
politykĊ gospodarczą. PodejĞcie pragmatyczne prezentowane w artykuáach jest odpowiedzią na sytuacjĊ, w której znajduje siĊ Ğwiatowa gospodarka. Nie jest niezmiennym
i sztywnym stanowiskiem, jak neoliberalizm i interwencjonizm, lecz dopasowaniem oceny
do zaistniaáej sytuacji i przewidywanych konsekwencji. W ramach stanowiska pragmatycznego istnieje wiĊc moĪliwoĞü akceptacji nadzwyczajnych dziaáaĔ podejmowanych w kryzysie, uwaĪanych w normalnej sytuacji za niewáaĞciwe. Tak byáo na przykáad, gdy w prasie
wyraĪono opiniĊ, iĪ przekazywanie publicznych pieniĊdzy upadającym bankom jest záe,
ale w zaistniaáej sytuacji nie moĪna postąpiü inaczej i jest to jedyne moĪliwe rozwiązanie.

3. POLE BADAWCZE
Pierwszym etapem w doborze materiaáu badawczego byáo okreĞlenie zakresu czasu,
z którego miaáy pochodziü analizowane materiaáy prasowe. Obecny kryzys ﬁnansowy swoje początki miaá juĪ w roku 2007, kiedy to pojawiáy siĊ pierwsze niepokojące wieĞci z amerykaĔskiego rynku nieruchomoĞci. Jednak najwiĊksze zainteresowanie mediów związane
jest z najbardziej spektakularnymi wydarzeniami i najwiĊkszymi spadkami na Ğwiatowych
gieádach. ZdecydowaliĞmy siĊ badaü artykuáy prasowe z najbardziej gwaátownej fazy kryzysu, w której miaáy miejsce najwiĊksze spadki indeksów gieádowych, upadki wielkich
banków w USA czy ratunkowe nacjonalizacje instytucji ﬁnansowych.
Jako Īe polem naszego zainteresowania jest polska prasa, za wskaĨnik przyjĊliĞmy
wartoĞü indeksu WIG20, który najlepiej odzwierciedla sytuacjĊ na warszawskim parkiecie.
Jego najbardziej dotkliwe straty miaáy miejsce w paĨdzierniku 2008 roku, a poprzedzone byáy áagodniejszymi spadkami z wrzeĞnia. Jednak wrzesieĔ obﬁtowaá w wiele waĪnych wydarzeĔ w Polsce i na Ğwiecie, które miaáy znaczący wpáyw na paĨdziernikową
przecenĊ. Od 2 wrzeĞnia 2008 roku roku, gdy WIG20 uzyskaá poziom 2647 punktów do
24 paĨdziernika, gdy jego wartoĞü wyniosáa 1555 punktów, indeks dwudziestu najwiĊkszych spóáek w Polsce straciá 41% swojej wartoĞci. Dlatego za najbardziej owocny do
analizy materiaá uznaliĞmy numery wybranych gazet z okresu od 1 wrzeĞnia do 31 paĨdziernika 2008 roku.
W badaniach wziĊliĞmy pod uwagĊ cztery tytuáy prasowe, ukazujące siĊ na polskim
rynku. Dwa z nich to dzienniki, dwa to tygodniki. Gazetami codziennymi, które poddaliĞmy analizie byáy „Gazeta Wyborcza” i „Dziennik Polska-Europa-ĝwiat”. Tytuáy te zostaáy
celowo wybrane áącznie, gdyĪ jeden dla drugiego stanowi otwartą konkurencjĊ. Walka
o prymat wĞród powaĪnych dzienników opiniotwórczych, pomiĊdzy wydawcami obu gazet: Agorą i Axel Springer, przybieraáa niekiedy formĊ wzajemnych oskarĪeĔ i uszczypliwoĞci. „Dziennik” miaá stanowiü przeciwwagĊ dla „Gazety Wyborczej” juĪ od pierwszego
wydania w 2006 roku, nie tylko w aspekcie opiniotwórczym, lecz takĪe komercyjnym
(ChudziĔski 2007). Od momentu wprowadzenia na rynek miaá ambicje zdetronizowa71
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nia „Gazety Wyborczej” z pozycji najbardziej wpáywowego i opiniotwórczego polskiego
dziennika oraz zabrania znacznej czĊĞci jej reklamodawców. „Dodatkowo – pewnie chcąc
podwaĪyü pozycjĊ „Wyborczej”, Springer – jak siĊ wydaje – Ğwiadomie zdecydowaá siĊ
teĪ na to, by swoją gazetĊ adresowaü do podobnej grupy publicznoĞci, jaką tworzyli czytelnicy „Wyborczej”. Chodziáo o ludzi máodych, dobrze wyksztaáconych, mieszkających
w wiĊkszych miastach” (Oniszczuk 2006: 34).
Tygodnikami, które staáy siĊ przedmiotem naszego zainteresowania byáy: „Polityka”
i „Newsweek Polska”. Argumentacja wyboru jest tu analogiczna jak w przypadku dzienników. Grupa docelowa obu pism jest zbliĪona, obejmuje ludzi wpáywających na obraz
wspóáczesnej Polski. W tym przypadku równieĪ istnieje podobna rywalizacja, jak pomiĊdzy dziennikami Agory i Springera.
Początkowym naszym zaáoĪeniem byáo uwzglĊdnienie wszystkich tekstów poruszających tematykĊ kryzysu, ukazujących siĊ w tygodnikach oraz artykuáów z pierwszej strony
dzienników wraz z tekstami wewnątrz wydania, do których odsyáacze równieĪ znajdują
siĊ na pierwszej stronie. Realizacja tych zaáoĪeĔ pokazaáa, Īe przy wspomnianym sposobie
doboru próby, analizie poddanych zostaü by musiaáo okoáo 550 artykuáów. Dlatego ostatecznie wziĊliĞmy pod uwagĊ artykuáy znajdujące siĊ na pierwszej stronie dziennika, wraz
z komentarzem redakcyjnym na stronie drugiej. Taki wybór stanowi poáączenie gáównych
informacji ze stanowiskiem Ğwiatopoglądowym, wyraĪonym przez redakcjĊ w komentarzu. Jest to podstawa do wyrobienia sobie przez czytelnika opinii na dany temat. Sposób
doboru materiaáu z tygodników pozostaá bez zmian. Ostatecznie, wáaĞciwym materiaáem
badawczym byáo dla nas 185 artykuáów, z czego 145 stanowiáo publikacje w dziennikach,
a 40 w tygodnikach. Szczegóáowy podziaá z uwzglĊdnieniem konkretnych gazet i czasu
publikacji przedstawia tabela 1.
Tabela 1
IloĞciowe przedstawienie analizowanych artykuáów

Tygodniki

WrzesieĔ

PaĨdziernik

àącznie

Gazeta
Wyborcza

14

52

66

Dziennik

21

58

79

Polityka

4

16

20

Newsweek

5

15

72

40
20
Suma ogóáem

ħródáo: Opracowanie wáasne

145

Tygodniki
áącznie

Tytuá gazety

Dzienniki
áącznie

Dzienniki

Liczba artykuáów dot. kryzysu ﬁnansowego

185
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Ze wzglĊdu na róĪnice w charakterze przekazu medialnego pomiĊdzy dziennikami
a tygodnikami ostatecznie prowadzona przez nas analiza 185 artykuáów obejmowaáa konstrukcje rzeczywistoĞci przedstawionej w kategoriach stanowisk ideologicznych oraz globalny i lokalny obraz kryzysu rysowanego przez media. To, co nas zainspirowaáo do tego
ostatniego spojrzenia, to niespójnoĞü obrazów opisujących sytuacjĊ w Polsce i na Ğwiecie.

4. ĝWIAT NA KRAWĉDZI – ZMIANA PARADYGMATU
DOMINUJĄCEGO DYSKURSU W GAZETACH CODZIENNYCH
WĞród przeanalizowanych 145 artykuáów z gazet codziennych 77 tekstów zostaáo
uwzglĊdnionych w badaniu stanowiska ideologicznego, kategorii opisanej przez nas powyĪej. Zaklasyﬁkowane one zostaáy do trzech grup (interwencjonizm, pragmatyzm, neoliberalizm). Pozostaáe artykuáy nie zostaáy wáączone do tego etapu analizy. Nie daáo siĊ
bowiem okreĞliü prezentowanego w nich stanowiska ideologicznego, gdyĪ po prostu go nie
zawieraáy. Teksty te zostaáy jednak uwzglĊdnione w dalszych etapach naszych rozwaĪaĔ.
Podstawową reﬂeksją, która nasuwa siĊ po przeprowadzeniu analizy 77 artykuáów
w dziennikach, prezentujących wartoĞciujące stanowisko wobec obecnoĞci paĔstwa w sferze gospodarki, jest istnienie wyraĨnie dominującego nurtu dyskursu oraz nurtów pobocznych. O ile nurt dominujący jest dla obu tytuáów prasowych taki sam, to proporcjonalny
rozkáad wątków pobocznych wyraĨnie je róĪnicuje. Przedstawione liczby jasno pokazują,
Īe w czasach kryzysu ﬁnansowego i globalnej recesji gáówny nurt dyskursu medialnego stanowią poglądy akceptujące ingerencjĊ paĔstwa w gospodarkĊ. Co wiĊcej, niektóre
z analizowanych artykuáów bardzo dobitnie wskazują na akceptacjĊ interwencjonizmu,
gdyĪ stawiają one tezĊ, Īe paĔstwo jest jedynym ratunkiem i wyáącznym podmiotem mogącym przywróciü áad na Ğwiatowych rynkach ﬁnansowych. Ten fakt, szczególnie w odniesieniu do niedalekiej przeszáoĞci, pokazuje, Īe media czĊsto nie stoją twardo i niezmiennie
przy jednym stanowisku Ğwiatopoglądowym, lecz modyﬁkują je pod wpáywem panujących
okolicznoĞci. IloĞciowy rozkáad tekstów, z podziaáem na okreĞlone stanowisko ideowe
obrazują tabele 2 i 3.
W okresie prosperity, dynamicznego wzrostu PKB i boomu gospodarczego dominującym w mediach poglądem byáo przekonanie o sáusznoĞci ograniczenia roli paĔstwa tylko
do dziaáaĔ niezbĊdnych, a zdanie „paĔstwo niech tylko nie przeszkadza i pozwoli swobodnie dziaáaü biznesowi” zyskiwaáo aprobatĊ wĞród ksztaátujących poglądy ekonomiczne
czáonków spoáeczeĔstwa. Nurt neoliberalny ĞwiĊciá triumfy, gdyĪ taka polityka gospodarcza przynosiáa poĪądane rezultaty. MoĪna powiedzieü wiĊc, Īe stanowisko mediów byáo
z jednej strony odpowiedzią na nastroje spoáeczne – niechĊci Polaków wobec paĔstwa
ingerującego w rynek, siĊgającej korzeniami czasów gospodarki centralnie sterowanej
z okresu PRL, a z drugiej strony dyktowane byáo poprawnoĞcią polityczną, z której wyáamanie siĊ mogáo skutkowaü marginalizacją danego medium. Tak zdeﬁniowana poprawnoĞü
polityczna byáa charakterystyczna nie tylko dla rynku polskiego, ale równieĪ dla gospodarki globalnej (patrz: Phelps 2008).
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Tabela 2
IloĞciowe przedstawienie analizowanych artykuáów zawierających okreĞlone stanowisko
ideologiczne w „Gazecie Wyborczej”
Liczba i odsetek artykuáów

Gazeta
Wyborcza

WrzesieĔ

àącznie

PaĨdziernik

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%

ħródáo: Opracowanie wáasne

Tabela 3
IloĞciowe przedstawienie analizowanych artykuáów zawierających okreĞlone stanowisko
ideologiczne w „Dzienniku Polska-Europa-ĝwiat”
Liczba i odsetek artykuáów

Dziennik

WrzesieĔ

àącznie

PaĨdziernik

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%

ħródáo: Opracowanie wáasne

W dobie kryzysu gospodarczego, jak pokazują wyniki prezentowanych tu badaĔ,
mainstream siĊ odwróciá, do áask zaczĊáy wracaü teorie interwencjonistyczne, z keynesizmem na czele. Trudno jednak powiedzieü, Īe nastroje spoáeczne zmieniáy siĊ do tego
stopnia, Īe ludzie postrzegają paĔstwo jako dobrego menedĪera, gdyĪ nawet wyniki
sondaĪy publikowanych w badanym tu okresie pokazują, Īe amerykaĔskie czy polskie
spoáeczeĔstwo w duĪej czĊĞci sprzeciwia siĊ decyzjom ratowania upadających ﬁrm miliardami z budĪetu paĔstwowego. Wydaje siĊ wiĊc, Īe w tej sytuacji popularnoĞü poglądów interwencjonistycznych w mediach jest odpowiedzią na strach ludzi przed utratą
majątku, pracy czy moĪliwoĞci godnego Īycia. Od rządów i banków centralnych, co
jasno wynika z analizowanych materiaáów, oczekuje siĊ dziaáaĔ w interesie milionów
obywateli i ochrony ich pieniĊdzy, miejsc pracy i przyszáych emerytur. Teksty zaliczone
do kategorii interwencjonizm stanowiáy prawie dwie trzecie próby zarówno w „Gazecie
Wyborczej”, jak i „Dzienniku Polska-Europa-ĝwiat”. Fakt ten pokazuje, Īe nur interwencjonizmu jest zdecydowanie najmocniej reprezentowany w dzisiejszym dyskursie
o kryzysie ﬁnansowym.
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W zakresie nurtu dominującego pomiĊdzy „Gazetą Wyborczą” a „Dziennikiem” praktycznie nie byáo róĪnic; 61 i 63 procent to wartoĞci tak zbliĪone, Īe moĪna mówiü o jednakowej reprezentacji tego nurtu w obu tytuáach. RóĪnice pojawiają siĊ natomiast, gdy
przedmiotem zainteresowania uczynimy drugie pod wzglĊdem liczebnoĞci stanowisko
ideologiczne. W „Gazecie Wyborczej” jest to neoliberalizm, z 25-procentowym udziaáem
w badanych artykuáach, w „Dzienniku” natomiast jest to pragmatyzm, stanowiący prawie
jedną trzecią tekstów. NaleĪy w tym miejscu dodaü, Īe najmniej licznie prezentowanym
stanowiskiem w „Gazecie Wyborczej” byá pragmatyzm (14%), a w „Dzienniku” wrĊcz
marginalnie obecny byá neoliberalizm (5%).
Omówienia wymaga równieĪ mocno róĪniąca siĊ od siebie liczba artykuáów w danych miesiącach. W przypadku obu dzienników w paĨdzierniku ukazaáo siĊ prawie dokáadnie dwa razy wiĊcej publikacji o kryzysie niĪ we wrzeĞniu. DysproporcjĊ w liczbie
artykuáów da siĊ wytáumaczyü przez to, Īe wrzesieĔ byá miesiącem, w którym kryzys
ﬁnansowy zacząá wchodziü na pierwsze strony gazet. Nie znaczy to oczywiĞcie, Īe wtedy
wáaĞnie kryzys siĊ rozpocząá. Trwaá juĪ od wielu miesiĊcy, jednak do tego czasu informacje
o negatywnych wydarzeniach na Ğwiatowych rynkach znaleĨü moĪna byáo jedynie na gospodarczych stronach „Gazety Wyborczej” czy dodatku „The Wall Street Journal Polska”
w „Dzienniku”.
Druga kwestia natomiast, odnosząca siĊ do wiĊkszej obecnoĞci poglądów neoliberalnych
na áamach prasy we wrzeĞniu, wiąĪe siĊ wedáug nas z wydarzeniami za oceanem wyznaczającymi swoistego rodzaju poprawnoĞü polityczną w ujmowaniu roli paĔstwa w gospodarce.
To wówczas naszym zdaniem nastąpiáa zmiana paradygmatu liberalnego na interwencjonistyczny w podejĞciu do strategii radzenia sobie z kryzysem oraz ich medialnego komentowania. W drugiej poáowie wrzeĞnia bowiem rozpoczĊáy siĊ prace nad przekonaniem amerykaĔskiego Kongresu do przyjĊcia pakietu pomocowego dla sektora ﬁnansowego, znanego
w USA jako TARP (Troubled Asset Relief Program), a w Polsce jako plan Paulsona. Projekt
ten zakáadaá zaangaĪowanie publicznych Ğrodków w wysokoĞci 700 miliardów dolarów na
dokapitalizowanie upadających banków, przez wykupienie instrumentów pochodnych, bĊdących przyczyną ich niewypáacalnoĞci. Z biegiem wydarzeĔ jednak, gdy sytuacja stawaáa
siĊ coraz bardziej powaĪna, a plany pomocowe nie przynosiáy natychmiastowych rezultatów,
w pierwszej kolejnoĞci poprawy nastrojów, a w drugiej oczekiwanej poprawy sytuacji, interwencjonizm zyskiwaá coraz wiĊksze poparcie w opiniach ekspertów obecnych w mediach
publicznych i stawaá siĊ nowym wyznacznikiem prowadzonej na ich áamach debaty wokóá
kryzysu. W „Gazecie Wyborczej” nurt neoliberalny utrzymaá siĊ co prawda na nieznacznie
jedynie niĪszym poziomie, w „Dzienniku” jednak zaniká caákowicie.

5. GIGANCI Z WALL STREET NA KOLANACH –
JĉZYK DYSKURSU GAZET CODZIENNYCH
Analiza treĞci wszystkich tekstów z dzienników pokazuje, Īe cykl artykuáów o kryzysie ﬁnansowym rozpoczyna temat upadków amerykaĔskich banków i instytucji ﬁnansowych. 7 wrzeĞnia 2008 roku rząd federalny USA przejąá kontrolĊ nad wielkimi ﬁrmami
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gwarantującymi kredyty hipoteczne – Fannie Mae i Freddie Mac. Niewiele ponad tydzieĔ
póĨniej Bank of America kupiá bĊdący na skraju bankructwa bank inwestycyjny Merrill
Lynch, a jeszcze tego samego dnia inny wielki bank inwestycyjny, Lehman Brothers, ogáosiá upadáoĞü. To wydarzenie, ilustrowane zdjĊciem pracowników wynoszących swoje rzeczy z siedziby plajtującego banku, traﬁáo na pierwszą stronĊ „Gazety Wyborczej” z tytuáem
Banki w Ameryce padają jak muchy. „Dziennik” skupiá siĊ natomiast nie na samym fakcie
upadku Lehman Brothers, lecz na jego konsekwencjach. Do grupy artykuáów o podobnej
tematyce wáączyü naleĪy równieĪ teksty mówiące o káopotach i faktycznej nacjonalizacji
AIG – najwiĊkszej amerykaĔskiej ﬁrmy ubezpieczeniowej.
Prasa, w odniesieniu do amerykaĔskich wydarzeĔ, nie staraáa siĊ hamowaü emocji.
WĞród okreĞleĔ opisujących to, co dziaáo siĊ 15 wrzeĞnia, gdy upadá Lehman Brothers, a indeks Dow Jones spadá o 2,34%, zaĞ WIG20 straciá 3,81%, znalazáy siĊ miĊdzy innymi: „fala
paniki”, „ﬁnansowe trzĊsienie ziemi”, „paniczna wyprzedaĪ akcji”. Ponadto katastroﬁczny obraz, który po lekturze artykuáów zarówno z „Gazety Wyborczej”, jak i z „Dziennika”,
mógá rysowaü siĊ w umyĞle czytelnika, wzmacniany byá informacjami o miliardach dolarów
przekazanych w ramach poĪyczek bankom w USA i miliardach záotych, o które zmniejszyáa
siĊ wartoĞü indeksu WIG20. JuĪ wtedy zaczĊáy pojawiaü siĊ charakterystyczne okreĞlenia,
takie jak „z gieády wyparowaáo”, „wpompowano pieniądze” czy „indeksy zanurkowaáy”. Te
i podobne „zbitki sáowne” byáy bardzo czĊsto uĪywane w caáym analizowanym przez nas
okresie. Metafora wody uĪywana jest do opisu Ğwiata ﬁnansów na co dzieĔ, ale okazaáa siĊ
byü medialnie bardzo atrakcyjna równieĪ do opisu kryzysu ﬁnansowego i pojawiaáa siĊ systematycznie na áamach analizowanej prasy, a z niej przeszáa do debaty publicznej w ogóle.
Czytelnik mógá odnieĞü wraĪenie, Īe na jego oczach rozgrywaáy siĊ wydarzenia historyczne – upadáy bądĨ zostaáy znacjonalizowane ﬁrmy z dáugoletnią tradycją. A skoro
tak potĊĪne korporacje mogą zbankrutowaü, to skala problemu jest naprawdĊ powaĪna.
Mimo Īe nazwy amerykaĔskich banków inwestycyjnych nie byáy znane szerokiej grupie
odbiorców, którzy o kwestiach ekonomicznych czytają rzadko, to gazety skrzĊtnie przedstawiáy ich znaczenie dla Ğwiatowych ﬁnansów. Do tego stopnia, Īe czytając o upadających
„tuzach Wall Street” czy „legendarnym banku”, odbiorca nie ma wątpliwoĞci, Īe jest siĊ
czego baü. Ponadto, szczególnie „Gazeta Wyborcza” uĪywaáa tytuáów oddziaáujących na
emocje, wzbudzając strach przed podobnymi wydarzeniami w Polsce. Przejawia siĊ wiĊc
tutaj pewna niespójnoĞü, polegająca z jednej strony na budowaniu dramaturgii wydarzeĔ
przez sposób ich przedstawienia, znaczną iloĞü przymiotników okreĞlających skalĊ problemu czy fotograﬁe zwalnianych pracowników, z drugiej natomiast na zapewnieniach,
Īe ta sytuacja Polski nie dotyczy i nasz system bankowy jest zdrowy. Wydaje siĊ wiĊc to
dziaáaniem wewnĊtrznie sprzecznym – bo po co straszyü czytelników, by parĊ wersów
niĪej ich uspokajaü? Taki sposób prezentowania, i kreowania zarazem, wydarzeĔ cechowaá
gáównie „GazetĊ Wyborczą”. „Dziennik”, mimo Īe w relacjach równieĪ przedstawiaá peáne
dramaturgii wydarzenia, ostroĪniej jednak próbowaá dziaáaü na emocje czytelnika. Obyáo
siĊ wiĊc bez krzyczących tytuáów i zdjĊü pracowników, w popáochu opuszczających swoje,
byáe juĪ wtedy, miejsca pracy.
Sposób opisu kryzysu przez prasĊ we wrzeĞniu i paĨdzierniku wykorzystuje metaforĊ
fali rozchodzącej siĊ na caáy Ğwiat, której Ĩródáo znajduje siĊ w Stanach Zjednoczonych.
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Wywoáana ona zostaáa przez wydarzenia podniesione przez prasĊ do rangi historycznych.
OkreĞlane katastroﬁcznymi epitetami upadki legendarnych ﬁrm pojawiáy siĊ na pierwszych
stronach gazet. Fala szybko dotaráa do Europy, powodując nie mniejsze zniszczenia, i nie
mniej dramatyczne nastroje, niĪ w miejscu, w którym siĊ narodziáa. Zmobilizowaáa takĪe
przywódców caáego Ğwiata do dziaáaĔ ratunkowych. Polska, wbrew niektórym opiniom,
mimo dynamicznie rozwijającej siĊ gospodarki, nie byáa „samotną wyspą”, do której fala
by nie dotaráa. W spadku wartoĞci záotego, trudnoĞciach z uzyskaniem kredytu, wzrastającą
wysokoĞcią jego raty czy spadkach indeksów na warszawskiej gieádzie, podąĪających za
gáównymi indeksami Ğwiata, ujawniáy siĊ negatywne strony zglobalizowanej gospodarki,
której beneﬁcja zbieraliĞmy w okresie hossy.
CzĊsto stawiane jest pytanie o to, czy kryzys nie zostaá wykreowany przez media.
Trudno jest udzieliü jednoznacznej odpowiedzi, gdyĪ wydaje siĊ, Īe bez faktów skáadających siĊ na kryzys nie powstawaáyby o nich relacje prasowe, z drugiej jednak strony moĪe
byü i tak, Īe bez katastroﬁcznych relacji niektóre póĨniejsze fakty nie miaáyby miejsca.

6. UPADEK DOTYCHCZASOWEGO PORZĄDKU –
ANALIZY TYGODNIKÓW
Artykuáy z tygodników opiniotwórczych zasadniczo róĪnią siĊ od tekstów z gazet codziennych. Tygodnik ma odnieĞü siĊ do wydarzeĔ, które miaáy miejsce w ciągu minionych
siedmiu dni, dlatego teĪ widoczne jest w nim zaáoĪenie, Īe czytelnik jest choü trochĊ
zorientowany w bieĪącej sytuacji. Stąd teĪ wynika fakt, iĪ przekaz informacyjny w tygodnikach jest przesuniĊty na drugi plan. Teksty mają wiĊc swoisty charakter: pokazują fakty
z róĪnych perspektyw, osadzają je w szerszym kontekĞcie i pozwalają czytelnikowi na
wyrobienie sobie o nich wáasnej opinii. Artykuáy dotyczące kryzysu ﬁnansowego nie byáy
wyjątkiem. Po pierwsze, prezentowaáy one szeroką perspektywĊ: zarówno problemową,
jak i historyczną. Ta druga jest szukaniem analogii z wydarzeniami i zjawiskami z przeszáoĞci, niejednokrotnie odlegáej. Taką perspektywą dla obecnego kryzysu ﬁnansowego byá
w omawianych czasopismach Wielki Kryzys. Poszukiwano wspólnych elementów dzisiejszej i ówczesnej sytuacji spoáecznej, politycznej i gospodarczej.
Perspektywa problemowa natomiast to próba szerszej analizy opisywanego zjawiska,
poszukiwanie jego gáĊbszych uwarunkowaĔ i dalekosiĊĪnych konsekwencji. Na przykáad
tygodniki próbowaáy odnaleĨü przyczyny kryzysu gáĊbiej niĪ tylko w záej polityce ekonomicznej FED, nawiązując do natury ludzkiej – jej skáonnoĞci i przywar. Szersze byáo
równieĪ spojrzenie na system spoáeczno-ekonomiczny, w którym kryzys siĊ narodziá, czyli
na kapitalizm. Dzienniki nie wykraczaáy tak daleko poza codzienne problemy i wydarzenia oraz nie staraáy siĊ wskazywaü záych stron kapitalizmu, piĊtnowaü jego wypaczeĔ
i odejĞcia od pierwotnych wartoĞci. To wáaĞnie na áamach tygodników znajduje siĊ pole
do rozwaĪaĔ nad systemem, który zdominowaá dzisiejszy Ğwiat. Zatem analiza tekstów
zamieszczonych w tygodnikach powinna byü prowadzona z uwzglĊdnieniem tej odmiennej
ich charakterystyki.
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W tym celu odeszliĞmy od podziaáu na dominujące nurty – paradygmaty dyskursu –
na rzecz prowadzenia analizy przez dwa nakáadające siĊ na siebie wymiary, perspektywy
geograﬁcznej i czasowej. Na perspektywĊ, nazwaną umownie, geograﬁczną, skáadają siĊ
dwa spojrzenia: jedno z punktu widzenia Polski, drugie natomiast, bardziej caáoĞciowe,
z obszaru caáego Ğwiata. Artykuáy z perspektywy polskiej skupiają siĊ na kryzysowych
problemach naszego kraju, poruszając kwestie takie jak stabilnoĞü polskiego systemu bankowego, káopoty polskich ﬁrm i obywateli, wzrost PKB i ogólna sytuacja gospodarcza, wahania kursowe záotego oraz bezpieczne inwestycje na czas kryzysu. Perspektywa Ğwiatowa,
zwykle związana ze Stanami Zjednoczonymi, ukazuje kryzys w swej ogólnej postaci; tam,
skąd siĊ wywodzi. Nie ma w niej konkretnych odniesieĔ do sytuacji w Polsce, a wszelkie
rozwaĪania o problemach spoáecznych dotyczą mieszkaĔców USA i Europy Zachodniej.
Perspektywa czasowa natomiast odnosi siĊ do horyzontu historycznego omawianych
problemów. Artykuá, który porusza ogólne zagadnienia związane z funkcjonowaniem kapitalizmu, jego historią i obecną formą, zaliczony zostaá do kategorii „ogólne spojrzenie na
kapitalizm”. Na owe zagadnienia skáadaü siĊ mogą negatywne zjawiska wystĊpujące w kapitalizmie, ludzkie skáonnoĞci, takie jak chciwoĞü czy tendencja do dziaáaĔ stadnych oraz
problemy rynków ﬁnansowych, do których zaliczyü moĪna spekulacjĊ czy lekcewaĪenie
ryzyka. Na tej podstawie powstaáy cztery obszary charakteryzujące artykuáy. Pokazuje to
tabela 4, w której zawarte jest równieĪ iloĞciowe uporządkowanie analizowanych tekstów.
Tabela 4
Geograﬁczna i czasowa perspektywa w artykuáach z tygodników
Perspektywa geograﬁczna

Dzisiejsze
przejawy
kryzysu

Perspektywa Ğwiatowa

Newsweek: 6

Newsweek: 5

Polityka: 5

Polityka: 6

àącznie: 11

àącznie: 11

Ogólne
spojrzenie
na kapitalizm

Perspektywa czasowa

Perspektywa polska

Newsweek: 0

Newsweek: 9

Polityka: 1

Polityka: 8

àącznie: 1

àącznie: 17

ħródáo: Opracowanie wáasne

Jak widaü z przedstawionej powyĪej tabeli, najwiĊcej artykuáów z analizowanego okresu byáo ogólnym spojrzeniem na kapitalizm z perspektywy Ğwiatowej. Nie moĪe natomiast
dziwiü praktyczny brak polskiej perspektywy w ogólnym spojrzeniu na kapitalizm, gdyĪ
tradycje wolnego rynku nie są w Polsce zbyt dáugie. Po równo jednak rozáoĪone byáy arty78
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kuáy, które koncentrowaáy siĊ na aktualnych, dzisiejszych wymiarach kryzysu. WĞród nich
byáo 11 publikacji, których gáównym przedmiotem zainteresowania byáy sprawy polskie
oraz taka sama liczba tekstów, skupionych na wydarzeniach ogólnoĞwiatowych.
Na podstawie równych proporcji tych tekstów wysnuü moĪna wniosek, Īe tygodniki
starają siĊ kreowaü kompleksowy obraz wydarzeĔ. Z jednej strony káadą nacisk na problemy ogólnoĞwiatowe, z drugiej przedstawiają równieĪ te lokalne. Nie bez znaczenia jest
fakt, iĪ najwiĊkszą grupĊ stanowią artykuáy zawierające ogólne spojrzenie na kapitalizm
z perspektywy Ğwiatowej – tygodniki przy okazji kryzysu zaoferowaáy czytelnikom przypomnienie dziejów tego systemu spoáeczno-ekonomicznego.

7. POLSKA SAMOTNĄ WYSPĄ?
OD SPOWOLNIENIA DO KRYZYSU NA àAMACH PRASY
WyróĪnione przez nas kategorie analityczne, tak w gazetach codziennych jak w tygodnikach, są teoretycznie uzasadnione i wewnĊtrznie spójne. Nurt neoliberalny niezáomnie
atakowaá paĔstwowe ingerencje, toteĪ staá w opozycji do nurtu interwencjonistycznego.
Teksty pragmatyczne spójnie wskazywaáy dodatnie i ujemne strony dziaáaĔ wáadz paĔstw
dotkniĊtych kryzysem. Czytelnik miaá moĪliwoĞü zapoznania siĊ z róĪnymi stanowiskami,
pomiĊdzy którymi byáy róĪnice, ale kaĪde z osobna byáo spójne wewnĊtrznie. Konteksty globalne i lokalne byáy jasno zarysowane, a krytyczna analiza gospodarki rynkowej
ciekawa.
Sytuacja zmienia siĊ caákowicie, gdy oczami odbiorcy spojrzy siĊ na teksty dotyczące sytuacji Polski. Chodzi tu o artykuáy, w których znajdują siĊ opinie o potencjalnym
wpáywie, bądĨ jego braku, amerykaĔskich wydarzeĔ na nasz kraj oraz teksty, w których
przytaczane są prognozy wzrostu PKB i rozwoju polskiej gospodarki. W analizowanych
publikacjach w tygodnikach oraz dziennikach jest wiele rozwaĪaĔ dotyczących sytuacji
w Polsce, które są otwarcie ze sobą sprzeczne, mimo iĪ pochodzą z tego samego tytuáu
prasowego. PoniĪej przedstawiamy cytaty ilustrujące te niespójnoĞci.
Oto pierwszy z nich:
KaĪdy komentarz o Ğwiatowym kryzysie ﬁnansowym warto zaczynaü od zdania: „Polskie banki są
bezpieczne”. DziĊki dobrym regulacjom, ostroĪnej polityce pieniĊĪnej i rozsądnemu zarządzaniu
sektorem ﬁnansowym nie grozi nam widmo kryzysu (Gadomski 2008: 2).

Co do tej kwestii gazety byáy zgodne – w Polsce nie wystĊpuje ryzyko bankructw banków. Są one oddzielnymi spóákami dziaáającymi na podstawie polskiego prawa i káopoty
zagranicznych wáaĞcicieli nie mają na nie bezpoĞredniego przeáoĪenia. JednakĪe w niektórych tekstach „Gazety Wyborczej” znajdowaáy siĊ rady, by jednak podzieliü pieniądze
i ulokowaü w kilku róĪnych bankach. Mimo to czytelnik przy kaĪdej okazji byá zapewniany, Īe banki w Polsce mają siĊ dobrze. Zdecydowanie inaczej wyglądaáa juĪ jednak
ocena wpáywu kryzysu na gospodarkĊ. Na początek przytaczamy wypowiedzi polityków,
cytowane przez prasĊ:
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Polacy mogą spaü zupeánie spokojnie, nasza gospodarka jest odporna na kryzys ﬁnansowy – uspokajaá wczoraj minister ﬁnansów Jacek Rostowski (Prusek, Samcik 2008: 1).
Warszawa dmucha na zimne, choü u nas nie ma powodów do takiego niepokoju jak na Zachodzie. – Na tle innych rozwiniĊtych paĔstw Europy i Ğwiata Polska jest wyspą stabilnoĞci – mówiá
premier Donald Tusk (TarczyĔski 2008: 1).

Oprócz powyĪszych, pozbawionych odniesieĔ do konkretnych wskaĨników koniunktury, opinii, publikowane byáy równieĪ takie, które odwoáywaáy siĊ do obiektywnych wskaĨników, takich jak na przykáad wzrost produktu krajowego brutto:
Mamy duĪo szczĊĞcia. Gospodarka pĊdzi, nakrĊcana wciąĪ silnym eksportem i konsumpcyjnym
szaleĔstwem rodaków. Jak zapewniaáa w piątek w Sejmie wiceminister ﬁnansów Katarzyna
Zajdel-Kurowska, 5-proc. wzrost PKB w najbliĪszych kwartaáach jest niezagroĪony. JeĪeli wahadáo Ğwiatowej koniunktury nie przechyli siĊ w stronĊ dáugotrwaáej recesji, widoczne na drodze
wertepy przejdziemy gáadko, choü moĪe trzeba bĊdzie zredukowaü bieg na czwórkĊ (Stasiak
2008: 14).

Te fragmenty obrazują w jakim tonie w pierwszej poáowie paĨdziernika, czyli w czasie,
gdy wydarzenia kryzysu byáy juĪ obecne w debacie publicznej, wypowiadali siĊ politycy.
Ich pewnoĞü i przekonanie o wyjątkowoĞci gospodarki naszego kraju byáy pozytywnie
oceniane w komentarzach „Gazety Wyborczej”, „Polityki” i „Newsweeka”. Te gazety
podzielaáy równieĪ w duĪym stopniu poglądy polityków na omawiany temat i chwaliáy
rządzących za rozsądek i tonowanie nastrojów, które zapobiegaáy powstaniu atmosfery
zagroĪenia w spoáeczeĔstwie. „Dziennik” równieĪ pozytywnie odnosiá siĊ do uspokajających wypowiedzi czáonków rządu, jednak zachowywaá dalej posuniĊtą wstrzemiĊĨliwoĞü
w stanowczym wyraĪaniu poglądów na temat tego, Īe kryzys nie wpáynie na naszą gospodarkĊ. W „Gazecie Wyborczej” natomiast wypowiedzenie przez prezydenta odmiennego
od rządowego zdania spotkaáo siĊ z ostrą krytyką:
Nie moĪna przewidzieü, w którym momencie ten kryzys siĊgnie naszego kraju… Ale siĊgnie –
snuá czarny scenariusz Lech KaczyĔski podczas wtorkowej gospodarskiej wizyty w Elblągu. (…)
Prezydent jest specjalistą od polityki i prawa pracy, ale od ekonomii i ﬁnansów – nie. Powinien
powoáaü siĊ na jakiegoĞ specjalistĊ albo siĊ nie wypowiadaü. (…) ZagroĪenia nie ma, Polska jest
oazą stabilnoĞci na tym wzburzonym morzu i jest praktycznie niemoĪliwe, by Polacy mogli straciü
ulokowane oszczĊdnoĞci (Nowakowska 2008: 2).

Sáowa o tym, Īe kryzys dosiĊgnie Polski, jak pokazuje powyĪszy przykáad, w „Gazecie
Wyborczej” nie byáy akceptowane. Traktowano je jako element politycznej rozgrywki,
a nie próbĊ diagnozy rzeczywistoĞci. Nie podejmujemy siĊ tu oceny, czy prezydent wypowiadając te sáowa, chciaá wyáącznie podwaĪyü zdanie rządu, czy wyraĪaá swoje obawy
o los polskiej gospodarki. Chcemy jedynie zwróciü uwagĊ, jak mocno „Gazeta Wyborcza”
lansowaáa tezĊ, Īe „Polska jest samotną wyspą” na wzburzonym morzu kryzysu. Podobne
zresztą zdanie przeczytaü moĪna byáo w tygodnikach:
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W sumie amerykaĔska apokalipsa ﬁnansowa nie powinna nas specjalnie dotknąü. (…) JeĞli poĪar
na Wall Street przerodzi siĊ w gáĊboki kryzys gospodarczy za oceanem, zaraza natychmiast dotrze
do Europy. Polska nie powinna naleĪeü do jej gáównych oﬁar. (…) W globalnej wiosce nasza kryta
strzechą chata ciągle jeszcze trochĊ z kraja. Ale strzecha áatwo áapie ogieĔ (WĊglewski 2008a:
25–28).
(…) u nas choüby w najczarniejszym scenariuszu trudno zakáadaü spadek tempa wzrostu PKB
poniĪej 2–3 proc., co powinno byü docenione przez inwestorów (WĊglewski 2008b: 25–28).

PewnoĞü wypowiadanych sądów sáabáa z kaĪdym kolejnym tygodniem, jednak w szczególnoĞci na áamach „Newsweeka” utrzymywaá siĊ duĪy optymizm. To moĪe wskazywaü,
Īe nie w kaĪdej kwestii prasa prognozowaáa najbardziej pesymistyczną wizjĊ wydarzeĔ
i „nakrĊcaáa spiralĊ kryzysu”. Postawioną w poprzedniej czĊĞci artykuáu tezĊ na temat
wiĊkszej ostroĪnoĞci „Dziennika” w wyraĪanych sądach poprzeü moĪe ten cytat:
Na razie wszystko wskazuje na to, Īe nie jest tak Ĩle. Nie miejmy jednak záudzeĔ: ci, którzy zainwestowali pieniądze na warszawskiej gieádzie, jeszcze przez dáuĪszy czas bĊdą liczyü straty. (…)
Tyle mniej wiĊcej wiadomo dzisiaj, 16 wrzeĞnia 2008 r. Reszta to same pytania, na które nikt nie
jest w stanie odpowiedzieü (Piasecki 2008a: 2).

A poniĪej przytoczone sáowa pokazują, Īe „Dziennik” wyáamaá siĊ równieĪ z tendencji, w której dominującym poglądem jest przekonanie o uprzywilejowanej pozycji Polski
w Ğwiatowym systemie gospodarczym:
Pierwsze kraje w Unii zaczyna gnĊbiü recesja, w Irlandii pojawiáy siĊ juĪ symptomy kryzysu,
a przecieĪ Polska nie jest samotną wyspą w Ğwiatowym obiegu pieniĊdzy (Piasecki 2008b: 2).

OczywiĞcie, áatwo z perspektywy czasu krytykowaü ówczesne prognozy. Nie jest to
naszą intencją, lecz chcemy jedynie unaoczniü to, jak nieprzewidywalny byá początkowo
kryzys w Polsce i jak bardzo zmieniá prognozy wzrostu PKB. Z perspektywy czasu widaü,
Īe rząd prowadziá w tym zakresie politykĊ optymizmu, a minister ﬁnansów dáugo obstawaá
przy zaáoĪeniu 4,8% wzrostu PKB za rok 2008, podczas gdy róĪne instytucje je obniĪaáy.
Patrząc na kryzys i ówczesną nad nim debatĊ z perspektywy koĔca roku 2009, moĪna
powiedzieü, Īe metafora samotnej wyspy okazaáa siĊ caákiem efektywną strategią antykryzysową prowadzącą do samospeániającej siĊ przepowiedni. Zatem byáa dobrze wybranym
zabiegiem socjotechnicznym na unikniĊcie spoáecznej paniki kryzysowej.
JednakĪe kryzys pokazuje, Īe proces globalizacji gospodarczej jest bardzo mocno zaawansowany w dzisiejszym Ğwiecie, a niektórzy redaktorzy i politycy zdawali siĊ go nie
doceniaü czy wrĊcz ignorowaü w debacie roku 2007. Ciekawe z punktu widzenia debaty
medialnej jest to, iĪ niektórzy dziennikarze zapomnieli o artykuáach, które pisali kilkanaĞcie dni wczeĞniej, oskarĪając o nadmierny optymizm jedynie polityków i ekonomistów:
Jeszcze kilka tygodni temu polski rząd i ekonomiĞci mówili, Īe nasza gospodarka dobrze sobie
radzi ze Ğwiatowym kryzysem ﬁnansowym. Rząd optymistycznie zaáoĪyá, Īe w przyszáym roku
polski PKB wzroĞnie o 4,8 proc. Ale sytuacja zmienia siĊ jak w kalejdoskopie (Baj, Samcik,
ZasuĔ 2008: 1).
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8. U ħRÓDEà KRYZYSU – TO CO RÓĩNICUJE DEBATĉ MEDIALNĄ
W poszukiwaniu przyczyn kryzysu ﬁnansowego najpeániej ukazuje siĊ róĪnica
w ogólnym charakterze pism pomiĊdzy dziennikami a tygodnikami. Spojrzenie gazet codziennych na korzenie kryzysu jest bardziej praktyczne i ma krótszą perspektywĊ czasową.
Brany jest pod uwagĊ mniejszy zakres potencjalnych zjawisk, mających swoje przeáoĪenie
na bezpoĞredni zaczątek kryzysu. Tygodniki natomiast analizują jego genezĊ duĪo szerzej –
zarówno tematycznie, jak i czasowo. Nie doszukują siĊ siáy sprawczej wyáącznie w kwestiach ﬁnansowo-ekonomicznych, lecz równieĪ psychologicznych, czy przede wszystkim,
spoáecznych.
Wszystkie powyĪsze problemy wspóáczesnego Ğwiata, w konfrontacji z wartoĞciami
wyznawanymi w początkach kapitalizmu, pokazują, jak duĪe przeobraĪenie przeszedá ten
system spoáeczno-ekonomiczny. Swoiste podsumowanie tych kwestii, a zarazem modelowy przykáad kreowania ich przez tygodniki, moĪe stanowiü fragment artykuáu Historia
chciwoĞci:
Finansjalizacja, neoliberalizm i upadek protestanckiej etyki – splot tych okolicznoĞci leĪy u Ĩródeá
obecnego kryzysu w Ameryce. Nie doszáoby do zapaĞci wielkich banków, gdyby gospodarka USA
nie skupiáa siĊ tak bardzo na spekulacji ﬁnansowej, paĔstwo nie uwolniáo rynków kapitaáowych
spod wszelkiej kontroli, a sami Amerykanie i ich bankierzy nie ulegli kulturze Īycia na kredyt
i pokusie natychmiastowej gratyﬁkacji (SmoczyĔski 2008: 40–45).

Takie wáaĞnie spojrzenie na gospodarkĊ zakorzenioną spoáecznie i kulturowo jest charakterystyczne dla analiz socjologii ekonomicznej, która w obecnym kryzysie znajduje
wdziĊczne pole badawcze. Jest to jednak temat na osobny artykuá.

9. PODSUMOWANIE
Okazaáo siĊ, Īe nurt interwencjonistyczny wyraĨnie dominuje we wszystkich badanych mediach, a pozostaáe są juĪ zaleĪne od charakteru tytuáu prasowego. „Gazeta Wyborcza”, w porównaniu z „Dziennikiem”, zdecydowanie bardziej emocjonalnie oddziaáywaáa
na czytelnika, stosując mocne tytuáy, wymowne fotograﬁe, budując dramatyzm sytuacji
w tekstach przez sugestywnoĞü wypowiedzi czy duĪe iloĞci epitetów. „Dziennik” natomiast w bardziej stonowany sposób konstruowaá swój przekaz, rezygnując z szokujących
tytuáów na pierwszych stronach. Jednak w treĞci artykuáów relacje wydarzeĔ byáy równie
mocno dramatyczne jak w „Gazecie Wyborczej”, inna natomiast, bardziej rzeczowa, byáa
argumentacja szczególnie w kwestiach pomocy dla banków w USA.
Na uwagĊ zasáugują wystĊpujące w prasie codziennej zbitki sáowne. Analizując je
pod wzglĊdem znaczeniowym, moĪna by dojĞü do wniosku, Īe dominującą metaforą są
pieniądze jako woda. Bo „indeksy nurkują” czy nawet „toną”, z „gieády wyparowują miliardy”, rządy i banki centralne „wpompowują” pieniądze do banków, które z kolei „przykrĊcają kurek kredytowy”, co hamuje „páynnoĞü” na rynku miĊdzybankowym. WiĊkszoĞü
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z tych wyraĪeĔ tak mocno zakorzeniáa siĊ w jĊzyku, Īe jest powszechnie uĪywana zarówno
w zwykáych rozmowach, jak i w debatach na áamach prasy.
Drugą metaforą opisywanych zjawisk jest kryzys jako choroba Īywego organizmu.
Medyczne terminy są uĪywane w poáączeniu z ﬁnansowymi, z czego powstają wyraĪenia
takie jak „zawaá na gieádzie”, „zapaĞü na rynku”, „zastrzyk gotówki”, „wpompowanie
pieniĊdzy w ﬁnansowy krwioobieg”, „szok, panika na rynku” czy „gorączkowa wyprzedaĪ
akcji”. Kryzys jest wiĊc – uĪywając powyĪszej terminologii – zarazą dla Ğwiatowej gospodarki, którą uleczyü mają skoordynowane dziaáania paĔstw ze wszystkich kontynentów.
Porównując przekaz páynący z tygodników, zauwaĪyü trzeba, Īe charakter dyskursu
w „Polityce” i „Newsweeku” jest niezwykle zbliĪony. Oprócz kwestii Ğwiatopoglądowej,
gdzie wskazaü moĪna taką samą kolejnoĞü nurtów – z interwencjonistycznym jako dominującym, przez pragmatyzm, do neoliberalizmu – praktycznie tyle samo artykuáów z obu
tygodników znalazáo siĊ w poszczególnych kategoriach perspektywy czasowej i geograﬁcznej. Ponadto widoczne byáo równieĪ duĪe podobieĔstwo w tematyce artykuáów z badanego okresu, czego najlepszym dowodem mogą byü bliĨniaczo podobne teksty, w których
Warren Buffett stawiany jest jako wzór do naĞladowania wĞród inwestorów oraz publikacje
o zarobkach prezesów upadáych w USA banków, które ukazaáy siĊ zarówno w „Polityce”,
jak i „Newsweeku”.
Pozostaje wreszcie podjąü próbĊ odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu to prasa byáa
odpowiedzialna za wzbudzanie pesymistycznych nastrojów i podsycanie kryzysu. Zwolennicy tezy o narodzinach kryzysu dziĊki mediom postawią zapewne przypuszczenie,
Īe przeniesienie siĊ kryzysu z sektora ﬁnansowego na realną gospodarkĊ byáo realizacją
samospeániającego siĊ proroctwa – skoro w gazetach przeczytaü moĪna, Īe jest kryzys, to
trzeba ograniczaü wydatki, oszczĊdzaü, mniej konsumowaü i trzymaü gotówkĊ na czarną godzinĊ – tak wedáug zwolenników „medialnego konstrukcjonizmu kryzysu” mogą
mówiü obywatele, przedsiĊbiorcy, odbiorcy prasowego przekazu, przyczyniając siĊ do
spowolnienia gospodarczego w Polsce i recesji w innych krajach UE. Osoby twierdzące
natomiast, iĪ kryzys zostaá wywoáany przez rzeczywiste, mające swoją wymierną podstawĊ wydarzenia, bĊdą utrzymywaü, iĪ prasa speániáa jedynie rolĊ informacyjną i opiniotwórczą, dostarczając wiadomoĞci o faktach juĪ dokonanych. Oznacza to wiĊc, Īe
przyczyną pierwotną jest realne wydarzenie, a konsekwencją relacja prasowa czy szerzej
mówiąc – medialna.
Po zapoznaniu siĊ z materiaáem z okresu dwóch miesiĊcy i spojrzeniu na jego caáoĞciowy wymiar, uwaĪamy, Īe moĪna przytoczyü argumenty na poparcie zarówno jednej,
jak i drugiej tezy. My skáaniamy siĊ ku drugiemu stanowisku, traktującemu prasową kreacjĊ kryzysu jako jego nastĊpstwo. Mając jednak na uwadze rolĊ, którą speánia psychologia na przykáad w gieádowym obrocie akcjami spóáek, stanowiska mówiącego o kryzysie
jako wytworze medialnym nie uwaĪamy za zupeánie bezpodstawne. W dobie tak mocnych
i rozlegáych koneksji ekonomicznych, gospodarczych, informacyjnych i kulturowych rzeczą oczywistą jest, iĪ zaáamanie ﬁnansowe w najpotĊĪniejszej gospodarce Ğwiata musi mieü
swoje konsekwencje i w innych paĔstwach. W globalnej wiosce, wbrew temu co sugeruje
artykuá Miáosza WĊglewskiego w „Newsweeku”, nasza chata wcale nie jest z kraja, lecz
zaskakująco blisko centrum wydarzeĔ.
83

MARIA NAWOJCZYK, KRZYSZTOF GIBEK

BIBLIOGRAFIA
Baj, Leszek, Maciej Samcik i Rafaá ZasuĔ. 2008. Kryzys tuĪ za drzwiami, „Gazeta Wyborcza”, 17.10., s. 1.
Black, John. 2008. Sáownik ekonomii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Brémond, Janine, Jean-François Couet i Marie-Martine Salort. 2005. Kompendium wiedzy
o ekonomii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
ChudziĔski, Edward (red.). 2007. Sáownik wiedzy o mediach. Warszawa-Bielsko-Biaáa:
Wydawnictwo Szkolne PWN.
Duszak, Anna i Norman Fairclough (red.). 2008. Krytyczna analiza dyskursu. Kraków:
Universitas.
Economic Sociology – the European Electronic Newsletter, 2009, 10, 2, http://econsoc.
mpifg.de/archive/econ_soc_10–2.pdf
Ehrman, John. 2000. Neokonserwatyzm, PoznaĔ: Zysk i S-ka.
Gadomski, Witold. 2008. Politycy, nie gadajcie bzdur, „Gazeta Wyborcza”, 09.10, s. 2.
Horolets, Anna (red.). 2008. Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii, ToruĔ: Wydawnictwo Adam Marszaáek.
Jessop, Bob. 2008. Kulturowa ekonomia polityczna a analiza dyskursu, w: Anna Duszak
i Norman Fairclough (red.), Krytyczna analiza dyskursu, Kraków: Universitas, s. 121–
–148.
Lisowska-Magdziarz, Maágorzata. 2006. Analiza tekstu w dyskursie medialnym, Kraków:
Wydawnictwo Uniwersytetu JagielloĔskiego.
Oniszczuk, Zbigniew. 2008. Rywalizacja Agory ze Springerem – nowe oblicze konkurencji
na polskim rynku prasowym, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 3–4, s. 31–41.
Nowakowska, Agata. 2008. Kryzys prezydencki, „Gazeta Wyborcza”, 02.10, s. 2.
Phelps, Edmund. 2008. Rynek w cuglach. Rozm. przepr. Jacek ĩakowski. NiezbĊdnik Inteligenta, nr 16, s. 3–9 „Polityka”, nr 42 z dn. 18.10.
Piasecki, Marcin. 2008a. AmerykaĔski huragan, „Dziennik”, 16.09. s. 2.
Piasecki, Marcin. 2008b. Czy powinniĞmy siĊ baü o nasze pieniądze?, „Dziennik”, 27–
28.09. s. 2.
Polanyi, Karl. 1982. The economy as instituted process, w: Mark Granovetter i Richard
Swedberg (red.). The Sociology of Economic Life. Boulder: Westview, s. 29–51.
Prusek, Tomasz. i Samcik, Maciej. 2008. Kryzysowa zaraza, „Gazeta Wyborcza”, 01.10.,
s. 1.
SmoczyĔski, Wawrzyniec. 2008. Historia chciwoĞci, „Polityka”, nr 40/2008, 04.10., s. 40–45.
Stankiewicz, Wacáaw. 2006. Historia myĞli ekonomicznej. Warszawa: PWE.
Stasiak, Piotr. Idzie fala, „Polityka”, nr 39/2008, 27.09.2008, s. 14.
Szacki, Jerzy. 1994. Liberalizm po komunizmie. Warszawa: Znak, Fundacja Batorego.
TarczyĔski, Marcin., ĝwiat odetchnąá z ulgą¸ „Dziennik”, 14.10.2008, s. 1.
WĊglewski, Miáosz. 2008a. Finansowa apokalipsa, „Newsweek”, nr 39/2008, 28.09,
s. 25–28.
WĊglewski, Miáosz. 2008b. Záoty wymiĊka, „Newsweek”, nr 43/2008, 26.10. s. 25–28.
84

Kryzys ekonomiczny. Globalne i lokalne spojrzenie polskiej prasy
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 ofﬁcial 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 evolution 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 ﬁnally 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: ﬁnancial crises, discourse analysis of the press, paradigm of economic analysis, mental models,
crises metaphors

85

