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WYBRANE	  WNIOSKI	  Z	  BADANIA	  
	  

• Polska publicystyka prasowa fragmentarycznie poradziła sobie z wyzwaniem 

wyjaśniania i prognozowania rozwoju wydarzeń w związku z konfliktem 

krymskim. Autorzy analizowanych tekstów trafnie przewidywali kilka wątków 

wydarzeń: oderwanie Krymu od Ukrainy, wprowadzenie sankcji wobec Rosji 

i utrzymywanie się stanu napięcia politycznego między Rosją a państwami Zachodu 

w związku z przewlekle trwającym konfliktem.  

• W badanych tekstach prasowych wiodący pozostaje dyskurs o zwycięzcy Rosji, 

a nie o ofierze Ukrainie. Strona aktywną, skuteczną, działającą jest Rosja, natomiast 

Ukraina pozostaje bierna, uprzedmiotowiona, nieefektywna i wręcz po części sama 

sobie winna (jako kraj niezmodernizowany, który nie wykorzystał szansy 

Pomarańczowej Rewolucji). 

• Z analizowanych publikacji można wysnuć wniosek, że kluczowym wątkiem 

dyskusji, przedmiotem sporu i rozważań jest prestiż Rosji jako hegemona. 

Autorzy tekstów przyjmują, że działanie Federacji nie jest zaskakujące, ponieważ 

wynika z tradycyjnego charakteru tego państwa i jego interesów narodowych. 

• W opisie z polskiej perspektywy można zauważyć pewien paradoks: publicyści 

oceniają Władimira Putina jako polityka skutecznego, darzą go pewnym 

rodzajem atencji i podziwu, a krytycznie odnoszą się do przywódców Zachodu, od 

których wymagają jednocześnie poszanowania wartości demokratycznych i wygranej 

w starciu z autorytarną Rosją. 

• W tekstach publicystycznych marginalizowane jest znaczenie i rola Polski w 

konflikcie, także w mocno ograniczony sposób analizowane są możliwe 

konsekwencje wydarzeń dla naszego państwa.    

• Jedynie w co czwartym artykule (83 teksty, 25 proc. całej próby) publicyści trafnie 

przewidzieli rozwój sytuacji. „Dziennik Gazeta Prawna” jako jedyny tytuł 

jednoznacznie i trafnie przewidywał rozwój konfliktu na Ukrainie. 
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• Większość zawartych w artykułach scenariuszy wydarzeń dotyczyła Rosji – jej dalszej 

ekspansji, nakładanych na nią sankcji. Widać wyraźną tendencję do uznawania Rosji 

za głównego aktora wydarzeń krymskich. Spośród polityków, którzy odegrali dużą 

rolę w konflikcie o Krym, najczęściej przywołaną postacią był prezydent Rosji – 

Władimir Putin. 

• Jako główną definicję sytuacji, wynikającą z analizowanych tekstów, można wskazać 

opis „Rosja jest panem sytuacji” (co czwarty tekst przyjmował taką optykę). 

• Badanie jednoznacznie wykazało, że opisywanie i analizowanie wydarzeń krymskich 

w tekstach publicystycznych ma charakter homogeniczny – dotyczy niemal wyłącznie 

aspektu politycznego konfliktu. 76 proc. publikacji, które miały przypisaną kategorię 

„przedmiot i oś sporu”, dotyczyło aspektów politycznych. Tylko 15 proc. dotykało 

tematów związanych ze społeczeństwem. Niemal incydentalnie wskazywano jako 

przedmiot lub oś sporu perspektywę gospodarczą (6 proc.) i wojskową (3 proc.). 

• W 34 proc. przebadanych artykułów nie została użyta ani jedna metafora, co 

negatywnie świadczy o barwności języka użytego przez polskich publicystów. 

• Spośród nich najczęściej pojawiały się relacje przestrzenne/ruch oraz 

choroba/organizm, a stosunkowo często też gra, ciało, wojna oraz zwierzęta. Pierwsza, 

najpopularniejsza kategoria ukazuje konflikt Rosja – Zachód jako dynamiczną walkę 

o wpływy. Pojawiająca się w drugiej kolejności tematyka związana z ludzkim 

organizmem przedstawia Rosję jako zalążek choroby, którą jest konflikt krymski. 

• Pod względem częstości użycia metafor zdecydowanie wyróżnia się tygodnik 

„Polityka” – w badanych tekstach tego tytułu odnotowano średnio 10 metafor 

w każdym artykule.	  	    
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NOTA	  METODOLOGICZNA	  
dr	  Tomasz	  Gackowski,	  dr	  Karolina	  Brylska	  	  

Celem badania było określenie, na ile polski publicystyczny dyskurs prasowy jest 

eksplikacyjny – to znaczy na ile skutecznie wyjaśnia czytelnikom sytuację i na ile jest 

przewidujący (do jakiego stopnia publicyści potrafią trafnie prognozować rozwój wydarzeń).  

W agregowaniu tekstów korzystano z archiwum gazet eKiosk/eGazety. Przeszukaniu pod 

kątem założonych kryteriów (o których poniżej) podlegało pond 50. tytułów prasowych, w 

tym wszystkie istotne dzienniki i magazyny polskiego rynku prasowego (legitymujące się 

najwyższym nakładem oraz poziomem czytelnictwa). 

Badanie prowadzone było metodą analizy zawartości, narracji oraz analizą dyskursu. Do 

selekcji materiału badawczego zastosowano celowy dobór próby. Mianowicie: 

W pierwszym etapie wyznaczono cezury czasowe, w ramach których mieścił się operat 

danych. Zdecydowano, że najbardziej interesującym badaczy okresem był czas od 22 lutego 

2014 r. (dzień ucieczki Wiktora Janukowycza z Ukrainy) do 16 marca 2014 r. (dzień 

referendum na Krymie). Następnie do badania kwalifikowano teksty, w których pojawiła się 

fraza kluczowa „Krym” i które jednocześnie były tekstami publicystycznymi (nie 

faktograficznymi, informacyjnymi; wyróżniono pięć typów tekstów publicystycznych: 

felieton, analiza-rozprawka, komentarz, wywiad, reportaż). Biorąc zatem pod uwagę kolejno 

kryterium czasowe, kryterium tematyczne oraz kryterium gatunkowe do badania 

zakwalifikowano 317 artykułów.   

Następnie wyselekcjonowane materiały poddawane były kodowaniu, tj. wieloaspektowemu 

opisowi wedle kilkudziesięciu założonych kategorii badawczych (Klucz kodowy i jego 

kategorie badawcze zostały zoperacjonalizowany na podstawie badania pilotażowego). 

Kategorie te związane były kolejno z: 

• opisem podstawowych parametrów tekstu (data i miejsce publikacji tekstu, autor, dział, 

strona, typ tekstu, profesja i narodowość pierwszego nadawcy oraz – ewentualnie – 

profesja nadawcy drugiego i trzeciego); 

• ogólną tematyzacją tekstu (perspektywa, temat, wątek wiodący, wątek poboczny); 
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• opisem możliwych sankcji wobec Rosji (polityczne, ekonomiczne, wojskowe, 

niedookreślone) oraz sankcji ze strony Rosji (polityczne, ekonomiczne, wojskowe, 

niedookreślone);  

• odwołaniami do kontekstów historycznych (czy i jakie pojawiały się w tekście);  

• aktorami wymienionymi w artykule (wyliczenie, kwalifikacja w alternatywie czynni-

bierni, opis aktorów i weryfikacja, czy występuje któryś z założonych możliwych 

aktorów: społeczeństwo ukraińskie, rosyjskie, polskie, inne narody, grupy społeczne na 

Ukrainie, gremia międzynarodowe); 

• narracją zawartą w artykule (definicja sytuacji, przyczyny sytuacji, scenariusze rozwoju 

sytuacji, najbardziej prawdopodobny scenariusz, przedmiot i oś sporu); 

• językiem użytym do opisu sprawy (zwłaszcza forma śródtytułów, leadów, a także zawarte 

w tekście figury: porównania, metafory, określenia nacechowane). 

Zagregowane dane podlegały rekodowaniu i przekrojowemu zestawianiu – przede wszystkim 

wedle kluczowych, sklastrowanych kategorii. Pogłębiona analiza jakościowa tekstów 

pozwoliła  natomiast odnotować różnice narracyjne pomiędzy poszczególnymi segmentami i 

tytułami prasy.  
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MODUŁY	  TEMATYCZNE	  
	  

	   	  



 

	  

	  

10	  

SCENARIUSZE	  SYTUACJI	  
Marlena	  Sztyber,	  Agata	  Rożek	  

 

Wśród wszystkich zakodowanych artykułów publicystycznych przewidywany scenariusz 

sytuacji zawarty jest w 225 tekstach (70 proc. całości analizowanych artykułów). Wynika z 

tego, że większość artykułów publicystycznych zawiera w sobie przewidywania dotyczące 

wydarzeń na Ukrainie. Co ciekawe, w 65 proc. artykułów scenariuszy sytuacji jest więcej niż 

jeden. 

RYC.	  1:	  CZY	  ARTYKUŁ	  ZAWIERA	  "SCENARIUSZ	  SYTUACJI"? 
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RYC.	  2:	  CZEGO	  DOTYCZĄ	  SCENARIUSZE	  SYTUACJI?	  

Wprowadzenie sankcji 

Najwięcej scenariuszy odnosi się do wprowadzanych przez Zachód sankcji - stanowią one 20 

proc. ogółu. 

	  RYC.3:	  CZEGO	  DOTYCZĄ	  SANKCJE	  WYSTĘPUJĄCE	  W	  SCENARIUSZACH	  SYTUACJI?	  
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8%	  
7%	   W	  artykule	  pada	  tylko	  słowo	  

„sankcja”	  

W	  artykule	  szczegółowo	  
wymienione	  są	  sankcje	  

W	  artykule	  przewidywane	  są	  
skutki	  sankcji	  

W	  artykule	  przedstawione	  są	  
sankcje	  ze	  strony	  Rosji	  
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W 48 proc. pada jedynie słowo „sankcja” bez dalszego sprecyzowania. W tej grupie można 

wyodrębnić trzy rodzaje scenariuszy: 

• pierwszy z nich (7 scenariuszy) przewiduje wprowadzenie dotkliwych i skutecznych 

sankcji, które wpłyną na zmniejszenie agresji Rosji; 

• drugi typ (5 scenariuszy) przewiduje, że ograniczenia będą jedynie symboliczne i nie 

przyniosą zamierzonych efektów; 

• w trzecim typie artykułów (dwa teksty) autorzy uważają, że sankcje mogą być zbyt ostre, 

a reakcja Rosji na nałożone na nią ograniczenia może stać się problemem dla Zachodu.  

Według analizowanych artykułów wprowadzenie ograniczeń będzie odpowiedzią na 

agresywne działania Rosji. Wśród scenariuszy pojawiają się także takie, w których 

sprecyzowany jest jedynie obszar, w jaki skierowane zostaną restrykcje. Najczęściej są to 

ograniczenia gospodarcze, które mogą wywołać wojnę gospodarczą między Rosją a 

Zachodem. 

37 proc. scenariuszy dotyczących sankcji, szczegółowo opisuje, jakie będą ograniczenia w 

stosunku do Rosji. Wśród najczęstszych wymieniane są te uderzające w elitę W.Putina - 

ogłoszenie czarnej listy VIP-ów, zamrożenie kont najbogatszych Rosjan, ograniczenia 

wizowe. Rzadziej pojawiają się scenariusze dotyczące embarga na sprzedaż broni do Rosji, 

wykluczenia tego państwa z międzynarodowych organizacji finansowych czy sytuacji Rosji w 

G8. Dziennikarze przewidują, że bardzo dotkliwą sankcją dla Moskwy byłoby zredukowanie 

uzależnienia od rosyjskiej energii. 

Pojawiły się także spekulacje na temat tego, jakie skutki może mieć nałożenie na Rosję 

restrykcji. Ograniczenia mogłyby doprowadzić do gospodarczej katastrofy, a co za tym idzie 

kryzysu w Rosji. Pojawia się również, przeciwstawny scenariusz, który przewiduje że sankcje 

uderzą przede wszystkim w tych, którzy je wprowadzą. 

Ciekawe jest, że zaledwie trzy scenariusze dotyczą sankcji wprowadzonych ze strony Rosji. 

W odpowiedzi na restrykcje zachodu Moskwa mogłaby wprowadzić kontr sankcje, zażądać 

odwołania sankcji lub zarządzić konfiskowanie majątków i kont bankowych działających w 

Rosji firm należących do obywateli państw, które wprowadziłyby restrykcje wobec Moskwy. 
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Dalsza ekspansja Rosji 

Konflikt ukraińsko-rosyjski nie zatrzyma się na Krymie. Jest to drugi pod względem 

frekwencji poruszany temat w scenariuszach sytuacji. Stanowi on 15 proc. ogółu. 

	  RYC.4:	  EKSPANSJA	  ROSJI	  –	  CO	  BĘDZIE	  NASTĘPNE?	  

Dziennikarze zakładają, że Krym nie jest jedynym punktem zainteresowania Putina na 

Ukrainie i przewidują dalszą ekspansję Rosji. Najbardziej zagrożone są także, zgodnie ze 

scenariuszami, Charków, Donieck oraz Odessa. Mowa tu o tak zwanej „strefie 

niestabilności”. Pojawił się także scenariusz, w którym autor przewiduje, że Rosja może 

wchłonąć całą Ukrainę. Ukraina to dla Rosji jednak za mało. Publicyści przewidują, że W. 

Putin sięgnie także po inne kraje. W 21 proc. artykułów obszar dalszej ekspansji Moskwy nie 

został zdefiniowany. W 35 proc. kraje zagrożone atakiem zostały wymienione. Dziennikarze 

użyli określeń „kraje postsowieckie” oraz „kraje dawnego ZSRR”. W najczęściej 

wymienianych są kraje bałtyckie: Estonia, Litwa oraz Łotwa. Zagrożone ze strony Rosji 

według scenariuszy są także Białoruś i Mołdawia. Raz wymieniona została Gruzja. W 

scenariuszach przewidujących atak na inne kraje pojawia się także Polska(4 artykuły). 

Porozumienie między Rosją a Zachodem i Ukrainą 

Czy porozumienie między Rosją a Ukrainą i Zachodem jest możliwe? 14 proc. scenariuszy 

zakłada, że tak. Artykuły te przewidują brak konfliktu oraz koniec agresji Moskwy.  

21%	  

35%	  

44%	   Obszar	  ekspansji	  nie	  zdefiniowany	  

Kraje	  byłego	  ZSRR	  

Ukraina	  
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RYC.	  3:	  POKOJOWE	  SCENARIUSZE	  -‐	  DROGI	  DO	  POROZUMIENIA	  

Są różne drogi pokojowego rozwiązania sytuacji. 47 proc. z nich przewiduje, że Putin 

zatrzyma się na Krymie. Po zajęciu półwyspu, nie będzie już dalszej ekspansji- konflikt się 

nie rozwinie, a sytuacja krymska przycichnie bez żadnych wyraźnych skutków. Krym będzie 

jednak należał do Rosji. 20 proc. scenariuszy podkreśla, że na uspokojenie sytuacji będzie 

miał wpływ Zachód, który doprowadzi do porozumienia. Rosja gotowa będzie do rozmów z 

krajami Zachodu, które będą potrafiły ją powstrzymać od dalszej agresji. 16 proc. przewiduje 

wycofanie się Rosji z Krymu. Putin przegra walkę o półwysep lub samowolnie zrezygnuje z 

przyłączenia go do Rosji. W 10 proc. pojawiają się scenariusze, które mówią o porozumieniu 

między Rosją a Ukrainą. Państwa te wypracują kompromis i załagodzą napięte relacje. Nie 

ma jednak w nich mowy, czyj ostatecznie będzie Krym. Tak jakby autorzy abstrahowali od 

tego, iż porozumienie przy równoległym oddaniu Krymu przez Ukrainę jest niemal 

niemożliwie.  

Konflikt zbrojny   

Istotny w scenariuszach jest też konflikt zbrojny. Tych, które o tym mówią, jest niewiele 

mniej niż tych, które przewidują porozumienie. Stanowią one 12 proc. wszystkich 

scenariuszy. W tekstach publicystycznych przewidywano konflikt zbrojny. Zarówno ten 

obejmujący wyłącznie Ukrainę, jak i światowy. W tym drugim przypadku pojawiają się 

scenariusze, które przewidują nawet wojnę nuklearną. Pojawiają się także takie 

sformułowania jak „III wojna światowa”. Jej wybuch zależny jest od reakcji Zachodu na 

agresję Rosji. Jeśli reakcja będzie  zbyt łagodna, W. Putin nie będzie wahał się zajmować 

kolejne terytoria, co może doprowadzić do światowego konfliktu. Wina za konflikt będzie 

51%	  

21%	  

17%	  

11%	  
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Wpływ	  na	  uspokojenie	  sytuacji	  
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leżała więc po stronie Rosji, ale także biernego Zachodu. W przypadku scenariuszy, które 

mówią o konflikcie zbrojnym wyłącznie na terenie Ukrainy sytuacja jest podobna. Konflikt 

zapoczątkuje Moskwa, której wojska wkroczą na tereny tego kraju. 

Sytuacja wewnętrzna na Ukrainie 

Nie można pominąć sytuacji wewnętrznej na Ukrainie. Scenariusze, przedstawiające to 

zagadnienie stanowią 8,2  proc. wszystkich scenariuszy wskazanych w badanych artykułach, 

które pojawiły się na łamach prasy. Jako prymarny zwraca uwagę wniosek, że jeśli Ukraina 

nie przeprowadzi wewnętrznych reform, czeka ją bankructwo. Jeśli sytuacja na Majdanie się 

nie uspokoi, w zamieszkach zginie jeszcze większa liczba ludzi. W scenariuszach sytuacji 

istotna jest teza, według której nie tylko Krym nie jest bezpieczny wobec ekspansji Rosji. 

Niestabilna strefa ciągnie się od Odessy przez Chersoń i Doniec aż po Charków – ten obszar 

stanie się kolejnym celem rosyjskiej polityki imperialnej. Jeżeli Ukraina nadal nie będzie 

postępować zgodnie z wolą Rosji, czeka ją zbrojny konflikt na ogromną skalę. Według prasy, 

jedynym ratunkiem dla Ukrainy jest mobilizacja całego społeczeństwa, które w obliczu 

zagrożenia swoich granic i suwerenności skonsoliduje się. Jeśli Ukraina nie zmobilizuje się na 

tyle, by przetrwać konflikt, będzie musiała dostosować się do rosyjskich warunków. 

Reakcja Zachodu 

W całym konflikcie ogromną rolę odgrywa Zachód, który nie zawsze jest w stanie tę rolę 

udźwignąć. Scenariusze, które stanowią 6,6  proc. ogółu zakładają, że reakcje Zachodu to 

przede wszystkim słowa, nie czyny - plany blokady kont wpływowych Rosjan za granicą, 

bojkotu mistrzostw świata w Rosji w 2018 roku lub ich całkowite odwołanie. Jednak od 

determinacji Zachodu będzie zależeć, czy Ukrainie uda się obronić swoją integralność 

terytorialną. Przeważają scenariusze, które zakładają, że Zachód nastraszy jedynie Rosję, ale 

w rzeczywistości pozwoli na wszelkie aneksje. UE oraz NATO deklarują pomoc Ukrainie, 

uważając poczynania W. Putina za niedopuszczalne, jednak nie są gotowe na zaryzykowanie 

własnych interesów. Dzięki temu Rosja czuje się bezkarna, wiedząc, że może szantażować 

Ukrainę za pomocą dostaw energetycznych. Najczęściej scenariusze zakładają, że Zachód 

nałoży na Rosję niewielkie sankcje, przez co pokaże, że akceptuje nowy status quo po aneksji 

Krymu. Według prognoz publicystów, jeżeli Zachód nie pomoże w efektywny sposób 

Ukrainie, wszelkie gwarancje, których udzielił do tej pory stracą wiarygodność. 
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Referendum na Krymie 

Ważnym tematem jest również referendum na Krymie. Temat ten porusza 6,4 proc. 

scenariuszy. Autorzy tekstów publicystycznych przewidują, że Krym zostanie przyłączony do 

Rosji. Referendum będzie, więc tryumfem Putina. Pojawiają się jednak scenariusze, które 

przewidują, że to zwycięstwo ten nie będzie do końca uczciwe, bowiem wyniki referendum 

mogą zostać sfałszowane. Aby fałszerstwo stało się łatwiejsze, na Krym nie zostaną 

wpuszczeni obserwatorzy OBWE. Świat oraz Ukraina nie uznają jednak wyników 

referendum. W jaki sposób będą próbować podważyć wyniki? Tego dziennikarze już nie 

przewidują. 

Polska w konflikcie 

Konflikt na Ukrainie ma swoje odbicie także w Polsce. Scenariusze przewidujące miejsce i 

zachowanie Polski w tym konflikcie stanowią 6 proc. wszystkich materiałów. Według 

publicystów kryzys ukraiński zbliży Polaków do partii rządzącej (PO). Jednak jeśli rozważyć 

stosunek Polski do Ukrainy, jest on dość ambiwalentny. Przeważają przeciwstawne do siebie 

scenariusze. Wedle części z nich Polacy zaangażują się w pomoc Ukrainie ( poprzez 

wysyłanie pomocy materialnej). Z drugiej strony prognozy wskazują na odcięcie się Polski od 

konfliktu z prostej przyczyny - Polacy obawiają się zachwiania stabilizacji i wolności 

swojego kraju, o którą tak długo walczyli. Niedługo zaczną przełączać kanały w telewizji, na 

których pojawiają się informacje o trwającym konflikcie ukraińskim („zmęczenie 

problemem”). Po roku od publikacji wiadomo już, że w tym właśnie kierunku zmierzały 

reakcje Polaków na kolejne doniesienia. Dodatkowo, Polska może zostać przyszłą ofiarą w 

cyberwojnie prowadzonej przez Rosję (zwłaszcza że W. Putin uważa Polskę za jedną z 

głównych sił antyrosyjskich) - wojnie, na którą Polska nie jest przygotowana. Dlatego jako 

pierwsi powinni uznać nowy ukraiński rząd, dzięki czemu być może w ślad za nią podążą 

także USA i inne kraje Zachodu. Jeśli natomiast Ukraina się nie ostanie, to Polska nadal 

będzie pełniła funkcję przedmurza Zachodu. W następstwie ukraińskiego konfliktu, w którym 

Polska w pewnym stopniu zawsze będzie uczestniczyć, pojawi się m.in. osłabienie 

gospodarcze Polski. Zmniejszenie eksportu do osłabianej energetycznie Ukrainy, ale także do 

Rosji, na którą nakładane są kolejne sankcje oraz odwrotne embargo Rosji na polską żywność 

będą oddziaływać negatywnie na polską gospodarkę. 
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Rosyjski gaz 

Ciekawa jest również kwestia rosyjskiego gazu, która poruszana jest w 5  proc. scenariuszy. Z 

jednej strony pokazane jest uzależnienie Zachodu od rosyjskiej energii, co powoduje 

nakładanie na Rosję łagodniejszych sankcji. Z drugiej jednak pokazane jest to, że rosyjska 

gospodarka może ucierpieć przez konflikt ukraiński. Rosyjski gaz może nie być już 

sprowadzany przez kraje europejskie, a główną rolę dostawcy może zacząć pełnić Ameryka. 

Konflikt polityczny 

Konflikt może mieć jednak różne oblicza. Oprócz konfliktu wojskowego, działania Rosji 

mogą doprowadzić do konfliktu politycznego. Taką sytuację przewiduje 4  proc. scenariuszy. 

Rosja przez swoją agresję będzie izolowana politycznie przez Zachód. Dojdzie do wojny 

dyplomatycznej. Agresja Rosji postrzegana będzie jako pogwałcenie międzynarodowych 

ustaleń oraz jako zagrożenie dla pokoju na świecie. 
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NAJBARDZIEJ	  PRAWDOPODOBNY	  SCENARIUSZ	  
Paweł	  Dąbkowski	  

 

Spośród 317 artykułów znajdujących się w bazie, w 49 proc. autorzy tekstów jasno 

określili najbardziej prawdopodobny scenariusz przyszłych wydarzeń odbywających się 

na Krymie. 

RYC.	  4:	  CZY	  ARTYKUŁ	  ZAWIERA	  „NAJBARDZIEJ	  PRAWDOPODBNY	  SCENARIUSZ”,	  JEŻELI	  TAK	  TO	  NA	  JAKI	  TEMAT? 

W 23 proc. przypadków dziennikarze przewidywali eskalację konfliktu, w 9 proc. brak 

dalszego rozwoju sytuacji, a w 3 proc. referendum odbywające się na Półwyspie 

Krymskim. Tyle samo artykułów wskazywało, że wszystkie scenariusze są na równi 

możliwe. 11 proc. przewidywań nie są bezpośrednio związane z rozwinięciem konfliktu 

ukraińskiego, a dotyczą bardziej ogólnych wniosków. Np. tego, że „Putin nigdy nie 

przyzna się do przegranej”, „Poroszenko prawdopodobnie wygra wybory” lub 

„oligarchowie nie zbuntują się przeciwko Putinowi”. 

Tylko w 10 scenariuszach spośród wszystkich uwzględniona została Polska. Oznacza, to 

że krajowe gazety bardziej skupiały się na sytuacji państw bezpośrednio zamieszanych 

w konflikt, niż na rolę, którą odgrywa w nim Polska. Inaczej wygląda to w przypadku 

Rosji (96) i Ukrainy (95). Nazwy tych krajów przeważnie wymieniane są jednocześnie, 

gdy omawiane są przyszłe rozwiązania sytuacji krymskiej. We wszystkich artykułach 

państwa i instytucje zachodnie	   pojawiają się 38 razy, przeważnie jako organy 

sankcjonujące lub przypatrujące się działaniom i dystansujące się od nich. 
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RYC.	  5:	  AKTORZY	  NAJBARDZIEJ	  PRAWDOPODOBNYCH	  SCENARIUSZY	  

Polscy publicyści przeważnie zakładali negatywny rozwój sytuacji (52 proc. – co 

ciekawe, każdy reportaż był o zabarwieniu negatywnym). Zdarzały się jednak takie 

artykuły, w których dziennikarze jasno twierdzili, że ówczesne działania przyniosą 

pozytywne rozwiązanie (29 proc. rekordów). W 19 proc. przypadkach autorzy nie 

wyrazili jasnego osądu. 

RYC.	  6:	  STANOWISKO	  POLSKICH	  PUBLICYSTÓW	  WOBEC	  ROZWOJU	  SYTUACJI	  NA	  KRYMIE	  
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Ważnym aspektem niniejszego raportu jest wyróżnienie stanowiska polskich dziennikarzy  ze 

względu na tytuły gazet i czasopism, w których pracują. Zdecydowana większość publicystów 

była nastawiona negatywnie co do przyszłości Ukrainy. Oznacza to, że najbardziej 

prawdopodobne scenariusze podane w treści przewidują brak pokojowego rozwiązania 

sytuacji krymskiej. Najwięcej artykułów, które zawierały najbardziej trafny scenariusz zostało 

zamieszczonych na łamach „Rzeczpospolitej” (52) oraz „Gazety Wyborczej” (28). W tej 

pierwszej gazecie również dziennikarze wykazywali się najlepszym przeczuciem, iż dojdzie 

do konfliktu zbrojnego na Krymie (27 artykułów) lub zostaną wprowadzone sankcje lub 

zostanie przeprowadzone referendum (5 artykułów). „Gazeta Wyborcza” najczęściej zwracała 

uwagę na możliwość wprowadzenia sankcji wobec Rosji przez państwa i organizacje 

zachodnie. „Dziennik Gazeta Prawna” jako jedyna gazeta jednoznacznie  prognozowała 

rozwój konfliktu na Ukrainie. 

RYC.	  7:	  PRZEWIDYWANIE	  ROZWOJU	  SYTUACJI	  NA	  KRYMIE	  (WYBRANE	  TYTUŁY) 	  
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DEFINICJA	  SYTUACJI	  	  
Michał	  Mijalski,	  Radosław	  Prachnio	  

	  

Każdy z tekstów został zakodowany pod względem kategorii definicji sytuacji. Pod tą 

kategorią rozumiano zawarty w tekście opis analizowanego zjawiska - a więc wskazanie, 

czym to zjawisko jest, co oznacza, przekazuje, uwypukla, w jaki sposób identyfikuje 

określone problemy, procesy oraz bohaterów. 	  

Aby ustalić, jakie wnioski wynikają z zebranych danych, badacze postanowili wyszczególnić 

dziewięć podkategorii definicji sytuacji, które wymieniono poniżej. Każda podkategoria 

została skrótowo scharakteryzowana ze względu na treść i niesione znaczenia. 

RYC.	  8:	  DEFINICJA	  SYTUACJI	  -‐	  UDZIAŁ	  PROCENTOWY 

Rosja panem sytuacji 

• dominacja Rosji nad innymi podmiotami; 

• zachowanie Rosji ignorujące prawo międzynarodowe i inne postanowienia między 

państwami; 

• dążenie władz Rosji do utworzenia Noworosji; 

• prowokacje ze strony Rosji; 

• ogólnie pojęte przejmowanie przez Rosję kontroli nad obszarem Krymu. 
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Rosja nie jest panem sytuacji 

• porażka Rosji jak i samego Władimira Putina na jakiejkolwiek płaszczyźnie; 

• niepewność postępowania rosyjskich władz; 

• obawy Rosji w każdej kwestii dotyczącej sytuacji na Ukrainie. 

Manipulacja rosyjskim społeczeństwem 

• próby zmanipulowania rosyjskiego społeczeństwa przez rosyjskie władze; 

• deklaracje polityków wobec Rosjan; 

• wpajanie idei nacjonalistycznych przez media; 

• fałszowanie przekazów medialnych; 

• prowadzenie wojny propagandowej w Internecie. 

Polityczna gra Władimira Putina 

• prowadzenie polityki kłamstw osobiście przez Władimira Putina; 

• działania W. Putina mające na celu zmianę sytuacji geopolitycznej. 

Polska w obliczu konfliktu 

• stanowiska polskich polityków, dziennikarzy, obywateli dotyczące sytuacji na Ukrainie; 

• oskarżenia Władimira Putina pod adresem Polski; 

• czynne i bierne postawy Polski na arenie międzynarodowej w obliczu konfliktu. 

Zachód chce (próbuje) przeciwstawiać się Rosji 

• sugestie o konieczności zajęcia konkretnego stanowiska wobec konfliktu; 

• próby ujarzmienia Rosji sankcjami; 

• chęć zachowania status quo przez państwa zachodnie; 

• obawa przed pogorszeniem się stosunków z Rosją. 
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Nawiązania historyczne (analogie, porównania) 

• odwoływanie się do wydarzeń historycznych; 

• porównywanie dzisiejszych polityków do postaci historycznych na podstawie ich 

podobnego postępowania; 

• przywoływanie historycznych umów i traktatów. 

Wewnętrzna sytuacja na Ukrainie 

• opisywanie przemian w ukraińskiej polityce; 

• odwoływanie się do postaci upadłego Wiktora Janukowycza; 

• opisywanie nastrojów społecznych panujących na Ukrainie; 

• opisywanie sytuacji na Półwyspie Krymskim; 

• postawy oligarchów ukraińskich; 

• przewidywanie przyszłości Ukrainy na tle wydarzeń krymskich; 

• omawianie podziału Ukrainy na część proeuropejską i prorosyjską. 

Efekty konfliktu 

• skutki działań (sankcje, polityka zagraniczna, dodatkowe działania Rosji, wypowiedzi 

konkretnych polityków) podjętych w ramach wydarzeń na Krymie; 

• przewidywanie rozwoju sytuacji w skali globalnej. 

Niedookreślone 

• definicje sytuacji nie mieszczące się w podane subkategorie; 

Z tego podziału wynika, że najwięcej tekstów dotyczyło Rosji jako pana sytuacji oraz sytuacji 

wewnętrznej na Ukrainie (po 24 proc.). 12 proc. tekstów definiowało sytuację jako próbę 

przeciwstawienia się państw Zachodu postępowaniu Rosji. 9 proc. tekstów opisywało 

sytuację w Polsce. 8 proc. tekstów ujawniało, że Rosja manipuluje poglądami społeczeństw. 6 

proc. tekstów rozprawiało na temat konsekwencji konfliktu. Warto podkreślić, że zaledwie 4 

proc. tekstów określało Rosję jako stronę przegraną w konflikcie. Również 4 proc. tekstów 

dotyczyło politycznej gry Władimira Putina. 2 proc. tekstów definiowało sytuację w 

zestawieniu z kontekstami historycznymi. 7 proc. tekstów pozostało z niedookreśloną 

definicją sytuacji. 
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Analiza wybranych definicji sytuacji 

Wybrane - szczególnie interesujące - grupy definicji zostały poddane bardziej wnikliwej 

analizie. 

Rosja panem sytuacji 

Do tej grupy definicji sytuacji zaliczono najwięcej tekstów (aż 64). Warto zwrócić uwagę na 

to, jakie gazety publikowały teksty proponujące takie ujęcie. Okazuje się, że w zestawieniu 

procentowym „Rzeczpospolita” opublikowała najwięcej tekstów opisujących Rosję jako 

stronę rozdającą karty (blisko 30 proc.). „Gazeta Wyborcza” plasuje się na drugim miejscu 

(około 20 proc. tekstów). 8 proc. tej grupy stanowiły teksty tygodnika „W sieci”. Warto 

zwrócić uwagę na pozycję tabloidu „Fakt”, którego teksty stanowiły ponad 6 proc. całej 

grupy, co uplasowało gazetę na czwartym miejscu zestawienia. 

„Rosja	  panem	  sytuacji”	  –	  procentowy	  udział	  wybranych	  gazet	  

Rzeczpospolita	   30	  proc.	  

Gazeta	  Wyborcza	   20	  proc.	  

W	  sieci	  	   8	  proc.	  

Fakt	   6	  proc.	  

Gość	  niedzielny	   5	  proc.	  

Wprost	   5	  proc.	  

Dziennik	  Gazeta	  Prawna	   5	  proc.	  

Newsweek	   5	  proc.	  

Angora	  	   3	  proc.	  

 

Polska w obliczu konfliktu 

Kategorią wartą głębszej analizy jest bez wątpienia ta dotycząca Polski w obliczu konfliktu 

krymskiego. W tej kategorii znalazły się 23 teksty. Najwięcej tekstów traktujących o Polsce w 

kontekście Krymu zaprezentowała znów „Rzeczpospolita” (35 proc.). W poniższym 

zestawieniu brak innego, ogólnokrajowego tytułu jakim jest „Gazeta Wyborcza”. Gazeta 

opublikowała tylko jeden tekst, który znalazł się w dodatku „Duży Format”. 
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Polska	  w	  obliczu	  konfliktu	  –	  procentowy	  udział	  wybranych	  gazet	  

Rzeczpospolita	   35	  proc.	  

Fakt	   13	  proc.	  

Dziennik	  Gazeta	  Prawna	   13	  proc.	  

W	  sieci	   9	  proc.	  

Newsweek	   4	  proc.	  

	  

Sytuacja wewnętrzna na Ukrainie 

W puli 64 tekstów dotyczących ogólnej sytuacji na Ukrainie 42 proc. z nich opublikowała 

„Rzeczpospolita”. Niemal 19 proc. ukazało się w „Gazecie Wyborczej”. Ponad 12 proc. 

tekstów napisali dziennikarze „Dziennika Gazety Prawnej”. 

  

Jest to jednak kategoria, która zbyt ogólnie obejmuje wielopłaszczyznowość wewnętrznych 

zawirowań na Ukrainie. Jednocześnie była to kategoria zbyt istotna, aby została 

niewyszczególniona. Poziom ogólnego odnoszenia się tekstów prasowych do sytuacji 

wewnętrznej na Ukrainie pokazuje, w jakim stopniu polskie media są zaangażowane w 

przekaz z centrum konfliktu. Stąd wynikł podział tej kategorii na cztery podkategorie. Z 

analizy wynika, że polskie media zdecydowanie przedstawiały wewnętrzną sytuację na 

Ukrainie jako beznadziejną, zagrażającą stabilności państwa (53 proc.). Co piąty tekst opisuje 

mobilizację narodu ukraińskiego i próby utrzymania jedności kraju. 17 proc. tekstów 

zaznacza, że na terenie Ukrainy stacjonują rosyjskie wojska. Natomiast co dziesiąty tekst 

Sytuacja	  wewnętrzna	  na	  Ukrainie	  –	  procentowy	  udział	  wybranych	  gazet	  

Rzeczpospolita	   42	  proc.	  

Gazeta	  Wyborcza	   19	  proc.	  

Dziennik	  Gazeta	  Prawna	   13	  proc.	  

Tygodnik	  Powszechny	   5	  proc.	  

Wprost	   5	  proc.	  

Angora	   5	  proc.	  

Polityka	   4	  proc.	  

Do	  Rzeczy	   3	  proc.	  
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wspomina o postaci Wiktora Janukowycza, łącząc go z zaostrzeniem sytuacji na Ukrainie lub 

przywołując jego upadek jako prezydenta. 

	  

Sytuacja	  wewnętrzna	  na	  Ukrainie	  –	  podkategorie	  definicji	  sytuacji	  

Ukraina	  chyli	  się	  ku	  upadkowi	   53	  proc.	  

Mobilizacja	  Ukrainy	  w	  obliczu	  konfliktu	   20	  proc.	  

Działania	  rosyjskich	  wojsk	  na	  Ukrainie	   17	  proc.	  

Janukowycz	  jako	  upadły	  prezydent	   10	  proc.	  
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PRZEDMIOT	  I	  OŚ	  SPORU	  	  
Mateusz	  Patera,	  Katarzyna	  Piórecka	  

 

Wśród wszystkich 317 zakodowanych artykułów, 49 tekstów (16 proc. całej próby) nie miało 

określonego „przedmiotu i osi sporu”. Taką kategorię odnotowano w 249 artykułach (84 proc. 

wszystkich tekstów). 

RYC.	  9:	  CZY	  ARTYKUŁ	  MA	  OKREŚONY	  "PRZEDMIOT	  I	  OŚ	  SPORU"?	  

Konflikt o Krym najczęstszą osią sporu 

Pierwszoplanową osią sporu, która wyraźnie wybija się wśród zakodowanych artykułów 

wskazujących „przedmiot i oś sporu”, jest „konflikt o Krym”. Taki charakter ma 20 proc. 

spośród nich, czyli 62 opublikowane na łamach prasy teksty. 

Przedmiot	  i	  oś	  sporu	  –	  ile	  procent	  dotyczyło	  konfliktu	  o	  Krym?	  

Konflikt	  o	  Krym	   20	  proc.	  

Pozostałe	   80	  proc.	  

 

Można wyróżnić dwa rodzaje tego konfliktu. Pierwszy - konflikt o terytorium Krymu, drugi o 

to, kto będzie sprawował władzę na Krymie. Kwestia ta była poruszana w każdym rodzaju 

prasy (kwartalniki, miesięczniki, tygodniki, dzienniki), będącym przedmiotem analizy. 

84%	  

16%	  

Tak	  

Nie	  
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Rosja a Ukraina i Putina a Janukowycz – frekwencja głównych aktorów 

Ciekawym faktem jest częstsze wspominanie o Rosji niż o Ukrainie. Słowo „Rosja” znajduje 

się w 38 proc. opisów dotyczących przedmiotu i osi sporu, natomiast „Ukraina” w 34 proc. – 

może to wskazywać na większe zainteresowanie działaniami rosyjskimi, jednak różnica nie 

jest znaczna. 

RYC.	  10:	  ROSJA	  VS	  UKRAINA	  -‐	  FREKWENCJA	  WYSTĘPOWANIA	  SŁÓW	  

Autorzy tekstów tylko w 6 proc. artykułów brali pod uwagę zaangażowanie Polski 

w konflikcie na Krymie. Podobnie było w przypadku Unii Europejskiej. Widać wyraźne 

skupienie publicystów na bezpośrednich stronach konfliktu oraz pomijanie wątków 

związanych z globalnym zainteresowaniem. 

Większe zainteresowanie działaniami Rosji niż Ukrainy potwierdza frekwencja występowania 

nazwisk przywódców obu państw. Prezydent Rosji Władimir Putin jest prawie 4 razy 

częstszym aktorem (7 proc.), który wymieniany jest w kategorii „przedmiot i oś sporu”, niż 

Wiktor Janukowycz (2 proc.). Taka dysproporcja jednoznacznie wskazuje, kto gra główną 

rolę w konflikcie o Krym. 

38%	  

34%	  

0%	   5%	   10%	   15%	   20%	   25%	   30%	   35%	   40%	   45%	   50%	  

„Rosja”	  

„Ukraina”	  
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RYC.	  11:	  JANUKOWYCZ	  VS	  PUTIN	  -‐	  FREKWENCJA	  WYSTĘPOWANIA	  NAZWISK	  AKTORÓW	  

Większość „przedmiotów i osi sporu” wskazuje na niepewną przyszłość Krymu. Publicyści 

zastanawiają się, w której strefie wpływów będzie Ukraina oraz jakie będą dalsze działania 

Rosji. 

Analizowane artykuły publicystyczne tylko czterokrotnie jako oś sporu podawały wydarzenia 

z kijowskiego Majdanu. Sugeruje to, że autorzy nie zastanawiają się głębiej nad przyczynami 

konfliktu. Często wybiegają w przyszłość, nie próbując odnaleźć źródła bieżącej sytuacji lub 

wydaje im się, że nie miała ona żadnego wpływu na aktualne wydarzenia. 

Kategorie przedmiotów i osi sporu 

Na potrzeby analizy wszystkie „przedmioty i osie sporu” zostały przyporządkowane do jednej 

z czterech kategorii: armia, gospodarka, polityka i społeczeństwo. 

RYC.	  12:	  KATEGORIE	  OSI	  I	  PRZEDMIOTÓW	  SPORU	  

2%	  

7%	  
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Wiktor	  Janukowycz	  
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3%	  

6%	  
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15%	  
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W aż 76 proc. tekstów przedmiot sporu ma podłoże polityczne, a tylko w 15 proc. artykułów 

autorzy zajmują się sytuacją ludności w tym konflikcie. Ważniejsze są dla nichogólniejsze 

kategorie, takie jak państwo, natomiast nie zajmują się pojedynczymi osobami i ich 

życiowymi tragediami związanymi z toczącym się konfliktem. 6 proc. artykułów jako oś 

sporu wskazuje na kwestie związane z gospodarką, a tylko 3 proc.  - ze sprawami 

militarnymi.  

Polityka na pierwszym miejscu 

Publicyści na ogół zajmują się sprawą konfliktu krymskiego w szerszej skali, stosunkowo 

mało osi sporu opiera się na pojedynczych osobach. Stąd wniosek, że autorzy chętniej 

skłaniają się ku szerszemu, a przez to często mniej dramatycznemu obrazowi wydarzeń na 

Krymie, jednocześnie nie ukazując czytelnikom rzeczywistych rozmiarów wydarzeń tamtego 

czasu. 

Blisko 9 proc. artykułów zajmuje się tematyką aneksji. I po raz kolejny, wskazuje to na 

zainteresowanie autorów tekstów poczynaniami polityków na najwyższych szczeblach 

władzy. W czasie publikowania artykułów słowo „aneksja” stało się modne przez swoje 

dyplomatyczne znaczenie. Jego nieco enigmatyczny charakter rozmazuje rzeczywistą 

sytuację, w jakiej znalazła się Ukraina. Aneksja nie precyzuje odbiorcom w sposób 

jednoznaczny, czy Rosja zajęła Krym bezpodstawnie, czy miała do tego pewne prawa. 

Imperialistyczne zapędy Rosji są powtarzalnym przedmiotem i osią sporu w 3 proc. 

zakodowanych artykułów, co wydaje się być zdecydowaną wskazówką dla czytelników, że 

Krym jest kolejnym, a nie jedynym terytorium, którym zainteresowana jest Rosja pod 

rządami Władimira Putina. Samo słowo „imperializm” pokazuje także stosunek autorów do 

strony rosyjskiej - jako oprawcy w tym konflikcie. 

Różnorodność tematyczna 

Drugą stroną kategorii „przedmiot i oś sporu”, która jest godna uwagi, są ciekawe i 

nietuzinkowe podejścia do tematu konfliktu na Krymie.  

Na szczególną uwagę zasługuje kilka zagadnień. Między innymi te związane z:  

• turystyką i rekreacją na Półwyspie Krymskim,  

• problemem Tatarów Krymskich i wielokulturowością mieszkańców,  
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• ochroną ludności rosyjskojęzycznej przez Rosję,  

• biznesem i kościołem krymskim,  

• przedstawieniem wydarzeń na Krymie przez media,  

• integralnością Europy,  

• sprzedażą przez Francję okrętów wojennych dla Rosji.  

Zainteresowanie wzbudzają również przedmioty sporu odwołujące się do:  

• prorosyjskich komentarzy internetowych w zagranicznych mediach,  

• wydatków na polską armię,  

• polityki energetycznej państw Unii Europejskiej,  

• etyki dziennikarzy związanych z prorządowymi mediami w Rosji.  

Oprócz podejść regionalnych i subregionalnych, można dostrzec przedmioty i osie sporu 

o zasięgu globalnym, takie jak organizowanie przez Rosję mistrzostw świata w piłce nożnej 

w 2018 roku czy uległość prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Baracka Obamy 

wobec Rosji. 

Publicyści, tworząc artykuły, w których osią sporu jest uległość prezydenta Obamy, 

organizacja przez Rosję mistrzostw świata czy sprzedaż okrętów wojennych Rosji przez 

Francję, potwierdzają, że Rosja jest najważniejszym aktorem konfliktu, który w swoich 

rękach ma klucz do rozwiązania sporu z Ukrainą. Co więcej można przypuszczać, że - ich 

zdaniem - oddziaływanie Rosji ma zasięg szerszy niż tereny na zachód od wschodniej granicy 

Polski. Według autorów W. Putin wpływa również na świat zachodni i Unię Europejską. 

Każdy ruch prezydenta Federacji Rosyjskiej jest obserwowany i komentowany - istnieje 

obawa o jego kolejne działania. 

Prorosyjskie komentarze w mediach zarządzanych przez zachodnich właścicieli w sposób 

jednoznaczny potwierdzają, że rosyjska propaganda spełnia swoje zadanie i ma zasięg 

zdecydowanie dalszy niż państwa byłego bloku republik radzieckich 

Przedmiot sporu, jakim są Tatarzy Krymscy i branża turystyczna na półwyspie wskazują na 

zainteresowanie sprawami społecznymi i gospodarczymi. Jednak trzeba podkreślić, że jest ich 

niewiele. Mała liczba autorów tekstów podejmuje się analizy szerszego spektrum konfliktu. 

Ci, który poruszają ten problem, podkreślają fatalne skutki wydarzeń na Krymie.  
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KONTEKSTY	  HISTORYCZNE	   
Anita	  Mycak	  

 

Konteksty historyczne pojawiły się w 181 artykułach publicystycznych, czyli w prawie 60 

proc. tekstów.  

RYC.	  13:	  CZY	  ARTYKUŁ	  ZAWIERA	  "KONTEKST	  HISTORYCZNY"?	  

Konfrontacja zaszłości historycznych z obecną sytuacją na Krymie jest więc zjawiskiem 

powszechnym, któremu z pewnością warto się dokładniej przyjrzeć. Ze względu na bardzo 

duże znaczenie obecności historii w prasie, zarówno polityczne, jak i wyjaśniające, można 

byłoby oczekiwać, że będzie obecna częściej. Wnikliwa analiza historii może pozwolić na 

trafne przewidzenie przyszłości Krymu, co przecież udało się jedynie znikomej części 

publicystów. 

Należy również zauważyć stosunek artykułów zawierających odwołanie do historii do tych, 

którego takowego nie posiadały. Procentowo – największy udział kontekstów historycznych 

można było zaobserwować w felietonach – zawierało go ponad 82 proc., a najmniejszy zaś 

analizy publicystyczne – niecałe 53 proc. zawierało odniesienie do historii. Taka rozbieżność, 

niemalże 30 proc., wynika ze specyfiki rodzaju publicystyki, która zostaje poddana analizie. 

Jak się okazuje felieton, czyli krótki utwór o lekkiej formie utrzymany w osobistym tonie, jest 

dla polskiej publicystyki najwłaściwszy do przywoływania kontekstów historycznych.  

57%	  

43%	  
Tak	  

Nie	  
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RYC.	  14:	  UDZIAŁ	  PROCENTOWY	  KONTEKSTÓW	  HISTORYCZNYCH	  W	  POSZCZEGÓLNYCH	  RODZAJACH	  ARTYKUŁÓW	  

Wśród tytułów najczęściej poruszających temat Krymu w kontekście historycznym znalazły 

się: „Rzeczpospolita”, w której zidentyfikowano konteksty historyczne w aż 58 tekstach (na 

99 wszystkich) i „Gazeta Wyborcza” – 46 na 67. W obu dziennikach odsetek kontekstów był 

bliski średniej ogólnej (ok. 60 proc.).  

RYC.	  15:	  WYSTĘPOWANIE	  KONTEKSTÓW	  HISTORYCZNYCH	  W	  TEKSTACH	  W	  DZIENNIKACH	  

Tygodniki również nawiązywały w swych narracjach do określonych kontekstów 

historycznych. Wszystkie badane artykuły przygotowane przez „Politykę” odwoływały się 

69	  

33	  

31	  
26	  

23	  

53	  

7	  

26	  
14	  

21	  

0%	  

20%	  

40%	  

60%	  

80%	  

100%	  

komentarze	   felietony	   wywiady	   reportaże	   analizy	  

Artykuły	  niezawierające	  
kontekstów	  historycznych	  

Artykuły	  zawierające	  konteksty	  
historyczne	  

58	   46	   10	   6	   3	  2	  

0%	   10%	   20%	   30%	   40%	   50%	   60%	   70%	   80%	   90%	   100%	  

Rzeczpospolita	   Gazeta	  Wyborcza	  

Dziennik	  Gazeta	  Prawna	   Fakt	  

Dziennik	  Polska	  Metropolia	  Warszawska	   Puls	  Biznesu	  



 

	  

	  

34	  

do określonych zaszłości historycznych, ale także: w tygodniku „Wprost” – w 82 proc. 

tekstów wystąpiło takie odwołanie, „W Sieci” – 66 proc., „Tygodnik Powszechny” – 60 

proc.. Warto pamiętać, iż teksty w magazynach są dłuższe, bardziej analityczne, a czytelnik 

ma więcej czasu na skuteczne podjęcie tropu autora w zestawianiu teraźniejszości z historią. 

Ponadto, każdy z wymienionych tytułów ma rozbudowany dział polityki zagranicznej 

oraz naturalną skłonność do wieloaspektowego komentowania i analizowania wydarzeń. 	  

RYC.	  16:	  WYSTĘPOWANIE	  KONTEKSTÓW	  HISTORYCZNYCH	  W	  TEKSTACH	  W	  MAGAZYNACH	  

Spektrum merytoryczne kontekstów było bardzo zróżnicowane, zarówno pod względem 

okresu historycznego, jak i przywoływanych państw oraz bohaterów. Największą 

frekwencję wśród przywoływanych historycznych wydarzeń osiągnęły te, które dotyczyły 

Rosji (ew. Związku Radzieckiego / ZSRR) oraz państw postsowieckich w ubiegłym bądź 

obecnym wieku. Czasy reżimowej polityki ZSRR okazały się najczęściej występującym 

odwołaniem – kontekst ten wystąpił w 17 proc. tekstów. Autorzy 

artykułów wielokrotnie analizowali historię Rosji i jej działań politycznych, ekonomicznych 

czy militarnych, starając się tym samym przewidzieć, co stanie się z Krymem w najbliższej 

przyszłości. Analogii do działań Rosji wobec Ukrainy szukali także w posunięciach innych 

państw w różnych okresach historycznych. Najczęściej wspominanym wydarzeniem była 

wojna w Gruzji i oderwanie Osetii Południowej oraz Abchazji jako możliwy wzorzec 

scenariusza dla Krymu, zachodzącego przy bierności Zachodu i braku jakichkolwiek 

konsekwencji wobec Rosji. Takie ujęcie pojawiło się w prawie 10 proc. artykułów 

zawierających tego typu konteksty historyczne (ulegania imperialistycznej Rosji). Innymi, 

często powtarzającymi się kontekstami były: oddanie Krymu Ukrainie przez Chruszczowa, 
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rozpad ZSRR, pomarańczowa rewolucja i rozpad obozu pomarańczowych, ogłoszenie 

niepodległości Kosowa, rosyjska inwazja na Czeczenię, upadek muru berlińskiego 

czy Anschluss Austrii. 	  

Sporą grupę kontekstów historycznych stanowiły także okoliczności tzw. samostanowienia 

narodów oraz konfliktów, najczęściej – zbrojnych. Przywoływane były jako dowód na to, że 

Rosja wcale nie jest państwem stającym w obronie prawa narodów do samostanowienia, bądź 

jako pokazanie różnych skutków historycznych rozłamów. Procesem historycznym, wartym 

zaznaczenia jest także zimna wojna. Najczęściej występowała ona jako kontekst bierności 

Zachodu, w szczególności USA, a także jako przykład poważnego, choć niezbrojnego 

konfliktu. 

RYC.	  17:	  PROCENTOWY	  PODZIAŁ	  NAJCZĘŚCIEJ	  WSPOMINANYCH	  KONFLIKTÓW	  

Warto wymienić przywoływane konteksty z historii Polski, ponieważ było ich tylko nieco 

mniej niż tych opisujących czasy ZSRR – 16 proc.. Publicyści przywołali bardzo różne 

zdarzenia, najczęściej z ubiegłego wieku, m.in. agresję na Polskę w 1939 r., rzeź wołyńską, 

powstanie „Solidarności”, wejście Polski do NATO oraz UE. 

Jeżeli tekst publicystyczny wypominał bierność Zachodu, najczęściej wtedy występował 

kontekst historii USA, który pojawił się tylko o 3 punkty procentowe rzadziej niż przeszłość 

czynnie działającej Rosji. Zaskakujący jest fakt, że w artykułach opisujących losy Ukrainy 

częściej wspomina się zdarzenia związane z historią Rosji czy USA niż z historią samej 

Ukrainy. Można stwierdzić, że ten fakt do pewnego stopnia wskazuje, na kim skupiała się 

uwaga polskich dziennikarzy w pierwszych miesiącach konfliktu krymskiego. 
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RYC.	  18:	  PROCENTOWY	  PODZIAŁ	  HISTORII	  POSZCZEGÓLNYCH	  PAŃSTW,	  DO	  KTÓRYCH	  ODWOŁYWALI	  SIĘ	  PUBLICYŚCI	  

Analizując konteksty historyczne należy wyróżnić z nich jeszcze kilka innych grup. Do 

najczęściej przywoływanych postaci historycznych zaliczono: Nikitę Chruszczowa, Józefa 

Stalina, Józefa Piłsudskiego oraz Stefana Banderę. Historycznych wątków ekonomicznych 

pojawiało się zaskakująco mało. Warto wspomnieć o  przytaczaniu kontekstu handlowego 

partnerstwa Niemiec i Wielkiej Brytanii w przededniu I wojny światowej, którym 

argumentowano, że integracja handlowa wcale nie oddala zagrożenia wojną. Przywoływano 

także ekonomiczne powody rozpadu ZSRR (niskie ceny ropy i gazu), które miały służyć 

udowodnieniu tezy, że Rosja nie zakręci „kurka z gazem”. Najczęściej przywoływanym 

porozumieniem była umowa budapesztańska jako przypomnienie o fakcie, że mocarstwa 

miały gwarantować integralność terytorialną Ukrainy i jej granice. Poruszano także tematy 

związane z losem mniejszości narodowych na Ukrainie, najczęściej - Tatarów; przykładowo: 

prześladowania ludności tatarskiej przez Stalina, ludobójstwo za czasów carycy Katarzyny, 

czy wysiedlenia z Krymu i  zsyłki do Uzbekistanu. Wśród kontekstów historycznych zdarzały 

się też i takie jak krucjaty, chrzest Rusi, zamach na WTC, czy katastrofa smoleńska. Wydaje 

się, że były one uzasadnione sytuacyjnie: pojawiały się zapewne dla perswazyjnego 

wzmocnienia wydźwięku danego tekstu publicystycznego.   
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PORÓWNANIA	  HISTORYCZNE	  	  
Aleksandra	  Sołtysiak	  

 

Spośród 317 tekstów prasowych stanowiących materiał badawczy, porównania historyczne 

zawierało 103 tekstów. Wspomniana liczba stanowi 32  proc. wszystkich przeanalizowanych 

tekstów. Należy przy tym wspomnieć, że liczba samych zestawień historycznych jest 

większa, gdyż niektóre z tekstów zawierały więcej niż jedno porównanie. 

RYC.	  19:	  CZY	  ARTYKUŁ	  ZAWIERA	  "PORÓWNANIE	  HISTORYCZNE"?	  

W niniejszym badaniu przyjęto kryterium, że porównaniem historycznym jest: „przywołanie 

wydarzeń z przeszłości i zestawienie ich z wydarzeniami obecnymi po to, by pokazać jakieś 

podobieństwa (biegu zdarzeń, zachowania poszczególnych aktorów, działania określonych 

mechanizmów etc.)”. 

Wśród badanych tytułów prasowych najwięcej porównań padło w dziennikach: 

"Rzeczpospolitej" (29) oraz "Gazecie Wyborczej" (25). Znacznie mniej - ale najwięcej 

spośród wszystkich tygodników - porównań padło w tytułach: "W sieci" oraz "Newsweek".  

Liczba	  artykułów	  w	  tytułach	  prasowych,	  w	  których	  wystąpiły	  porównania	  historyczne	  

Rzeczpospolita	   29	  

Gazeta	  Wyborcza	  	   25	  

Dziennik	  Gazeta	  Prawna	   8	  
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W	  sieci	   7	  

Newsweek	   6	  

Gość	  Niedzielny	   5	  

Do	  Rzeczy	   3	  

Fakt	   3	  

Polska	  Metropolia	  Warszawska	   3	  

Wprost	   3	  

Idziemy	   2	  

Polityka	   2	  

Przegląd	   2	  

Angora	   1	  

Bloomberg	   1	  

Dziennik	  Polska	  Metropolitarna	   1	  

Puls	  Biznesu	   1	  

Tygodnik	  Powszechny	   1	  

 

Jeżeli chodzi o typ analizowanych tekstów, najwięcej porównań padło w komentarzach – co 

potwierdza tezę, że jest to najbardziej subiektywna spośród pozostałych, wykorzystanych w 

badaniu form dziennikarskich. Zaraz po komentarzu, w rankingu liczby wykorzystanych 

porównań uplasowały się: felieton (14), wywiad (22), analiza/rozprawka (17) i reportaż (10).  
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RYC.	  20:	  PORÓWNANIA	  HISTORYCZNE	  W	  POSZCZEGÓLNYCH	  RODZAJACH	  ARTYKUŁÓW	  

W poniższym zestawieniu omówiono wykorzystane porównania, usystematyzowane w 

podgrupy.  

Konflikt o Krym na tle historii 

Z przeprowadzonego badania wynika, że dziennikarze w swoich tekstach  najchętniej sięgali 

do porównań historycznych, doszukując się podobieństw bądź rozbieżności między 

konfliktem o Krym a minionymi konfliktami międzynarodowymi. Porównywano aneksję 

Krymu do historycznych przypadków separacji części terytoriów państw w wyniku ingerencji 

państw zewnętrznych. Zazwyczaj jednak odwoływano się do szerszego kontekstu 

zestawianego konfliktu. 

Konflikt o Krym został porównany do innych  historycznych konfliktów w 68 tekstach 

dziennikarskich, co stanowi  66 proc. wszystkich tekstów, w których zawarto porównania. 

Najczęściej przywoływanym konfliktem z przeszłości była konfrontacja między siłami 

zbrojnymi Gruzji a siłami separatystycznej Osetii Południowej, Abchazji oraz Rosji – wojna 

w Osetii Południowej z 2008 roku. Największa liczba porównania konfliktu rosyjsko-
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gruzińskiego świadczy o tym, jak duże miał on znaczenie w interpretacji zachowań Rosji 

wobec Ukrainy. 

Kolejno po wojnie w Osetii Południowej, w obliczu konfliktu o Krym i konfliktu rosyjsko – 

ukraińskiego, często przywoływano moment wkroczenia wojsk Układu Warszawskiego do 

Czechosłowacji. Celem wspomnianej operacji było powstrzymanie sąsiada Polski przed 

liberalnymi przemianami - podobny cel przyświecał ingerencji Rosji w politykę Ukrainy w 

2014 roku.  

Konflikt o Krym i związana z nim sytuacja międzynarodowa,  zostały porównane także do 

konfliktu o Kosowo, wojny w Czeczenii, wkroczenia do Iraku i Afganistanu wojsk USA. 

Natomiast sytuacja na Krymie była porównywana do problemu Naddniestrza (region 

autonomiczny republiki Mołdawii), ale też anszlusu Austrii z 1938 roku – kiedy to w wyniku 

referendum Austrię przyłączono do Rzeszy Niemieckiej. Sporadycznie pojawiało się też 

porównanie sytuacji międzynarodowej, która nastąpiła w wyniku konfliktu o Krym do zimnej 

wojny. 

RYC.	  21:	  PORÓWNANIA	  HISTORYCZNE	  DOWYDARZEŃ	  NA	  KRYMIE	  W	  BADANYM	  MATERIALE	  	  

Porównania Ukraina a Rosja 

Spośród odnotowanych porównań, dotyczących sytuacji i polityki współczesnych państw, 18 

proc. porównań dotyczyło Rosji. Niewiele mniej, bo 13  proc., dotyczyło Ukrainy. 

Polityka obecnej Rosji w obliczu konfliktu krymskiego  najczęściej porównywana była do 

polityki ZSRR. Porównania, jakie padły w tym kontekście, stanowiło 13 proc. wszystkich 
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porównań;  dotyczyły one między innymi: imperialnych ambicji ZSRR, obecnego stylu życia 

społeczeństwa Rosji, w tym ograniczonej wolności słowa i propagandy. W obliczu konfliktu 

o Krym Rosję porównywano także do ZSRR, które wraz z wojskami Układu Warszawskiego 

wkroczyło w 1968 roku. do Czechosłowacji. Z polityką czasów ZSRR zestawiono także 

współczesną sytuację Tatarów krymskich w 2014 r., porównując ją dwukrotnie do akcji ich 

wysiedlenia w 1944 roku. 

Poza tym interwencja Rosja została porównana do działania Stanów Zjednoczonych w 

kontekście ich ataku na Irak czy Afganistan. 

Ukrainę - analogicznie do najczęstszej liczby porównań dotyczących konfliktu krymskiego  - 

najczęściej porównywano z Gruzją. Inne zestawienia dotyczące Ukrainy odwoływały się do 

Polski, Czechosłowacji w roku 1968, Mołdawii (w kontekście Naddniestrza), Estonii (w 

kontekście liczby rosyjskich mieszkańców) czy krajów arabskich (w odwołaniu do tzw. 

„arabskiej wiosny”). 

Do	  czego	  i	  w	  jakiej	  liczbie	  porównywano	  Ukrainę	  i	  Rosję	  

Ukraina	  -‐	  Gruzja	  	   6	  

Ukraina	  -‐	  Mołdawia(Nadniestrze)	   1	  

Ukraina	  -‐	  Estonia	   1	  

Ukranina	  -‐	  Czechosłowacja	  1968	   2	  

Ukraina	  -‐	  Polska	   2	  

Ukraina	  -‐	  Kraje	  Arabskiej	  Wiosny	   1	  

Rosja	  -‐	  ZSRR	   14	  

Rosja	  -‐	  USA	   5	  

 

Postacie historyczne 

Spośród osób, polityków, którzy odegrali dużą rolę w konflikcie o Krym, najczęściej 

przywoływany w kontekście do innych, historycznych postaci był prezydent Rosji – Władimir 

Putin. Był on porównywany przede wszystkim z poprzednikami - politykami rządzącymi w 

przeszłości Rosją i Związkiem Radzieckim. Porównywanie osób pełniących funkcje 

państwowe do ich poprzedników jest w zasadzie normą. Na uwagę zasługuje jednak fakt, że 
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Putin został w większości przypadków porównany do surowych dyktatorów i polityków, 

którzy bardzo źle zapisali się na kartach historii, to jest do Józefa Stalina oraz Adolfa Hitlera. 

Obecny prezydent Federacji Rosyjskiej został porównany także do Michaiła Gorbaczowa, 

Nikity Chruszczowa czy Borysa Jelcyna. 

RYC.	  22:	  DO	  JAKICH	  POSTACI	  BYŁ	  PORÓWNYWANY	  WŁADIMIR	  PUTIN	  

W kontekście porównań historycznych, nazwiska innych polityków, którzy odegrali rolę w 

konflikcie padły zaledwie kilka razy: 2 razy Wiktor Janukowycz, zaledwie raz Barack Obama 

i raz Angela Merkel.	  

Tak duża frekwencja porównań i powiązań historycznych współczesnej Rosji z ZSRR może 

świadczyć o tym, że w retoryce dziennikarskiej mimo wszystko przeważa opinia, iż 

współczesna Rosja jest krajem imperialistycznym, niedemokratycznym, a Władimir Putin jest 

niebezpiecznym, totalitarnym przywódcą.  

Porównania do Polski 

W analizowanych materiałach pojawiło się 9 porównań związanych z historią Polski. Bardzo 

charakterystyczne porównanie zostało wykorzystane w tekście tygodnika „Idziemy”, w 

którym autor porównał Władimira Putina do carycy Katarzyny II, a Wiktora Janukowycza do 

polskiego Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, który - podobnie jak Janukowycz - 

wykazał się uległością wobec rosyjskiej głowy państwa.  

Embarga narzucane na Polskę przez Rosję w kontekście sytuacji na Ukrainie zostały 

porównane do tych narzucanych na Polskę w 2005 roku podczas pomarańczowej rewolucji. 
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Sytuacja na Majdanie kilka razy została  porównana do ruchu „Solidarności” i przewrotu w 

1989 roku, a także Konstytucji 3 Maja. 	  

METAFORY	  	  
Aleksandra	  Beczek,	  Maria	  Rajchert	  

 

W 317 badanych artykułach publicystycznych odnotowano 561 metafor, co oznacza, że na 

jeden artykuł przypadają średnio niemal dwie metafory. Z drugiej strony w 34 proc. badanych 

tekstów publicystycznych nie została użyta ani jedna metafora – świadczy to negatywnie o 

barwności języka polskich publicystów, których teksty – jak można zakładać z 

charakterystyki gatunków publicystycznych – winny cechować się nieco większą 

figuratywnością. 

RYC.	  23:	  CZY	  ARTYKUŁ	  ZAWIERA	  "METAFORĘ"? 	  

Wyniki badania przedstawiono tu w dwóch ujęciach. Po pierwsze, opisano kategorie 

tematyczne metafor, czyli:: choroba/organizm, ciało, erotyka, gra, pogoda/żywioły, relacje 

osobowe, relacje przestrzenne/ruch, sacrum/mitologia, sport, teatr, wojna, zwierzęta; 

Następnie wskazano aktorów, którzy podlegali metaforyzacji (a więc byli przedmiotem 

metafor), czyli: Rosja, Ukraina, Zachód, Polska, Unia Europejska, Europa, Krym, USA, 

Francja, Władimir Putin, Wiktor Janukowycz, Donald Tusk, Barack Obama, Angela 

Merkel. 
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Za pomocą tych kategorii zostały przeprowadzone analizy porównawcze przedstawiające 

charakterystykę użytych kategorii tematycznych pod względem jakościowym, jak i 

ilościowym, oraz poziom zmetaforyzowania poszczególnych aktorów i ich specyfiki pod 

względem najczęściej wykorzystanych kategorii tematycznych. Dodatkowo została 

przeprowadzona analiza poszczególnych gazet pod względem zarówno charakterystyki 

aktorów, jak i użytych kategorii tematycznych. 

Kategorie tematyczne metafor 

RYC.	  24:	  ZESTAWIENIE	  LICZBOWE	  WYBRANYCH	  KATEGORII	  TEMATYCZNYCH	  METAFOR	  

Do najbardziej popularnych kategorii tematycznych metafor pojawiających się na łamach 

polskiej prasy w artykułach dotyczących konfliktu krymskiego należą „relacje 

przestrzenne/ruch” oraz „choroba/organizm”. Najczęstszym elementem tej drugiej kategorii 

jest krew. Pierwsza odzwierciedla postrzeganie konfliktu Rosja-Zachód jako dynamicznej 

walki o wpływy w Europie oraz upatrywanie w posunięciach Rosji niezdrowych ambicji i 

wypaczonych roszczeń. Natomiast metafory związane z organizmem i chorobą dotyczą 

głównie Rosji i Ukrainy, ukazując pierwszego gracza jako przyczynę „choroby”, którą jest 

konflikt, a Ukrainę za uzależnioną od Rosji niczym elementy ciała od organizmu.  
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Kolejną z najczęściej pojawiających się kategorii jest „gra”, w większości przypadków 

odnosząca się do działań W. Putina i Rosji. Tu prezydent Federacji Rosyjskiej jawi się jako 

przebiegły gracz, dysponujący asami w rękawie i dokonujący nieczystych posunięć. 

Parokrotnie gra odnosi się do taktyki działania państwa komunistycznego, wskazując na 

podobieństwo dzisiejszej Rosji do ZSRR. Gra może uosabiać też pewien infantylizm 

światowych przywódców (w szczególności W. Putina), a nawet tłumaczyć podwójną 

moralność polityków.  

Wśród metafor obecne są także te związane ze zjawiskami atmosferycznymi i żywiołami, 

głównie ogniem i wodą. Niemal zawsze do potęgi żywiołów porównywany jest W. Putin, 

jego siła i umiejętność zastraszenia przeciwnika. Świadczy to o występującym na łamach 

polskiej prasy wyobrażeniu prezydenta Rosji jako człowieka nieobliczalnego, o 

nieograniczonej wręcz potędze. Porównanie do żywiołów zdradza strach, ale, być może, 

usprawiedliwia też bierność Zachodu wobec poczynań Rosji. 

Aktorzy 

RYC.	  25:	  ZESTAWIENIE	  LICZBOWE	  GŁÓWNYCH	  AKTORÓW	  PODLEGAJĄCYCH	  METAFORYZACJI	  	  

Na zamieszczonym powyżej wykresie można zauważyć, że wśród państw bądź zespołów 

państw Rosja została zmetaforyzowana najwięcej razy (119), będąc jednocześnie aktorem 
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najczęściej określanym poprzez metaforę. Względem wszystkich badanych określeń, Rosji 

poświęcono 21 proc. ogółu metafor. Na następnych pozycjach plasują się Ukraina (38), 

Zachód (36), Polska (21) oraz Krym (10). Wśród osób najczęściej określanym metaforą był 

Władimir Putin (62 – 11 proc. ogółu metafor), będąc jednocześnie drugim najczęściej 

metaforyzowanym aktorem w badaniu. Po nim najczęściej metaforyzowany był Wiktor 

Janukowycz (15) oraz Barack Obama (4). 

Należy także wskazać, że pierwsze pierwsza i druga pozycja w poziomie zmetaforyzowania 

głównych aktorów zajmuje Rosja oraz Władimir Putin. Świadczy to o tym, że te podmioty są 

przez polskich publicystów traktowanei jako znaczący i wpływowi uczestnicy konfliktu 

wywołujący silne emocje i liczne skojarzenia. Zastanawiająca jest również niska 

metaforyzacja Polski wśród badanych określeń. Wynika ona po części z faktu (biorąc pod 

uwagę zbadane konteksty), że polscy dziennikarze nie wierzą w silną pozycję kraju w 

konflikcie ukraińskim. 

Rosja 

Rosja w badanych określeniach metaforyzowana jest głównie poprzez kategorię tematyczną 

„gra” (15 ze 119 metafor) oraz „choroba/organizm” (14 ze 119 metafor) – przedstawiana jest 

najczęściej jako chory element całości, powodujący śmierć innych uczestników, dla którego 

konflikt ten jest pewnego rodzaju grą lub rozgrywką, z której chce wyjść zwycięsko. 

Skojarzenia te świadczą o tym, że polscy publicyści mają negatywny stosunek wobec 

rosyjskiego wpływu na konflikt ukraiński oraz uważają, że Rosja nie traktuje poważnie 

zarówno zagrożenia, jak i powagi sytuacji politycznej, w której się znalazła. Oprócz tego jest 

również określana poprzez kategorię tematyczną „zwierzęta” (11 ze 119 metafor) – 

porównywana najczęściej do niedźwiedzia oraz przedstawiana jako agresywne i drapieżne 

zwierzę, które trudno kontrolować. 

Ukraina 

Ukraina metaforyzowana jest najczęściej poprzez kategorię tematyczną „choroba/organizm” 

(6 z 37 metafor) podobnie jak Rosja, jednakże w odmiennym kontekście – przedstawiana jest 

często w kategorii wykrwawiania się, tracenia sił i powolnego obumierania. Określana jest 

również poprzez „relacje przestrzenne/ruch” (6 z 37 metafor), głównie w odniesieniu do 
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relacji wobec innych uczestników konfliktu ukraińskiego, co sprawia, że Ukraina staje się 

aktorem dynamicznym oraz otwartym na kontakty z innymi państwami. 

Władimir Putin 

Najczęstszą kategorią tematyczną opisującą Władimira Putina jest kategoria „gra” (11 z 62 

metafor), nawiązująca głównie do gry w szachy lub hazardowej gry w karty. Prezydent Rosji 

jest przedstawiany jako inteligentny, bystry i przygotowany strategicznie uczestnik konfliktu, 

ale z drugiej strony nietraktujący w sposób poważny zagrożeń  wynikających z zaistniałej 

sytuacji politycznej. Władimir Putin jest względnie często opisywany również kategorią 

„ciało” (7 z 62 metafor), co sprawia, że kojarzy się go z cielesnością i fizycznością – to z 

koleikoreluje z jego wizerunkiem konstruowanym w całości badanych tekstów. Wizerunek 

ten charakteryzuje się siłą, agresywnością i pewnością siebie. 

„Gazeta Wyborcza” a „Rzeczpospolita” 

Biorąc pod uwagę liczbę użytych metafor, dominują autorzy „Rzeczpospolitej”. W 108 

artykułach związanych z tematyką Krymu występuje 188 metafor, co oznacza, że stosunek 

metafor do liczby artykułów wynosi około 1,7. Zaś w 64 artykułach „Gazety Wyborczej” 

znajdują się 85 metafory – stosunek ich liczby do ilości artykułów wynosi zatem 1,3. Oba 

wyniki – „Rzeczpospolitej” i „Gazety Wyborczej” – znajdują się poniżej średniej dla 

wszystkich badanych artykułów (1,8 metafory przypada na jeden artykuł). 
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RYC.	   26:	   ZESTAWIENIE	   PROCENTOWE	   AKTORÓW	   OKREŚLANYCH	   PRZEZ	   METAFORĘ	   W	   „RZECZPOSPOLITEJ”	   I	   „GAZECIE	   WYBORCZEJ”	  

(POMINIĘTO	  INNYCH	  AKTORÓW,	  KTÓRYCH	  OBECNOŚĆ	  OKAZAŁA	  SIĘ	  BYĆ	  ZNIKOMA) 

Metafory „Gazety Wyborczej” najczęściej dotyczą Rosji (17 metafor), na drugim miejscu 

Władimira Putina (11), a na trzecim Zachodu (8). Taką samą tendencję można zauważyć w 

„Rzeczpospolitej” (35 razy Rosja, 23 razy W. Putin i 17 Zachód), choć tu na  trzecim miejscu, 

ex aequo z Zachodem, pojawia się Ukraina (17 razy). Częściej też pojawiają się metafory 

związane z Polską. Zatem publicyści „Rzeczpospolitej” więcej uwagi poświęcają roli Ukrainy 

i Polski w konflikcie krymskim niż dziennikarze „Gazety Wyborczej”.  
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RYC.	  27:	  ZESTAWIENIE	  PROCENTOWE	  UŻYTYCH	  KATEGORII	  TEMATYCZNYCH	  METAFOR	  W	  „RZECZPOSPOLITEJ”	  I	  „GAZECIE	  WYBORCZEJ”	  

(POMINIĘTO	  KATEGORIĘ	  „SPORT”,	  KTÓREJ	  OBECNOŚĆ	  OKAZAŁA	  SIĘ	  BYĆ	  ZNIKOMA)	  

Zdecydowanie dominującą tematyką metafor  zarówno w „Gazecie Wyborczej”, jak i 

„Rzeczpospolitej”, są „relacje przestrzenne/ruch”. Ponadto w „Gazecie Wyborczej” 

stosunkowo często pojawiają się odniesienia do wojny czy ludzkiej fizjonomii. W 

„Rzeczpospolitej”, obok kategorii „relacje przestrzenne/ruch”, pojawiają się metafory 

zwierzęce, związane z fizjologią czy zaburzeniami zdrowia oraz kategorią gry. Jednak w 

„Rzeczpospolitej” jest znacznie więcej metafor związanych z chorobą czy organizmem niż w 

„Gazecie Wyborczej”. Dodatkowo w obu gazetach około 8 proc. metafor należy do kategorii 

„gry”. Popularność tych dwu kategorii - „relacje przestrzennych/ruch” oraz „gra” - zdradza 

specyfikę narracji polskich dzienników ukazującej konflikt Rosja-Zachód jako dynamiczną 

grę, pełną podstępów i ryzykownych posunięć, dokonywanych przez aktorów z nadzieją na 

osiągnięcie osobistych korzyści. 

Odmienne jest również przedstawienie w obu dziennikach kluczowego aktora - Rosji. Według 

dziennikarzy „Gazety Wyborczej”, Rosja jest szalona i zachłanna, ale to tylko pozorny 

zwycięzca. Natomiast Rosja „Rzeczpospolitej” to wielki gracz, potężne imperium i 

mocarstwo. Poza tym, na łamach „Rzeczpospolitej” pojawia się wiele emocjonalnych 

personifikacji Rosji, przedstawiających ją jako pełną uczuć. Pozorna słabość Rosji wyraża tu 

jej utajony gniew, co prawdopodobnie dziennikarzy „Rzeczpospolitej” niepokoi. „Gazeta 
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Wyborcza” patrzy na siły Rosji bardziej racjonalnie, dostrzegając wiele słabych stron 

pozornego mocarstwa. 

„Polityka” a „Newsweek” a „W Sieci” 

Spośród tych trzech tygodników opinii najrzadziej tematykę Krymu podejmowała „Polityka”, 

najczęściej zaś „W Sieci”. Mimo to, metafor w „Polityce” jest bardzo wiele, bo na wszystkie 

artykuły przypada ich aż 50, średnio 10 na 1 artykuł. Dość bogate w metafory są też artykuły 

„W Sieci” (2,6 metafory na artykuł). Najuboższy zaś pod tym względem okazuje się 

Newsweek (1,8 metafory na artykuł).  

RYC.	   28:	   ZESTAWIENIE	   PROCENTOWE	   I	   LICZBOWE	   UZYTYCH	   KATEGORII	   TEMATYCZNYCH	   W	   „NEWSWEEK”,	   „POLITYKA”	   I	   „W	   SIECI”	  

(POMINIĘTO	  KATEGORIE	  TEMATYCZNE,	  KTÓRYCH	  OBECNOŚĆ	  OKAZAŁA	  SIĘ	  ZNIKOMA)	  

Na powyższym wykresie przedstawiono procentowy udział danej kategorii w całościowej 

metaforyce każdego z trzech tytułów. Zamieszczono też wartości liczbowe, gdyż, w 

zależności od poziomu zmetaforyzowania gazety, dane te są różne dla tych samych 

procentów. Przykładowo kategoria „choroba/organizm” obejmuje 12 proc. metaforyki „W 

Sieci” (tj. 5 metafor), jak i taką samą część metafor „Newsweeka” (w tym przypadku to 2 

metafory).  

W „Polityce” dominuje kategoria „relacje przestrzenne/ruch” (9 metafor), „wojna” (6 

metafor) oraz „relacje osobowe” (5 metafor). Metaforyka „W Sieci” okazuje się 
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zdominowana przez kategorie takie jak „ciało”, „choroba/organizm” i „relacje 

przestrzenne/ruch” – generalnie metafory odważniejsze i bardziej kontrowersyjne.  

Najczęściej metaforyzowanymi aktorami we wszystkich trzech są Rosja i W. Putin. 

Metaforyzacja Rosji jest najprawdopodobniej próbą jej ośmieszenia oraz podkreślenia 

niedorzeczności jej posunięć. Struktura aktorów artykułów pokazuje też, że „W Sieci” 

traktuje politykę bardziej personalnie, częściej metaforyzując polityków, jak np. D. Tuska, W. 

Janukowycza czy W. Putina, podczas gdy pozostałe dwa tytuły budują metafory raczej wokół 

państw, traktując ich jako całościowe byty. 

Na zakończenie warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden znaczący element, a mianowicie liczbę 

i typ rzeczowników zawartych w tytułach artykułów. 

RYC.	  29:	  LICZBA	  NAZW	  AKTORÓW	  W	  TYTUŁACH	  ARTYKUŁÓW	  [RZECZOWNIKI]	  

Analiza ilościowa wykazała, że niemal dwukrotnie częściej (136 do 80) w tytułach tekstów 

pojawiały się rzeczowniki związane z perspektywą rosyjską (Kreml, Moskwa, Wiktor 
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Janukowycz, Rosja, Władimir Putin) niż zachodnią (np. Ameryka, USA, Polska, Ukraina). 

Ma to daleko idące konsekwencje, ponieważ tytuł niejako ramuje, warunkuje odbiór całego 

tekstu – jest kluczem do rozumienia i interpretacji. W tym sensie eksponowanie strony 

rosyjskiej w kluczowej części tekstu potwierdza wniosek wypływający z analizy treści 

artykułów – polski dyskurs publicystyczny dotyczy raczej Rosji niż Ukrainy czy Zachodu.



 

	  

	  

PODSUMOWANIE	  
 

Podsumowując przeprowadzony projekt badawczy należy stwierdzić, że w ujęciu 

panoramicznym polscy publicyści podobnie relacjonowali i interpretowali wydarzenia na 

Krymie w okresie luty - marzec 2014 r. Zgodnie podkreślano kluczową rolę Władimira Putina 

w dalszym rozwoju wypadków – jego sprawczość, determinację, konsekwencję i polityczną 

siłę. Z drugiej strony akcentowano słabość świata Zachodu, jego inercję, niedecyzyjność, 

a czasem wręcz brak woli działania (jako takiego, które nie leży w interesie państw 

zachodnich). Poszczególne tytuły prasowe różniły się natomiast w kolejnych kategoriach 

badawczych – takich jak zakładane scenariusze rozwoju sytuacji, definicje sytuacji, przedmiot 

i oś sporu, porównania i konteksty historyczne czy wreszcie użyte metafory. 

Jeśli chodzi o zakładane scenariusze rozwoju sytuacji, badanie wykazało, że polscy 

publicyści zakładali w badanym okresie – niemal po równo – dwa rozbieżne scenariusze 

rozwoju sytuacji na Ukrainie: jedna grupa autorów przewidywała dalszą agresję, druga 

natomiast liczyła na rozwiązania pokojowe. Najczęściej jednak dziennikarze zastanawiali 

się nad przyszłymi sankcjami przeciwko Rosji, uznając ten aspekt rozwoju wydarzeń za 

najważniejszy lub najbardziej prawdopodobny. W tym zakresie autorzy tekstów także się 

zresztą różnili: część przewidywała sankcje jedynie symboliczne, inni wręcz przeciwnie – 

dotkliwe. Znaczące, że większość zawartych w artykułach scenariuszy wydarzeń 

dotyczyła Rosji – jej dalszej ekspansji, nakładanych na nią sankcji. Rzadziej autorzy 

tekstów rozważali przyszłość Ukrainy (zwłaszcza w kontekście wewnętrznym). Publicyści 

byli zgodni co do referendum na Krymie. W większości przewidywano, że Rosja zajmie 

Krym oraz że referendum nie będzie uczciwe. Ponadto autorzy badanych tekstów byli raczej 

zdania, że konflikt nie zatrzyma się na Krymie, a kolejny kierunek ekspansji Rosji to kraje 

bałtyckie. 

W ponad połowie tekstów autorzy jasno określili najbardziej prawdopodobny scenariusz 

przyszłych wydarzeń. Jedynie w co czwartym artykule (83 teksty, 25 proc. całej próby) 

publicyści trafnie przewidzieli rozwój sytuacji. Autorzy badanych tekstów marginalizowali 

znaczenie Polski w konflikcie - tylko w 10 odnotowanych najbardziej prawdopodobnych 

scenariuszach czynny udział bierze Polska. Niemal co drugi scenariusz wskazany jako 



 

	  

	  

najbardziej prawdopodobny uwzględniał nazwy państw lub organizacji prozachodnich – może 

to oznaczać, że dziennikarze widzą rolę świata Zachodu w rozwiązaniu konfliktu jako 

drugorzędną. Każdy reportaż, który pojawił się w próbie badawczej i miał określony 

najbardziej prawdopodobny scenariusz przewidywał negatywny z perspektywy Ukrainy i 

Krymu rozwój wypadków. „Dziennik Gazeta Prawna” jako jedyny tytuł jednoznacznie i 

trafnie przewidywał rozwój konfliktu na Ukrainie. 

Wnioski, jakie płyną po przeanalizowaniu definicji sytuacji zawartych w tekstach prasowych 

są jednoznaczne. Polskie media drukowane, opisując konflikt krymski, skupiły się na 

trzech aktorach kryzysu: Rosji, Ukrainie oraz państwach Zachodu (łącznie 60 proc. 

wszystkich artykułów). Teksty w większości mówiły o dominacji Rosji w konflikcie oraz 

wewnętrznej sytuacji na Ukrainie (po 24 proc.). Teksty odnoszące się do sytuacji Polski oraz 

te umniejszające pozycję Rosji stanowiły odpowiednio 9 proc. i 4 proc. wszystkich publikacji 

z badanego okresu. Jako główną definicję sytuacji, wynikającą z analizowanych tekstów, 

można wskazać opis „Rosja jest panem sytuacji” (co czwarty tekst przyjmował taką 

optykę). Głównie pojawiała się ona w najbardziej opiniotwórczych dziennikach w kraju – 

„Rzeczpospolitej” i „Gazecie Wyborczej”. Także sytuacja wewnętrzna na Ukrainie była 

często przedmiotem definicyjnych opisów. Polskie media w dominującej większości 

opisywały Ukrainę chylącą się ku upadkowi oraz donosiły o obecności wojsk rosyjskich na 

Ukrainie. Z drugiej jednak strony relatywnie często pisano o mobilizacji narodowej 

Ukraińców i próbach szybkiego reformowania państwa w celu jego ocalenia. W części 

tekstów przywoływano również postać Wiktora Janukowycza, jednoznacznie wskazując, że 

jego kariera polityczna jest skończona.  

Po przeanalizowaniu osi i przedmiotów sporu, które pojawiły się próbie badawczej, widać 

wyraźną tendencję do uznawania Rosji za głównego aktora wydarzeń krymskich. 

Czterokrotnie wyższa frekwencja w kategorii „przedmiot i oś sporu” prezydenta Rosji od 

prezydenta Ukrainy  wyraźnie wskazuje, od kogo według autorów tekstów publicystycznych 

zależy dalszy rozwój wydarzeń. Każdy ruch Władimira Putina był przez publicystów 

wnikliwie obserwowany i obszernie komentowany, choć te obserwacje i komentarze bardzo 

rzadko kończyły się jednoznacznymi wnioskami i prognozami. Wart odnotowania wydaje się 

też brak bardziej długofalowych prognoz dotyczących przyszłości Krymu. Autorzy nie 

podejmowali się też próby określenia, w której strefie wpływów znajdzie się Ukraina.  



 

	  

	  

Badanie jednoznacznie wykazało, że opisywanie i analizowanie wydarzeń krymskich w 

tekstach publicystycznych ma charakter homogeniczny – dotyczy niemal wyłącznie aspektu 

politycznego konfliktu. 76 proc. publikacji, które miały przypisaną kategorię „przedmiot 

i oś sporu”, dotyczyło aspektów politycznych. Tylko 15 proc. dotykało tematów 

związanych ze społeczeństwem. Niemal incydentalnie wskazywano jako przedmiot lub oś 

sporu perspektywę gospodarczą (6 proc.) i wojskową (3 proc.). 

Na podstawie liczby odwołań historycznych, które odnotowano w materiale badawczym 

można uznać, że autorzy artykułów publicystycznych wychodzą z założenia, że historia 

powszechna, szczególnie ubiegłego wieku, jest czytelnikom na tyle znana i  zrozumiała, 

by móc wyjaśniać przez jej pryzmat najnowsze wydarzenia na Krymie. Mimo obszernej 

palety prognoz rozwoju wydarzeń, większość autorów tekstów publicystycznych 

przewidywało konflikt zbrojny bądź stan napięcia i rywalizacji między Rosją a Zachodem. Te 

obserwacje znalazły swoje uzasadnienie w częstotliwości występowania zarówno kontekstów, 

jak i porównań historycznych odnoszących konflikt o Krym do minionych sporów 

międzynarodowych, spośród których większość zakończyła się konfliktem zbrojnym. 

Najczęściej odwoływano się do: konfliktu rosyjsko-gruzińskiego, konfliktu czeczeńskiego, 

wojny domowej w Kosowie, zimnej wojny oraz  interwencji w Afganistanie. 

Przywoływane konteksty i porównania historyczne najczęściej dotyczyły działań Rosji. Tylko 

nieco rzadziej przypominano wydarzenia z historii Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. 

Współczesna polityka Rosji, szczególnie w obliczu konfliktu krymskiego, najczęściej 

porównywana była do jej posunięć z czasów ZSRR (13 proc. tekstów zawierających 

odniesienia historyczne), a kontekst przeszłości ZSRR pojawił się w 16 proc. tekstów 

zawierających odniesienia historyczne. Ukrainę natomiast najczęściej porównywano z 

Gruzją. 

Spośród polityków, którzy odegrali dużą rolę w konflikcie o Krym, 

najczęściej przywołaną postacią był prezydent Rosji – Władimir Putin. W większości 

przypadków porównany został do surowych i niebezpiecznych dyktatorów, tj. Józefa Stalina 

oraz Adolfa Hitlera. Tak duża frekwencja porównań i powiązań historycznych współczesnej 

Rosji z ZSRR może świadczyć o tym, że w retoryce dziennikarskiej przeważa opinia, iż 

według publicystów współczesna Rosja dąży do bycia krajem imperialistycznym, a Władimir 

Putin chce pozostać aktywnym i niebezpiecznym przywódcą. 



 

	  

	  

W 34 proc. przebadanych artykułów nie została użyta ani jedna metafora, co 

negatywnie świadczy o barwności języka użytego przez polskich publicystów – zwłaszcza 

biorąc pod uwagę fakt, że analizie zostały poddane teksty publicystyczne, naturalnie 

odznaczające się dużą figuratywnością. Kategorie tematyczne metafor, które występowały 

w przebadanej próbie artykułów, to: choroba/organizm, ciało, erotyka, gra, pogoda/żywioły, 

relacje osobowe, relacje przestrzenne/ruch, sacrum/mitologia, sport, teatr, wojna, zwierzęta. 

Spośród nich najczęściej pojawiały się relacje przestrzenne/ruch oraz 

choroba/organizm, a stosunkowo często też gra, ciało, wojna oraz zwierzęta. Pierwsza, 

najpopularniejsza kategoria ukazuje konflikt Rosja – Zachód jako dynamiczną walkę 

o wpływy. Pojawiająca się w drugiej kolejności tematyka związana z ludzkim organizmem 

przedstawia Rosję jako zalążek choroby, którą jest konflikt krymski. Należy zauważyć, że 

tego typu metaforyka wychodzi poza katalog najczęściej używanych w dyskursie politycznym 

metafor polityki (teatr, gra, wojna).  

Spośród aktorów politycznych najczęściej metaforyzowany jest Władimir Putin. 

Charakteryzowanie go poprzez żywioły i zjawiska atmosferyczne, a także metaforę gry oraz 

ciała wskazuje na emocje, jakie wzbudza on w polskich publicystach. Ponadto świadczy to o 

skuteczności kreacji jego wizerunku jako przepełnionego agresją i pewnego siebie, 

nieobliczalnego, niemal demonicznego władcy. 

Metaforyzacja Ukrainy miała odwrotny w sensie znaczeniowym wymiar niż metaforyzacja 

Rosji. W przeciwieństwie do dynamicznej i aktywnej Moskwy, Kijów wypadł na bierny i 

uzależniony od decyzji innych państw.  

Wśród dzienników najwyższym poziomem metaforyzacji odznacza się “Rzeczpospolita”. 

Jednak, w porównaniu z “Gazetą Wyborczą”, raczej mocno eksponowała  siłę i potęgę Rosji i 

Władimira Putina niż racjonalnie oceniała szanse Zachodu na rozwiązanie konfliktu. „Gazeta 

Wyborcza” jest mniej rozrzutna w metaforach emocjonalnych – jawi się jako bardziej 

racjonalna i sceptyczna. Pod względem częstości użycia metafor zdecydowanie wyróżnia 

się tygodnik „Polityka” – w badanych tekstach tego tytułu odnotowano średnio 10 

metafor w każdym artykule.  

Biorąc pod uwagę powyższe wnioski i odnosząc się do celów badania należy stwierdzić, że 

polska publicystyka prasowa fragmentarycznie poradziła sobie z wyzwaniem 

prognozowania rozwoju wydarzeń w związku z konfliktem krymskim. Autorzy 



 

	  

	  

analizowanych tekstów trafnie przewidywali kilka wątków wydarzeń: oderwanie Krymu od 

Ukrainy, wprowadzenie sankcji wobec Rosji i utrzymywanie się stanu napięcia politycznego 

między Rosją a państwami Zachodu w związku z trwającym wręcz przewlekle konfliktem. 

Znacząco gorzej dziennikarze wykonali zadanie wyjaśniania czytelnikom i 

interpretowania tego wielopłaszczyznowego konfliktu. Teksty publicystyczne były 

skoncentrowane na postaci Władimira Putina i jego działań i w ogromnej mierze 

eksponowały polityczny wymiar sprawy, znacząco spychając aspekt społeczny i niemal 

eliminując gospodarczy i wojskowy.  Takie ujęcie pomagało utrzymywać względnie spójne 

narracje w ramach poszczególnych tytułów, natomiast nie pomagało – a czasem wręcz 

utrudniało – czytelnikom zrozumienie znaczenia i wieloaspektowości wydarzeń na Półwyspie 

Krymskim. Wreszcie, co koniecznie należy odnotować, polscy publicyści marginalizowali 

znaczenie i rolę Polski w omawianym konflikcie, także w mocno ograniczony sposób 

analizowali możliwe konsekwencje wydarzeń dla naszego państwa.  



 

	  

	  

 

 


