Recenzje

159

(95), PWRiL (57) czy PZWL (53). To prawda,
Īe w swojej ofercie te wydawnictwa miaáy niemal wyáącznie czasopisma, gáównie branĪowe
i specjalistyczne, ale przecieĪ to nie znaczy, Īe
moĪna ich dziaáalnoĞü i obecnoĞü w systemie
medialnym bagatelizowaü. Tym bardziej w publikacji aspirującej do miana naukowej, recenzowanej przez osoby ze stopniem naukowym.
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Nie są to wszystkie uwagi krytyczne, wątpliwoĞci merytoryczne, metodologiczne i jĊzykowo-stylistyczne, które wzbudza ksiąĪka
dr. Guzka. ĝwiadomie rezygnujĊ jednak z przedstawiania pozostaáych, poniewaĪ – i mówiĊ to
ze smutkiem – ksiąĪka na to nie zasáuguje.
Wiesáaw Sonczyk
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medioznawstwie, wraz z rozwojem
internetu i nowych technologii, pojawia siĊ coraz wiĊcej obszarów do badaĔ. Ale
naukowcy w swoich rozwaĪaniach wciąĪ wracają do mediów tradycyjnych. Dla mnie jako
byáej dziennikarki telewizja jest Ğrodowiskiem
niezwykle bliskim. Znając mechanizmy funkcjonowania redakcji informacyjnych i to, jak
– wbrew pozorom – skomplikowane zachodzą
w niej zjawiska i procesy, nie dziwi, Īe Ğwiat
nauki tak chĊtnie przygląda siĊ serwisom informacyjnym. Takim szczególnym czasem,
kiedy to zainteresowanie zostaje pobudzone,
są kampanie wyborcze. To one bardzo czĊsto
prowokują do przyjrzenia siĊ zjawiskom zachodzącym w telewizji, które czĊsto, o ile nie
zawsze, wpáywają na kreowanie rzeczywistoĞci, formowanie poglądów, decyzje wyborcze,
tworzenie podziaáów spoáecznych, ale takĪe
na skupianie ludzi wokóá telewizji i tworzenie
swoistego rodzaju rytuaáu oglądania telewizji.
DziĊki mediom widzowie wkraczają w Ğwiat,
do którego, bez np. telewizyjnych serwisów

informacyjnych, nie mieliby dostĊpu. W swojej publikacji Aleksandra Seklecka przebyáa
interesującą drogĊ od Ğwiata religii do Ğwiata wspóáczesnych serwisów informacyjnych,
które tylko na pozór wydają siĊ byü od siebie
oddalone. Byáo to moĪliwe za pomocą analizy
wielu podejĞü teoretycznych, a takĪe dziesiątek
wydaĔ serwisów informacyjnych Faktów TVN
oraz WiadomoĞci TVP. Autorka poddaáa analizie audycje informacyjne z lat 2010–2016,
w których znalazáy siĊ wydarzenia medialne
niezwiązane z kampanią wyborczą oraz związane odpowiednio z kampaniami: prezydencką
(2010 i 2015), parlamentarną (2011 i 2015), do
Parlamentu Europejskiego (2014). Seklecka
specjalizuje siĊ w problematyce mediów masowych i ich związków ze sferą polityki. Jest
autorką monograÞi Polityka, media, manipulacja medialna – przypadek Polski po 1989
roku, i wielu artykuáów z zakresu manipulacji
medialnej, marketingu politycznego oraz rytuaáów medialnych. Omawiana publikacja jest
pierwszą, tak obszerną pracą tej autorki, która
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w caáoĞci zostaáa poĞwiĊcona rytuaáom w serwisach informacyjnych.
WstĊp wprowadza w tematykĊ ksiąĪki, prezentuje problem badawczy i metodologiĊ zastosowaną do zweryÞkowania hipotez dotyczących
tytuáowych rytuaáów medialnych w komunikowaniu masowym. Gáównym problemem badawczym jest odpowiedĨ na pytanie, w jaki sposób
rytuaáy medialne przejawiają siĊ w serwisach
informacyjnych polskich stacji telewizyjnych
i jakie konsekwencje niesie ze sobą przyjĊcie
perspektywy rytualnej w kontekĞcie interpretacji przekazów medialnych. A takĪe szerzej,
jakie konsekwencje ma to dla komunikowania
masowego? RozwaĪaniom teoretycznym autorka poĞwiĊciáa dwa pierwsze rozdziaáy ksiąĪki,
kolejne – do trzeciego do siódmego – są mieszanką teorii i empirii.
Rozdziaá pierwszy wprowadza czytelnika w Ğwiat teorii komunikowania. Tu autorka zwróciáa swoją uwagĊ w kierunku modeli:
transmisji (telegraÞcznym), rozgáosu, recepcji i przede wszystkim – modelu rytualnego.
Podejmując siĊ analizy tych modeli w perspektywie porównawczej, wskazaáa na fakt,
Īe „wspóáczeĞnie model rytualny wydaje siĊ
maáo doceniany, zwáaszcza w kontekĞcie badania telewizyjnych audycji informacyjnych.
Celem mediów masowych jest dąĪenie do
wpáywania na dziaáania jak najwiĊkszej liczby
osób. Natomiast rytuaá moĪe integrowaü wokóá kwestii, które są Þnalnie istotne nie tyle dla
samego spoáeczeĔstwa, ile dla siá, które te spoáeczeĔstwa kontrolują. Widzowie nie muszą
przyjmowaü interpretacji oferowanych przez
media, gdyĪ mają moĪliwoĞü alternatywnego
dekodowania. Jednak czĊsto tego nie robią, nie
dlatego, Īe nie mają odpowiednich instrumentów, ale chcą wierzyü, Īe są czĊĞcią okreĞlonej
wspólnoty wyznającej podobne poglądy (wierzenia)” (s. 51). ZgáĊbiając temat komunikacji
rytualnej, autorka postanowiáa podjąü siĊ analizy podejĞcia Rothenbuhlera, uznawanego za
jedno z najwaĪniejszych ujĊü komunikacji. Za
tym idzie spojrzenie na rytualne wykorzysta-
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nie mediów, zastanowienie siĊ, jakie rytuaáy
pojawiają w dziaáaniu mediów i czy telewizjĊ
moĪna traktowaü jak religiĊ.
Rozdziaá drugi w caáoĞci poĞwiĊcono rozwaĪaniom na temat istoty rytuaáu. Autorka z wyjątkową dokáadnoĞcią analizuje rytuaá w wielu
ujĊciach teoretycznych. Przeprowadza czytelnika przez typy i funkcje rytuaáu, przez wáadzĊ
symboliczną, doprowadzając do rozwaĪaĔ na
temat rytuaá medialnego zarówno w punktu widzenia komunikacji, jak i antropologii. Seklecka w swoich rozwaĪaniach dochodzi do interesującego wniosku, Īe choü spoáeczeĔstwo coraz
sáabiej jest przywiązane do religii, i w związku
z tym równieĪ do religijnych rytuaáów, to jednak coraz chĊtniej szuka takich przestrzeni, które tĊ sferĊ sakralną zastąpią. A to daje bardzo
duĪą przestrzeĔ dla dziaáalnoĞci dziennikarskiej
i telewizyjnej.
Trzeci rozdziaá stanowi kompendium wiedzy na temat serwisów informacyjnych i skáada siĊ z warstwy teoretycznej i empirycznej.
W tym rozdziale autorka dokonuje analizy
kilkudziesiĊciu wydaĔ Faktów i WiadomoĞci,
pokazując na konkretnych przykáadach, w jaki
sposób dochodzi do zrytualizowania dyskursu
medialnego. Serwisy informacyjne są charakterystyczną formą przekazu dla kaĪdej telewizji.
Dlatego tak istotne jest zapoznanie siĊ nie tylko
z ich deÞnicją, ale i ze sposobem ich funkcjonowania. Wiedza o tym, jak dochodzi do selekcji
informacji, jakim procesom przemian podlegają
i jak ostatecznie są prezentowane, bĊdzie miaáo
znaczenie, kiedy podejmujemy siĊ analizy serwisów informacyjnych. Autorka zwraca uwagĊ,
Īe obecnie przekazy informacyjne są budowane
w prosty sposób, áatwy w odbiorze. To niestety
spáyca omawiany temat i prowadzi wprost do
tabloidyzacji. WaĪna jest takĪe rola dziennikarzy w tworzeniu serwisów informacyjnych.
Kultura dziennikarska, zmiana pokoleniowa,
presja ekonomiczna, nowe warunku pracy – to
wszystko ma wpáyw na jakoĞü prezentowanych
newsów. Autorka poĞwiĊca uwagĊ takĪe prezenterowi i reporterowi, których rola (szczególnie
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reportera) roĞnie wraz z rangą prezentowanego
wydarzenia. W ich pracy Seklecka odnajduje
rytuaáy, tj, powitania czy poĪegnania, które są
staáym elementem kaĪdego serwisu informacyjnego. Ale rytuaá dostrzegalny jest nie tylko we
fragmentach, ale i w caáoĞci. Rytuaáem jest takĪe
caáa audycja. Struktura telewizyjnych serwisów
informacyjnych, wieczorna pora emisji, czas
trwania, zawartoĞü newsów typu soft i hard, są
do siebie podobne zarówno w stacjach publicznych jak i komercyjnych.
Kontynuując rozwaĪania na temat komunikacji rytualnej w telewizyjnych serwisach
informacyjnych, w rozdziale czwartym Seklecka zwraca uwagĊ, na dostrzegalnoĞü rytuaáu przede wszystkim w wydarzeniach medialnych. DogáĊbnej analizie poddaje 17 wydarzeĔ
z lat 2011–2016, w tym miĊdzy innymi 6. rocznicĊ Ğmierci Jana Pawáa II, 1. rocznicĊ katastrofy smoleĔskiej czy teĪ ĝwiĊto NiepodlegáoĞci.
ZauwaĪa, Īe serwisy informacyjne podczas tych
szczególnych momentów zupeánie przybierają
inny, odĞwiĊtny charakter. Budowa audycji informacyjnej róĪni siĊ od codziennego serwisu
informacyjnego. MoĪe nie byü tradycyjnej czoáówki, moĪe nie byü tradycyjnego forszpanu,
inne bĊdzie powitanie prowadzącego, czĊsto
informacji – poza wydarzeniem medialnym –
moĪe nie byü wcale, lub bĊdzie ich ograniczona
liczba. Kiedy dzieje siĊ coĞ waĪnego, wydawcy
decydują siĊ na schemat wydania specjalnego.
CzĊsto wysyáają prezentera w miejsce zdarzenia, z którego prowadzi serwis. Taki odĞwiĊtny
charakter serwisów informacyjnych staje siĊ
równieĪ rytualny ze wzglĊdu na swoje zasady
i powtarzalnoĞü. Uzupeánieniem rozdziaáu jest
opisanie charakterystyki typów wydarzeĔ medialnych i zwrócenie uwagi na kampaniĊ wyborczą jako na wydarzenie medialne. Autorka
prowokuje teĪ pytaniem, czy wydarzeniem medialnym staje siĊ obiektywnie waĪne wydarzenie, czy to moĪe media same w sobie mają moc
sprawczą, by takie wydarzenia kreowaü.
Kolejne dwa rozdziaáy tworzą ze sobą spójną
czĊĞü analizy zawartoĞci serwisów informacyj-
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nych z punktu widzenia sáowa, obrazu, dĨwiĊku,
graÞki. Autorka spostrzega bowiem, Īe news to
nie tylko warstwa werbalna, ale równieĪ audialna
i wizualna. W rozdziale piątym Seklecka, odwoáując siĊ do roli jĊzyka w komunikowaniu przywoáuje przykáady stylistycznych zabiegów stosowanych przez prezenterów i dziennikarzy. àatwo
zauwaĪyü, Īe znajdziemy tu peány wachlarz zabiegów sáownych, tj. metaforĊ, metonimiĊ, elipsĊ
czy hiperbolĊ. Oprócz sáowa mówionego uwaga
zostaje zwrócona w kierunku sáowa pisanego,
obecnego w tytuáach materiaáów, które pojawiają
siĊ na tak zwanych belkach u doáu ekranu.
Aby analiza rytuaáu mogáa byü peána, autorka nie zatrzymuje siĊ tylko na sáowie. W rozdziale szóstym zwraca uwagĊ na elementy
dĨwiĊkowe, tj. skrzypiące drzwi czy dzwonek
szkolny, które mają daü efekt obecnoĞci widza na miejscu, wywoáaü konkretne emocje.
Poruszenie wywoáuje takĪe obraz, który przy
tworzeniu materiaáów informacyjnych jest elementem niezwykle istotnym, o ile w ogóle nie
najistotniejszym. Przywoáując miĊdzy innymi
teoriĊ Bergstroma, który dzieli obrazy na informacyjne, objaĞniające, bezpoĞrednie (kierunkowe) i ekspresyjne oraz klasyÞkacjĊ Charlesa
Peirce’a, wyróĪniającego ikonĊ, indeks i symbol, autorka dostrzega olbrzymie znaczenie
tego, co widaü na ekranie. Analizując zawartoĞü audycji informacyjnych, zwróciáa uwagĊ,
Īe obok ujĊü Þlmowych najczĊstszym elementem wizualnym newsa są graÞki. Umieszczanie ich w materiaáach sáuĪy, miĊdzy innymi,
pokazywaniu wyników sondaĪy, wizualizacji
map, cytowaniu, rekonstrukcji zdarzeĔ czy wyjaĞnianiu záoĪonych procesów i zjawisk. CzĊste siĊganie po graÞkĊ staje siĊ takĪe procesem
rytualnym, bo zaczyna byü reguáą. W ostatnim,
ósmym rozdziale autorka wskazuje, Īe ramy
medialne i ramowanie mogą zostaü zastosowane w odniesieniu do badania rytualnej komunikacji telewizyjnych serwisów informacyjnych.
Ramą moĪe byü zarówno sama audycja, jak
i poszczególne newsy, którym dziennikarze nadają stosowny ksztaát. KaĪdy rytuaá jest ramą.
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Wiele przekazów moĪna ujmowaü w ramach
– metaforach rywalizacji sportowej, wojny
czy sztuki teatralnej. MoĪe pojawiü siĊ rama
„oparta na czáowieku”, konßikcie, moralnoĞci,
odpowiedzialnoĞci spoáecznej czy konsekwencjach ekonomicznych. Do tego moĪna doáoĪyü
formuáy cierpienia, ironiczne lub „opakowania
narodowego” (np. „PapieĪ z Polski”). Rozdziaá
jest dopeániony analizą mechanizmów perswazyjnych oraz mechanizmów dyskursywnych.
Na podstawie wybranych audycji informacyjnych autorka wyróĪnia mechanizmy wspólnotowy, rywalizacji i ludycznoĞci. Bardzo waĪny
jest wydĨwiĊk newsa. Informacje mogą mieü
charakter pozytywny, negatywny i neutralny
(bezemocjonalny). Zastosowane mechanizmy
sprawiają, Īe dziennikarze ksztaátują obraz
Ğwiata przekazywanego odbiorcom równieĪ za
pomocą wartoĞci i ideologii, jakimi siĊ kierują,
a które wpisują w swoje relacje.
W zakoĔczeniu autorka wraca do reßeksji
nad obydwoma Ğwiatami – religii i mediów –
pisząc: „Traktowanie serwisu informacyjnego
jako liturgii, prezentera jako kapáana, a reporterów jako jego pomocników pozwala dostrzec
podobieĔstwa miĊdzy tymi dwoma sytuacjami
spoáecznymi. Tym bardziej Īe, jak twierdzi Couldry (2010, s. 109), praktyki medialne zakotwiczają inne praktyki. (s. 371). Nawiązując do
konstatacji Magdaleny Matei (2015, s. 17), Īe
analiza wspóáczesnych publikacji prasowych
prowadzi do wniosku, iĪ odtwarzamy rytuaáy
funeralne sprzed setek lat, posáugując sie zmodyÞkowanymi, niekiedy w nieznacznym stopniu, Ğrodkami wyrazu, moĪna równieĪ stwierdziü, Īe analiza wspóáczesnych telewizyjnych
przekazów informacyjnych pokazuje, Īe rytuaáy
są nadal obecne, by nie rzec – wszechobecne”.
(s. 374) Autorka widzi równieĪ potrzebĊ prowadzenia dalszych badaĔ nad rytuaáami medialnymi. JednakĪe przeprowadzenie ich analizy
w badaniach obserwacji uczestniczących, które
daáyby moĪliwoĞü wnioskowania o rytuaáach
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nie na efektach dziennikarskiej pracy, ale na
samych praktykach, wydaje siĊ byü zadaniem
bardzo trudnym, chociaĪ nie niemoĪliwym.
Na warstwĊ merytoryczną ksiąĪki skáada siĊ
takĪe obszerna bibliograÞa zawierająca tytuáu
polskie i zagraniczne, liczne monograÞe, artykuáy w pracach zbiorowych i wstĊpy do monograÞi, artykuáy w czasopismach, netograÞĊ, wydania
telewizyjnych audycji informacyjnych, artykuáy
w prasie. Dopeánieniem publikacji jest aneks,
w którym znajdziemy tabele z wykazem odĞwiĊtnych cech nadawanych przez redakcje poszczególnym telewizyjnym serwisom informacyjnym.
Na koniec pozwolĊ sobie zacytowaü fragment
z recenzji prof. dr. hab. Tomasza Gobana-Klasa,
który moim zdaniem jest najlepszą oceną omawianej ksiąĪki. „Dr Aleksandra Seklecka wáoĪyáa ogrom pracy w zebranie materiaáów o tak
licznych elementach teorii mediów, niektórych
bardziej znanych, takĪe w Polsce, wielu innych
znacznie mniej. To ksiąĪka nie tylko dla politologów, lecz takĪe dla szerokiego krĊgu studentów
róĪnych kierunków, coraz czĊĞciej nie tylko spoáecznych, wáącznie z zarządzaniem o proÞlu humanistycznym, a takĪe kierunków humanistycznych, szukających miejsca pracy na rynku public
relations, marketingu politycznego i samorządowego. Dla nich ksiąĪka bĊdzie istotnie inspirującą monograÞą – przydatną przy konceptualizacji
teoretycznej i podbudowy hipotez na temat natury wspóáczesnego komunikowania masowego.
Dla studentów socjologii, medioznawstwa, na
których wykáada siĊ elementy wiedzy o komunikacji spoáecznej, mediach, marketingu politycznego, kierunków ksztaátowaniu wizerunku
itp. bĊdzie to poĪyteczna pozycja, zwáaszcza gdy
przygotowują prace magisterskie lub doktorskie
z tych zakresów tematycznych. Dla praktyków
licznych zawodów medialnych, w tym klasycznego dziennikarstwa, to inspirująca reßeksja nad
swą dziaáalnoĞcią i jej doskonaleniem”.
Katarzyna Kopeü-Ziemczyk

