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spóáczeĞnie zjawisko terroryzmu jest
jednym z najwaĪniejszych problemów
Ğwiata. Analiza relacji zachodzących miĊdzy
terroryzmem i mediami, które szeroko informują o kolejnych zamachach staáa siĊ tematem prac badawczych, a sposób prezentowania
przez dziennikarzy aktów terrorystycznych to
wciąĪ szeroka dziedzina do analizy.
Artykuá jest podsumowaniem badaĔ empirycznych materiaáów opublikowanych na
stronach internetowych tytuáów prasowych
w Wielkiej Brytanii („The Guardian”), Niemczech („Süddeutsche Zeitung”), Polsce („Gazeta Wyborcza”) i Rosji („Kommiersant”). Przedmiotem analiz byáa seria zamachów w ParyĪu
przeprowadzonych w dniach 13–14 listopada
2015 roku. To wtedy doszáo do wybuchów przy
stadionie Stade de France, strzelanin w kilku
restauracjach oraz wziĊcia zakáadników i wymiany ognia w sali koncertowo-teatralnej Bataclan. W wyniku dziaáaĔ terrorystów 137 osób
poniosáo Ğmierü, a ponad 300 zostaáo rannych1.
Skala zdarzenia i jego nastĊpstwa zainteresowaáy Ğwiatowe media. Wiele z nich relacjonowaáo
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wydarzenia z ParyĪa na Īywo. Dlatego jednym
z celów analizy jest porównanie sposobu komunikowania o zagroĪeniach terrorystycznych
w wybranych krajach, przy wziĊciu pod uwagĊ
m.in. bliskoĞci geograÞcznej i kulturowej czy
dotychczasowych doĞwiadczeĔ związanych
z terroryzmem.
Celem artykuáu jest uzyskanie odpowiedzi na
postawioną hipotezĊ badawczą:
Hipoteza: Europejska polityka migracyjna byáa uznawana przez analizowane media za
gáówną przyczynĊ ataków terrorystycznych
w ParyĪu.
W weryÞkacji lub sfalsyÞkowaniu hipotezy
pomogą nastĊpujące pytania badawcze:
PB1. Jakie róĪnice w sposobie nagáoĞnienia
ataków terrorystycznych w ParyĪu wystĊpowaáy miĊdzy badanymi mediami?
PB2. Czy analizowane media áączą kryzys
migracyjny z atakami terrorystycznymi w ParyĪu?
PB3. W jaki sposób i za pomocą jakich
narzĊdzi media nagáaĞniaáy analizowany problem?

Paris attacks: What happened on the night, http://www.bbc.com/news/world-europe-34818994 [dostĊp:
07.06.2017].
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Otrzymanie odpowiedzi na postawioną hipotezĊ i pytania badawcze pozwoli na uzyskanie obrazu nagáoĞnienia zamachów w ParyĪu
w paĔstwach zróĪnicowanych pod wzglĊdem
stosunku do uchodĨców, zaangaĪowania w walkĊ z terroryzmem i wczeĞniejszych doĞwiadczeĔ związanych z zamachami.

Rola mediów w nagáaĞnianiu ataków
terrorystycznych
DziĊki nieustannemu rozwojowi technologii
przekazu media są dziĞ zdolne do bezpoĞredniego relacjonowania zdarzeĔ w wiĊkszym
stopniu niĪ kiedyĞ. Internet, media spoáecznoĞciowe i procesy globalizacji umoĪliwiáy dystrybucjĊ przekazów medialnych na caáy Ğwiat2.
Wydarzenia, które kiedyĞ miaáy wyáącznie lokalny charakter, teraz staáy siĊ ogólnoĞwiatowe. Gáównymi czynnikami, które zwiĊkszają
zainteresowanie mediów (oprócz moĪliwoĞci
podwyĪszenia wskaĨników sprzedaĪy), ale takĪe odbiorców, są m.in. zaskoczenie, waĪnoĞü,
intensywnoĞü, negatywizm3. Takimi cechami
charakteryzują siĊ akty terrorystyczne, które na
przestrzeni ostatnich lat, równieĪ z powodu narastania radykalizmu w Ğwiecie islamskim, wystĊpują coraz czĊĞciej. Z drugiej strony, wzrost
spoáecznego zainteresowania i pojmowania
w okreĞlony sposób publikowanych przekazów jest teĪ wynikiem domestykacji informacji. Udomowienie, polegające na odczytywaniu
i interpretowaniu wiadomoĞci zarówno zza
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granicy, jak i z kraju4, jest moĪliwe zwáaszcza
w przypadku rzeczywistych powiązaĔ politycznych, historycznych czy kulturowych miĊdzy
paĔstwem pochodzenia informacji a krajem,
z którego wywodzi siĊ organizacja medialna
nagáaĞniająca dane zdarzenie5. To na te elementy domestykacji zwracano uwagĊ podczas przeprowadzania analiz. Za udomowienie uznano
teĪ nawiązanie do ogólnoeuropejskiego bezpieczeĔstwa i obecnoĞci wĞród poszkodowanych
obywateli Rosji, Wielkiej Brytanii, Niemiec lub
Polski. Wiktymizacja jest bowiem istotnym mechanizmem domestykacji w przypadku ataków
terrorystycznych6. Związek emocjonalny miĊdzy oÞarą zdarzenia a odbiorcą wiadomoĞci jest
silnie zaakcentowany w przekazie zwáaszcza
wtedy7, gdy jedną z oÞar jest obywatel naszego
kraju lub kraju wywodzącego siĊ z podobnego
krĊgu kulturowego. Jest to eksponowane czĊsto za pomocą wyznaczników tabloidyzacji8.
Autorzy artykuáu w swoich badaniach koncentrują siĊ na analizie jakoĞciowej zdjĊü, Þlmów
czy tytuáów doáączonych do materiaáów, które
moĪna uznaü za sensacyjne, pobudzające ciekawoĞü odbiorcy, ale takĪe mogących wywoáywaü emocje. To pod tym wzglĊdem oceniano
tabloidowy charakter elementów skáadowych
publikowanych artykuáów. Mechanizmy (tabloidyzacji, domestykacji) i kwestie szczegóáowe
dotyczące nagáoĞnienia ataków w ParyĪu stosowane przez dziennikarzy zostaną przedstawione w tym artykule.
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Wielu badaczy koncentrowaáo siĊ na roli
mediów w nagáaĞnianiu zdarzeĔ terrorystycznych9. Ten problem wydaje siĊ waĪny z kilku
powodów. Po pierwsze, w kontekĞcie udziaáu
mediów w realizacji celów terrorystów, którymi mogą byü m.in. generowanie poczucia
zagroĪenia, zdobywanie informacji o reakcjach opinii publicznej, rozpowszechnianie
przekazów propagandowych, mobilizacja
poparcia, wywoáywanie konkretnych dziaáaĔ
spoáecznych (wpáyw zamachów na poparcie
konkretnych stronnictw politycznych, kreowanie zachowaĔ wyborczych)10. Po drugie, media mogą zwiĊkszaü skalĊ doniosáoĞci aktów
terrorystycznych przez budowanie relacji na
zasadach sensacyjnoĞci, dramaturgii i emocjonalnoĞci. Tomasz Goban-Klas zarzuca mediom
gloryÞkowanie postaci terrorysty i kreowanie
kultury strachu za pomocą seriali, Þlmów czy
gier komputerowych11. Ale przecieĪ instytucje
medialne mogą staü siĊ podmiotami antagonistycznymi i konfrontacyjnie nastawionymi
wobec terrorystów i ich dziaáaĔ. Takie zjawisko wystĊpuje najczĊĞciej po pewnym czasie
od zamachu, kiedy sáuĪby i wáadze przejmują
kontrolĊ nad biegiem zdarzeĔ, a media prezentują skalĊ zniszczeĔ czy proÞle oÞar. Wtedy dziennikarze mają wpáyw na zwiĊkszenie
niechĊci spoáeczeĔstwa i spadek poparcia dla
dziaáaĔ zamachowców12. Kolejną kwestią bĊdącą nastĊpstwem wczeĞniej opisanych zjawisk jest czerpanie przez instytucje medialne
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korzyĞci z wydarzeĔ kryzysowych. Komercjalizacja i nastawienie na zysk czĊsto powodują
stosowanie strategii mających na celu zwiĊkszenie sprzedaĪy (oglądalnoĞci, sáuchalnoĞci,
klikalnoĞci) materiaáów dotyczących zdarzeĔ
terrorystycznych13. Mechanizm dziaáania mediów czĊsto polega na prezentacji duĪej liczby
zdjĊü z miejsca zdarzeĔ, tworzeniu tytuáów,
które przyciągają uwagĊ i budzą ciekawoĞü,
a takĪe wywoáują negatywne emocje. WspóáczeĞnie niebagatelną rolĊ w dostarczaniu materiaáu faktograÞcznego przedstawiającego
skalĊ zamachów terrorystycznych odgrywają media spoáecznoĞciowe. Redakcje chĊtnie
publikują zdjĊcia i Þlmy od bezpoĞrednich
Ğwiadków zdarzeĔ, dziĊki czemu w krótkim
czasie mogą rozpowszechniü informacje poparte materiaáami wizualnymi. Takie strategie stosowaáy polskie media po zamachach
w Brukseli w marcu 2016 roku. Dla portali
internetowych bardzo popularnym Ĩródáem
materiaáu faktograÞcznego byá portal Twitter,
na którym zaraz po zamachu opublikowano
wiele zdjĊü i opisów zdarzeĔ m.in. z portu
lotniczego14. Zagadnieniem odpowiedniego
relacjonowania aktów terrorystycznych z szerokiej perspektywy, ujmującej zarówno m.in.
zachowanie dziennikarza na miejscu zamachu, sposób relacjonowania wydarzenia oraz
kwestie przestrzegania prawa, zainteresowaáo siĊ równieĪ UNESCO, wydając specjalny
podrĊcznik dla dziennikarzy15.
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Niniejsza analiza wpisuje siĊ w tematykĊ roli
mediów w nagáaĞnianiu aktów terrorystycznych,
którą zajmują siĊ naukowcy zarówno w Polsce,
jak i na Ğwiecie. DziĊki przeprowadzonym badaniom moĪliwe bĊdzie zaobserwowanie, jak zamachy w ParyĪu 13 listopada 2015 roku ukazywali dziennikarze z Wielkiej Brytanii, Niemiec,
Polski i Rosji oraz jakie mechanizmy zostaáy
wykorzystane przez media z tych paĔstw podczas opisywania ataków terrorystycznych.

Metodologia badania
Analiza sposobu nagáoĞnienia ataków terrorystycznych we Francji zostaáa przeprowadzona
poprzez zbadanie zawartoĞci internetowych
wydaĔ czterech europejskich dzienników prasowych. NajwaĪniejszymi zmiennymi doboru
mediów i paĔstw byáy odlegáoĞü geograÞczna,
linia programowa i stosunek do uchodĨców.
Dlatego pominiĊto dzienniki francuskie, które
byáy bezpoĞrednio zaangaĪowane w relacjonowanie zamachów w ParyĪu. Autorzy chcieli
sprawdziü, w jakim stopniu zamach we Francji
miaá wpáyw na agendĊ mediów zagranicznych,
zwáaszcza w odniesieniu do trwającej debaty
na temat przyjmowania uchodĨców z Syrii. Ze
wzglĊdu na tĊ kwestiĊ zdecydowano siĊ na wybranie po jednym z mediów Wielkiej Brytanii
i Niemiec (duĪy procentowo udziaá imigrantów
w populacji tych krajów, bliskoĞü geograÞczna
z Francją, co w odniesieniu do otwartoĞci granic
w Unii Europejskiej moĪe wpáywaü na zwiĊkszone ryzyko przenikniĊcia terrorystów do tych
paĔstw). Dodatkowo naleĪy zwróciü uwagĊ na
postawĊ kanclerz Niemiec Angeli Merkel, która
od samego początku byáa zwolenniczką przyj-
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mowania uchodĨców do Europy. Polska zostaáa
wybrana ze wzglĊdu na duĪą nieufnoĞü w stosunku do uchodĨców i lĊk przed zagroĪeniami
związanymi z ich przyjazdem. Choü Rzeczpospolita równieĪ naleĪy do strefy Schengen, to
jednak leĪy dalej od Francji, co moĪe wpáywaü
na mniejsze poczucie zagroĪenia zamachami.
Federacja Rosyjska, jako ostatnie z wybranych
do analizy paĔstw, jest krajem, który w swojej
historii wielokrotnie zwalczaá terroryzm na wáasnym terytorium, a takĪe w najmniejszym stopniu byá naraĪony na niekontrolowany napáyw
uchodĨców z Syrii. Dodatkową zmienną jest
takĪe duĪa odlegáoĞü geograÞczna od ParyĪa.
Wybór tytuáów prasowych opieraá siĊ na kilku kryteriach. Po pierwsze wziĊto pod uwagĊ tytuáy uznane za opiniotwórcze. Dlatego na wstĊpie odrzucono tabloidy mogące przedstawiaü
akty terrorystyczne w sposób bardzo sensacyjny. Drugim kryterium byáa popularnoĞü periodyków. Do analizy zakwaliÞkowano dzienniki,
które są jednymi z najpopularniejszych w swoich paĔstwach, a zmienną w tym wypadku byá
Ğredni nakáad16. Kolejną cechą, mającą na celu
wybór odpowiedniego tytuáu, byáa zbliĪona
linia programowa lub prezentowane poglądy.
W tym wypadku zdecydowano siĊ na gazety
lewicowe i centrolewicowe (w przypadku Rosji byá to dziennik liberalny). ĩadna z wybranych gazet nie ma konserwatywnego proÞlu, co
mogáoby wpáynąü na znieksztaácenie wyników
i uniemoĪliwiü analizĊ porównawczą. Ostatnią cechą, jaką wziĊto pod uwagĊ przy wyborze dzienników do analizy, byáo publikowanie
przez redakcje artykuáów na swoich stronach
internetowych. Takie materiaáy poddano prze-

Pod koniec 2016 roku nakáad „The Guardian” wynosiá ok. 160 tys. egzemplarzy (https://www.theguardian.
com/media/greenslade/2016/nov/25/what-the-latest-sales-Þgures-tell-us-about-the-state-of-newsprint [dostĊp:
07.06.2017]); nakáad „Süddeutsche Zeitung” na początku 2017 roku wynosiá ok. 366 tys. egzemplarzy (https://
de.statista.com/statistik/daten/studie/382110/umfrage/außage-der-sueddeutschen-zeitung/ [dostĊp: 07.06.2017]); nakáad „Gazety Wyborczej” na początku 2017 roku wynosiá ok. 200 tys. egzemplarzy (http://www.wirtualnemedia.pl/
artykul/jaka-sprzedaz-gazeta-wyborcza-najgorsza-w-historii-styczen-2017 [dostĊp: 07.06.2017]); nakáad „Kommiersanta” wynosiá ok. 120 tys. egzemplarzy (http://kommersant.ru/about/kommersant [dostĊp: 07.06.2017]).

Komunikowanie o zagroĪeniach terrorystycznych…
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

93

Süddeutsche Zeitung
The Guardian
Kommiersant

13
.1
14 1.2
.1 01
15 1.2 5
.1 01
16 1.2 5
.1 01
17 1.2 5
.1 01
18 1.2 5
.1 01
19 1.2 5
.1 01
20 1.2 5
.1 01
21 1.2 5
.1 01
22 1.2 5
.1 01
23 1.2 5
.1 01
24 1.2 5
.1 01
25 1.2 5
.1 01
26 1.2 5
.1 01
27 1.2 5
.1 01
28 1.2 5
.1 01
29 1.2 5
.1 01
1. 5
20
15

Gazeta Wyborcza

Wykres 1. NagáoĞnienie medialne zamachów terrorystycznych w ParyĪu (liczba artykuáów),
NSZ = 414, NG = 380, NK = 330, NGW = 100
ħródáo: opracowanie wáasne

glądowi. DziĊki zastosowaniu wymienionych
kryteriów do analizy wybrano cztery tytuáy prasowe: „The Guardian”, „Süddeutsche Zeitung”,
„Gazeta Wyborcza”, „Kommiersant”.
Analiza zawartoĞci (pod wzglĊdem iloĞciowym i jakoĞciowym) i analiza porównawcza
to gáówne metody badawcze uĪyte podczas
prac nad zgromadzonymi materiaáami. DziĊki
ich zastosowaniu moĪliwe byáo sprawdzenie,
jakie kwestie dotyczące zdarzeĔ w ParyĪu zostaáy przedstawione przez cztery media, jakie
przyczyny zamachów terrorystycznych dziennikarze podawali najczĊĞciej (iloĞciowa analiza
zawartoĞci) i za pomocą jakich mechanizmów
badane dzienniki staraáy siĊ udomowiü ataki czy
wzbudziü zainteresowanie (tabloidyzacja) odbiorców opisywanym problemem (jakoĞciowa
analiza zawartoĞci). Wydaje siĊ, Īe zwrócenie
uwagi na sposób ukazywania zamachów terrorystycznych w ParyĪu w czterech paĔstwach i porównanie materiaáów poĞwiĊconych tej kwestii
moĪe umoĪliwiü wskazanie ewentualnych podobieĔstw i róĪnic w tym zakresie. Celem autorów
artykuáu byáo przeprowadzenie analizy materiaáów prezentowanych przez ,,The Guardian”,
„Süddeutsche Zeitung”, „GazetĊ Wyborczą”
i „Kommiersanta” na przeáomie siedemnastu dni,

to jest od 13 listopada do 29 listopada 2015 roku
(wykres 1.). W tym czasie na áamach badanych
dzienników zostaáy opublikowane 1224 materiaáy. W tej pracy zostaną jednak zaprezentowane
wstĊpne wyniki analizy obejmujące okres trzech
dni, tj. od 14 do 16 listopada 2015 roku. W tym
czasie zaobserwowano bowiem fazĊ wzrostu objawiającą siĊ zwiĊkszoną liczbą materiaáów na
temat zamachów w ParyĪu (wykres 1.). Dodatkowo 499 artykuáów, które zostaáy w tym czasie przygotowane przez dziennikarzy, stanowi
41 proc. wszystkich zgromadzonych materiaáów.
W związku z tym wydaje siĊ, Īe taka iloĞü artykuáów poĞwiĊconych tematyce ataków terrorystycznych we Francji jest wystarczająca do zaobserwowania mechanizmów stosowanych przez
angielskie, rosyjskie, niemieckie i polskie media
podczas nagáaĞniania tego typu zdarzeĔ. NaleĪy zaznaczyü, Īe w czasie analizy materiaáów
w odniesieniu do wystĊpowania poszczególnych
kwestii, czy wskazywania moĪliwych sprawców
zamachów, autorzy za jednostkĊ rejestracji uznawali poszczególne akapity, a nawet zdania, a nie
caáe artykuáy. Wynikaáo to gáównie z obszernoĞci niektórych tekstów, a takĪe z ich záoĪonoĞci,
gdzie w jednym materiale wystĊpowaáo wiele
kategorii ujĊtych w przygotowanym kluczu.
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Relacjonowanie zamachu terrorystycznego
w odniesieniu do kryzysu migracyjnego
Negatywny stosunek czĊĞci czáonków Unii Europejskiej do kwestii migracji17, jak i niektórych krajów, które funkcjonują poza Wspólnotą
Europejską18, doĞü czĊsto wiązaá siĊ z obawą
wystąpienia zamachów terrorystycznych przygotowywanych przez uchodĨców i migrantów
na terenach tych paĔstw. Poglądy polityków dotyczące tej kwestii byáy wielokrotnie komentowane przez dziennikarzy, powodując, Īe kryzys
migracyjny i jego ewentualne powiązania z terroryzmem staáy siĊ jedną z istotnych kwestii
widocznych zarówno w agendzie politycznej,
jak i medialnej czy spoáecznej19. Ze wzglĊdu
na fakt, Īe analizie poddano media z czterech
paĔstw, które do kwestii migracyjnych odnosiáy
siĊ w róĪny sposób, to istotnym wydawaáo siĊ
sprawdzenie, w jakim stopniu polityka Unii Europejskiej w tym zakresie byáa przez dziennikarzy uznawana za przyczynĊ wystąpienia ataków
terrorystycznych w ParyĪu. Uwaga zostaáa równieĪ zwrócona na konkretne problemy związane z zamachami, które byáy prezentowane przez
wybrane media najczĊĞciej. Na tej podstawie
moĪliwe byáo okreĞlenie, jakie kwestie w kontekĞcie nagáaĞniania aktów terrorystycznych we
Francji zostaáy uznane przez dziennikarzy za
najistotniejsze.

17

Waldemar Sobera, RóĪa Smolak
Ataki terrorystyczne w ParyĪu, do których
doszáo w listopadzie 2015 roku, wzbudziáy zainteresowanie nie tylko europejskich, ale równieĪ i Ğwiatowych mediów. Wynikaáo to miĊdzy
innymi z faktu, Īe stolica Francji, podobnie
jak 9 innych francuskich miast, miaáa staü siĊ
miejscem zmagaĔ sportowych (EURO 2016),
w których swój udziaá zapowiedziaáo wiele
tysiĊcy osób. W związku z tym zapewnienie
bezpieczeĔstwa kibicom i piákarzom byáo dla
francuskich wáadz kluczowe. Przeprowadzone
analizy dotyczące sposobu nagáoĞnienia zamachów terrorystycznych w ParyĪu przez „Süddeutsche Zeitung”, „The Guardian”, „Kommiersanta” i „GazetĊ Wyborczą” pokazują, Īe
samo zdarzenie, jakim byáy Mistrzostwa Europy w Piáce NoĪnej, nie cieszyáo siĊ zbyt duĪym
zainteresowaniem mediów (tabela 1.). Byáa to
zresztą najrzadziej poruszana kwestia (1 proc.).
DuĪo waĪniejsze znaczenie dla dziennikarzy
miaáy takie tematy, jak konsekwencje ataku
(20 proc.), reakcje miĊdzynarodowe (17 proc.)
czy dziaáania sáuĪb porządkowych i policji
(10 proc.) (tabela 1.). Co ciekawe, duĪa czĊĞü
informacji poĞwiĊconych konsekwencjom zamachów odnosiáa siĊ do kwestii politycznych
i militarnych, w tym – koniecznoĞci podjĊcia
miĊdzynarodowej debaty na temat przyszáej
„walki z terroryzmem”20. W rezultacie wĞród
waĪnych problemów znalazáo siĊ równieĪ na-

Zob. Hungary’s Orban says ‘obvious connection’ between terrorism and migration, http://www.reuters.
com/article/us-europe-migrants-hungary-idUSKCN1011FM [dostĊp: 23.06.2017]; Anti-immigration politicians
link London attack to migrant policy, https://www.theguardian.com/uk-news/2017/mar/23/anti-immigrant-politicians-link-london-attack-migrant-policy [dostĊp: 23.06.2017].
18
Zob. A. Buncombe, Donald Trump links mass immigration to Manchester terror attack despite bomber
being British-born, http://www.independent.co.uk/news/uk/trump-manchester-bombing-mass-immigration-linknato-speech-a7756336.html [dostĊp: 24.06.2017].
19
Zob. Centrum Badania Opinii Spoáecznej, O kryzysie migracyjnym po zamachach w Brukseli, nr 69/2016,
Warszawa; Autumn 2016 Standard Eurobarometer: Immigration and terrorism continue to be seen as the most
important issues facing the EU, https://ec.europa.eu/home-affairs/news/autumn-2016-standard-eurobarometer-immigration-and-terrorism-continue-be-seen-most-important_en [dostĊp: 24.06.2017]; R. Winke, B. Stokes,
K. Simmons, Europeans fear wave of refugees will mean more terrorism, fewer jobs (…), http://www.pewglobal.
org/2016/07/11/europeans-fear-wave-of-refugees-will-mean-more-terrorism-fewer-jobs [dostĊp: 24.06.2017].
20
Zob. ȼɚɥɟɧɬɢɧɚ Ɇɚɬɜɢɟɧɤɨ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɚ ɈɈɇ ɜɵɪɚɛɨɬɚɬɶ ɠɟɫɬɤɢɟ ɦɟɪɵ ɩɨ ɛɨɪɶɛɟ ɫ ɬɟɪɪɨɪɢɡɦɨɦ,
,,Kommiersant” 14.11.2015, https://www.kommersant.ru/doc/2854763 [dostĊp: 24.06.2017]; V. Dodd, Anti-
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Tabela 1. Kwestie szczegóáowe (w procentach)

konsekwencje ataku
przebieg ataku
oÞary ataku
sprawcy ataku
Unia Europejska
dziaáania sáuĪb porządkowych
i policji
EURO 2016
reakcje miĊdzynarodowe
przyczyny ataku
migracja
dziaáania ISIS
,,human stories”
dziaáania wáadz francuskich

„Süddeutsche
Zeitung”
13
4
5
5
3

„The
Guardian”
16
5
6
6
2

„Kommiersant”
34
1
7
15
1

„Gazeta
Wyborcza”
35
5
7
9
1

12

10

11

1

10

0
18
7
10
11
4
7

1
16
9
4
10
8
7

0
18
0
0
5
0
7

0
17
0
0
16
1
8

1
17
6
5
10
5
7

CaáoĞü
20
4
6
8
2

NSZ = 401, NG = 737, NK = 282, NGW = 100 (w jednym artykule mogáo pojawiü siĊ kilka kwestii)
ħródáo: opracowanie wáasne

wiązanie do dziaáania ISIS (10 proc.). Warto zaznaczyü, Īe to wáaĞnie poczynania PaĔstwa Islamskiego byáy uznawane przez dziennikarzy za
gáówną przyczynĊ ataków we Francji (tabela 2.).
DziaáalnoĞü ISIS, zakoĔczona przeprowadzeniem zamachów w pobliĪu stadionu Stade de
France czy w sali koncertowo-teatralnej Bataclan, miaáy istotny wpáyw na rozpoczĊcie przez
wáadze francuskie i innych czáonków Unii Europejskiej dyskusji na temat funkcjonowania
Wspólnoty Europejskiej, w tym wolnego przepáywu ludnoĞci w ramach strefy Schengen21.
W podobnym tonie wypowiadali siĊ niemieccy

dziennikarze, którzy najczĊĞciej áączyli kwestiĊ
migracji z bezpieczeĔstwem paĔstw czáonkowskich22 (zob. Unia Europejska – 2 proc.) (tabela 1.). Zwrócenie uwagi na ten problem przez
„Süddeutsche Zeitung” nie wydaje siĊ czymĞ
zaskakującym, poniewaĪ to wáaĞnie kanclerz
Niemiec w najwiĊkszym stopniu optowaáa za
przyjmowaniem migrantów z Syrii. Niemcy
znajdują siĊ zresztą w czoáówce paĔstw czáonkowskich UE, w których zamieszkuje najwiĊcej
cudzoziemców23. Warto zaznaczyü, Īe charakter
artykuáów „Süddeutsche Zeitung” w tym zakresie byá zdecydowanie bardziej pozytywny24 niĪ

terrorism policies will need to be revisited after Paris attacks, ,,The Guardian” 14.11.2015, https://www.theguardian.com/uk-news/2015/nov/14/anti-terrorism-policies-will-need-to-be-revisited-after-paris-attacks [dostĊp:
24.06.2017].
21
Francja chce korekt ws. Schengen? BĊdzie nadzwyczajne spotkanie ministrów UE, „Gazeta Wyborcza”
15.11.2015, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/51,114871,19191081.html?i=1 [dostĊp: 23.06.2017].
22
C. von Bullion, Terror facht Fluchtlingsdebatte weiter an, ,,Süddeutsche Zeitung” 15.11.2015, http://www.
sueddeutsche.de/politik/nach-den-anschlaegen-von-paris-terror-facht-ßuechtlingsdebatte-weiter-an-1.2737625
[dostĊp: 24.06.2017].
23
Statystyka dotyczące migracji i populacji migrantów, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.
php/Migration_and_migrant_population_statistics/pl#Populacja_migrant.C3.B3w [dostĊp: 24.06.2017].
24
T. Denkler, Merkel: ‘’Wir Weiner mit ihnen”, ,,Süddeutsche Zeitung” 14.11.2015, http://www.sueddeu tsche.
de/politik/terror-in-paris-merkel-wir-weinen-mit-ihnen-1.2737354 [dostĊp: 24.06.2017].
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Tabela 2. Przyczyny zamachów terrorystycznych w ParyĪu (w procentach)

polityka migracyjna UE
kolonizacja francuska
dziaáania ISIS
kwestie ekonomiczne
i wykluczenie
wojna z Zachodem
brak przyczyn

„Süddeutsche
Zeitung”
16
2
26

„The
Guardian”
8
2
28

2
0
92

„Gazeta
Wyborcza”
0
2
94

„Kommiersant”

CaáoĞü
8
1
52

7

5

0

2

4

16
34

11
46

1
6

0
2

8
27

NSZ = 160, NG = 207, NK = 177, NGW = 52 (w jednym artykule mogáo pojawiü siĊ kilka przyczyn)
ħródáo: opracowanie wáasne

w przypadku reszty mediów, które poddawaáy
krytyce politykĊ migracyjną zarówno WE, jak
i samych Niemiec25.
Zwrócenie uwagi na stopieĔ powiązaĔ kwestii migracji z aktami terrorystycznymi we Francji znalazáo takĪe swoje odniesienie w katalogu
przyczyn wystąpienia zamachów w ParyĪu
(tabela 2.). Analiza materiaáów pokazaáa, Īe
gáównym Ĩródáem zamachów byáa dziaáalnoĞü
ISIS (52 proc.). Na tĊ przyczynĊ najczĊĞciej
wskazywali dziennikarze „Gazety Wyborczej”
(94 proc.)26 i „Kommiersanta” (92 proc.)27. Rosyjski dziennik wypowiadaá siĊ o dziaáaniach
zamachowców najbardziej negatywnie28, poddając jednoczeĞnie krytyce politykĊ Stanów
Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie29 i uznając ją za nieudolną oraz wpáywającą na poziom

25

bezpieczeĔstwa paĔstw europejskich. Kolejna
z przyczyn, bezpoĞrednio związana z dziaáaniami ISIS, a mianowicie wojna z Zachodem, to
tuĪ obok polityki migracyjnej Unii Europejskiej
(po 8 proc. kaĪda) jeden z motywów ataków
najczĊĞciej wymienianych przez media (tabela 2.). Wojna z Zachodem jako podáoĪe ataków
ISIS byáa najczĊĞciej wskazywana przez „Süddeutsche Zeitung” (16 proc.) i „The Guardian”
(11 proc.). Dziennikarze, pisząc o kulturowym
charakterze ataków, nawiązywali m.in. do koniecznoĞci zachowania europejskiej jednoĞci
i niepodejmowania aktów agresji w stosunku do
imigrantów30. Odniesienie do polityki migracyjnej Unii Europejskiej (8 proc.) w kontekĞcie
przyczyn ataków, podobnie jak miaáo to miejsce
w przypadku kwestii szczegóáowych (10 proc.)

I. Traynor, Germany ‘may have foiled plot to supply arms to Paris attackers’, ,,The Guardian” 14.11.2015,
https://www.theguardian.com/world/2015/nov/14/germany-may-have-foiled-plot-to-supply-arms-to-paris-attackers [dostĊp: 24.06.2017].
26
IS przyznaje siĊ do zamachów i publikuje nagrania: „Dopóki nie ustaną bombardowania, Francja nie zazna
spokoju”, ,,Gazeta Wyborcza” 16.11.2015, https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomoĞci/0,114916.html?tag=zama
chy+w+Pary%BFu&str=2_19906114 [dostĊp: 24.06.2017].
27
»ɂɫɥɚɦɫɤɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ« ɜɡɹɥɨ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɬɟɪɚɤɬɵ ɜ ɉɚɪɢɠɟ, ,,Kommiersant” 14.11.2015,
https://www.kommersant.ru/doc/2854744 [dostĊp: 24.06.2017].
28
TamĪe.
29
Ⱥɥɟɤɫɟɣ ɉɭɲɤɨɜ: ȿɜɪɨɩɚ ɪɚɫɩɥɚɱɢɜɚɟɬɫɹ ɡɚ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɋɒȺ ɧɚ Ȼɥɢɠɧɟɦ ȼɨɫɬɨɤɟ, ,,Kommiersant”
15.11.2015, https://www.kommersant.ru/doc/2854820 [dostĊp: 24.06.2017].
30
A. ChrisaÞs, Doctor who treated Paris wounded and Charlie Hebdo victims calls for unity, ,,The Guardian”
15.11.2015, https://www.theguardian.com/world/2015/nov/15/paris-attacks-medic-we-were-treating-war-wounds
-made-by-war-weapons [dostĊp: 24.06.2017].
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(zob. tabela 1.), byáo najbardziej widoczne
w nagáoĞnieniu zdarzeĔ prezentowanym przez
„Süddeutsche Zeitung” (tabela 2.). Niemieckie
media duĪo uwagi poĞwiĊcaáy ogólnonarodowej dyskusji odnoĞnie do protestów czĊĞci spoáeczeĔstwa w stosunku do paĔstwowej polityki
przyjmowania uchodĨców31. Dziennikarze zauwaĪali, Īe ataki w ParyĪu mogą w istotny sposób wpáywaü na nastroje spoáeczne, prowadząc
do wytworzenia negatywnych poglądów ludnoĞci na temat imigrantów. Z drugiej strony, zaprezentowane w tabelach numer 1 i 2 informacje pokazują, Īe chociaĪ odniesienia do kryzysu
migracyjnego i polityki WE w tym zakresie są
widoczne w nagáoĞnieniu medialnym, to jednak
dziennikarze prezentują je duĪo rzadziej, niĪ
inne kwestie odnoszące siĊ do zamachów we
Francji.
Tabloidyzacja i udomowienie jako elementy
przekazów medialnych o atakach
terrorystycznych
Ataki terrorystyczne ze wzglĊdu na ich nieprzewidywalny i drastyczny charakter wymuszają na
mediach stosowanie okreĞlonych technik i Ğrodków. Za ich pomocą moĪliwe jest przygotowanie
takich materiaáów dziennikarskich, które bĊdą
miaáy istotny wpáyw na ksztaátowanie opinii
i poglądów spoáecznych. Równie waĪne wydaje
siĊ zwrócenie uwagi na to, jak media przybliĪaáy
ataki terrorystyczne w ParyĪu odbiorcom i w jaki

31
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sposób wytwarzaáy wiĊĨ miĊdzy czytelnikami
a zdarzeniem (udomowienie).
Tabloidyzacja bĊdąca procesem odnoszącym siĊ do przeniesienia uwagi mediów z hard
news na soft news i nadania informacjom bardziej sensacyjnego, rozrywkowego wymiaru za
pomocą okreĞlonych fotograÞi, tytuáów czy treĞci32 to jeden z istotnych mechanizmów stosowanych przez dziennikarzy podczas nagáaĞniania dziaáaĔ terrorystycznych33. Przeprowadzona
analiza jakoĞciowa brytyjskich, niemieckich,
polskich i rosyjskich dzienników w kontekĞcie
obecnoĞci wyznaczników tabloidyzacji w materiaáach dotyczących zamachów w ParyĪu
wykazaáa, Īe mechanizmem najczĊĞciej stosowanym przez media byáy tytuáy (tabela 3.).
Nagáówki dotyczyáy zazwyczaj bezpoĞrednich
oÞar zdarzenia, na co wskazywaáy „The Guardian” (Ocaleni z paryskich ataków: Wáoch na
początku ucieká z katastrofy na stadionie Heysel, a nastĊpnie ocalaá z masakry w Bataclan)34
i „Gazeta Wyborcza” (Zamachy w ParyĪu, „Telefon ocaliá mi Īycie. W przeciwnym razie odáamki mogáy rozerwaü mi gáowĊ”. Niewiarygodne
szczĊĞcie jednego z rannych)35. Równie czĊsto
pisano, Īe podjĊte przez ISIS dziaáania są skierowane nie tylko przeciwko Europie (Za dnia
wojna byáa daleko. Wieczorem ciaáa leĪaáy na
ulicach ParyĪa)36, ale i Rosji (To nie jest akt terrorystyczny, to wojna)37 i mają charakter wojny
cywilizacyjnej.

J. Schneider, „Abschieben! Abschieben!”, ,,Süddeutsche Zeitung” 16.11.2015, http://www.sueddeutsche.de
/politik/dresden-abschieben-abschieben-1.2740619 [dostĊp: 24.06.2017].
32
F. Esser, ‘Tabloidization’ of news. A comparative analysis of Anglo-American and German press journalism,
,,European Journal of Communication” 1999, Vol. 14 (3).
33
E. Torres Romay, The treatment of images in 11-M terrorist attacks. Terrorism and violence in the press,
,,Revista Latina de Comunicacion Social” 2006, Vol. 61.
34
J. McCurry, 15.11.2015, https://www.theguardian.com/world/2015/nov/15/paris-attack-survivors-italianman-Þrst-escaped-heysel-stadium-disaster-then-bataclan-massacre [dostĊp: 24.06.2017].
35
Mf, 14.11.2015, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,19186463,zamachy-w-paryzu-telefonuratowal-mi-zycie-inaczej-odlamek.html [dostĊp: 24.06.2017].
36
F. Hartmann, 15.11.2015, https://www.theguardian.com/world/2015/nov/15/paris-attacks-aftermath [dostĊp: 24.06.2017].
37
I. Ponomarev, 14.11.2015, http://www.kommersant.ru/doc/2854750 [dostĊp: 24.06.2017].
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Tabela 3. Wyznaczniki tabloidyzacji w materiaáach (w liczbach)

materiaáy wizualne
tytuáy
historie dotyczące
oÞar

„Süddeutsche
Zeitung”
7
10

„The
Guardian”
12
22

6

21

12
43

„Gazeta
Wyborcza”
21
25

2

2

„Kommiersant”

CaáoĞü
52
100
31

NSZ = 23, NG = 55, NK = 57, NGW = 48
ħródáo: opracowanie wáasne

Drastyczny i sensacyjny wymiar miaáy teĪ
fotograÞe i Þlmy wideo doáączone do artykuáów
(tabela 3.). Po te elementy przekazu o zamachach
terrorystycznych siĊgali najczĊĞciej dziennikarze
„The Guardian” i „Gazety Wyborczej” (tabela 3.).
Brytyjski dziennik uĪywaá Þlmów dla podkreĞlenia tragicznego charakteru zdarzenia i jego
wpáywu na Īycie niewinnych obywateli (fot. 1.).
Fot. 2. Ludzie uciekający przed terrorystami
ħródáo:Panikaichaos.Dziennikarznagraázoknamoment
tuĪ po ataku na Bataclan, 14.11.2015, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,19186530,panikai-chaos-mezczyzna-nagral-z-okna-momentu-tuz-poataku.html [dostĊp: 24.06.2017]

Fot. 1. Zniszczony telefon
ħródáo: Paris attack survivors: Italian man Þrst
escaped Heysel stadium disaster, then Bataclan massacre, 15.11.2015, https://www.theguardian.com/
world/2015/nov/15/paris-attack-survivors-italianman-Þrst-escaped-heysel-stadium-disaster-then-bataclan-massacre [dostĊp: 24.06.2017]

„Gazeta Wyborcza”, siĊgając po materiaáy
z mediów spoáecznoĞciowych, staraáa siĊ odtworzyü przebieg ataków (fot. 2.). DziĊki temu
moĪliwe byáo wytworzenie emocjonalnej wiĊzi miĊdzy odbiorcą wiadomoĞci a prezentowanym zdarzeniem czy oÞarą ataku. Wydaje
siĊ, Īe na tej podstawie, podobnie jak miaáo
to miejsce w przypadku nagáówków, chciano
wzbudziü w czytelniku zainteresowanie tema-

tem, co jest jednym z zakáadanych efektów tabloidyzacji.
Domestykacja to obok tabloidyzacji kolejny z mechanizmów stosowanych przez media podczas nagáaĞniania zamachów w stolicy
Francji (tabela 4.). Przeprowadzone analizy
pokazaáy, Īe udomowienie ataku przez dziennikarzy odbywaáo siĊ najczĊĞciej przez odniesienia do bezpieczeĔstwa, powiązaĔ kulturowych i ideologicznych oraz do polityki
(tabela 4.).
BezpieczeĔstwo byáo najczĊĞciej wskazywane przez „Süddeutsche Zeitung” i „The
Guardian” (tabela 4.). Dziennikarze obu gazet,
pisząc o zamachach w ParyĪu, wielokrotnie
wskazywali, Īe dziaáania PaĔstwa Islamskiego
stanowią bezpoĞrednie zagroĪenie dla Francji
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Tabela 4. Wyznaczniki domestykacji w materiaáach dziennikarskich (w liczbach)
„Süddeutsche
Zeitung”
kwestie
historyczne
powiązania
ekonomiczne
powiązania
polityczne
powiązania
kulturowe
i ideologiczne
bezpieczeĔstwo
obywatele

„The
Guardian”

„Kommiersant”

„Gazeta
Wyborcza”

CaáoĞü

5

3

0

1

9

1

4

2

1

8

37

31

16

5

89

43

59

13

4

119

55
13

73
23

44
4

12
0

184
40

NSZ = 154, NG = 193, NK = 79, NGW = 23
ħródáo: opracowanie wáasne

i caáej Europy czy tzw. zachodniej cywilizacji38.
W związku z tym konieczne, zdaniem mediów,
wydawaáo siĊ podjĊcie kolektywnych dziaáaĔ,
równieĪ militarnych, które miaáy sáuĪyü zwalczeniu wspólnego wroga, jakim są terroryĞci39.
Odniesienie do zbiorowych wartoĞci, tzn.
wartoĞci kulturowych (119 materiaáów) i politycznych (89 materiaáów), równieĪ uznano za
element domestykacji i wyróĪniono wĞród wyznaczników mechanizmu. PodobieĔstwa w tym
zakresie byáy ponownie najbardziej zauwaĪalne

38

w brytyjskich i niemieckich mediach, a najrzadziej – w rodzimej gazecie (tabela 4.). W artykuáach odnoszono siĊ m.in. do europejskich,
demokratycznych wartoĞci40 jako elementu
áączącego analizowane paĔstwa z Francją. Akcentowano teĪ podejmowanie ponadnarodowej
wspóápracy, na przykáad w ramach szczytu G20
w Turcji, gdzie dyskutowano nad koniecznoĞcią opracowania wspólnej strategii prowadzenia walki z terrorystami41. W efekcie czĊstym
zabiegiem stosowanym przez dziennikarzy

Zob. Britain’s response to Paris attacks must avoid playing into terrorists’ hands, ,,The Guardian”
16.11.2015, https://www.theguardian.com/world/2015/nov/16/britains-response-must-avoid-playing-into-the-terrorists-hands [dostĊp: 25.06.2017]; M.C. Schulte von Drach, Wer gegen den IS kämpft, ,,Süddeutsche Zeitung”
16.11.2015, http://www.sueddeutsche.de/politik/anti-is-koalitionen-wer-gegen-den-islamischen-staat-kaempft1.2739217 [dostĊp: 25.06.2017].
39
Zob. The Guardian view on defeating Isis: a common enemy must be met with common resolve, ”The Guardian” 16.11.2015, https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/nov/16/the-guardian-view-on-defeatingisis-a-common-enemy-must-be-met-with-common-resolve [dostĊp: 25.06.2017]; M. Iwanow, S. Samokhina, I.
Safronov, Ɂɚɩɚɞɭ ɧɚɩɨɦɧɢɥɢ ɨɛ ɨɛɳɟɣ ɭɝɪɨɡɟ, ,,Kommiersant” 16.11.2015, https://www.kommersant.ru/doc/2854932?utm_source=kommersant&utm_medium=doc&utm_campaign=vrez [dostĊp: 25.06.2017].
40
The Guardian view on the Paris attacks: amid the grief, we must defend the values that deÞne us, ,,The
Guardian” 15.11.2015, https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/nov/15/the-guardian-view-on-the-paris-attacks-amid-the-grief-we-need-to-hold-Þrm-to-the-values-that-make-us-who-we-are [dostĊp: 25.06.2017].
41
Dpa, G20-Staaten geben kräftiges Signal: »Wir sind stärker als der Terror«, ,,Süddeutsche Zeitung”
15.11.2015, http://www.sueddeutsche.de/news/politik/international-g20-staaten-geben-kraeftiges-signal-wir-sind-staerker-als-der-terror-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-151115-99-07767 [dostĊp: 25.06.2017].
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byáo uĪywanie takich zwrotów jak „nasza wojna”, co wskazywaáo na liniĊ podziaáu „Europa/
Ğwiat vs. terroryĞci”42 i stanowiáo podkreĞlenie
prezentowanej przez media wspólnej linii wyraĪającej siĊ w krytyce paryskich ataków i ich
sprawców.
Tabloidyzacja, podobnie jak i domestykacja,
to mechanizmy, które byáy zauwaĪalne w nagáoĞnieniu ataków w ParyĪu przez badane media. Ich obecnoĞü w materiaáach wskazuje, Īe
ukazywanie zamachów terrorystycznych przez
dziennikarzy cechowaáo siĊ specjalnym sposobem dziaáania, odmiennym niĪ w przypadku
przedstawiania innego typu zdarzeĔ. DuĪy áadunek emocjonalny wiadomoĞci, a takĪe zdjĊü
oraz Þlmów i ich sensacyjnoĞü, eksponowanie
drastycznych skutków zjawiska, a takĪe jego
wpáyw na funkcjonowanie wiĊkszej liczby
paĔstw (wywodzących siĊ spoza miejsca ataku)
to elementy, które zauwaĪono podczas opisywania sposobów nagáoĞnienia zamachów przez
wymienione tytuáy.

Podsumowanie
Ataki terrorystyczne, podobnie jak wojny i konßikty zbrojne, to wydarzenia, które ze wzglĊdu na ich specyÞczny charakter wymagają od
dziennikarzy szczególnego podejĞcia. Przyczyny i konsekwencje zjawiska, jego sprawcy
i oÞary to tematy obecne w materiaáach poĞwiĊconych zarówno dziaáaniom militarnym,
jak i zamachom (tabela 1.). Pomimo istnienia
wskazanych na początku róĪnic miĊdzy paĔstwami wybranymi do analizy, pewne elementy
pozostają wspólne.
Celem artykuáu byáo uzyskanie odpowiedzi
na postawioną hipotezĊ badawczą i trzy pytania badawcze sáuĪące jej weryÞkacji lub sfalsyÞkowaniu. Ze wzglĊdu na fakt, Īe elementem
dobitnie obecnym w dyskursie politycznym
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paĔstw bĊdących czáonkami Unii Europejskiej
byáa obawa przed przeniesieniem zagroĪenia
terroryzmem przez uchodĨców i imigrantów
z Syrii, to zdecydowano siĊ sprawdziü, w jakim
stopniu europejska polityka migracyjna byáa
áączona przez media z atakami i jednoczeĞnie
uznawana przez dziennikarzy za gáówną przyczynĊ wystąpienia zamachów w ParyĪu. Przeprowadzona analiza zgromadzonych materiaáów na temat zdarzenia pokazaáa, Īe zarówno
wĞród kwestii szczegóáowych przedstawionych
przez dziennikarzy (5 proc.) (tabela 1.), jak i listy powodów organizacji ataków (8 proc.) (tabela 2.), tematyka migracji miaáa raczej drugorzĊdne znaczenie. Media duĪo wiĊcej uwagi poĞwiĊcaáy takim problemom, jak konsekwencje
zdarzenia (20 proc.), reakcje miĊdzynarodowe
(17 proc.) i dziaáania ISIS (10 proc.) (tabela 1.).
Warto zaznaczyü, Īe na pierwszy z problemów
najczĊĞciej wskazywaáy gazety „Kommiersant”
(34 proc.) i „Gazeta Wyborcza” (35 proc.), zaĞ
dziaáania europejskich i Ğwiatowych polityków
chĊtniej opisywaáy ,,Süddeutsche Zeitung”
(18 proc.) oraz „The Guardian” (16 proc.) (tabela 1.). Pisząc o przyczynach ataków we Francji, dziennikarze uznali, Īe gáównym winowajcą
zamachów jest PaĔstwo Islamskie, dlatego jego
dziaáanie przedstawiono jako gáówny czynnik ich wystąpienia (52 proc.) (tabela 2.). Na
waĪnoĞü tego elementu wskazywaáy wszystkie
analizowane dzienniki. ChociaĪ wĞród wymienianych przyczyn ataku polityka migracyjna
znalazáa siĊ na trzecim miejscu, to jednak pewne odniesienie do niej moĪna byáo zauwaĪyü
w przypadku opisu innych kwestii, na przykáad
dziaáania ISIS. Nie byáy to jednak na tyle silne
nawiązania, które mogáyby sprawiü, Īe polityka
migracyjna Unii Europejskiej byáa uznawana
przez media za istotną przyczynĊ wystąpienia
ataków w ParyĪu. Postawiona hipoteza badaw-

J. Henley, A. ChrisaÞs, Paris terror attacks: Hollande says Isis atrocity was ‘act of war’, ,,The Guardian” 14.11.2015,
https://www.theguardian.com/world/2015/nov/13/paris-attacks-shootings-explosions-hostages [dostĊp: 25.06.2017].

Komunikowanie o zagroĪeniach terrorystycznych…
cza zostaáa zatem sfalsyÞkowana. Co waĪne,
wĞród narzĊdzi stosowanych przez dziennikarzy podczas nagáaĞniania zamachów widoczne
byáy zarówno elementy tabloidyzacji (tabela 3.),
jak i domestykacji (tabela 4.). Sensacyjne tytuáy
informacji na temat wydarzeĔ to wyznaczniki
tabloidyzacji, które pojawiaáy siĊ w analizowanych mediach najczĊĞciej (tabela 3.). Natomiast
kwestie zwracające uwagĊ na ogólnoeuropej-
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skie i ogólnoĞwiatowe zagroĪenie terroryzmem
oraz koniecznoĞü podjĊcia z nim walki stanowiáy dominujący element udomowienia artykuáów
we wszystkich badanych paĔstwach (tabela 4.).
Mimo róĪnic widocznych w przekazach, sposób
prezentowania zamachów w ParyĪu cechowaáa
wspólna perspektywa nastawiona na krytykĊ
ataków i potrzebĊ podjĊcia dziaáaĔ mających na
celu skuteczne im przeciwdziaáanie.
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