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DEMOKRACJA I JEJ ZAGROŻENIA WEDŁUG „GAZETY WYBORCZEJ” 

 

Obchodząca w ubiegłym roku ćwierćwiecze istnienia „Gazeta Wyborcza” powstawała 

równolegle z polską demokracją i była owocem tego samego kompromisu, który legł u 

podstaw przemian 1989 r. Nieprzypadkowe krótko po powstaniu ochrzciła się, piórem Pawła 

Smoleńskiego, zwierciadłem rodzącej się demokracji. Ustrój demokratyczny i rozmaite formy 

zagrażających mu fenomenów pozostają tematami, którym „Gazeta” konsekwentnie poświęca 

wiele uwagi. Niemożliwym jest zrozumienie jej specyfiki bez zbadania charakteru i funkcji 

tej retoryki. Temu właśnie poświęcona jest moja praca.  

 

Znaczenie i linia „Gazety Wyborczej” 

 

„GW” jest bez wątpienia niezwykle istotnym elementem polskiego pluralizmu 

medialnego, jednym z najbardziej wpływowych i poczytnych polskich pism, najważniejszym 

nietabloidowym i niekonserwatywnym dziennikiem społeczno-politycznym nad Wisłą. Jej 

dziennikarze i publicyści w wielkim stopniu przyczynili się do ukształtowania polskiego 

dyskursu publicznego. Przyznają to zarówno jej zwolennicy, jak i przeciwnicy. Status ten 

utrzymuje nawet pomimo trwającego od kilku lat trendu spadku wartości akcji wydającej ją 

spółki oraz wysokości nakładu i średniej sprzedaży. Wciąż znajduje się w czołówce 

najbardziej opiniotwórczych, a więc tworzących i upowszechniających opinie, polskich 

mediów, co potwierdzają wyniki analizy raportów Instytutu Monitorowania Mediów z lat 

2003-2014. W tym okresie średnio co siódme cytowanie w danym miesiącu przez polskie 

media było cytowaniem „Gazety” (wyższym wynikiem może poszczycić się jedynie 

„Rzeczpospolita”). Z jej głosem i agendą można się nie zgadzać, nie można jednak przejść 

obok nich obojętnie.   

Bardzo często głos ten dotyczy „zagrożeń” polskiej demokracji, takich jak sympatia 

polskiego społeczeństwa do tzw. rządów twardej ręki, antysemityzm, nacjonalizm, 

dyskryminacja i krzywdzące stereotypy. Dziennik Adama Michnika przeciwstawia im katalog 

wartości „demokratycznych”: tolerancję, wolność słowa i dyskurs szeroko rozumianego 

równouprawnienia (zarówno w zakresie praw mniejszości, jak i praw kobiet). Uznaje je nie 

tylko za wymogi współczesnego, multikulturowego i wielobiegunowego świata, ale też za 

warunki nieodzowne do zaistnienia prawdziwej demokracji. Dla „GW” jest ona czymś więcej, 
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aniżeli tylko formą ustrojową. Bardziej niż za wspólnotę proceduralną (minimalna definicja), 

demokracja uznawana jest za wspólnotę wartości. Przyjęcie takiego założenia powoduje 

istotne konsekwencje dla retoryki „Gazety”, sprzyjając jej emocjonalizacji i hiperbolizacji. Na 

pierwszy plan wydobywa bowiem kwestie symboliczne, na dalszy spychając efektywność 

systemu społeczno-politycznego.  

 

Cel i metoda pracy 

 

To zaskakujące, ale być może najważniejsze we współczesnej historii Polski medium 

wciąż nie doczekało się ani poświęconej mu całościowej monografii, ani chociażby 

przyczynkarskiej książki naukowej. Językoznawcy, przedstawiciele nauk o mediach, nauk o 

poznaniu i komunikacji społecznej oraz – rzadziej – socjolodzy, czynią czasem z „GW” 

przedmiot swoich dociekań, ale politolodzy i historycy zdają się obchodzić ją szerokim 

łukiem. Choć żadna praca naukowa poświęcona polityce III RP nie może nie odwołać się do 

„Gazety”, to czyni to na marginesie szerszych rozważań. Najczęściej owe uwagi na 

marginesie powtarzają zresztą jedynie publicystyczne kalki. Zbiór poświęconych jej 

publikacji publicystycznych powiększa się wprawdzie regularnie, ale jego wartość poznawcza 

jest dyskusyjna. Piszą je już przekonani (negatywnie, ma się rozumieć) z myślą o już 

przekonanych, prace tego rodzaju sprowadzają się więc najczęściej do rozmaitego 

„demaskowania” złych intencji i makiawelicznych zamiarów „Gazety”. Są więc zaledwie 

elementami rytualnego chaosu, którego celem nie jest przekonanie kogokolwiek, a 

zamanifestowanie własnej, negatywnie konstruowanej tożsamości.  

W literaturze przedmiotu pisze się patologiach dyskursu publicznego w Polsce: 

brutalizacji, instrumentalizacji i ideologizacji. Najprościej można by ująć ten problem 

stwierdzając, że nie potrafimy ze sobą rozmawiać w przestrzeni publicznej. Byłaby to jednak 

zbyt optymistyczna diagnoza, rzecz jest bowiem poważniejsza. Nie tyle nie potrafimy, co nie 

chcemy. Bez prac naukowych analizujących polskie media na gruncie nauk o polityce, 

ograniczenie tego stanu rzeczy nie będzie możliwe. Celem mojej pracy jest wyjście naprzeciw 

tym problemom. Poddałem analizie jeden z kluczowych elementów tożsamości „GW” – 

skonstruowaną przez nią retorykę „zagrożenia demokracji”, ze szczególnym uwzględnieniem 

rozmaicie (zazwyczaj bardzo szeroko) przedstawianych i interpretowanych fenomenów 

totalitaryzmu i autorytaryzmu. W tym celu posłużyłem się metodą jakościowo-ilościowej 

analizy dyskursu, charakterystyczną dla socjologii. Drugim celem pracy było znalezienie 

odpowiedzi na pytanie, co jest podstawowym celem eksponowania kwestii rozmaitych 
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„zagrożeń demokracji” przez „GW” (zob. rozdział 1). Analizę osadzono na gruncie szerszych, 

politologiczno-historycznych, rozważań dotyczących roli i pozycji „Gazety” w polskim 

systemie politycznym, dzięki czemu uwzględnia ona zarówno aspekty językowe, jak i 

kulturowe i polityczne.  

 Opisałem krótko historię „GW”, poddałem analizie jej sympatie i antypatie, 

zidentyfikowałem również jej najistotniejsze inspiracji ideowe i kluczowe osie społeczno-

politycznych podziałów (rozdział 2). Komponent jakościowy pracy, zawarty w rozdziale 3, 

przedstawia sześć najważniejszych osi tematycznych, wokół których konstruowana była 

retoryka „zagrożenia demokracji”. Są to: totalitaryzm, autorytaryzm, faszyzm, teokracja i 

państwo wyznaniowe, nacjonalizm i ksenofobia oraz opcje społeczno-polityczne, które 

„Gazeta” uznaje za swoich przeciwników politycznych. Wykorzystano w nim kilkaset wydań 

„GW”, spośród których wyodrębniono tzw. korpus tekstów. W wywodzie uwzględnione 

zostało również badanie ilościowe oparte o system słów kluczowych. Umożliwiło ono 

przygotowanie przejrzystego, obiektywnego i dającego porównać się w łatwy sposób 

zestawienia najistotniejszych dla „Gazety” zagrożeń.   

 

Dlaczego warto badać „Gazetę Wyborczą”?  

 

Specyfika linii i argumentacji „GW”, które kształtowały się w pierwszych latach 

wolnej Polski, są w równym stopniu konsekwencją wyposażenia ideowego jej architektów, 

jak również swoistego „klimatu epoki”. Zanim upadł ostatni, a przy tym najważniejszy, 

element bloku wschodniego, czyli Związek Radziecki, zdążyło ukazać się blisko osiemset 

wydań „GW”. Jej troska o demokrację nie była wówczas nadwrażliwością, a nieodzowną 

koniecznością i efektem racjonalnej kalkulacji, o czym zdają się nie pamiętać jej współcześni 

krytycy, skłonni wykpiwać histeryczny ton dziennika. Zbyt powszechny jest ten błąd 

ahistoryzmu. Z dzisiejszej perspektywy, po latach badań i milionach stron publikacji 

poświęconych transformacji systemowej, postawa znacznej części polskich elit 

symbolicznych, w tym „GW”, u zarania III RP może jawić się jako przesadna, wręcz 

absurdalna ostrożność i strachliwość. Ów pietyzm, z jakim odnoszono się powstającej 

demokracji na łamach „GW”, był jednak nie tylko emocjonalnym poparciem nowego, 

wypatrywanego przez lata ustroju, który gwarantował prawa człowieka, ale też produktem 

chłodnego, realistycznego namysłu, w obliczu spodziewanego chaosu okresu transformacji. 

Tyle tylko, że transformacja się zakończyła – dla jednych w 1993 r., dla innych – wraz z 

przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.   
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 Przeprowadzone badanie wykazało jednak, że ćwierć wieku polskiej demokracji i 

kilka pokojowych alternacji władzy nie wyeliminowały, ani nawet nie osłabiły „retoryki 

zagrożenia”. Nie sprawił tego również fakt, że w polskiej polityce karty rozdają siły 

umiarkowane, którym bardzo daleko jest do ekstremizmów znanych z innych państw 

europejskich: lewicowych (np. Komunistyczna Partia Czech i Moraw) i prawicowych (np. 

francuski Front Narodowy). Polska jest państwem monokulturowym i monoreligijnym. Skąd 

zatem biorą się wszystkie akcentowane przez „GW” zagrożenia? Czy posiadają rzeczywiste 

desygnaty? Jaki jest cel tego rodzaju retoryki? Czy zasadnym jest twierdzenie, że są to głosy 

mocno przesadzone?  

Jedno nie ulega wątpliwości – retoryka ta ma charakter teleologiczny. Jako szef 

„Gazety Wyborczej” świadomie prowadzę określoną politykę – tłumaczył Adam Michnik w 

1998 r. („Znak”, nr 6, s. 10). W tym lapidarnym stwierdzeniu zamyka się m.in. promowanie 

określonych postaw i negowanie innych. W interesującym mnie przypadku chodzi więc o 

rodzaj społecznej misji, szerszy od „zwykłego” prowadzenia medium dostarczającego 

aktualne i merytorycznie poprawne informacje, a także o kontekst informacji i wartości, jakie 

zawiera ona w sobie. W tym sensie „GW’ bliska jest standardom dziennikarstwa 

zarysowanym w amerykańskiej teorii (nazywanej też typem) społecznej odpowiedzialności 

mediów. Skoro jednak „retoryka zagrożenia” ma charakter celowościowy, to czy „GW” 

rzeczywiście identyfikuje zagrożenia demokracji hic et nunc, czy też raczej formułuje 

uniwersalną przestrogę w postaci samopokonującej się przepowiedni (a self-defeating 

prophecy)? A może obie interpretacje należy traktować jako stałe elementy misji?   

 

Podsumowanie 

 

Choć główne siły polityczne w Polsce i media głównego nurtu akceptują demokrację, 

w przestrzeni publicznej da się zaobserwować wiele osłabiających ją zjawisk, spośród których 

szczególne znaczenie należy przypisać niskiemu poziomowi zaufania do instytucji 

publicznych. Pomimo upływu lat, pokaźna część społeczeństwa jest przekonana, że 

demokrację powinno zastąpić się tzw. rządami twardej ręki. Przywołane w pracy badanie 

OBOP-u wskazuje, że w 1996 i 2010 r. myślał w ten sposób co piąty Polak. Należy 

spodziewać się, że „Gazeta Wyborcza” w najbliższym czasie pozostanie jednym z 

najważniejszych polskich mediów. Jednakże zasługuje ona na uwagę nie tylko jako istotny, 

samodzielny podmiot, ale również jako element szerszej całości – procesu budowania 

demokracji. 


